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La direcció de les Carpes Sunset ha decidit tancar el local a partir del 29 de juny. 
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L’EDITORIAL

Competitius?
E l president de la Unió Empresarial de l’Ano-

ia, Joan Domènech, animava ahir al ves-
pre, durant el seu discurs institucional a la 
Nit UEA que va tenir lloc al pavelló de les 

Comes, que les empreses han d’estar unides i ser ge-
neroses per a poder fer possible que aquest sigui un 
territori competitiu, i que aquesta actitud serà la que 
més endavant comporti 
millores en infraestructu-
res i comunicacions. 
Certament, una reflexió 
encertada, i necessària. 
La llàstima és que faci 
19 anys, tants com tantes 
edicions ha tingut aques-
ta insigne trobada, en la 
que es repeteix sempre 
el mateix missatge. Po-
sant-nos al costat dels 
empresaris, podríem dir 
que, si l’Anoia fos una empresa, el Consell d’Adminis-
tració ja hagués prés decisions sèries fa molts anys. 
Òbviament, ni la UEA té prou pes per canviar els des-
tins de la comarca, ni l’Anoia és una empresa.
És per aquest motiu que tantes vegades es fan crits 
d’alerta sobre la necessitat -imperiosa- que aquest 
territori tingui les idees clares sobre la seva estratègia 

de futur, tantes vegades dibuixada en un paper i tan-
tes altres oblidada per diferents motius. Aquesta po-
sada en comú dels legítims interessos futuribles de la 
Conca d’Òdena i d’altres parts de l’Anoia, però, també 
ha d’anar acompanyada de poc soroll, prou ben feta 
i preparada com per no trobar-hi pedres en el camí, 
com ha passat recentment en el tema del polígon de 

Can Morera,  que, si 
bé pot ser necessari, 
ens temem que porta 
una excessiva càrrega 
política, i un silenci 
tan llarg que genera 
lògiques sospites. Cal 
una generosa llum en 
aquest assumpte, i avi-
at.
També cal que la so-
cietat civil, si cal amb 
la UEA al capdavant, 

sigui més valenta encara. Es fa urgent una eina que 
aculli tots els agents socioeconòmics en un espai 
transparent, i que tingui veu i vot en el futur d’aquest 
territori. I sobretot, que aprofiti els càrrecs anoiencs 
al Congrés i a la plaça Sant Jaume. Ja va essent hora 
que l’Anoia ho noti com es mereix. 

Posant-nos al costat dels 
empresaris, podríem dir que, 
si l’Anoia fos una empresa, el 

Consell d’Administració ja hagués 
prés decisions sèries fa molts anys

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 21 de juny de 2019

Ada Colau, nova alcaldessa de Bar-
celona, havia dit abans de la pressa 
de possessió “Per a nosaltres la dife-
rència no està entre ERC i el PSC. És 
tenir l’alcaldia. És molt rellevant per 
marcar les prioritats”. I després “volí-
em fer un tripartit d’esquerres i no ha 
sigut possible. Però no hi renuncia-
rem mai”, va afegir que “per tornar 
a ser alcaldessa he hagut d’arribar a 
un acord amb el PSC i gràcies al vots 
del senyor Manuel Valls”. Uns vots, 
va dir, que els incomoden: “No és la 
manera com ens hauria agradat arri-
bar a l’alcaldia”. 

Joaquim Forn, exconseller i regidor 
electe de JxCat a Barcelona, en el 
seu discurs va dir “No ho faig com 
hauria volgut, en llibertat, com qual-

sevol ciutadà. Però m’acompanya el 
sentiment i la satisfacció del deure 
fet.” I immediatament va haver de 
tornar a la presó de Soto del Real. 
El tribunal explícitament no li havia 
permès la presència “en qualsevol 
altra foto ni institució, pública o 
privada, diferent de la corporació 
municipal” i fonts d’Interior havien 
alertat que “el no compliment es-
tricte de les ordres del tribunal seria 
perjudicial per a l’exconseller.”

Ernest Maragall, cap de llista 
d’ERC a l’Ajuntament, va dir “nosal-
tres governarem des de l’oposició, 
lloc on el senyor Collboni i el senyor 
Valls han decidit col·locar-nos”

Josep Bou, cap de llista del PP, va 
dir que “el meu partit treballarà per 
la lliure elecció de la llengua en el 
marc constitucional” i va acabar 
amb un fort “visca Barcelona, visca 
Catalunya i viva España!”

Oriol Junqueras, exvicepresident 
del govern de la Generalitat i dipu-
tat electe al Parlament Europeu, ha 
vist com li denegaven poder recollir 
l’acta de diputat “un perill irrever-
sible per a les finalitats del procés 

seguit al Suprem.” 

Carles Puigdemont, expresident de 
la Generalitat a l’exili i diputat elec-
te al Parlament Europeu, va declarar 
“és la demostració descarada de l’ar-
bitrarietat i la manipulació de la jus-
tícia”, però mentre està a l’espera del 
desenllaç de la seva pressa de posses-
sió, ha vist com el TS deia del seu cas 
“A Brussel·les el processat rebel diu 
que hi ha instal·lada la seu del govern 
de la República Catalana a l’exili i la 
presidència que ell encarnaria.”

Ska Keller, eurodiputada Presidenta 
dels Verds Europeus, se’n feia creus 
d’aquesta situació i deia “no entenc 
per què al nostre company escollit 
no se li permet ocupar el seu escó a 
l’eurocambra.”

Manuel Valls, cap de llista de Cs a 
l’Ajuntament de Barcelona, assegu-
rar que “a Espanya no hi ha ni pre-
sos polítics ni exiliats” i en l’acte de 
cortesia al Palau de la Generalitat es 
va negar a donar la mà a Quim Tor-
ra, president de la Generalitat, tot 
dient-li amb el dit índex aixecat que 
“no m’han agradat gens els comen-
taris que has fet de mi”

Entrevistes al 
professorat: 
l’educació 
pública és això?
Des de la Intersindical-CSC veiem amb 
preocupació com aquests dies es pu-
bliquen llistes de centres que demanen 
currículums per ocupar places vacants, 
i com tot el professorat es veu abocat a 
enviar les seves credencials a les direc-
cions per tenir opció a una entrevista 
en un despatx on, entre somriures, pre-
guntes i comentaris amables, es destru-
eix l’essència del sistema públic. Què és 
això? Com hem arribat aquí? Com pot 
ser que la pèrdua de drets dels treba-
lladors de l’escola pública hagi arribat a 
aquest nivel
Si no n’hi hagués prou amb el sistema 
d’empresa privada que s’ha establert, ni 
tan sols aquest no és transparent. Pla-
ces publicades que ja tenen, d’amagat, 
nom i cognoms, docents que van a en-
trevistes a perdre el temps perquè ja se 
sap, amb anterioritat, qui es vol agafar. 
Tot plegat genera situacions d’incertesa 
laboral, de nerviosisme, d’estrès i de 
pressions i frustracions innecessàries a 
un professorat ja prou castigat per les 
retallades i les condicions precàries que 
tots coneixem, en un sistema amb un 
percentatge elevadíssim d’interinatge 
i en el que cal trobar vies d’estabilitat 
que, de ben segur, no passen ni per en-
trevistes ni per l’actual sistema d’oposi-
cions.

D’altra banda, el Departament d’Edu-
cació ha elaborat un pla per treure’s 
de sobre bona part de les polítiques 
de contractació de personal, carregant 
aquesta tasca a les direccions. Això no 
només propicia pràctiques poc trans-
parents, sinó que genera situacions de 
sobrecàrrega de responsabilitats als 
equips directius, uns càrrecs ja prou sa-
turats de feina.
Per últim, convidem tot el col·lectiu 
d’educació a fer una reflexió entorn 
d’aquest tema. Docents, quan estigueu 
mirant places vacants, redactant cur-
rículums i anant a entrevistes; Direc-
cions, quan estigueu llegint aquests 
currículums, valorant persones, fent 
entrevistes a mestres i professors que 
són com vosaltres. Tots plegats, pen-
sem per un moment, «l’educació públi-
ca és això?», i actuem en conseqüència.
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Hores d’ara el poble, és a dir nosal-
tres, ja ha donat la seva opinió. 
Els vots populars han repartit els 
regidors als diferents pobles de 

la comarca. En alguns llocs s’ha provocat el 
canvi de majoria governant, en altres s’ha re-
forçat la que ja existia i en no pocs llocs, s’han 
eliminat grups que tenien presència a l’ajun-
tament i ja no la tenen.
Només queda definir el Consell Comarcal i 
la presidència de la Diputació, però a nivell 
municipal podem considerar que tothom és 
al lloc que li correspon i el poble -és a dir, 
nosaltres- no hi podrem tornar a incidir fins 
d’aquí a quatre anys.
Fins al dia de les eleccions, els partits s’han 
esforçat per convèncer-nos de les seves bones 
intencions, que els seus candidats són els mi-
llors i que a partir de votar-los, la ciutat o el 
poble estarà més ben gestionat. El poble –és a 
dir nosaltres- hem escoltat i en la majoria de 
casos ens hem rumiat molt bé el vot abans de 
dipositar-lo a l’urna. Ara el que volem és que 
els guanyadors s’esforcin per complir amb el 
seu compromís i els perdedors –és un dir- fa-
cin amb honradesa la seva tasca de control.
Cada població té la seva pròpia problemàtica 
i cada ciutadà te la seva pròpia opinió. Cada 
equip de govern municipal està format per 
persones amb capacitats diferents que en al-
guns casos, mai hem pogut esbrinar ja que és 
la primera vegada que arriben al consistori. 
Però hi ha una cosa que és o ha de ser, comú a 
tots: el compromís de treballar pel bé comú i 
administrar amb la màxima honradesa.
Però no n’hi ha prou. Alguns volen utilitzar el 
seu càrrec per a fer carrera política. Aquesta 
és una vocació ben honrada... si no fos perquè 

molt sovint per fer carrera política és més im-
portant tenir padrins dins del partit respec-
tiu, que defensar els interessos del poble.... és 
a dir de nosaltres.
Els partits ja tenen el que volien –el nostre 
vot- i ara nosaltres els hem d’exigir que per 
damunt de carreres polítiques, el que han de 
fer alcaldes i regidors és treure la comarca de 
la situació de depressió que es viu en no pocs 
àmbits.
Si mirem enrere podem tenir la temptació 
d’enyorar temps passats quan podíem presu-
mir d’uns excel·lents serveis sanitaris, d’uns 
nivells de vida envejables, o d’una situació 
pràcticament de plena ocupació. No en farem 
res de lamentar-nos pel que s’ha deixat per-
dre, és millor exigir als nostres alcaldes i regi-
dors el seu compromís de servir al municipi 

amb la mirada llarga i esperit de servei. El que 
hem de fer és exigir-los el compliment del seu 
compromís amb el poble.
En aquesta exigència haurem de ser molt ri-
gorosos tots nosaltres no només perquè l’ad-
ministració pública ens xucla molts diners, 
sinó perquè te molta capacitat de condicionar 
el futur. I el poble –és a dir nosaltres- només 
tenim la decisió un cop cada quatre anys.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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Gestionar

 Què et sembla que tanqui Carpes Sunset?

 Bé 68,8%  Malament 31,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

Els partits ja tenen el que volien 
–el nostre vot- i ara nosaltres els 
hem d’exigir que per damunt de 

carreres polítiques, el que han de 
fer alcaldes i regidors és treballar 

per la ciutat 



PER MOLTS ANYS, XALEST!

La Coral Juvenil Xalest celebra aquest any el seu 45è aniversari i 
aquest cap de setmana posa en escena a l’Ateneu un concert teatral 
i participatiu.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

L’economia circular

L ’Anoia s’està sumant a 
un canvi de model en el 
tractament de la brossa 
domiciliaria: la recollida 

selectiva Porta a Porta; acrònim 
PaP. Un model que fa dinou anys 
es posava damunt la taula per in-

centivar i millorar la retirada eficient mesurada 
i controlada de subproductes i la porqueria que 
fem en el dia a dia als nostres pisos, cases, torres 
o xalets. Una formulació amb visió 
de futur amb l’objectiu de minimitzar 
la petjada medi ambiental; de llençar 
re sense mirar abans de reaprofitar, 
reutilitzar o reconvertir. Malaurada-
ment dues dècades desprès només un 
21% dels municipis catalans han es-
tat capaços d’implantar-la, ja sigui en 
part, o bé combinant-ho amb altres 
fórmules adaptades a realitats domi-
ciliaries més complexes.  
Avui Barcelona, per posar l’exemple 
de la capital i l’espai més densament 
poblat del Principat, el Porta a Porta 
selectiu ja s’aplica parcialment a Sar-
rià des del 2018. Recordo que als anys 
60, a casa, al pis de Gràcia, en un edi-
fici amb trenta veïns, el Porta a Porta 
funcionava pis a pis: la senyora Qui-
meta, la portera de l’immoble i anys 
després la senyora Raimunda, cada 
vespre passaven a recollir la bossa 
de les escombraries. Evidentment en 
aquell temps tot anava barrejat -tret 
d’ampolles, diaris i pa sec que dúiem 
al drapaire de la vila- i la quantitat de deixalles ge-
nerada per cada llar era infinitament més reduïda 
que en l’actualitat i ni era necessari treure-les di-
àriament. Cap el tard, només calia deixar la bossa 
davant la porta del pis i el custodi de la finca, la 
portera, les baixava amb l’ascensor fins a peu de 
carrer. Malauradament la evolució de la recollida 
i reciclatge de residus va acabar amb el vell mo-
del, poc selectiu, duent-nos a un d’anònim, quali-
tativament pitjor, visualment degradant, incapaç 
de corresponsabilitzar i coresforçar els usuaris i 

insuficient per assolir òptims nivells en la valorit-
zació i reaprofitament. 
Amb el PaP, les bondats del sistema es fan evi-
dents en l’espai públic des del primer dia: un en-
torn desocupat de brutícia crònica i d’abocaments 
anònims, alguns d’irresponsables o vergonyants, 
de males olors, de contenidors atrotinats, quan 
no rebutjats en emplaçament ja que ningú vol la 
merda davant de casa, quan no cremats en bre-
tolades, quan no plens a vessar. A més a més, 
estadísticament parlant, els nostres ajuntaments 

amb el Porta a Porta poden conèixer exactament 
el nombre d’habitatges realment ocupats. I amb 
el xip incorporat a cada galleda, creuant amb el 
calendari establert se sap el nombre de recollides 
casa per casa i el tipus de rebuig enretirat. Cert 
que no ho sabem en pes o quantitat per domicili, 
però sí identitat i freqüència de foc i lloc. Interes-
sant seria fer-nos a mans la estadística individu-
al i mitjanes ja que el fet de responsabilitzar-nos 
dels propis residus en persona, en família, en par-

ròquia, fa que tendim a reduir-los, se-
parar-los bé, a compactar-los. Mal que 
en la feina d’esclafar, aixafar i premsar 
envasos buits no havem encara estri 
que eviti fer-ho amb mans i peus.      
Cal ser comprensius amb els pocs in-
convenients del PaP i entendre que no 
hi ha un sistema universal i perfecte en 
la recollida selectiva ja que la casuística 
de viles, ciutats, residències, residents, 
hàbits i ments és diversa i complexa i 
a voltes en algunes zones cal fer certs 
ajustos o adaptacions, no pas privilegis. 
Sigui com sigui i apel·lem com apel·lem 
tot allò que ja no volem: brossa, nosa, 
fem, rebuig, restes, residus, escombra-
ries, deixalles, minves, detritus, so-
brants, envasos, ... nosaltres i només 
nosaltres som els responsables direc-
tes de generar-los. Els vam comprar i 
per tant ens hem d’implicar en classi-
ficar-los abans de lliurar-los ordena-
dament al gestor que els farà arribar a 
les plantes de tractament o, en darrera 
instància i com a solució final, seran 

eliminats cremats o en un hipotecant abocador. 
Urgeix, doncs, interioritzar els objectius, concep-
te i principis de l’Economia Circular, cadena de 
valors on el Porta a Porta n’és una baula més. Els 
recursos del planeta són limitats i el medi ambi-
ent, el canvi climàtic i despertaconsciències com 
la jove Greta Thunberg ens interpel·len als adults, 
als polítics, a tots: o digerim la producció pas-
sant-la pel PaP i pedrer primer o acabarem vivim 
damunt un planeta femer. 

Amb el Porta a Porta, les bondats del sis-
tema es fan evidents en l’espai públic des 
del primer dia: un entorn desocupat de 

brutícia crònica i d’abocaments anònims, 
alguns d’irresponsables o vergonyants, de 

males olors, de contenidors atrotinats
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Contra els 
incendis forestals, 
cap foguera, 
cap cigarreta, 
cap descuit.

Si oblidem la història,  
es tornarà a repetir.  
Al bosc i en zones  
properes, recorda-ho:  
no hi llencis burilles  
ni deixalles, no hi  
encenguis coets,  
no hi deixis restes de 
treballs forestals i 
no hi facis barbacoes. 

incendis.gencat.cat

#ElFocNoSoblida

No oblidis.
RASQUERA

No oblidis.



És ben sabut que l’empenta de la intel·li-
gència artificial i la creixent robotització 
crearan en els propers anys l’automatit-
zació de molts dels actuals llocs de tre-

ball. No obstant això, tot i les inevitables veus 
alarmistes, això no comportarà la pèrdua d’ocu-
pació. Alguns estudis[1] assenyalen que, com a 
mínim en els països desenvolupats, el nombre de 
llocs de treball creats pels nous productes i ser-
veis serà superior a la seva pèrdua i en resultarà 
un augment net. Es tractarà de feines relacionades 
amb productes i serveis nous, amb continua inte-
racció amb màquines i algoritmes.
Aquestes noves ocupacions requeriran un gran 
esforç de re-capacitació dels empleats. Els treba-
lladors hauran de reorientar les seves capacitats 
laborals cap a les noves necessitats que vagin 
sorgint. Es preveu que en pocs anys, prop de la 
meitat de la força laboral haurà de reajustar-se o 
actualitzar-se mitjançant alguns tipus de cursos o 
entrenaments[2].
Aquest esforç re-educatiu demanarà gran quanti-
tat d’inversió, tant de capital com d’esforç tècnic. 
La formació universitària i de les escoles tècniques 
haurà d’expandir-se a través de diferents etapes de 
la vida laboral i en combinació amb les activitats 
empresarials. Es preveu que la iniciativa privada 
haurà de combinar-se amb la pública per obtenir 
resultats d’abast satisfactori.

Els governs hauran d’implementar programes 
de formació en combinació amb el sector privat 
perquè la força laboral pugui re-capacitar-se i 
oferir les capacitats que el mercat laboral necessiti 
a cada moment. La racionalitat de la implicació 
del sector públic rau en els innegables beneficis 
socials en forma de majors cotitzacions i menors 
càrregues socials com són els subsidis d’atur, i tot 
això suposarà una major recaptació impositiva.
Un altre punt a tenir en compte serà la concertació 
de les polítiques de re-capacitació de treball entre 
països. Polítiques ben concertades més enllà de 
les estretes fronteres poden portar efectes sinèr-
gics insospitats. A més, donat el poder de tipus 
transnacional que moltes grans empreses osten-
ten, els països menys dotats, d’una manera aïllada, 
tindran poc per oferir. Les polítiques d’ocupació, 
el replantejament del treball en una societat del 
coneixement i la intel·ligència artificial, forçosa-
ment hauran de transcendir les fronteres nacio-
nals si no volen deixar encara més enrere aquells 
que no s’adaptin als canvis.

[1] World Economic Forum (2018). The Future of 
Jobs Report 2018. https://www.weforum.org/re-
ports/the-future-of-jobs-report-2018 accedit el 26 
d’abril del 2019

[2] Towards a Reskilling Revolution: Industry-Led 
Action for the Future of Work. http://www3.wefo-
rum.org/docs/WEF_Towards_a_Reskilling_Revo-
lution.pdf accedit el 26 d’abril del 2019. 

Aquest esforç re-educatiu demanarà 
gran quantitat d’inversió, tant de 

capital com d’esforç tècnic.

PAU AYMERICH MONTRABETARAMON SANTACANA
Educador i artista

Adaptar-se als 
nous temps

Majories pel canvi!

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Ara que ja ha passat la 
constitució dels Ajun-
taments, crec que cal 
fer unes quantes valo-

racions sobre l’escenari de present 
i futur a la Conca d’Òdena. El con-
text ha canviat  molt, ja que en tres 

dels quatre principals ajuntaments els alcaldes han 
perdut les majories absolutes amb que governaven 
(Igualada, Montbui i Òdena), mentre que Vilanova 
ha decidit reduir el número de partits presents al 
ple. El canvi ha sigut molt positiu, en primer lloc 
pel ja inajornable canvi a Montbui, necessari per 
higiene política, per acabar amb el caciquisme del 
segle XXI i per una Conca d’Òdena lliure de cor-
rupció. I en segon lloc, alegrar-nos que el vot crí-
tic amb el projecte de Can Morera hagi guanyat a 
Òdena. Una situació que no assegura que s’anul·li 
el projecte, ja que pot dependre d’àmbits supramu-
nicipals, però que sí assegura un canvi en l’actitud 
de l’Ajuntament envers la població i els moviments 
socials.  
La capital també disposa d’un nou escenari amb la 
pèrdua de la majoria de Marc Castells i un augment 
molt significatiu en vots i percentatge de les forces 
amb discursos propers a l’esquerra. Aquestes forces 
han configurat una majoria d’onze regidors, tanma-
teix, l’anhelat canvi a l’Ajuntament d’Igualada que 
alguns esperàvem no ha arribat. El context era di-
fícil: (1) una diferència important entre la segona i 
primera força, (2) el desinterès del “nou alcalde” i 
(3) una situació nacional que fa difícil pactar amb 
aquells que han donat suport al 155. El final del ju-
dici i la sentència que arribarà els propers mesos 
requereixen governs que assumeixin uns mínims 
democràtics, malgrat aquests no concerneixin di-
rectament la política municipal. Personalment, 
penso que a nivell municipal cal prioritzar projec-
tes i diagnòstics compartits de les problemàtiques 
presents a la ciutat  per sobre dels partits. Les per-
sones que venim d’associacions culturals i socials 
sabem la dificultat que posa el govern actual per a 
desenvolupar activitats, per canviar les polítiques 
actuals, i per això probablement som dels col·lec-

tius que albiràvem més el canvi a l’Ajuntament. 
El missatge a Igualada era molt clar, hi havia dues 
majories: majoria independentista (Junts, ERC i 
Poble Actiu) i majoria de polítiques alternatives 
als postulats de la “renovada” convergència (ERC, 
Som-hi i Poble Actiu), de si són d’esquerres, el 
temps ho dirà. A parer meu no es podia renunciar 
a cap dels dos aspectes. Ni deixar governar a l’ac-
tual alcalde amb polítiques de fum i beneficis als 
seus amiguets, ni un govern d’esquerres que no es 
pogués pronunciar contra la repressió i a favor de 
l’autodeterminació. Per això he defensat un govern 
que representés aquestes dues majories, que hauria 
d’estar format per ERC i Poble Actiu, amb el suport 
extern de Som-hi. És responsabilitat de tots els ac-
tors polítics de llegir els resultats bé, i això passa per 
entendre que les forces d’esquerres van sumar més 
del 51% dels vots. No podem permetre’ns 4 anys 
més de polítiques neoliberals i mercantilització de 
l’Ajuntament mentre es neguen beques menjador, 
es fan quatre habitatges per dir que s’ha fet alguna 
cosa, es privatitza la gestió de l’aigua o es tanquen 
llars d’infants i s’allunyen de les zones de necessitat. 
Però Igualada tampoc es mereix que els objectius 
d’alguns a quatre anys vista passin per sobre les po-
lítiques de present i futur que la ciutat necessita. 
Si realment es vol fer política, cal governar, i no en-
ganyar a ningú. Els canvis es fan des dels govern,  ja 
que des de l’oposició es pot bloquejar i poca cosa 
més. El temps ens mostrarà si alguns es tiren en 
breus a les mans del batlle Castells comprats per 
quatre propostes de mínims. I el temps també dirà 
si ens podem permetre quatre anys més del govern 
actual, o aconseguim el canvi necessari abans. Però 
mentre passa el temps, cada dia hi ha més famílies 
desnonades per no poder pagar lloguers, mentre el 
preu no para de pujar. I també, a més famílies algun 
membre, majoritàriament la dona, ha de deixar de 
treballar per cuidar els fills al no poder pagar la llar 
d’infants. 
Cadascú suportarà la seva consciència, la majoria 
hi és, només cal utilizar-la! 
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Consum mitjà (l/100 km): 4,2 – 5,1. Emissions CO₂ (g/km): 97 – 115.
Toyota Corolla Active Tech + Navegador. Oferta associada a Toyota Complet durant 4 anys (exclusiva amb finançament Pay per Drive, inclou manteniment 4 anys, garantia 4 anys 
i assegurança 1 any). PVP recomanat: 21.600€ per finançar amb Pay Per Drive. Entrada: 5.038,20€. TIN: 6,50%. TAE: 7,66%. 48 quotes de 200 €/mes i última quota (valor futur 
garantit): 11.185,12€. Comissió d’obertura finançada (2,75%): 455,45€. Import total del crèdit: 17.017,25€. Import total del deute: 20.785,12€. Preu total a terminis: 25.823,32€. 
Oferta de Toyota Kreditbank GmbH suc. a Espanya i Toyota Espanya, vàlid fins al 31/04/2019 a Península i Balears. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Inclou 
assegurança a tot risc amb franquícia de 150 €. Exclusiu per a clients de Corolla d’entre 27 i 75 anys, més de 5 anys de carnet i bonificació acreditada sense sinistres o 5 anys i màxim 
un sinistre. Més informació a www.toyota.es o al teu concessionari habitual. Oferta vàlida per a particulars i autònoms.

NOU COROLLA HYBRID. EL MÓN EVOLUCIONA.

INCLOU TOYOTA COMPLET:

48 quotes. Entrada de 5.038,20 €. 
Última quota: 11.185,12 €. TAE: 7,66%PER 200€ /MES

4
ANYS DE 

GARANTIA
ANY 

D’ASSEGURANÇA

1
NAVEGADORANYS DE 

MANTENIMENT

4

Av. Europa, Nº4 - 08700 
Igualada - Barcelona  

 938 04 82 30

TOYOTA IGUALADA
toyotaigualada.toyota.es.
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Ceina, premi a la trajectòria empresarial.

Més de 400 persones 
van prendre part ahir 
al vespre al Sopar de 

l’Empresari, que 
va tenir lloc al pavelló 

de les Comes

Ceina, Kompe Elevació, Picvisa, Aigua de Rigat SA i Iguana  
van ser guardonats ahir al vespre amb els Premis UEA
REDACCIÓ / LA VEU 

M és de 400 empresa-
ris, directius, au-
tònoms, empre-

nedors i professionals de la 
comarca de l’Anoia han assistit 
aquest dijous a la 19a Nit Em-
presarial UEA, la nit del sector 
econòmic i empresarial de la 
comarca. L’edició d’enguany ha 
tingut lloc al Pavelló d’Esports 
Les Comes d’Igualada, un es-
cenari que reflecteix que em-
presa i esport comparteixen 
els mateixos valors: el treball 
en equip, la cooperació, l’es-
forç, entre altres. L’acte també 
ha comptat amb la represen-
tació d’agents socioeconòmics 
d’arreu del país i autoritats 
institucionals com la conselle-
ra d’Empresa i Coneixement, 
Àngels Chacón, i l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells.
Sota el pretext d’oferir una nit 
distesa i on el networking en 
sigui el pilar fonamental de la 
nit, una de les novetats d’en-
guany ha estat que els i les 
assistents han pogut gaudir 
d’una aplicació mòbil, disse-
nyada exclusivament per a la 
celebració d’aquest esdeve-
niment. Una clara mostra de 
l’entitat d’apostar per les noves 
tecnologies i la transformació 
digital, i sobretot, d’incenti-
var la cultura empresarial . A 
través d’aquesta aplicació, els 
usuaris han pogut interactuar 
entre ells, donar-se a conèixer, 
fer negocis i xarxa.

“Tu ets la Unió”
L’esdeveniment ha estat pre-
sentat per l’actriu i escriptora 
Agnès Busquets, qui ha do-
nat un toc distès i d’humor. 
Aquesta dinovena edició ha 
tingut com a eslògan “Tu ets 
la Unió”, per tal d’homenatjar i 
reconèixer la tasca dels propis 
empresaris, convertint-los en 
els veritables protagonistes de 
la Nit, així com també, tots els 
que formen part de la UEA i 
que la doten de sentit gràcies 
a la col·laboració i compro-
mís que tenen amb la patronal 
anoienca.

Premis UEA
Un dels moments més espe-
rats de la Nit Empresarial és 
l’entrega dels Premis UEA, 
per tal d’homenatjar i reco-

Igualada

nèixer diverses empreses que 
han destacat per la seva tasca 
el 2018. 
El Premi a la Trajectòria Em-
presarial ha estat per CEINA, 
per ser una empresa pionera 
en el seu sector, havent com-
plert 31 anys de la seva funda-
ció.
El Premi a la Capacitat Em-
prenedora ha estat per Kom-
pe Elevació SL, per l’arriscada 
aposta de crear una empresa 
del sector de la construcció en 
plena recessió econòmica l’any 
2009.
El Premi a la Innovació per 
Picvisa, per ser una empresa 
familiar especialitzada en el 
desenvolupament de soluci-
ons de visió artificial i robò-
tica aplicada al reciclatge de 
residus sòlids.
El Premi al Compromís Soci-
al de l’Empresa per Aigua de 
Rigat, per la seva participació 
en el Fons de Solidaritat Aigua 
de Rigat d’ajuda a les famílies 
en situació de vulnerabilitat 
econòmica a fer front a la fac-
tura de l’aigua.
El Premi a la Millor Estratègia 
de Comunicació Empresa-
rial -amb la col·laboració del 
Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya- per Iguana Comuni-
cacions, per tenir una comu-
nicació coherent amb els seus 
valors, apostant fortament per 
la territorialitat, la proximitat, 
la qualitat i la segmentació 
com a eixos fonamentals de la 
seva comunicació.
Una de les novetats d’aques-
ta dinovena edició ha estat el 

guardó. En aquest sentit, el 
d’enguany ha estat elaborat 
per un dels materials d’un dels 
principals motors econòmics 
de l’Anoia: el sector del metall, 
el qual és present a la comarca 
amb més de 200 empreses de 
diversos subsectors.

Joan Domènech: “La compe-
titivitat és el futur i el camí”
En els discursos institucionals, 
Joan Domènech, president de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, ha destacat que la labor que 
es realitza des de la UEA és 
gràcies a la unitat entre totes 
les parts implicades, així com 
“el compromís, la cooperació i 
la generositat. Treballar junts, 
ens fa arribar a llocs inima-
ginables. Som una associació 
que és el que és, gràcies als 
seus associats”.
Domènech ha ressaltat que 
“estem en un moment eco-
nòmic important, de canvis 
en molts aspectes, en què el 
principal objectiu és ser com-
petitius” i que per arribar a la 
competitivitat “És necessària 
la dinamització de les zones 
industrials, fidelitzar i retenir 
el talent de les persones i abor-
dar la transformació empresa-
rial, des de l’economia circular 
i la revolució 4.0. Si treballem 
conjuntament aquests tres ei-
xos, arribarem, a l’objectiu de 
ser totalment competitius, i 
ens permetrà que arribin au-
tomàticament altres millores 
necessàries per l’Anoia com 
són les infraestructures i les 
comunicacions”, ha reblat.
La 19a Nit Empresarial UEA 
ha comptat amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament d’Igualada, el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
l’Institut Català del Sòl; amb 
el patrocini de la Mútua Ge-
neral de Catalunya, Prevint, 
Servisimó, CaixaBank i l’Obra 
Social La Caixa; i amb la col-
laboració de Leather Química, 
Grup Català de Treball, Rivi-
sa, Universitat de Lleida, Ai-
guat de Rigat, Conre, Circuit 
Parcmotor, Canal Taronja, 
Via Empresa, Campus Motor 
Anoia, Montaggio, Autobom-
ba, Invest in the Center of 
Catalonia, Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena, Cymatic i 
Schweppes.

Kompe Elevació, premi a la capacitat emprenedora.

Iguana, premi a la millor estratègia de comunicació empresarial.

Picvisa de Calaf, premi a la Innovació.

Aigua de Rigat, premi al compromís social de l’empresa.

Joan Domènech des-
taca “el compromís, la 
cooperació i la genero-
sitat. Treballar junts, 
ens fa arribar a llocs 
inimaginables. Som 

una associació que és el 
que és, gràcies als seus 

associats”
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TECNOLOGIA QUE ET MOU.

ETIQUETA

DES DE 18.500€*
NISSAN QASHQAI

I ARA AMB ASSISTENT DE CONDUCCIÓ ProPilot.

o 178€**
AL MES

SANTI ENRIQUE
Avda. Mestre Muntaner, 88
08700 – Igualada (Barcelona)
Tel. 93 803 08 00 www.santienrique.com

** Comisión de apertura: 426,88€. Entrada: 3.700€. 36 cuotas de 177,54€ y una cuota �nal de 11.833€. TIN:6,50%. TAE:9,44%. Precio total a plazos 22.401,32€. Permanencia mínima de 24 meses. 
Importe total adeudado: 18.701,32€. Incluye protección de pagos (520,22€) y seguro de pérdida de carné (202,61€) con CASER durante toda la operación. La presente �nanciación MAGIC PLAN 3D, 
está disponible únicamente en los concesionarios Nissan adheridos a la misma. Permanencia mínima de 24 meses. Entrada máxima de 40%. No incluye Gastos de Notaría.
Los gastos expuestos son de carácter orientativo y no constituye oferta de�nitiva; de ellos no se deriva compromiso u obligación, ni por parte del cliente ni de la entidad �nanciera, en la 
aceptación del crédito.

Consum mixt WLTP: 6,8 l/100 km. (NEDC-BT: 5,3 l/100 km). Emissions de CO WLTP: 154 g/km. (NEDC-BT: 121 g/km).

*PVP recomanat a la Península i Balears 18.500€. Inclou PFF, transport, Nissan Assistance, descompte promocional, IVA i IEDMT que, per al mercat espanyol, pot no ser aplicable a la seva 

visualitzada pot no coincidir amb el vehicle ofertat.
30/06/2019
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Ateneu, Escorxador 
i Casal Popular: tres 
revetlles de Sant Joan 

a Igualada

Igualada, a punt per a rebre la Flama del Canigó 
i tres revetlles diferents per celebrar Sant Joan

Aquest passat cap de setma-
na del 15-16 de juny una re-
presentació de l’entitat de la 
Flama del Canigó d’Igualada 
va participar en l’aplec que es 
realitza davant del refugi de 
Cortalets a dalt del massís del 
Canigó. En total una trente-
na d’igualadins participaren 
d’aquesta activitat per gaudir 
d’uns dies de tranquil·litat i 
de reivindicació dels Països 
Catalans a les vigílies de l’es-
perada revetlla de Sant Joan.

REDACCIÓ / LA VEU 

T ot és a punt per cele-
brar, un any més, la 
revetlla de Sant Joan, 

la festivitat dels Països Cata-
lans. Novament hi participa-
ran, fent possibles les diferents 
iniciatives, el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament, l’Associació Flama 
del Canigó, el Casal Popular 
d’Igualada El Foment, l’Ate-
neu Igualadí i l’Associació de 
Gent Gran, amb la col·labo-
ració també de diverses enti-
tats esportives i culturals i de 
les colles locals de diables. El 
disseny del cartell d’enguany 
és obra del creador David Ym-
bernon.

Arribada de la Flama 
del Canigó i correfocs
Seguint la tradició, el diu-
menge, 23 de juny, a les 20h, 
la Flama del Canigó arriba-
rà a la Plaça de l’Ajuntament. 
L’hauran portat en relleus 
nombrosos atletes i escolars 
des d’aquest cim de la Catalu-
nya Nord. Hi actuarà la Coral 
Juvenil Xalest i, a l’escenari 
instal·lat davant del consistori, 
s’encendrà el peveter, es llegi-
rà el manifest de la diada, les 
entitats representants de dife-
rents municipis encendran les 
torxes i s’emportaran el foc de 
Sant Joan per portar el foc a 
les seves fogueres arreu de la 
comarca.
Els corredors del Club At-
lètic Igualada (CAI), a més, 
tornaran a pujar la flama fins 
a Montserrat. Allà, a la Plaça 
del Monestir, hi haurà la gran 
foguera que, un any més i de 
manera coordinada amb la 
comunitat benedictina, prepa-
raran els efectius de la Brigada 
Municipal de l’Ajuntament.
A Igualada, ja entrada la nit, 
tindran lloc dos correfocs: el 
Correfoc Petit, a les 21h amb 
els Petits Mal Llamp, i el Cor-
refoc Gran, a partir de la mit-
janit, coordinat pels Diables 
d’Igualada, amb la participa-
ció de Mal Llamp d’Igualada, 
Pixapòlvora d’Igualada i els 

Petits Diables d’Igualada. El 
recorregut passarà per Pl. Sant 
Miquel, c/ Sant Roc, c/ Sant 
Sebastià, Pl. Creu, c/ Nou, 
Pl. del Pilar, c/ del Born i Pl. 
Ajuntament.

Tres revetlles a Igualada
Els representants de l’Ateneu 
Igualadí, el Casal Popular 
d’Igualada El Foment i l’Asso-
ciació de Gent Gran d’Iguala-
da han detallat també les tres 
revetlles que han preparat per 
aquest 2019.
L’Ateneu Igualadí proposa, 
al seu pati, una revetlla per 
viure en família: primer, amb 
un sopar preparat pel Cafè de 
l’Ateneu al preu de 22 euros, 
amb opció de menú infantil 
de 15 euros. Posteriorment, 
a les 23h i amb la col·labora-
ció de l’Acústic, hi haurà ball 
de revetlla amb hits dels ’70, 
els ’80 i els ’90, a un preu de 
8 euros anticipada i 10 euros 
la mateixa nit. La informació 
es pot consultar al web www.
ateneuigualadi.cat, al Cafè de 
l’Ateneu i al telèfon 93 803 00 
78.
D’altra banda, a l’antic Escor-
xador se celebrarà la Revetlla 
Tradicional, coordinada per 
l’Associació de Gent Gran. 
A les 22:30h s’hi oferirà una 
vetllada de ball amb foguera 
i amb l’Orquestra Rosaleda, 
que oferirà un ampli repertori 
musical. Els tiquets es poden 
adquirir amb antelació al lo-
cal de l’associació, al Casal del 
Passeig Verdaguer. El preu, 
incloent coca i copa de cava, 
és de 8 euros anticipada i 10 
euros la mateixa nit. També es 
podrà sopar abans al mateix 
recinte, prèvia reserva i amb 
places limitades, a un preu 
total de 28 euros, que inclou 
l’àpat i el ball.
I la Rambla Sant Isidre serà, 
finalment, l’escenari de la re-

vetlla més jove, una iniciati-
va gratuïta i organitzada pel 
Casal Popular d’Igualada El 
Foment. A les 21h, tornen 
els Foguerons de Sant Joan: 

les fogueres de la revetlla de 
Sant Joan del nostre país.
Com ja és habitual  Igua-
lada participa molt activa-
ment d’aquesta tradició, ja 
que un grup de corredors de 
muntanya i d’escolars porten 
aquesta flama íntegrament 
corrents, recorrent quasi 200 
quilòmetres des de la Pica 
del Canigó fins a Igualada, 
on agafa el relleu el CAI per 
portar-la fins a Montserrat.

Igualadins a l’Aplec del Canigó

L’aplec del Canigó serveix bà-
sicament perquè joves i no 
tan joves de tot el territori 
de parla catalana pugin dalt 
del cim, a la Pica del Canigó 
(2.784m) per portar els fei-
xets de branquillons (portats 
d’arreu del nostre país) amb 
els quals s’encendrà la foguera 
la nit del 22-23 dalt de la Pica 
del Canigó, que servirà per re-
generar la flama guardada tot 
l’any al Castellet de Perpinyà i 
posteriorment encendre totes 

aquells que desitgin sopar a la 
fresca i al centre de la ciutat, 
podran preparar el seu menjar 
a les brases enceses amb el foc 
del Canigó. Hi haurà servei 

de barbacoa, taules i cadires 
a disposició de tothom i, a les 
23:30h a la mateixa Rambla, 
serà el moment del concert, 
amb Karaokes Band i PD’s.

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada · Telèfon: 626 665 009
www.loop-disseny.com

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada.  Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es -  www.lmabogadosbarcelona.com
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REDACCIÓ / LA VEU 

H a arrencat ja el man-
dat municipal 2019-
2023 a l’Ajuntament 

d’Igualada, després de la cons-
titució del consistori el passat 
dissabte. 
Tal i com estava previst, Junts 
per Igualada governarà en soli-
tari i en minoria de 9 regidors, 
de manera que, en alguns as-
sumptes d’importància, neces-
sitarà d’acords per arribar als 
onze necessaris per assolir la 
majoria absoluta.

Quatre dones 
tinents d’alcalde 
L’alcalde Marc Castells ha anun-
ciat aquesta setmana una pri-
mera línia política amb tinen-

ces d’alcaldies formades per les 
quatre dones que té al seu equip: 
Carme Riera, Marisa Vila, Patri-
cia Illa i Carlota Carner. Aques-
ta decisió, va dir Castells, “vol 
ser el gest i la visibilització, cap 
a una aposta ferma per un equip 
femení preparat i potent pels 
reptes que volem assumir per 
Igualada”. L’alcalde no va voler 
esperar ni cinc minuts i, en el 
primer dia laborable després de 
la reelecció, va anunciar ja com 
serà el nou govern municipal.

Així serà el nou govern
Castells va signar els decrets 
de delegacions, de manera que 
Carme Riera seguirà al capda-
vant de la cartera d’Acció Social, 
afegint les competències d’Ha-
bitatge i Infància. 

Marisa Vila, entra al govern 
amb les delegacions d’Ensenya-
ment, Universitats i Joventut, 
amb allò que serà un dels eixos 
prioritaris de govern: el conei-
xement en totes les etapes de la 
vida. 
Fermí Capdevila, manté la car-
tera d’Entorn Comunitari, Salut 
Pública i Cooperació, i se li as-
signen competències de Trans-
parència i Atenció Ciutadana. 
Carlota Carner, assumirà la 
cartera de Governació, Interior, 
d’Hisenda i Organismes Ex-
terns, un paper transversal dins 

l’equip.  
Patrícia Illa segueix al capda-
vant de la Promoció de la Ciu-
tat, d’Innovació i com a novetat, 
assumirà la delegació d’Esports, 
per tal de seguir desplegant el 
projecte de Ciutat Europea de 
l’Esport.  
Pere Camps, segueix amb la 
cartera de Promoció cultural, 
Relacions institucionals i am-
plia amb la d’Agermanaments. 
Jordi Marcè, assumirà les de-
legacions de Promoció Econò-
mica, Turisme i Comerç i final-
ment Miquel Vives assumirà les 

delegacions de Sostenibilitat, 
Mobilitat i Via pública.

Castells assumeix 
també Urbanisme
Marc Castells va anunciar que 
assumia Urbanisme, Obres i 
Projectes, una àrea on les deci-
sions sí que necessitaran de la 
majoria absoluta, essent tam-
bé responsable de la Unitat de 
barris. La qualitat urbana serà 
pivotada directament des de l’al-
caldia, seguint els valors de pro-
ximitat i constant diàleg amb els 
veïns i veïnes de la ciutat. 

Els 21 regidors de l’Ajuntament d’Igualada. Foto: Joan Guasch.

#VolvoV60

NOU VOLVO V60 PER 210€ al MES*

Consum mixt (l/100 km) d’1,7 a 7,7. Emissions de CO2 (g/km) de 39 a 175.

Inclou assegurança de protecció de pagaments no finançat

*Volvo V60 D3 110 kW (150 cv) canvi manual Business Plus. Import mínim a finançar 18.200 €. Exemple per a PVP 34.893 €. Entrada 13.090 €. Import sol·licitat: 21.803 €. Import total finançat: 22.566,11 € (inclosa comissió de formalització 
del 3,5%: 763,11 €). Import mensualitat: 35 quotes de 178,41 € i una última quota de 18.148,62 €. Prima d’assegurança mensual: 31,59 € (impostos inclosos). Import total a domiciliar amb assegurança: 35 quotes de 210 € i una última quota de 
18.180,21 €. Import total degut: 25.530,21 €. Preu total a terminis: 38.620,21 € TIN: 2,99%. TAE: 6,39%. Finançament concertat amb Banco Cetelem, SA Sociedad Unipersonal A- 78650348 i subjecta a l’aprovació d’aquesta entitat. 
Assegurança de Vida, Incapacitat Permanent, Incapacitat Temporal i/o Desocupació contractats amb Cardif Assurance Vie i Cardif Assurances Risques Divers, Sucursals a Espanya. Clau DGS E-129 i E-130, respectivament amb la mediació de 
Banco Cetelem, SA Societat Unipersonal Operador de Banca Assegurances Vinculat inscrit al Registre Especial de Mediadors d’Assegurances amb el número OV0046. Disposa d’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional i satisfà el requisit 
de capacitat financera.Consulta asseguradores amb les quals Cetelem ha subscrit contracte d’agència a www.cetelem.es/seguros. Data de vigència de l’oferta financera fins al 30/09/2019.

En un món on tot és tan còmode,
tenir un Volvo no serà menys.

Entrada
13.090€

36
Quotes

Quota final
18.180,21€

T.A.E.
6,39%

T.I.N.
2,99%

Descobreix-lo a
motorcatpremium.com/ca

Motorcat Premium
93 524 08 08C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 24

08243 Manresa (Barcelona)
Carrer de Lleida, 8
08500 Vic (Barcelona)

Av. Europa, 4
08700 Igualada (Barcelona)
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En sis municipis 
l’alcalde haurà de 

governar en minoria, 
entre ells Igualada, 

mentre que en altres sis 
hi ha acords coneguts 

de pacte de govern

Queda definit el mapa polític 
municipal de la comarca

La nova alcaldessa d’Òdena, 
Maria Sayavera, d’ERC, serà 
la nova Diputada Provincial 
de l’Anoia a la Diputació de 
Barcelona. Sayavera, perio-
dista de professió, va obte-
nir l’Alcaldia del municipi el 
passat 15 de juny gràcies al 
suport dels seus companys 
d’ERC i la formació Òdena a 
Fons, substituint així a Fran-
cisco Guisado, del PSC. 
Anteriorment, l’ara alcal-
dessa ja havia estat regidora 
al municipi, tant en el go-
vern com en l’oposició, així 
com consellera comarcal de 
l’Anoia. Sayavera és la prime-
ra dona que serà Diputada 
Provincial del partit judicial 
d’Igualada (tot l’Anoia més 
Collbató) a la corporació 
provincial, després que an-
teriorment tinguessin aquest 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a jornada de dissabte 
passat va servir també 
per a definir el mapa 

polític municipal dels ajunta-
ments de la comarca. Dels 33 
municipis, en la majoria ja es 
coneixia quin alcalde ocupa-
ria el càrrec, doncs en 21 hi 
ha majories absolutes, 10 per a 
ERC i 9 per a Junts per a Ca-
talunya, i 1 per a independents 
(Copons). En els 12 restants, 
governaran amb pactes, que es 
conegui fins al moment, 7 mu-
nicipis (El Bruc, Cabrera, Ca-
pellades, Hostalets, Pujalt, Pie-
ra, la Pobla i Vallbona), mentre 
que en altres 5 governaran, de 
moment, en minoria.  Els in-
dependents d’Ara Montbui ho 
faran a Montbui. Junts per Ca-
talunya a Igualada i Masquefa, 
ERC a Òdena, i el PSC a Vila-
nova del Camí.

Problemes a Cabrera, 
la Pobla i Vilanova
La designació d’alcaldies no ha 
estat exempta de problemes a 
l’Anoia. En el cas de Cabrera, 
el regidor electe de Ciutadans, 
José Antonio Lanuza, va de-
sobeir les instruccions del seu 
partit de votar-se a sí mateix 
i fer possible la reelecció de 
Salus Monteagudo (PSC), de-
cantant-se per fer alcalde Jau-

ALCALDE/SSA Govern
ARGENÇOLA Gumersind Parcerisas Serra ERC
BELLPRAT  Carles Pol Gual ERC
BRUC, EL  Bàrbara Ortuño Escriu ERC+Independents
CABRERA D'ANOIA Jaume Gorrea Or�z ERC+regidor no adscrit
CALAF Jordi Badia Perea ERC
CALONGE SEGARRA Xavier Nadal Massana Junts x Cat
CAPELLADES Salvador Vives Alari ERC+CUP
CARME Marc Sánchez Rodríguez ERC
CAST. RIUBREGÓS Jordi Cases Camats Junts x Cat
CASTELLOLÍ Joan Serra Muset ERC
COPONS Alejandro Prehn Faura Independents
HOSTALETS PIEROLA Gerard Parcerisas Valls ERC+Junts x Cat
IGUALADA Marc Castells Berzosa Junts x Cat (minoria)
JORBA David Sánchez Garcia ERC
LA LLACUNA Josep Parera Tort Junts x Cat
MASQUEFA Xavier Boquete Saiz Junts x Cat (minoria)
MONTMANEU Ángel Farré Carulla Junts x Cat
ÒDENA Maria Sayavera Seuba ERC (minoria)
ORPÍ Imma Palet Rubió ERC
PIERA Jordi Madrid Roca ERC+Junts x Cat
POBLA CLARAM. Toni Mabras Marimon Independents+PSC
PRATS DE REI Cris�na Mas Soteras ERC
PUJALT Pere Masana Nadal ERC+Junts x Cat
RUBIÓ Miquel Archela Gil Junts x Cat
ST. MARTÍ TOUS David Alquézar Claramunt ERC
ST. M. SESGUEIOLES Rosa Narbona Agus�n ERC
ST. PERE SALLAVINERA Ma�as Bosch Bacardit Junts x Cat
STA. M. MONTBUI Jesus M. Juárez Tamayo Independents (minoria)
STA. M. MIRALLES Pere Argelich Pujadó Junts x Cat
TORRE CLARAM. Jaume Riba Bayo Junts x Cat
VALLBONA Meritxell Baqué López CUP+ERC+Independents
VECIANA Jordi Servitje Turull Junts x Cat
VILANOVA CAMÍ Noemí Trucharte Cervera PSC (minoria)

El mapa d’alcaldies de l’Anoia 

L’odenenca Maria 
Sayavera, nova 
Diputada Provincial

càrrec Jaume Armenteras 
(CiU), Joan Vich (PSC), Teo 
Romero (PSC) i Marc Cas-
tells (CiU).
No es coneix encara si ERC 
serà força de govern a la Di-
putació de Barcelona.

me Gorrea (ERC). Aquest fet 
ha motivat la seva expulsió de 
Ciutadans, esdevenint ara Re-
gidor No Adscrit.
Un fet idèntic va tenir lloc a la 
Pobla de Claramunt, on Albert 
Duran (ERC) va votar per al-
calde l’independent Antoni 
Mabras, desobeint les ordres 
del partit republicà de reesco-
llir alcalde Santi Broch (Junts-
xCat), essent també destituït de 
forma fulminant. 
La raó de fons era la constitu-
ció del futur Consell Comarcal, 
on era previsible un pacte en-
tre ERC i JuntsxCat, però que, 
en funció de l’encaix de poder 
municipal, podria esdevenir 
un acord JuntsxCat i PSC. A 
darrera hora, en una decisió 
que ha provocat una enorme 
polèmica al municipi, el regi-
dor postconvergent vilanoví 
Jordi Baron es va votar a sí ma-
teix i va fer possible així la ree-
lecció de Noemí Trucharte, es-
devenint l’única alcaldessa del 

PSC a l’Anoia, quan sembla que 
poques hores abans hi havia 
gairebé tancat un acord entre 
V365, ERC, JuntsxCat i Vila-
nova Alternativa. Tot plegat ha 
causat un gran enrenou entre 
les direccions postconvergents 
i republicanes de la comarca.

Set alcaldesses
La majoria de primeres auto-
ritats municipals seran homes, 
en una proporció de 26 a 7. Les 
dones alcaldesses són les del 
Bruc, Òdena, Orpí, els Prats 
de Rei, Sant Martí Sesgueioles, 
Vallbona i Vilanova del Camí.
A destacar la irrupció de forces 
independents que governaran, 
per primera vegada, municipis 
de la Conca d’Òdena (Mont-
bui i la Pobla), així com el seu 
pes destacable en nous governs 
municipals, com és el cas d’El 
Bruc, Vallbona, i Copons, 
aquest últim en solitari.

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com

MATRÍCULA OBERTA 
CURS 2019/20



“Hi ha persones im-
portants i polítics que 
m’han trucat moltes 

vegades demanant que 
deixi entrar el nen o la 
nena, tot i ser menors 

de 16 anys”, diu el 
gerent Pere Artigas

Carpes Sunset d’Òdena tancarà el 29 de juny
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l gerent de Carpes Sun-
set d’Òdena, Pere Ar-
tigas, ha comunicat el 

tancament del local el proper 
29 de juny. Es posaran així 
punt i final a 10 anys d’activitat 
d’aquest local d’oci, un punt de 
trobada de referència per al jo-
vent de 16 i més anys d’edat a 
la Conca d’Òdena. La decisió es 
produeix dies després d’una ac-
tuació dels Mossos d’Esquadra 
i de la Inspecció de Treball de 
la Generalitat, que hi va detec-
tar diferents irregularitats, i que 
La Veu va publicar la setmana 
passada.
La notícia del tancament, pu-
blicada en primícia per La Veu 
de l’Anoia, ha trencat tots els 
rècords de visualitzacions en 
el nostre portal Veuanoia.cat. 
Ahir, superava ja les 6.200, as-
solides en poc més de dos dies. 
Així mateix, la notícia ha estat 
motiu de múltiples comentaris 
i comparticions a totes les xar-
xes socials.

carretera. Ara com ara, sabíem 
on eren, al Pla de les Gavarre-
res, de l’altra manera, no ho sa-
brem. Un dels pilars de fer Car-
pes Sunset va ser precisament 
això, fer alguna cosa a casa per 
evitar que el jovent marxés”. 
El gerent de l’empresa -que 
també és propietari d’altres lo-
cals d’oci de la ciutat- afirma 
que “Carpes Sunset no té per 
què assumir tot el problema. 
No s’entén que una discoteca 
que ja porta 10 anys d’existèn-
cia, ara de cop i volta surti tota 
aquesta pressió...No té ni cap ni 
peus, això. Està passant exacta-
ment el mateix ara que fa cinc, 
quatre, o vuit anys. Em pregun-
to per què surt ara tot això.”
L’empresa gestora de Carpes 
Sunset esperarà a analitzar bé 
les actes aixecades per Mos-
sos d’Esquadra i Inspecció de 
Treball per “prendre les mesu-
res necessàries. Pertanyem a 
l’Associació de Discoteques de 
Catalunya i, quan arribi el mo-
ment, haurem de prendre part”. 
També explica que “fa temps 
vam contractar l’empresa Àuria 
per a la neteja de l’entorn, i si 
alguna empresa del voltant ens 
truca perquè ha detectat alguna 
brutícia, anem a netejar-la. Fins 
i tot s’han pagat reparacions. 
Sempre s’ha intentat estar bé 
amb els veïns i amb el polígon”.

Solució complicada
Seria ingenu no acceptar que el 
consum d’alcohol entre joves -i 
menors d’edat- és habitual a tot 
arreu. Molts d’ells ja entren als 

locals nocturns havent begut 
amb anterioritat, en els habitu-
als “botellons”. 
La solució al problema és “com-
plicada”, apunta Artigas, una 
persona amb dècades d’experi-
ència en la gestió de bars mu-
sicals i discoteques. “Això s’ha 
convertit ja en una cultura... 
la de sortir amb el “botellón”. 
S’ha baixat l’edat de començar 
a tenir relacions sexuals, com 
s’apunta en molts estudis, i 
també la de començar a beure 
alcohol. I això els joves ho con-
tinuaran fent a les cases, a les 
vies públiques, i on faci falta. 
Això no canviarà. Algú haurà 
de canviar això, evidentment. 
Però que tot es carregui contra 
l’únic espai que tenen els joves 
en tot l’Anoia...”, es lamenta Ar-
tigas.

El paper dels pares
Altra cosa és el paper dels pares. 
“El més graciós són les pressi-
ons que hem tingut de molts 
pares perquè deixem entrar als 
seus fills. De pares i d’avis, fins 
i tot. I de persones importants, 
i de polítics... Escolta, que vin-
drà el nen o la nena, deixa’l en-
trar... No et diuen “què podrà 
entrar?”... No, et diuen “deixa’l 
entrar”... Ja veus com està la si-
tuació”, m’explica Artigas, cons-
cient del calibre de la seva afir-
mació. “Què fas, com a igualadí 
o anoienc? I tot això ara se’ns 
torna en contra”, diu.
“Després hi ha els pares que són 
a fora del local, esperant-los, 
sabent que són menors i que no 
podrien entrar. Per tant, tenen 
el consentiment del pare per 
entrar. Però clar, qui s’ha em-
portat el pal: Carpes Sunset”.
En època de plena ocupació, 
amb centenars d’assistents a les 
sessions del cap de setmana, 
Carpes Sunset dona feia a 60 
o 70 persones. “La majoria són 

estudiants, que durant l’estiu 
fan uns diners per poder-se pa-
gar les carreres universitàries”. 

El futur
De cara al futur més immediat, 
Pere Artigas i el seu equip està 
ja pensant en com redireccio-
nar el negoci. “Alguna cosa fa-

rem, tot i que de la franja d’edat 
16-18 anys nosaltres no ens en 
farem càrrec. Algú no vol que 
ho fem”. Caldrà veure, doncs, si 
cal esperar molt temps, o, qui 
sap, a la setmana següent conti-
nua sonant la música al mateix 
lloc... amb un altre nom i un al-
tre ambient.

Enca�ega la teva coca
per a la revet�a de Sant Joan

DIUMENGE DIA 23
OBERT A LA TARDA

Empresa del sector audiovisual, amb seu a Igualada, 
cerca una persona per desenvolupar tasques de:

COMERCIAL I COMMUNITY 
MANAGER

 
Es requereix:
- Anglès �uid (escrit i parlat)
- Disponibilitat per viatjar
- Coneixement en xarxes socials 
(LinkedIn, Instagram, Facebook)
- Bona presència física
Envieu currículum a: 
JR Gonic S.L., c/ Dinamarca núm. 10 
08700 Igualada. O al següent correu electrònic: 
comercial@cymatic.com

“Centenars de joves 
al carrer”
Artigas explica a La Veu que 
“hem acordat tancar les portes 
de les Carpes Sunset el pro-
per 29 de juny, a causa de tota 
aquesta pressió”, de manera que 
aquell dia -la setmana que ve-, 
un dissabte, serà la darrera ses-
sió. El gerent de l’empresa que 
gestiona el local creu que “el 
problema està en la franja de 
16 a 18 anys, això és el que està 
provocant la pressió a la qual 
faig referència. Tancarem per 
això, i aquest fet provocarà que 
centenars de joves hauran de 
quedar-se al carrer”. 
Per a Pere Artigas la situació 
que esdevingui després del tan-
cament de Carpes Sunset no 
serà cap solució. “Aquests joves 
continuaran sortint, i conti-
nuaran bevent. I també sorti-
ran amb cotxes, marxant fora 
d’Igualada, amb el conseqüent 
perill. Els que avui som pares 
i hem viscut l’època de les dis-
coteques “Què” i “Bruc’s Bana-
nas” ja sabem què passava. Hi 
ha el perill que es matin per la 

Hi ha moltes 
possibilitats que el 

negoci continuï, però 
obert només a majors 
de 18 anys, i amb un 
altre nom i ambient
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Els joves voluntaris han 
dedicat durant tot el 

curs una hora setmanal 
a visitar l’avi o àvia 

que se’ls hi ha assignat 
en funció de les seves 

afinitats, amb una molt 
bona acollida

“La Caixa” dona 7.348€ per a 
cadires elevadores als pisos ViuB

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consorci Sociosani-
tari d’Igualada (CSSI) 
ha presentat dues ca-

dires elevadores d’emergència 
que s’utilitzaran al Residencial 
ViuB1 i ViuB2 quan calgui ai-
xecar alguna persona que hagi 
patit una caiguda.

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc del projecte 
l’Anoia, del Camp a la 
Taula del Consell Co-

marcal de l’Anoia, que dóna 
suport al teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i 
de qualitat, s’ha impulsat una 
nova iniciativa per fomentar 
la coneixença entre els pro-
ductors/elaboradors de l’Ano-
ia.
Es tracta d’unes trobades que 
es realitzaran en diferents 

Aquesta inversió s’ha pogut 
dur a terme gràcies a una 
aportació de 7.348€ de l’Obra 
Social “La Caixa”.
Les dues cadires elevadores 
són del model Raizer Liftup i 
permetran ajudar de forma se-
gura a les persones que hagin 
caigut a terra i que necessiten 
passar a estar assegudes o de 

Premiats els participants 
a Acompanya un Avi

REDACCIÓ / LA VEU 

L a tarda del dimarts 11 
de juny s’ha realitzat a 
la Sala Teresa Mimó de 

la Residència Pare Vilaseca la 
festa de cloenda i entrega de 
premis als 52 joves i grans que 
han participat en la cinquena 
edició del projecte “Acompa-
nya un Avi”. Durant el curs 
2018-2019 el projecte ha unit 
24 nois i noies dels instituts 
d’Igualada amb 28 persones 
grans ateses a la Residència 
i centre de dia Pare Vilaseca 
i al Centre de Dia Montser-
rat, equipaments gestionats 
pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI). Hi ha par-
ticipat  joves de l’Institut Pere 
Vives Vich i de l’Institut Joan 
Mercader. Grans i joves han 
pogut viure conjuntament 
una experiència d’intercanvi 
intergeneracional de vivències 
personals.
L’acte s’ha iniciat amb una 
excel·lent interpretació de la 
cançó Imagine de John Len-
non per part de la jove Marta 
Vidal, voluntària de la Resi-
dència Pare Vilaseca. A conti-
nuació hi ha hagut lectures de 
les seves vivències per part de 
les àvies Carme Valls, Isabel 
Ibañez, i Agustina Morales, 
i de les respectives joves que 
han estat la seva parella, Alba 
Camañes, Jana Elvira i Sophie 
Gruchola així com una inter-
pretació d’una peça amb violí 
per part de la Sophie.
Posteriorment hi ha hagut 
parlaments per part de Carme 
Riera, Tercera tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament d’Igualada, i 
Jordi Ferrer, Gerent del CSSI, 
que han donat gràcies als joves 
i grans que han participat en 
el projecte així com al perso-
nal del CSSI que ho ha fet pos-
sible. També s’ha fet entrega a 
les parelles de joves i persones 

grans d’un diploma i d’una 
bossa personalitzada amb el 
logo de l’Acompanya un Avi, 
i d’un pen drive per als joves 
amb un vídeo i fotos del pro-
jecte.
L’acte va continuar amb l’es-
pectacle Incerteses, amb mú-
sica de Núria Planell i poemes 
de Marisol Casas.  Per acabar, 
es va projectar un vídeo amb 
imatges enregistrades pels jo-
ves durant el projecte. 
Els joves voluntaris han dedi-
cat durant tot el curs una hora 
setmanal a visitar l’avi o àvia 
que se’ls hi ha assignat en fun-
ció de les seves afinitats. Els 
objectius assolits pel projecte 
han estat afavorir les relacions 
entre joves i grans, compartir 
vivències i diàleg, ampliar el 
coneixement i experiències 
dels joves, conèixer el funci-
onament d’una residència o 
centre de dia, iniciar experi-
ències en l’àmbit del volunta-
riat, pal·liar la solitud i aïlla-
ment social que pateixen les 
persones grans, incrementar 
la seva autoestima, i ajudar a 
dignificar la vellesa. L’acollida 
per part dels dos col·lectius ha 
estat molt positiva i tant els 
avis com els nois i noies han 
gaudit molt.
La primera edició d’aquest 
projecte intergeneracional es 
va iniciar el mes de desembre 
de 2014. El projecte tindrà 
continuïtat amb una sisena 
edició el curs 2019-2020.

peu. Aquest model de cadira 
es pot muntar de forma fàcil 
en menys de 3 minuts i només 
requereix la intervenció d’una 
persona que de forma ràpida 
i amb un mínim esforç físic 
podrà aixecar a la persona que 
ha caigut. La cadira pot aixe-
car fins a 150 kg de pes, amb 
un temps d’elevació de 20 a 30 
segons, i disposa de bateria 
recarregable que permet uti-
litzar-la en qualsevol punt de 
l’edifici.
La presentació s’ha fet el matí 
del dimecres 12 de juny al 
Residencial ViuB1, amb la 
presència de Pere Camps, Re-
gidor de Promoció Cultural 
i Relacions Institucionals de 
l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Sabe, Director de l’Àrea de Ne-
goci d’Anoia i Baix Llobregat 
Nord de CaixaBank, Miquel 
Angel Casals, Director de la 
Oficina Store 0001, Jordi Fer-
rer, Gerent del CSSI i Maria 
Àngels Riba, Directora Tècni-
ca del CSSI.

Trobades de coneixement entre els 
productors alimentaris de l’Anoia

obradors i cellers de produc-
tors de la comarca per conèi-
xer les seves realitats i experi-
ències que poden ser d’interès 
per a la comercialització i co-
operació empresarial, poten-
ciant la inspiració, la confian-
ça i la possible col·laboració 

futura. A més, en alguna de 
les trobades es convidaran al-
tres agents a qui els pugui ser 
també d’interès, tipus restau-
radors, distribuïdors, etc.
La primera sessió tindrà lloc 
el proper dimecres 26 de juny 
a les Caves Pagès Entrena, on 
el Joan i la Mercè obriran les 
portes del celler per explicar el 
seu model de negoci. Es podrà 
conèixer com ha evolucionat 
el seu celler familiar, l’obertu-
ra de nous mercats i la creació 
de nous productes basats en 
l’enoturisme.
Les trobades estan dirigides 
per l’experta en innovació i 
creació de noves iniciatives 
empresarials innovadores i 
col·laboratives Teia Guix i Bo-
qué de l’empresa Co- emprèn.
La primera sessió tindrà lloc 
el dimecres 26 de juny a les 
9:30h i és previst una durada 
de 2’5 hores. Els interessats 
a participar-hi poden fer la 
inscripció al Consell Comar-
cal de l’Anoia 938051585 Laia 
Costa o lcosta@anoia.cat.
L’Anoia del Camp a la Taula 
és un projecte del Consell Co-
marcal de l’Anoia, en el marc 
de la Xarxa de Productes de la 
Terra, impulsat per la Diputa-
ció de Barcelona.

Carrer de Sant Magí, 9 - 08700 - Igualada (Barcelona)
Tel. 691 635 338

Per aquesta revetlla de Sant Joan
les coques del forn Sant Magí

obert 
diumenge 

de 9:00 a 13:00



El restaurant Mirasol 
guanya el primer premi 
del concurs d’esmorzars 
de forquilla de l’Anoia, 
un cop fet el recompte 
de les 3.000 butlletes 

participants

Més de 4.000 persones van passar pel Vadefoodies
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L a cinquena edició del 
festival gastronòmic 
Vadefoodies que s’ha 

celebrat al Museu de la Pell 
d’Igualada divendres i dissab-
te, ha aconseguit reunir més 
de quatre mil persones atre-
tes per les tendències estrelles 
d’aquesta edició: la cuina core-
ana -representada per Ahyun 
Sun del restaurant Koryo de 
Barcelona- i els esmorzars de 
forquilla i ganivet, que van 
comptar amb una demostra-
ció i tast del xef Sergi de Meià i 
la seva mare Adelaida Castells.
A banda dels tallers, xerrades 
i showcookings relacionats 
amb aquestes dues tendències, 
també ha despuntat la xerra-
da i tast del món dels gelats, a 
càrrec del xef Jordi Guillem, i 
la conferència d’Elsa Yranzo 
sobre disseny i gastronomia 
coorganitzada per Disseny 
Marked i amb la col·laboració 
del Barcelona Centre de Dis-
seny.
Tant la nit del divendres com 
la del dissabte, milers de “foo-
dies”, principalment de l’Ano-

ia, han participat a l’Eat Street 
on una quinzena de restaura-
dors van oferir les seves mi-
llors degustacions, en vetlla-
des amenitzades per diversos 
concerts.
Pel que fa al concurs d’esmor-
zars de forquilla i ganivet de 
l’Anoia, un cop comptabilitza-
des les tres mil butlletes de les 
urnes situades als restaurants, 
s’ha proclamat guanyador el 
restaurant Mirasol d’Igualada, 
amb la seva recepta “Els nos-
tres callos”. 
El segon restaurant més votat 
ha estat el Bar Tarragona, que 
també oferia una recepta amb 
els callos com a protagonistes: 
“Els callos del Tarragona”. En 
total han participat al concurs 
vint restaurants d’arreu de 

l’Anoia, que durant tot el mes 
de juny han ofert els seus mi-
llors esmorzars de forquilla.
El festival el van inaugurar di-
vendres a la tarda l’investiga-
dor gastronòmic Pere Castells 
amb una conferència sobre 
tendències gastronòmiques i 
la metge dietista Magda Car-
las amb una xerrada sobre 
fermentats, i va comptar amb 
la participació de diversos 
experts del sector i autoritats 
institucionals com ara el Còn-

sul general de Corea, Taewan 
Huh.

El 2020, cuina Amazònica
En el transcurs de l’acte inau-
gural, els organitzadors van 
anunciar que Brasil serà el país 
convidat el proper Vadefoodi-
es 2020, i que centrarà l’aten-
ció en una tendència a l’alça 
dins de la cuina brasilera: la 
cuina amazònica.  Així doncs, 
Brasil se suma al llistat de pa-
ïsos convidats de Vadefoodies 

al costat de Perú, Mèxic, Japó 
i Corea. 
L’Associació cultural i gas-
tronòmica Vadefoodies fa un 
balanç molt positiu d’aquesta 
edició del festival, i vol agrair 
la participació de tots els ex-
perts gastrònoms i especi-
alment del nombrós públic 
d’Igualada i l’Anoia que han 
assistit al festival amb la ment 
oberta i ganes d’aprendre i 
descobrir noves experiències 
gastronòmiques.

     Servei      ·      Qualitat      ·     Proximitat

Encarrega la teva coca 
i et regalem el cava

Us desitja una molt bona 
revetlla de Sant Joan

· crema  
· full amb cabell d’àngel
· full amb crema 
· llardons 
· pinyons
· forner
· fruita Us desitja 

FORN

Diumenge 
23 de juny

totes les botigues 
obertes
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U n conveni entre Cà-
ritas i l’Ajuntament 
d’Igualada ha fet pos-

sible que des del mes de gener 
s’hagi ampliat el projecte Fa-
mília i Escola, Apropem-nos, 
amb una valoració molt posi-
tiva. 
Aquest projecte consisteix en 
oferir classes de català oral, 
dins el recinte i en horari es-
colar, a famílies migrades que 
desconeixen la llengua. Els 
objectius són millorar la co-
municació i la participació de 

les famílies en les activitats de 
l’escola i afavorir l’èxit escolar 
dels infants. 
Durant el curs 2018-19 s’han 
organitzat quatre cursos de 
45 hores a quatre escoles pú-
bliques d’Igualada. Les classes 
han estat impartides per pro-
fessorat qualificat de l’APLEC 
(Associació Promotora de la 
Llengua Catalana) amb el su-
port de persones voluntàries 
a l’aula. Tot ha estat possible 
gràcies a la complicitat i la im-
plicació de les direccions de 
les escoles i de les AMPAs.  

Càritas, satisfeta amb el 
projecte Família i Escola
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U n ajut de l’Institut 
Català de la Salut i 
l’Institut Universitari 

d’Investigació en Atenció Pri-
mària Jordi Gol (IDIAPJGol) 
servirà perquè investigadors 
de l’ICS Catalunya Central 
iniciïn un treball de recerca 
relacionat amb la intel·ligèn-
cia artificial aplicada especí-
ficament a l’atenció primària 
i a l’àmbit rural, per facilitar 
que a les consultes d’atenció 
primària es pugui detectar la 
retinopatia diabètica de forma 
automàtica o semiautomàtica.
L’objectiu d’aquest estudi, li-
derat per l’investigador Josep 
Vidal Alaball, és provar la 

capacitat diagnòstica d’un al-
goritme per utilitzar-lo com a 
prova per diagnosticar la reti-
nopatia diabètica a les consul-
tes d’atenció primària. 
Aquesta afectació és una com-
plicació de la diabetis i una 

Els CAP’s i la detecció de la 
retionopatia diabètica

Actes de comiat i rebuda de residents 
a l’Hospital
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E l passat mes de maig, 
el Consorci Sanitari de 
l’Anoia va celebrar l’ac-

te de comiat als residents que 
aquest any han finalitzat el seu 
període de formació en aquest 
centre. 
En concret, van ser 17 re-
sidents de les especialitats 
mèdiques d’Anestesiologia, 
Cirurgia Ortopèdica i Trau-
matologia, Cirurgia Gene-
ral, Geriatria, Obstetrícia i 

Ginecologia i Atenció Famili-
ar i Comunitària, i d’especiali-
tats d’infermeria de Geriatria, 
Atenció Familiar i Comuni-
tària i Llevadores. Aquesta 
formació de medicina i d’in-
fermeria en Atenció Familiar 
i Comunitària es coordina des 
de la Unitat Docent de la Ca-
talunya Central de l’ICS i es 
realitza conjuntament amb els 
centres d’Atenció Primària de 
Santa Margarita de Montbui i 
Igualada Urbà.
Per altra banda, cal destacar 

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

93 804 24 51 - 671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

de les causes principals de 
ceguesa. Pot arribar a afectar 
fins a un 60 % dels pacients 
diabètics que conviuen amb la 
malaltia durant més anys.
El treball de recerca es desen-
voluparà dins el grup Pro-
moció de la Salut en l’Àmbit 
Rural (ProSaARu), de l’IDI-
APJGol, que està format per 
investigadors de l’ICS Catalu-
nya Central i que vol potenci-
ar l’obtenció de dades de salut 
mitjançant dispositius elec-
trònics i la seva anàlisi amb 
eines d’intel·ligència artificial. 
En aquest cas concret per a la 
lectura d’imatges mèdiques en 
l’atenció primària que perme-
ti la detecció automàtica de la 
retinopatia diabètica, amb el 
consegüent estalvi de temps.

que el CSA és l’únic centre de 
Catalunya que compte amb 
Unitat Docent Multiprofesio-
nal de Geriatria i enguany han 
acabat dues infermeres i dos 
metges.
L’acte va anar a càrrec del di-
rector assistencial, Dr. Joan 
Miquel Carbonell, de la Sra. 
Tijana Póstic, directora d’in-
fermeria i del  cap d’estudis del 
CSA, Dr. Joan Carles Mateu.
A l’acte hi van assistir els tu-
tors, que han estat guiant la 
formació dels residents, altres 
companys residents, així com 
part dels diferents equips as-
sistencials i els directors de 
servei. Un per un, van ser cri-
dats a recollir un present de 
la mà del Dr. Mateu i van dir 
unes paraules als assistents. 
Els tutors també van reconèi-
xer, públicament, la feina feta. 

El Home Staging arriba a l’Anoia

Immo-Hecla, empresa situada 
a la plaça del Pilar d’Igualada, 
ha introduït a l’Anoia el Home 
Staging. Per vendre o llogar de 
forma més ràpida, Immo-He-
cla s’encarrega de la posta a 
punt del seu immoble. Dispo-
sen de totes les eines necessàri-
es per neutralitzar o desperso-

nalitzar l’habitatge per crear un 
estil que agradi a tothom. Són 
especialistes en valoracions 
d’immobles, comercialització i 
venda en el menor temps pos-
sible... i al millor preu de mer-
cat! Més informació a www.
immo-hecla.com. Tel Tel. 662 
90 60 30 - 936 01 48 58.



El concurs ha estat 
obert a totes les escoles 
de la comarca. S’hi han 

presentat 12 escoles 
diferents, participant en 

un total de 41 vídeos

Finalitza “Química a l’Escola”, el 
concurs impulsat per la UEA 
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E l Campus Universitari 
Igualada-UdL estrena a 
partir del curs vinent el 

doble grau ADE Industrial, que 
l’estudiantat que està cursant els 
graus en Enginyeria Química o 
Enginyeria en Organització In-
dustrial i Logística podrà obte-
nir combinant els seus estudis 
presencials al campus iguala-
dí amb assignatures del grau 
en Administració i Direcció 
d’Empreses (ADE) cursades 
a distància a través de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya 
(UOC).
Segons el conveni que va signar 
L’Escola Politècnica Superior 
de la Universitat de Lleida amb 
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L ’escola “Les Passeres” de 
Castellolí ha acollit la 
darrera de les entregues 

dels premis del concurs “Quí-
mica a l’Escola”, un concurs 
adreçat als estudiants anoiencs 
i impulsat per la sectorial UEA 
Química. El concurs, que ha fi-
nalitzat amb èxit, ha estat adre-
çat als estudiants de primària 
i secundària de les escoles de 
la comarca, i s’ha basat en la 
realització d’un experiment o 
investigació relacionada amb 
la química a l’aula per part dels 
alumnes.
L’objectiu d’aquest concurs ha 
estat el d’apropar la quími-
ca i el sector als més joves de 
la comarca. Els participants 
han hagut d’utilitzar materials 
habituals o casolans i enregis-
trar l’experiment en un vídeo. 
Tots els vídeos han estat revi-
sats pels membres de la UEA 
Química que han patrocinat el 
concurs i han escollit els pre-
miats per cadascuna de les ca-
tegories de primària i secundà-
ria. Les empreses participants 
han sigut: ABC Leather, Co-
mercial Godó, Simar, Texcur, 
Atlas, Apliclor, Macasa Labin, 
Quimser, Proquip i Leather 
Química.

Èxit de participació
En aquest sentit, el concurs ha 
estat obert a totes les escoles de 
la comarca. S’hi han presentat 
12 escoles diferents -dels mu-
nicipis anoiencs de Castellolí, 
Òdena, Vallbona i Igualada-, 
participant en un total de 41 
vídeos. Les escoles que han 
participat al concurs “Quími-
ca a l’Escola” són: Escola Les 
Passeres de Castellolí, Castell 
d’Òdena, Ateneu Igualadí, 
Garcia Fossas, Garcia Lorca, 
Escolàpies, Emili Vallès, Mow-
gli, Acadèmia Igualada, Escola 
Anoia, Institut Vallbona.
Les escoles premiades han re-

but material de laboratori va-
lorat en 300 €, composat per 
termòmetres, vasos de preci-
pitat, embuts, provetes, bàs-
cules, varetes, vidres de rellot-
ges, plaques de petri, lupes... 
Els guanyadors han estat els 
següents: a la categoria 1 (1r 
i 2n de primària), el primer 
premi ha estat per l’escola Les 
Passeres de Castellolí. En les 
categories 2 i 3, degut al gran 
nombre de vídeos presentats, 
el jurat va decidir donar també 
2 segons premis de 150€ valo-
rant així l’elevada participació. 
Així doncs, a la categoria 2 (3r 
i 4t de primària) el primer pre-
mi ha estat per l’escola Ateneu 
Igualadí i el segon premi per 
l’Escola García Fossas. A la ca-
tegoria 3 (5è i 6è de primària), 
el primer premi per l’Escola 
Mowgli i el segon premi, per 
l’Escola Escolàpies. Per últim 
la categoria 4 (ESO), el primer 
premi l’ha rebut l’Institut Vall-
bona d’Anoia.

Un concurs per fomentar les 
vocacions industrials
Xavier Bustos, portaveu de 
la sectorial UEA Química ha 
agraït a totes les escoles la seva 
participació, així com també 
ha ressaltat la satisfacció de 

tots els membres del jurat. En 
aquest sentit, Bustos ha des-
tacat que tots els experiments 
presentats han estat molt di-
versos i originals “i que en tots 
els vídeos s’hi ha demostrat els 
coneixements que han estat ad-
quirint a l’hora de realitzar-lo.
Bustos també ha destacat que 
tot i estar molt contents amb 
el resultat d’aquest concurs “és 
un projecte que va en la línia 
que també té la UEA pel que 
fa al foment de les vocacions 
industrials entre els més joves, 
apropar-los la passió i el conei-
xement dels sectors industrials, 
que vegin què es fa a la comar-
ca” i que “la indústria quími-
ca té un pes molt important a 
l’Anoia i és una bona sortida 
professional”.
El portaveu de la sectorial 
química ha conclòs que com 
a entitat “comptar amb la par-
ticipació i la implicació de les 
empreses és un luxe i dona fe 
de la implicació que l’empresa-
riat anoienc té amb l’educació i 
amb el teixit social de la comar-
ca”. Tots els membres del jurat 
s’han mostrat molt satisfets 
amb la iniciativa i han afirmat 
que és possible que al proper 
curs escolar, es faci alguna ac-
ció similar. Pròximament, tots 
els vídeos que han participat al 
projecte estaran disponibles a 
la pàgina web de la Unió Em-
presarial de l’Anoia.
Des del sector s’anima a les es-
coles i a els famílies a afavorir 
aquest interès pel sector quí-
mic, i els altres sectors indus-
trials tan presents al territori.

Doble grau d’Enginyeria 
i ADE amb la UOC

la UOC la setmana passada, 
els alumnes d’Enginyeria del 
Campus Igualada-UdL podran 
optar a aquest doble grau a par-
tir del segon semestre del segon 
curs, quan ja es poden cursar 
simultàniament les assignatu-
res d’enginyeria i ADE. En el 
cas dels estudiants del grau en 
Enginyeria en Organització In-
dustrial i Logística, de 4 anys de 
durada, la obtenció del doble 
grau ADE Industrial els allar-
garia un any i mig el període 
d’estudi; en total, amb 5 anys i 
mig obtindrien la doble titula-
ció. Pel que fa als estudiants del 
grau en Enginyeria Química, 
el període d’estudi s’allargaria 
2 anys i, en conjunt, tardarien 
6 anys en obtenir el doble grau.

INSCRIPCIONS PER SETMANES

Administradors de finques

* Relacions amb l'administració 
(ajuntament, negligències mèdiques, contenciosos)

* Civil (consum, contractes, família)
* Administració de finques

* Mediació

Trinitat Martínez Farrés 
 T. 619 422 292 - 618 817 555

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
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L’empresa, ubicada als 
Plans d’Arau, que es 

dedica a l’automatitza-
ció de processos i ins-

tal·lacions industrials, 
participa en un 

projecte dotat amb 14 
milions d’euros

L’empresa anoienca Inserma, en un 
programa pioner a Europa

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa anoienca In-
serma Anoia SL, dedi-
cada a l’automatització 

de processos i instal·lacions 
industrials, és l’única repre-
sentant de l’Estat en el pro-
jecte Susmagpro, pioner a Eu-
ropa i dedicat a la detecció i 
recuperació d’imants d’equips 
electrònics. 
El projecte té una dotació su-
perior al 14 milions d’euros, 
està finançat pel Programa 
Horizont 2020 de la Unió Eu-
ropea, i s’emmarca en l’impuls 
de l’economia circular i de re-
ducció de la dependència de 
primeres matèries. 
L’objectiu és recuperar imants 
utilitzats en tot tipus de ma-
quinària, especialment d’alta 
tecnologia. La matèria mine-
ral per a la fabricació d’imants 
està que en un 80% està en 
mans de la Xina i es vol reduir 
la dependència d’aquest país 
en el seu subministrament. 
El projecte Susmagpro va ini-
ciar-se el passat 3 de juny. Hi 
participen 19 socis de 9 països 
europeus del món acadèmic, 
organitzacions de transferèn-
cia de tecnològica i empre-
ses privades.  Està liderat per 
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E l conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, va visitar di-

vendres les instal·lacions d’Àu-
ria Cooperativa, per conèixer 
les activitats econòmiques 
d’aquest centre especial de tre-
ball, entre les quals destaca el 
manteniment d’infraestructu-
res, neteja de carreteres i vo-
rals i pintura vial. Calvet va 
estar acompanyat pel director 
general d’Àuria Grup, Miquel 
Canet, membres de la direc-
ció de totes les entitats i de les 
presidentes d’Àuria Coopera-
tiva i Àuriafil, Teresa Maria 
Jorba i Pilar Salat, respectiva-
ment.
El conseller va destacar la 
important feina que realitza 
aquest grup empresarial  de 
l’economia social sense ànim 
de lucre, que dona suport a 
les persones amb especials di-
ficultats, risc d’exclusió o vul-
nerabilitat. Calvet va valorar 

la Universitat de Pforzheim 
(Alemanya), i per centres uni-
versitaris i de recerca tecno-
lògica de Suècia, Regne Unit, 
Holanda, Àustria. És un pro-
jecte de col·laboració  amb em-
preses líders a Europa en la fa-
bricació i utilització d’imants, 
ubicades a Eslovènia, Alema-
nya, Itàlia, Dinamarca, Regne 
Unit i Suècia, juntament amb 
Inserma dedicada al seu reci-
clatge i recuperació. 
El Ceo de Inserma, Francisco 
Ortiz va ser la passada setma-
na a Pforheim, on es va donar 
el tret de sortida al projecte. 
“L’objectiu és revolucionar el 
reciclatge d’imants d’alt rendi-
ment que porten telèfons mò-
bils, equips electrònics d’alta 
tecnologia o motors de alta 
eficiència. La nostra funció és 
detectar-los, reciclar de ma-
nera neta i sostenible el pro-
ducte per a què els fabricants 
facin imants nous. La clau està 
en utilitzar tecnologia punta i 
nous processos en el reciclatge 
mai utilitzats fins ara”, explica 
Ortiz.
L’empresa anoienca, ubicada 
als Plans d’Arau,  és la segona 
vegada que participa en un 
projecte pioner d’aquesta en-
vergadura. Europa necessita 
importar casi 3.000 tones dels 
que s’anomenen ETR (ele-

ments de terres rares), d’on 
s’extreuen els minerals per a 
fabricar imants. La Xina con-
centra la major part d’aquests 
minerals i té un control del 
mercat, el que col·loca el fa-
bricants europeus en una situ-
ació vulnerable. La tecnologia 
pionera que s’utilitzarà per-
metrà recuperar desenes de 
milers de tones d’imants que 
s’usen en milions d’aparells 
electrònics a Europa i que ara 
es llencen quan el producte 
arriba al final de la seva vida 
útil. “Activem un model de 
negoci d’economia circular. 
Evitem l’abocament o expor-
tació a altres parts del món de 
residus electrònics, reduïm la 
dependència de matèries pri-
meres de la Xina i disminuïm 
les emissions de carboni. La 
recuperació es farà utilitzant 
sistemes de tecnologia avan-
çada que aporten els centres 
universitaris de recerca que 
participen al projecte. No-
saltres recuperem els imants, 
podrem reintegrar els metalls 
a la cadena per a la fabricació 
de productes nous”, comenta 
Francisco Ortiz. 
L’empresari igualadí explica 
les terres rares agrupen 17 ele-
ments que com el neodimi per 
fabricar imants son un recurs 
crític a Europa. “Si com a con-
seqüència de la guerra comer-
cial dels Estats Units, el govern 
xinés restringeix la seva im-
portació, la indústria europea 
es veuria greument afectada 
ja que sense aquests elements 
no hi ha mòbils, ni ordinadors 
ni maquinària intel·ligent, ni 
motors de alta eficiència pels 
cotxes i vehicles elèctrics, ni 
aerogeneradors entre d’altres 
coses”, assegura Ortiz.

Francisco Ortiz, CEO 
d’Inserma, explica que 

“activem un model 
d’economia circular, i 
evitem l’abocament o 
exportació a d’altres 

llocs del món de residus 
electrònics”

El conseller Calvet, a 
Àuria Cooperativa

el servei que fan a la societat 
empreses com aquesta, “que 
amb la seva activitat no només 
generen ocupació sinó que 
ofereixen un retorn social per-
què atenen el cicle de vida de 
les persones amb discapacitat 
i, a més, els ofereixen una op-
ció ocupacional”.
Àuria Cooperativa forma part 
d’Àuria Grup, que també aglu-
tina les empreses i entitats com 
la Fundació Privada Àuria, 
Àuriafil i altres cooperatives 
de segon grau com Moltacte, 
Àuria Empresa d’Inserció, Àu-
ria Esplugues, Àuria-Ampans 
i altres marques com Àuria 
Cosmètics.
Àuria Grup, que factura cada 
any més de 15 milions d’euros, 
aglutina més de 1.500 perso-
nes de base social i ocupa 775 
persones. Compta amb una 
superfície industrial de 9.000 
m2, un edifici de serveis on 
s’ubica la Fundació Privada 
Àuria i 10 llars residències ar-
reu d’Igualada.

Excursió gremial del 
Gremi de Traginers

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 16 
de juny va tenir lloc 
l’excursió organitza-

da des de l’Antic Gremi de 
Traginers, que com és de 
costum tanca la temporada 
abans de l’arribada de l’estiu. 
Gairebé una seixantena de 
persones van realitzar un 
dia ple d’activitat cultural i 
es va gaudir d’una jornada 
en la qual el temps va acom-

panyar d’allò més. L’activitat 
va consistir en una visita 
panoràmica de la Tarrago-
na romana, i, després d’un 
bon dinar a Alcover i aca-
bada la sobretaula la jorna-
da va continuar a l’Espluga 
de Francolí, on es va poder 
conèixer el Celler Rendé 
Masdeu sota la Denomi-
nació d’Origen Conca de 
Barberà, i una parada a la 
fàbrica de galetes casolanes 
“Rifacli” de Montblanc.



P #latevaveu

Laia Vicens  @laiavicens

Natàlia Mas Guix @nataliamasguix

Aina @pampallugaines

EnricMorist  @emorist

Daniel Gonzàlez||*||  @dglezcal

Martí Rossell Pelfort  @MartiRosPel

David Serarols  @dserarols

Escoles Públiques Igualada  @epigualada

ObservatoridePujalt  @Observatori

Flama del Canigó IGD  @flamadelcanigo

Quan surto del teatre sempre penso: ”Has d’anar 

més al teatre”.

Deia #BBKing, un dels guitarristes d blues més in-
fluents: “el més bonic de l’aprenentatge és que ningú 
no te’l pot prendre”. 
Avui hem parlat de la rellevància del programa 
d’educació financera a les escoles de #Catalunya, 
impulsat per més de 500 voluntaris - un gran equip!

Us he de dir una cosa: he arribat a casa, he entrat a 
l’habitació i li he dit al Periquito que li hem trobat 
una família que ja en té un i que l’adoptaran 
He sortit de l’habitació. 
I el Periquito HA CANTAT.

En el cor de cada persona, per moltes que siguin 
les condicions adverses s’hi pot trobar la dignitat 
que ens dona l’estima incondicional.. En el cora-
zón de cada persona, por muy duras que sean las 
condiciones, se puede encontrar la dignidad que 
nos da el amor incondicional..

Arribar, entabanar el personal, entortolligar la 
troca, cobrar i marxar. #Valls

Dissabte l’Ateneu s’omplirà de música i energia 
xalestera per a celebrar el 45è aniversari! 
Us ho perdreu?

COMUNICAT: Multitud de famílies es queden 
sense plaça a les llars d’infants municipals d’ @
ajigualada! 25 famílies que sol·licitaven entrar a la 
llar més propera al centre se’n queden fora
Al conjunt d’Igualada, 9 nens i nenes de P-1 es 
queden fora del sistema públic

Acabem el 18 de juny amb un record per l’Ernest 
Guille que avui fa 11 anys que ens va deixar. Ho 
fem amb una fotografia de la Lluna plena feta 
ahir a l’observació que vam portar a terme des de 
l’Observatori als alumnes de 3r d’ESO de l’Institut 
Can Mas de Ripollet.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#82 David Prat Jorba @DavidPrat

Un any mes hem portat els feixos de llenya al cim 
del Canigó! Tot a punt per la regeneració gràcies 
també als companys de la @FEEC_cat per acom-
panyar-nos!

FOTO: Cesc Sales

Això no m’havia passat mai i crec que mai més 
passarà a ningú:
-Vaig a la cafetera i no hi ha aigua
-Omplo el dipòsit o he de canviar la garrafa.
-Poso llet al got i toca cartró nou
-Cal obrir un paquet per agafar-lo
-Sucrera buida, he hagut de reomplir
Avui era un dia de te.

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 El 29 de juny tancarà Carpes 
Sunset d’Òdena

Els municipis de l’Anoia 
investeixen als seus alcaldes

Mor el conductor d’una 
furgoneta a l’A-2 a l’altura 
de Collbató

Instants de La Veu            @veuanoia

El @campusigualada-@epsudl 
estrena un doble grau d’Enginyeria 

i ADE amb la @uocuniversitat
#veuanoia #premsacomarcal 

#anoia #IGUALADA #universitat 
#enginyeria #ade

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Soc tècnic superior en audiovisuals i politòleg (Igualada, 1993). Soc un apassionat de la po-
lítica i fa 10 anys que milito en l’independentisme. Actualment treballo com a responsable 
de comunicació en una empresa de Barcelona. 
Em faig meva aquella màxima de Joan Fuster que deia “la política o la fas o te la fan” i per 
això crec que el jovent hem d’arremangar-nos i implicar-nos, cadascú des d’on vulgui, i cal 
fer-ho per millorar el nostre present i el futur. 
Porto molt anys implicat en la política i recentment he estat escollit regidor d’ERC Iguala-
da, un honor i un repte que vull agrair a tots els companys que durant anys han lluitat per la 
llibertat d’aquest país i la justícia social. He sigut el cap de campanya d’ERC Igualada per a 
aquestes recents eleccions municipals i soc un apassionat dels debats i l’oratòria.
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xarxes Espai patrocinat per

“Arriba el tren gran a Igualada que connecta l’Anoia amb Barcelona en 40 minuts i s’expulsa 
la Hispano Igualadina-Monbus”.



El creixement econòmic a Catalunya avança un 2,1% interanual i un 0,6% 
intertrimestral el 1r trimestre 2019, millorant les expectatives de fa uns mesos. 
A la zona euro els increments són de l’1,2% i el 0,4%, respectivament. Cal un 
pacte ampli de la societat catalana per dir prou.

El interés del bono español a 10 años cae por debajo del 0,5% por 
primera vez en la historia Y más puede caer mientras ESP siga pa-
gando religiosamente los intereses de su deuda: 32 mM€ anuales.

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

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

HP obre el centre 3D industrial més gran del món a Catalunya

La química de la comarca  
transcendeix arreu del món.

economia i empresa Espai patrocinat per

Pere Prat
Empresari
@pere_prat 

Avui dia hi ha molta gent que no 
està disposada a aguantar 

boicots  o ofegaments econòmics.
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Xavier Bustos
Gerent de l’empresa COMERCIAL GODÓ  
i vicepresident de la Unió Empresarial de l’Anoia

LA QUÍMICA, UN MOTOR  A L’ANOIA

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

Fa 18 anys que treballo en una em-
presa química i la meva família 47 i 
cada vegada que explico a una per-
sona que no em coneix o no coneix 

el meu negoci els he d’explicar què és, que no 
es tracta dels grans laboratoris i centres de 
i+d+i+r i quantes lletres vulguem afegir, que 
jo treballo al darrere de tot això, a la branca 
industrial. Això em fa reflexionar que pre-
cisament aquesta és la seva grandesa, que la 
trobes a dalt i a baix, a la punta de l’iceberg 
de la investigació i el desenvolupament i a la 
part més amagada d’aquest iceberg, perquè al 
final, tot és química.

A la comarca de l’Anoia trobem més d’una 
quarantena d’empreses del sector químic pur 
i dur, però ja que tots som química també hi 
trobem infinitat d’indústries que fan servir 
química en els seus productes, materials i 
processos. La química és doncs transversal i 
es troba vinculada directament a indústries 
tan diferents com la pell, el tèxtil, el metall, 
el paper, els agroquímics, la detergència i un 
llarg etcètera, i indirectament  a indústries 
com les de tractaments de residus, d’aigües 
residuals i potables i l’alimentació de perso-
nes i animals entre d’altres.
 
La química de la comarca transcendeix arreu 
del món. Per exemple, molts dels productes 
que es fabriquen a l’Anoia acaben formant 
part de teixits i pell que acaben sent uns pan-
talons, una jaqueta, una bossa o la tapisseria 
dels seients d’un cotxe de les primeres mar-
ques mundials de moda i automoció; molts 
dels productes d’aquí serveixen per lluitar 
contra plagues que ataquen fruites i verdu-
res a arreu del món, i molts dels papers que 
fabriquen aquí acaben sent bitllets de qualse-
vol país del planeta. 
Les nostres indústries compten amb anys 
de trajectòria, algunes nascudes i aixecades 
per empresaris que en el seu moment van 
cursar els estudis universitaris d’enginyeria 
química al campus d’Igualada (la coneguda 
i entranyable Teneria per als anoiencs), un 
referent a nivell mundial. Aquests estudis 
han portat i porten a molts joves d’arreu del 
món a l’Anoia, aquesta multiculturalitat ens 
ha obert al món i tenim clar que aquest és 
el nostre mercat. Estem orgullosos de poder 
dir que tenim una gran experiència i som un 
gran referent en l’àmbit universitari i cal que 
seguim potenciant-lo.
El pes que té el sector a la comarca també 
es fa palès amb el naixement de la sectorial 
que ens agrupa l’UEAQuímica, empresaris i 

empreses químiques units sota el paraigües 
de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), 
principal patronal empresarial de la comar-
ca. Empresaris dedicats a la química i molts 
cops competència entre nosaltres, però això 
no ens impedeix treballar plegats pel sector: 
és un grup obert a totes les empreses de la co-
marca que treballem per la competitivitat del 
sector, la seva seguretat i que aposta pel medi 
ambient, per la visibilitat, per la formació i 
per la capacitació dels nostres equips.
Creiem que només des del sector, amb la 
nostra implicació directa i la de les nostres 
empreses, podem demostrar la transpa-
rència i els nostres compromisos i ho fem a 
través d’accions concretes, com són el nostre 
Codi Ètic, que vam presentar amb el ferm 
compromís de treballar amb uns criteris, co-
herència i valors envers als altres i la socie-
tat. També vam ser pioners a tot el país en el 
nostre compromís amb la seguretat, fruit del 
treball colze a colze amb els serveis d’emer-
gències (els bombers especialment) i la nos-
tra estimada Universitat redactant les fitxes 
FOER (avaluació de cada un dels elements 
de risc de cadascuna de les nostres empre-
ses) per facilitar la intervenció dels bombers 
en casos d’accidents. Però també creiem en 
la importància de vetllar pel creixement i la 
continuïtat del sector amb l’aposta dels joves 
per la química, participant i col·laborant amb 
la universitat i també amb els més petits, amb 
un concurs que hem impulsat sobre “Quími-
ca a les escoles” del qual hem rebut gairebé 
30 vídeos dels centres escolars de la comarca.  
Però no ens quedem amb això, mirem en-
davant i tenim ganes de treballar, d’apostar 
i de no quedar-nos enrere en res, per això 
estem implicats en les iniciatives transver-
sals que s’impulsen des de la UEA en la lí-
nia de la transformació empresarial que ja es 
divisa, uns canvis per les empreses i també 
per la societat que venen marcats per dues 
grans tendències, la transformació tecnolò-
gica (la indústria 4.0) i l’economia circular. 
També en aquests àmbits estem convençuts 
que el sector químic té molt per aprendre i 
per aportar, i per això seguirem treballant 
per estar a l’avantguarda i ser, cada vegada 
més, un sector econòmicament sostenible i 
tecnològicament actiu i responsable amb el 
medi ambient. M’agradaria pensar que les 
ganes i el compromís que tenim les empreses 
químiques de l’Anoia inspiri altres empreses 
i sectors a implicar-se, compartir, participar 
i a treballar de manera coordinada per uns 
sector líders i unes empreses fortes en una 
comarca potent.  

envergadura. Però aquesta vegada 
podria ser no només un tema que 
afecti les finances internacionals i 
la borsa. Les tibantors són molt més 
fortes que les de caire econòmic. 
Com en el segle vint, es tornen a 
moure els exèrcits, que van prenent 
posicions en els punts on sembla que 
es pot desencadenar algun conflicte, 
que de produir-se, pot no tenir atu-
rador. 

Avui hi ha massa gent que no està 
disposada a aguantar boicots o ofe-
gaments econòmics. Països com 
Corea del Nord, Iran o la mateixa 
Veneçuela, que són els peons que be-
lluguen els manaires del gran tauler 
internacional. Ja no es parla només 
del petroli i de les rutes internacio-
nals que asseguren que el fluid arribi 
a les economies occidentals. Tampoc 
estem contemplant blocs ideològics 
equilibrats. Cada dia hi ha més te-
mor per allò que decidiran els grans 
grups que hi ha darrere el nucli dur 
de les grans potències, que volen 
consolidar o conquerir el poder glo-
bal. I, com sempre, en aquesta ba-
ralla els damnificats són molts més 
que els que han iniciat la partida i 
juguen les seves mans. 

Hom mira què ha passat a la tardor 
en els darrers anys i les sorpreses que 
ens han donat han estat cada vegada 
més feixugues de pair. Esperem que 
imperi el sentit comú i que les fogue-
res de Sant Joan purifiquin l’ambient 
i cremin totes les preocupacions. I 
com deia fa poc un advocat al TS, 
que tot el que s’hagi de discutir sigui 
sobre William Faulkner.  

Fa temps que es ve parlant de 
la crisi que s’aproxima. Tot-
hom dóna per fet que hi serà 
a curt termini, però ningú 

s’atreveix a predir ni la data de l’inici, 
ni l’abast. Si ens mirem fredament els 
números, no sembla que les condici-
ons econòmiques hagin empitjorat 
tant com per que aquestes pors aca-
bin concretant-se en fets. Però tant 
la FED com el BCE han anat prenent 
precaucions i han ajornat sine die els 
augments d’interessos que havien 
anunciat. 

No ajuden les maniobres i amenaces 
del President Trump en tot l’escenari 
geopolític, que fan pensar que en al-
gun moment pot haver-hi una rellis-
cada que desfermi la caixa dels trons. 
I tampoc Europa que, a més de la llar-
ga tragicomèdia del Brexit, s’hi afe-
geix el canvi de Draghi - que passarà 
a la història per haver dit que faria el 
que fes falta per defensar l’euro – i les 
turbulències a Grècia, Hongria, Ità-
lia i Polònia. De moment  Espanya i 
Portugal no s’hi veuen identificades, 
però tampoc alienes.

Què pot passar doncs en els propers 
mesos? Hi ha activitats que ja els ha 
caigut l’amenaça al damunt, com per 
exemple els vinaters que han escol-
tat amb inquietud com USA diu que 
pensa gravar-los amb nous aranzels. 
El mateix passa amb la indústria de 
l’automòbil, que ha afegit una crisi 
derivada del tipus de combustible als 
afanys proteccionistes d’USA. I com 
que tothom veu les conseqüències 
que pateix un gegant de les comuni-
cacions com la xinesa Huawei, temen 
què pot succeir per una decisió presa 
de manera aparentment extemporà-
nia i les reaccions que faran els altres 
per enfrontar-s’hi o per apaivagar els 
seus efectes.

En conseqüència, és molt probable 
que en qualsevol moment una espur-
na faci explotar alguna cosa de gran 

PREVENCIONS CARA L’ESTIU



La pandèmia de “grip espanyola” deixa 155 morts 
a Igualada d’entre 3.000 malalts, només en dos mesos
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Qui diu que abans els productes de la terra 
eren més sans i sense químics? Anunci a la premsa d’Igualada de 

1918, d’un fertilitzador... RADIOACTIU!

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E n plena I Guerra Mun-
dial, durant els anys 
1918 i 1919, el món 

va viure una pandèmia de la 
que, finalment, s’acabaria ano-
menant “grip espanyola”. Va 
ser tremendament mortal i, a 
Igualada, també. Les cròniques 
locals parlen de 155 morts, 
entre 3.000 casos d’infecció, 
des de darrers de setembre 
fins a primers de novembre de 
2018... Va ser la pitjor pandè-
mia de grip de la història.
El virus de l’anomenada a Grip 
Espanyola, de tipus A (H1N1), 
va matar entre 50 i 100 milions 
de persones en uns 18 mesos. 
Ho va fer en tres tongades: a 
la primavera 1918, durant la 
tardor-hivern de 1918 (la més 
mortífera) i amb un últim re-
brot a la primavera de 1919. 
Aquesta pandèmia va capgirar 
tot el món.

L’origen de la pandèmia
El virus de la grip es va trans-
metre a una velocitat inespe-
radament ràpida. Això es pot 
entendre pel context històric 
del moment. Eren les acaballes 
de la Primera Guerra Mundi-
al (1914-1918) i el moviment 
constant de tropes va tenir una 
gran influència en el desenvo-
lupament de la pandèmia. 
Hi ha diferents teories que ex-
pliquen l’origen de la grip, però 
els primers casos que estan do-
cumentats es van produir en 
un camp d’entrenament a Kan-
sas (EUA). Allà, nois joves i 
sans van començar a emmalal-
tir. Sobtadament, patien febre, 
tenien forts dolors articulars 
i complicacions pulmonars 
que els ocasionaven la mort. 
És possible que des d’aquest 
camp marxessin soldats cap a 
Europa. O, potser, va ser a l’in-
revés. I també és plausible que 
ja hi hagués brots i epidèmies 
als camps de batalla, però no 
se n’informés per motius es-
tratègics.
La guerra va provocar, no no-
més un intercanvi constant de 
persones a través dels fronts 
de batalla que va propiciar 
els contagis i la disseminació 
del virus, sinó també movi-
ment de mà d’obra. El sud de 
França, per exemple, necessi-

1918 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

tava jornalers per treballar el 
camp i molts espanyols i por-
tuguesos van emigrar-hi per 
fer la temporada i tornaven al 
cap d’uns mesos.

Més morts que a la 
I Guerra Mundial
Per fer-nos una idea de com de 
cruenta va ser la pandèmia de 
Grip Espanyola, s’estima que 
en els 4 anys 3 mesos i 14 dies 
que va durar Primera Guerra 
Mundial hi van morir més de 
20 milions de persones (algu-
nes fonts eleven aquesta xifra 
al voltant de 30 M). Doncs bé, 
en els 18 mesos que va durar 
la pandèmia van morir més 
de 50 milions de persones. La 
Grip Espanyola va posar fi a la 
vida de pràcticament el mateix 
nombre de persones que la I 
Guerra Mundial. 

Per què “grip espanyola”?
L’Estat espanyol era neutral 
durant el conflicte. No hi havia 
censura de premsa i les prime-
res notícies que van informar 
sobre els primers casos van 
sortir dels mitjans espanyols 
a la primavera del 1918. Per 
això, la malaltia es va guanyar 
el nom de Grip Espanyola, en-
cara que, a casa nostra, se la co-
neixia com a Grip Francesa o 
“Soldado de Nápoles”, per com 
s’encomanava aquesta cançó 
de la sarsuela “La canción del 

olvido”, molt popular durant 
l’època.
La Grip Espanyola va causar 
un gran trasbals a la societat 
i els metges es van veure des-
bordats. En aquell moment, 
encara no se n’havia identificat 
el virus i no hi havia cap trac-
tament específic, ni, evident-
ment, cap vacuna preventiva 
ni tractament antibiòtic per a 
les complicacions posteriors. 
La millor manera de comba-
tre la grip era amb repòs, bona 
alimentació i higiene personal. 
En aquell moment, molt poca 
gent es podia permetre descan-
sar o un caldo de gallina per 
recuperar forces i bona part de 
la població vivia en condicions 
insalubres.
La mortalitat es va multiplicar 
per deu i va provocar l’estan-
cament demogràfic del país. 
En diferents ciutats espanyo-
les es van esgotar els taüts. Les 
autoritats emetien ordres con-
tradictòries. Es va suspendre 
l’inici del curs acadèmic, es van 
tancar escoles, es va prohibir 
l’entrada de fèretres a les es-
glésies, tot i que es permetien 
algunes activitats o espectacles.
Els esforços de molts metges 
que s’hi jugaven la vida pel 
risc de contagi i les polítiques 
de prevenció de vegades xoca-
ven amb el pes de la tradició i 
l’Església. Una mostra d’això 
la trobem a Zamora. Aquesta 

ciutat va ser la que, en propor-
ció, va tenir la mortalitat més 
elevada de l’Estat (amb un pic 
del 10,1% a l’octubre de 1918). 
El bisbe va demanar a tota la 
població que anessin a l’església 
per resar a la Mare de Déu del 
Tránsito i allunyar així la ma-
laltia. Aquests actes religiosos 
massius a la catedral van con-
tribuir enormement a l’expan-
sió del virus i als contagis entre 
els veïns.
El virus de 1918 tenia una gran 
capacitat de multiplicació i va 
atacar, sobretot, gent sana d’en-
tre 20 i 40 anys. La reacció del 
seu sistema immunitari era 
tan forta quan s’infectaven que 
acabava danyant el seu propi 
sistema respiratori. El que real-
ment va causar més morts van 
ser els bacteris i les complica-

cions infeccioses posteriors. Al 
1918 no hi havia antibiòtics, ni 
UCIs, ni gairebé oxigen, i les 
pneumònies bacterianes su-
posaven una causa freqüent de 
mort.
Aquest virus es considera 
l’avantpassat de tots els virus 
H1 que circulen o han circulat 
des de fa un segle. 

Caixa d’Estalvis 
Municipal d’Igualada
D’altra banda, el 28 de gener de 
1918 es va aprovar el projecte 
de creació de la Caixa d’Estal-
vis Municipal d’Igualada, que 
depenia de l’Ajuntament. Va 
acabar inaugurant-se el 13 de 
novembre de 1918, però es va 
suprimir, a conseqüència de 
diferents “anomalies”, el no-
vembre de 1923.
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Alumnes de l’IES Joan Mercader, premiats en el concurs 
“Joves i Mobilitat” de la Generalitat de Catalunya

L’empresa anoienca Munich, 
guardonada en els Premis Pimes

El concurs Joves i Mobilitat, 
organitzat pel RACC amb la 
col·laboració del Servei Cata-
là de Trànsit i dels Departa-
ments d’Interior i d’Educació 
de la Generalitat, ha lliurat els 
premis de la seva 12a edició, 
que enguany ha centrat la seva 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a gamma de produc-
tes Concentralia® de 
l’empresa catalana Sa-

lló Kyra, han guanyat el pre-
mi internacional “WorldStar 
Packaging Awards”. Dissenyats 
per l’igualadí Miquel Gleyal de 
l’estudi MgComunicació amb 
la col·laboració de Salló, tam-
bé van ser reconeguts el passat 
2018 amb un premi nacional 
Liderpack.
El passat mes de maig, es va fer 
la gala d’entrega de premis a 
Praga (República Txeca), amb 
premiats de tot Europa, Japó, 
Indonèsia, Xina i Austràlia en-
tre d’altres. Representants de 
Salló Kyra i de MgComunica-
ció van recollir el premi.

REDACCIÓ / LA VEU 

La patronal de les petites 
i mitjanes empreses, PI-
MEC, va lliurar dilluns 

al vespre el Premis Pimes 2019 
a deu empreses i instituci-
ons catalanes. L’acte va tenir 
lloc a la sala Oval del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) durant un sopar 
solidari per mostrar el com-
promís del món empresarial 
amb la societat catalana. El 
premi Diplocat a la diplomà-
cia empresarial va ser atorgat 
enguany a l’empresa Munich, 
que té la seu social a Capella-
des i al voltant de dos-cents 
treballadors.
Aquest premi vol encoratjar 
i reconèixer les empreses que 
surten al món identificant-se 
elles mateixes o els seus pro-
ductes o serveis com a cata-
lans, que ajuden a projectar 
Catalunya al món amb una 
imatge d’excel·lència del país, 
donant a conèixer els seus 
valors, actius i atractius i con-
tribuint a millorar-ne la re-
putació internacional. En les 
edicions anteriors han estat 
guardonades Aranow, Scytl, 
Moritz, Ultramagic i Beabloo.

Empresa familiar 
amb origen a Capellades

Munich és una empresa fami-
liar dedicada a la fabricació de 
calçat de moda i esportiu i de 
complements i accessoris. La 
marca s’identifica amb el seus 
orígens i l’arrelament al país 
amb l’eslògan Esports i Moda 
nascuda a Barcelona, des de 
1939. 
La inconfusible X, distintiu 
de tots els seus productes, no 
és sols una marca registrada 
sinó que s’ha convertit en un 
símbol de prestigi i lideratge. 
Munich és present als cinc 
continents a més de 40 països 
com Japó, Indonèsia, Malàisia, 
Filipines, Tailàndia, Armènia, 
Kazakhstan, Rússia, Eslovè-
nia, Lituània, França, Itàlia, 
Portugal, Austràlia, Corea, 
Croàcia, Estònia, Geòrgia, 
Grècia, Holanda, Hongria, 

Eslovàquia, Turquia, Ucraïna, 
Argentina, Brasil, Xile, Gua-
temala, Paraguai, USA, entre 
d’altres.
Durant l’acte, la secretària 
general de Diplocat, Laura 
Foraster, va felicitar els guar-
donats tot destacant que “el 
premi Diplocat vol reflectir 
el paper de la diplomàcia em-
presarial en promoure l’econo-
mia catalana i els seus valors a 
l’estranger”. 
Per la seva banda, el capelladí 
Xavier Berneda, CEO i propi-
etari de l’empresa Munich, va 
agrair el lliurament del premi 
i va afegir que “no és un premi 
només de la pròpia empresa 
sinó de tots els col·laboradors, 
clients i proveïdors que for-
men part de l’equip i de la fa-
mília Munich”. 

MgComunicació, de 
nou premiat pel disseny 
d’un packaging

El Concurs “WorldStar Packa-
ging Awards” és un dels princi-
pals esdeveniments de l’Orga-
nització Mundial de Packaging 
(WPO) i és el principal premi 
internacional en envasos.
MgComunicació és un estudi 
de disseny multidisciplinari 
situat a Igualada amb el disse-
nyador Miquel Gleyal al cap-
davant, des de 1999. L’estudi 
ha rebut altres guardons com 
el Premi Liderpack (Packagins 
& PLV Awards), Premi Letra 
(premis nacionals de comuni-
cació visual i gràfica), Premi 
Anuaria (premis del disseny 
gràfic espanyol), Premi Koraz-
za (premi a la millor revista as-
sociativa espanyola) i Premi de 
Comunicació de la Diputació 
de Barcelona.

temàtica en l’ús que els joves 
fan dels mòbils i la seva relació 
amb la seguretat viària.
El concurs té l’objectiu de pro-
moure actituds i valors de mo-
bilitat segura, sostenible i res-
ponsable, entre els nois i noies 
de 13 a 17 anys. Al llarg de la 

seva trajectòria hi han partici-
pat més de 17.000 joves. 
Aquest any, en la categoria “Ví-
deo per a Instagram”, han estat 
els guanyadors Elena Balici i 
Aina Carrique de 4t d’ESO de 
l’IES Joan Mercader d’Igualada, 
pel treball “Testimonios 2”.
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Ca n’Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604   aperitiuscatalans@hotmail.com



La Veu, a l’Assemblea de l’Associació 
Mitjans d’Informació i Comunicació

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Comissió de Festes 
del Barri de la Font Ve-
lla ha convocat la 33a 

edició del Concurs de Dibuix 
de l’Ou Com Balla, en ocasió 
del Corpus, i que es farà des 
d’ahir dijous, i fins el diumen-
ge 23 de juny.
S’han de fer dibuixos sobre 
detalls de la plaça Pius XII, del 
brollador de l’ou com balla o 
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JOAN TORT / AVI

E xtraordinària diada 
la viscuda en la seva 
quinzena edició, on 

l’Agrupació de Futbolistes Ve-
terans d’Igualada va tornar a 
mostrar múscul i va fer de l’es-
deveniment, una trobada tant 
de vells com de nous amics, 
magnífics com sempre.
Per als més matiners, s’aple-
garen una vintena de valents 
caminants per descobrir els 
increïbles racons de Copons 
dignes dels millors follets i fa-
des de qualsevol llibre d’aven-
tures i a tothom deixà boca-
badat. Feta la gana, tornaren 
al refugi de Copons on una 
vuitantena de amics espera-
ven amb impaciència l’inici de 
l’arrossada. 
Entre el vermutet i les bitlles, 
els entaulats miraven de reüll 
com la paella anava fent xup-
xup. Un cop l’arròs a taula, va 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Hotel Ciutat de Gra-
nollers va ser l’espai 
encarregat d’acollir el 

divendres 14 de juny la 22a 
Assemblea General Ordinària 
de l’AMIC, de la que en for-
men part La Veu de l’Anoia i el 
nostre portal digital Veuanoia.
cat. Més de cent vint associats 
van assistir durant el matí a 
la trobada anual, que realitza 
l’associació, per fer balanç del 
darrer any, explicar els nous 
objectius i debatre els reptes 
de futur.
A l’assemblea es va presentar 
la memòria de l’associació, 
en la que es va explicar que el 
nombre d’associats en un any 

ha passat de 305 a 355 mitjans 
i els ingressos s’han doblat en 
tres anys, aconseguint superar 
els dos milions d’euros. 
Així doncs, es va presentar que 
dels 355 associats a l’AMIC, 
145 són mitjans de paper i 210 

són mitjans digitals, xifres que 
no deixen de créixer des del 
2014. Amb l’afegit que del to-
tal de mitjans de l’AMIC, 204 
estan auditats per OJD, PGD 
o OJDinteractiva, un fet únic 
a l’estat espanyol.

L’AVI, els veterans del futbol, van 
celebrar la seva 15a Diada

ser gaudit sense pietat, donant 
pas al millor de la arrossada, 
una sobretaula, d’aquelles que 
ho arreglen tot, on la compa-
nyonia, bon humor i retro-
bament de diverses generaci-
ons, augura llarga vida a una 
agrupació que aviat arribarà al 
seu 60è aniversari, això és diu 
aviat!.

Cal felicitar al nostre president 
Josep Mª Talló i a tota la seva 
junta directiva, la seva dedi-
cació al llarg de tots aquests 
anys, sent uns magnífics re-
lleus de les juntes anteriors i 
que entre una colla d’amics 
van fundar una de les agrupa-
cions més antigues de la nos-
tra comarca. Visca!

Concurs de dibuix de l’Ou com Balla
de l’ornamentació de la font. 
Hi podem participar tots els 
nens i nenes de 3 a 10 anys. 
Sols es pot presentar una obra 
per concursant i en el full del 
treball caldrà fer-hi constar al 
dors el nom i cognoms, l’edat 
i l’escola.
Recepció dels dibuixos: fins 
demà dissabte dia 22 de juny 
a les 8 de la tarda, es podran 
dipositar en la bústia que hi 
haurà instal·lada a la plaça. 

Premis: 3 premis per cada ca-
tegoria, tantes com edats dels 
participants.
Els premis es faran públics 
als mitjans de comunicació 
i s’avisaran a les escoles, dels 
nens i nenes premiats, perquè 
puguin passar a recollir el pre-
mi a Esports Sallés, a la plaça 
del Pilar.
Durant tot el diumenge les 
obres seran exposades a la ma-
teixa plaça Pius XII.
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Fira d’Igualada lliura 
els 2000€ del segon 
premi del sorteig entre 
compradors de cotxes

Dotze petites empreses de la comarca, a la Fira 
Caprabo de Productes de Proximitat

Fira d’Igualada va fer el lliura-
ment del xec dels 2.000€ cor-
responent al segon premi del 
sorteig entre tots les persones 
que van comprar un vehicle  
durant  la 66a. edició de  Fi-
ranoia.  
L’afortunada va ser Rosa Ro-
driguez Egea,  que comprà un 
Hyundai I30 al  concessionari 
Anoia Motor d’Igualada.
Lliurà el xec el President de 
Fira d’Igualada, Joan Domè-
nech, amb la presència de 
Lourdes Cordon, responsa-
ble comercial d’Anoia Motor 
- Hyundai   en el moment de 
l’entrega del vehicle.

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte, dia 15 de 
juny, es va celebrar 
la VI Fira Caprabo 

de Productes de Proximitat de 
l’Anoia a la botiga de Caprabo 
d’Igualada al carrer Sant Josep 
116 on es va poder degustar 
diferents productes de 12 pe-
tits productors i cooperati-
ves agràries de la comarca de 
l’Anoia.
La fira, que enguany celebra-
va la seva sisena edició, va ser 
inaugurada per Ramon Lluís 
Lletjós, Director dels Serveis 
Territorials d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació a la Catalunya Central, 
per Josep Barceló, Director 
de Desenvolupament de Ne-
goci de Caprabo i per Fer-
nando Tercero, Responsable 
de Producte de Proximitat de 
Caprabo.
Actualment a Caprabo hi ha 
un total de 18 productors i 
cooperatives agràries de la co-
marca de l’Anoia presents als 
seus supermercats, amb 267 

productes de les gammes de 
vins, cerveses, làctics, fruits 
secs, embotits, formatges, 
carn i pizzes entre d’altres. Les 
vendes d’aquests productes 
propis d’aquestes comarques 
s’han mantingut respecte a 
l’any anterior.
Caprabo
Caprabo, companyia de 
supermercats de referència, va 
néixer a la ciutat de Barcelona 
l’any 1959. És el supermercat 
més antic d’Espanya. Actu-
alment té una xarxa de 320 

supermercats, ubicats en el 
teixit urbà de les zones estratè-
giques de Catalunya. Caprabo 
destaca per la seva innovació, 
qualitat de servei i personalit-
zació de l’oferta. 
Representa el supermercat 
urbà de prestacions amb el 
major nombre de referèn-
cies per metre quadrat, que 
combina l’oferta d’estalvi amb 
l’oferta en marques més àm-
plia del mercat. Cada dia, més 
de 200.000 persones compren 
en els supermercats Caprabo. 

Més d’un milió de clients de 
Caprabo fan servir la seva 
targeta client amb regularitat. 
Caprabo és pionera en la ven-
da d’alimentació per Internet 
a través de Capraboacasa i ha 
estat la primera empresa de 
distribució en llençar al mer-
cat una app de compra. Des 
del 2007, Caprabo forma part 
del Grup Eroski del que supo-
sa el 20% del negoci. El 2019 
Caprabo celebra el seu 60 ani-
versari com el supermercat 
més antic d’Espanya.  
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comarca

COMARCA / LA VEU 

Divendres passat s’ini-
ciava el dispositiu 
d’informació i vi-

gilància contra incendis fo-
restals que la Diputació de 
Barcelona, amb la col·labo-
ració de 269 ajuntaments i 
124 agrupacions de defensa 
forestal (ADF). El Pla, que es-
tarà en actiu fins al 30 d’agost, 
inclou un conjunt d’accions 
informatives, dissuasives i 
d’anticipació dirigides als 
usuaris de les 475.502 hec-
tàrees forestals que abasta el 
territori de Barcelona, davant 
de conductes de risc de pe-
rill d’incendi, a càrrec de 259 
persones, entre informadors, 
guaites i operadors, amb un 
pressupost global de 2,27 mi-
lions d’euros aportats per la 
Diputació de Barcelona.
El Pla d’informació i vigilàn-
cia (PVI) es va iniciar l’any 
1996 a la comarca de l’Alt Pe-
nedès i el 2000 es va estendre 
a gairebé tots els municipis 
de la demarcació de Barcelo-
na. En aquestes dues dècades 
s’ha constat una sensibilitza-
ció dels ciutadans i una dis-
minució molt marcada de les 
conductes de risc a partir dels 
esforços realitzats en accions 
d’informació i dissuasió es-
pecialment en punts concrets 
on es concentra la població 
usuària d els zones forestals, 
sense oblidar la vigilància en 
aquelles zones més sensibles, 
especialment els territoris in-
closos dins la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de 
Barcelona.
En aquesta edició del 2019, 
els mitjans humans del PVI el 
constitueixen 259 persones, 
de les quals 38 son guaites 
situats ens 18 punts de vigi-
lància fixa, 182 informadors 
amb vehicle per recórrer un 
total de 91 rutes, 33 opera-
dors de telecomunicacions i 
sis responsables de control. El 
pressupost global que aporta 
la Diputació de Barcelona al 
Pla es de 2,27 milions d’euros.
El conjunt de la demarcació 
es divideix en tres sectors 
de prevenció, que engloben 
l’equivalent a tres o quatre 
comarques, en cada un dels 

quals hi ha centres de control 
ubicats a parcs de bombers 
de la Generalitat. En aquests 
centres de comunicacions hi 
ha un operador que està per-
manentment en contacte amb 
els punts de vigilància fixa i 
amb les diferents unitats mò-
bils d’informació i vigilància.

182 Informadors
Les unitats mòbils d’informa-
ció i vigilància estan forma-
des per un informador amb 
un vehicle tot terreny que 
recorre una zona assignada 
durant un horari i un perío-
de establerts. L’informador és 
l’encarregat d’explicar als usu-
aris de les zones forestals, les 
mesures de prevenció d’in-
cendis, dissuadir-los de co-
metre infraccions a la regla-
mentació en aquesta matèria 
i detectar columnes de fum. 
Està en contacte permanent 
amb el seu centre de control 
mitjançant radiotelefonia. 
Cada unitat té assignats dos 
informadors/res que s’alter-
nen cada quatre o cinc dies 
aproximadament.

38 guaites
La tasca a desenvolupar pels 
guaites és, principalment, la 
detecció de columnes de fum 
i la seva correcta localització 
i caracterització des del seu 
lloc d’emplaçament. Per cada 
punt de guaita es contracten 
dos persones que treballen 
alternativament quatre o 
cinc dies seguits amb quatre 
o cinc dies de descans apro-

ximadament.

33 operadors de comunica-
cions
Són les persones que s’encar-
reguen de recollir els avisos 
d’incendi i totes les incidèn-
cies detectades pels informa-
dors i guaites, i de comuni-
car-les a qui correspongui. 
El seu lloc de treball són els 
centres de control i treballen 
en torns.
També realitzen tasques de 
suport logístic (gestió de ma-
terial de comunicació, vestu-
ari, equips de protecció in-
dividual i material divers), a 
més d’altres tasques tècniques 
i de seguiment que li poden 
encarregar els Responsables 
del control. També se’ls for-
ma per a que puguin realitzar 
substitucions del personal del 

Comença el Pla d’informació i vigilància contra 
incendis forestals de la demarcació de Barcelona

dispositiu, prioritàriament 
als espais naturals protegits.

6 responsables de control
Són els encarregats de vetllar 
pel bon funcionament del 
dispositiu d’informació i vi-
gilància al sector de preven-
ció. I garanteixen, a més, la 
comunicació amb la direcció 
del PVI, els Ajuntaments i les 
ADF.

Coordinació amb altres or-
ganismes
El PVI es coordina amb al-
tres entitats relacionades 
amb la prevenció i extinció 
d’incendis, mitjançant les re-
unions de coordinació que es 
fan abans i, periòdicament, 
durant la campanya. A més 
existeixen diferents procedi-
ments i protocols d’actuació 

consensuats amb cadascuna 
d’elles.

Amb el cos de Bombers de 
la Generalitat (Direcció Ge-
neral de Prevenció, Extin-
ció d’Incendis i Salvaments) 
comparteixen informació 
actualitzada dels incendis, el 
PVI dona avís immediat de 
les columnes de fum i les ig-
nicions, confirmació d’avisos 
d’incendi i tasques de guiatge 
a petició de bombers.
Amb el cos d’Agents Rurals 
(CAR) (Direcció General 
dels Agents Rurals) informa-
ció dels avisos al 112 i de les 
cremes autoritzades i de les 
infraccions a la reglamenta-
ció d’incendis, així com de les 
que afecten al medi natural.
Amb les Policies locals, avís 
en cas d’incendi i informació 
d’altres infraccions al munici-
pi. Amb les ADF, avís imme-
diat de columnes de fum i de 
les ignicions.

Es lloguen 2 despatxos
 al centre d’Igualada

30m2 (300€) i 25m2 (275€) IVA a part.
     INCLOU: 
     . Wi�
     . Llum
     . Calefacció
     . Aigua 
     . Neteja
     . Sense horaris d’entrada i de sortida
     . Sala de reunions comunitària

Interessats telefonar a: 93 803 05 88  -info@rendaurbana.com 



MONTBUI / LA VEU 

El nou Ajuntament de 
Montbui es va consti-
tuir dissabte passat, a 

partir de la representació ob-
tinguda pels partits polítics en 
les eleccions municipals cele-
brades el passat 26 de maig. 
L’acte va tenir lloc a les 11 del 
matí, en una Sala de Plens ple-
na de gom a gom (més de 300 
persones van ser presents) i va 
suposar també l’elecció de l’al-
calde del municipi. Schummi 
Juárez va ser proclamat alcalde 
en obtenir la majoria absoluta 
dels vots: 7 vots a favor dels 13 
emesos durant la sessió.
La sessió va començar amb la 
intervenció del Secretari de 
la Corporació, Jordi Gasulla, 
que va anomenar els regidors i 
regidores electes. Tot seguit es 
va constituir la Mesa d’Edat, 
integrada per l’electe de ma-
jor edat (Josep Palacios) i el 
de menor edat (Adrià Castell-
tort). L’acte va continuar amb 
la promesa del càrrec dels re-
gidors i regidores electes per 
ordre alfabètic i tot seguit es 
va proclamar com a formal-
ment constituïda la Corpora-
ció Municipal de Montbui.
Tot seguit, es va fer el procés 

d’elecció de l’alcalde. Tots els 
regidors i regidores van votar 
de forma nominal i secreta i, 
fet l’escrutini, Schummi Juárez 
va ser proclamat alcalde de 
Montbui, amb 7 vots a favor 
del seu càrrec (els sis dels 
regidors i regidores del seu 
grup, Ara Montbui, i també el 
de la regidora de Som Mont-
bui-ERC Isabel Guerrero) i 6 
vots a favor de l’anterior Alcal-
de i candidat del PSC Montbui 
Teo Romero.
Tot seguit, Schummi Juárez 
es va acostar a la Mesa Presi-
dencial per prometre el càrrec 
i va rebre  la vara d’alcalde, la 
qual va voler compartir, im-
mortalitzant el moment, amb 
la resta de regidors i regidores 
representants d’Ara Montbui.

Schummi Juárez, Alcalde: 
“som servidors públics”  
L’Alcalde Schummi Juárez va 
estrenar-se en el càrrec amb 
una intervenció que va co-
mençar agraint a les persones 
que van votar a les eleccions 
municipals del 26-M, també 
als que van fer-ho especial-
mente per “Ara Montbui” i va 
voler tenir paraules de reco-
neixement per a l’assemblea 
d’Ara Montbui, “representati-

“Ara Montbui” inicia un nou cicle polític al capdavant 
de l’Ajuntament de Montbui

va, plural i forta que ens dona 
suport”. Schummi Juárez va 
tenir paraules de record per a 
Montserrat Nogué (convales-
cent) i va voler agrair a Som 
Montbui-ERC el vot favorable 
a la investidura “per entendre 
que hi ha una altra manera de 
fer política municipal”. Des-
prés de fer un emotiu agrai-
ment a la seva família, el quart 
alcalde cronològicament de 
la democràcia montbuienca 

va recordar que “treballarem 
per tendir ponts que ajudin a 
superar diferències ideològi-
ques i personalismes. Treba-
llarem perquè no existeixin 
els “uns” i els “altres”. Volem 
ser còmplices d’una realitat 
que ens enriqueixi, ens agru-
pi i ens uneixi. Tots els nu-
clis, tots els veïns i veïnes de 
Montbui mereixen el mateix 
tracte”. Schummi Juárez va 
assenyalar que “som servidors 

públics de l’administració més 
propera a la ciutadania. Ve-
nim a solucionar problemes” 
. El nou batlle montbuienc va 
voler transmetre un missatge 
de confiança a la ciutadania 
del municipi amb més neces-
sitats. Va assenyalar que “la 
nostra prioritat és donar su-
port, ser respectuosos i mos-
trar la major solidaritat amb 
aquelles persones que més ho 
necessiten”.

MONTBUI / LA VEU 

La piscina d’estiu de 
Montbui va obrir por-
tes dissabte passat, per 

segon any consecutiu sota la 
gestió del personal tècnic de 
Mont-aQua. La piscina d’es-
tiu manté els preus de les dar-
reres temporades.  L’horari 
de la piscina és, diàriament, 
d’onze del matí a vuit del ves-
pre.
Tothom que ho desitgi ja pot 
fer els corresponents abona-
ments. Per fer-ho, caldrà anar 
a l’Espai de Salut i Esport 
Mont-aQua. 
Cal remarcar que durant 
els darrers mesos operaris 
de la Brigada Municipal de 
Montbui han estat realitzant 
tasques de millora de l’equi-
pament, amb l’objectiu de 
garantir les millors condici-
ons de bany per als usuaris de 
l’equipament.
La piscina de Montbui, amb 
20 anys d’història, és un es-

pai d’oci referent a la Conca 
d’Òdena. Disposa de dues 
làmines d’aigua, i té zones de 

Ha començat la temporada de piscina

MONTBUI / LA VEU 

Dimarts al matí va tenir 
lloc a la sala Auditori 
de Mont-Àgora una 

representació teatral comme-
morativa dels 50 anys d’història 
de l’escola García Lorca. Més de 
400 persones, entre alumnes del 
centre, mestres i col·laboradors 
de l’AMPA García Lorca van ser 
presents en un acte molt emotiu 
i amb gran nivell organitzatiu. 
La representació, organitzada 
per un grup de mares i pares 
d’alumnes, va anar acompa-

nyada d’una vintena de projec-
cions àudiovisuals, fet que va 
repercutir positivament en el 
dinamisme de l’obra. L’activitat, 
una de les darreres que es ce-
lebren a l’escola durant aquest 
curs 2018-2019, va servir per 
retre un merescut i emotiu 
homenatge a la directora de 
l’escola García Lorca durant 
els darrers Montserrat Oliva, 
que enguany deixa el centre 
en jubilar-se. Cal destacar 
que l’Alcalde montbuienc Sc-
hummi Juárez va assistir a la 
representació.

Teatre en el 50è aniversari 
del Garcia Lorca

pícnic, servei de bar, i zona de 
lleure apta per a la pràctica de 
diferents esports.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

En aquest mandat són 
força les noves incor-
poracions al consistori 

vilanoví. Dels 17 regidors que 
conformen el semicercle del 
ple vilanoví, 11 s’incorporen 
en aquest mandat al plenari i 
10 ho fan per primera vegada
Eleccions Municipals 2019
Són 5 els nous regidors que 
han entrat pel PSC. El partit 
encapçalat per Noemí Truc-
harte torna a comptar amb la 
regidora Eva Vadillo i estrena 
com a regidors a: Francesc 
Xavier Sala, Carlota Silva, Ra-
fael Gabarri, Susana Gutiér-
rez i Laura Pavón. Francisco 
José Saucedo ja havia estat al 
govern amb Joan Vich, com 
a regidor de Comunicació i 
Promoció Econòmica.
El partit de Vanesa González, 
V365, comptarà amb la vete-
rania de Pepita Còdol i amb 
la nova incorporació dels nú-
meros 2 i 3 de la llista: Aitor 
Centelles i Alicia Plaza.
A ERC els tres regidors s’estre-
nen al consistori: el portaveu, 
Marc Bernáldez, la número 2, 
Glòria Vilà, i el número 3, Da-
vid Roig.

Els regidors de VA! i Junts x 
Vilanova repeteixen mandat: 
Francisco Palacios, sol al cap-
davant de VA!, i Jordi Barón, 
també sol en representació de 
Junts x Vilanova.

9 dones al nou plenari de Vi-
lanova del Camí
La fotografia del recent cons-
tituït consistori vilanoví no 
només recull cares noves, sinó 
també una majoria de rostres 
de dona. Aquesta és la prime-
ra vegada que el consistori vi-
lanoví tindrem majoria de do-
nes: 9, enfront 8 regidors.
Vilanova del Camí també tor-
na a tenir una dona al capda-
vant de l’alcaldia. A l’abril de 
2014 Vanesa González va ser 
la primera a estrenar aquest 
càrrec, en un relleu històric 
del socialista Joan Vich, i el va 
ocupar fins el febrer de 2017 
quan Noemí Trucharte va 
aconseguir fer-se amb l’alcal-
dia.
Al plenari hi haurà 5 dones del 
PSC: Noemí Trucharte, Eva 
Vadillo, Carlota Silva, Susana 
Gutiérrez i Laura Pavón;  3 de 
V365, Vanesa González, Ali-
cia Plaza i Pepita Còdol, i 1 
d’ERC, Glòria Vilà.

Noemí Trucharte (PSC), alcaldessa de Vilanova del Camí 
amb un consistori amb una forta presència femenina

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Divendres 14 de juny 
es va publicar al Per-
fil del Contractant 

de l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí, la licitació del 
quiosc de la plaça Picasso. 
Es tracta d’un contracte ad-
ministratiu especial per a 
l’explotació del bar situat a la 
plaça Picasso pel termini de 
dos anys, prorrogable a dos 
anys més.

L’Ajuntament demana un cà-
non de 3.000 € anuals més 
IVA, millorable a l’alça pel 
licitador, que s’hauran d’abo-
nar en mensualitats de 250 €.
La presentació d’ofertes es 
pot fer al registre de l’Ajunta-
ment vilanoví fins a les 14 h 
del divendres 28 de juny.
Les condicions i els criteris 
d’adjudicació consten al Plec 
de Clàusules Administrati-
ves que podeu consultar al 
Perfil del Contractant.

Convocada la licitació del 
quiosc de la plaça Picasso

ANUNCI
d'informació pública del lloc, el dia i l'hora per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques 
afectades per l'execució del Projecte constructiu de la reposició del tram del col·lector del sistema de 
sanejament d’Igualada (Anoia).

Se sotmeten a informació pública el lloc, el dia i l'hora per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les 
�nques afectades per l'execució del Projecte constructiu de la reposició del tram del col·lector del sistema 
de sanejament d’Igualada (Anoia).

La present informació pública s'efectua de conformitat amb la Resolució de 27 de maig de 2019 de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat, que textualment diu:

"Atès que, d'acord amb el que estableix l'article 56 del Reglament de 26 d'abril de 1957 de la Llei d'expropia-
ció forçosa de 16 de desembre de 1954, s'ha publicat la relació dels béns i els drets afectats pel projecte 
esmentat al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya número 7628, de 28 de maig de 2018, i als diaris El 
Periódico i El Punt Avui en data 29 de maig de 2018;

El present projecte s’emmarca dins el previst a l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simpli�-
cació i millorament de la regulació normativa, on es fa referència a que l’aprovació de projectes correspo-
nents a obres hidràuliques d’interès prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració 
d’urgent ocupació dels béns i drets afectats.

"D'acord amb el que preveu l'article 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada, he resolt:

"Fixar el lloc, el dia i l'hora assenyalades a l'annex d'aquesta Resolució per procedir a la redacció de les actes 
prèvies a l'ocupació dels béns i els drets que s'expropien.

"Aquesta Resolució es noti�carà individualment a les persones interessades que s'hagin convocat, que són 
les que �guren a la relació exposada al tauler d'anuncis de l’Ajuntament de Vilanova del Camí i als anuncis 
d’informació pública promoguts per l’Agència.

"Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per una persona 
degudament autoritzada, i presentar els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de 
l’impost sobre els béns immobles (IBI) que correspongui al bé afectat i, si ho estimen convenient, poden 
anar acompanyats, a càrrec seu, de perits o notari.

"La reunió tindrà lloc a l’Ajuntament de Vilanova del Camí. A continuació, els assistents es traslladaran, si 
escau, als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les actes."

Barcelona, 28 de maig de 2019

Alfredo Navaz Guinea
Cap del Departament de Patrimoni i Inventari d’Infraestructures

Annex 
Clau: LSA.01237/01.E Terme municipal: Vilanova del Camí 
NF: número de �nca; PL: polígon; PR: parcel·la

NF  PL PR Titulars afectats   Dia  Hora
08302-01  5 34 Domènech Riba, Maria Teresa 10/07/2019 11.00
08302-01  5 34 Domènech Riba, Maria Montserrat 10/07/2019 11.00
08302-01  5 34 Domènech Riba, Maria Mercè 10/07/2019 11.00
08302-02  - - Serda Bertran, Bernat  10/07/2019 11.30
08302-02  - - Serda Bertran, Maria Teresa  10/07/2019 11.30
08302-03  5 9019 Ajuntament de Vilanova del Camí 10/07/2019 12.00
08302-04  5 33 Ajuntament de Vilanova del Camí 10/07/2019 12.00
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
viurà, el diumenge 23 
de juny, la tradicional 

revetlla de Sant Joan. La Co-
missió Revetlla de Sant Joan 
de l’Associació Cultural La 
Llobreia organitza, per cin-
què any, una sèrie d’activitats 
amb motiu d’aquesta festivi-
tat que tindran lloc al parc de 
Sant Galderic. Les propostes 
comptaran amb el suport de 
l’Ajuntament.
El programa per a la nit més 
curta de l’any s’iniciarà a les 
9 del vespre amb l’arribada, 
des d’Igualada, de la Flama 
del Canigó. Els corredors i les 
corredores que vulguin par-
ticipar en la portada d’aquest 
símbol hauran d’estar a 3/4 
de 7 de la tarda al parc de 
Sant Galderic. Un cop hagi 
arribat la flama, hi haurà un 
sopar de carmanyola i l’orga-
nització col·locarà les taules 
i les cadires fins a esgotar 
existències.
A 2/4 d’11 de la nit es farà 
l’encesa de la foguera. L’acopi 
de fustes es podrà fer a partir 
del 21 de juny al mateix parc, 
on estarà senyalitzat amb 
tanques.

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Iguana segueix amb el des-
plegament de la seva prò-
pia xarxa de fibra òptica 

per la comarca i ja ha fet arri-
bar la fibra òptica a Castellolí. 
Iguana ofereix als veïns i em-
preses de Castellolí una con-
nexió a Internet d’alta qualitat 
i amb dues velocitats possibles: 
100/10 Mbps i 1000/300 Mbps. 
A la connexió a Internet també 
s’hi pot afegir la telefonia fixa 
i les línies mòbils que convin-
gui, així com Iguana TV. La 
permanència per als paquets 
de serveis que inclouen fibra 

d’Iguana instal·larà la seva car-
pa al recinte de la Piscina mu-
nicipal en horari de tarda de 
les 16 a les 20 hores; i el dissab-
te 29 de juny hi serà al matí de 
11.30 a 14.30 hores també a la 
Piscina municipal.
El punt d’atenció d’Iguana per-
met als veïns de Castellolí tra-
mitar l’alta sense moure’s del 
municipi. Per fer-ho, només 
cal portar el DNI del titular o 
titulars de les línies sobre les 
quals s’hagi de tramitar la por-
tabilitat en el cas de telefonia 
fixa o mòbil, i el número de 
compte. També es recomana 
portar la darrera factura de 
l’anterior operador, si s’escau.
Els veïns i veïnes que ho desit-
gin ja poden tramitar la seva 
alta o presencialment a Cas-
tellolí els dies 26, 27, 28 i 29 
de juny, a la botiga d’Igualada 
del carrer Santa Caterina, 32, 
per telèfon al 93 803 55 09 o a 
través de la pàgina web www.
iguana.cat.

Castellolí ja té fibra òptica gràcies a Iguana

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra bancs: Index revisió IRPH, despeses 
de la hipoteca, clàusula terra...

Cancel.lació legal de deute (segona oportunitat)

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

(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Antoni Mabras, de 
l’Agrupació d’Elec-
tors Participa!, va ser 

escollit, el dissabte 15 de juny 
al migdia, nou alcalde de la 
Pobla de Claramunt. Mabras, 
que va ser elegit per sis vots a 
favor, substitueix en el càrrec 
Santi Broch, que ocupava l’al-
caldia poblatana des de l’any 
2006.
En el seu discurs d’investidu-
ra, Antoni Mabras va afirmar 
que el seu equip i ell volen 
demostrar amb el seu treball 
diari “que existeix una nova 
forma de governar, comptant 
amb les entitats i persones. 
Tindrem un govern obert i 
solidari, transparent i parti-
cipatiu, col·laborador i eficaç, 
amable i comprensiu, amb un 
compromís ètic, on tots i totes 
som importants”. El nou bat-
lle va assegurar que “la nostra 
aspiració no és “manar” sinó 
governar per transformar el 
nostre poble i administrar de 
manera justa, equitativa, se-
riosa i responsable els diners 
de tots”. 
En el seu parlament, Antoni 
Mabras va agrair el suport 
dels regidors Albert Duran, 
d’ERC, i de Frederic Marí, 
del PSC, a la seva investidura 
“perquè aquest gest de gene-
rositat ens permet encetar un 
camí que volem fer junts amb 
un gran esperit de col·labora-
ció”. L’escollit alcalde també 
va donar les gràcies al batlle 
sortint i al seu equip “per la 
feina feta i la seva dedicació 
durant aquests anys”. Mabras 
va fer extensiu l’agraïment 
a totes les persones del seu 
equip, als poblatans i a les po-

blatanes que han confiat en 
Participa! i a la seva família.

Intervencions de la resta de 
partits del Consistori
Abans del discurs del recent 
escollit alcalde, van interve-
nir els tres regidors de la resta 
de formacions polítiques re-
presentades al Consistori. En 
primer lloc, va adreçar unes 
paraules Santi Broch que va 
felicitar el nou batlle i el seu 
equip i es va acomiadar del 
càrrec que ha ocupat durant 
tretze anys. Broch va avançar 
que des del seu grup faran 
“una oposició constructiva i 
intentarem no ser destructius 
(...). Tenim reptes pendents 
al municipi, com el POUM, 
projectes a mig fer i altres 
serveis quotidians del dia a 
dia que caldrà que aneu re-
solent (...). Hi haurà molts te-
mes d’interès general que cal-
drà aprovar per unanimitat i 
d’altres caldrà discutir-los i 
debatre’ls, però sempre amb 
seriositat, responsabilitat i 
amb lleialtat a la institució”. 
Tot seguit, va intervenir Al-

bert Duran, d’ERC, que va 
justificar el vot a favor de la 
candidatura d’Antoni Mabras 
com alcalde “pensant en el 
millor per la Pobla, no en 
contra de ningú. Ho hem fet 
en senyal de compromís i 
responsabilitat amb el poble 
i desitjant que aquesta confi-
ança que avui fem amb Anto-
ni Mabras sigui corresposta”. 
Duran va anunciar que “no 
hem pactat amb cap partit, 
no entrarem en el grup de re-
gidors que tenen la responsa-
bilitat de governar. No serem 
oposició. Sempre hem estat 
regidors que hem proposat, 
mai un no per un no o un 

òptica és de només tres mesos.

Iguana s’instal·la quatre dies 
a Castellolí
Amb l’objectiu d’oferir un 
tracte d’allò més proper i una 
atenció absolutament per-
sonalitzada, l’equip d’Iguana 
s’instal·larà a Castellolí els dies 
26, 27, 28 i 29 de juny.
El dimecres 26 de juny estarà a 
la Brillante entre les 16 i les 20 
hores, i a les 20 hores oferirà 
una xerrada informativa ober-
ta a tothom qui vulgui conèi-
xer els avantatges de la fibra 
òptica i els serveis d’Iguana. El 
dijous 27 i divendres 28 l’equip 

Revetlla de Sant 
Joan a la Pobla de 
Claramunt

sí per un sí, i així continua-
rà sent”. Per últim, va parlar 
Frederic Marí, del PSC, que 
va anunciar la seva entrada 
al govern. Marí va assegu-
rar que “s’obre un període de 
quatre anys que haurem de 
treballar molt, vèncer les re-
ticències i els prejudicis i amb 
l’ajuda de tots ho podrem fer. 
Gràcies als poblatans i a les 
poblatanes que han permès 
portar la veu dels socialistes 
fins aquí”. El nou Consistori 
poblatà per al mandat 2019-
2023 estarà format per cinc 
regidors d’Avancem per la 
Pobla, quatre de Participa!, 
un d’ERC i un del PSC.

Antoni Mabras és escollit nou alcalde de 
la Pobla de Claramunt
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ÒDENA / LA VEU 

La candidata de Fem 
Òdena, Maria Sayavera, 
ha rebut, en el ple d’in-

vestidura d’aquest dissabte, 
els cinc vots dels cinc regidors 
aconseguits en les passades 
eleccions municipals del 26 de 
maig. D’aquesta manera, com 
que cap candidat o candidata 
ha assolit la majoria absolu-
ta dels vots, ha estat escollida 
alcaldessa aquella que va re-
bre més vots a les eleccions. 
Els cinc regidors del PSC han 
votat per Francisco Guisa-
do i Andreu García d’Òde-
na a Fons ha votat en blanc. 
D’aquesta manera, el ple ha 
investit Maria Sayavera, que 
es converteix en la primera 
alcaldessa dona i més jove de 
la història de la democràcia a 
Òdena.
Els 11 regidors que confor-
maran el consistori odenenc 
al llarg d’aquest nou mandat 
2019-203 seran: Fem Òdena: 
Maria Sayavera, Raül Galán, 
Alba Gallardo, Pepe Copo-
ví i Vanesa Garcia. Òdena 
Progrés: Francisco Guisado, 
Sandra Fernández, Valentín 
Robles, Amparo Hernández 
i Oriol Almirón. Òdena A 
Fons: Andreu Garcia.

En el torn de paraules, la nova 
alcaldessa ha felicitat a tots els 
nous regidors i regidores i ha 
explicat que les línies mestres 
de la que serà la seva acció de 
govern. Així, Sayavera ha dit 
que el seu treball s’estructurarà 
en quatre eixos: participació i 
cohesió veïnal, acció social, 
mobilitat i entorn natural i 
patrimoni. Més enllà d’aquests 
quatre eixos, la ja alcaldes-
sa ha dit que “per sobre de la 
política, dels projectes i de les 
ideologies, hi ha les persones. 
Tots representem un poble i 
aquest és el nostre bé comú 
més valuós i l’hem de preser-
var” i ha afegit “aquest edifici 

és ple de despatxos, com per-
toca a un Ajuntament però el 
nostre despatx principal el po-
sarem al carrer, per treballar 
amb vosaltres i per vosaltres”.

Maria Sayavera, investida alcaldessa d’Òdena

ÒDENA / LA VEU 

Aquest diumenge 23, 
el municipi d’Òdena 
celebrarà la revetlla 

de Sant Joan amb la flama del 
Canigó, fogueres, sopars de 
germanor, concursos i balls. 
Així, la festivitat començarà a 
les set de la tarda quan els més 
de 100 participants volunta-
ris corredors que acostumen 
cada any a participar es con-
centraran a la plaça Major per 
sortir cap a Igualada a recollir 
i portar en relleus la Flama 
del Canigó que encendrà la 
foguera de la Plaça de la Font. 

Està previst que cap a quarts 
de deu de la nit arribi la flama 
i sigui el tret de sortida de la 
festivitat. En el cas que Gene-
ralitat activés el pla Alfa d’alt 
risc d’incendis no s’encendria 
la foguera.
Cap a dos quarts de deu de 
la nit tindrà lloc el sopar de 
germanor amb música d’am-
bient, ball de revetlla i disco 
mòbil a la Plaça de la Font. 
Tots els veïns i veïnes estan 
convidats a participar-hi, no-
més cal emportar-se el sopar. 
L’Ajuntament posa les taules, 
les cadires i coca i cava per a 
tothom.

Sant Joan amb la flama 
del Canigó i revetlla

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha rebut una subvenció 
d’ECOEMBES, a través 

de la qual aquesta empresa fa 
una donació de contenidors 
de selectiva d’envasos. Per la 
seva part, l’Ajuntament ha ad-
quirit contenidors pel vidre i 
pel paper i així aconsegueix 
ampliar les àrees de conteni-
dors.
Fins ara, el municipi dispo-
sava de 22 àrees d’aportació 
–cada una d’elles amb tres 
contenidors: verd pel vidre, 
blau pel paper i groc pels en-
vasos- distribuïts en els cinc 
nuclis de la població. En les 
pròximes setmanes, aquestes 
àrees augmentaran a 34, és a 
dir, es crearan 12 noves àrees 
repartides entre el Pla de la 
Masia, Òdena poble, L’Espelt, 
l’aeròdrom i el Bosc Gran. Al-
gunes de les noves ubicacions 
estan ja operatives com és el 
cas de les que es troben al c/ 
Canigó, el c/ Josep Mª Bohi-
gas, el c/ Pi, el c/ Carretera i 
c/ Comerç.

D’altra banda, el mes passat, 
al nucli de les casetes dels 
Mussons es va construir un 
amaga-contenidors amb uns 
panels de fusta que milloren 
la contaminació visual i fa 
que el punt de recollida quedi 
més integrat en el medi.
Des de la regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament es 
fa una crida al civisme i la 
sensibilització ciutadana per 
la cura del mobiliari urbà i es 
recorda fer bon ús de les àrees, 
introduint les escombraries 
dins dels seus corresponents 

contenidors i procurant man-
tenir-les netes. És responsa-
bilitat de tots i totes, separar 
la brossa selectivament, és un 
acte de responsabilitat i com-
promís mediambiental en la 
lluita contra el canvi climàtic.
L’Ajuntament aprofita l’oca-
sió per recordar que existeix 
un nou servei de recollida de 
poda i restes vegetals gratuït 
per a tots els seus veïns i veï-
nes, mitjançant saques que es 
recullen a l’Ajuntament i un 
cop plenes, el servei de neteja 
les retira.

Òdena tindrà més àrees amb 
contenidors de brossa selectiva

Per la seva banda, l’alcalde 
sortint, Francisco Guisado, ha 
felicitat a la nova alcaldessa i 
li ha desitjat molts encerts, 
també ha agraït al candidat 

d’Òdena a Fons que els comu-
niqués el seu vot amb antela-
ció per respecte a tots i totes i 
ha declarat que des de l’oposi-
ció seguiran treballant amb la 
mateixa il·lusió que fins ara ho 
havien fet des del govern. 
Pel que fa al regidor d’Òde-
na a Fons, Andreu Garcia, ha 
explicat el sentit del seu vot 
d’abstenció. Garcia ha dit “el 
resultat de les eleccions ens 
col·loca com a moderadors 
entre dos grans grups però no 
com a jutges, és per això que 
no hem volgut interferir en les 
votacions que van sorgir de les 
urnes, i és també per això, que 
tot i la generositat i les propos-
tes d’entrar a gobernar que ens 
han fet els dos grups, hem cre-
gut que era més adient restar a 
l’oposició”.

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
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PIERA / LA VEU 

El passat dissabte dia 15 
de juny es va celebrar 
el ple de constitució 

del nou Ajuntament de Piera. 
Durant l’acte es va constituir la 
mesa d’edat, formada pel regi-
dor de més edat i el més jove 
dels escollits en les eleccions 
municipals del passat 26 de 
maig. Posteriorment, els regi-
dors i regidores van prendre 
possessió del seu càrrec. Re-
cordem que el nou consisto-
ri està format per 5 regidors 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), 4 del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), 4 de Junts per Piera, 
1 de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (Cs), 1 del grup 
Ara es Demà, 1 de la CUP i 1 
del Partit Popular (PP).
Un cop constituït l’Ajunta-
ment, era el torn d’escollir a 
l’alcalde o alcadessa de la vila. 
Es van presentar un total de 
sis candidatures, de les quals 
la d’en Jordi Madrid va obtenir 

nou vots a favor (amb el suport 
de Junts per Piera), procla-
mant-se així alcalde de la vila. 
Per darrere van quedar Javier 
Perellon, amb 4 vots,i amb no-
més un vot en Jorge Bernués, 
la Júlia Bueno, la Sandra Ber-
nad i el Francisco Ibáñez.
El suport de Junts per Piera a 
la candidatura de Jordi Madrid 
ve motivat pel pacte de govern 
al que han arribat totes dues 
formacions per als propers 
quatre anys. En aquest han 
tingut molt de pes l’estabilitat 
i la bona sintonia de l’ante-
rior legislatura i la voluntat de 
continuar amb molts dels pro-
jectes iniciats com poden ser 
la remodelació de l’edifici del 
Sanahuja, la construcció de la 
nova zona esportiva o la millo-
ra del servei de neteja.
Es preveu publicar propera-
ment el PAM (Pla d’Actuació 
Municipal) que recollirà les 
propostes que els dos partits 
polítics van anunciar en cam-
panya electoral per al nou 
mandat.

Constituït l’Ajuntament 
amb Jordi Madrid com a 
alcalde de Piera VALLBONA D’A. / LA VEU 

Dissabte 15 de juny va 
tenir a lloc a la sala 
plenària del consis-

tori de Vallbona d’Anoia l’acte 
de constitució del nou Ajunta-
ment (2019-2023) sorgit de les 
eleccions municipals del 26 de 
maig.
La sessió es va iniciar amb la 
constitució, per part de la se-
cretaria municipal, de la mesa 
d’edat formada pel regidor 
més jove, Pau Ter, i més gran 
Francisco Corral.
Les 9 persones electes van 
prometre el càrrec com a regi-
dores i regidors del consistori 
de Vallbona per aquesta nova 
legislatura 2019-2023. 
Tot seguit, es va donar pas a 
l’elecció de l’alcaldessa que es 
va fer a mà alçada.
Les passades eleccions muni-
cipals del 26 de maig van dei-
xar un escenari obert al con-
sistori. La CUP es va imposar, 
empatats a regidors amb altres 
partits, 2 regidors amb un 
26% dels vots. El segon lloc el 
va obtenir el PSC amb 2 repre-
sentants. I en tercera posició, 
ERC, amb 2 regidors, seguit 

de Som Vallbona - Junts per 
Vallbona amb 2 regidors més, 
i UPV-VV amb una represen-
tació. Només un pacte alterna-
tiu, finalment no aconseguit, 
podria treure l’alcaldia als cu-
paires.
No obstant això, la candidata 
de la formació CUP Vallbona 
- Amunt, Meritxell Baqué, va 
ser escollida alcaldessa amb 
5 vots per part dels regidors i 
regidores i de CUP Vallbona 
- Amunt. Els regidors d’ERC 
(2) i UPV-VV (1) van donar 
suport amb els seus vots a la 
cap de llista de la corporació.
Així doncs, Meritxell Baqué, 
serà la segona dona alcaldes-

Meritxell Baqué (CUP), nova 
alcaldessa de Vallbona d’Anoia

sa de Vallbona d’Anoia, essent 
el primer cop que es presen-
ta la formació al consistori i 
assolint el govern en aquesta 
nova legislatura. Durant el 
seu discurs Baque declarava 
“compromís, prioritat i res-
ponsabilitat per treballar vers 
les necessitats de la vila”. Tan-
mateix, emplaçava a totes les 
altres formacions polítiques a 
“fer el mateix, seure i parlar”. 
Finalment, va agrair el suport 
rebut per tots aquells ciuta-
dans que l’han votat, l’assem-
blea de la CUP Vallbona i fa-
miliars, en especial al seu pare 
qui, fa 40 anys, fou escollit pri-
mer alcalde de la democràcia.

CARME / LA VEU 

El passat dissabte 15 de juny 
es va constituir el nou Ajun-
tament de Carme. En aquest 
municipi només es va presen-
tar una única candidatura, 
CarmEndavant-AM, per la 
qual cosa el consistori comp-
tarà amb  7 regidors i regido-
res d’aquesta formació, amb 
Marc Sánchez com a alcalde 
del municipi.

Carme ja té nou consistori
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

Per Sant Joan la Torres 
de Claramunt celebra 
la seva Festa Major, 

amb un seguit d’actes que 
començaran avui divendres i 
s’acabaran dilluns, com és ha-
bitual amb una cantada d’ha-
vaneres.

DIVENDRES 21
- a les 19,30h, a la plaça de 
l’Ajuntament
Pregó de Festa Major a càrrec 
dels alumnes de 6è de l’escola. 
Ballada dels gegants de Vila-
nova d’Espoia.
- a les 23h, al recinte Torres-
port
Festa Remember 80’s 
Scorpia.

DISSABTE 22 
- a les 9h al centre social Sant 
Joan Baptista
Concurs de pintura ràpida
- a les 12 del migdia al Parc 
del Mil.leni
Festa de l’escuma
- a les 14,30h, al centre social 
Sant Joan Baptista

Lliurament de premis del 
Concurs de Puintura ràpida.
- a les 19,30h al mateix lloc
Inauguració de l’exposició 
de pintura dels alumnes del 
taller de pintura
- a les 21,30h al recinte Tor-
resport
Sopar de Festa Major
- a les 23,30h al recinte de 
Torresport

Per Sant Joan, Festa Major a la Torre de Claramunt

Ball amb l’orquestra La Loca 
Histeria.
A continuació, Dj Jordi Veliz 
de Flaix FM.

DIUMENGE 23
- d’11 a 14h a l’avinguda Serra 
Burgès
Dos supertobogans aquàtics 
urbans
- de les 18,30 a les 20.30h al 

centre social Sant Joan Bap-
tista
Exposició de pintura dels 
alumnes del taller de pintura.
- a les 21h al recinte Torres-
port
Arribada de la Flama del 
Canigó amb coca i cava per a 
tothom
- a les 24h al recinte Torres-
port
Ball de revetlla amb l’orques-
tra Metropol.

DILLUNS 24 
- a les 8 del matí a la parrò-
quia de Sant Joan Baptista
Missa de pelegrins
- a les 12 del migdia, a la par-

ròquia de Sant Joan Baptista
Missa solemne de Festa Ma-
jor.
- de 18 a 20h a la parròquia 
Sant Joan Baptista
Exposició de pintures dels 
alumnes del taller de pintura
- a les 18h al recinte de Tor-
resport
Exhibició de hip-hop, sevi-
llanes i zumba.
- a les 18,30h, al centre social 
Sant Joan Baptista
Animació infantil amb Gil 
Rataplam.
- a les 20h al recinte Torres-
port
Fi de festa amb el grup d’ha-
vaneres L’Espingari

2019

LA TORRE DE CLARAMUNT · · · ·  ·JUNY21 22 23 24
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte 15 de 
juny els regidors i l’al-
calde de Capellades 

han pres possessió dels seus 
càrrecs. La sessió es va fer, com 
és habitual, a la sala d’actes de 
la Biblioteca en presència d’un 
nombrós públic que va voler 
acompanyar els regidors en 
aquest acte protocol·lari, que 
també va ser retransmès en 
directe per Ràdio Capellades i 
el canal de You Tube de l’Ajun-
tament de Capellades.
La secretària de la corporació, 
Milagros de Legorburu, va lle-
gir els articles pertinents i va 
constituir la mesa d’edat, amb 
la regidora de més edat –la 
socialista Núria Bonfill- i el 
regidor de menys –el cupaire 
Miquel Sabaté-. Seguidament 
els tretze regidors van donar 
compliment a la fórmula de 
presa de possessió del càrrec. 
A continuació els regidors 

d’Esquerra i els de la CUP van 
votar com a alcalde a Salvador 
Vives –vuit vots- i els altres, 
cadascú a l’alcaldable del seu 
partit- dos vots per a Junts x 
Capellades, dos per al PSC i 
un per a Ciutadans-.
Acabades les votacions, es va 
fer el traspàs de la vara d’alcal-

S’ha constituït el nou consistori 
capelladí

de entre el sortint –el cupaire 
Aleix Auber- i un nou i emo-
cionat alcalde de Capellades, 
Salvador Vives.
L’acte va acabar amb un par-
lament de cada un dels caps 
de llista explicant el seu pro-
jecte per a la just iniciada le-
gislatura.

CAPELLADES / LA VEU 

La celebració de la Fes-
ta de Sant Joan marca 
l’inici de l’estiu. A Ca-

pellades se celebrarà amb les 
propostes habituals de cada 
any.
Tot començarà a l’esplanada 
del Capelló, d’on se sortirà en 
bicicleta per anar a Igualada 
a buscar la Flama del Canigó, 
a dos quarts de 7 de la tarda. 
Mitja hora més tard sortiran 
amb la mateixa idea les per-
sones que vulguin anar-hi en 
cotxe.
La tornada de cotxes i bici-
cletes s’espera a les 9 de la nit, 
quan es farà l’encesa de la Fo-
guera. Seguidament s’iniciarà 
el sopar popular, amb tiquet 

previ, que es pot comprar per 
9 euros al Jaç Roig o a l’estanc 
del carrer del Pilar. Aquesta és 
una proposta que arriba de la 
mà d’Endavant Anoia, AEM-
deKP, Dimonis de Capellades 
i Eixam Roig.
Finalment, a les 11 i al pati de 
La Lliga, és prevista la Revetlla 
infernal, organitzada des de 
Dimonis de Capellades.
L’Ajuntament de Capellades ha 
recordat a la seva pàgina web 
capellades.cat els consells que 
cada any s’editen des de la Ge-
neralitat de Catalunya a l’hora 
d’encendre les fogueres i els 
petards, característics d’aques-
ta festa. Sobretot, cal aplicar el 
sentit comú i no deixar que els 
menors sols puguin manipu-
lar els petards i el foc.

A punt la revetlla de Sant Joan

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres co-
mencen a Capellades 
les Festes del Carrer, 

les més antigues i tradicio-
nals de la vila.
El tret de sortida és el pregó, 
que enguany anirà a càrrec 
dels Gegants de Capellades. 
Abans, haurà sortit una cer-
cavila de la plaça Àngel Gui-
merà amb les entitats fins la 
plaça Verdaguer, on després 
del pregó es farà una ballada 
conjunta de tot el públic del 
Ball Pla de Capellades.
L’esquema de les Festes del 
Carrer és sempre el mateix: 
al matí es va a portar la pa-
nera i a la tarda, a treure ball. 
Les paneres surten cada dia 
de cada barri, en cercavila 
darrera els músics de la Ban-
da de l’Escola de Música fins 
l’església de Santa Maria, on 

es fa la benedicció dels tor-
tells. Després es torna fins el 
lloc de sortida i es queda per 
la tarda. Sempre primer es 
balla al barri que toca, amb 
els músics, i després a la Pis-
cina Blava enguany amb la 
Stresband.
Tot comença el dissabte, amb 
el Barri de les Bledes. Les pa-
neres sortiran a dos quarts 
de 12 del migdia del davant 
la porta de la Ràdio. A la tar-
da la ballada és al carrer del 
Call a les 8 del vespre.
Diumenge hi ha la Festa in-
fantil amb la Companyia Bu-
fanúvols, a les 6 de la tarda, 
al Pati de La Lliga.
Dilluns és el Barri del Ruc 
i les paneres sortiran mitja 
hora abans, ja que és un dia 
festiu. El treure ball serà al 
Pati de La Lliga.
Dimarts és el Barri del Ge-
gant i les paneres i la ballada 

es fan a la plaça Àngel Gui-
merà, presidit pel Sebastià i 
la Dorotea, els gegants cente-
naris de Capellades.
Dimecres és el Barri del Ni-
not i surten els Capgrossos de 
Capellades i també els Cap-
grossos de les Festes del Car-
rer. Les paneres sortiran de la 
plaça d’Espanya, on també es 
ballarà a les 8 del vespre.
El darrer dia, dijous, és el 
Barri de les Places. Les pane-
res sortiran del Passeig, da-
vant la Residència Fundació 
Consorts Guasch. La ballada 
serà a la plaça Catalunya. A la 
piscina Blava es farà el sorteig 
d’un cap de setmana a Salou o 
Andorra, gentilesa de Viatges 
Mctravelmon.
L’organització de les festes, la 
Comissió, demana que tot-
hom vagi correctament ves-
tit, tal com ho requereixen 
aquestes festes

Avui divendres comencen les Festes 
de Carrer

CAPELLADES / LA VEU 

El passat dissabte 15 de 
juny els Falcons de Ca-
pellades van actuar a 

l’escola Mare del Diví Pastor de 
Capellades en els actes de la fes-
ta de final de curs. La festa es va 
iniciar amb diferents balls rea-
litzats pel alumnes de l’escola i 
després d’aquests va començar 
la Festa Major. Aquest any va 
ser el primer en que el centre 
va organitzar un esdeveniment 
d’aquest aspecte, en el qual hi 
van participar els gegants, els 
diables i els Falcons. El tret 
d’inici de la Festa Major el van 
donar els Falconers entrant al 
pati de l’escola amb un Pilar de 

3 caminat i Pilars de dos cami-
nats. Seguidament van realit-
zar dues figures: en primer lloc 
el Super Vol amb dos Vols de 
3, un Vol de 3 coronat i un Vol 
de 2 i en segon lloc una Tripi-
ra 3x3 amb un Pilar de 3 rodat 
amb tombarella. Després de la 
petita actuació dels Falcons es 
va realitzar una cercavila amb 
els gegants i els diables pel vol-
tant de l’escola. I quan tots els 
assistents de la cercavila van 
arribar a l’escola, els Falcons 
els van rebre amb unes Planxes 
amb Pilar de 3 rodat amb tom-
barella i un Ventilador; a més a 
més, per acomiadar-se de tots 
els alumnes, mestres i familiars 
d’aquests van ballar la Polka.

Els Falcons actuen a l’escola 
Mare del Diví Pastor

S’ofereix: 
Senyora amb experièn-
cia i referències per 
acompanyar i tenir cura 
de gent gran els matins. 
Tel: 643 152 461

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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PUJALT / LA VEU 

L’Observatori de Pujalt 
ha acabat aquesta set-
mana les visites esco-

lars del curs 2018-19 amb un 
total de 99 centres que han 
portat a terme 9 estades de 2 
i 3 dies i 90 sortides d’un sol 
dia per treballar la meteorolo-
gia, l’astronomia i les energies 
renovables. En total han estat 
5.000 alumnes i 350 mestres 
que marquen un nou màxim 
en visites en un sol curs. 
Cal recordar que l’Observa-

tori de Pujalt és un Entorn 
d’Aprenentatge del Departa-
ment d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya i rep 
visites de centres de la co-
marca i també de fora de la 
comarca. Amb els centres es 
fa un treball abans i després 
de les visites per tal de poder 
potenciar l’aprenentatge de 
l’alumnat.
De cara al proper curs 2019-
20 les inscripcions ja estan 
obertes. Tota la informació 
es pot trobar a www.obser-
vatoridepujalt.cat

5.000 alumnes visiten 
l’Observatori de Pujalt

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Després que el seu par-
tit obtingués la majo-
ria absoluta el passat 

26 de maig, el cap de llista de 
Junts per la Torre, Jaume Riba, 
ha estat investit alcalde de la 
Torre de Claramunt aquest 15 
de juny. Serà el tercer mandat 
consecutiu de Riba presidint 
l’alcaldia, des que va ocupar el 
càrrec el 2009 per la renúncia 
del seu predecessor, Ramon 
Ferri; en els dos mandats ha 
comptat amb majoria absoluta, 
i aquest 2019 ha obtingut més 
vots que fa quatre anys. Abans 
CiU i ara Junts per la Torre, el 
seu partit ja suma set mandats 
de govern municipal a la Torre, 
des del maig de 1995.
En el seu discurs d’investi-

dura, Jaume Riba va destacar 
la voluntat de ser l’alcalde de 
tots els torredans, indepen-
dentment de quines siguin 
les seves idees polítiques o de 
si l’han votat. Riba conside-

Jaume Riba revalida l’alcaldia de la Torre de Claramunt per tercer 
mandat consecutiu

LA LLACUNA / LA VEU 

El passat  dissabte 15 de 
juny  va tenir lloc a la 
sala de Plens de l’ajun-

tament de la Llacuna l’acte de 
constitució del nou Ajunta-
ment (2019-2023) sorgit de les 
eleccions municipals del 26 de 
maig.
La sessió es va iniciar amb la 
intervenció de la secretaria de 
la corporació anomenant els 
regidors i regidores electes i 
constituint la Mesa d’Edat, in-
tegrada per l’electe de major i 
el de menor edat i actuant com 
a Secretari la secretaria de la 
Corporació. Els regidors que 
van formar part de la Mesa 
d’Edat van ser Rosa Busquet i 
Xavier Trillas.
L’acte va continuar amb el jura-
ment o promesa del càrrec dels 
regidors i regidores electes per 
ordre alfabètic per seguir amb 
el procés d’elecció de l’alcalde. 
Josep Parera, va estar escollit 
com a nou alcalde del consis-
tori amb els vots favorables 
del seu grup Compromís amb 

la Llacuna (4) davant els vots 
d’ERC (3) que van votar el seu 
propi candidat, Albert Valien-
te.
Així, Josep Parera, serà alcalde 
per cinquè mandat consecutiu. 
En el seu discurs va voler en 
primer lloc agrair a tots aquells 
llacunencs i llacunenques que 
el passat 26 de maig li van fer 
confiança i al conjunt dels lla-
cunencs, va voler deixar clar 
que aquesta renovació “NO 
voldria que s’entengués com un 
“tot queda igual” si no que més 
que mai ens sentim amb l’obli-

Josep Parera serà de nou alcalde 
de la Llacuna 

gació de seguir transformant la 
Llacuna i impulsant polítiques 
que millorin la vida dels que 
vivim a la Llacuna i això passa 
si o si per treballar incansable-
ment”.
També va expressar la voluntat 
de treballar oberts al diàleg i a 
la col·laboració de l’altra forma-
ció política i també a la partici-
pació del teixit associatiu i dels 
llacunes i llacunenques que es 
vulguin implicar per construir 
una Llacuna millor i amb apos-
tant per la transparència, pro-
ximitat i participació.

ra que “el diàleg és la base de 
la política: si no hi ha diàleg, 
no hi ha política”. “Engeguem 
aquesta nova etapa plena d’il-
lusió per satisfer la confiança 
que la gent ha dipositat en 

tots nosaltres. Junts seguirem 
avançant i fent del nostre po-
ble, un poble millor per les 
persones”, va afirmar.
Riba va celebrar el fet que la 
Torre hagi estat “històrica-
ment poble d’acollida de per-
sones, de famílies que han 
vingut i segueixen venint 
d’altres indrets, de Catalunya, 
d’Espanya i d’Europa”. “Som 
un poble modèlic en la convi-
vència i el respecte entre uns i 
altres”, va afegir l’alcalde abans 
de desitjar que “algun dia 
aquest model d’integració i de 
respecte es traslladi a la rela-
ció entre Catalunya i Espanya, 
i deixin d’haver-hi exiliats i 
presos polítics”. “Tant de bo 
els governants siguin capaços 
de seure a la taula i dialogar 
pel bé de tots, i que el respecte 

i la bona entesa entre pobles, 
no sigui mai més trencada per 
interessos purament electora-
listes d’uns quants”, va senten-
ciar al discurs.
Acompanyaran a Riba a 
l’equip de govern el primer 
tinent d’alcalde Andreu Siñol, 
el segon tinent d’alcalde Jaume 
Riba, la tercera tinent d’alcal-
de Ana Madrid i els regidors 
Francesc Xavier Comes i Ma-
ria Teresa Maruny.
L’oposició la formaran els 
grups del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya - Candidatu-
ra de Progrés amb 3 regidors, 
José Antonio Martín, Carla 
Suárez i Manuel Coca, i el 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal, 
amb 2, Joaquim Morales i Mò-
nica Tomàs.

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
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L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat dissabte 15 de juny 
es va constituir la nova cor-
poració municipal. En l’acte 
van prendre possessió del 
càrrec de regidor els 5 elec-
tes de Junts per Calonge de 
Segarra (Independents): Xa-
vier Nadal Masana; Ramon 
Campà Pons; Marcel·lí Cas-
tells Viñals; Rosanna Sagués 
Casulleras; i Abel Duocastella 

Colom. Tot seguit es va elegir 
alcalde Xavier Nadal Masana, 
qui emprèn la seva quarta le-
gislatura com alcalde del mu-
nicipi.
L’alcalde, en el seu discurs va 
agrair la feina feta per part 
del consistori calongí durant 
aquests anys i va apel·lar a 
treballar de valent, tot donant 
la benvinguda als nous regi-
dors i agraint la confiança di-
positada pels veïns i veïnes de 

Constituït el Ple de 
l’Ajuntament de Calonge 
de SegarraCALAF / LA VEU 

Aquest dissabte 15 de 
juny va tenir lloc a la 
sala de Plens de Calaf 

l’acte de constitució del nou 
Ajuntament (2019-2023) sor-
git de les eleccions municipals 
del 26 de maig.
A les 18.30 h de la tarda ses va 
celebrar la sessió pública que 
ha omplert la sala de plens 
municipal i on hi van assistir 
els regidors i regidores dels 
tres partits que conformaran 
el consistori: Junts per Calaf, 
GiC-VV i Junts per Catalu-
nya Calaf. La sessió comen-
çava amb la constitució, per 
part del secretari municipal, 
de la mesa d’edat formada per 
la regidora més jove, Elisabet 
Miquel i Verdés, i més gran, 
Jaume Simó i Soler, que presi-
dia el ple.
Les 11 persones electes van 
presentar les credencials, tal 
com estableix la llei, i van pro-
metre el càrrec com a regido-
res i regidors del consistori 

calafí per a aquesta nova legis-
latura 2019-2023.
Tot seguit, es va donar pas a 
l’elecció de l’alcalde que es va 
fer a mà alçada. El candidat de 
Junts per Calaf, Jordi Badia i 
Perea, ha estat escollit alcalde 
amb 7 vots per part dels regi-
dors i de Junts per Calaf. Els 
regidors de GiC-VV (3) i Junts 
per Catalunya (1) van donar 
suport amb els seus vots als 
caps de llista de la seva corpo-
ració.
Jordi Badia i Perea, serà al-
calde per segon mandat con-

Jordi Badia revalida l’alcaldia de Calaf

secutiu, tot i que aquest cop 
comptarà amb majoria ab-
soluta després que la darrera 
legislatura (2015-2019) hagi 
governat en minoria. Durant 
el seu discurs declarava que 
“El resultat obtingut és un aval 
a la nostra manera de fer, és 
una manera de confiança cap 
a la nostra capacitat de gover-
nar Calaf, expressa la voluntat 
de donar-nos els instruments 
i la majoria necessària perquè 
puguem tirar endavant el pro-
grama amb el que ens hem 
presentat”.

CALAF / LA VEU 

El dissabte, dia 8 de juny 
va celebrar-se el 4t. 
Aplec de la Sardana Vila 

de Calaf, amb una bona afluèn-
cia de visitants entre balladors 
i assistents. I més si tenim en 
compte que a banda de ser un 
aplec novell i que en aquesta 
mateixa data hi havia una bona 
colla d’activitats a la comarca.
Per als organitzadors és tot un 
goig, quan comença de des-
puntar l’estiu, veure la plaça 
plena de rotllanes, cosa que els 
anima a continuar en la seva 
tasca,si continuen comptant 

amb el suport del públic as-
sistent, els patrocinadors i els 
col·laboradors, que juguen un 
paper importantíssim en la 
organització d’aquest esdeve-
niment.
Calaf va rebre visitants i balla-
dors de: Reus, Cervera, Tarroja, 
Igualada, Manresa, Sant Joan 
de Vilatorrada, Sant Guim de 
Freixenet, Torelló, Sant Martí 
Sarroca i probablement, algu-
na altra població que els orga-
nitzadors no van detectar. 
La Cobla Camps, i els Lluïsos 
Cobla, ens van fer gaudir d’allò 
més i van complir amb les ex-
pectatives de qualitat que la 

Bona afluència al IV Aplec de la 
Sardana Vila de Calaf

organització havia dipositat en 
elles.
Com ja és tradicional, es va or-
ganitzar un concurs de colles 
improvisades que va comptar 
amb una molt bona participa-
ció: 6 colles de 8 parelles que 
van mostrar un molt alt nivell.
A partir de dimecres, 26 de 
juny, s’inicia una nova edició 
de Sardanes a la Fresca! (ba-
llada vespertina amb mitjans 
mecànics), que tindrà lloc tots 
els dimecres d’estiu, a les 21:30 
h. A la Plaça Barcelona, 92, i 
que es clourà el dimecres 4 de 
setembre amb una ballada amb 
la Cobla Contemporània.

CALAF / LA VEU 

Les sortides a balmes de 
Catalunya continuen i 
aquest mes de juny ar-

riba una de les propostes més 
especials, ja que es visitarà un 
espai de memòria històrica 
com és la balma i l’hospital 
de Santa Llúcia, punts emble-
màtics de la batalla de l’Ebre i 
que es troben prop de la Bis-
bal de Falset. 
La ruta es realitzarà el diu-
menge 30 de juny i sortirà de 
Calaf a 2/4 de 8 del matí de la 
plaça dels Arbres amb auto-
bús. En aquesta ocasió, es tor-
narà a Calaf a 2/4 de 7 de la 
tarda, ja que es farà parada per 
dinar dins la balma amb el píc-
nic que portarà cadascú i que 

l’organització complementarà 
amb alguns productes. 
El recorregut històric trans-
correrà uns 9,4 km entre bal-
mes i oliveres i serà de fàcil 
nivell. A més, comptarem 
amb un guia expert en guerra 
civil per posar-nos en context 
i explicar-nos algunes històri-
es interessants sobre l’indret 
on l’any 1938 s’hi instal·là un 
hospital amb 100 llits i nom-
brosos quiròfans de campa-
nya.
Les inscripcions s’han de rea-
litzar personalment a l’Oficina 
de Turisme de Calaf, de dijous 
a dissabte de 09 h a 14 h o per 
telèfon - trucada o whatsapp - 
al 659 495 020.
El preu són 10 euros i inclou 
transport i assegurança. 

La ruta a balmes 
catalanes visitarà espais 
de la batalla de l’Ebre
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Gran èxit de la 30a edició del 3×3 
de bàsquet a Cal Font, amb rècord 
de participants
BÀSQUET / LA VEU 

El dissabte passat, 15 
de juny, la plaça de 
Cal Font es va omplir 

de bàsquet amb jugadors de 
totes les edats que van voler 
ocupar el centre d’Igualada 
d’esport i joc. Aquesta edició 
va resultar un èxit de partici-
pació, amb rècord de partici-
pants, un total de 600 perso-
nes en les diverses categories. 
Des d’abans de les 7 del matí, 
els voluntaris del club ja es-

taven preparant-ho tot per 
començar puntualment a les 
9h. Un dia radiant, a estones 
calorós, que no va influir en 
la il·lusió i les ganes de jugar 
dels participants. A l’entorn 
de les setze pistes s’hi van ins-
tal·lar serveis que van tenir 
molt èxit, com el de fisioterà-
pia, la fruita fresca o les fonts 
d’aigua.
A més de les competicions 
per categories es van celebrar 
concursos de tir, two ball i 
triples, dotats de premis es-

pecífics. En aquesta ocasió el 
nivell de la categoria sèniors 
va ser molt alt, ja que vam 
comptar amb jugadors pro-
fessionals, com Nacho Mar-
tín, actual jugador de l’ACB 
amb el CB Zaragoza.
Igualada és una de les 10 seus 
catalanes del Circuit oficial 
3×3 de la Federació Catalana 
de Basquetbol, per això, els 
guanyadors de cada categoria 
passen a la final de Barcelona 
que es celebrarà el 27 de juliol

Sergi Alamillo seguirà 
com entrenador del 
Sènior Femení A del CBI

BÀSQUET / LA VEU 

El Sènior Femení A tor-
narà a comptar amb 
Sergi Alamillo com a 

primer entrenador. Alamillo, 
fortament vinculat al Club 
Bàsquet Igualada, continuarà 
liderant el primer equip fe-
mení que juga a Copa Catalu-
nya, la màxima categoria del 
bàsquet femení català.
El cos tècnic del primer equip 
es veurà reforçat amb Ama-
dor Garrido com a segon 

entrenador i Neil Riba com a 
tercer. Tots plegats, juntament 
amb el President del CBI Jor-
di Balsells, i la responsable es-
portiva de la Junta Directiva, 
Pili Mullerat, van trobar-se a 
les oficines de Les Comes per 
signar els acords per la tem-
porada vinent.
El Sènior Femení A va acon-
seguir omplir Les Comes fa 
uns dies en el partit contra el 
TGN Bàsquet que va aconse-
guir guanyar i obtenir la per-
manència a Copa Catalunya.

El 3x3 de bàsquet de Calaf també bat rècord d’inscripcions
BÀSQUET / LA VEU 

E l 3x3 de bàsquet de 
Calaf ha tornat a batre 
rècord d’inscripcions, 

superant la trentena de l’any 
passat.
Un total de 21 equips in-
fantils i 17 equips d’adults 
- masculins, femenins i 
mixtos - van participar en 
aquesta edició, organitzada 
com cada any pel Club de 
Bàsquet de Calaf, que va te-
nir lloc el passat diumenge 
16 de juny.

Des de les 10h del matí, el 
carrer mestre Giralt es va 
omplir d’aficionats del bàs-
quet per participar a una 
nova jornada de 3x3, un cam-
pionat on es juguen partits 
ràpids i intensos de 12 mi-
nuts, que sumat a la calor que 
feia a tota la comarca, enca-
ra hi afegia una mica més de 
cansaments als esportistes.
En total, més de 150 persones 
de 38 equips diferents es van 
anar trobant a la pista ubica-
da davant de la sala d’actes. 
Al llarg del matí, van jugar els 

equips de les categories d’Es-
cola-Premini, Mini (mascu-
lí, femení i mixte), Infantil 
(masculí i mixte) i Cadet fe-
mení; a la tarda, van jugar les 
categories Júnior (masculí i 
femení) i Sènior (masculí, fe-
mení i mixte). 
Cada categoria competia per 
un premi i a més, també hi ha-
via la categoria MVP d’habili-
tat (Most Valuable Player - Mi-
llor Jugador/a), que va ser per 
Martí Planell, i la de campió 
del concurs de triples, que se’l 
va emportar Oriol Carrera.

VINE AL CAMPUS D’ESTIU DE BÀSQUET!
Obert per a petits i grans.
Cada tarda, a Les Comes
Tota la informació a www.clubbasquetigualada.cat
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CURSES DE MUNTANYA /   
LA VEU 

Sheila Avilés es va im-
posar el passat cap de 
setmana a la prova del 

Campionat del Món d’Sky-
running disputada a Livigno, 
als alps italians. La mont-
buienca va ser la primera 
en arribar a la meta, amb un 
temps de 3 hores 52 minuts i 
40 segons. La van acompanyar 

Sheila Avilés guanya 
la prova italiana del 
Mundial d’Skyrunning

al podi la italiana Elisa Desco 
i la també catalana Gisela Car-
rión. El circuit de la prova es 
va haver de modificar a causa 
de les nevades a la zona, però 
es van mantenir els 31 quilò-
metres de distància i els 2.600 
metres de desnivell positiu. 
Amb aquesta victòria, l’atleta 
de Santa Margarida de Mont-
bui es col·loca en quarta posi-
ció de la classificació general 
del Campionat del Món.

Joan Sendra i Carla Bisbal, campions 
d’Espanya Sub-16 amb Catalunya 
ATLETISME / LA VEU 

Els atletes de categori-
es cadet (Sub-16) del 
C.A. Igualada Petro-

miralles/Jocnet  Carla Bisbal 
i Joan Sendra, es van procla-
mar campiona i sotscampió 
d’Espanya Cadet CSD per 
seleccions Autonòmiques, 
formant part de la Selecció 
Catalana Sub-16, en la seva 
participació al Campionat 
d’Espanya disputat el cap 
de setmana passat -dissabte 
i diumenge- a les pistes de 
Moratalaz (Madrid).
Individualment, Joan Sendra 
era el guanyador individual - 
Or - en el salt d’alçada, amb 
un millor intent de 1,90m. 
(marca personal), i sotscam-
pió per equips, i Carla Bisbal 
era 2a individual - Argent - 
en
els 1.000 m.ll. amb 2’57”78, 
(marca personal a. lliure), 
a només 50/100 de la gua-
nyadora, l’atleta de Caste-
lla-i-Lleó Sara Bogo, i cam-

piona estatal per Seleccions 
amb Catalunya.
La Selecció Catalana es va 
proclamar campiona esta-
tal en femenines, amb 275 
punts, per davant de la Co-
munitat de Madrid, 2es amb 
253,5 punts, i de Castella/

Lleó, 3es amb 234 punts, 
mentre en masculins Cata-
lunya era 2a amb 256 punts, 
a 2 punts d’Andalusia, gua-
nyadors amb 258 punts, i per 
davant d’Aragó, 3rs amb 231 
punts,  entre 17 seleccions 
autonòmiques participants.

Atletes del CAI portaran la Flama del Canigó a Montserrat
ATLETISME / LA VEU 

El proper diumenge 23 
de Juny al vespre, el 
Club Atlètic Igualada 

Petromiralles té previst efec-
tuar un any més la tradicional 
cursa atlètica per relleus Igua-
lada – Monestir de Montserrat  
amb la torxa, recorregut d’uns 
27 Km. aproximats, portant el 
foc de la Flama del Canigó que 
aproximadament a les 8 del 
vespre haurà arribat pel ma-
teix sistema de relleus atlètics 
a Igualada, i fent-lo arribar al 

santuari de la Verge bruna.
La data del 23 de juny té un 
significat especial per als at-
letes del Club anoienc, en 
efectuar-se anyalment la com-
memoració de la fundació de 
l’entitat, el 23 de Juny del 1952.
Recordem que la millor marca 
de la cursa de relleus  Iguala-
da - Montserrat  amb la torxa 
es l’assolida l’any 1987 per un 
grup d’atletes del CAI, amb 
1h. 15m. 09 segons, i que en-
guany serà el 60è aniversari de 
la tradicional cursa atlètica del 
C.A. Igualada.
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ATLETISME / LA VEU 

El C.A.Igualada Petro-
miralles  i la saltado-
ra Cora Salas, van ser 

premiats amb sengles distin-
cions el passat dijous, 13 de 
juny, al vespre, en la 28a edi-
ció de la Diada de l’Atletisme 
Català, corresponent al 2018,  
que es va celebrar a la Sala 
d’actes de l’edifici Docent del 
Consell Català de l’Esport, a 
Esplugues de Llobregat, amb 
organització de la Federació 
Catalana d’Atletisme. L’acte va 
ser presidit per Pere Vilà, re-
presentant del Consell Català 
de l’Esport de la Generalitat, 
acompanyat del president de 
la Federació Catalana d’atle-
tisme, Joan Villuendas, entre 

d’altres personalitats. El salta-
dor del CAI Marc Sànchez va 
ser enguany el presentador de 
la Diada, junt amb Zoya Nau-
mov (A.A. Catalunya).
En l’apartat de Clubs, el 
C.A.Igualada Petromira-
lles va ser premiat com a 1r 
classificat a la puntuació per 
equips del Camp. de Catalu-
nya individual Sub-14 fem. 
aire lliure 2018, recollint el 
guardó el President del CAI 
Lluís Cañamares. 
En el pla dels premis indivi-
duals, la saltadora del CAI 
Cora Salas  va recollir el guar-
dó corresponent al seu rècord 
de Catalunya Absolut en Salt 
de Llargada  aire lliure, (6,44 
m.) corresponent al  2018.
Foren guardonats diversos 

Clubs i  atletes catalans de les 
diferents categories,  sobre-
sortint els premis als atletes 
catalans a nivell absolut, re-
collint els guardons el mig-
fondista internacional Adel 
Mechaal (New Balance) i la 
velocista internacional del 
Nike Running Estela García.
Altres guardons i homenatges 
foren per al jutge Ferran Es-
truch, que va recollir la placa 
al mèrit “Domingo Casillas”  
i per a Fco. Javier Mula,  que 
va recollir el trofeu “Francesc 
Castelló” al jutge de l’any, en-
tre altres. 
Finalment, es va mostrar el 
reconeixement  a l’entitat as-
seguradora Mutuacat, pel seu 
suport a la FCA i a l’Atletisme 
en general. 

El CAI i Cora Salas, guardonats a la 
Diada de l’Atletisme Català

ATLETISME / LA VEU 

Diversos atletes del 
CAI Petromiralles, 
van participar dis-

sabte passat a la 3a Diada de 
la Velocitat Ciutat de Gavà, 
a les pistes de la Bòbila, amb 
una gran actuació global.
Van sobresortir les victòri-
es de Cora Salas en el salt de 
llargada  fem., amb 6,10 m., 
mínima per al Ct. d’Espanya 
Absolut, i de Dario Sirerol en 
el salt de llargada masc., amb 
7,08 m., seguit del S-18 Aitor 
Caldito, 2n amb 7,02 m.  Jan 
Roca, era 3r a la final A dels 
400 m.ll. amb 51”12. 
Júlia Solé era la guanyado-
ra dels 800 m.ll. fem., amb 
2’23”23, seguida de Berta 

Atletes del CAI, a la 3a Reunió de 
Velocitat de Gavà

López, 2a amb 
2’29”32, i de Marcela Solé, 4a 
amb 2’37”94, totes elles atle-
tes S-18. Gerard Farré S-18 
- era 5è a la final B dels 800 
m.ll. amb 2’04”83.
El S-18 Eduard Guzmán era 
5è a la final dels 100 m.ll. 
absoluts amb 11”26, a més 
de 1er a la final “G” dels 200 
m.ll. amb 23”11. Assolia tam-
bé un registre de 11”21 en la 

s/f. dels 100 m.ll. (vent +2,4 
m/s.). 
En les proves de Promo-
ció, Joel Giménez era 1r en 
els 60 m.ll. S-12, amb 9”82. 
Laia Guzmán era 2a a la final 
“C” dels 100 m.ll. S-16, amb 
13”77  i també 5a a la final 
“A” dels 300 m.ll. amb 44”20, i 
Denis Rivera era 2n a la final 
“E” dels 300 m.ll. S-16, amb 
40”61. 

ATLETISME / LA VEU 

L’equip Veterà masculí 
del  C.A.Igualada Pe-
tromiralles va parti-

cipar diumenge passat a les 
pistes de Castellar del Va-
llès, al Campionat català per 
Clubs Màster, en el que pren-
gueren part els equips capda-
vanters de l’atletisme català 
masc. i fem. de la categoria. 
Els anoiencs assoliren la dot-
zena posició, amb un total 
de 80 punts en la competi-
ció masc., guanyada pel C.A. 
Nou Barris, seguits del Pra-
tenc A.A. 2ns., i essent 3rs. 
els atletes del C.E. Universi-
tari de Barna. 
Individualment, sobresorti-
ren dintre de la destacada ac-
tuació global dels atletes del 
CAI la 4a posició de Ramon 
Sánchez Piqué en pes amb 
12,10 m., la 5a de Josep Mª 
Lagunas en disc, amb 36,53 
m., la 6a posició de Rubén 
Piñol en els 5.000 m. marxa, 
amb 27’52”35, la 7a de Rafa-

el Laguna en 3.000 m.ll. amb 
10’19”13, i la 7a de Juan Sánc-
hez Garcia en javelina, amb 
29,58 m.
Eren 8ns Jaume Mallén en 
perxa, amb 3,30 m., Pere Pu-
lido en alçada,  amb 1,43 m. i 
Abdeljalil Smaq en triple salt, 
amb 9,73 m.  També 8ns eren 
els rellevistes de 4 x 100 m. del 
CAI, amb 53”09, amb l’equip 
format per Antoni López - 
Abdeljalil Smaq - David Tar-
ragó i Francesc Segura.
David Tarragó era 9è en llar-
gada, amb 5,53 m. i Antoni 
Jorba 9è en 400 m.ll. amb 
1’03”46, i 11è en 200 m.ll. 
amb 30”93. Eren també 9ns. 
els rellevistes de 4 x 400 m. 
del CAI, amb  4’33”56, for-
mant l’equip José A. Fernán-
dez - Rafael Laguna - Pere 
Pulido i Francesc Segura.        
José A. Fernández era 12è 
en 800 m.ll. amb 2’25”43, 
Antoni López 12è en 100 
m.ll. amb 15”65  i  Llorenç 
Tusal 12è en 1.500 m.ll. amb 
7’02”63.

El CAI acaba 12è al 
Campionat de Catalunya 
Màster

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings, 
o�cies, locals comercials, empreses, escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56

08700 Igualada
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TRIATLÓ / LA VEU 

Diumenge 16 de juny 
es va celebrar una 
nova edició del 

Aquatló ciutat de Vilanova, 
en un dia que va acompanyar 
amb sol i bona mar per la 
pràctica d’aquesta disciplina. 
La prova va comptar amb una 
bona participació de gairebé 
200 participants.
Els participants van fer un 
primer tram de cursa a peu 
de 2,5 km, seguits de 1 km 
de natació al mar, i per aca-
bar també 2,5 km de cursa a 
peu. Els guanyadors absoluts 
foren els triatletes Oriol Ma-
rimon del club Flor Triatló i 
Sofia Aguayo del Prat Triatló. 
Per part del CAI triatló am-

plia participació i molt bons 
resultats, destacant 1a posi-
ció en la seva categoria d’As-
sumpta Castelltort, el 5è lloc 
del equip masculí i el 6è lloc 
del equip femení.

La resta de resultats foren:
12è Carlos Fernandez
24è David Sevilla
34è Carlos Cervera
46è Daniel Segura
54è Sergi Pujabet
60è Josep Martinez
61è Aleix Carbonell
106è Toni Salanova

Femení:
17a Assumpta Castelltort
28a Aina Mendez
37a Aïda Sola

Bons resultats del CAI 
Triatló a l’Aquatló de 
Vilanova i la Geltrú

La Ribalera es tenyeix del taronja 
de la UECANOIA

CURSES DE MUNTANYA /   
LA VEU 

La Ribalera neix a Tí-
rvia, i transcorre per 
camins de muntanya, 

corriols i pistes forestals dels 
termes municipals de Tírvia, 
Burg, Farrera i Os de Civís. 
La Marató per Alta Muntanya 
la Ribalera, amb de 42.2km i 
uns 3090m de desnivell po-
sitiu acumulat, ascendeix 
als cim del Farro (1653m), 

del Màniga (2515m), del 
Covil (2588m) i del Salòria 
(2789m). La Mitja Marató, 
de 22,7km i 1533m de desni-
vell positiu, coincideix 100% 
en el recorregut de la cursa 
llarga fins a coll de Màniga, 
on es desvia cap a la Font 
Negra i ressegueix altre cop 
el retorn cap a Tírvia pel 
mateix traçat que la Marató.  
L’única participant del club 
anoienc en modalitat de la 
marató, Georgina Gabarró, 

va creuar la meta en 3a ab-
soluta i 3a sènior. En la mitja 
marató Albert Ferrer va ar-
ribar essent  2n absolut i 2n 
veterà, Pepita Carner 6a ab-
soluta i 2a master 50 i Josep 
Sánchez 26è absolut 4t mas-
ter 50.
Un cursa molt recomanable 
pels amants del trailrunning 
en un entorn excepcional ja 
que bona part de les dues 
distàncies transcorre pel 
Parc Natural de l’Alt Pirineu.

CURSES DE MUNTANYA /   
LA VEU 

El passat diumenge 16 
de juny, es va celebrar 
a Sta. Margarida de 

Montbui el 5é aniversari del 
trail 3 municipis.
Aquesta cursa de muntanya 
amb sortida i arribada al 
complex esportiu Mont-Aqua, 
forma part de la lliga Champi-
onchi i té dues distàncies, la 
llarga de 24 km  que sortia a 
les 8:30 del matí i posterior-
ment a les 9:00 donava sortida 
la cursa curta de 9,5 km.
En ambdues curses el recor-
regut passava pel punt mes alt 

de la Tossa, combinant camins 
forestals amb corriols de la 
zona.
Dos membres del Club Excta. 
UECANOIA van prendre part 
en la distància curta aconse-
guint excel·lents resultats. Per 
una part David Patiño entra-
va en segona posició absoluta 
amb un temps de 44’00” i per 
altre David Núñez que amb 
un temps de 49’15” entrava 
14é i 1er de la categoria M50.
La cursa va ser guanyada en 
categoria masculina pel jove-
níssim Nil Alonso (43’10”) i 
en la categoria femenina per 
Yveth Camus (53’10”) d’un 
total de 132 participants.

Dos podis UECANOIA a 
la cursa dels 3 municipis

NATACIÓ / LA VEU 

E l passat 16 de juny el 
Club Natació Igualada 
va celebrar a la pisci-

na del Molí Nou la festa de 
final de temporada 2018/19 
de la secció de Natació. A les 
11 del matí es van reunir els 
nedadors del Club Natació 
Igualada i les seva famílies 

a la piscina descoberta del 
Molí Nou per poder gaudir 
de la festa de cloenda. Els 
entrenadors van organitzar 
uns relleus mixtes de ne-
dadors i pares de 8X25. Tot 
seguit es va realitzar una al-
tra competició, relleus 8X25 
pares contra fills, on els ne-
dadors nedaven estil propi, i 
els seus pares nedaven crol. 

En acabar els relleus, els as-
sistents van tenir temps lliu-
re per a poder gaudir de la 
piscina i les seves instal·la-
cions en família. Finalment, 
per acabar el fantàstic dia de 
reunió, tant els nedadors del 
Club Natació Igualada com 
els seus familiars van gaudir 
d’un magnífic pica-pica.

El CN Igualada fa la festa final 
de temporada
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Bernat Yeste pujarà 
al primer equip de 
l’Igualada Rigat 

HOQUEI / LA VEU 

El jugador Bernat Yeste 
Biosca pujarà al pri-
mer equip de l’Iguala-

da Rigat i serà membre de la 
plantilla sènior la temporada 
2019-2020. Yeste ha jugat 
tota la vida a l’Igualada Ri-
gat i després d’acabar la seva 
etapa júnior començarà la 
seva aventura com a jugador 
sènior a l’OK Lliga, on hi ha 
debutat aquesta temporada 

deixant bones actuacions i 
firmant dos gols.
Bernat Yeste es converteix en 
el setè jugador confirmat per 
la temporada següent des-
prés d’Elagi Deitg, Sergi Pla, 
Ton Baliu, Roger Bars, César 
Vives i Jordi Méndez. La in-
corporació de Bernat Yes-
te mostra, una vegada més, 
l’aposta i la confiança de la 
directiva de l’Igualada Rigat 
en la seva treballada i fructí-
fera pedrera.

Els veterans de l’IVC disputen un 
partit a la presó de Mas Enric
VÒLEI / LA VEU 

El passat diumenge 9 de 
juny alguns membres 
dels veterans XP de 

l’Igualada Volei Club van po-
der accedir a la presó de Mas 
Enric per col·laborar amb 
aquest centre penitenciari, ju-
gant un partit amistós contra el 
grup de persones internes que 
practiquen aquest esport. 
Un grup mixt d’uns 15  juga-
dors  més un grupet de ges-
tors culturals (coordinats per 

la Tània, que van aportar la 
seva col·laboració fent d’àrbi-
tre, marcador...) esperava amb 
gran entusiasme als jugadors 
igualadins. El seu monitor 
d’esports,  l’Enric, va organit-
zar la jornada en partits rota-
tius a 11 punts per tal que tots 
poguessin participar sense 
haver d’esperar massa estona. 
El que en principi semblava 
que seria una “patxanga” va 
acabar en un força disputat 
torneig on la rapidesa i pers-
picàcia dels  de Mas Enric  va 

fer que guanyessin alguns dels 
sets, tot i l’experiència i tècni-
ca dels veterans de l’Igualada. 
Els veterans valoren l’experi-
ència com a molt positiva. A 
part de gaudir de una molt 
bona estona, on no va faltar 
animació i moltes rialles per 
part de tots  els participants, 
van poder fer una visita a al-
gunes de les instal·lacions del 
centre penitenciari, el que els 
va permetre conèixer de molt 
a prop la manera en què es viu 
dins d’una presó.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Organitzada per l’es-
cuderia Penedès 
Competició es va 

disputar el diumenge la di-
setena edició de la Pujada a 
Llacuna puntuable pel cam-
pionat català de muntanya.
El tros cronometrat anava 
del PK 28,800 al PK 25,000 
de la carretera que va de 
la població anoienca de La 
Llacuna a Vilafranca. Hi 

participà el pilot igualadí 
Àngel Bonavida de Moto 
Club Igualada amb Citroën 
Saxo. A la primera pujada 
de carrera es classificà en el 
17è lloc amb un crono de 
2’24”610. A la segona pujada 
es classificà 20è amb un cro-
no de 2’23”835 i guanyador 
del grup XA i classe 4.
També durant el cap de set-
mana es disputà el ral.li Le-
gend Les Corbes amb la par-
ticipació de l’equip de Moto 

Club Igualada format per Jo-
natan Gonzalez copilotat per 
Laura Camps Peugeot 205 
Rally a la categoria de ral.lis-
print. Es classicaren sisens a 
la general i primers de grup 
F2000. 
La base del ral.li estava situ-
ada a la vila de Sant Hilari 
Sacalm i es disputaven els 
trams de Santa Pellaia i Ro-
manyà dues vegades cadas-
cun d’ells, a més de Coll de 
Ravell i Pla de les Arenes.

Pilots de MCI a la Pujada a La Llacuna i al Legend les Corbes

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

NOVETAT 
ATOM-X 
CARBON

 Carboni a partir de 250€
Alumini a partir de 125€ 

24 mesos sense interessos
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L’ICG Aula celebra la XXXVI 
Gimnastrada Ciutat d’Igualada
GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na de l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula va co-

mençar el dissabte a Lleida, 
on es disputava la fase  final 
nivell VIII i 3a fase Copa 
Catalana conjunts. El club 
igualadí va participar amb el 
seu conjunt júnior que mi-
llora cada dia i el gimnasta 
Marc Salvador que va obte-
nir una excel·lent 1a posició 
en la seva categoria. Aquest 

jove gimnasta va viatjar el 
passat dimecres fins a Pal-
ma de Mallorca per partici-
par al Campionat d’Espanya 
masculí.
El diumenge l’Igualada Club 
Gimnastic Aula va celebrar  
la XXVI Gimnastrada Ciu-
tat d’Igualada, que va reunir 
més de 300 gimnastes de di-
ferents clubs i escoles; Club 
Esportiu Montbui, Anoia 
Club Gimnàstic, CEIP Gar-
cia Fossas, Escola Montbou, 
Escola Ateneu, Club Gim-

nàstic Òdena i Artístic.
Va ser una matinal on el 
club Igualadí va fer vibrar 
amb les seves coreografies, 
motivació, il·lusió, esforç, 
amistat, satisfacció, victòria 
i unió. El públic allí present 
va gaudir de la tècnica, l’ele-
gància i el bon treball tant 
de les gimnastes com de 
l’equip tècnic.
L’acte va ser molt emotiu i 
una cloenda perfecta per a 
la temporada que ha estat 
molt bona pel club igualadí.

PATIANTGE / LA VEU 

El Patinatge Artístic 
Igualada va ser una 
dels clubs convidats a 

participar el dissabte 15 de 
Juny al  “V Festival de Pa-
tinatge Artístic”, organitzat 
per la secció de patinatge del 
Club Hoquei Navarcles.
El club igualadí va ser repre-
sentat pel grup de mitjans, 
que va pre-estrenar del seu 
ball “This is me” que han es-
tat preparant els últims mesos 
pel festival del club que es ce-
lebrarà el proper 29 de Juny al 
poliesportiu de Santa Coloma 
de Queralt.
Va ser una experiència molt 

bonica per tots ells, i amb un 
gran resultat, ja que l’entrena-
dora Ester Torrabadella es va 
mostrar molt satisfeta de l’ac-
tuació. 
Els patinadors/es que van in-
terpretar el ball van ser:
Anna Badia, Gisela Laporta, 
Berta Torra, Chiara Xaus, Ar-
let Domenech, Ursula Pont-
nou, Daniel Llorach, Cristina 
Ramon, Martina Valencia, 
Abril Llopis, Asha Mateu, 
Claudia Garriga, Mireia Mas, 
Berta Escoda i Joana Garriga. 
A partir d’ara, venen dues 
setmanes d’entrenaments 
intensos que culminaran al 
festival organitzat pel club a 
finals de mes.

El PA Igualada 
pre-estrena “This is me” 
a Navarcles

FUTBOL / LA VEU 

Bon partit de tornada 
de l’Euro Cup 2019 
entre els Veterans de 

la UE Sant Maure-Montbui 
i el Prévessins Moëns  de 
França jugat el dissabte dia 
15 de juny al camp munici-
pal de Santa Margarida de 
Montbui. El matx va acabar 
amb victòria visitant per 1-2 
amb gols de Poully i Mar-
quet i d’Alvarez per part lo-
cal des del punt de penal.
Després del partit tots els ju-

gadors es van aplegar en un 
sopar on l’amistat va regnar 
i es van intercanviar trofeus 
entre aquests dos equips els 
quals van compartir una ex-
periència molt emotiva i en-
tranyable. 
Pels Veterans Sant Mau-
re-Montbui van jugar: Mi-
guel Ortego, Ramon Calsi-
na, Jesús Giménez, Manel 
Cantarell, Pep Padró, Manu 
del Moral, Pep Farré, Javi 
Martínez, Germán Mangut, 
Rai García, Juan Lozano, 
Lito Márquez, Joan Tort, 

Antonio García, Oscar Tor-
rents, Isidro Bravo, Jordi To-
ribio, Carles Ochoa, David 
Torres i Sergio Castaño.
El conjunt del Prévessin 
Moëns va al·linear: Alex 
Flavell, Bertrand Pouilly, 
Craig Parkins, Quim Cap-
devila, Christian Regenfus, 
David Dalleau, Guillaume 
Sourd, Julien Feugas, Fran-
cesc Serra, Julien Gallet, 
Julien Marquet,Malte God-
bersen, Marc Martin, Max 
Landrecy, Paul Kellly i Ugo 
Cerdangrolo.

Bon futbol entre els Veterans del Sant 
Maure i el Prévessins Moëns francès

MOTOR / LA VEU 

El passat dissabte dia 
15 Juny es va presen-
tar  davant  la  premsa  i 

aficionats l’equip  Team  en-
durance  37  Motomorfosi  a 
les  instal·lacions  del Restau-
rant Samuntà d’Òdena.
Amb la  presència  de 
tot  l’equip  (  unes 40 perso-
nes aproximadament)  el cap 
d’equip Ramon Alemany 
va  anar  presentant un a 
un  els membres  i responsa-
bilitats dintre de  l’equip  dels 
diferents components,  me-
cànics, cronometradors,  fi-
sioterapeutes, etc,  fins 
a  arribar als  protagonis-
tes destacats de la presentació...
els pilots que aquest any  són 
Jordi del Rio, dels Hostalets de 
Pierola, Jordi  Solé, de Balsa-
reny,  Josep  Vivancos,  d’Òde-
na,  i Roger Alemany, d’Igua-

lada, els quals  van fer un 
petit parlament agraint a 
les  famílies  i  patrocina-
dors l’esforç rebut aquest any. 
Tot seguit es va fer un sor-
teig  de  samarretes  i  ad-
hesius de l’equip, cosa que va 
animar molt a la gent que va 
estar present a la presentació.
Finalment i  després  de do-
nar per part del cap d’equip i 
tots els pilots l’agraïment a la 
gent que va fer costat a aques-
ta  presentació,  i destacar la 
labor efectuada  pels  patroci-
nadors  i membres de l’equip 
que sense ells no seria  pos-
sible  poder realitzar aques-
tes 24 hores, es va servir per 
part del personal del Restau-
rant  Samuntà  un refrigeri, 
donant per acabat l’acte i em-
plaçant a  premsa, seguidors i 
amics als propers 5,6 i 7 de ju-
liol a les 24 Hores internacio-
nals del circuit de Catalunya. 

Es presenta el Team 
Endurance
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cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

MÚSICA / LA VEU 

L’Estival de Jazz arri-
ba ja a la seva setena 
edició consolidant-se 

com un dels festivals de jazz 
imprescindibles de Catalu-
nya per l’impuls que dóna a 
les noves fornades del jazz 
català, sobretot amb la cele-
brada Carta Blanca. Destaca 
el seu caràcter innovador, 
amb voluntat d’explorar i 
descobrir nous espais de la 
ciutat a través del jazz, amb 
propostes que s’apropen a tot 
tipus de públic.
En aquests set anys, el festi-
val ha anat creixent pel que 
fa al nombre de propostes i 
a la durada del festival i ha 
comptat amb la complicitat 
del sector, que any rere any 
espera la producció pròpia 
de l’Estival de Jazz, que des 
del seu inici ha estat premi-
ada o finalista dels premis 
anuals de l’Associació de 
Músics de Jazz de Catalunya.
L’any 2019 el projecte Carta 
Blanca ha rebut el premi al 
millor treball discogràfic per 
l’AMJM (Associació de Mú-
sics de Jazz i Música Moder-
na de Catalunya).
L’Estival de Jazz està organit-
zat per l’Associació Tocats de 
Jazz i compta amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada 
i del patrocini de diferents 
empreses de la localitat

El millor jazz
Ahir dijous es va dur a ter-
me el ja tradicional cinema 
a la fresca al pati de l’Ateneu 
Igualadí amb la projecció 
del documental Thelonious 
Monk: Straight, No Chaser 
sobre la vida del reconegut 
músic. 

Avui divendres 21 a les 
22:30h serà el torn de Iago 
Aguado quartet, que presen-
tarà el seu nou projecte Fes-
tina Lente al pati del Museu 
de la Pell.

L’Estival de jazz dóna Car-
ta Blanca a la pianista Ester 
Quevedo
Per als aficionats que cer-
quen nous estímuls musicals, 
l’Estival de Jazz destaca per 
oferir una producció pròpia 
gràcies al “Carta Blanca a...” 
proposada a un músic dife-
rent en cada edició. El fes-
tival dóna literalment carta 
blanca a un músic consolidat, 

però que manca de projecte 
propi, per tal que presenti en 
el marc de l’Estival de Jazz el 
projecte jazzístic que vulgui. 
Del resultat, l’Estival de Jazz 
junt amb la col·laboració de 
la discografia Underpool, 
n’editen un disc. 
Pandora (2013) del bateria 
Ramon Prats, premiat per 
l’AMJM, Epokhé (2014) del 
guitarrista Dani Comas, 
Noninó (2015) del pianista 

El jazz torna a Igualada amb la  setena 
edició de l’Estival de Jazz

Toni Vaquer, Terror (2016) 
de Txema Riera, Broken Line 
(2017) del saxofonista San-
ti de la Rubia i Carta Blan-
ca (2018) del contrabaixista 
Marc Cuevas han sigut les 
produccions pròpies del fes-
tival fins a dia d’avui. Aquest 
any 2019 el projecte Carta 
Blanca ha rebut el premi al 
millor treball discogràfic per 
l’AMJM (Associació de Mú-
sics de Jazz i Música Moder-
na de Catalunya).
Enguany el repte és per la 
pianista Ester Quevedo, que 
demà dissabte 22 de juny 
presentarà al Teatre de l’Au-
rora el seu primer projecte 
sota el seu nom.
L’acompanyaran Òscar La-
torre a la trompeta, Vicent 
Pérez al trombó, Roger Gu-
tiérrez a la bateria i Pau Sala 
al contrabaix.

La imatge
Any rere any l’Estival de Jazz 
vol apostar per un artista 
igualadí a qui encarrega la 
tasca de dissenyar la que serà 
la imatge del festival durant 
l’edició. Així doncs, cada 
any s’ha donat també “Car-
ta Blanca” per tal que cada 
artista pogués expressar de 
manera lliure el que per ell 
és l’Estival de Jazz i tot el que 
comporta.
L’any 2013 va ser encarregat 
a Pau Badia, qui també va 
dissenyar el logotip de l’Esti-
val de Jazz. L’any 2014 a Bet 
Farrés, l’any 2015 a Roger 
Velázquez, l’any 2016 a Xavi-
er Gabriel, l’any 2017 a Joana 
Sardà i l’any 2018 a Bàrbara 
Balcells.
La imatge d’aquest any és 
obra de l’artista igualadina 
Estela de Arenzana.

En aquesta edició el Festival dona Carta Blanca a Ester Quevedo, dissabte al Teatre de l’Aurora

L’Estival de jazz dona 
impuls a les noves for-
nades de jazz català

MÚSICA / LA VEU 

La Coral Juvenil Xalest tan-
ca el curs 2018-2019 amb un 
concert espectacular per po-
sar fi a la celebració dels seus 
45 anys. Serà aquest dissabte 
22 a les vuit del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu. La 
coral ha preparat un concert 
dividit en dues parts, ben di-
ferents, però totes dues plenes 
d’energia i música. 
Durant la primera part del 
concert la Xalest, amb la col-
laboració del Cor Jove de 
l’Escola Municipal de Música 
Pere Burés de Rubí, interpre-
tarà un medley del musical 
Els miserables. Totes les can-
çons aniran acompanyades de 
coreografies que han estat cre-
ades per la mateixa coral. Els 
miserables és un dels musicals 
més coneguts de la història i 
arriba a Igualada amb un es-
perit juvenil com mai s’havia 
interpretat. Tot plegat amb el 
talent musical característic de 
la Coral Juvenil Xalest. 
La segona part del concert 
serà la culminació d’un pro-
jecte participatiu on han par-
ticipat 100 persones entre 
cantaires i excantaires de la 
Xalest, ara que arriba als seus 
45 anys d’història. El repertori 
que s’interpretarà constarà de 
cinc cançons que s’inscriuen 
en el romanticisme francès. 
Fauré, Franck o Saint Saens 
són alguns dels compositors 
que trepitjaran l’Ateneu aquest 
diumenge. 
La direcció del concert anirà a 
càrrec de Marga Mingote i al 
piano seurà el músic Eduard 
Saéz. El concert és en taquilla 
inversa, es paga a la sortida i, 
per tant, no hi ha venda d’en-
trades. El concert posarà punt 
i final als actes del 45è aniver-
sari de la Coral Xalest.

La Coral Xalest 
celebra 45 anys amb 
un concert teatral i 
participatiu 

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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TEATRE / LA VEU 

Mostra Igualada té 
nou director artís-
tic, el sisè en la seva 

història. Ramon Giné relle-
varà Pep Farrés (al càrrec des 
de 2015) en la 31a edició de la 
fira d’espectacles infantils i ju-
venils, que tindrà lloc del 26 al 
29 de març. Giné s’incorpora-
rà a l’equip de la Mostra.
El projecte de Ramon Giné 
per configurar la nova línia 
artística de la Mostra Igualada 
ha obtingut la millor puntu-
ació de les tres candidatures 
presentades. L’adjudicació de 
la direcció artística s’ha resolt 
a través d’un concurs públic 
avaluat per una comissió tèc-
nica de valoració integrada 
per representants de diverses 
administracions i agents del 
sector. Inicialment serà direc-
tor artístic per un període de 2 
anys prorrogable fins al 2023.
La direcció artística és la res-
ponsable de la programació 
artística de la fira, que ha de 
respondre al paper estratègic 
que té la Mostra Igualada com 
a plataforma i mercat d’espec-
tacles per a públic familiar i 
un referent de qualitat artísti-
ca i de contemporaneïtat a Ca-
talunya, la resta de l’Estat i en 
l’àmbit internacional.
Postgraduat per la Universitat 
de Barcelona en Producció i 
Gestió d’Espectacles, Ramon 
Giné té més de 20 anys de tra-
jectòria. en el sector cultural. 

Als inicis de la seva carrera 
va treballar com a actor amb 
companyies com Zum Zum 
Teatre, la Companyia de Co-
mediants La Baldufa i el Cen-
tre de Titelles de Lleida, entre 
d’altres. Més endavant va de-
dicar-se a la producció artísti-
ca i, després, a la gestió cultu-
ral. Des dels darrers 4 anys és 
el tècnic de Cultura, Joventut 
i Festes de l’Ajuntament de 
Juneda, responsable de la pro-
gramació del Teatre Foment, 
entre d’altres activitats. Giné 
ha participat múltiples anys a 
la Mostra en els seus diferents 
perfils i ha ideat, formulat i 
compartit el projecte artístic 
de la fira amb diversos pro-
fessionals del sector per tal 
d’ajustar al màxim la proposta 
al caràcter estratègic de la cita.

Oberta la convocatòria artís-
tica
La Mostra Igualada ha obert la 

Ramon Giné serà el nou director 
artístic de Mostra Igualada

convocatòria de sol·licituds 
per actuar a la fira. S’adreça a 
les companyies professionals 
amb propostes escèniques 
per al públic infantil, juvenil 
o familiar. Les inscripcions 
es formalitzen en línia al web 
de la Mostra –on es detallen 
les condicions de participa-
ció– i romandran actives fins 
el 15 d’agost.
La direcció artística de la 
fira valorarà la creativitat, la 
qualitat, el risc i la innovació 
dels espectacles. Com és ha-
bitual, hi tindran cabuda tots 
els gèneres, tant a sala com 
al carrer. La convocatòria 
és oberta tant a companyies 
catalanes com a formacions 
procedents de la resta de 
l’Estat espanyol i internaci-
onals. El 2019 la Mostra va 
programar 55 espectacles 
(20 estrenes) seleccionats 
entre més de 630 propostes 
rebudes.

DISSENY / LA VEU 

L’estudi Burzon Co-
menge codirigit per 
la dissenyadora i pro-

fessora de l’escola munici-
pal d’art i disseny La Gaspar 
d’Igualada ha guanyat el 
premi a la millor senyalitza-
ció i difusió per al Patrimoni 
Cultural pel projecte “Sige-
na, la Màgia d’un Somni”, un 
meravellós treball de resti-
tució digital i realitat virtual 
del patrimoni sobre la Sala 
Capitular del Monestir de 
Sigena. 
El projecte audiovisual “Si-
gena, la Màgia d’un Somni” 
s’ha basat en la reconstruc-
ció de la Sala Capitular del 
Monestir de Sigena, perta-
nyent al segle XIII. D’estil 
medieval, va patir un in-
cendi el 1936 que va deixar 
la seva estructura pràctica-
ment destruïda i les seves 
pintures danyades de ma-
nera irreversible, perdent 
el seu color a causa del foc. 
Després de realitzar un tre-
ball d’estudi i investigació 
s’ha pogut reconstruir grà-
cies a una recreació virtual 
en 3D totes les pintures de 
la sala així com la sostrada 
d’estil mudèjar, recuperant 
la paleta de colors original 
mitjançant la realitat virtual. 
El jurat ha destacat “la utilit-
zació de TIC per recuperar 
un bé cultural de gran valor 
patrimonial i simbòlic”. El 
seu format “permetrà una 
difusió fàcil i accessible, per 
la qual cosa s’aconseguirà 
donar a conèixer un bé im-
portant del Patrimoni Cul-
tural d’Espanya, posant de 
manifest la utilització de la 
tecnologia per a la nostra he-
rència cultural i natural”, re-
marquen des de l’associació 
Hispania Nostra. El premi es 
lliurarà a Madrid de mans de 

la reina emèrita espanyola 
Sofia de Grècia, presidenta 
d’Hispania Nostra.
El treball de l’estudi iguala-
dí codirigit per l’Ester Co-
menge ha estat reconegut 
amb diversos premis d’àmbit 
nacionals i internacionals 
com el Premi Junceda (Bar-
celona), el premi A’Desdign 
Award Gold (Como), el Laus 
Gold (Barcelona), el premi 
Museus and the Web Award 
(Baltimore), el Premi Ciutat 
d’Igualada, premi ewoman i 
ara el Premio Hispania Nos-
tra. 
Aquest premi per a la pro-
fessora Ester Comenge su-
posa un reconeixement 
professional i constata, una 
vegada més, la competència 
i l’excel·lència dels professo-
rat que forma i prepara als 
alumnes de La Gaspar com 
a futurs professionals del 
disseny gràfic. Amb aquest 
premi l’escola no fa més que 
seguir una trajectòria d’èxits 
basada en la bona feina de 
tot el professorat i la qua-
litat en els seus ensenya-
ments. Aquest premi per a 
la professora Ester Comenge 
suposa un reconeixement 
professional i constata, una 
vegada més, la competència 
i l’excel·lència dels professo-
rat que forma i prepara als 
alumnes de La Gaspar com 
a futurs professionals del 
disseny gràfic. Amb aquest 
premi l’escola no fa més que 
seguir una trajectòria d’èxits 
basada en la bona feina de 
tot el professorat i la quali-
tat en els seus ensenyaments. 
No deixem de recordar que 
l’escola municipal d’art i dis-
seny La Gaspar  ofereix en-
senyaments oficials profes-
sionalitzadors en l’àmbit del 
disseny, concretament en les 
especialitats de disseny grà-
fic i neoartesania en pell.

L’estudi Burzon*Comenge, 
guardonat amb el premi 
Hispania Nostra

DANSA / LA VEU 

Diumenge al teatre  
municipal l’Ateneu va 
tenir lloc el festival 

de dansa que celebrava  els 35 
anys de la seva activitat en pre-
sència d’un nombrós públic .
L’espectacle presentat sota el 
títol global d’“Igualada, la his-
tòria amb dansa” va escenificar 
temes relacionats amb la vida 
igualadina des dels inicis de la 
ciutat amb diferents aspectes 
de la seva evolució i els seus 
orígens   fins aspectes de la 
vida moderna  com “European 
Ballom Festival”, el “Dia inter-
nacional de la Dansa”, la “Nit 
de Reis, “El Rec  0”, “La Mos-
tra” o la “Festa Major”

A part de l’actuació de les ba-
llarines, cal destacar els víde-
os d’Igualada que presentaven 
cada un dels quadres artístics 
amb el seu  corresponent audi-
ovisual.
En el darrer número que feia 
referència a la Festa Major 
igualadina, cal fer menció de 
la presència del grup igualadí 

dels “Protons” que van col·la-
borar  amb la seva actuació a 
un final més espectacular de 
l’espectacle. La gala va ser pre-
sentada pel jove Ivan Sànchez 
amb una destacada personali-
tat i va finalitzar amb  el lliu-
rament d’obsequis a les profes-
sores i a les alumnes recordant 
aquest 35è aniversari. 

L’Aula Escola de dansa celebra 35 anys 
amb un gran espectacle



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

railhome.com

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 131 35 58

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

Les entrades tenen vigència 
d’un mes a partir de la publica-
ció dels guanyadors.

Els guanyadors es donaran a 
conèixer per mitjà de l’edició 
impresa de La Veu a finals de 
mes, podran recollir les entra-
des directament a cadascuna 
de les entitats que participen,  
a excepció de Yelmo Cines i el 
cicle de concerts d’Hostalets, 
que s’han de passar a buscar 
per les oficines de La Veu *.

Els guanyadors de la cistella 
Caprabo i Caves Bohigas se’ls 
avisarà via telèfon a fi i efec-
te de poder fer-los la foto de 
l’entrega del regal. 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

CISTELLA AMB PRODUCTES

Visita per a dues persones a ca-
ves Bohigas amb degustació de 
caves (últim diumenge de mes) 
i regal d’una ampolla  Bohigas 
Brut Reserva  amb estoig

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

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  el 
28/6/2018. 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. 

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
S

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals 

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine Ateneu

Visita Caves Bohigas 

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Cistella Caprabo TOTS ELS SORTEJOS

Signatura



Pianista internacional

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Parlem de Teresa Llacuna Puig, 
filla del poeta Joan Llacuna 
Carbonell i de Teresa Puig. 

Nasqué a Igualada el 27 de març de 
1935. Una gran pianista de fama in-
ternacional.
Començà a estudiar amb Joana Marí, 
sota el mestratge de Joan Just Bertran. 
Als 15 anys donà el seu primer con-
cert al Palau de la Música Catalana, 
de Barcelona.
Després, marxà a París, on practi-
cà amb mestres de gran prestigi, que 
consolidaren la seva formació musi-
cal.
Ha donat concerts a Igualada, i en 

molts altres indrets espanyols. També 
ha tocat a França, Alemanya, Itàlia, 
Suïssa, Rússia, Anglaterra. Ha estat 
solista amb les orquestres de RTVE, 
Filarmònica de Dresde, de Radio 
França, Nacional de Lyon, i Munici-
pal de Tenerife.
És presidenta d’Honor del Concurs 
Internacional de Piano Teresa Llacu-
na (CIPTL) de caire bianual. Enguany, 
ha tingut lloc del 2 al 5 de maig.
Foto: Revista “Vida...”, gener de 1949, 
número 37, de quant tenia 20 anys, 
en ocasió d’haver donat un concert a 
l’Associació de Música de Tàrrega 

LLIBRES / LA VEU 

Aquest divendres 21 
de juny tindrà lloc a 
Vila-seca la dissetena 

presentació del llibre “Avi, et 
trauré d’aquí! (Saldonar edici-
ons, març 2019), en què l’es-
criptor capelladí Joan Pinyol 
dona compte de la lluita per 
treure el seu avi Joan del Valle 
de los Caídos.
A més de l’autor, l’acte comp-
tarà amb la intervenció del 
professor del Hood College de 
Frederick, a l’estat de Maryland 
dels Estats Units, Robert Casas 

“Avi, et trauré d’aquí!” de Joan Pinyol, es 
presenta a Vila-seca
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EXPOSICIONS / LA VEU 

El proppassat dilluns 17 
de juny a les 19.30h es 
va fer l’acte d’inaugura-

ció de l’exposició Contra vent i 
marea, que es va dur a terme 
al vestíbul de l’Ateneu Igualadí 
de la Classe Obrera. L’exposi-
ció sobre refugiats romandrà a 
l’Ateneu fins el dia 27 de juny.
L’acte va ser organitzat per 
Amnistia Internacional Anoia 
i va comptar amb la interven-
ció de l’Ona Anglada, vocal 
d’Amnistia Internacional Ca-
talunya. L’Ona Anglada ens va 
fer un repàs de la crisi global 
dels refugiats que es viu en 
l’actualitat. Les raons per les 
quals hi ha persones que fu-
gen dels seus països són, entre 
d’altres, els conflictes armats, 
l’orientació sexual, la violèn-
cia de gènere  la violència de 
grups extremistes. 
Segons dades de l’ACNUR, el 

85% de les persones refugia-
des estan acollides per països 
en vies de desenvolupament. 
Els principals països que acu-
llen són Turquia amb 3,5 mili-
ons de persones refugiades, el 
segueixen Uganda i el Pakis-
tan amb 1,4 milions, el Líban 
n’acull un milió i  l’Iran alber-
ga 979.400 refugiats.
Destacar la contradicció entre 
la disposició d’acollir de la po-
blació de l’Estat Espanyol, que 
és d’un 80%, i la política duta 
a terme en aquesta matèria pel 
mateix Estat Espanyol la Unió 
Europea. S’està incomplint de 
manera flagrant el reassen-
tament de les persones refu-
giades en els diferents països 
que formen part de la Unió 
Europea. En comptes d’això, 
segueix vigent l’acord del 2016 
pel qual la Unió Europea fo-
menta que Turquia aculli el 

“Contra vent i marea”. La realitat de 
les persones refugiades al segle XXI

màxim de persones refugiades 
a canvi d’ajudes econòmiques. 
L’Estat Espanyol només ha 
acollit un 10% dels refugiats 
als quals s’havia compromès.
Davant d’aquesta situació 
d’emergència i d’incompli-
ment del dret internacional 
per part de la UE i de l’Estat 
Espanyol, Amnistia Interna-
cional fa les següents deman-
des: 1.l’entrada de persones 
refugiades a qualsevol país 
per demanar asil, 2.no retor-
nar els refugiats a països on 
es vulnerin els drets humans, 
3.accés a procediments d’asil 
justos i efectius, i en cas de re-
torn al seu país, que la devo-
lució es faci de manera segura 
i amb dignitat, 4.tenir accés a 
l’ACNUR (Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als Re-
fugiats) a les persones que ho 
necessitin o ho vulguin fer.

CULTURA / LA VEU 

Si al setembre fou Fe-
derico Mayor Zaragoza 
qui va omplir l’Ateneu 

en la inauguració del curs 
d’AUGA, dilluns passat dia 
17 va ser Carles Riera lingüis-
ta, prevere, farmacèutic, qui 
el va tancar igualment amb 
l’Ateneu ple d’un públic atent 
a l’origen dels cognoms que 
tots portem. 
L’antroponímia és la branca 
de l’onomàstica que estudia 
d’on venen  els cognoms o lli-
natges i l’explicació de Carles 
Riera no va decebre. Resol-
tes en el torn de preguntes la 

procedència del cognom con-
cret dels presents que ho van 
demanar, va deixar oberta la 
via dels correus electrònics 
per seguir les consultes que 
calguin.

Roigé, autor d’una tesi docto-
ral sobre el paper dels docu-
mentals televisius dedicats a la 
Memòria Històrica i també de 
l’epíleg que clou el llibre. El ma-
teix Robert Casas va fer possi-
ble fa un mes i mig que Pinyol 
presentés el llibre a quatre uni-
versitats nord-americanes, en-
tre les quals la Georgetown de 
Washington i la Columbia de 
Nova York.
La presentació començarà a les 
19.30 h. al Centre Cívic i Cul-
tural El Colomí, al carrer Tar-
ragona, 22, d’aquesta població 
del Tarragonès.

Els cognoms tanquen el 
curs de l’AUGA
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MON CASTELLER / LA VEU 

La colla igualadina ac-
tuarà, conjuntament 
amb els seus homòlegs 

andorrans, a la Plaça Coprín-
ceps d’Escaldes-Engordany el 
proper diumenge 23 de juny a 
les 11 del matí, en l’anomena-
da Diada dels Pirineus, la cita 
castellera més important del 
país.
Els morats marxen amb l’ob-
jectiu de donar suport als Cas-
tellers d’Andorra en la tasca de 
promoure la cultura catalana 
al país pirinenc. A part de la 
diada, els Moixiganguers tam-
bé participaran de la cremada 
de Falles 2019 d’Andorra la 
Vella, una festa tradicional en 
la que s’encenen uns troncs, les 
falles, i es porten fins a la pla-
ça del poble on es crea una gra 
foguera. Les falles, igual que 
els castells, estan reconegudes 
com a Patrimoni Cultural Im-
material de la Humanitat per 
la UNESCO.
El viatge, organitzat pels Moi-
xiganguers, mourà més de 150 

persones des de dissabte 22 
fins dilluns 24. La colla, per fa-

Els Moixiganguers exporten el talent 
casteller a Andorra

cilitar el desplaçament, posa a 
l’abast dels castellers un auto-

bús que sortirà des d’Igualada 
i que els durà fins Andorra, on 
s’allotjaran en un hotel d’Es-
caldes-Engordany. Més enllà 
dels castells, han organitzat 
una caminada per les mun-
tanyes andorranes i serà una 
bona oportunitat per la colla 
d’enfortir les relacions i co-
hesionar el grup abans de les 
diades que els esperen al llarg 
de l’estiu.

Les últimes actuacions
El passat cap de setmana, la 
colla va actuar per partida do-
ble. Dissabte, a Valls, van com-
partir plaça amb la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls, Nens del 
Vendrell i Castellers de Barce-
lona. Els igualadins van des-
carregar el 4d8, el 3d7, després 
d’un intent de 3d8 i el 4d7 amb 
agulla. Diumenge van actuar a 
Vilanova i la Geltrú amb Bor-
degassos de Vilanova i Gau-
sacs de Sant Cugat, on després 
d’un intent desmuntat del 4d8, 
van poder descarregar el 4d8, 
el 7d7 i el 5d7.

LLIBRES / LA VEU 

El proper dimecres, dia 26 de 
juny, a 2/4 de 7 de la tarda, tin-
drà lloc a la Biblioteca Central 
d’Igualada la presentació del 
llibre Totopos, Mole i Mezcal. 
Viatges culturals per Mèxic i 
Guatemala de Conxita Tarru-
ell i Llonch. Un llibre de viat-
ges i de viatgers que descriu  
les rutes i viatges de l’autora 
entre l’estiu de 2015 i 2016. 
Una molt interessant aproxi-
mació que fa una immersió 
en la vida i costums d’aquests 
països tot aprofundint en les 
cultures asteca i maia. En la 
sessió, que serà presentada 
per Montse Olivella i Sadur-
ní, es projectarà l’audiovisual 
relacionat amb l’experiència 
viscuda, comentat per l’autora 
i la seva companya de viatge, 
Rosa Pi i Masvidal 
És un acte organitzat per Lle-
gim…? Llibreria amb la col·la-
boració de la Biblioteca Cen-
tral i d’Editorial Tushita. 

Presentació del 
llibre de Conxita 
Tarruell a la 
Biblioteca 

RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE A L’AIRE LLIURE
CONSULTA EL TEU MUNICIPI A LICEU.CAT

LICEU A LA FRESCA

TOSCA 
PUCCINI  28 JUNY 22H  

AMB EL SUPORT DE



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS
CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora i 
fotògrafa

L’esclat creatiu de Cromwell i d’Altaió s’estreny 
admirablement -en “per_cromwell”- en una 
dualitat absoluta

A principis de juny, va ser presentat a l’Es-
pai d’Art i llibreria  Artèria, el llibre “per_
cromwell”, en un acte que va comptar amb 

l’assistència d’un dels dos autors, el Vicenç Altaió, au-
tor dels textos; els editors Felip Puig i Roser Faura, de 
Puigfaura Edicions i la Sònia Poch, membre de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada.
L’obra “per_cromwell” apunta a ser un recopilatori 
de reproduccions duals que dialoguen en un curiós 
joc de miralls i que es complementen amb màximes 
del bibliòfil Vicenç Altaió. Un fabulós binomi multi-
plicador de mirades combinades de manera diferent, 
fresca i admirable, amb comentaris poètics on hom 
pot descobrir una interpretació força diferent del pen-
sament més reglamentat i establert.
El seguiment atent d’aquesta proposta visual tan har-
moniosa entre forma i contingut per part de Roser 
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Santa Mònica (Arts, Ciència, Pensament i Comunica-
ció). Àdhuc ha fet de comissari de nombroses expo-
sicions d’àmbit artístic, literari i científic. Tanmateix, 
cal fer esment de la seva valuosa producció literària: 
els deu volums de la sèrie “Tràfic d’idees” i la poesia, 
recollida a “Massa fosca” (Poesia 1978-2004) i conti-
nuada a “Santa Follia de Ser Càntic”, i ara a “Radicals 
lliures”. 

Faura i Felip Puig ha empès ha situar aquest treball 
conjunt dins l’art contemporani de la imatge, des 
d’un criteri molt selectiu i de visibilitat limitada, però 
sublim. Això és, el resultat: un nou llenguatge, un po-
emari de metàfores visuals, o un foto-llibre, que porta 
per títol, el nom de l’autor, “per_cromwell”. I, en un 
no res, el recorregut de diverses presentacions permet 
asseverar la qualitat artística d’aquesta publicació tan 
visualment compensada i completa que té per objec-
tiu mostrar el món d’una manera diferent; tot un mes-
tratge del coneixement fotogràfic i el literari. 
Per Cromwell (Malmö, Suècia, 1974), director d’Art 
i Comunicació, dissenyador, fotògraf i professor d’al-
gunes prestigioses universitats de Suècia, del Regne 
Unit i de la Xina; ha participat a un nombrós públic 
de l’eloqüent discurs narratiu sobre les seves realitza-
cions, endemés d’haver estat mereixedor de premis de 
notable reconeixement i estar plenament actiu als més 
importants mitjans de comunicació d’escala mundial. 
La seva producció transcendeix l’instant fotogràfic per 
a convertir-lo en concepte i en literatura. Cromwell és 
un artista que exposa, des de fa poc temps, les seves 
peces a Instagram i ho fa amb la mateixa naturalitat 
d’aquell qui penja les seves vivències, des d’una perso-
nal i inequívoca sensibilitat, en un relat imprecís però 
exhibidor de noves figuracions.
Vicenç Altaió (Santa Perpètua de Mogoda, 1954) és 
poeta, assagista, crític d’art, articulista d’opinió, acti-
vista cultural i traficant d’idees. Ha impulsat revistes 
tan significades com: Tarotdequinze, Èczema, Àrtics 
i Cave Canis; alhora que ha estat director del KRTU 
(Cultura, Recerca, Tecnologia, Universals) i de l’Arts 

LLIBRES / LA VEU 

Una seixantena de 
membres dels diver-
sos clubs de lectura 

de les biblioteques de l’Anoia 
van participar, dijous passat, 
a la VII Trobada de Clubs de 
lectura de la Xarxa de Bibli-
oteques Municipals de Bar-
celona (XBM), que es va ce-
lebrar al teatre La Faràndula 
de Sabadell i que va comptar 
amb la presència de 120 clubs. 
Aquí van poder gaudir de la 
representació, en exclusiva, 
de l’obra de teatre Una Ilía-
da, dirigida per Juan Carlos 
Martel i protagonitzada per 
un magistral Eduard Farelo. 
El grup anoienc va compar-
tir butaques amb altres clubs 
de lectura de tota la provín-
cia, en aquesta cita anual que 
serveix, en certa manera, per 
celebrar la cloenda de les tro-

bades dels clubs abans del 
període estiuenc.
Els clubs de lectura partici-
pants eren de la Biblioteca 
Central d’Igualada, la Biblio-
teca de Vilanova, la Bibliote-
ca El Safareig de Capellades, 
la Biblioteca de Masquefa, la 
Biblioteca de Piera i el club 
de la Llacuna, a través del Bi-
bliobús Montserrat. Tots els 
participants van gaudir d’una 
obra que suposa una relec-
tura d’aquest clàssic d’Ho-
mer. Una versió adaptada als 
temps actuals que permet fer 
una reflexió sobre les guer-
res i la violència innata en les 
persones. Una obra que té en-
cara avui una gran vigència. 
L’actriu Rosa Renom va con-
duir l’acte, que va incloure 
la representació de l’obra i la 
xerrada posterior amb el seu 
intèrpret, Eduard Farelo.
La 1a Trobada de Clubs de 

lectura de la XBM es va cele-
brar l’any 2008 al Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC), 
on els assistents van gaudir 

La 7a Trobada de Clubs de lectura aplega una 
seixantena de lectors anoiencs a Sabadell

de l’obra Aloma. Des d’ales-
hores les trobades s’han anat 
fent periòdicament a diversos 
teatres i auditoris de la pro-

víncia, i sempre hi ha partici-
pat els clubs de lectura de les 
biblioteques de l’Anoia.



DIUMENGE 23

FLAMA DEL CANIGÓ 
Igualada 

Arribada de la Flama que ha estat porta-
da en relleus fins a Igualada des de la Pica 
del Canigó per atletes i escolars igualadins.
Actuació dels Moixiganguers d’Igualada, 
encesa del peveter, lectura del manifest i 
repartiment del foc.
Diumenge a les 8 del vespre a la plaça de 
l’Ajuntament.

DIMECRES 26

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Totopos mole i 
mezcal”. Conxita Tarruell presenta en 
aquest llibre les experiències viscudes en 
el seu viatge a Mèxic i Guatemala. Ho farà 
acompanyada de Rosa Pi, amb qui va com-
partir viatge, i plegades aniran comentant 

DIVENDRES 21

ESTIVAL DE JAZZ 
Igualada 

Iago Aguado Quartet presenta “Festina 
lente”. Aquest quartet és el resultat d’un 
procés creatiu introspectiu alimentat per 
les emocions i els desitjos, del qual ha sor-
tit un projecte musical de caràcter íntim 
en el qual la sensibilitat, l’estima i la sin-
ceritat són els trets principals 
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al Museu 
de la Pell

DANSA/MÚSICA 
Calaf 

Marco Rubiol i  Laura Miralbés presenten 
“De nada”, dansa, música i circ.
Divendres a les 8 del vespre a la pista del 
Casal

DISSABTE 22

MÚSICA 
Igualada 

Música francesa: un canvi de segle
Per celebrar el quaranta-cinquè aniversa-
ri, la coral Xalest ha preparat un concert 
d’estiu especial. Amb la col laboració d’ex-
cantaires, s’interpretarà música francesa 
d’autors d’estils variat.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

ESTIVAL DE JAZZ 
Igualada 

Carta Blanca a Ester Quevedo
Aquesta pianista encarnarà un quintet un 
directe, del qual sortirà l’enregistrament 
del que serà el setè disc producció exclu-
siva de l’Estival de Jazz i que ja frisem per 
descobrir.
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit al Teatre de 
l’Aurora

el l’audiovisual del viatge..
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
“Gegants de gel”, de Joan Benesiu..
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca .

DIJOUS 27

DANSA
Igualada 

Mostra’m Dansa 2019
Exhibició coreogràfica de dansa clàssica 
i contemporània. Ballarins en formació 
dels nivells de grau de dansa i nivells pre-
professionals mostren el resultat del curs 
treballat
Dijous a les 7 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

AGENDA
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1939. L’ABANS I EL 
DESPRÉS. El salvament 
del retaule de Rubió
Amb motiu dels 80 anys de la fi de 
la guerra civil, des de la Xarxa de 
Museus Locals es vol posar en va-
lor la rellevància dels museus com 
a dipositaris del llegat que en nar-
ra els fets històrics. 
Del 2 d’abril al 30 de juny a la sala 
d’exposicions del Museu de la Pell

PUNTES DE COIXÍ, 
MANUALITATS I 
GANXET
Mostra de les feines que han fet 
les alumnes dels tallers de puntes 
de coixí, manualitats i ganxet.
Del 9 al 22 de juny a la Sala de 
l’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt

TEORIA I PRÀCTICA DE 
LA FLOR NATURAL
De Mireia Tort
Del maig al setembre a la Tossa de 
Montbui

CONTRA VENT I MAREA
Exposició que vol retre homenatge a 
les persones refugiades.
Protagonistes que aporten els seus 
testimonis des de molt lluny i han 
volgut fer sentir la seva veu en un 
recull d’experiències properes.
Del 17 al 28 de juny al vestíbul de 
l’Ateneu

VIPELL
Exposició d’objectes de marxandatge 
dissenyats i realitzats per l’alumnat 
dels cicles formatius de joieria i de 

pell de la Gaspar
Del 16 de maig al 30 de juny al Mu-
seu de la Pell

DESENTERRANT EL SI-
LENCI
En una escola republicana a princi-
pis dels anys 30, un mestre llança un 
experiment: una premsa escolar. Els 
quaderns publicats pels alumnes vi-
atjaran fins a França, Mèxic, Argen-
tina, Cuba i escoles de tot l’Estat
Del 17 de maig al 7 de juliol al Mu-
seu de la Pell

SEQÜÈNCIES URBANES
Guillem Elvira. Premi Igual’ART 
2018
Una col·lecció de treballs visuals i 
una ‘capella laica’ generen una mira-
da poètica i reflexiva sobre la ciutat 
contemporània. 

Fins al 23 de juny al Museu de la 
Pell

SINUÓS  II
Anna Carretero presenta la 4a 
col·lecció d’olis, amb una pintura 
intuïtiva i suggeridora que mos-
tra la particular mirada colorista i 
lluminosa a l’hora d’interpretar la 
natura i les emocions.. 
Del 3 al 28 de juny a l’Empremta 
de Gràfiques Vilanova

ELS DISSABTES A LA 
TARDA S’ORGANITZA 
UN GRAN XOU
Un recorregut per la història de la 
coral Gatzara, amb motiu del 50è 
aniversari. 
Del 7 al 27 de juny a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central

EXPOSICIONS

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una

per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

fes-te subscriptor
i et portem tota 
la informació de 
la comarca a casa

2X1

la premsa de casa



Tornen Woody i  Buzz 
Lightyear
Estrena • Toy Story 4

RAMON ROBERT / 

Avui en dia, Pixar és subsidiària 
de la poderosa Disney, que va 
adquirir l’all stock de les seves 

accions el 2006. Quinze anys abans, 
Pixar era una modesta i audaç produc-
tora independent. En un curt període 
de temps, revolucionaria el món de 
l’animació. Toy Story (1995) va ser la 
primera de les pel·lícules produïdes 
als estudis d’Emeryville, Califòrnia, i 
també el primer llargmetratge d’ani-
mació enterament creat per ordinador. 
Seria ideat i dirigit per John Lasseter, 
el qual ja havia experimentat amb les 
animacions computacionals quan va 
treballar per Disney, col·laborant lla-
vors en algunes seqüències de Tron 
(Steven Lisberger, 1982). Interessat 
en el nou mitjà de producció, on els 
dissenys, diagrames i models animats 
són creats i desenvolupats digitalment, 
Lasseter seria un dels fundadors de Pi-
xar. D’aquesta manera, amb tecnologia 
innovadora, però sense deixar de ban-

da la solidesa del guió ni l’atractiu dels 
personatges, va enllestir una obra re-
novadora i extraordinària. Temorosos 
de perdre el lideratge en el mercat del 
cinema animat, els caps de la Disney 
ràpidament van segellar un contracte 
de cofinançament i distribució mundi-
al dels productes Pixar, companyia que 
acabarien adquirint per set mil milions 
de dòlars. Imaginativa i engrescado-
ra, plena d’enginy, nostàlgia i humor, 
aquella comèdia d’aventures anome-
nada Toy Story fou gaudida per petits 
i grans, sent la pel·lícula més taquillera 
de l’any. Les peripècies dels solidaris i 
atribolats camarades (el cowboy Wod-
dy i el cosmonauta Buzz Lighyear ) de 
tan magnífica buddy movie continua-
rien en les tanmateix molt estimables 
Toy story 2 (1999) i Toy Story 3 (2010)
Ara, nou anys després, ens arriba la 
quarta pel·lícula de la famosa nissaga. 
Renovadament lliurada al sentit del 
bon humor, a l’esperit de la infància 
i l’aventura, reitera els temes univer-
sals de les pel·lícules precedents, amb 
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Comèdia gaditana
Estrena •  Antes de la quema

RAMON ROBERT / 

El veterà realitzador Fernando 
Colomo és especialment cone-
gut per algunes divertides comè-

dies, cas de Tigres de papel (1977), ¿Qué 
hace una chica como tu en un sitió como 
este? (1978), Estoy en crisis (1983), Ba-
jarse al moro (1989), El efecto mariposa 
(1995) o La banda Picasso (2012). Amb 
73 anys, Colomo segueix al peu del 
canó, oferint-nos ara Antes de la que-
ma, una comèdia ambientada a la ciu-
tat andalusa de Cádiz, i amb papers per 
a Salva Reina, Manuela Velasco, Mag-
gie Civantos, Joaquín Núñez, i Manu-
el Manquiña. Pels qui no el coneguin, 
direm que Salva Reina s’ha fet molt 
popular gràcies a sèries com Allí abajo.  
En aquesta nova comèdia, Salva Rei-
na interpreta a Quique, un chirigotero 
de Cádiz, ara en atur, però que inten-
ta mantenir a flotació a la seva família 
mentre prepara el proper concurs de 

chirigotas. Mentre, El Tuti (Joaquín 
Núñez), un traficant de drogues lo-
cal, vol que Quique l’ajudi a robar el 
dipòsit de droga més gran d’Espa-
nya... abans que cremin tota la mer-
caderia confiscada.

Adopció
Estrena •  En buenas manos

RAMON ROBERT/ 

Estrenada a França amb el títol 
original de Pupille i distribuï-
da aquí com En buenas manos, 

aquesta pel·lícula tracta el tema de les 
adopcions. Jeanne Herry, guionista i 
realitzadora de la pel·lícula, contem-
pla el tema des de distintes i comple-
mentaries perspectives. La pel·lícula 
arrenca amb el naixement de Theo. 
Després de donar a llum, la seva 
mare biològica determina lliurar-lo 
a un programa d’adopció. Els ser-
veis d’adopció han de trobar llavors 
a la família o la persona que s’haurà 
de convertirà en la mare adoptiva 
del nado. Per altra banda, una dona 
de 41 anys, Alice porta gairebé deu 
anys lluitant per ser mare. Un grup de 
professionals treballarà perquè Theo i 
Alice puguin trobar-se.
Coproduïda per companyies fran-

ceses i belgues, En buenas manos és 
una pel·lícula dramàtica de gran for-
ça emocional. Amb gran senzillesa 
narrativa i sense moralina ni jutjant a 
ningú, explora distints vessants legals, 
humans i psicològics, però interpel-
lant les emocions de l’espectador

l’amistat, el compromís i la solidaritat 
en primer lloc. I és clar, oferint diver-
sió, màgia, personatges versemblants 
(encara que la majoria siguin joguines) 
i un acabat tècnic i visual de primer 

ordre. A Toy Story 4 perviu el mateix 
nivell d’enginy, imaginació i emoció, 
esdevenint  una altre fantàstic i digne 
lliurament. El gaudiran petits, mitjans 
i adults.



ALADDIN
Estats Units. Fantasia. De Guy Ritchie. Amb Mena Mas-
soud, Naomi Scott, Will Smith..  
Aladdin és un adorable però desafortunat lladregot ena-
morat de la filla del Sultà, la princesa Jasmine. Per intentar 
conquistar-la, accepta el desafiament de Jafar, que consis-
teix en entrar a una cova al mig del desert per trobar un 
llum màgica que li concedirà tots els seus desitjos. Allà és on 
Aladdín coneixerà al Geni, donant inici a una aventura com 
mai abans havia imaginat..

MEN IN BLACK INTERNATIONAL
Estats Units. Comèdia de ciència-ficció. De F.Gary Gray. 
Amb Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, 
Rebecca Ferguson, Emma Thompson.
Els Homes de Negre sempre han protegit la Terra de l’escò-
ria de l’univers. En aquesta nova aventura, s’enfrontaran a la 
seva major amenaça fins a la data: un talp dins l’organitza-
ció MIB. Adaptació cinematogràfica dels còmics de Lowell 
Cunningham. 

   ANTES DE LA QUEMA
Espanya. Comèdia dramàtica. De Fernando Colomo. Amb 
Salva Reina, Manuela Velasco, Maggie Civantos, Joaquín 
Núñez. . 
Som a Cadiz. Quique esta en atur, però intenta mantenir a 
flotació a la seva família mentre prepara el proper concurs 
de chirigotas. Mentre, El Tuti, un traficant de drogues local, 
vol que l’ajudi a robar el dipòsit de droga més gran d’Espa-
nya ... abans que cremin tota la mercaderia confiscada. 

   LA DECISION
Iraq. Drama. De Mohammad Al Daradji. Amb Zahraa 
Ghandour, Ameer Jabarah.
El 30 de desembre de 2006, Bagdad celebra una de les més 
sagrades festivitats musulmanes. Al matí, Sara entra a l’esta-
ció amb la intenció de perpetrar un atemptat suïcida. Sem-
bla vacil·lar davant la perspectiva de detonar la bomba, però 
està determinada a arribar fins al final. Però sorgeix una 
trobada incòmode amb Salam, un venedor extremadament 
loquaç.

   TOY STORY 4
Estats Units. Animació. De Josh Cooley.
El cowboy Woody sempre ha tingut clar quina és la seva 
tasca en el món, i quina és la seva prioritat com a joguina: 
tenir cura al seu amo, ja sigui Andy o Bonnie. Però quan 
Bonnie afegeix una nova i lluent joguina a la seva habitació, 
en Forky, quelcom comença a canviar. Llavors arrenca una 
nova aventura que servirà perquè els vells i nous amics li en-
senyin a Woody el gran que pot ser el món per una joguina. 
Nou lliurament de la popular nissaga... 

   ROCKETMAN
Regne Unit. Biopic musical. De Dexter Fletcher. Amb Ta-
ron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas 
Howard. .
La pel.lícula, en clau musical, es centra en la vida i obra del 
music i cantant pop britànic Elton John. Nascut i criat en un 
suburbi de Londres. Va enregistrar el seu primer disc com a 
cantant solista a l’ any 1969, convertint-se en un dels artistes 
musicals més populars de tots els temps.

   EN BUENAS MANOS
França. Drama. De Jeanne Herry. Amb Sandrine Kiber-
lain, Gilles Lellouche. 
 Theo acaba de néixer. Després de donar a llum, la seva 
mare biològica el lliura a un programa d’adopció. Els serveis 
d’adopció han de trobar llavors una dona que es converti-
rà en la seva mare adoptiva. A l’altre extrem, Alice, de 41 
anys, porta gairebé deu anys lluitant per ser mare. Un grup 
de professionals treballarà perquè Theo i Alice puguin re-
unir-se.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

TOY STORY 4 
Dv: 17:30 (CAT)/19.45
Ds: 17:00/19:15 (CAT)/21:30
Dg: 16:30/18:45 (CAT)/
Dll: 17:00 (CAT)/19:15
Dc: 17:00 /19:15 (CAT)
Dj: 17:00/19:15 (CAT)

1/TOY STORY 4
Dv Ds Dll a Dj: 
15:50/18:00/20:10/22:20
Dg: 13:30/15:50/18:00/20:10/22:20

2/TOY STORY 4
Dv a Dg i Dc: 17:30/19:40
2/X-MEN: FENIX OSCURA
Dll a Dj: 21:45
2/MR LINK. EL ORIGEN PERDIDO 
Dg: 13:00
2/POKEMON. DETECTIVE PIKACHU
Dg: 15:00
2/ROCKETMAN
Dll Dm i Dj: 16:50
2/JOHN WICK
Dll Dm i Dj: 19:15

3/ALADDIN  
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:15/19:50/22:15
Dg: 12:05/14:40/17:15/19:50/22:15
Dm: 17:15/22:15
ALADDIN (VOSE)  
Dm: 19:50

4/ TOY STORY 4
Dv Ds: 18:30/20:40/22:50
Dg Dll Dc i Dj: 18:30/20:40
Dm: 18:30
4/ TOY STORY 3D
Dg: 14:10
4/ TOY STORY (VOSE)
Dm: 20:40
4/ TOY STORY (CAT)
Dv a Dj: 16:20
4/ EL SOTANO DE MA
Dg a Dj: 22:500

5/ TOY STORY 4
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:10/21:20
Dg: 12:30/14:50/17:00/19:10/21:20

6/ GODZILLA: REY DE LOS MONS-
TRUOS
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:20/20:00/22:40
Dg: 12:45/17:20/20:00/22:40
Dm: 17:20/20:00
6/ GODZILLA: REY DE LOS MONS-
TRUOS (VOSE)
Dm: 22:40

7/ MEN IN BLACK: INTERNATIONAL 
Dv a Dll Dc i Dj: 
16:00/18.15/20:30/22:45
Dm: 16:00/18:15/20.30
7/ MEN IN BLACK: INTERNATIONAL 
(VOSE)
Dm: 22:45
7/ MIA Y EL LEON BLANCO
Dg: 12:25

8/LA INFLUENCIA 
Dv Ds Dll a Dj: 
16:15/18:20/20:20/22:30
Dg: 12:10/14:4516:15/18:20/20:20
/22:30

SALA AUDITORI
TOY STORY 4
Dv: 18.30/20:30
Ds: 16.30/18:45/20:30
Dg: 16:30/18:30
Dll: 17:00/19:00

SALA PETITA
ROCKETMAN
Dv: 18:15
Ds: 18:30
Dg: 16:30
Dll: 17:15
ANTES DE LA QUEMA
Dv: 20:30
Ds: 16:30/20:45
Dg: 18:45
Dll: 19:30

LA DECISIÓ   
Ds, Dg i Dll: 18:00
EN BUENAS MANOS   
Ds, Dg i Dll: 19:30
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Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona

Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

Esmorzars, dinats (menú cap de setmana i festius)
sopars, tapes i carta. Menú diari per encàrrec per

a grups (mínim 15 persones)
obert dimarts a diumenge, dilluns tancat

Crema ràpida de xocolata 
amb fruits vermells

Ingredients
Per a 4 persones
xocolata negra 100 g
llet 600 ml
Farina de blat de moro refinada 30g
sucre 30 g
Essència de vainilla
Rovell d’ou 1

Elaboració:
En el got d’un robot de cuina triturem la xocolata, 
partit en unces, juntament amb el sucre i l’essència 
de vainilla. Ho farem a màxima potència durant 20-
25 segons. Afegim la llet, la farina fina de blat de 
moro i el rovell d’ou. Programem el robot a 100 º 
C, 8 minuts i velocitat 2. Deixem refredar abans de 
servir acompanyat de fruits vermells i / o del bosc 
variats, com maduixes, nabius i gerds.
Si preparem aquesta crema de manera tradicional 
piquem la xocolata i reservem. Ho barregem, en un 
bol ampli, amb el sucre, el midó de blat de moro i 
el rovell d’ou. Escalfem la llet en un cassó i, quan 
comenci a bullir, l’aboquem al bol alhora que reme-
nem sense parar.

gastronomia
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Camí Ral 4-10   ·   08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64   ·   info@grupjardi.com

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h

Nits: reserves per a grups



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

HORITZONTALS: 1. Proteccionisme lliure d’aranzels però carregat de superioritat / 2. 
Defensar argumentalment. Acabar la casa de davant cap endarrere / 3. Liquida el deute. 
Indumentària oficial de l’esportista de Pryca. Del Mini al Nissan / 4. Com que arriba amb 
set demana una infusió. Ens cargolarem / 5. Al mig de tots els circs. Restades, quedades, 
sobreviscudes / 6. Un paio amb lupa pel jardí. Front de Tortura Popular / 7. No deu ser 
una instal·lació espanyola, no besa bé. Rostres de moneda / 8. Li daré vida al cotarro. Per 
més que diguin, és la millor marca de crucifixos / 9. Bosseta d’Hornimans. Desesperació 
a la vista del ruc malalt. En secció es veu doble / 10. Estelles capaces de degollar mascles. 
El més beneit de l’edifici / 11. Banda sonora de la bailaora. De la manera que farcien ja cal 
que ho arreglin. Sortint del paradís / 12. Barra no pas de llauna ans de fusta. Regió coxal 
vista per darrere / 13. Rúfol i poc hospitalari com un cor fet a bocins. Llançament de llibres 
i diaris.

VERTICALS: 1. S’ha de fer abans, car té molt de previsor. Tot de soldats formats i prepa-
rats per a la batalla de saló / 2. Una amiga en un racó. De les tribus en reserves asfaltades. 
Perfils de llorer / 3. Intoxicació per substàncies produïdes a l’organisme del cosí. Juga de 
conya, però cada dos per tres es trenca / 4. No és bona neta perquè atén de qualsevol ma-
nera. Marquesina del temps dels grecs / 5. Banda sonora de l’agonia. L’alfabet hebreu, ben 
ordenat / 6. Del nard al nord. Agressiva per a la butxaca. Marxa de Santanyí / 7. I entra a 
Albaida. Escuder encarregat de dur les armes. Atès que costa, és molt apreciat / 8. Ja li pots 
regalar a la Lilí, és semblant al lliri. Per ser honestos la consideren professional / 9. Prou in-
genu per creure’s il·lusionista. De l’escut dividit en vuit triangles immortals / 10. Suca però 
el gos no. Que culte i distingit, sembla fet de petroli! Principi d’igualtat / 11. Necessitat que 
més o menys es té. Espina dorsal de l’Argentina / 12. El pare de cada mot. Obsessions per 
escenes truculentes de dutxa.

passatemps
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Troba les 7 diferències



Juny
21: Lluís Gonzaga; Ramon de Roda; Adolf; Demètria.

22: Joan Fischer ; Tomàs More ; Paulí de Nola 
23: Zenó; Josep Cafasso; Agripina 

24: Joan Baptista.  
25: Pròsper d’Aquitània; Guillem ; Oròsia.
26: Pelai; Joan i Pau; David; Perseveranda 

27: Ciril d’Alexandria; Ladislau; Zoile 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Igualada, juny de 2019

CARMINA MARTÍ I SÁNCHEZ
1973-1996

Carmina, passen els anys però et 
seguim recordant cada dia.

Trobem a faltar la teva alegria i el 
teu somriure.

Sempre estaràs entre nosaltres.
                                                                                                              
                                                           
Igualada, a 12 de juny de 2018

Elisa Corona Martí
Que ens va deixar el 23 de juny de 2012

7è Aniversari de

La seva família preguem que la tingueu
 present en les vostres oracions.

Els qui t’hem estimat i t’estimem, mai t’oblidarem

ESGLÉSIA / LA VEU 

Es fa la gran col·lecta a 
favor de Càritas
Diumenge vinent, dia 

23, és el dia de la Caritat, 
coincidint amb el dia de Cor-
pus. Reproduïm un article 
aparegut en el Full Domini-
cal d’Igualada que parla de la 
realitat de Càritas Arxiprestal 
Anoia-Segarra tot assenyalant 
algunes dades de la memòria 
presentada recentment.
“Aquest any Càritas hem aco-
llit i acompanyat a 222 perso-
nes, de les quals un 40% ha 
estat la primera vegada que 
han trucat a la nostra porta, 
la majoria són nouvingudes 
a la comarca. Constatem que 
continuen venint de l’Africa i 
Llatinoamèrica famílies i per-
sones soles, a buscar un ben-
estar que no tenen en el seu 
lloc d’origen.
Una de les primeres tasques 
és la del servei a les persones 
en risc d’exclusió: és en aquest 
treball on tenim els reptes 
més grans, perquè ens trobem 
en un context marcat d’una 
banda per la llei d’estrangeria 
que dificulta l’accés al treball i 
de l’altra per la manca d’habi-
tatge accessible, ja que el que 
hauria de ser de dret, el dret a 
un habitatge digne, s’ha con-
vertit en un negoci i en una 
font d’especulació.
Pel que fa a la dignificació 
del treball, aquest any hem 
aconseguit que dues persones 
tinguessin un contracte de 
regularització a través de So-
lidança i del projecte Itinera, 
vinculats al procés de recupe-
ració de la roba.
També, en referència al servei 
de la llar d’acollida per a do-
nes en situació de violència 
de gènere, hem de continuar 
denunciant l’allargament de 
les estades: el que hauria de 
ser un període de trànsit curt, 
s’allarga per la dificultat de 
trobar places de llarga estada 
o d’habitatge social.
La tasca que assumim amb 
més responsabilitat, i amb 
la que ens sentim més iden-

tificades és la d’acompanya-
ment i promoció a través de 
la participació en pretallers; 
hort, reciclem, cosint histò-
ries, cursos de formació per 
a la recerca de feina, forma-
ció sociosanitària, .... Ens 
plantegem el repte de diver-
sificar la formació per donar 
més oportunitats i millorar 
la inserció laboral. És molt 
important la col·laboració 
de les empreses d’Igualada i 
comarca per a la realització 

de pràctiques i la possibilitat 
d’incorporació laboral.
Un dels objectius generals és 
afavorir la integració de les 
persones nouvingudes, amb 
el coneixement de la llengua 
(català i castellà) i la integra-
ció social.
A Càritas podem fer tot això 
gràcies al voluntariat i als re-
cursos que ens aporten els so-
cis i donants. En aquest sentit 
també ens plantegem d’aug-
mentar el nombre de perso-

Diumenge, festa del Corpus Christi

nes voluntàries i els recursos 
econòmics necessaris per 
poder consolidar i ampliar el 
treball que anem fent”.

Actes simplificats a la parrò-
quia de la Sagrada Família
Els actes tradicionals de Cor-
pus Christi a Igualada, a la 
parròquia de la Sagrada Fa-
mília, enguany se simplifi-
quen a causa de la coincidèn-
cia de la festa amb la revetlla 
i el pont festiu de Sant Joan. 
Diumenge 23, a les 11 del 
matí, Missa Solemne presidi-
da per Mn. Xavier Bisbal. Hi 
són convocats tots els infants 

que han fet la Primera Comu-
nió enguany a la ciutat.
A les 12 del migdia, breu Pro-
cessó d’homenatge a l’Euca-
ristia (avinguda Barcelona i 
carretera de Manresa) i acte 
eucarístic. Hi haurà un altar 
al carrer Sant Magí i un altre 
a la placeta parroquial.
La parròquia informa que 
l’horari de misses del diu-
menge serà 2/4 de 10 del 
matí, 11 del matí i 8 del ves-
pre (no se celebrarà la de les 
dotze). La col·lecta de tots els 
temples anirà dedicada a Cà-
ritas, essent la postulació del 
‘Dia de la Caritat’. 

Per Corpus, l’Ou com balla



              

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, oct (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 
- IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES  21:  ROSA  VALLÈS

Av. Pietat, 25

DISSABTE  22:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 23: 
BAUSILI (9.00- 22.00h)

Born, 23
 LA CREU (22.00h-9.00h)

P. de la Creu, 7

DILLUNS 24:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMARTS 25:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMECRES 26:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 27: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82
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·espots publicitaris 
 per projectar-se A  

MÉS INFO I contacte: 
671 669 047 -  publicitat@veuanoia.cat

·preus econòmics

·gestió de producció 
i programació

·packs publicitaris 
PER a CAPS DE SETMANA 

O SETMANA SENCERA



Eva Palomo i Isaac Palomo /  
Propietaris de l’obrador de pastisseria 
Palomo d’Igualada

Som l’Isaac Palomo Garcia i l’Eva Palomo Martínez. Som cosins germans i vàrem 
néixer amb dos mesos de diferència. Sempre hem tingut molt bona relació i per 
això ens considerem els millors socis possible. Unim les fortaleses de cadascú per a 
tirar endavant el nostre projecte. 

Que és Palomo?

Eva: Volíem trobar un nom que ens definís i que fos 
fàcil de llegir. Ens va semblar que el nostre cognom 

comú, era el més indicat per a la nostra empresa.

Quin és el concepte del negoci?

Eva: La pastisseria evoluciona molt i volíem portar a Igualada 
un concepte nou, Hi ha un gran nivell de pastisseries tradici-
onals a Igualada i hem volgut donar protagonisme a les noves 
tendències. Al nostre local de l’avinguda Gaudí, 15, l’obrador 
està a la vista de tothom i ens agrada adaptar-nos als gustos i 
necessitats dels clients.

Isaac: Com que som únicament dues persones, tenim una 
capacitat de resposta ràpida que ens permet adaptar-nos a les 
necessitats dels clients. Fem pastisseria per encàrrec. 

Fent la majoria de la vostra producció per encàrrec, sempre 
és  acabada de fer?.

Eva: Sí. Tenim sempre un petit estoc per als clients que entren 
a la botiga, però la majoria de la nostra producció es acabada 
de fer.

Isaac: Preferim treballar per encàrrec, però si sorgeix una ur-
gència també tenim un petit estoc.

Quina varietat de cakes teniu?

Eva: Tenim quatre models diferents de peces de quilo, però 
dins de cada model ens adaptem a la varietat que ens proposa 
el client.

Isaac: Ens amollem al que els clients volen. Som molt àgils en 
la resposta.

On us heu format?

Eva: Tots dos hem estat a l’escola Hoffman de Barcelona. Des-
prés cadascú ha treballat en diferents empreses. Jo vaig treba-
llar al Celler de Can Roca. Coincidirem de nou al restaurant La 
Sal que és on vàrem decidir muntar l’obrador Palomo.

Isaac: La família sempre ha estat vinculada a la hostaleria i jo 
hi donava un cop de mà quan convenia. Després vaig estudiar 
a Hoffman i treballar a La Sal amb l’Eva.

Teniu 24 anys. Sent tan joves és fàcil tirar endavant un ne-
goci nou?

Isaac: Sabíem que seria difícil, però està resultant més dur del 
que prevèiem. Quan resols un problema, n’apareixen quatre de 
nous. És difícil però a poc a poc anem avançant empresarial-
ment. El més important és que els clients queden satisfets i ens 
recomanen.

La gent encarrega pastisseria per internet?

Eva: Ens arriben comandes per la xarxa, però les acabem de 
concretar per telèfon. A la nostra pàgina: www.obradorpalo-
mo.com hi ha el contacte amb el telèfon de tots dos. Atenem a 
qualsevol hora del dia.

Tenir el negoci a internet vol dir estar pendent de la feina 
24 hores?

Isaac: Al ser dos únicament, no pots fer recaure la responsabili-

tat en ningú més, però tampoc ho voldríem. Ens agrada el con-
tacte amb els clients i escoltar les seves necessitats. Som molt 
adaptables a allò que els clients ens demanen.

A la botiga també teniu pa.

Eva: Els veïns no tenien cap fleca propera. Tenim pa per donar 
servei als veïns del barri.

Aquest cap de setmana és Sant Joan. Com és la vostra coca?

Isaac: És de brioix i porta fruita, crema, pinyons i altres ele-
ments sempre de primera qualitat. El secret de la coca és una 
bona base i per això fem un brioix artesà ben flonjo.

Eva: Les mones varen tenir molt bona acollida gràcies al potent 
pa de pessic de base. 

En un negoci nou cal ser més pastisser o més comercial?

Isaac: Al ser dos i estar començant, tots dos hem de fer de tot. 
Hi ha dies que es queda l’Eva sola a l’obrador i jo surto a visitar 
clients. Altres dies és a l’inrevés.

Quin és el pastís que té més èxit?

Isaac: Ens valoren molt bé el pastís de noces. S’havia imposat 
fer-lo a base de porcions individuals, però nosaltres hem tornat 
al pastís gran, ben fet i decorat.

Eva: Tenim molta varietat i ens podem adaptar als gustos de 
cadascú.

Tu votes, ells juguen. Cada vegada més, s’evidencia com d’imperfecta és la nostra democràcia. No només perdem el control dels electes 
durant el mandat, sinó que ni tan sols es poden llegir els resultats una volta es tanca el recompte dels vots. Estem en una democràcia 
de “segona volta” (i no només en eleccions com les del Consell Comarcal o la Diputació). Cada vegada més els nostres representants han 
d’obeir les normes del partit al qual pertanyen i no al mandat de qui els voten. Al Parlament, per saber com actuar, han de mirar què diu 
el portaveu del seu grup. I pocs saben respondre qui va el quart a la llista de qualsevol formació política. Ens agrada dir que estem en una 
de les democràcies avançades d’EU, encara que estiguem a la cua. I ens hauríem de preguntar perquè les dues més antigues, la suïssa i 
l’anglesa, no hi són o se’n volen anar. I és que ells volen demanar explicacions quan les coses no funcionen i no els agrada que governi qui 
no han triat. Diem que som cada vegada més europeus, però no se sap si més democràtics. Ha estat massa el mercadeig d’aquesta setmana.

“El més important és utilitzar 
primera matèria de molta 

qualitat per fer els pastissos”

  Jaume Singla @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

Arcus
Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 42
08700 · Igualada, Barcelona
Tel. 938 04 93 70

AMB LES TEVES NOVES
ULLERES GRADUADES

DE REGAL UNES 
LENTS SOLARS
GRADUADES


