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Castells topa amb l’oposició amb una
proposta de 533.872€ anuals en sous
Ahir dijous al vespre s’havien
L’alcalde es proposa un sou de
d’aprovar els sous i dietes de polítics 58.372€ anuals, ara que ja no pot
i els càrrecs de confiança a Igualada assumir el que tenia a la Diputació
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La Veu lliura
60.000 fotos
a l’Arxiu
Comarcal
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Festa Major
de la Pobla de
Claramunt
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Els 21 regidors de l’Ajuntament d’Igualada per al mandat 2019-23. Foto: Joan Guasch.

Pep
Guardiola
inaugura
la Cruyff
Court dels
Hostalets
de Pierola

Arriba la 12a
edició de la
Ruta dels
Músics a Piera
Pep Guardiola, dimecres a la tarda, als Hostalets, en la inauguració de la Cruyff Court.
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L’EDITORIAL

E

Sous exemplars

l sempre assumpte polèmic dels sous, dietes i
indemnitzacions dels polítics ha representat
el primer escull a l’Ajuntament d’Igualada des
de que Junts va obtenir l’alcaldia i el govern
de la ciutat, però en minoria. Ahir al vespre, damunt la
taula hi havia una proposta inicial que molt probablement tindrà uns números a la baixa per a aconseguir
que acabi aprovant-se. A
la majoria de l’oposició li
semblava que superar els
dos milions d’euros en tot
el mandat en sous polítics
i de confiança era excessiu.
El debat sobre els sous
dels polítics és etern i difícilment tindrà mai un
consens social. Sobretot
quan milions de persones
estan a l’atur i moltes altres perceben uns salaris de subsistència, després d’una
crisi que molts s’entesten a dir que ja no existeix, però
que la realitat ens permet assegurar que no ha marxat
del tot...
Recentment, hem conegut que el sou mitjà dels catalans ha tornat a caure. Quan es parla del salari dels
polítics, normalment la gent pensa en els presidents de

govern, ministres, consellers i diputats, però en ocasions també es poden cometre barbaritats en l’administració més propera al ciutadà, per bé que normatives
recents acoten molt aquesta possibilitat.
En general, però, hi ha molts salaris desproporcionats
en l’àmbit polític amb la situació real del país. La crisi, a diferència del sector privat, sembla que no els ha
afectat gens.
No obstant això, el que
més escandalitza són
els sobresous a través
de “dietes” per assistir
a reunions en funció de
les seves responsabilitats, per a les quals més
d’un ciutadà ja es podria fer un sou normal.
Hi ha casos justifiquen
la indignació de molts
ciutadans, com ha succeït a Igualada amb els regidors que s’asseuen en els
consells d’administració d’empreses mixtes, com és el
cas d’Aigua de Rigat. Els ciutadans no podem oblidar
que els polítics també tenen una responsabilitat, i això
es paga. Però els representants públics han de tenir la
capacitat de no passar-se de la ratlla. La confiança en
ells comença per la seva dignitat.

Escandalitzen els sobresous a
través de “dietes” per assistir
a algunes reunions, per a les
quals més d’un ciutadà
ja es podria fer un sou normal.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Javier Zaragoza i Fidel Cadena, fiscals del judici al TS sobre el procés,
van fet un escrit, de sis pàgines, que
el Tribunal va ser seu, on asseguren
que “el transcurs del temps que fa que
estan en presó preventiva ha de valorar-se com a augment raonable de la
possibilitat d’una efectiva condemna”
i per denegar-los la llibertat diuen
“s’hi uneix la possibilitat de comptar
amb una estructura organitzada amb
reconeguda capacitat econòmica per
suportar el cost, per estès que fos en el
temps” i es queixen que “Els acusats,
lluny de qualsevol sentiment de contrició o de penediment han insistit
fins al final en el rebuig frontal de la
restauració de l’ordre jurídic per part
de l’Estat i en l’absoluta convicció que
tornarien a cometre els fets delictius

que són objecte del procediment.”
Koen Lenaerts, president del Tribunal de Luxemburg, ha estat convidat pel Consell General del Poder
Judicial a una conferència durant
l’acte de constitució de les xarxes de
cooperació judicial internacional.
Acabat l’acte, tenia programat un
dinar de feina amb Carlos Lesmes
president del CGPJ, Ángel Juanes,
vicepresident del CGPJ, Francisco
Marín Castán, president de la sala
primera del TS, Manuel Marchena, president de la sala segona, Luis
María Díez-Picazo, president de la
sala tercera, Jesús Gullón, president
de la sala quarta i Ángel Calderón,
president de la sala cinquena.
Quim Torra, president de la Generalitat, en el discurs dedicat als 454
nous agents dels Mossos d’Esquadra
i els 350 policies locals es graduaven
a l’Escola de Policia, els va dir: “Recordeu sempre que per damunt de
tot hi ha les llibertats civils i democràtiques, valors dels quals a partir
d’avui vosaltres en sou els seus garants.”
Josep Maria Forné i Xavier Quin-

quillà, diputats de JxCat han constituït ‘Construint Present’ una associació amb la voluntat de “generar
reflexió i diàleg” i han declarat “Cal
superar la il·lusió de creure que quan
més es vol alguna cosa més possibilitat té de convertir-se en real. Això és
pensament màgic. L’independentisme ha de superar aquesta fase i construir acció política des de la realitat.”
Oriol Junqueras, president d’ERC, en
presó preventiva, ha recordat que “els
anhels de Catalunya no van contra de
ningú i s’ha de continuar ampliant la
base per poder-los dur a terme.”
Pedro Sánchez, president del govern
de l’estat, va elogiar la sentència del TS
sobre ‘la Manada’, tot dient que “només sí és sí”.
Estrella Domínguez, que va ser secretària de Luis Bárcenas durant més
de vint anys, ha ratificat en el judici
per la destrucció de proves de la trama B del PP, que va llençar unes agendes que contenien “anotacions sobre
reunions i menjars perquè eren meves i en cap moment va pensar que les
agendes podien ser prova clau en una
investigació judicial.”
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La joguina
trencada
Fa dies vaig trobar-me un amic. Feia molt
temps que no ens veiem. Estava molt canviat. Els ulls bullits, potser de dormir poc, el
cabell ral i greixos. La cara amb una ganyota
permanent entre ridícula i burleta. Caminava com vençut pels treballs i els dies. Anava
ben vestit. Es veia que tenia diners, tot i que
més endavant explicaré que tenia problemes
a la feina. El vaig saludar efusivament i ens
vam posar a parlar, tot recordant vells temps.
Mentre jo li parlava de planetes i astres, de
com ens influeixen en el caràcter, ell, de sobte, em deixa anar que la dona l’havia deixat.
Em va sobtar i vaig tallar el meu habitual i
cansat entusiasme, que tant irrita als altres
encara que no t’ho diguin mai a la cara i facin veure que et riuen les gràcies. Ell em va
explicar que un bon dia la dona s’havia fotut
a fer ioga i que només parlava de xacres, de
renovació cel·lular i de la vida com a camí.
I que al final de tot aquest procés se’n havia
anat amb un profe argentí de ioga kundalini
que aguantava hores i hores fent sexe tàntric.
Estava molt trist i s’havia apuntat a l’ANC
per omplir el temps i deia que allà s’hi lligava
poc, però que ell no era un home de Tinder,
que tot això del sexe casual i cibernètic l’havia agafat gran. Vaig tractar d’animar-lo, comentant-li que potser era el trànsit de Saturn
per Capricorn o potser una oportunitat nova
per reinventar-se, li vaig citar alguna frase de
Nietzsche i poemes de Rilke. I per acabar allò
del Claudio Naranjo que no falla mai: la cita
de l’aigua que baixa per on li convé i no per
on vol. Es va emprenyar molt.
Tota la meva verborrea new age l’havia encès
tant que havia recuperat el semblant i la vitalitat de la joventut. Proferia insults contra
el guru argentí, contra el ioga kundalini, els
xacres, Saturn i les p... cites de Rilke i Naranjo. Vaig pensar que realment l’astrologia
i l’oratòria funcionaven com a teràpia, perquè havia ressuscitat un mort vivent. Aquell
zombie que tenia davant ara era un esplèndid home en la crisi de la mitjana edat, però
valent i coratjós. L’havia curat i vaig pensar
que ja em podia considerar un terapeuta. De
sobte, es va ficar a riure i a plorar com un
nen petit, em va abraçar em va explicar que a
la feina l’havien arraconat. Una nova cap de
Madrid havia arribat feia quatre dies i deia
que els havien aplicat el 155 encobert! I que
jo l’havia fet despertar. I que anava a plegar,
a dimitir... Tretze anys a l’empresa i un bon
càrrec llançats per la borda. No el vaig poder convèncer ni recordant-li que tenia fills i
hipoteca, factures per pagar. Estava disposat
a tot. Independència o mort, anava cridant
pel carrer. La gent se’l mirava d’una manera...
Em vaig adonar que ara si que li havia espatllat la vida. Perquè entre un divorci o estar a
l’atur no hi ha color... La inestabilitat de parella és sexualment estimulant mentre que la
inestabilitat laboral no fa trempar gens!
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JOSEP M. VILALTA
Secretari executiu, Associació Catalana
d’Universitats Públiques (ACUP)

E

stan en crisi les humanitats? Per què
la democràcia necessita les humanitats? ¿Són encara portadores d’un
criteri vàlid per fer-nos càrrec del
valor del que és humà? ¿És necessari l’apropament i el treball integrat entre ciència,
tècnica i humanitats? ¿Com podem facilitar
i promoure el gaudi intel·lectual de les disciplines humanístiques en un món altament
tecnificat i utilitarista? ¿Són les humanitats
les que estan en crisi, o són més aviat els sistemes educatius?
Aquestes i altres qüestions són certament
recurrents al llarg dels anys, també en el
nostre present altament tecnocientífic. La
pregunta crucial és si es pot oblidar i fins i
tot abandonar, en aquesta societat avançada,
l’arrel històrica, el nervi dialèctic, l’ambició
vitalista i democràtica que s’associen des
de sempre a les humanitats. De fet, el debat
sobre el paper i la presència que haurien de
tenir les humanitats en els sistemes educatius desemboca sovint en dues posicions que
s’alimenten mútuament: la visió catastrofista
i el proteccionisme. En aquest sentit, o bé assenyalen “el que s’està perdent” i alerten de
les seves conseqüències ètiques, polítiques,
socials i culturals, o bé proposen diverses
mesures per “conservar i preservar” l’espai
institucional i acadèmic del que tradicionalment, des la divisió epistemològica dels sabers, hem entès com a humanitats.
El debat no es duu a terme en un espai atemporal, sinó en una nova època dins la qual ja
estem de ple: canvis tecnològics i científics,
reptes climàtics i ambientals, món global

#L’enquesta
de la setmana

Humanitats: ni catastrofisme
ni proteccionisme
i postcolonial molt fragmentat i desigual.
No són canvis ni sectorials ni incrementals.
Són transformacions profundes que afecten
el sentit mateix del que entenem per humà
en relació amb la societat –o les societats–
i la vida del conjunt del planeta. En aquest
context, les humanitats no són un conjunt
de disciplines que cal preservar o conservar,
sinó un conjunt d’activitats (també utilitàries i aplicables) que cal fer créixer amb la
recerca pertinent, amb els objectius i models
necessaris i adequats als nous reptes; entenent, per tant, que són imprescindibles perquè d’elles en depèn la capacitat d’elaborar el
sentit i el valor de l’experiència humana, i de
fer-ho des del compromís amb la dignitat, la
igualtat i la reciprocitat d’aquests valors.
Des d’aquest enfocament propositiu i atenent al nostre present i als reptes de futur,
des del conjunt de les universitats públiques
catalanes estem desenvolupant un treball de
diagnòstic, de debat i de propostes que abordi la problemàtica de la percepció, la transmissió i l’aplicació de les humanitats. Ho volem fer a partir d’un enfocament basat en les
problemàtiques i reptes de la societat actual,
no pas mitjançant el clàssic enfocament disciplinari de les diverses àrees acadèmiques.
Al mateix temps, aspirem a un diàleg franc
i fructífer entre tecnologia, ciència i humanitats, pel bé de la formació integral del ciutadans i per atendre amb les millors eines
d’integració dels sabers les problemàtiques
i realitats humanes als inicis del segle XXI.
Des d’aquesta perspectiva, hem posat en
marxa dos projectes ambiciosos. D’una ban-

Què et sembla que l’alcalde d’Igualada cobri
58.000 euros l’any?

Bé 44,3%
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Malament 55,7%

da, mitjançant la Xarxa Global d’Universitats per a la Innovació-GUNi (que agrupa
més de 230 institucions de 80 països), estem
elaborant un informe mundial sobre el futur de les humanitats a l’educació superior i les sinergies entre ciència, tecnologia i
humanitats, que es presentarà públicament
al desembre al CaixaForum de Barcelona.
Comptarem amb l’aportació de prop de 70
autors d’arreu del món, amb la coordinació
d’un consell assessor internacional i dels
professors Marina Garcés, David Bueno i
Josep Casanovas, provinents d’àrees diverses però certament complementàries. D’altra
banda, hem iniciat un Cicle de Conferències
al Palau Macaya, que s’allargarà fins al gener de l’any 2020, titulat ‘Sentit i valor de les
humanitats al segle XXI’, a partir de la col·
laboració entre l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i la Fundació La Caixa.
La direcció científica del cicle va a càrrec del
professor Joan Manuel del Pozo, i vol promoure l’intercanvi d’idees (i de propostes)
sobre els reptes que la societat ha d’afrontar
al segle XXI i el paper que tenen les humanitats en aquests desafiaments, amb un èmfasi
destacat en els sistemes educatius i les seves
diverses etapes. Dues iniciatives de llarg recorregut que pretenen, finalment, abordar
els reptes dels sistemes educatius i el futur
de les humanitats pel bé del progrés de les
societats. Amb rigor i valentia, sense catastrofisme ni proteccionisme.
Article publicat al diari “Ara”.

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Més de 40 anys

al servei de la construcció

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

www.estil-llar.cat
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del lector
UN ANY DEL “M’ÉS
IGUAL SI M’ATROPELLA
UN COTXE”
Judit Díez Galera
Ja ha fet un any, d’aquesta frase, que
el meu fill va dir-me al mig del carrer
per tal de no entrar a la seva escola. En
primer lloc, vull agrair totes les mostres de suport des de les diferents plataformes socials. I a tots el mitjans que
es van fer ressò de la nostra situació.
El meu fill va canviar d’escola, i sí, és
dels casos, que gràcies a la dedicació
de l’equip docent i de la tutora del nou
centre el meu fill, la setmana passada,
no volia començar les vacances d’estiu.
“Mama, no vull que s’acabi el cole, no
podem tornar al final del primer trimestre?” No hi ha paraules suficients,
per agrair tot el que la tutora, Sílvia, i
tot l’equip docent de 5è del centre al
qual ara va el meu fill, han fet perquè,
no sols estigui content i acceptat dins
del grup classe, si no que no vol deixar
d’estar en un entorn, que li ha obert els
ulls, quant a ser un nen “normal”. Ja
era un nen normal, però quan a l’octubre va dir-me mama, “a aquesta classe,
soc persona” o quan et diu content,
“mama he marcat un gol”, o “mama els
nens em trien per jugar a futbol amb
ells, volen que vagi al seu equip” segueixes pensant: que tard vaig donar
el pas. El cert és que ara ja està fet i el
canvi ha estat espectacular. Té amics,
i amigues, participa dels jocs, es sent
feliç a l’escola. A finals de setembre,
prop de l’altra escola, ens vam trobar
alguns excompanys, i li van preguntar:
“a quina classe vas?”. El meu fill els va
dir: “Si m’he canviat de cole”. Quan els
vam deixar, va dir-me: “Ni s’han adonat que no hi soc”. Bé, li vaig dir jo,
estàs content a la classe nova oi? El cas,

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

és Sr Director, que ni a aquells nens ni
a cap de la classe del meu fill, no se’ls
va fer cap ni una reflexió sobre com
és que va marxar un company després
de 6 anys d’estar al centre. Ja vaig dir
el seu dia que el darrer dia de curs el
meu fill es va acomiadar de quatre
nens, en cap moment la tutora va pensar dir “un nen ens deixarà...” NOO,
no cal fer soroll que no se n’assabenti
ningú, ara no direm res. Al començar
l’escola i veure que no hi anava, alguns

després de sentir de boca del meu fill,
“mama tu creus que soc mono?”. És
clar, li vaig dir jo, “és que unes nenes
de la classe diuen que soc molt mono”.
Pel que sembla qui també es deu haver
adormit als arbres, deuen ser els dos
inspectors que van atendre’m (una i
un); s’han oblidat un altre cop de fer
el seguiment del cas... (el primer ja saben l’assetjament), el segon tractar-ho,
igual ho deixen per al curs vinent,
doncs mirin no cal ja. I trucar-me per

pares, van preguntar-me, no va aquí?,
No, no us ho han dit? Jo no vaig dir
res, sols a tres, quatre famílies. No hi
ha millor manera de no tenir problemes si un no mira, ni escolta, ni parla. A l’antiga escola del meu fill, és el
que van fer, no mirar, no escoltar,... no
fer. Amb el temps han anat sortint coses com que la tutora i la cap d’estudis
van anar-lo a buscar a classe per tal de
dir-li al nen que perquè deia mentides
i que on estaria millor que allà. Amb
raó mai s’han atrevit a trucar-me, ni
demanar-me cap explicació des de la
directiva (tranquils, no cal). M’és igual,

interessar-se en la seva evolució i tal...
Ja els informo jo des d’aquí, Evoluciona Notablement. No puc dir jo el mateix de vostès, (sempre podran dir que
han contactat directament amb l’escola
o que ho faran en breu, m’ho creuré),
el cas és que no s’ha fet cap seguiment,
per tant vostès tenen un NO Assolit,
ni la competència personal, ni la informàtica (un correu,...), ni l’aprendre
a aprendre, ni la històrica, ni la matemàtica (1+1...), ni la competència oral
i escrita (clar si la informàtica no va...
no escriuen i tal...), tampoc han assolit
la competència d’autonomia personal

(de dos inspectors amb els que vaig
parlar... ni un ha pensat en el cas? Deuen tenir molta feina, deu ser això), i
menys la del treball, tenen un NA del
meu cas (escoltar-me 7 20%, explicar-me 5 20%, orientar-me 4 20% seguiment del cas 0 20 % contacte amb la
família 0 20% total= 3’6 sobre 10). Si la
seva feina d’inspecció, és el seguiment
d’aquests casos, vostès no han fet la
seva feina. No sé altres casos, però amb
mi no han contactat, no m’han trucat,
no han intervingut amb l’escola que va
maltractar el meu fill, no han treballat
amb els alumnes i menys s’han fet les
reflexions que s’haurien de fer. Canviar-lo de cole i fer veure que no va
passar res, és la seva feina? I solució?
Sembla ser que així funcionen. Bé, cap
problema, el meu fill està molt content,
gràcies per escoltar-me i atendre’m el
millor que les seves capacitats van fer
possibles.
Bon estiu a tots. Als pares... eduquin
en valors ètics, responsabilitat, empatia, esforç, solidaritat i no en sobres de
cromos, hores a dansa, música, esports,
idiomes, per tenir-los ocupats ... i sense cap mena d’interès en els altres. Els
diners no compren amor, estima i dedicació. Als professors, no hi ha millor
solució per alguns docents a qualsevol
problema que dir: No home, ho diuen
en broma, no els facis cas. O sempre
amb les mateixes queixes, i tu què els
fas? Als nens se’ls ha d’escoltar sempre,
No en la mesura que toca o que un
creu. Els pares deixem als docents els
nostres fills, per a que els imparteixin
matèries, i nous coneixements i si no
es saben comportar se’ls corregeixi, i
s’informi a les famílies. Donar l’esquena als alumnes i no escoltar-los o fer
veure que les coses no passen, no és de
bons professors.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

FUNDACIÓ CRUYFF
Aquesta setmana Pep Guardiola va apadrinar la nova pista Cruyff
Court als Hostalets de Pierola. Aquests petits camps de futbol estan
repartits per tot el mon i fomenten la pràctica de l’esport per a tots.

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

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA
ANY: 2018 PREU: 6.900€
FINANÇAMENT: DES DE 112€/MES

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 70 CITY BENZINA
ANY: 2018 PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 9.900€
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 11.900€
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID
ANY: 2018 PREU: 12.400€
FINANÇAMENT: DES DE 193€/MES

TOYOTA YARIS 100H FEEL HYBRID
ANY: 2018 PREU: 13.900€
FINANÇAMENT: 217€/MES

TOYOTA AURIS 120T ACTIVE BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 12.900€
FINANÇAMENT: DES DE 201€/MES

TOYOTA CHR 125H ADVANCE HYBRID
ANY: 2018
PREU: 19.900€

TOYOTA VERSO 130 ADVANCE BENZINA
ANY: 2018
PREU: 13.900€

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE DIESEL
ANY: 2018
PREU: 19.900€

TOYOTA RAV4 220H HÍBRID
ANY: 2019
PREU: 30.800€

Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es
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JAUME SINGLA

MIQUEL SAUMELL

La sentència

Què hauria de fer Convergència?

@jaumesingla

L

a fase oral del judici als
presos polítics catalans,
ja s’ha acabat.... però la
injustícia continua i tot
sembla indicar que continuarà
durant molt de temps.
La setmana passada, com qui
no vol la cosa, el Tribunal Supremo es fa fer un
rentat de cara, en revisar a l’alça la condemna
als cinc homes de la Manada, els quals ens han
dit –com a l’Urdangarin ningú ho ha vist- que
el mateix dia foren tancats a la presó, a la seva
mateixa ciutat –Sevilla- és a dir, ben a prop de
les respectives famílies.
Amb la decisió de rectificar la sentència de l’Audiència de Navarra, el Supremo mira d’agafar
prestigi entre la societat espanyola. Si personalment em puc sentir content de que finalment el
guàrdia civil, el militar i els seus tres companys
de violació entrin a la presó, com a català molt
em temo que –com sempre- els catalans presos
pagaran la factura.
Es diu que el Supremo no da puntada sin hilo i
molt em temo que el “hilo” que no veiem encara,
serà una sentència molt dura contra els presos
polítics catalans. Poc importa que en el judici
farsa a què foren sotmesos, no s’hagués demostrat cap de les acusacions que els mantenen empresonats. Poc importa que cinc d’ells hagin rebut el suport de més de dos milions d’electors i
que hores d’ara hi hagi un senador, tres diputats
a Cortes, un eurodiputat i un regidor de l’ajuntament de Barcelona. El poble els pot votar per
centenars de milers però la voluntat de set jutges
i quatre fiscals pesa més. Molt més.
Poc importa que faci vint mesos que cada setmana ens manifestem a pobles i ciutats de Catalunya reclamant la llibertat dels presos. Poc
importa que els donem suport amb els nostres
vots a cada nova consulta electoral... la justícia
borbònica manté l’empresonament. Ho pot fer
perquè, comptat i debatut, en realitat som tots
els catalans els que tenim la nostra llibertat empresonada.

Junqueras, Romeva, Rull, Turull,
Forn, Sánchez, Cuixart, Forcadell
i Bassa estan empresonats per a
escarmentar-nos a tots
Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Forn, Sánchez,
Cuixart, Forcadell i Bassa estan empresonats
per a escarmentar-nos a tots. L’estat sap que no
té prou presons per a tots nosaltres i per això –i
perquè ens necessita per a treballar- ens aplica
“la seva justícia” com si fos la llei de l’embut: per
a ells el forat gros i per a nosaltres el forat petit.
Ara que han ficat a la Manada a la presó –però
els de Blanquerna segueixen lliures- ara ja poden
dictar una dura sentència que a més d’empresonar els nostres líders, els inhabilitarà durant dècades.
Si tot segueix igual, hauríem de pensar seriosament en eliminar una de les estrofes dels Segadors. Cantar: “Quan convé seguem cadenes” últimament en fa mal cada vegada que la canto.

@MiquelSaumell

N

o és pas el primer cop
que escric que un dels
errors més greus que
ha comès Convergència en els últims anys ha sigut
prescindir del seu nom de tota la
vida. Juntament amb la figura de
Jordi Pujol —fins que el fundador de Convergència va caure en desgràcia per temes fiscals poc
exemplars—, el nom del partit era un dels actius
principals que tenia aquesta força política.
La setmana passada els presidents Mas i Puigdemont es van reunir a Waterloo, i tot indica que
Convergència es tornarà a refundar, o reformular, i van..., ja n’he perdut el compte. En els últims

querra a la ciutat de Barcelona passés una cosa
similar, i tot plegat dóna la sensació d’una manca
de seriositat en el món independentista que, lògicament, no agrada als seus electors.
Cal deixar constància que amb cada canvi s’han
anat perdent vots pel camí. Així, de ser un partit hegemònic a Catalunya, Convergència -amb
el nom que toqui ara, que jo ja m’he perdut- ha
passat a ser... el partit que és ara, i no cal entrar
en detalls. Segons el dirigent Bonvehí, Convergència és un partit fort perquè encara conserva
gairebé quatre-centes alcaldies però, per poc que
s’investigui la realitat del territori, i això inclou,
òbviament, Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, aquesta explicació resulta ben poc convin-

anys hem vist diversos canvis de nom, de dirigents, d’estratègies, de programes, de candidats
a les diverses eleccions, i fins i tot de seu social.
Molt recentment hem vist convocar unes eleccions primàries per escollir el cap de llista a les
eleccions municipals de Barcelona i, poc després,
sense donar explicacions convincents als votants
potencials, prescindir dels resultats de les primàries i designar una altra persona com a cap de
llista. No dubto que els dirigents convergents tinguessin motius per prendre aquella decisió, però
les explicacions van ser del tot insuficients. No
serveix d’excusa que amb la llista municipal d’Es-

cent. Negar la realitat i amagar el cap sota l’ala
segur que no és la recepta per sortir de l’atzucac.
Dit tot això, cal no oblidar que hi ha un sector
creixent de catalans que, sense manifestar-se
d’esquerres, es declara inequívocament independentista. I cal acceptar també que alguns es comencen a sentir políticament orfes. No em toca
a mi, però, suggerir quina és la via per intentar
donar satisfacció a aquesta franja de votants, tot
i que molta gent agrairia que aquesta tasca es tirés endavant sense més dilació. Per cert, no sóc
ni he sigut mai de Convergència, ni de cap altre
partit.

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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Igualada
Marc Castells proposa un sou de 58.372€, amb un govern amb
4 càrrecs de confiança i 4 regidors a dedicació exclusiva
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

A

hir dijous al vespre,
tancada ja la nostra
edició, era previst
que l’Ajuntament d’Igualada
celebrés la sessió extraordinària de constitució del govern
i de les diferents regidories,
la distribució de sous, dietes
i indemnitzacions de tots els
21 regidors del consistori, així
com el nomenament de representants municipals en la
llarguíssima llista d’entitats,
organismes i institucions en
les quals hi ha l’Ajuntament de
la capital de l’Anoia.
Ajornament del ple
El ple es va fer ahir dijous,
quelcom gens habitual, perquè era previst que es fes dimarts però va ser ajornat a
darrera hora a petició de Poble Actiu-CUP. L’alcalde Marc
Castells va manifestar que
“trobava del tot justificada la
sol·licitud, perquè es tracta
d’un partit assembleari i tenien previst discutir els temes
del ple en una assemblea per
just el dimarts, ja que dilluns
era festiu”.
Primer escull per
al govern municipal
Tot i això, també és cert que a
la resta de grups de l’oposició
la proposta que va presentar
Junts per Igualada -que podeu
veure en el requadre adjuntno va agradar gaire. Algunes
formacions, com ERC, van
posar el “no” damunt la taula, ja que “no es pot permetre
que l’Ajuntament es gasti més
diners que en l’anterior mandat en sous, per a nosaltres
això és una línia vermella”.
D’aquí que és molt possible
que ahir el nou govern municipal presentés una nova oferta a la baixa, buscant almenys
l’abstenció d’algun grup.
Efectivament, Junts per Igualada no disposa de majoria
absoluta i, si bé per a aprovar
aquesta proposta caldria només la majoria simple (més
sis que nos), calia pactar amb
alguna força per evitar que
el punt no prosperés. Això
succeiria si tots els grups de
l’oposició voten en contra.
Aquesta situació va camí de
convertir-se en realitat i ser

En total, la proposta de
Junts per Igualada diu
que l’Ajuntament
gastarà cada any
533.872€ en nòmines
del govern, oposició i
càrrecs de confiança
tònica habitual en aquest nou
mandat, donada l’aritmètica
que ha deixat el consistori.
Nòmines en el govern
i a l’ oposició
La proposta del grup que
encapçala Marc Castells era
assignar dedicació exclusiva
a l’alcaldia (58.372€ anuals),
a la regidora d’Ensenyament, Universitats i Joventut, Marisa Vila (52.000€); a
la regidoria de Governació,
Interior, Hisenda i Organismes Públics, Carlota Carner
(52.000€); a la regidora de
Promoció de la Ciutat i Esports, Patrícia Illa (52.000€);
i al regidor de Sostenibilitat i Mobilitat, Miquel Vives
(52.000€). Cal dir que, en el
cas de l’alcalde, Marc Castells
ara sí que assumiria un sou
de l’Ajuntament, donat que,
fins ara, sempre havia assumit el que li corresponia a la
Diputació de Barcelona, organisme al que ja no hi té cap
dedicació.
Tindrien una dedicació parcial els portaveus dels grups
municipals, Enric Conill
(ERC), Jordi Cuadras (Igualada Som-hi), Neus Carles (Poble Actiu) i Carmen Manchon
(Ciutadans), amb 14.125€
anuals cadascun, amb un mínim de 10 hores setmanals de
dedicació a l’Ajuntament.
Tots aquests sous -i els del govern- serien en el format més
habitual, és a dir, amb nòmina
i alta a la Seguretat Social. En
total, la despesa en nòmines
d’alcalde i regidors pujaria
322.872€ anuals.
També s’estableixen les habituals “dietes” de 485 euros per
sessió per assistència al ple, de
700 euros per a l’assistència a
les juntes de govern (dues al
mes) i de 96 per a les comissions informatives, amb un
màxim de 24 sessions a l’any,
això per als regidors que no

Proposta de sous, dietes i indemnitzacions a l’Ajuntament d’Igualada
Alcalde i regidors amb nòmina
ALCALDIA
Marc Castells
ENSENYAMENT, UNIVERSITATS I JOVENTUT
Marisa Vila
GOVERNACIÓ, INTERIOR, HISENDA
Carlota Carner
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I ESPORTS
Patricia Illa
SOSTENIBILITAT I MOBILITAT
Miquel Vives
PORTAVEU ERC
Enric Conill
PORTAVEU IGUALADA SOM-HI
Jordi Cuadras
PORTAVEU POBLE ACTIU
Neus Carles
PORTAVEU CIUTADANS
Carmen Manchon
*: mínim 10h setmanals a l’Ajuntament.		

EXCLUSIVA
EXCLUSIVA
EXCLUSIVA
EXCLUSIVA
EXCLUSIVA
PARCIAL*
PARCIAL*
PARCIAL*
PARCIAL*

58.372€
52.000€
52.000€
52.000€
52.000€
14.125€
14.125€
14.125€
14.125€
TOTAL: 322.872€

Dietes
Per l’assistència efectiva a les sessions del Ple: 485 €/ sessió, amb un màxim de 12 sessions a l’any.
b) Per l’assistència efectiva a les sessions de la Junta de Govern Local: 700 €/ sessió, amb un màxim
de 24 sessions a l’any.
c) Per l’assistència efectiva a les sessions de les Comissions Informatives: 96 €/sessió, amb un
màxim de 24 sessions a l’any.
Indemnitzacions:
a) 200 euros mensuals per cada regidor/a electe.
b) 200 euros mensuals per cada Grup Municipal.
Càrrecs de Confiança
COORDINADOR/A GENERAL
		
55.000€
COORDINADOR/A DE COMUNICACIÓ			
52.000€
COORDINADOR/A EN ENTORN URBÀ			
52.000€
COORDINADOR/A EN CAPTACIÓ D’INVERSIONS			
52.000€
		
TOTAL: 211.000€

tenen nòmina, a més de 200
euros mensuals d’indemnització per a cada regidor i grup
municipal.
Quatre càrrecs
de confiança
Un dels punts sempre polèmics són els càrrecs de confiança de l’Alcalde. Com en
l’anterior mandat, la proposta
n’inclou quatre, i amb les ma-

teixes dedicacions. Es tracta del coordinador general
(55.000€ anuals), el de comunicació (52.000€), d’entorn
urbà (52.000€) i de captació
d’inversions (52.000€). En total, una despesa de 211.000€
anuals. Aquests dos últims,
molt polèmics en el seu dia,
eren fins ara per als alcaldes
de Veciana i Castellolí, Jordi
Servitje i Joan Serra, respec-

tivament. L’alcalde Marc Castells va manifestar dimecres
que aquests noms, però, podrien no repetir-se.
En total, la proposta que Junts
per Igualada va presentar inicialment a la resta de grups
polítics pujava, només en nòmines, 533.872€ anuals, una
xifra superior a la dels darrers
mandats. Veurem com queda
tot plegat.
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ERC ofereix a Junts compartir la
presidència del Consell Comarcal
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E
Reconeixement als
mestres que deixen la
direcció d’escoles
REDACCIÓ / LA VEU

L

’alcalde
d’Igualada,
Marc Castells, i la regidora d’Ensenyament,
Marisa Vila, acompanyada
per l’anterior regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, han
fet un acte de reconeixement a
la tasca dels directors i directores dels centres de primària
i secundària d’Igualada que
aquest curs deixen el càrrec.
Són l’Ester Garriga, de l’Escola
Ramon Castelltort, la Dolors
Casajoana, de l’Escola Ateneu
Igualadí, el Jaume Ars, de l’Escola Pia i el Rafa Carmona, de
l’Institut Pere Vives Vich.
L’alcalde ha agraït als directors
i directores i, per extensió, a

tots els membres de l’equip
directiu dels centres, la feina
feta al llarg d’aquests anys de
dedicació, així com el suport
que han pogut fer a l’alumnat
i a les seves famílies. Alhora,
Marc Castells ha posat èmfasi
en la importància de treballar
conjuntament des de l’administració amb els centres
educatius per aconseguir l’èxit
educatiu de tots els estudiants.
Les persones que assumiran
la direcció dels diferents centres a partir d’ara seran l’Ester Sánchez a l’Escola Ramon
Castelltort, l’Alícia Bolaños a
l’Escola Ateneu Igualadí, la
Natàlia Llorente a l’Escola Pia
i la Carme Hernández al Pere
Vives Vich.

Les policies locals d’Igualada, Alt Penedès i Garraf, coordinades en controls d’alcohol i drogues
El passat dissabte 22 de juny, i
per primera vegada, les Policies
Locals de l’Anoia, l’Alt Penedès
i el Garraf es van coordinar per
fer controls preventius sobre la
vigilància i control del consum
d’alcohol i drogues.
Es van realitzar un total de 343
controls a conductors, i es van
detectar un 6,7% d’infractors.

Un total de 20 persones van
donar un positiu administratiu,
3 d’ells s’hauran de resoldre per
la via penal, i 10 persones més
van cometre altres infraccions.
Les proves es van fer a Igualada,
Vilafranca, Santa Margarida i
els Monjos, Cubelles, Sant Pere
de Ribes, Sitges i Vilanova i la
Geltrú.

squerra Republicana
de Catalunya (ERC)
ha ofert a Junts per
Catalunya (Junts) compartir
la presidència del Consell Comarcal de l’Anoia en els propers 4 anys, a raó de dos anys
cada força política, per poder
així reeditar un acord que es
manté des del 2007.
El portaveu d’ERC a la corporació comarcal, el calafí Jordi
Badia, ha explicat aquest dimecres que “durant aquests
anys el pacte ha funcionat
prou bé, fent realitat projectes
tan destacats com el Campus
Motor o la implantació del
servei de recollida d’escombraries “porta a porta” a bona
part de la comarca, a més
d’iniciar un important reordenament intern de personal”.
ERC i Junts tenen 28 de les 33
alcaldies de la comarca, raó
“més que suficient com per
reeditar un acord, i la nostra
oferta és compartir la presidència, malgrat que som la
força més votada a l’Anoia i
això ens dona certa preemi-

nència”, ha explicat Badia, qui
nota “bones sensacions” en
les negociacions que s’estan
portant a terme amb Junts.
“No hi veiem cap obstacle i la
nostra voluntat és seguir amb
l’entesa que hem mantingut
aquests darrers anys, perquè
hi ha projectes il.lusionants
com la reforma de la planta de
compostatge, o la gestió de la
biomassa forestal”.
La possibilitat d’un pacte entre Junts i PSC, que s’havia
especulat després de la crisi
oberta entre els dos partits

independentistes arran de la
composició dels ajuntaments
de la Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí, és avui “molt
llunyana”, segons que han explicat diverses fonts a La Veu.
Les negociacions han estat
pràcticament inexistents.
El Consell Comarcal de l’Anoia s’ha de constituir a mitjans
del proper mes de juliol, i estarà format per 11 consellers
d’ERC, 10 de Junts, 8 del PSC,
2 de la CUP, 1 de Ciutadans i
1 de Ara Montbui. La majoria
absoluta és de 17 consellers.

Nova campanya de reciclatge
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament posarà en
marxa un innovador
programa de reciclatge tecnològic, sota el nom de
“Reciclos”, que té per objectiu mobilitzar als ciutadans a
reciclar millor al contenidor
groc. El projecte utilitza una
web app (https://igualada.
reciclos.cat/), que combina
la intel·ligència artificial, el
tractament de dades i la ga-

mificació, per connectar els
ciutadans amb el contenidor
groc i conscienciar-los sobre
la correcta separació de residus.
A més, a través d’aquesta app,
els veïns acumularan punts o
“Recliclos” cada cop que reciclin les seves llaunes i ampolles de plàstic al contenidor
groc de forma correcta, els
quals es podran destinar a
accions com col·laborar amb
una ONG o contribuir en

projectes al seu barri.
L’Ajuntament ha organitzat
dues xerrades informatives:
les dues seran a l’Espai Cívic
Centre, la primera, dissabte
29 de juny a les 11 del matí i
la segona, dimarts 2 de juliol
a les 7 del vespre.
Aquesta iniciativa, compta
amb el suport d’Ecoembes,
l’organització que coordina el
reciclatge d’envasos en tot el
territori espanyol i la Generalitat de Catalunya.

QUINA ÉS L’ENERGIA
DEL TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I LA SOSTENIBILITAT.
Cadascun de nosaltres tenim una energia que ens impulsa a avançar i
construir el futur que volem. I, avui, cadascun de nosaltres pot comptar amb
aquesta energia sostenible per fer-ho. Sigui quina sigui la teva energia, creu-hi.

What’s your power?

endesa.com

AF_ENDESA_LA VEU DELANOIA_250X90_GENERICO_A_CATALAN.indd 1
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Escorpion i Naulover van obrir la 080 Fashion
REDACCIÓ / LA VEU

D

imarts passat 25 de
juny va començar
l’edició d’estiu de la
080 Fashion Week de Barcelona. I com ja ha passat en altres
ocasions, dues de les marques
que hi van ser present són la
igualadina Escorpion, que serà
una de les primeres en ensenyar els seus dissenys, així com
Naulover, de Mediona i molt
vinculada a Igualada.
Aquesta edició de la 080 està
marcada per la moda sostenible, l’economia circular i el
fash-tech, els tres eixos principals del que succeirà tant a
dins com a fora de la passarel·
la. Per Muntsa Vilalta, directora del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya
(CCAM), “donant continuïtat

al Pla d’Acceleració de la moda
catalana, que vam anunciar a
la passada edició del certamen,
l’edició del 080 que ara comença inclou continguts orientats
als tres eixos estratègics del pla:
la internacionalització, la comercialització i el fashion tech
i la sostenibilitat”.
En aquesta edició de la 080
Fashion hi han desfilat 27
marques, tant catalanes com
internacionals. Les desfilades
han tingut lloc al Recinte Modernista de Sant Pau del 25 al
27 de juny. El darrer dia, avui
divendres, es traslladaran a la
façana marítima de Barcelona, al nou Port Marina Vela,
per presentar en una localització ad hoc les col·leccions
de moda bany en el marc de
l’anomenada 080 Barcelona
Fashion Beach.

El Punt Comarcal de l’Anoia
de l’AECC – Catalunya contra el Càncer organitza un
showcooking d’alimentació
saludable el dijous 4 de juliol a les 19 h de la mà de la
co-xef del restaurant Somiatruites Zhou Mengxinon i
l’Olga Muñoz, nutricionista
de l’AECC.

Un dels models d’Escorpion a la desfilada 080 Fashion Barcelona.

Denuncien “discriminació” en el primer dels judicis
a Barcelona per la clavada de cartells a Vilanova
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls judicis per les sancions imposades per
l’Ajuntament de Vilanova del Camí per l’enganxada de
cartells a favor del referèndum
del 1 d’Octubre a 10 vilanovins
van començar aquest passat dimarts 18 a la Ciutat de la Justícia. És tracta de 10 judicis que
es veuran en 10 jutjats contenciosos administratiu de Barcelona en els quals els activistes
multats fins a 500 euros per enganxar cartells denuncien una
clara discriminació i vulneració
dels drets fonamentals per part
de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí que presideix l’alcaldessa
socialista Noemí Trucharte.
El primer dels judicis afectava a
Alicia Capdevila. El judici, gairebé dos anys després de la imposició de les multes, va posar
en evidència que l’Ajuntament
de Vilanova del Camí durant
els anys 2017 i 2018 només ha
sancionat per clavar cartells en
llocs no autoritzats als 10 activistes vilanovins a favor del
referèndum. Un informe del
propi ajuntament és la prova

L

que ho acreditava, i la defensa
municipal no va poder justificar perquè només s’ha sancionat en aquest període clavar els
cartells del referèndum. La vista
va acreditar que al municipi hi
ha multitud de cartells de tot tipus i ideologies clavats al carrer
i a la via pública en general, que
no han merescut mai cap sanció administrativa.
El judici es va celebrar a la Ciutat de la Justícia i es perllongaran fins el 2020. El proper se
celebrarà el mes de setembre.
La defensa dels activistes van
demanar la nul·litat de les sancions administratives basant-se
en criteris de discriminació per
raons ideològiques, desproporcionalitat de les sancions i contradiccions evidents entre el fer
normal de l’Ajuntament de no
multar ni sancionar en cap altre
ocasió la clava de cartells “desproporció” i que són les sancions més grans que s’han aplicat
mai en aquest sentit a Vilanova del Camí. La defensa de de
l’Ajuntament va al·legar que els
activistes recurrents havien reconegut la seva responsabilitat
de clavar cartells en el transcurs
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L’Associació Contra el
Càncer organitza un
showcooking d’aliments
saludables

La Ciutat de la Justícia
acollirà els judicis, un
total de 10, davant la
denúncia que l’Ajuntament de Vilanova
va fer a deu activistes
per clavar cartells del
referèndum
de l’expedient administratiu,
però va obviar que mai s’han
procedit a aquest municipis a
imposar sancions similars.
L’agent de la policia local que va
actuar de testimoni, va reconèixer que no havia redactat l’atestat, va confessar que va dir que
la denuncia es va posar perquè
es va rebre una “trucada anònima”.
Els advocats defensors van incidir en la vulneració clara de
drets fonamentals ja que es
tracta dels únics expedients que
hi ha hagut per posar clavar
cartells durant dos anys al municipi i curiosament per cridar
a la participació democràtica al
Referèndum de l’1 d’octubre per
part d’un ajuntament presidit

per una alcaldessa clarament
contrària a l’independentisme.
Les proves aportades que indiquen que “hi ha hagut altres enganxades de cartells a la via pública” van ser reconegudes pels
policies testimonis, que van dir
que no actuaven perquè no hi
havia hagut denúncies.
Una altra de les argumentacions de la defensa dels activistes és que les sancions, de 500
euros van adreçades a persones
que vagin amb “l’ànim d’embrutar” mentre que els cartells de
l’1-O tenia caràcter informatiu
i de crida a la participació democràtica sense “ànim de malmetre res”. Cal destacar que va
quedar provat que “l’expedient
o informe administratiu” no va
ser emès pels agents que van actuar, sinó a posteriori i signat
pel cap de la policia local, però
no pels agents actuants. També va quedar acreditat que els
agents actuants no van presenciar l’enganxada de cartells
per cap de la trentena de persones que van veure a la zona,
de les quals van identificar als
10 que voluntàriament s’hi
van prestar.

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

Al Somiatruites
El showcooking estarà dirigit
per la Zhou Mengxin, escollida entre els 10 millors xefs
menors de 30 anys de la regió
Ibèrica i Mediterrània, segons
el campionat del món de joves cuinares San Pellegrino
Young Chef. El Xavier Andrés,
copropietari del Somiatruites
farà de mestre de cerimònies i
l’Olga Muñoz, nutricionista de
l’AECC, ens donarà consells i
ens mostrarà els beneficis de
seguir una bona alimentació.
La co-xef realitzarà un menú
saludable amb productes del
propi hort del restaurant. El
showcoking, que tindrà com a
ingredient principal el tomàquet, seguirà la filosofia de la
gastronomia sostenible, una
cuina més respectuosa amb
el medi ambient, que aposta
pels productes de proximitat
i propostes gastronòmiques
de temporada, seguint amb la
línia culinària del restaurant.
L’esdeveniment solidari comptarà amb un peculiar mètode
de cobrament de l’entrada, la
taquilla inversa, mitjançant
el qual els assistents pagaran
en funció del que considerin
oportú. Tots els diners recaptats aniran destinats a l’associació, per poder seguir oferint
serveis gratuïts per millorar la
vida de les persones amb càncer i els seus familiars i poder
seguir invertint en recerca.
La gent que hi vulgui assistir haurà de reservar al Punt
Comarcal de l’Anoia (Rambla
Nova, 32, Igualada) presencialment, via mail anoia@aecc.
es o al telèfon 93 010 74 83. El
Punt està obert de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
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Més de 400 persones van assistir
a la 19a Nit UEA

REDACCIÓ / LA VEU

M

és de 400 empresaris, directius, autònoms, emprenedors
i professionals de la comarca
de l’Anoia van assistir dijous
passat a la 19a Nit Empresarial
UEA, la nit del sector econòmic i empresarial de la comarca, que va tenir lloc al pavelló
d’hoquei de les Comes.
L’esdeveniment va ser presentat
per l’actriu i escriptora Agnès
Busquets. Tal i com ja us va explicar La Veu divendres passat,
els Premis UEA van ser per a
Ceina (Trajectòria Empresarial), Kompe Elevació (Capacitat Emprenedora), Picvisa
(Innovació), Aigua de Rigat
(Compromís Social de l’Empresa) i Iguana Comunicacions
(Millor Estratègia de Comunicació Empresarial). Durant el
transcurs de la Nit Empresarial
va tenir lloc l’entrega del Premi
Campus Motor Anoia que va
ser per David Bosch, director
tècnic de FAST Parcmotor.
Una de les novetats d’aquesta
19a edició era el guardó, elaborat per un dels materials d’un
dels principals motors econòmics de l’Anoia: el sector del
metall, present a la comarca
amb més de 200 empreses.
En els discursos institucionals,
Joan Domènech, president de
la UEA, destacava que la labor
que es realitza des de la patronal és gràcies a la unitat entre totes les parts, així com “el
compromís, la cooperació i la
generositat. Treballar junts, ens
fa arribar a llocs inimaginables.
Som una associació que és el
que és, gràcies als seus associats”.
Domènech ressaltava que “estem en un moment econòmic
important, de canvis en molts
aspectes, en què el principal objectiu és ser competitius” i que
per arribar a la competitivitat
“És necessària la dinamització
de les zones industrials, fide-

litzar i retenir el talent de les
persones i abordar la transformació empresarial, des de l’economia circular i la revolució
4.0. Si treballem conjuntament
aquests tres eixos, arribarem, a
l’objectiu de ser totalment competitius, i ens permetrà que
arribin automàticament altres
millores necessàries per l’Anoia
com són les infraestructures i
les comunicacions”, reblava.
Crida a la unitat
L’alcalde Marc Castells va afirmar que els nous graus de
formació que es realitzaran al
Campus Universitari d’Igualada, són un exemple i una gran
aposta de la Conca per retenir
i atraure talent. L’alcalde també
destacava que el lloc on es celebrava la Nit Empresarial “és un
reflex que l’èxit és proporcional
al que es sua” i que “ens en sor-

tirem si anem tots junts”.
La consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, Àngels Chacón, va
ser l’encarregada de fer la cloenda dels discursos institucionals.
Chacón feia un DAFO per avaluar quines oportunitats, amenaces, fortaleses i debilitats tenim com a comarca i com a país.
En aquest sentit, la consellera
afirmava que les amenaces que
tenim “són aquell discurs catastrofista del trasllat d’empreses i
les seves conseqüències” i que
com a fortaleses que l’Anoia
“és un 35% del PIB Industrial i
que tenim un teixit productiu,
diversificat, de petita i mitjana
empresa”. Chacón també destacava que com a oportunitat que
tenim a la comarca “és generar
i retenir talent”, i que la nostra
debilitat és “no anar junts en
aquesta travessa”.
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Dijous vinent
comencen les
activitats de la diada
de Sant Cristòfor

Un any més, estem a punt,
per celebrar les festes de Sant
Cristòfor, patró dels automo·
bilistes. Una festa que es re·
munta als anys 20 i tot i la seva
antiguitat es fa el possible per·
què any rere any vagi agafant
tal força perquè tots els igua·
ladins la recordin.
Les festes començaran el dia 4
de Juliol a partir de les 19,30
al taller Fermí Valls amb el
tradicional canvi de bandera.
A partir d’aquí és comença·
rà una cercavila amb tota la
comitiva per els carrers de la
ciutat fins arribar a les instal·
lacions del nou banderer que
enguany serà Tallers Monto·
liu (Concessionari Mercedes)
situat a la ctra. de la Pobla de
Claramunt, 205 de Vilanova
del Camí, on s’oferirà un pica
pica a tos els assistents
Però això solament haurà aca·
bat de començar, la festa se·
guirà el pròxim dissabte dia 6
de juliol on es celebrarà la V
Concentració de clàssics. La
concentració serà per cotxes,
motos... amb més de 25 anys
i on l’inscripció serà totalment
gratuïta.
Al mateix dissabte al vespre es
donarà lloc el sopar de gala al
Hotel Amèrica per tots aquells
que volen sentir la festa de més
a prop, envoltats per gent en
que el seu ofici està relacionat
amb l’ambient automobilístic.
I ja per donar per concluïdes
les festes, ja serà el dimecres
10 de Juliol quan es portarà a
terme l’acte més vell i conegut
de la festa com és la benedic·
ció de vehicles al passeig Ver·
daguer.
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Demà s’inaugura la rehabilitació de Cal Salinas
REDACCIÓ / LA VEU

D

emà dissabte dia 29
de juny a les 12 hores
es realitzarà la inau·
guració de la rehabilitació de
l’Edifici de Cal Salinas, a càrrec
del President de la Diputació
de Barcelona i Alcalde d’Igua·
lada Marc Castells i el Presi·
dent d’Apinas Enric Fillat.
Aquesta intervenció s’ha pogut
realitzar gràcies a la cessió d’ús
dels espais de la Torre de Cal
Salinas per part de la Fundació
Hospital Comarcal d’Igualada,
i l’empresa municipal Pimha
a l’entitat Apinas, i al finança·
ment obtingut amb les sub·
vencions de la Diputació de
Barcelona (400.000€) la Man·
comunitat per l’atenció a les
persones amb D.I de la comar·
ca de l’Anoia formada per 21
municipis (200.000€), la resta

L’edifici, cedit per
l’Ajuntament a Apinas,
acollirà l’Aula Integral
de Suport, amb
una capacitat màxima
de 24 alumnes
del finançament s’assoleix amb
els fons propis d’Apinas consti·
tuïts per les aportacions de so·
cis i col·laboradors (200.000€).
Les obres es van iniciar el
mes de juny de 2018, al llarg
d’aquest any s’ha procedit a
fer una rehabilitació integral
de l’edifici, amb la reposició de
totes les instal·lacions i dels es·
pais del seu entorn, seguint el
projecte redactat per l’arquitec·
te Jaume Riba i Samarra que
també ha dirigit aquesta inter·
venció.
Aquest edifici emblemàtic

de Cal Salinas està destinat a
l’ampliació dels espais de l’Es·
cola Àuria, per tal d’ubicar-hi
el nou servei: “Aula Integral
de Suport”, amb una capacitat
màxima de 24 alumnes amb
necessitats de suport educa·
tiu derivades dels trastorns de
conducta.
La distribució de l’espai s’ha
fet en 4 unitats / aules, 2 sales
d’atenció individualitzada, un
office menjador , 1 sala poli·

valent i espais per infermeria i
sales de reunions.
L’edifici també acollirà espais
de gestió tècnica i administra·
tiva i un habitatge per un mà·
xim de 8 residents en règim de
llar-residència.
Resten pendents els equipa·
ments de mobiliari que s’apor·
taran en el moment d’iniciar
les activitats dels diferents ser·
veis que estan previstos ubicar
en aquest edifici.

Empresaris xinesos visiten Aperitius Catalans SL
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dimarts, 20
de juny, una delega·
ció d’empresaris xine·
sos van visitar les instal·laci·
ons d’Aperitius Catalans a Ca
n’Aguilera de Piera, per conèi·
xer els productes, capacitat de
producció, mètodes de trans·
formació i control de qualitat
d’aquesta empresa anoienca.
La delegació xinesa es va inte·
ressar especialment per l’amet·
lla en la seva varietat Marcona,
fins al punt que a petició d’ells,

el propietari d’Aperitius Cata·
lans SL, Josep Maria Termens,
els va portar a visitar un camp
d’ametllers on van conèixer els
orígens del producte i els perí·
odes de temps entre la floració i
la collita, i els diferents proces·
sos fins a la comercialització.
Aperitius Catalans compta
amb una fàbrica de fruits secs
tant torrats com caramel·lit·
zats, i es dedica també a la
venda directa de tota mena de
fruits secs envasats i a granel,
obsequis i paneres de fruits
secs.

UEA i TIC Anoia aborden l’Empresa 4.0
REDACCIÓ / LA VEU

S

ota el títol “Empresa 4.0:
IoT, sensors, manteni·
ment predictiu i visió
artificial a la indústria”, la Unió
Empresarial de l’Anoia junta·
ment amb TIC Anoia han ce·
lebrat una sessió per abordar
com la transformació digital
permet que les empreses es·
devinguin més competitives i
productives.

La sessió, que va comptar amb
la col·laboració de Ceina, Engi·
soft, Kfew Systems i Tedeloc se·
gueix la línia de treball d’aques·
tes dues entitats anoienques
per tal d’apropar, informar i
formar a les empreses i tècnics
de la comarca en les diferents
àrees de l’Empresa 4.0.
Aquesta activitat engega la re·
novació de l’acord de col·labo·
ració de les dues entitats, UEA
i TIC Anoia.

MATRÍCULA OBERTA
CURS 2019/20
C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
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Acaba un nou curs de
Coneixement de la
Societat Catalana

E

l passat divendres 21
de juny va finalitzar la
tercera edició de l’any
del Curs de Coneixement de
la Societat Catalana que organitza el Servei d’Atenció a les
Migracions de l’Ajuntament
d’Igualada. Aquest curs s’emmarca en la Llei d’Acollida de
les Persones Immigrades i de
les Retornades a Catalunya i
el Decret 150/2014, de 18 de
novembre, que regula el Servei de Primera Acollida.
El curs ha constat de vuit sessions de dues hores, durant les
quals s’han impartit coneixements de geografia, història,
cultura catalana, festes locals,
funcionament dels serveis públics, cossos de seguretat, món
laboral o llei d’estrangeria, entre d’altres. En aquesta edició
hi han participat 24 alumnes
de fins a tretze nacionalitats
(Marroc, Espanya, Colòmbia, Perú, Veneçuela, Brasil,
Armènia, Ucraïna, República
Dominicana, Xina, Bolívia,
Hondures i Pakistan).
La pròxima edició serà al
mes d’octubre.
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La Veu de l’Anoia lliura a l’Arxiu Comarcal
prop de 60.000 fotografies
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Veu de l’Anoia ha fet
donació del seu fons
fotogràfic a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
Per aquest motiu, l’ACAN
procedirà a l’inventari i ordenació de tot aquest fons fotogràfic, per tal que pugui ser
conservat i mantingut en les
condicions de seguretat que
en garanteixin la seva preservació i en facilitin la consulta
i la difusió. La cessió del fons
fotogràfic del periòdic s’ha
fet efectiva a través d’un conveni que ha estat signat per la
directora general de Publicacions Anoia SL, Pia Prat, i la
directora de l’Arxiu Comarcal,
Marta Vives.
La documentació donada, que
comprèn fotografia analògica
i fotografia digital, és un gran
conjunt d’unes 60.000 fotografies, en paper (en blanc i negre
i en color), i els seus negatius,
i també arxius digitals, abasta des de l’inici de La Veu de
l’Anoia, amb imatges de 1982,

Les imatges, que corresponen al període
1982-2009, són una
mostra dels fets més significatius de la història
d’Igualada i l’Anoia, i
podran ser consultades
per tothom

Marta Vives i Pia Prat, signant l’acord de cessió del fons fotogràfic.

Portada de La Veu,
de desembre de 1998.

fins als anys 2008-2009.
Les imatges són una mostra
dels fets més significatius de la
història d’Igualada i de la seva
comarca, tant d’aquells que se
succeeixen any rere any com

de fets puntuals. Així, podem
veure l’evolució de les Cavalcades de Reis, els Tres Tombs
o els diferents actes de les Festes Majors, per posar alguns
exemples, o tenir constància
dels incendis devastadors de
1994, de les reformes i millores dels carrers i places d’Igualada i altres pobles i viles, de la
inauguració de nous equipaments culturals i lúdics, com
la Biblioteca Central d’Igua-

lada o els Centres Cívics, de
concerts i conferències rellevants o de les victòries esportives de l’equip d’hoquei igualadí, l’Igualada Hoquei Club.
Amb aquest fons, un cop acabada la seva organització i
elaboració dels instruments
de descripció, l’ACAN comptarà amb un altre recurs excepcional per a l’estudi dels
fets de la història recent de la
comarca de l’Anoia.
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Un nombrós grup d’atletes van portar
en relleus la Flama del Canigó fins a Igualada

CaixaBank ja ha
recollit a l’Anoia 9.600
litres de llet per als
Bancs d’Aliments
La acció solidària «Cap nen
sense bigoti», impulsada per
l’Obra Social ”la Caixa” i CaixaBank en favor dels bancs
dels aliments, ja ha recaptat
més de 1,7 milions de litres de
llet, que contribuiran a abastir
les famílies en situació de vulnerabilitat ateses pels bancs
d’aliments. A Catalunya, l’acció solidària s’impulsa conjuntament amb el Banc dels
Aliments.

FLAMA CANIGÓ IGD / LA VEU

U

n any més, la Flama
del Canigó va arribar
puntualment a la ciutat d’Igualada el dia 23 de juny a
les 20.00 portada en relleus des
del Cim del Canigó (2785 metres) fins a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada.
Una part de l’expedició igualadina va marxar dissabte 22
de juny direcció al Castellet de
Perpinyà i al monestir de Sant
Miquel de Cuixà per recollir
la Flama en uns llantions per
tal que, la mitjanit següent fos
regenerada al cim del Canigó.
Aquest era només el principi
dels dos dies d’esforços i treballs
que culminarien amb l’encesa
del peveter a la plaça de l’Ajun-

tament d’Igualada, el dia 23, i
amb la portada en relleus fins a
Montserrat per part del CAI on
seria rebuda pel Pare Abat del
Monestir.
Després de la cerimònia de Sant
Miquel de Cuixà i Perpinyà, la
comitiva igualadina es va desplaçar fins al municipi de Fillols
situat al peu del Canigó per
celebrar un dinar de germanor
amb els companys de la Catalunya del Nord. Un any més a
la mitjanit de la nit del 22-23
de juny es va regenerar la flama
dalt de la pica d’aquesta muntanya, esmentar que la comitiva
igualadina va participar activament amb la cerimònia de Regeneració de la Flama.
Enguany la cerimònia fou molt
concorreguda, ja que al mo-

ment de regenerar-se dalt del
cim del Canigó hi havia més de
300 persones. Immediatament
després de la cerimònia 3 corredors de muntanya igualadins
van començar a fer la “Nova
Via”, el tram de relleus de muntanya d’alta dificultat que separen el Cim del Canigó de Coll
d’Ares, on s’inicia el recorregut
i els tradicionals relleus per carretera a càrrec d’escolars igualadins passant per poblacions
com ara Camprodon, Ripoll,
Montesquiu, Prats de Lluçanès
o Manresa.
El recorregut d’alta muntanya,
que fa 31,2 km, és només una
part de la totalitat del recorregut, però és sense mena de dubte és el més complicat, ja que
únicament es pot realitzar per

corriols de muntanya, i al fer-se
de nit augmenta notablement la
seva dificultat. La resta dels 192
quilòmetres restants els van fer
els escolars igualadins.
Des de l’entitat Flama del Canigó d’Igualada volem expressar el nostre agraïment a totes
aquelles persones, col·lectius i
entitats que ens han ajudat a fer
possible la portada de la Flama
del Canigó fins a Igualada –
corredors de muntanya, atletes,
col·laboradors a títol individual,
Òmnium Cultural, el cos dels
Agents Rurals de Catalunya,
la FEEC, Mossos d’Esquadra,
Ajuntament d’Igualada, Club
Atlètic Igualada, etc- i a les entitats que han participat en la
rebuda de la Flama a la ciutat. A
tots ell/es moltes gràcies!

Primera promoció de 37 graduats en Infermeria
formats al Campus Universitari d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

L

a primera promoció
d’infermers i infermeres del Campus Universitari Igualada-UdL ha recollit
aquest divendres passat les
orles acadèmiques en un acte
molt esperat pels graduats que
s’ha celebrat al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada. En total, 37 alumnes han recollit les
seves orles, en les què ha fet de
padrí Ramon Roca, president
del Grup Ros Roca i expresident del Consell Social de la
Universitat de Lleida.
Feia 39 anys que Igualada no
veia graduar-se una promoció d’Infermeria, després que
durant les dècades del 60 i 70
la ciutat hagués tingut aquests
estudis, amb l’anomenada Escuela de ATS Nuestra Señora
de la Piedad del Santo Hospital
de Igualada, directament vinculada a l’Hospital.
L’acte ha comptat amb la pre-

sència de la consellera igualadina d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya,
Àngels Chacón, i de l’alcalde,
Marc Castells. També hi han
assistit els màxims representants de la UdL amb el rector
de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, al capdavant acompanyat de la degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
(FIF), Judith Roca.
Chacón, ha posat en valor tot

el camí que s’ha recorregut per
recuperar els estudis d’Infermeria a Igualada, amb el 4D
Health com a element d’atracció, i amb un “partner perfecte, la Universitat de Lleida”.
Chacón ha aprofitat l’acte per
expressar alguns compromisos
que pren com a consellera respecte els estudis d’Infermeria
a Igualada: “acabar el Campus
Salut, que s’ubicarà al passeig
Verdaguer, acabar la denomi-

nació d’Hospital Universitari
a l’Hospital d’Igualada i , impulsar la creació de postgraus
i màsters”.
Castells, s’ha referit als graduats i graduades de la promoció
2015-2019 com una “promoció històrica per la ciutat” que,
afegeix, “després de més de 35
anys torna a celebrar una graduació d’infermers i infermeres”, i ha volgut agrair a la UdL
l’aposta per Igualada.

Més llet recollida
que en l’edició passada
A la direcció territorial de
CaixaBank a Barcelona s´han
recaptat 380.000 litres, dels
quals 9.600 litres s´han recollit
a l´Anoia.
La Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL) és qui distribueix la llet
entre els bancs d’aliments provincials de la resta de l’Estat.
En les tres primeres setmanes
de campanya, la gran recollida de llet ja ha superat la xifra
aconseguida en l’edició passada de 1,5 milions de litres de
llet, que van proveir a 30.000
famílies en risc de vulnerabilitat social durant tres mesos.
Aquesta fita ha estat possible gràcies a més de 65.000
donatius de clients a través
de més de 4.000 oficines de
CaixaBank. El dia 8 de juny
es va batre el rècord de recaptació diària en una causa de
fund-raising de l’Obra Social
”la Caixa”, amb 130.344 litres
recaptats en un sol dia. La via
principal de recaptació han estat les oficines de CaixaBank,
que han recollit més del 88%
de les donacions gràcies a la
implicació de clients i empleats de l’entitat.
Tot i la elevada recaptació,
amb aquests 1,7 milions de
litres de llet, només s’estaria
cobrint el 20% de la necessitat dels bancs d’aliments per
abastir les necessitats nutricionals bàsiques de les persones
que diàriament depenen d’ells
cada dia. Encara fan falta 11
milions de litres de llet més
per cobrir la demanda anual.
Els donatius econòmics es
poden continuar realitzant
fins al 31 d’agost a través de
canals electrònics, com CaixaBankNow, CaixaMóvil o
l’enviament de SMS amb la paraula «LLET» al 38014. També es poden fer aportacions a
www.granrecollidadellet.cat.
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Les entitats, unides contra el maltractament a la gent gran
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia, l’Ajuntament
d’Igualada, l’ Institut
Català de la Salut, la Fundació
Sanitària Sant Josep, amb el
suport de, la Fundació Privada Àuria, i els mitjans de comunicació, han organitzat per
segon any consecutiu, accions
de sensibilització en el “Dia
Mundial de la Presa de Consciència contra els Maltractaments a les Persones Grans”
que es va commemorar el passat dissabte15 de juny.
Fruit de la Comissió Tècnica
de Seguiment de la Guia Territorial de l’Anoia per a l’actuació davant els maltractaments
a les persones grans, va néixer
una subcomissió on professionals de les diferents entitats
han treballat per visibilitzar
el silenciat fenomen dels maltractaments a les persones
grans.
Enguany, les accions que es
van proposar giraven entorn
la iniciativa de promoure l’etiqueta #15dejunyanoia #maltratomayores a les xarxes so-

cials d’Internet, a fi de donar
visibilitat aquest fenomen i
sensibilitzar la població.
Per tal de donar empenta
aquesta idea, el passat dissabte 15 de juny, professionals
i membres del Consell de la
Gent Gran de l’Anoia van estar presents al Mercat Municipal de la Masuca d’Igualada, al
Mercal Municipal de Calaf i al
Mercal Municipal de Piera. A

allà, es podien trobar photocalls on poder-se fer fotografies per, posteriorment cada
persona penjar-la a la seva
pròpia xarxa social acompanyada dels hashtags proposats. Tanmateix, també es van
repartir prospectes sobre els
tipus de maltractaments existents i amb consells de com
prevenir-los.
Val a dir que aquests photo-

calls han estat dissenyats i elaborats pel grup de persones
grans de la Fundació Privada
Àuria; valor afegit que s’ha
volgut transmetre tenint en
compte les diferents formes
d’envellir que existeixen.
Els centres residencials, centres diürns i entitats de persones grans de l’Anoia, també
s’han adherit a aquesta proposta per reivindicar el dret
de les persones grans a viure
dignament. Per aquest motiu,
des del 3 de juny es va informar a usuaris i usuàries, així
com també a les famílies, de
la iniciativa i van penjant fotos
amb els Pohotocalls i les seves
etiquetes corresponents a les
seves pròpies xarxes socials.
L’Anoia fomenta des del 2009
diferents accions adreçades

a la protecció de les persones
grans del territori: creació
d’una comissió per abordar les
situacions de maltractament a
les persones grans i l’elaboració de la “Guia Territorial de
l’Anoia per a l’actuació contra
els maltractaments a les persones grans” (2017), entre altres accions.
La inquietud dels professionals davant d’aquest fenomen
el qual cada vegada hi ha més
dades, fa possible poder avançar en la detecció, l’abordatge
i l’eradicació d’aquest tipus de
situacions. Així doncs, agrair
el compromís d’aquests professionals així com també a
les entitats per fer possible la
commemoració d’aquest dia,
especialment a les persones
grans i als ens locals.

Nova edició del grup de suport
emocional i d’ajuda mútua a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona en la seva Àrea
d’Atenció a les Persones ofereix a l’Ajuntament
d’Igualada el Servei de Suport
de Programes Socials amb el
Grup de suport emocional i
d’ajuda mútua.
El Grup de suport emocional
i d’ajuda mútua és un espai de
relació, de suport psicològic i
d’intercanvi d’experiències i
ajuda mútua entre persones
cuidadores no professionals.
Es pretén evitar la sobrecàrrega emocional i física de la
cura, conèixer altres persones
cuidadores i evitar la soledat i
disminuir l’estrès per millorar
així la qualitat de vida de les
persones en situació de dependència.
El grup estarà format per un
màxim de 20 persones que
viuen a Igualada i que són
cuidadores no professionals
de persones en situació de dependència i que, des de Serveis Socials se’ls ha orientat a
que participin d’aquestes sessions.
El Departament d’Acció So-

INSCRIPCIONS PER SETMANES

cial i Habitatge de l’Ajuntament d’Igualada ha organitzat
aquest grup, que, conduït per
una psicòloga, inicià l’activitat
el divendres dia 21 de juny i
que tindrà continuïtat un dia
a la setmana durant els mesos de juny, juliol, setembre,
octubre i novembre fins a un
total de 16 sessions d’hora i

mitja cadascuna a l’Espai Cívic Centre. Les persones interessades en rebre informació
i/o participar de les sessions
del grup cal que es posin en
contacte abans amb un/una
professional de Serveis Socials Bàsics a través del telèfon
93 804 75 81 per demanar entrevista prèvia.
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La JCI va organitzar un curs de lideratge efectiu
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat divendres 21
de juny, la Jove Cambra
Internacional d’Igualada va organitzar el curs d’«Effective Leadership» (Lideratge
Efectiu), curs oficial de la JCI,
a l’Ateneu Igualadí. La formació es va realitzar en català i en
anglès i va ser obert a tots els
qui volguessin millorar les seves qualitats de lideratge. Van
assistir-hi júniors de les Joves
Cambres d’Igualada, Reus i
Barcelona, així com iguala-

dins interessats en el lideratge.
Els formadors que van realitzar aquest curs van ser l’Anna Frixach, membre de la JCI
Reus i Vicepresidenta Executiva de la JCI Catalunya, i l’igualadí Magí Senserrich, senador
i Chairperson del nou JCI Advocacy Committee de la JCI a
nivell mundial. També, es va
comptar amb la presència de
la Georgina Rodríguez, Vicepresidenta de Formació de la
JCI Catalunya i responsable
de l’Institut de Formació de la
JCI Catalunya.

La Comissió de Festes del barri de la Font Vella ha comunicat la relació dels participants
premiats en el 33è Concurs
de dibuix de l’Ou Com Balla.
En total, s’han presentat 343
dibuixos. Els premis es poden
recollir a Esports Sallès.

Després del curs, es va fer un
sopar amb els formadors i els

assistents per intercanviar experiències i vivències.

El GPS Mòbil d’Anoia Jove seguirà promocionant
hàbits saludables a les festes de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Servei Comarcal de
Joventut del Consell
Comarcal de l’Anoia,
un any més, posa en marxa el
programa GPS mòbil per als
Ajuntaments amb l’objectiu de
promocionar hàbits saludables entre el col·lectiu jove. El
servei GPS (Grup de Promoció de la Salut) Anoia Jove, es
mou en una autocaravana que
s’instal·la en els actes juvenils
nocturns dels municipis que
ho sol·liciten i on les professionals de Joventut del Consell
informen sobre hàbits saludables i conductes responsables
i segures, a més de proporcionar preservatius i alcoholímetres d’un sol ús de forma
gratuïta. També duent a terme
proves d’alcoholèmia digitals
per prevenir l’ús del cotxe en
estat d’embriaguesa.
El GPS mòbil d’Anoia Jove es
va posar en marxa per primer
cop aquesta temporada el 8 de
maig a Vallbona d’Anoia on va

realitzar un centenar de proves d’alcolhèmia. A l’estand del
servei, s’hi pot trobar un ampli material informatiu sobre
qüestions com ara el consum
responsable de substàncies, la
prevenció de riscos en les relacions sexuals i la prevenció
de riscos associats amb el consum i la conducció segura.
El programa GPS Anoia Jove ja
fa més de 7 anys que volta per
les festes d’estiu de la comarca
treballant per a la prevenció i
reducció de riscos. El passat
dissabte 15 de juny, es va realitzar la 3a edició de Festes de
Qualitat, una formació dirigida a les entitats que organitzen
esdeveniments als seus municipis (associacions juvenils,
consells de joves, etc.), on es
sensibilitza en la dispensació
i el consum responsable d’alcohol i altres substàncies així
com de festes lliures d’actituds
sexistes. L’objectiu principal és
apoderar els mateixos joves en
qüestions de salut per tal que
siguin ells mateixos els agents

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

del canvi. La formació Festes
de Qualitat, que enguany s’ha
organitzat conjuntament amb
l’àrea d’Igualtat i LGBTI de la
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena, es va centrar en la
gestió i l’autogestió de Punts
Liles, així com, en conèixer els
protocols d’actuació per prevenir les violències masclistes
en espais d’oci nocturn.
El projecte ofereix també als
municipis tres falques radiofòniques que s’aniran reproduint durant tota la nit festiva per tal de recordar als i les
assistents que es troben en un
espai lliure d’assetjaments i de
violència masclista. Aquestes
falques van ser realitzades per
joves de diferents entitats de la
comarca a través de la 2a edi-

ció de la formació Festes de
Qualitat.
L’autocaravana GPS Anoia Jove ja ha estat a La Pobla
de Claramunt (21 de juny) i
La Torre de Claramunt (22
de juny), i ho farà a Masquefa (6 de juliol), Carme (12
de juliol), Sta. Margarida de
Montbui (19 de juliol), Òdena (26 de juliol), La Llacuna
(3 d’agost), Capellades (16
d’agost), Hostalets de Pierola (17 d’agost), Sant Martí de
Tous (30 d’agost), Vilanova del
Camí (30 i 31 d’agost), Piera (6
de setembre) i finalitzarà a Calaf (7 de setembre) donant cobertura a les respectives festes
majors i altres esdeveniments
populars.

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS

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

Relació de premiats
del concurs
“Ou com Balla”

Tens deutes?, t'els exonerem!
2a OPORTUNITAT
www.iuristriviumadvocats.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07

Premis Edat 3 Anys
1R. Berta Balsells Roca
Garcia Fossas
2N. Maria del Carmen Perez
Escolapies
3R. Paula Esteve Lopez
Escolapies
Premis Edat 4 Anys
1R. Lila Ricart Tusal
Ramon Castelltort
2N. Aina Camprubi
Escolapies
3R. Laia Porlan
Jesus Maria
Premis Edat 5 Anys
1R. Jan Barrios Carulla
Escolapies
2N. Tomimi Jesus Maria
3R. Jousra Haddouch
Jesus Maria
Premis Edat 6 Anys
1R. Romaisa Azlami
Mare Divi Pastor
2N. Alex Rodriguez
Mare Divi Pastor
3R. Asmara
Mare Divi Pastor
Premis Edat 7 Anys
1R. Eloi Tolosa Garcia
Ramon Castelltort
2N. Otger Codina Biosca
Escola Pia
3R. Arnau Marimon Salles
Escola Pia
Premis Edat 8 Anys
1R. Eudald Castelltort Puig
Escola Pia
2N. Alexandra Egea Alonso
Mare Divi Pastor
3R. Lluc Font Mare
Divi Pastor
Premis Edat 9 Anys
1R. Julia Navarro Sans
Jesus Maria
2N. Daniel Eduard Philip
Escola Pia
3R. Martina Prado
Jesus Maria
Premis Edat 10 Anys
1R. Ana Castelltort
Escola Pia
2N. Bruna Marimon Salles
Escola Pia
3R. Zaid Tonimi
Jesus Maria
Premis Accesits 11 Anys
1R. Arturo Casanova Aconte
Escola Pia
2N. Erik Molina
Escola Pia
3R. Anna Orpinell Espanyol
Escola Pia
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Pelegrinatge de l’Hospitalitat de Lourdes
HOSPITALITAT LOURDES / LA VEU

U

n any més, l’Hospitalitat de la Mare de
Déu de Lourdes de la
Comarca de l’Anoia ha participat en el Pelegrinatge anual
a Lourdes que organitzen les
Hospitalitats dels Bisbats de
Vic i Solsona.
El pelegrinatge es va iniciar
el passat dissabte 8 de juny,
i ha durat cinc dies. Dies
plens d’activitats però sobretot de molta convivència
entre les persones que hi van
com a malaltes, i les persones voluntàries de servei.
Un voluntariat on l’ajuda, la
companyia, o els somriures
que un entrega, és tornat
per mil per aquell malalt o
malalta. Només per aquest
motiu ja és un èxit, i només
per això ja val la pena tornar a Lourdes l’any vinent,
com així han expressat algunes de les persones que ens
acompanyaven per primera
vegada
Pel que fa als actes, han estat
molt similars de les passades
edicions, destacant la repetició d’un que vam encetar l’any
anterior titulat “Feu el que el
malalt us digui”. Una tarda per

descobrir, sobretot pels pelegrins i la gent de primer any;
per conviure, i per aprofitar
cadascú el seu temps per fer
el que volgués, sense ritmes
ni horaris marcats. Destacar
també la processó de torxes,
presidida per la nostra hospitalitat, i acompanyada d’un
cant del virolai molt sentit i
que va fer posar la pell de gallina i arrencar aplaudiments
dels milers de persones d’arreu del món que hi participava. També a destacar un any
més, la missa a la gruta en ca-

Reconeixement a les
Dones de les Tardes
dels Dimecres

DONES T. DIMECRES / LA VEU

E

l 14 de Juny Dia Mundial del Donant de
Sang, a Catalunya la
Federació Catalana de Donants de Sang ha estat l’encarregada d’organitzar l’acte de
reconeixement i homenatge
a persones donants i entitats
col·laboradores.
L’esdeveniment es va celebrar al Palau de la Generalitat de Catalunya amb la
presència del President de la
Generalitat Quim Torra.
Per la Comarca de l’Anoia les

Dones de les Tardes dels Dimecres van rebre reconeixement per la seva divulgació i
col·laboració des de fa anys
en les maratons de donació
de sang de Igualada i Vilanova del Camí, acompanyant al
donant, fent costat en tot el
procés i en el refrigeri.
Per cloure l’acte, després de
la intervenció de Quim Torra, la cantant Atenea oferí
dues cançons. Tot seguit
brindaren tots plegats al
Pati dels Tarongers. Un senzill gest de donar sang salva
vides.

talà i la passada per la gruta,
tot i fer-hi presència la pluja i
una mica de vent.
Cal remarcar que tots els actes que organitza el Santuari,
van ser presidits pel Bisbe de
Solsona Mons. Xavier Novell.
El nostre Bisbe Mons. Romà
Casanova es va incorporar el
diumenge al Pelegrinatge com
un pelegrí més. Els més joves,
a més del seu servei de voluntariat, també varen aportar el

seu granet amb la missa més
lúdica i festiva preparada per
ells, una vetlla de pregària, i
també amb la tarda lúdica de
teatre i música.
En definitiva, tot i alguna inclemència meteorològica, un
bon pelegrinatge que ha complert els objectius amb escreix.
El principal: acompanyar i
acollir a totes aquelles persones que volen viure l’experiència d’un pelegrinatge.
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Diumenge torna el
Mercat d’Antiguitats al
Passeig Verdaguer
Aquest diumenge 30 de juny
torna el Mercat d’Antiguitats,
el darrer abans de l’estiu doncs
al juliol i a l’agost no n’hi haurà. De les 8 del matí a les 2 del
migdia, al Passeig Verdaguer
d’Igualada, més de 150 expositors es tornaran a donar
cita a la Fira d’Antiguitats i
Col·leccionisme. Passat l’estiu,
la propera edició serà el dia
29 de setembre. Els visitants
podran passejar de les nou
del matí a les dues de la tarda
per un Passeig Verdaguer ple
de parades a les dues bandes
des del carrer Sant Magí fins el
carrer Sant Vicenç.
La Fira d’antiguitats i col·leccionisme es va iniciar l’any 1980
i des del 1993 es va completar
amb la Mostra d’art i artesania. El mercat és un punt de
trobada per a tots els amants
de les antiguitats i el col·leccionisme (monedes, postals,
xapes de cava, discs …) realitzant vendes, compres i fins
i tot d’intercanvis. El Mercat
d’Antiguitats està organitzat
per Fira d’Igualada, amb el suport de l’Ajuntament.
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economia i empresa
NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
BCN capital europea del talent emprenedor:
La taxa d’emprenedoria creix fins el 8,13% (superior al promig europeu)

Espai patrocinat per

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon
Consellera d’ Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.

Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat
La inversió estrangera a #Catalunya el 1T 2019 (704,5 milions d’€)
incrementa un 97% en relació al mateix període de l’any anterior. El
79% d’aquesta inversió té com a origen la UE. @vicepresicat @idescatCal un pacte ampli societat catalana per dir prou.

Si només preguntes “per què”,
tanques el pas a les possibilitats.
Josep Soriguera

Advocat ICB. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat

JUSTÍCIA GRATUÏTA, FUNCIONA?

L

“El sector de la #moda a Catalunya, amb més de 700 empreses dedicades, representa el 7,5% del PIB. Cal cuidar i donar suport als
joves talents emergents i potenciar-ne la seva internacionalització”,
assegura @angelschacon al #080bcnfashion #UndressYourMind

Només entre el 10% i el 15% de les empreses
familiars aconsegueixen superar amb èxit el
relleu en arribar a la 3a generació
Eulàlia Closa

Grup Carles Advocats
@grup_carles

EL PROTOCOL FAMILIAR I EL RELLEU
GENERACIONAL A L’EMPRESA

a Justícia Gratuïta té principal·
ment tres problemes, el primer
és que el que n’ha de fer ús no
sap com funciona i això provoca,
moltes vegades, que quan es demana és
tan tard que ja no hi ha res a fer; el segon
és que els honoraris que perceben els ad·
vocats i procuradors d’ofici són de pena;
i per últim, a causa de l’anterior és que, a
vegades, no s’hi poden dedicar totes les
hores que el cas requereix.
Així i tot, cal dir que els col·legis pro·
curem el seu bon funcionament. L’any
2017 a Catalunya es van cursar 343.000
assumptes de Justícia Gratuïta.
La Generalitat de Catalunya la defineix
de la següent manera:
“Servei públic que garanteix el dret a
obtenir defensa i representació gratuïtes
per advocat i procurador quan la perso·
na immersa en un procediment judicial
acredita insuficiència de recursos per
litigar i litiga en defensa de drets o inte·
ressos propis. Prestat pels col·legis”.
Qui la pot sol·licitar doncs? Tots els
ciutadans espanyols, els nacionals dels
Estats membres de la Unió Europea i
els estrangers que resideixin a Espanya,
quan acreditin l’esmentada insuficiència
de recursos per litigar. També poden sol·
licitar Justícia Gratuïta les Entitats Ges·
tores i Serveis Comuns de la Seguretat
Social, en tot cas.

En segon lloc si és prestat pels col·legis,
el que ha de fer la persona sense recursos
que necessiti justícia gratuïta, és dema·
nar-ho el Col·legi corresponent, general·
ment aquest es troba ubicat dintre dels
jutjats de cada ciutat.
Quan s’ha de demanar? Doncs si no hi
ha recursos com més aviat millor, tant si
és per oposar-se a una demanda/querella
que ens han posat, com si l’hem d’inter·
posar-la.
Quina és la insuficiència de recursos?
Cal saber, que encara que la justícia gra·
tuïta la demani una persona física, el que
es tindrà en compte són els recursos de
la unitat familiar. Aquesta ve determina·

da per l’Agència Tributària, pel que, de
vegades, persones que conviuen juntes
no formen part de la unitat familiar,
com per exemple un avi que viu amb la
família per no estar sol, però que té la
seva pròpia economia. Aquests recursos
es mesuren per l’Indicador Públic de
Rendes Múltiples (IPREM) que un indi·
cador que cada any ha d’establir l’Estat,
actualment l’IPREM Anual - 14 pagues,
està en 7.519,59 € anuals, aquesta quan·
titat no es pot superar en dues vegades,
en dues vegades i mitja o en tres vegades
depenent, respectivament, de si és una
persona no integrada amb cap unitat fa·
miliar, integrada amb una unitat fami·
liar de menys de quatre membres, i les
integrades per quatre o més membres o
que tinguin reconeguda la seva condi·
ció de família nombrosa. En casos ex·
cepcionals es pot arribar a cinc vegades
l’IPREM.
La Justícia Gratuïta té uns certs avantat·
ges: el primer és que una vegada dema·
nada, el procés iniciat queda en suspens
fins que és resolt si se’n té dret o no; si es
té el dret, és nombra advocat i procura·
dor d’ofici, que es fa de manera aleatòria
pels Col·legis.
La segona és que encara que el benefici·
ari de Justícia Gratuïta sigui condemnat
en costes no les haurà de fer efectives,
però si en el termini de tres anys esdevé
a millor fortuna, se li podran reclamar, i
la tercera és que queda eximit de pagar
taxes en cas que es presentin els recur·
sos pertinents.
La premissa és... funciona!, però dema·
na-la a temps

A

quest passat Nadal, una cone·
guda marca de mobles presen·
tava un anunci interessant en
el qual es posava en evidència
que una família, asseguda a taula per Na·
dal, no era capaç d’encertar preguntes re·
latives a coses quotidianes i bàsiques dels
membres de la família, i s’adonaven que
coneixien molt millor el món de les xar·
xes socials que al qui tenen al costat, fet
que els portava a una voluntat de diàleg i
descoberta d’ells mateixos.
Traslladat al món empresarial, aquest
anunci és bastant il·lustratiu de l’essència
del que és el Protocol Familiar, ja que la
seva elaboració implica conèixer i posar
a debat els diferents interessos i volun·
tats dels membres de la família i el futur
de l’empresa familiar.
El Protocol Familiar és un instrument
jurídic que, fruit de la reflexió de la fa·
mília empresària i de les seves inquie·
tuds, pretén ordenar les relacions entre
empresa i família, definint els interessos
respectius i evitant que ambdues esferes
es confonguin.
Hi ha moments en la vida d’una empresa
familiar en què es detecta la necessitat
d’ordenar determinades mesures que ga·
ranteixin i fixin la vinculació dels mem·
bres de la família amb l’empresa. Això

implica un procés de debat que s’acaba
definint en el contingut del Protocol Fa·
miliar, de manera que es determinen els
principis que la família empresària con·
sidera com a importants i vertebradors
de l’empresa i, alhora, s’ordena el relleu
generacional al davant de l’empresa fa·
miliar intentant evitar tensions entre els
membres de la família i donant estabili·
tat al projecte empresarial.
Segons ens diuen les estadístiques, no·
més entre el 10% i el 15% de les empre·
ses familiars aconsegueixen superar amb
èxit el relleu en arribar a la tercera gene·
ració, i això moltes vegades és degut a la
dificultat d’harmonitzar els interessos de
l’empresa, on l’objectiu és la rendibilitat, i
els interessos dels membres de la família,
que moltes vegades busca una protecció,
una seguretat o una projecció en l’empre·
sa que no es justifica des d’un punt de
vista empresarial.
El Protocol pretén ser una eina fruit
del consens dels membres de la família
que doni cohesió al nucli familiar i fixi
les pautes per a la presa de decisions, de
manera que es prioritzi l’interès comú en
temes tan importants com la incorpora·
ció de membres de la família a l’empresa,
la retribució, la formació, l’accés a l’òrgan
d’administració i la successió encarant
amb estabilitat el futur de l’empresa.
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El més llegit 					

#latevaveu
Ara plegava de treballar i he anat a veure al seu lloc
de feina a la meva parella a qui no he vist en tot el
dia i que ha començat torn de nit però sobretot si
la gent jove no marxem de casa i no tenim fills és
per qualsevol merda amb nom guai en anglès i no
perquè siguem pobres.

www.veuanoia.cat

Marina @marinamis92
Quina gran notícia! Per mi ja s’hi poden podrir a la
presó. I si els violen a ells, no em sabrà gens de greu.
Així m’he tornat!
El Suprem condemna per violació la Manada i eleva la pena a quinze any

a l’Anoia per l’onada
1 Alerta
2
de calor, aquests son els
consells a seguir

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

Instants de La Veu

3

Els Bombers atenen fins a 24
serveis a la comarca durant
la revetlla de Sant Joan

Carola Ribaudí @ribaudic
Quina ràbia aquella gent que acaba les frases amb
un ”no?”, no?

@veuanoia
Marc Mañé @marcmanye
En España están sorprendidos por el ”giro a la derecha de Ciudadanos”, mientras que en Catalunya
lo que sorprendería es que dieran un giro para
abandonar la derecha. Es lo que tiene ser dos países
distintos

Pep @guardiolaoficial serà a la inauguració de la Cruyff Court dels Hostalets de Pierola
#cruyffcourt #hostaletsdepierola
#anoia #veuanoia#premsacomarcal

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#83 Fina Hernández
L’any 1976 vaig començar a treballar a Industrias Valls, model d’excel.lència empresarial familiar. La major part del temps l’he dedicat a l’atenció al client, a la botiga
Punto Blanco.
El tracte amb la gent és la meva passió i ha estat el meu ofici durant 43 anys. Ara
començo una nova etapa plena d’il.lusió i energia. Em jubilo contenta de la feina
feta i de l’oportunitat de conèixer molta gent. Espero que tots els clients fidelitzats
durants aquests anys, continuin anant a la botiga.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
L’empresa Punto Blanco celebra el seu centenari .

Rubén @egel71
Sobre l’episodi d’avui al Parlament: ILP o el que sigui, el que m’agradaria és que realment exercíssim
la independència. Ja tenim una col·lecció de resolucions polítiques com per embolicar la Sagrada
Família, no ens en calen més.

Xavier Bermúdez @xavibermudez
Les tres convocatòries del #PERIS han suposat
destinar 36 milions d’euros a la recerca en salut,
establir la recerca com a indestriable de la pràctica assistencial, apropar els resultats als pacients,
i millorar la qualitat i avaluar l’impacte social en
recerca

Alba Vergés Bosch @albaverges
Ja són 3 els #incendis que han tingut lloc a la
comarca de l’ #anoia els darrers dies. Demanem
extremar la precaució (durant tot l’any) i en especial aquests dies de tanta calor per evitar desastres
ecològics i socials. Hi tenim molt a perdre. Entre
totes, cuidem el territori!

CUP Tous @cuptous
L’Escola Font del Roure ha estat enguany un dels
tres centres educatius de la comarca de l’Anoia
que han rebut el reconeixement de centre innovador de mans d’@educaciocat.

Ajuntament Masquefa @AjMasquefa
Esgarrifa! Molta prudència, setmana molt complicada arreu de Catalunya. Recorda si veus
fum/foc truca al telèfon 112. #adfcat #incendis
#CF2019

ADF El Bruc @ADFElBruc

FOTO: Cesc Sales

He caminat 778.5km del #CaminodeSantiago
tal com em vaig proposar. Ara queda la part més
dura del repte, superar les xifres de recaptació per
ajudar als Pallapupas, als nens i nenes ingressats
als hospitals per poder ; abans d’entrar al quiròfan o en els tractaments que reben

Francesc Esteve i Tomàs @funkyover
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1919 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu
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Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 Igualada

Primer gran pla d’urbanització de la ciutat,
que va permetre adoquinar els carrers
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

L

’any 1919 va començar, el 13 de gener, amb
l’aprovació a l’Ajuntament de l’emissió d’un “emprèstit” de 700.000 pessetes
per a les obres d’adoquinat de
les vies públiques de la ciutat.
Bàsicament, es va tractar d’una
col·lecta pública entre tots els
igualadins per treure definitivament el fang dels carrers de
la ciutat. Va ser el primer gran
pla d’urbanització d’Igualada,
que, a l’any següent, va viure
una nova inversió d’1.000.000
de pessetes amb el mateix objectiu.
El periòdic “Llibertat”, del
gener d’aquell any, publicava
un extens reportatge sobre
aquest projecte, que va causar
un gran impacte en aquella
Igualada de principis de segle.
Deia així:
“Aquesta, nostra ciutat, nomenada la ciutat del fang i de la
pols, està d’enhorabona davant
dels projectes existents, encaminats a fer-li perdre aquell,
títol tan ben guanyat durant
els anys en que hem vist intransitables els nostres carrers
per l’abundor de fang que les
plujes de l’hivern deixen en
ells, que és substituit, a l’estiu,
per núvols de pols que fan l’aire
irrespirable.
Veritablement, és una vergonya que una població tan industrial com és la nostra hagi
permanescut tant temps indiferent a la necessitat de posarse
al nivell d’altres poblacions que,
menys riques, han comprès que
un dels mellors atractius que
pot tenir una població és que
els seus carrers siguin nets de
fang i de pols i que s’hi pugui
transitar amb gust, tant després d’haver plogut, com durant les llargues sequedats de
l’estiu. En conseqüència han fet
els sacrificis precisos per a adoquinar-los posant-se així en
condicions que el desenrotllo de

El carrer del Sol a Igualada, dels últims que conserven llambordes.

Portada de “L’Igualadí” del 23 de febrer de 1919, sobre
l’enorme sacrifici econòmic que van fer els igualadins
per a adoquinar els carrers de la ciutat.

la vida moderna exigeix.
En efecte, en una de les sessions tingudes per nostre Ajuntament durant el prop-passat
Desembre, quedà aprobat, el
projecte de concertar amb el
Comitè Administratiu de la
Mancomunitat de Catalunya,
un emprèstit destinat a adoquinar un número de carrers de
nostra ciutat, els que es puguin,
mentres arribin altres recursos
que permetin adoquinar-los
tots.
Amb el fi de que puguin adoquinar-se el major nombre de
carrers, i confiant amb la cooperació del veïnat, s’ha pensat
en obrir un concurs públic per
a que els veïns presentin colectivament per carrers, proposicions oferint contribuir al cost
de l’adoquinat, i aleshores les
obres, s’aniran realitzant, per

Anunci de 1919 a la premsa igualadina.

l’ordre de carrers quins propietaris més hagin ofert, en proporció al número de metres
quadrats d’adoquinat.
Altre projecte del mateix caràcter que l’anterior, és el que exposà en l’Ajuntament el regidor
senyor Artés, anunciant que segons noves que tenia estaven a
punt d’ésser acabats els estudis

fets per a adoquinar la carretera reial en el trajecte de des de
Sant Agustí a l’extrem del carrer de la Soledad.
Sabut és de nostres lectors que
la carretera pertany a l’Estat,
el qual s’obliga a ajudar amb el
pagament d’una mitat de l’import del pressupost de l’adoquinat, essent a càrrec de l’Ajuntament de la població interessada
el pagament de l’altre meitat.
Com que aquest pressupost no
pot baixar de 60 a 70 mil duros
i l’Ajuntament no pot carregar
amb una tan grossa despesa,
fou acordat cridar a tots els
propietaris de les cases veïnes
de la carretera a una reunió
que se celebrarà el diumenge
dia 12, a les dotze, per a demanar la seva cooperació, a l’obra
projectada, ja que d’ella han de

treure’n tots grosses aventatges.
De moment sabem que són
molts els propietaris al.ludits
que estan disposats a fer sacrificis ben importants per a
lograr que aquest projecte sigui
una realitat. Acabat ja el carrer
d’Artés, s’ha començat l’adoquinat del carrer de l’Argent, on ja
s’arreglen les voreres, operació
necessària per a assentar després l’adoquinat.
Per a l’adoquinat d’aquest carrer es compta amb la base de
l’oferta de 5.000 pessetes feta
pel M. I. Dr. D. Jaume Serra i
Jordi, Vicari general d’aquesta
diòcesi, per haver nascut en-dit
carrer. En bé d’Igualada desitgem que aquest exemple de
civisme i amor a la ciutat nadiua, tingui força imitadors”.

La Rambla St. Isidre, quan encara estava del tot adoquinada, com a part de la N-II i antiga Carretera Reial.
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Nova senyalització dels sepulcres megalítics de Rubió:
el dolmen de les Maioles i el dolmen dels Tres Reis
RUBIÓ / LA VEU

D

urant el passat mes
de maig s’ha desbrossat i adequat els
espais on trobem els dòlmens
de les Maioles i el dels Tres
Reis i s’ha instal·lat la nova senyalització en aquests espais
arqueològics cabdals per entendre la prehistòria dins dels
nostre municipi.
Aquests dòlmens ja van ser
senyalitzats l’any 1995 amb
la creació de la Ruta dels Sepulcres Megalítics de l’Anoia que també incorporava el
Dolmen de Plans de Ferran a
Argençola. Aquesta iniciativa
va ser proposada i executada
per la Secció d’Arqueologia
del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI) en
motiu de la recent excavació
del Dolmen de les Maioles.
Aquesta va ser la primera
ruta dedicada al patrimoni en
l’àmbit comarcal de l’Anoia,
tota una fita.
Després de tots aquests anys,
en els que aquests monuments funeraris prehistòrics,
no han parat de rebre visites,
calia refer la senyalització ja
molt deteriorada. L’Ajuntament de Rubió, amb el suport
de la Diputació de Barcelona, va encarregar les tasques
d’adequació i renovació de la
senyalització a l’empresa Cat
Patrimoni especialitzada en la
gestió de patrimoni cultural.
Un cop renovada la senyalització, els visitants poden

L’Ajuntament de Rubió, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, va encarregar les
tasques d’adequació i
renovació de la senyalització a l’empresa Cat
Patrimoni, especialitzada en la gestió de patrimoni cultural.
gaudir de tota la informació
de cada espai de forma entenedora i interpretativa. Tot
seguit us en fem resum de la
informació que inclou cada
plafó.
Sepulcre megalític de les
Maioles
El sepulcre megalític de les
Maioles, excavat l’any 1995,
es troba situat en una petita
elevació a l’extrem meridional
dels altiplans de Calaf, a tocar
de la serra de Rubió, en una
àrea utilitzada des d’antic com
a via de transhumància i de
comunicació amb les serralades del Pre-pirineu i les terres
baixes.
Aquest conjunt funerari és
una construcció realitzada i
utilitzada durant el primer
terç del II mil·lenni aC (2000
– 1600 aC) i s’inclou dins de
la tipologia anomenada de
les petites galeries catalanes o
sepulcres de corredor ample,

Dolmen dels Tres Reis. / CAT.PATRIMONI

formada per la cambra funerària, el corredor i el túmul.
El corredor, amb una longitud
d’1,40 m, està format per dues
lloses verticals i dona accés a
la cambra funerària.
La cambra funerària, de forma trapezoidal, està formada
per quatre lloses, una de les
quals separa el corredor de
la cambra funerària. A l’interior de la cambra hi havia un
conjunt de pedres de mida
petita, dipositades de forma
atalussada, contra la llosa de
la capçalera amb la finalitat de
tancar els angles d’unió amb
la resta de les lloses. El sòl de
la cambra està format per un
enllosat de petites lloses, més
o menys planes, col·locades al

Dolmen de les Maioles. / CAT.PATRIMONI

damunt d’un reompliment de
terra.
Tota l’estructura funerària
està envoltada d’un túmul, de
10 m de diàmetre i 1,5 m d’alçada, construït amb blocs de
pedra i terra que protegeix el
sepulcre i li proporciona monumentalitat.
Les restes que, de forma primària i successiva, foren inhumades a l’interior de la
cambra funerària corresponen a un total de 15 individus de diferents sexes i edats.
D’aquest conjunt funerari cal
destacar una de les inhumacions, la darrera, associada a
un aixovar format per un vas
ceràmic sencer i protegit per
una estructura de pedres situat a la zona dels peus.
Durant l’excavació es van recuperar importants materials
arqueològics: ceràmica llisa i
amb decoracions incises fabricada a mà, una punta de sageta i fragments de làmines de
sílex, percussors de pedra, un
punxó de coure, una anella de
bronze i denes de collaret de
dentalium, d’esteatita i una en
forma de barrilet fet de pedra
verda.
Sepulcre megalític dels Tres
Reis
El sepulcre megalític dels Tres
Reis, excavat l’any 1964, fou
construït i utilitzat durant el
Bronze Mitjà (1500 - 1200
aC). És una construcció fune-

rària del tipus cista, formada
per la cambra funerària i el
túmul.
La cambra, de planta quadrada, està formada per cinc lloses verticals, una a la capçalera, una al lateral esquerre, dues
al lateral dret i una de tancament, que és més petita per
poder manipular-la fàcilment
a l’hora de realitzar inhumacions posteriors. La coberta es
troba molt fragmentada i desplaçada a la zona del túmul.
Tota la cambra sepulcral estava envoltada d’un túmul de
8,20 m de diàmetre i 0,50 m
d’alçada, construït amb pedra
i terra, que protegia tota l’estructura i també en dificultava
la reutilització.
Les restes inhumades localitzades a l’interior de la cambra
no van permetre identificar
un nombre exacte d’individus,
perquè havia estat espoliada
des d’antic. No obstant això,
es van recuperar quatre dents
i tres molars d’adult.
Durant l’excavació també és
van recuperar diversos fragments de recipients ceràmics
fabricats a mà i sense decoracions, de pasta reductora i oxidant, la majoria situats davant
la llosa de la capçalera o bé a
tocar de la llosa de tancament
i que corresponien a part de
l’aixovar dels individus inhumats. Posteriorment, també
es va localitzar un punxó de
coure biapuntat.
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Festa Major dels barris
del Pla d’Òdena

Òdena celebra Sant Joan amb revetlla i
la flama del Canigó

ÒDENA / LA VEU

ÒDENA / LA VEU

la pista poliesportiva. També hi
haurà festa de l’escuma. Tot fins
a les dues del migdia. Després
de dinar, a les sis de la tarda hi
haurà el torneig de petanca, a
les cinc de la tarda, al camp de
futbol tindrà lloc un triangular
de futbol memoria Toni Gandía. Un cop acabat, es procedirà
al tradicional partit de “casados
contra solteros” i a un quart de
deu al centre Cívic hi haurà espectacle infantil de màgia. A la
nit, a dos quarts d’onze de la nit
hi haurà disco-mòbil a la pista
poliesportiva.
Diumenge començarà el dia a
les deu del matí amb un taller
de kimocap familiar al local de
l’església. A les nou del vespre
tindrà lloc el correfoc i l’espectacle pirotècnic a càrrec dels
Cabrons de Vilanova del Camí
posaran el punt final a les festes
d’enguany.

A

quest cap de setmana
Òdena celebra la 34
edició de la Festa Major dels barris de Sant Pere, Pla
de la Masia, Sant Ramon i Manyoses. Seran tres dies farcits
d’activitats per a totes les edats
i tots els gustos que tindran lloc
principalment a la pista poliesportiva i al Centre Cívic.
Així, la festa començarà divendres a les nou de la nit amb el
llançament del chupinazo i la
traca d’inici de festa, a continuació a la pista poliesportiva tindrà lloc el sopar amb barbacoes
perquè tots els assistents es cuinin el seu menjar. Després del
sopar es podrà gaudir de l’actuació del grup Som-hi Band.
Dissabte començarà la jornada a
les deu del matí amb jocs infantils, inflables i el toro mecànic a

A

quest diumenge 23,
el municipi d’Òdena
celebrava la revetlla
de Sant Joan amb la flama del
Canigó, fogueres, sopars de
germanor, música i ball. Així,
la festivitat va començar a
les set de la tarda quan els 65
corredors es van concentrar a
la plaça Major per sortir cap
a Igualada a recollir i portar
en relleus la Flama del Canigó que va encendre la foguera del Parc de la Font. Cap a
quarts de deu de la nit va arribar la flama que va ser el tret
de sortida de la festivitat.
Cap a dos quarts de déu de
la nit la gent ja va començar
a sopar en un Parc de la Font
ple de goma gom amb taules
llargues plenes de veïns i veï-

nes que gaudien de la germanor de la trobada anual. Com
és un costum per aquesta
celebració, cada veí i/o veïna
porta sopar per a compartir i
tothom gaudeix del menjar i

la bona companyia. L’Ajuntament s’encarrega de les taules
i cadires i de repartir coca i
cava per a tothom. Després,
la festa va seguir amb música
i ball per a tothom.

Iguana dóna servei de fibra òptica de qualitat al Pla de les
Gavarreres, Pla de la Masia i barri del Pla d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

tècnica preferent i possibilitat de trànsit garantit, en el
cas de la modalitat pensada
per a negocis. A més, Iguana ofereix assessorament per
estalviar en la factura global
de telecomunicacions de les
empreses –siguin grans empreses o PIMES- i dissenya
solucions de telefonia fixa i
mòbil i, implementa i configura centraletes virtuals.

I

guana segueix amb el
desplegament de la seva
pròpia xarxa de fibra
òptica per la comarca i, pensant en les necessitats de les
empreses de l’Anoia, ja ha fet
arribar la seva fibra òptica al
Pla de les Gavarreres i al Pla
de la Masia. La xarxa també
permet connectar l’Aeròdrom i les empreses que allí
hi treballen.
Les empreses de la zona ja
poden tramitar l’alta de fibra òptica amb una connexió
fiable, ràpida, de qualitat i a
mida del negoci, amb atenció

ca al barri dels Pla d’Òdena, concretament al barri de
Sant Pere, Manyoses i Pla de

la Masia.
Amb l’objectiu de participar
activament a la vida del barri
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Col·laboració amb el barri
dels Pla d’Òdena
D’altra banda, l’operador de
telecomunicacions de l’Anoia
també ha fet arribar la seva
pròpia xarxa de fibra òpti-

i participar a la festa major
que es durà a terme aquest
cap de setmana, Iguana ha
signat un conveni de col·laboració amb l’associació de
veïns de la zona, La Coraza,
mitjançant el qual oferirà un
punt Wi-Fi gratuït i lliure a
la pista poliesportiva, epicentre de la festa major.
Iguana és l’operador de telecomunicacions de l’Anoia
amb seus a Igualada i a Masquefa que desplega la seva
pròpia xarxa de fibra òptica
i de radioenllaç i que ofereix
serveis d’Internet, telefonia
mòbil i telefonia fixa tant a
empreses com a particulars.
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HORARI:

IES

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
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DIVENDRES 5
Pregó de Festa Major a càrrec de
l’actriu poblatana Esther Bové
Hora: 8 del vespre
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Tasta Pobla
Segona edició del Tasta Pobla
Hora: de les 8 del vespre a les 12
de la nit
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Concert amb els grups:
DOCTOR PRATS, GRUP LASTA
SANCO, DJ Àlex
Hora: 12 de la nit
Lloc: parc de Sant Galderic
DISSABTE 6
Tennis: Final del “Màsters Social
Categoria Preferent ” del CT Pobla
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Pistes de Tennis
Cercavila amb els Gegants i
Capgrossos de La Pobla de
Claramunt
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc d'inici: avinguda de
Gumersind Bisbal
Lloc de ﬁnalització: plaça de
l’Ajuntament
Sopar popular de Festa Major
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: plaça dels Països Catalans
Ball de Festa Major amb
l’orquestra THE WELCOME BAND
i, a continuació, DJ ÀLEX
Hora: 12 de la nit
Lloc: plaça dels Països Catalans

DIMECRES 3
Cantada amb la Coral La Lira
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: plaça de la Vila
DIJOUS 4
Havaneres amb el grup Port
Vell
Hora: 10 del vespre
Lloc: plaça dels Països Catalans
A la mitja part, hi haurà rom
cremat per a tothom.

DIUMENGE 7
Escacs: I Campionat de Festa
Major de Partides Ràpides
amb sistema suís
Hora: de les 10 del matí a les 2 del
migdia
Lloc: Teatre Jardí
Missa solemne de Furio
Franceschini cantada per
la Coral La Lira
Hora: 2/4 de 12 del migdia
Lloc: església de Santa Maria

Exposició de Josep Guixà
amb el títol "Dona i matèria"
Hora: 3/4 d’1 del migdia
Lloc: Sala Municipal
d'Exposicions
Sardanes amb la Cobla Vents de
Riella
Hora: 1 del migdia
Lloc: plaça de l'Ajuntament
A continuació, hi haurà un
refrigeri per a tots els
assistents.
Escape Room (Misteri al museu)
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Teatre Jardí
Les inscripcions es poden fer ﬁns
al dijous 4 de juliol al Cau Jove.
Hora: de les 4 de la tarda a les 8
del vespre.
Xarxa la Pobla “El Batibull de
Festa Major” amb el grup
DeParranda
Cal portar banyador, tovallola i
xancletes.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: pati de l’escola Maria Borés
“I ara què més?” de Pep Plaza
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: plaça dels Països Catalans
Preu: 5€
* En cas de pluja, l'espectacle es
farà a l'Ateneu Gumersind Bisbal.
DILLUNS 8
Parc infantil amb inflables
Hora: de les 11 del matí
a les 2 del migdia
Lloc: plaça dels Països Catalans
Xocolatada per a tota la quitxalla
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: plaça dels Països Catalans
Festa Holi amb ﬁnal d’escuma de
colors
Hora: 6 de la tarda
Lloc: plaça dels Països Catalans
* Cal portar roba vella.

Coral La Lira
CT La Pobla

Ho organitza:

Hi col·laboren:

La Llobreia
Els Gegants i Capgrossos de la Pobla
Xarxa la Pobla
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L’Agència de Residus de Catalunya
destinarà 4,4 MEUR a millores a la planta
de compostatge de Jorba

La bandera irisada
oneja al balcó de
l’Ajuntament de
Vilanova del Camí
i a Can Muscons
VILANOVA DEL C. / LA VEU

JORBA / LA VEU

E

l Consell de Direcció de l’Agència de
Residus de Catalunya
(ARC), presidit pel conseller Damià Calvet, ha aprovat aquest dijous atorgar 4,4
milions d’euros al Consell
Comarcal de l’Anoia per a la
millora d’infraestructures,
instal·lacions i processos de
tractament de residus de la
planta de compostatge de la
fracció orgànica de residus
municipals de Jorba. Ho ha
fet a través de la modificació d’un conveni aprovat el
passat mes de novembre que
atorgava a l’ens local 2,5 milions d’euros. D’aquesta manera, la subvenció definitiva serà de gairebé 2 milions
d’euros més que els inicials,
provinents del Fons de Gestió del cànon de residus municipals.

Per al conseller, “aquestes
millores mostren clarament
l’aposta del Govern per afavorir la transició de l’economia lineal, d’usar i llençar,
a l’economia circular, de la
reutilització i la transformació dels residus en recursos,
fet que genera creixement
econòmic sostenible, innovador, amb valor afegit i
ocupació de qualitat”, ha dit.

Millorant el tractament del
compost
Les millores a la planta de
Jorba consisteixen a adequar
i estabilitzar els talussos que
afecten les zones de treball
de la planta. També s’hi realitzaran obres per millorar
els processos de compostatge, l’eficiència i la capacitat
de tractament de la fracció
orgànica. Aquesta planta de

compostatge dona servei als
municipis de la comarca de
l’Anoia i rep també fluxos
procedents de comarques
veïnes. Amb les modificacions de la planta de tractament, la seva capacitat se situarà al voltant de les 10.000
tones anuals. El sistema de
compostatge serà mitjançant trinxeres ventilades.

Avui es commemora el Dia Internacional de l’alliberament
i orgull LGTBI. Al balcó de
l’Ajuntament de Vilanova del
Camí hi oneja des de dimarts
la bandera irisada en reconeixement al col·lectiu i per
commemorar, reivindicar i
reconèixer tant la diversitat en
l’orientació afectiva i sexual així
com en la identitat i expressió
de gènere.
La bandera irisada també oneja
a Can Muscons, seu de l’Espai
Jove que aquest mes de juny
acull un seguit d’activitats en
motiu de la celebració del 50è
aniversari del Dia de l’Orgull.
Entre les activitats programades, es pot visitar fins a finals
de mes, una exposició sobre el
Dia de l’Orgull on, els i les joves, poden descobrir l’origen
d’aquesta celebració, algunes
curiositats i també diferents
propostes per explorar.
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Arriba la Festa Major de la Pobla de Claramunt,
amb noves propostes
LA POBLA DE C. / LA VEU

A

la Pobla de Claramunt
ja és tot a punt per viu·
re i gaudir de la Festa
Major, que tindrà lloc del di·
mecres 3 al dilluns 8 de juliol.
En l’escrit de presentació, el
nou alcalde, Antoni Mabras,
explica que “enguany hem po·
gut incorporar en el progra·
ma un acte que ens fa molta
il·lusió: el pregó de Festa Major
que anirà a càrrec de l’actriu
poblatana Esther Bové. Per
altra banda, també ens hem
compromès a fer una festa més
sostenible amb el mínim d’im·
pacte ambiental”.
Durant les sis jornades, des de
l’Ajuntament amb la col·labo·
ració de diverses entitats locals,
s’ha programat un ampli ven·
tall de propostes, que inclouen
algunes novetats, com el pregó
o un Escape Room. Dos dels
actes a destacar seran el con·
cert amb Doctor Prats i l’espec·
tacle amb el conegut humorista
Pep Plaza.
La programació s’obrirà el di·
mecres 3 de juliol amb la can·
tada a càrrec de la Coral La
Lira, sota la direcció de Marta
Carceller i amb la música de
Marta Torres. L’audició tindrà
lloc a 2/4 de 10 del vespre a
la plaça de la Vila. El dijous 4
de juliol, a les 10 del vespre a
la plaça dels Països Catalans, el

grup Port Vell oferirà un reci·
tal d’havaneres. A la mitja part,
hi haurà rom cremat per a tot·
hom.
Pregó de Festa Major i concert amb Doctor Prats
El divendres 5 de juliol l’actriu
poblatana Esther Bové farà el
pregó de Festa Major, que és
una de les novetats d’enguany,
i que tindrà lloc a les 8 del ves·
pre a la plaça de l’Ajuntament. A
continuació, a la mateixa plaça i
fins a les 12 de la nit, es farà la
segona edició del Tasta Pobla. I
a les 12 de la nit al parc de Sant
Galderic, arribarà una de les ac·
tivitats estrella de la festa d’en·
guany: el concert amb Doctors
Prats, Grup Lasta Sanco i DJ
Àlex.
Les activitats festives del dissab·
te 6 de juliol començaran amb la
final del Màster Social categoria
preferent del CT la Pobla, que es
jugarà a 2/4 de 7 de la tarda a les
Pistes de Tennis. A la mateixa
hora, des de l’avinguda de Gu·
mersind Bisbal serà el punt de
partida de la cercavila amb els
Gegants i Capgrossos de la Po·
bla de Claramunt, que finalitza·
rà a la plaça de l’Ajuntament.
Aquest quart dia festiu, les pro·
postes continuaran amb el so·
par popular, que tindrà lloc a
partir de 2/4 de 10 del vespre a
la plaça dels Països Catalans. A
continuació, a les 12 de la nit, hi

haurà ball amb l’orquestra The
Welcome Band i la nit s’acabarà
amb la música del DJ Àlex.
El diumenge 7 de juliol les ac·
tivitats s’obriran amb el I Cam·
pionat d’Escacs de Festa Major
de Partides Ràpides amb siste·
ma suís, que es farà de les 10 del
matí a les 2 del migdia al Teatre
Jardí. A 2/4 de 12 del migdia, a
l’església de Santa Maria, s’ofici·
arà la missa solemne de Furio
Franceschini, cantada per la
Coral La Lira.
A la Sala Municipal d’Expo·
sicions, a 3/4 d’1 del migdia,
s’inaugurarà la mostra de Jo·
sep Guixà amb el títol “Dona
i matèria”, que es podrà visitar
fins al dissabte 20 de juliol. Tot

seguit, a la 1 del migdia, la pla·
ça de l’Ajuntament acollirà una
ballada de sardanes amb la Co·
bla Vents de Riella. També hi
haurà un refrigeri per a tots els
assistents.
A la tarda, a 2/4 de 6 al Teatre
Jardí, hi haurà una altra de les
novetats de la Festa Major d’en·
guany. Es tractarà d’un Escape
Room amb el títol Misteri al
museu. I a les 7 de la tarda, al
pati de l’escola Maria Borés, la
recent creada entitat Xarxa La
Pobla s’estrenarà amb un es·
pectacle per a la quitxalla amb
el títol El batibull de Festa Ma·
jor, a càrrec del grup DePar·
randa.
A 2/4 de 10 del vespre a l’es·

cenari de la plaça dels Països
Catalans pujarà el conegut hu·
morista Pep Plaza, un altre dels
plats forts de les jornades fes·
tives d’aquest any. Durant una
hora i mitja, interpretarà més
d’una seixantena de personat·
ges. El preu de l’entrada serà de
5 euros.
I el darrer dia festiu es dedicarà
als més menuts. De les 11 del
matí a les 2 del migdia a la pla·
ça dels Països Catalans es col·
locarà un parc amb inflables.
A la tarda, a 2/4 de 6 al mateix
lloc, hi haurà una xocolatada
per a la quitxalla. I les jornades
festives es clouran, a les 6 de
la tarda, amb una festa Holi i
bany d’escuma de colors.

L’exregidora republicana de Jorba, Agustina Solís, absolta en el
macro judici per frau a la Seguretat Social
JORBA / LA VEU

A

gustina Solís, qui va
ser regidora de l’Ajun·
tament de Jorba per
Esquerra Republicana de Ca·
talunya entre els anys 2011 i
2013, ha estat absolta de qual·
sevol tipus de responsabilitat
en el judici per un frau a la se·
guretat social per cobrar pen·
sions d’invalidesa de forma
fraudulenta, que es va celebrar
el passat mes d’abril i maig a
l’Audiència Provincial de Bar·
celona. L’exregidora, que va
dimitir quan va se acusada,
queda totalment exculpada de
qualsevol tipus de responsabi·
litat, ja que la sentència consi·
dera que no pot provar-se la
seva participació ni tant sols
que fos ella qui intentés en el

seu nom aconseguir que fos
declarada en situació de pen·
sionista de forma il·legal.
Els advocats d’Agustina Solís,
Carolina Telechea i Joan Boix
valoren molt positivament el
resultat del judici. “No hi ha·
via cap evidència de la partici·
pació de l’Agustina en els fets
en el quals se l’inculpava. Ha
quedat acreditat que ella no va
signar cap sol·licitud ni lliurar
cap documentació. La sentèn·
cia reflecteix la seva innocèn·
cia i restableix el seu honor i
credibilitat com a ciutadana i
com a regidora”
La sentència, comunicada el
passat dia 21 de juny, absolt
a 12 dels 15 acusats, la ma·
joria igualadins. L’Audiència
ha condemnat a Nieves V.S.,
principal acusada i cervell de

la trama, a 4 anys i 6 mesos de
presó com autora i inductora
dos delictes continuats de fal·
sedat agreujada en document
oficial i d’estafa, a una multa
de 1980 euros. També haurà
d’indemnitzar a la Seguretat
Social en la quantitat defrau·
dada fins a 459.600 euros. La
resta d’acusats, a excepció de
B.G.V., han estat absolts, al
considerar-se en la sentència,
que van ser enganyats per Ni·
eves V.S. Però les persones que
van percebre pensions frau·
dulentes, 9 dels 15 acusats,
hauran de tornar també les
quantitats cobrades, al consi·
derar-se partícips a títol lucra·
tiu, però sense responsabilitat
penal. L’altra condemnada
B.G.V, se li imposa una pensa
de presó d’un any i 6 mesos a

una indemnització de 25.000
euros.
La sentència considera provat
que Nieves V.S. va falsificar
certificats mèdics que induïen
a error als metges que efec·
tuen les valoracions l’Institut
Nacional de la Seguretat So·
cial. La principal condemnada
facilitava aquests certificats a
la resta de persones implica·
des a canvi de diners, amb un
evident afany de lucre. Però ha
absolt a 12 dels acusats a l’en·
tendre que van resultar enga·
nyats i que va ser la pròpia Ni·
eves V.S. qui acompanyava als
altres afectats i lliurava direc·
tament la documentació falsa.
ERC Anoia celebra l’absolució i agraeix la feina feta per
l’Agustina Solís

ERC Anoia celebra que l’ex-re·
gidora d’Entitats i Festes de
Jorba, Agustina Solís, hagi es·
tat absolta de tots els càrrecs
en la investigació per falsedat
i defraudació a la seguretat
social en la Sentència que ha
dictat aquesta setmana l’Au·
diència de Barcelona. Quan
va començar la investigació,
el mes de desembre del 2016,
l’Agustina va renunciar al
seu càrrec com a regidora,
d’acord amb el que preveuen
els Estatuts d’ERC per tots
els casos en els quals un càr·
rec electe és investigat judi·
cialment per qualsevol tipus
de causa. Per tots aquests
motius, ERC li agraeix el seu
compromís i la bona feina
que va fer mentre va exercir
el càrrec de regidora.
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Tot a punt a la Casa d’Andalusia per compartir una
nova Romeria Comarcal de la Virgen del Rocío
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

quest cap de setmana, 29 i 30 de juny el
CC Casa de Andalucía de l’Anoia torna a celebrar
la Romeria Comarcal, una de
les cites més emblemàtiques
de l’entitat. Fa setmanes que
des de la Junta de l’entitat preparen amb esforç aquest cap
de setmana de germanor que
aplega als anoiencs d’origen
andalús i convida a tothom
a compartir la festa, entorn
l’homenatge a la verge del
Rocío.
Fa onze anys que l’actual junta es responsabilitza d’aquesta celebració i segons afirma
la presidenta de l’entitat, Julia
Moreno, ho fan amb molta
estima perquè és “una activitat molt bonica, sobretot per
a les persones que ho viuen
des de la devoció a la verge,
però també per a la resta”.
Els actes comencen dissabte
a les 18:30 h amb la sortida
en peregrinació de la imatge
de la verge, des de la seu de
la casa d’Andalusia acompanyada dels cors rocieros, fins
al Parc Fluvial. Alguns, com
assenyala la vicepresidenta de
l’entitat, Mari Pérez, són fidels
a la cita cada any, com el cor
del Sagrado Corazón de Je-

sús de Sant Vicenç de Castellet. També hi participa el cor
Rocieros de las Marismas de
Santa Margarida i els Monjos
i els timbalers de Triana que
acompanyen al cor Rocieros
del Camino de Vilanova del
Camí i al grup de genets de
la CC Casa de Andalucía de
l’Anoia.
La imatge serà com cada
any acompanyada des de
la germanor i la devoció. A
més aquest any, el Hermano Mayor de la verge, Diego
Márquez, celebra 20 anys en
aquest paper. Cal destacar
també enguany la renovació
de la camarista que deixarà
de ser Puri Marín per passar
el relleu a Paquita Clavero.
A les 21:30 h comencen les
actuacions de diferents grups
de ball. Aquest any, com assenyala Julia Moreno, els convidats són una escola de ball
de Piera que portaran tres
grups: El son del sur, Pasión
flamenca i Destellos de Andalucía.
A les 23 h, tindrà lloc un dels
moments més emotius de la
celebració: el Sant Rosari.
Així ho marca també la tradició de la romeria d’Almonte,
de Huelva, que com assenyala
Mari Pérez serveix d’inspiració a la romeria vilanovina.

És una estona molt especial
que es viu amb gran recolliment i durant la qual es respecta un rigorós silenci.
La música i la gresca es reprenen a mitjanit i s’allarga
fins a la matinada, fins i tot
hi ha la possibilitat de fer
acampada al parc fluvial,
previ avís a l’entitat que té els
permisos pertinents.
L’endemà diumenge, el programa comença amb un esmorzar a base de migas i sardines. Però aquest any també
hi haurà la possibilitat de
menjar xurros amb xocolata.
Al capdavant del bar, tot el
cap de setmana, estaran el Jesús Sevilla i l’Antonio Milán,

dos dels tot terreny de l’entitat que s’han guanyat aquest
sobrenom i als quals no els fa
gens de por la feina.
A les 13h tindrà lloc la missa
amb l’ofrena floral a la verge,
cantada pel cor de l’entitat. I
tot seguit el dinar de germanor; un menú molt complet
a base de gazpacho, paella,
amanida, vi i postres al preu
de 10 euros pels socis i 12
per la resta. La presidenta
prega que es comprin els tiquets per avançat a l’entitat
per poder fer una previsió
més ajustada, perquè sempre
calculen per unes 200 persones i a vegades s’han quedat
curts i altres s’han passat de

llarg.
La festa acabarà amb una
sobretaula animada per l’actuació del Cor Alhambra de
l’Hospitalet del Llobregat.
Després de la Romeria Comarcal l’entitat tindrà una
petita treva, però també li
demanen col·laboració en
algunes festes de barri a l’estiu. L’esdeveniment més fort,
però, ja el van viure el passat
mes de maig, amb la I Feria
d’Abril que es va celebrar a
Igualada i durant la qual van
ser l’única entitat representada. “Vam ser l’única que va
tenir la força i la voluntat de
ser-hi i estem molt satisfets
del resultat”, afirma Moreno.

Junts per Vilanova defensa la seva posició en la investidura: “un
projecte polític no es pot basar en anar contra algú”
VILANOVA DEL C. / LA VEU

U

na setmana després
de Noemí Trucharte com a alcaldessa
de Vilanova del Camí, Junts
per Vilanova ha donat les seves explicacions sobre el vot
a favor del seu regidor, Jordi
Barón, que va permetre que
Trucharte revalidés l’alcaldia.
En un comunicat fet públic
aquest dilluns, Junts per Vilanova afirma que “vam optar

per votar-nos en la investidura, ja que creiem fermament
en el projecte i el compromís
amb què vam concórrer a les
eleccions, des de la transversalitat que hem exercit des del
primer dia”. Tot i admetre les
converses amb V365, ERC i
Vilanova Alternativa, des de
Junts per Vilanova no va acabar donant-hi suport perquè
creuen que “el govern de coalició resultant dels 4 grups
hagués estat viciat d’una ex-
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trema fragilitat des del primer
dia, i que hagués perjudicat els
interessos de la nostra ciutat,
ja que el factor principal per
construir un projecte polític
alternatiu amb tants partits no
es pot basar en anar en contra

d’algú”.
Sobre les acusacions dels altres partit implicats en les negociacions que la negativa de
Junts per Vilanova per formar
un govern alternatiu es devia a
la promesa d’un càrrec al Con-

sell Comarcal pel regidor de
Junts, Jordi Barón, el comunicat ho nega i afirma que és
“una mentida grollera i sense
cap base real”. Des del partit,
consideren que “aquestes actituds de “revengisme” polític
i manca de respecte ens confirmen un cop més que encara
falta maduresa en el projecte
polític de coalició, i de l’encert
que ha estat no recolzar-lo”.
El comunicat de Junts per Vilanova acaba assegurant que
“seguirem buscant l’acord i el
consens en les polítiques de
ciutat que beneficien Vilanova, amb la mà sempre estesa
als altres grups polítics, treballant per teixir unes relacions de confiança i maduresa
suficients que ens permetin
adoptar en cada moment les
decisions més beneficioses per
la nostra ciutat”.
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L’ajuntament de Montbui obre a la
Ensurt per un petit
incendi a la zona propera participació dels veïns i veïnes la confecció
de les activitats de la Festa Major
a Mas Buret
MONTBUI / LA VEU

A
MONTBUI / LA VEU

E

nsurt a Montbui per un
incendi forestal que va
cremar prop de mitja
hectàrea al voltant de Mas
Buret i que va ser ràpidament
controlat gràcies a la ràpida
intervenció dels Bombers,
agents rurals, ADF i un helicòpter. En total, hi van treballar sis dotacions de bombers, dues d’agents rurals, tres
equips d’ADF i un helicòpter,

a part de Mossos d’Esquadra i
Policia Local de Montbui.
El foc va afectar una zona
d’oliveres i posteriorment
va agafar una petita zona de
bosc i de camp de cereals.
L’origen de l’incendi encara
s’està investigant.
Des de l’Ajuntament de Montbui es vol fer un reconeixement públic a la tasca realitzada per totes les persones i
cossos que van actuar contra el foc.

Montbui commemora
el Dia per l’alliberament
LGTBI
MONTBUI / LA VEU

A

mb motiu del 28 de
juny, els municipis
de la Mancomunitat
Conca d’Òdena, entre ells
Montbui, organitzen actes
per a la visibilització LGTBI
i per a seguir trencant estereotips vers el col·lectiu. A
Montbui s’ha penjat la bandera irisada LGTBI a la façana de l’Ajuntament i també es
preveu l’aprovació per ple del
Manifest Institucional amb
motiu del Dia Internacional a
tots els ajuntaments.
Les activitats es poden trobar
al díptic que s’ha editat i coordinat des de l’Àrea d’Igualtat i LGTBI de la Mancomunitat i que es poden trobar als
diferents edificis municipals.
Amb el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i
Intersexual es commemoren els fets del 28 de juny de
1969 a la ciutat de Nova York,
coneguda com la revolta Stonewall, on per primera vegada es va denunciar la vulne-

quest dimarts al vespre va tenir lloc a
la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Montbui la
primera reunió participativa
organitzada pel nou equip de
govern montbuienc per tal
de donar veu a la ciutadania
i conèixer les diferents propostes de cara a la propera
organització de la Festa Major. L’objectiu de la trobada va
ser conèixer les opinions dels
montbuiencs i montbuienques sobre com volen que
sigui la Festa Major. L’equip
de govern integrat pels sis
regidors d’Ara Montbui vol
aconseguir que la Festa Major
sigui el reflex de la diversitat
de Montbui, tant a través de
l’aportació de les entitats del
municipi com d’aquelles persones que, a nivell individual,
vulguin implicar-se en l’organització d’activitats.
Durant la sessió, que va anar a
càrrec de la regidora responsable de Festes, Sara Bergantiño, els assistents van exposar algunes de les propostes,
com ara realitzar activitats
que uneixin els diferents nu-

clis del municipi; també es va
parlar d’evitar la proliferació
de grans concerts gratuïts i
apostar en canvi per promocionar i donar oportunitats
als grups de música locals i
comarcals. Els participants a
la reunió participativa, més
de 30 persones, van apostar
clarament per potenciar les festes com a elements de cohesió i
també per fomentar els valors
de proximitat, aconseguint que
les festes siguin elements de
dinamització i que fomentin la
participació dels diferents col·
lectius del municipi.
Sessió participativa
sobre Joventut

Continuant amb aquesta voluntat participativa i
de consultar a la ciutadania
què opinen i com volen que
s’implementin les diferents
polítiques municipals, també
es fa una trobada amb els joves montbuiencs i amb totes
aquelles persones que vulguin dir-hi la seva i aportar
propostes sobre la propera
Setmana de la Joventut. L’objectiu de l’àrea de Joventut
és fer partícip de les activitats al major nombre possible de joves, aconseguint la
seva implicació no només a
nivell participatiu, sinó també facilitant la seva capacitat
organitzativa.

Montbui va celebrar amb civisme i
participació la revetlla de Sant Joan
MONTBUI / LA VEU

D

ració de drets i la repressió
social contra les persones
LGTBI. Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia
per commemorar, reivindicar
i reconèixer tant la diversitat
en l’orientació afectiva i sexual com en la identitat i expressió de gènere.

iumenge passat va
tenir una nova edició de la Revetlla de
Sant Joan de Montbui. L’arribada de la Flama del Canigó,
recollida a Igualada i portada a Montbui (tant al Nucli
Urbà com al Nucli Antic per
atletes rellevistes) va ser un
dels moments emotius. Precisament a la Plaça de l’Ajuntament montbuienc les autoritats municipals van celebrar
l’acte simbòlic, amb l’encesa
d’un fanalet amb el foc de la
flama. Posteriorment, amb el
foc d’aquest fanalet, es va poder encendre la gran foguera
de Sant Joan que any rere any
organitza l’Ajuntament en un
descampat ubicat a tocar del
carrer La Mercè i que es va
anar omplint de fustes durant
els dies previs a la foguera.
Les altes temperatures no van

ser obstacle perquè els montbuiencs i montbuienques gaudissin d’una animada festa
musical-revetlla a la Plaça de
l’Ajuntament, amb coca per als
assistents i els ritmes més animats fins a la matinada.
Ball de Sant Joan de la Gent
Gran, amb Jordi Soler

L’endemà, dilluns 24 de juny,
Diada de Sant Joan, va tenir
lloc al Centre Cívic i Cultural
La Vinícola el tradicional Ball
de Sant joan que organitza
l’Associació de la Gent Gran
de Montbui. Com és costum, i
amb la col·laboració de l’Ajuntament, va haver-hi coca per
als assistents.
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Arriba la 12a edició de la Ruta dels
Músics a Piera
PIERA / LA VEU

A

vui divendres, a partir de les 21.30 hores,
el barri antic de Piera acollirà la 12a edició de la
Ruta dels Músics. Es tracta
d’un esdeveniment en el que
hi participaran diferents formacions musicals que portaran la música als portals i
racons més emblemàtics del
barri dels Gats, com el Portal
del Romanyà, Cal Vendrell, la
Capella de Sant Sebastià, Cal
Moixona, la Casa de la Volta,
la porta del Castell o les places del Sant Crist i de l’Església, entre d’altres.
El tret de sortida serà una
cercavila amb la Marching
Band de l’Aula Municipal de
Música que sortirà de la plaça
de la Creu i arribarà fins a la
plaça de Joan Orpí. En aquest
punt s’oferirà un espectacle
que anirà a càrrec de Nuna
& Petit i que servirà per a
inaugurar aquesta ruta plena
d’espelmes i teieres que il·lu-

La Flama del Canigó encén
la foguera de Sant Joan
PIERA / LA VEU

minaran els carrers del barri.
Aquest any hi participen un
total de 17 grups i músics de
Piera: De Milagro, Els Maquis, Give, Bauma, Pedaços,
Carme Llovera i Joaquim Veciana, Xavi Villanueva, l’Escola de Música dels Hostalets
de Pierola, Sincopa, El último Mojigato, Jazzomar, Po-

blenou Dolls, Projecte Na &
Friends, La Séptima Trastada,
The Curlies, HCB i Gall Mut.
La ruta finalitzarà a dos
quarts d’una de la matinada amb el grup de tambors
Sbombats. Posteriorment, es
podrà gaudir de dos concerts
en els quals actuaran els grups
Scandal Jackson i Sybarites.

Comença la temporada d’estiu a la
piscina municipal de Vallbona d’Anoia
VALLBONA D’A. / LA VEU

L

a piscina municipal
de Vallbona d’Anoia
ha iniciat temporada
aquest passat dissabte 22 de
juny amb l’entrada gratuïta per a tots els banyistes en
aquest primer dia. A partir
d’ara i fins al 8 de setembre,
l’equipament obrirà les seves
instal·lacions cada dia, de dilluns a diumenge, de les 11
h del matí a les 7.30 h de la
tarda.
L’inici d’aquesta nova temporada coincideix ja amb l’arribada de la calor i com sempre
amb el final del curs escolar,
el que permet ser un espai
més de gaudi per als nens i
nenes i les famílies en període
de vacances.
L’entrada senzilla per un dia
al recinte costarà 4,50 euros
feiners i 5 euros festius, els
menors de 4 anys és gratuïta
i el tiquet pels de 5 a 17 anys
serà de 3 euros feiners i 4,50
euros festius. A més, hi ha els
diversos tipus d’abonaments
de temporada individual o
familiar. Es poden consultar a

E

l Gall Mullat va tornar a
acollir, un any més, els
actes de celebració de la
revetlla de Sant Joan, organitzada de forma conjunta pels
Falcons de Piera i la regidoria
de Cultura de l’Ajuntament. A
partir de les 20 hores, la Flama del Canigó va recórrer alguns dels principals carrers de
la vila acompanyada de nens,
nenes i jovent del poble. El recorregut va finalitzar al Gall
Mullat on va ser rebuda amb
la participació de l’Agrupació
Sardanista de Piera. Posterior-

Es posa en marxa un programa de detecció precoç
del càncer de còlon
PIERA / LA VEU

A
la web www.vallbonadanoia.
cat o demanar informació al
mateix ajuntament.
Per altra banda, durant el mes
de juliol s’oferiran els habituals cursos de natació . Els cursets s’oferiran de l’1 al 26 de
juliol de 16 h a 17 h. El preu
és de 55€ i cal formalitzar la
inscripció a les oficines de
l’Ajuntament.
Un any més la piscina comptarà amb el servei del biblio-

piscina ofert per la Xarxa de
Biblioteques Municipals de
la Diputació de Barcelona.
El servei ofereix als banyistes materials per a tot tipus
d’edats i interessos: novel·la
curta, còmics, contes, revistes
i diaris, un tipus de document
que permet la lectura ràpida.
Per utilitzar tota aquesta oferta, l’usuari només ha de presentar algun document que
l’identifiqui.

ment es va procedir a l’encesa
del pebeter, la lectura del manifest i l’encesa de la foguera.
Una ballada de sardanes i la
batucada de la colla infantil dels Diables de Piera van
acompanyar la celebració.
De cara al vespre no va faltar
el tradicional sopar popular a
la pista. Per només 5 € (4,50
€ en cas d’haver adquirit el tiquet prèviament), les persones
assistents van poder gaudir de
botifarra, aigua o vi, i coca. A
partir de les 22 hores no va
faltar la música de revetlla a
càrrec del grup tarragoní Porto Bello.

mb la intenció de
prevenir i detectar el
càncer de còlon i recte, s’ha posat en marxa una
campanya destinada a homes
i dones de 50 a 69 anys. Es
tracta d’una malaltia que no
produeix cap molèstia fins
que està avançada però que,
si s’agafa a temps, es més fàcil
de tractar.
Els pierencs i pierenques
d’aquesta edat rebran en els
propers dies una carta a casa
informant de com poden
fer-se una prova de manera
gratuïta. Només han d’apropar-se amb la carta a una
de les farmàcies col·laboradores on se’ls hi facilitarà
la prova i se’ls hi explicarà
com fer-la a casa. El resultat finals se’ls hi comunicarà
per correu postal o per telèfon en unes setmanes.

Es recorda a la ciutadania
que, per a rebre aquesta carta, és important confirmar
al Centre d’Atenció Primària
(CAP) o al telèfon 93 807 55
05 que l’adreça de contacte estigui actualitzada. Així
mateix, es preveu oferir una
xerrada informativa sobre la
detecció precoç del càncer de
còlon i recte el proper 18 de
setembre al Casal per a Joves
i Grans.
En l’àmbit de la prevenció, el
programa ofereix un seguit
de consells per a evitar aquestes malalties: és important
tenir cura de la salut, seguint
una bona dieta, fent exercici
regularment, limitant el consum de greixos, i evitant fumar i el consum de begudes
alcohòliques; participar en el
programa de detecció precoç
també és una bona manera
de prevenir la malaltia i, en el
seu cas, poder tractar-la.
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L’autora de
la portada és

Natza Segura Busquets
5è de primària
Escola Torrescasana		
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CLARA GIL I LAURA PALET
Mestres de l’Escola Mowgli

El gust pels àlbum il·lustrats
L’àlbum il·lustrat es troba
dins el gènere de la literatura
infantil i juvenil i és una eina
educativa que podem utilitzar com a recurs amb finalitats pedagògiques.
És un excel·lent recurs didàctic perquè en la seva lectura
hi intervenen tots els sentits.
A més, promou el diàleg, la
trobada i el gust per l’art. Així
ho afirmen les expertes en
lectura i literatura infantil i
juvenil Beatriz Sanjuan, Lara
Meana i Olalla H. Ranz.
Aquesta mena de llibres “es
transformen en petites joies
per gaudir, expressar i comunicar a totes les edats”. Per
a nosaltres, obrir un àlbum
és com obrir un regal. En el
moment en què el tenim a les
mans es despleguen tots els
sentits: la vista, el tacte, l’oïda,
perquè s’explica en veu alta
(en passar les pàgines, si té
relleus o pop-ups...), l’olfac-

te per l’aroma de les pàgines
i el gust per aquell dibuix.
Un àlbum és una experiència molt vivencial, que connecta amb l’educació viva i
activa i és una oportunitat
pedagògica enriquidora, tant
per als educadors com per a
l’alumnat i les famílies. Els

àlbums il·lustrats són un bon
recurs perquè la imatge hi té
molt pes i és imprescindible
per entendre la història que
s’hi explica. Les paraules ens
ajuden a acabar d’entendre el
què ens transmet la imatge, a
desenvolupar l’esperit crític, a
imaginar i, sovint, a ser més

lliures.
Fa uns anys, els llibres destinats a infants tenien com a
objectiu educar, donar normes o pautes socials i sempre
acabaven amb una moralina.
Amb el pas del temps, han
anat evolucionant i la seva
finalitat didàctica ha anat
deixant lloc a la literatura i
l’art. Actualment, els àlbums
il·lustrats viuen una època
de plenitud, ho demostra el
protagonisme que se’ls dóna
des de les pròpies editorials i
llibreries i el gran nombre de
títols que es publiquen anualment.
Com a mestres, creiem que
és imprescindible que les biblioteques d’aula, d’escola, de
casa, del barri o ciutat... estiguin plenes d’aquestes meravelles. És important la nostra
presència com a model lector
i, mica en mica, els infants
aniran descobrint que poden

desxifrar lletres i paraules i
obriran les portes a mil històries i aventures. D’aquesta
manera, des de les primeres
edats estarem potenciant el
gust per la lectura i les arts.
Així doncs, també estarem
afavorint el desenvolupament
de les competències emocionals dels infants: posar paraules a tot allò que senten,
sentir-se reflectits en personatges o situacions, jugar a
ser...
Perquè cal aturar-se per contemplar el món, per contemplar les pistes i els detalls que
amaguen les imatges. Un àlbum il·lustrat et convida a
parar el temps, t’ajuda a ser
reflexiu.
Us convidem a viatjar al món
d’aquesta tipologia de llibres.
Busqueu, remeneu, trieu, asseieu-vos en un lloc ben còmode i deixeu-vos portar.

Trabalh de sintèsi ena Val d’Aran dels alumnes
de l’INS Badia i Margarit
Del dimarts 4 fins el divendres 7 de Juny els i les
alumnes de l’Institut Badia i
Margarit vam anar a la Vall
d’Aran a fer el treball de síntesi (TdS).
Durant aquells 4 dies vam
tenir l’oportunitat de gaudir de l’aire pur i fresc de la
muntanya en bona companyia. Hem pogut fer llargues
caminades, esports d’aventura, observar els animals
del Pirineu en el seu hàbitat
natural i, fins i tot, aprendre
alguna paraula en aranès.
Al arribar, vam deixar les
coses a l’alberg de Salardú,
vam dinar ràpid i vam pujar
al Pla de Beret. Allà vam fer
una agradable caminada fins
al Santuari de Montgarri, on
ens vam poder fer una remullada molt refrescant a la Noguera Pallaresa.
L’endemà, després d’una nit
mogudeta, uns núvols grisos auguraven el què seria
un dia passat per aigua. Tot i
així, res no ens va fer decaure
els ànims, vam agafar l’autocar i vam anar a l’Aran Park.
Allà vam tenir l’oportunitat d’observar animals com

cérvols, daines, cabirols,
llops, llúdrigues i el gran ós
bru del Pirineu. A la tarda
vam anar al parc d’aventura
on ens vam separar en dos
grups. D’aquesta manera uns
ens vam posar el neoprè per
entrar a les aigües gelades

del Garona mentre els altres gaudien d’un circuit de
tirolines. El ràfting sembla
complicat, però en realitat, el
més complicat és posar-se el
neoprè. Tot i acabar ben xops
per la pluja ens ho vam passar pipa!

Dijous va ser un gran dia. Ens
van venir a buscar a l’alberg
uns guies de muntanya molt
simpàtics i ens van acompanyar durant tota la ruta fins
els llacs de Bacivers a 2300m
d’altura. Pel camí vam veure
una salamandra, símbol de la

poca contaminació d’aquell
ecosistema, i algunes marmotes. Per si no n’hi hagués
prou a la part més alta i durant bona part de la baixada
vam xafar neu i no ens vam
poder estar de llançar-nos
algunes boles. Les emocions
del dia no havien acabat, tots
i totes estàvem nerviosos i
impacients pel gran sopar de
gala. Després de sopar ben
acompanyades vam acabar
la nit movent l’esquelet a la
pista de ball, tot i que alguns
problemes tècnics ens ho van
posar difícil.
Per acabar la setmana, divendres vam tornar al parc
d’aventures on ens vam intercanviar les activitats,
aquest cop sota un sol radiant. Després de dinar, exhausts i feliços vam agafar
l’autocar de tornada. Després
d’alguna pel·lícula, molta
música i una parada plena de
gelats vam donar per acabat
el nostre TDS.
Han estat uns dies intensos
i plens d’emocions on hem
tornat més unides que mai!
Quan hi tornem?
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L’INS Vallbona d’Anoia guanya el premi de la UEAQuímica
El mes de novembre, la Unió
Empresarial de l’Anoia, a través de la sectorial UEAQuímica convocava un concurs
adreçat a les escoles de primària i els instituts de secundària de la comarca per
poder-los transmetre el gust
per la química. La professora
Xesca Vela va participar-hi
amb el seu grup d’alumnes de
1r d’ESO i van editar un vídeo emotiu que ens ha portat
a guanyar el premi de secundària, que consta de la dotació
de material de laboratori valorat en 300€.

Els membres de la UEA, es
van apropar el passat dimecres a l’institut a fer entrega
del material amb què han premiat el centre: un voltàmetre,
diversos utillatges de laboratori, una lupa-microscopi
amb pantalla digital, reactius
i indicadors que serviran per
potenciar el treball pràctic que
duem a terme al laboratori
amb tot l’alumnat d’ESO.
Els alumnes de 1r d’ESO van
estar molt contents per haver
participat en aquest concurs
i d’haver arribat a assolir un
dels 5 premis que es donaven.

Activitats a l’Escola Pia
Una tarda amb els nostres
avis i àvies.
A l’Escola considerem que els
avis i les àvies són persones
molt importants en la vida
dels nens i les nenes, tant pel
que fa a la transmissió dels
seus valors com, sobretot, per
l’afecte que senten i mostren
cap als més menuts i joves.
D’altra banda, suposen un suport indiscutible en el dia a
dia de les nostres famílies. És
per aquest motiu que els volem donar un espai, un temps
i un protagonisme. Així doncs
avui hem obert les portes de
l’Escola als avis i àvies per fer
un petit reconeixement a la
seva figura.
Tots els avis i àvies que han
pogut han compartit aquesta
tarda amb els nens i nenes, on
han jugat plegat, han fet activitats proposades per l’Escola,
han llegit contes, jocs tradicionals…
L’acte s’ha iniciat amb una rebuda al claustre de l’Escola,
tot prenent uns cafès i pastetes
i posteriorment el Sr.Jaume
Ars, Director del Centre, s’ha
dirigit als avis i àvies amb unes
paraules d’agraïment, per la figura que representen a la família i una emissió d’un vídeo
molt emotiu d’avis i nets.
Cap als vols de les 16h les classes s’han omplert d’avis i àvies
i nets i netes gaudint d’una
tarda plegats, on han rebut
un petit obsequi fet a mà per
part dels nens i nenes.
Teatre Escolar a l’Ateneu
Igualadí!!
Dimecres va atenir lloc a
l’Ateneu Igualadí, l’obra de teatre dels alumnes de l’optativa de teatre de 4t d’ESO, Les
Addams.

Sinopsi: La família Addams,
després d’una festa anual que fa amb els “morts”, es
veu afectada per un encanteri dels fantasmes a ser tota
la família dones, pel fet que
la filla s’ha enamorat d’una
noia dels campaments d’estiu. A la mare no li agrada
gens aquesta relació, fet que
els fantasmes no els agrada i
reivindiquen així que totes siguin dones.
Una gran felicitació als actors i actrius; Clàudia Costa,
Jana Abulí, Alba Bosch, Rut
Vives, Rut Bernal, Jordi Martínez, Júlia Ballester, Rocio
Montes, Jana Pouget, Martina
Fisac, Gemma Casadesús i a
la direcció de l’obra Montse
Basart i tècnica de llum i so
Nàstia Ordi.
Fase final English Debate
Competition.
Durant el mes de maig, els
alumnes de 4t d’ESO van fer
grups de 4 o 5 alumnes i van
anar “competint” fent diferents debats amb companys
de classe i d’altres classes de la
seva promoció. Aquesta setmana hem viscut la gran final
amb els dos millors grups.
Ha sigut una nova manera
de millorar la part oral sabent argumentar, defensar o
rebatre sobre un tema; tenir
riquesa de vocabulari sobre
temes d’actualitat i saber parlar en públic.
Tant l’auxiliar de conversa
com la professora d’anglès
volen agrair l’interès, les hores invertides en el nou projecte i les ganes d’aprendre
dels alumnes de 4t d’ESO.
La Llar d’Infants rep uns obsequis de 3r d’ESO!!!

Els nois i noies de tercer
d’ESO han dissenyat i construït uns tamborets molt creatius que han regalat a la Llar.
Moltes gràcies!
Acte de final d’etapa de 4t
d’ESO.
Dijous 13 de juny va tenir
lloc l’acte de final d’etapa 4t
d’ESO, just abans de començar la setmana intensiva del
Projecte de recerca.
Es tracta d’una celebració íntima, que pretén donar un espai als alumnes i als seus professors i tutors de recordar
el seu pas per l’escola al llarg
de la secundària. Després de
compartir unes paraules, tant
dels delegats de curs com dels
seus tutors, i de passar una
bona estona veient imatges i
videos de moments que han
compartit plegats. Un acte
que van arrencar el somriure
de tots els assistents.
L’acte va concloure amb un
berenar plegats al pati. Podem ben assegurar que tothom va gaudir molt i s’ho va
passar d’allò més bé.
Molta sort a tots els nois i noies en la nova etapa que iniciareu en breu.
Diada el Medi Ambient.
Divendres 7 de juny la nostra
escola va celebrar el dia del
medi ambient. Vam realitzar
moltes activitats i tallers amb
l’objectiu de recuperar el contacte amb el medi natural.
Vam iniciar la jornada amb la
lectura del manifest, al pati de
l’Escola, amb tots els alumnes
d’infantil i primària i la vam
finalitzat a la plaça de l’Ajuntament, en un acte obert a la
ciutadania, on vam expressar,
com Escola verda que som,

les nostres preocupacions i
els nostres valors tot llegint
un manifest a favor del medi
ambient.

Tots vestits de verd hem participant d’una jornada que
ens fa créixer i reflexionar sobre els nostres valors.
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Gran jornada de fútbol sala a les
Escolàpies i molta participació
a la 1a Revetlla de les Estrelles
El passat dissabte dia 8 de
juny tingueren lloc a les Escolàpies dues activitats organitzades per l’AMPA de l’escola:
les 12 HORES DE FUTBOL
SALA i la Revetlla de les Estrelles, activitat dedicada a les
extraescolars de l’escola.
Des de les 10 del matí fins a
les 8 del vespre tingueren lloc
una quarentena de partits
repartits en 4 “lligues”, fruit
de la repartició per edats dels
cursos participants, de I5 fins
a 6è de primària. En aquest
torneig, es comptà amb la
participació de les següents
escoles convidades: Escola
Pia, Jesús Maria, Garcia Lorca i Acadèmia Igualada .
Per altra banda a partir de
les 8 del vespre i fins les 10
aproximadament tingué lloc
la 1a REVETLLA DE LES ESTRELLES, activitat dedicada
a acomiadar les activitats extraescolars que l’escola ofereix
als seus alumnes i a fer un petit reconeixement a l’alumne:
al seu esforç i al seu talent, ja
sigui en una activitat esportiva, com el futbol, el bàsquet
o el patinatge; de ball, com el
Hip-Hop; o més creativa, com
la cuina o la robòtica; a banda
dels imprescindibles idiomes
com l’anglès o l’activitat de
calaix de sastre. Abans però
de les fotos de grup i l’entrega

Festa trobada
d’exalumnes de l’escola
Garcia Lorca

Dins dels actes per celebrar el
50 anys de l’escola, el dissabte
8 de juny es va fer una trobada d’alumnes, mestres i famílies de les diferents generacions que han passat pel centre
escolar. Un dia per recordar,
per parlar... Va ser una vetlla-

de les medalles als protagonistes, es realitzaren per part
dels membres de l’AMPA uns
jocs en grups, barrejant les
edats, oberts a tots els nens
de l’escola assistents a la festa,
per tal d’animar la jornada;
fomentant la cooperació, la
sana competitivitat, l’estratègia, el recolzament de grans a

petits i sobretot la il·lusió de
compartir una estona junts
ben divertida!
Des de l’AMPA agraïm la col·
laboració de tots els que vàreu participar en les activitats
i us animem a seguir fent-ho
a les jornades del proper curs!
Bon estiu!

da molt emocionant, amb visita a les instal·lacions actuals
del centre, exhibició de ball
a càrrec d’exalumnes i sopar
a la fresca, amb bona música
en viu a càrrec del grup “La
Marta”. Per acabar, no hi va
faltar el pastís d’aniversari.

Alumnes de 4t de
primària de l’Acadèmia
dins del projecte
Caminant per Igualada

Graduació dels alumnes de 6è
de l’Acadèmia Igualada

La setmana passada vam celebrar la graduació dels alumnes
de 6è de Primària de l’Acadèmia Igualada. Acompanyats
dels pares, familiars, amics i
dels nostres mestres de primà-

ria vam celebrar la nostra graduació.
Durant la celebració el nostre
director Antoni Jorba i els mestres ens van dedicar unes emotives paraules sobre els valors

que assolits al llarg de l’etapa de
primària. La festa va ser amenitzada amb diferents interpretacions musicals per la nostra
professora Alba Cantero.
Enhorabona a tots i totes!

Al llarg d’aquest curs els
alumnes de 4t han realitzat
un projecte interdisciplinar
sobre la comarca de l’Anoia i
la seva capital Igualada. Han
investigat quina és la flora i
la fauna de la zona, el relleu
més important i han realitzat
enquestes per estudiar la migració, entre d’altres.
Com a cloenda del projecte
els nens i nenes de 4t de primària van participar, juntament amb les seves famílies,
en una gimcana pel centre de
la nostra ciutat.

Dividits en grups, l’activitat
consistia en passar per diversos punts marcats en un
mapa i buscar les respostes a
unes preguntes concretes.
Cal comentar que vam seguir
la iniciativa de l’Ajuntament
d’Igualada anomenada “Caminant per Igualada”, que
promou l’activitat física regular. Com a regal ens van
facilitat mapes amb diverses
rutes i també unes motxilles.
Vam passar una tarda divertida i vam aprendre molt!!!
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1r d’ESO de la Institució El cicle superior de primària del
Igualada (Montclar
col·legi Jesús-Maria a Port Aventura
Mestral) fa maquetes de El passat divendres, els alumnes de 6è i 5è de l’Escola Jemonuments romans
sús-Maria vam fer la sortida

Els alumnes de 1r d’ESO de la
Institució Igualada, després
d’haver treballat la civilització Romana en l’assignatura
de History i d’aprendre com,
on i quan va sorgir aquesta
civilització, així com la seva
evolució en diferents etapes,
els seus trets econòmics, socials, polítics, religiosos, artístics, la seva forma de vida
i el seu important llegat, els

alumnes han fet una tasca
final consistent en la recerca
dels monuments més significatius d’aquesta civilització. Després de la recerca els
alumnes han realitzat la maqueta del monument en qüestió (Arc romà, aqüeducte, basílica, coliseu, fòrum romà,
panteó, circ…) utilitzant diversos materials i grans dosis
d’imaginació..

de final de curs a Port Aventura.
Marxarem a les 08.10 des de
l’escola on els pares ens van
acomiadar. A mig camí pararem a esmorzar, en arribar a
Port Aventura no vam fer gaire cua per entrar, però no volia
dir que no hi hagués gent.
Després de recollir els tiquets,
entrarem i... comença l’aventura!!!. Cada grup es va separar i anàrem “a la nostra”.
Moltes atraccions s’obrien a
les 10.30 o a les 11.00, alguns
grups anaren directament al
Shambala on van estar tot el
matí fent cua!!!.
La majoria de grups van ser
puntuals a l’hora de dinar,
ens donaren els tiquets i ens
digueren que els restaurants
que podíem anar. Molts vam
dinar al mateix lloc de l’any
passat (The Old Steak House). Mentre dinàvem ens anàvem explicant les atraccions
que havíem pujat. A moltes
atraccions s’havia de fer com
ha mínim 1 h de cua...hi havia molta gent. En ser festa a

França i a Anglaterra estava
ple de turistes, tot i així gairebé tots vàrem pujar entre 6 i 8
atraccions..

Tots estàvem a punt a les 6’30,
ens férem la foto i anàrem cap
a l’autobús cansats, però, al
cap i a la fi, molt contents.

El passat dia 27 de maig, es va
celebrar l’entrega de premis
de les proves Cangur de matemàtiques al teatre Poliorama de Barcelona. L’alumna de
l’institut Joan Mercader Judit
Llobet, de tercer d’ESO, hi
va assistir per rebre el premi
com a tercera classificada de
Catalunya .
Des de l’any 1996 es realitza
a Catalunya la prova Cangur,
una activitat impulsada per
l’associació internacional Le
Kangourou sans Frontières,
de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) que, per aquesta raó, és l’entitat titular del
Cangur en llengua catalana,
amb la voluntat d’estimular
i motivar una àmplia majoria de l’alumnat. Enguany la
participació era de més de
124.000 alumnes.
Amb un format de concurs
individual, l’objectiu autèntic

del Cangur és que l’alumnat
participi i dediqui una estona especial a divertir-se tot
resolent els reptes plantejats.
Els problemes es basen més
en el raonament i l’enginy que
en coneixements matemàtics
específics.
És molt difícil quedar entre els tres primers de Catalunya, tenint en compte el
gran nombre de participants
i el prestigi i reconeixement
d’aquestes proves. Cal afegir,
a més, que la Judit va quedar
classificada en 14è i 26è lloc
als darrers cursos mantenint
una regularitat excepcional.
Igualment, convé subratllar
que hi ha hagut molt bona
participació dels alumnes de
l’institut Joan Mercader. Com
els anys anteriors, els resultats
han estat molt bons, i destaquen nou alumnes que han
quedat classificats dins del
5% millor, encapçalats pel

37è lloc de Jordi Armenteras,
de segon d’ESO.
Un any més, felicitats a tots
els participants! “Les matemàtiques tenen bellesa i romanticisme. No és un lloc
avorrit, el món matemàtic. És
un lloc extraordinari; val la
pena passar-hi temps.” (Marcus du Satoy)

Alumnes de l’INS Molí
de la Vila participen d’un Judit Llobet, de l’institut Joan Merintercanvi a la ciutat
cader, 3a de Catalunya en les proves
alemanya de Werl
Cangur 2019 de matemàtiques
El passat 27 de març, nou
alumnes de 1r de batxillerat
de l’Institut Molí de la Vila
van anar d’intercanvi a Werl,
un petit poble d’Alemanya,
on es van retrobar amb els
partners que ja havien visitat
Capellades al gener.
Durant l’estada, els alumnes
van visitar diferents ciutats
com Dortmund, Münster,
Essen i Soest. A Dortmund,
van visitar l’estadi del Borussia Dortmund, un parc i un
centre comercial. Durant l’estada a Münster, un professor
de l’institut de Werl els va fer

una ruta guiada per diferents
parts de la ciutat. A la ciutat
d’Essen, la visita es va centrar en les mines Zollverein
i en una passejada pel centre.
Finalment, el pas per Soest
de nit va constar d’un sopar
i una petita visita pel bonic
poble.
A banda de les activitats culturals, els alumnes van assistir a classes de diferents
nivells d’anglès que es feien
a l’institut i també a diferents
activitats com ara festes o sopars organitzades pels seus
partners.
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Activitats a la Llar d’infants i Infantil
de les Escolàpies
Llar d’Infants
A la llar d’infants acabarem el
mes de juny celebrant la festa
de final de curs on comptarem amb l’actuació musical
d’El Pot Petit, seguidament
farem l’entrega d’orles i un berenar amb totes les famílies.
I com que omençarà a fer
calor, el mes de juliol, fins el
dia 26, l’aprofitarem al màxim gaudint d’activitats d’experimentació i manipulació
a l’exterior. Ens esperen activitats com experimentar amb
xocolata desfeta, gel de colors
amb joguines amagades, pintura corporal, gelatina i moltes remullades d’aigua.
Panera dels Tresors als estels
(I0)
Els infants dels estels, els més
petits de l’escola, gaudim d’estones de joc amb la panera
dels tresors.
En ella podem trobar objectes quotidians o materials
naturals, rics i variats, que
ens permeten múltiples possibilitats de joc, descoberta i
experimentació.
El joc de la panera dels tresors és una activitat d’exploració, concentració i atenció.
El seu objectiu és desenvolupar i potenciar els cinc sentits, la curiositat, l’interès i
la reflexió, així com el moviment del cos i la coordinació
d’ull, mà i boca a partir de la
manipulació personal que els
infants fan dels objectes que
si troben.
Quan un infant agafa un objecte, el mira, l’examina, se’l

Els nens de primer de l’escola
Jesús-Maria estem molt emocionats!, aquest ha sigut el
nostre primer any a les jornades esportives de Les Comes!
Això de compartir una bona
estona amb amics, companys

fica a la boca i el mossega,
està reben informació sobre
l’objecte i sobre les sensacions
que aquest li transmet : so,
temperatura, textura, color,
olor, pes...,els objectes de la
panera es converteixen en veritable eines d’aprenentatge.
Fi de curs a Infantil
Com cada final de curs a Infantil preparem una festa familiar per celebrar tots junts
l’arribada de l’estiu i dir adéu
als nens i nenes dels Dofins
que el curs que ve passaran a

cursar la Primària. En aquesta ocasió l’alumnat d’Infantil
va representar per a totes les
famílies el conte tradicional “Erugueta goluda” d’Eric
Carle. Tot seguit es va fer un
petit homenatge als Dofins
tot entregant-los una orla de
record del seu pas pel cicle
d’Infantil i per acabar tots
junts, famílies i professorat
vam ballar junts una dansa
tradicional tot remullant-ho
amb uns quants refresc, una
mica de cava i coca. Bon estiu
famílies!

Els emprenedors de 5è de primària de
l’Acadèmia hem anat a Illa Fantasia
Després de participar activament a la mostra de productes artesanals al mercat de cooperatives que es va celebrar
a Igualada, i com a recompensa a un curs on hem dedicat molt d’esforç i temps per
a crear els diferents productes
que vàrem vendre en el mercat, vam anar a Illa Fantasia.
Amb els diners que vam treure de la venda dels nostres
productes vàrem destinar una
partida a una ONG i la resta
ens va servir per finançar el
viatge lúdic.

Trobada esportiva a les
Comes dels alumnes de
1r. del Jesús-Maria

i nens d’altres escoles ens ha
agradat molt. Ha estat un dia
molt intens. Activitat física a
l’aire lliure i xerrades distretes... Un dia complet que ens
ha sabut a poc i el qual volem
tornar a repetir.

Alumnes de 4t d’ESO
del Molí de la Vila
d’intercanvi a Berlín

Del 21 al 30 del març passat,
17 alumnes de 4t d’ESO de
l’Institut Molí de la Vila de
Capellades acompanyats per
dos professors, van estar d’intercanvi un total de 10 dies a
Berlín. A les 10 del matí del
dia 21 estaven a l’Aeroport del
Prat preparats per marxar i 2
hores i mitja més tard ja havien aterrat a la ciutat. Allà els
va rebre una professora d’espanyol del centre al que anaven Sophie-Scholl-Schule, i en
una sala de descans de l’institut es van retrobar amb les seves parelles d’intercanvi.
L’endemà de l’arribada van
estar fent activitats dins l’institut per conèixer-lo millor i
per saber quina història tenia
darrera, i més tard van poder
assistir a una petita classe introductòria a l’alemany la qual

els va resultar molt entretinguda. Els següents dies van estar descobrint cada racó de la
capital alemanya i van visitar
el més emblemàtic d’ella: Potsdamer Platz, el Museu Alemany Històric, la Columna
de la Victòria, el mur de Berlín, la Porta de Brandenburg,
el Memorial a l’Holocaust,
Checkpoint Charlie i el Camp
de concentració de Sachsenhausen, entre d’altres, que va
ser un dels indrets que més
interès va causar als alumnes
capelladins.
El dissabte dia 30 va arribar el
moment de tornar a casa, es
van acomiadar de la meravellosa i freda ciutat que és Berlín després de dies descobrint
el passat de la ciutat, sentint el
seu ambient i provant la gastronomía típica.
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Destacada actuació dels
Teatre fet pels pares i mares de l’escola
equips de l’escola Monalco Garcia Lorca

El passat dissabte les noies
infantils van quedar 2ns classificades a la Final Nacional
que es va jugar a Reus.
Els dos primers partits, les
noies es van desfer del AE
Bellsport i el CB Tremp. Ja la
final, contra els Jesuïtes Sant
Gervasi, l’equip va disputar
un gran partit, però la falta
d’encert en l’últim període va
decantar la victòria final per
l’equip de Barcelona.
Diumenge, l’equip cadet va

jugar la Final Nacional a Barcelona i va obtenir un 3r lloc
molt brillant.
Les noies van lluitar tots els
partits, en van guanyar dos i
perdre també dos. Cal destacar que en els dos partits perduts, l’equip va demostrar un
bon joc fins l’últim moment,
la falta d’encert tant en atac
com defensa va fer que el partit es perdés per mínima diferència.
Enhorabona pel resultat !

Els alumnes del Ramon
Castelltort, a l’entrega del
14è premi de literatura
infantil Atrapallibres
Com ja va sent habitual a la
nostra escola, hem participat, de forma voluntària, els
alumnes de quart, cinquè i
sisè de Primària, al Premi de
Literatura Infantil ATRAPALLIBRES.
Això de ser jurat ens agrada
molt, però requereix llegir
tres llibres. Algun, ens ha
costat una mica d’acabar-lo i
altres ens han enganxat ràpidament, i després els hem votat i hem enviat els resultats.
Aquest any, el dia 3 de juny,
hem tingut l’oportunitat

d’anar al Teatre Condal a veure l’acte d’entrega de premis,
i participar-hi activament,
doncs dos companys nostres
han donat el premi a la categoria de 10 anys.
Un mag ens ha divertit molt
amb els seus trucs. I ha estat
emocionant veure , personalment, alguns dels escriptors
de les novel·les que havíem
llegit. Tot això ens ha motivat per continuar participant
en aquest premi i millorar el
nostre gust per la lectura sent,
cada vagada, millors lectors.

A la sala gran del centre cultural MontÀgora, el grup de
teatre dels pares i mares de
l’escola García Lorca aquest
dimarts ha representat per als
400 alumnes del centre l’obra
musical “50 aniversari de l’escola”. Una obra creada pels
mateixos actors i actrius, on
han fet un repàs als 50 anys
de vida del centre, fets ocorreguts en general i a la música
que sonava durant aquestes
cinc dècades.
Una obra magnífica, amb representació teatral, projeccions, ball, sorpreses i bon
humor.
Alguns mestres del centre
també hi han fet algun petit

paper.
El public, alumnes i mestres
de l’escola i el nou alcalde de
Montbui, han quedat mera-

vellats del treball realitzat voluntàriament per aquets pares
i mares i han aplaudit llargament l’espectacle.

La professora de l’INS Vallbona
d’Anoia, Glòria Vendrell guanya el
premi Tal com sents
La professora de filosofia i religió de l’Institut de Vallbona
d’Anoia, Glòria Vendrell, ha
participat en el setè concurs
de contes Tal Com Sents, que
organitza l’Institut Investigador Blanxart de Terrassa.
El jurat, format per Teresa
Abad, Montse Bergadà, Josep
Gòrriz, Marta Ruiz i Enric
Vilar, van seleccionar 17 contes d’entre els 34 presentats
per publicar-los il·lustrats al
llibre de la setena edició del
premi. I el primer premi va
ser per la Glòria Vendrell,
amb el seu conte “Banys”. Des
de l’institut, felicitem aquesta

polifacètica professora, capaç
de tantes coses que enriquei-

xen el centre i l’alumnat que
s’hi forma.

Els nostres graduats de P5 de
l’Acadèmia Igualada
Adéu a una nova promoció
de P-5 Cada curs acomiadem
una promoció i any rere any
van passant alumnes, històries i records inoblidables.
No deixeu mai d’aprendre i
gaudiu de tots els moments!
Aquesta és la frase que va
acompanyar la graduació dels
alumnes de P5, en la qual
es van acomiadar de l’etapa
d’infantil per passar-ne a una
nova, Primària!
Només ens queda des dels
que formem part de l’equip
educatiu de l’Acadèmia desitjar-vos un bon començament

en el nou trajecte. Enhorabo-

na a tots els graduats!!!!
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Activitats a Cicle Infantil, Mitjà i superior de les Escolàpies
Vols ser astronauta?
Aquest és el projecte conjunt
que hem realitzat enguany
l’alumnat de C. I. Les fases de
la lluna,la translació i la rotació, la vida dels astronautes
dins la nau, comes preparen
per resistir tant de temps fora
del Planeta Terra …. i no ens
oblidem de l’escafandre i de les
bombones que els nens i nenes es van preparar. Un exit !!.
Les fotos amb el coet aterrat a
la lluna i l’espai de fons donen
mostra del que s’ha treballat.
Les plantes-2n de primària
Els alumnes de segon hem
fet el projecte de les plantes i
aquestes són les activitats realitzades:
-Primer van veure créixer un
cigró i van experimentar què
necessitava per viure.
-Un altre dia van anar a recollir plantes a la muntanya del
Pi i van fer un herbari on van
aprendre la diferencia entre
herba, arbust i arbre.
-Un pare d’una alumna de segon ens va venir a fer una xerrada sobre les herbes aromàtiques al parc que tenim prop de
l’escola.
- També molt alumnes van
portar llibres de plantes que
han format part de l’activitat.
- A l’hora de plàstica han dibuixat una planta del natural.
Tots han après molt i s’ho han
passat molt bé.
Colònies Cicle Mitjà a la
GRANJA
“No volem els millors nens
del món, però sí que volem els
millors nens pel món” aquesta
és una de les premisses de la

casa de colònies que vam anar
aquest any. Una casa situada,
als peus del Montseny.
Unes colònies vivencials i basades en l’educació emocional
i el fet de gaudir de la natura
i dels companys. Van ser una
oportunitat única per viure i
percebre l’entorn d’una manera molt directa: gaudir del
bosc, de la pluja i del temps
lliure.
Al llarg de tres dies van poder
gaudir i sentir la natura tot
mirant cap endins.
L’objectiu coneixe’s tots una
mica més i dotar-se d’eines per
afrontar reptes, pors…

Sens dubte una GRAN experiència que configurarà un
d’aquests records que perduren per sempre.

ratives han destinat una part
dels seus beneficis a les missions que les Escolàpies tenim a
la República Dominicana.

Fi de projecte d’emprenedoria (5è)
Les cooperatives escoo&company i Escoomix de 5è de les
Escolàpies han tancat el projecte d’emprenedoria amb una
activitat conjunta. Al matí han
anat a la piscina de Montbui
i després han dinat plegats a
l’Ateneu. Per acabar, han realitzat jocs a la classe i al pati de
l’escola.
Recordar que ambdues coope-

Comiat de l’alumnat de 6è
El passat dia 14 de juny, els
nens i nenes de 6è de Primària, envoltats de familiars,
mestres i personal de l’escola
van celebrar el final de l’etapa
d’Educació Primària i el seu
comiat de l’escola.
Va ser una celebració molt familiar i entranyable on l’alumnat va compartir amb tots
nosaltres el que ha estat el seu
pas per l’escola.

La música va iniciar l’acte amb
tres cançons que, d’alguna manera, han estat significatives
i expressen valors que des de
l’escola deixem com una llavor
que els ajudi a continuar creixent a partir d’ara.
A continuació, vam projectar
un muntatge fotogràfic molt
bonic que recull moments
viscuts al llarg de tots aquests
anys.
L’acte va culminar al pati de
l’escola on vam gaudir de la
convivència tot compartint
molts records.
A reveure promoció 20072019.

Primera promoció del programa Catalun- P5 de la Institució
Igualada celebra la Festa
ya-Académie de Lyon: Clàudia Roldan
Fa uns mesos vam rebre la notícia que començava un nou
programa d’intercanvi entre
el Departament d’Educació
de Catalunya i l’Académie de
Lyon. El programa va dirigit
a alumnes de 4t d’eso amb la
voluntat de cursar BatxiBac
el proper curs i que vulguin
estudiar durant un temps a
França.
La proposta va ser presentada
als alumnes de 4t que la van
rebre amb alegria i curiositat.
L’institut va presentar la candidatura de la Clàudia Roldan.
La seva petició va ser acceptada. Ha sigut seleccionada i ja

té parella d’intercanvi.
El programa ens portarà una
estudiant francesa que assistirà a les classes de Batxillerat durant un mes del primer
trimestre i viurà amb la Clàudia. Després de Reis, la Clàudia Roldan marxarà a casa
d’aquesta estudiant i assistirà, durant un mes, a les classes de l’institut Lycée Parc de
Chabrières d’Oullins, al costat
de Lyon, que és l’institut de la
seva companya francesa.
Felicitats, Clàudia! Et desitgem molta sort i esperem que
ens expliquis moltes coses del
teu nou projecte.

de Fi de Curs
Ja estem arribant al final d’un
nou curs i, com cada any acomiadem a un bon grup de nens
i nenes que de mica en mica
han anat assolint tot el que han
treballat durant el curs.
I tot el què han après els serveix
per créixer com a personetes.
Per això aquest divendres van
celebrar una gran festa per desitjar als nens i nenes de P5 el
millor en la seva nova etapa
de primària. Els recordarem
amb el nom de « Promoció Astronauta». En primer lloc van
representar de manera espec-

tacular el conte de « La Rateta
Presumida» on ells van ser els
autèntics protagonistes.
Un cop acabada l’obra va arribar el moment més esperat tant
pels pares com per les mestres
i nens: El moment de la graduació. Amb el birret posat... ja
feien cara de més grans!!
Finalment, tots junts vam concloure la festa amb un bon sopar a la fresca al pati de la nostra escola.
Nens i nenes de P5 us desitgem
un molt bon començament a la
nova etapa.
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Estalvi pels canvis en
l’enllumenat del Camp
Municipal d’Esports

CAPELLADES / LA VEU

E

l mes de gener va acabar
amb la substitució dels
focus del Camp Municipal de Futbol per uns altres
amb leds. L’objectiu d’aquesta actuació, va ser millorar
les condicions d’il·luminació,
l’eficiència i l’estalvi energètic.
Segons recull la factura de la
llum, comparada amb el mateix període en edicions anteriors, s’ha disminuït en un
20% el consum de wats, cosa
que ha suposat un descens del
24% de la factura. La compara-

tiva no s’ha fet amb la darrera
factura, ja que en aquell moment no funcionaven molts
dels llums del Camp. Així que
amb aquesta substitució s’ha
aconseguit millorar la il·luminació, un estalvi energètic i
l’eficiència.
L’objectiu de l’equip de govern
és continuar treballant en
aquesta línia, substituint les
velles instal·lacions per altres
amb led. Cal destacar que en
el cas del camps d’esports es
va comptar amb una subvenció del Consell Comarcal de
l’Anoia.

El Liceu a la fresca
CAPELLADES / LA VEU

C

apellades se suma un
any més a la proposta
del Liceu a la fresca, de
la mà del Gran Teatre del Liceu. En aquesta edició es podrà gaudir – a les 10 de la nit,
al pati de La Lliga- de l’òpera
“Tosca”, de Giacomo Pucini,
que es representarà el mateix
dia al Gran Teatre del Liceu.
Segons el regidor Àngel Soteras “amb el Liceu a la Fres-

ca continuem amb la voluntat de programar tot tipus
d’esdeveniments culturals de
qualitat a Capellades i de ferlos arribar a tothom i no només als entesos. Per a molts
capelladins, descobrir l’òpera només serà possible si la
“traiem” del Liceu i la plantem al carrer i això és el que
busquem: fer possible viure
experiències artístiques intenses sense haver de marxar
dels nostres pobles.”

Avui divendres, primera
piscina nocturna
CAPELLADES / LA VEU

C

omença la primera de
les 4 edicions d’aquest
estiu de la Piscina
Nocturna.
Fins les 12 de la nit es podrà
banyar de manera gratuïta i
estarà obert el bar.
Aquesta proposta es repeteix
al juliol els divendres 5, amb
el Torneig de Frontó, i el 12.
Aquell diumenge hi haurà un

nou “Mulla’t per l’esclerosi
múltiple”. Finalment, la darrera edició de la Piscina Nocturna és el divendres 3 d’agost.
Cal recordar que ara mateix
són obertes les inscripcions
per als cursets de natació
que es faran cada tarda de
dilluns a divendres durant
el mes de juliol. Les inscripcions i el pagament es poden
fer a la recepció de la mateixa Piscina Blava.
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Capellades va celebrar Sant Joan
CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge a Capellades s’ha celebrat l’entrada a
l’estiu, la tradicional festa de
Sant Joan.
Primer es va anar a Igualada
a buscar la Flama del Canigó,
que va arribar acompanyada
de bicicletes, motos i cotxes.
Després del tradicional parlament, enguany recollint les
paraules de la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell.
Seguidament es va encendre
la foguera i va començar el
sopar organitzat des d’Endavant Anoia, AEMdeKP, Dimonis de Capellades i Eixam

Roig.
El darrer acte de la nit de
Sant Joan va ser la revetlla

al Pati de La Lliga que va
fer ballar els assistents una
bona estona.

Un any més els capelladins han gaudit
de les Festes de Carrer
CAPELLADES / LA VEU

D

ivendres passat va
començar la celebració de les Festes del
Carrer amb el pregó. Des de la
plaça Àngel Guimerà va sortir una cercavila fins la plaça
on van ballar les alumnes de
l’escola Dance&Fun, van fer
figures els Falcons de Capellades i els Gegants i Gegantets
de Capellades van fer el pregó
d’inici. També va intervenir el
regidor, Àngel Soteras, qui va
agrair la tasca de tothom qui
col·labora en aquestes festes i
les ajuda a preservar.
Dissabte va començar al matí
amb les paneres, en una fila
de petits i petites precedits
pels músics de la Banda de
l’Escola de Música, que van
sortir de la porta de la Ràdio
fins l’església on se’ls va beneir
els tortells.
Per la tarda va seguir la festa
al Barri de les Bledes on es va
treure ball primer al carrer
del Call i després a la Piscina
amb la música en directe de la
Stretband.
Diumenge es va fer la festa infantil amb la Cia. Bufanúvols i
el dilluns va continuar la celebració amb el barri més petit,
el del Ruc. Pel matí una bona
colla de músics van fer la cercavila de paneres fins l’església
i tornar a la plaça Sant Miquel. Per la tarda, es va ballar
al Pati de La Lliga.
Avui dimarts és el Barri del
Gegant. Pel matí els Gegants
de Capellades encapçalaran la
fila de paneres fins l’església i
per la tarda presidiran el ball

que es farà a la plaça Àngel
Guimerà.
Dimecres els protagonistes
van ser els Capgrossos de Capellades i els Capgrossos de

les festes del carrer, que dins
el Barri del Ninot ballaran a la
plaça d’Espanya.
I ahir dijous, darrer dia, va ser
el torn el Barri de les Places.

MKM

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings,
oficies, locals comercials, empreses, escoles, etc.
Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56
08700 Igualada
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Àngel Farré inicia el
seu segon mandat com
alcalde de Montmaneu

MONTMANEU / LA VEU

D

esprés que el seu partit obtingués la majoria absoluta el passat
26 de maig, el cap de llista de
Junts per Montmaneu, Àngel
Farré i Carulla, ha estat investit alcalde de Montmaneu.
Així, el passat dissabte 15 de
juny els regidors, regidores i
l’alcalde de Montmaneu han
pres possessió dels seus càrrecs. La sessió es va fer a la
Sala –ja que l’Ajuntament està
en obres- en presència d’un
nombrós públic que va voler
acompanyar els regidors en
aquest acte protocol·lari.
Després de la lectura dels articles pertinents per part del
secretari de la corporació, es
va constituir la mesa d’edat,
amb el regidor de més edat –
Àngel Farré- i el regidor de
menys edat – Albert Urgell -.
Seguidament els cinc regidors
van donar compliment a la

fórmula de presa de possessió
del càrrec, quedant constituït
el consistori amb els següents
regidors: Àngel Farré i Carulla, Albert Urgell i Farràs,
Carme Marsà i Pinós, Joan
Vilajoana Tardà i Josep Tosquella Queralt.
Àngel Farré va ser escollit
com a nou alcalde del consistori amb els vots favorables
del seu grup Junts per Montmaneu (5).
Així, Àngel Farré, serà alcalde
per segon mandat consecutiu. En el seu discurs va voler
en primer lloc va agrair a tots
aquells veïns i veïnes que les
passades eleccions li van fer
confiança i va explicar que
“seguirem treballant amb la
mateixa il·lusió que el primer
dia, tenim un munt de projectes per fer i moltes ganes
per tirar-los endavant. L’anterior mandat vam complir el
200% del programa i aquest
any hem de fer encara més”.

Felicita
als qui més estimes!

Fes-nos arribar la fotografia a

(C/ Retir 40)
o via e-mail:
publicitat@veuanoia.cat

La piscina de la Llacuna ha inaugurat
la nova temporada estiuenca
LA LLACUNA / LA VEU

U

n any més, la piscina
municipal va donar
el tret de sortida a la
temporada d’estiu a la Llacuna.
Enguany la instal·lació obre
les portes del passat dissabte
22 de juny i tancarà a l’11 de
setembre. L’horari serà de 11 h
del matí a 7 h de la tarda.
Les entrades i abonaments,
que mantenen els mateixos
preus que l’any passat, es poden adquirir a la mateixa piscina.
L’entrada diària pels menors
de 4 anys és gratuïta, de 5 a 17
anys l’entrada els dies laborables és de 4€ i 4,25€ els festius,
i els adults, 4,25€ els laborables i 5,25 els festius.
Hi ha dos abonaments els de
15 entrades i els de temporada. El de 15 entrades té un cost
de 30€ pels joves de 5 a 17 anys
i 45€ els adults. Els de temporada també inclouen pack especials. Així els joves de 5 a 17
anys - 40€, els adults – 50€, els
majors de 65 anys – 40€, discapacitats – 35€, matrimonis
sense fills o menors de 5 anys

– 90€, matrimonis amb un
fill menor de 18 anys – 110€,
matrimonis amb mes de 2 fills
menors de 18 anys -125€, família monoparental – 90€.
L’Ajuntament amb col·laboració de l’empresa Aquasos
ofereix a les tardes del mes de
juliol cursets de natació per
a totes les edats, de 2 anys
i fins l’edat adulta. També
s’ofereix un curs d’Aquagim
els dimarts i dijous de 20,30
a 21,15. Les persones interessades poden fer la inscripció
a l’Ajuntament.

A les instal·lacions també es
pot trobar el servei de bar i
el servei de bibliopiscina que
ofereix als banyistes materials
per a tot tipus d’edats i interessos: novel·la curta, còmics,
contes, revistes i diaris, un tipus de document que permet
la lectura ràpida. Per utilitzar
tota aquesta oferta, l’usuari
només ha de presentar algun
document que l’identifiqui.
Aquest és un servei oferts per
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

Masquefa instal·la una minideixelleria
per fomentar el reciclatge
MASQUEFA / LA VEU

L

’Ajuntament de Masquefa ha instal·lat una
minideixalleria al centre de la ciutat, a la cruïlla
del carrer Rogelio Rojo amb
l’avinguda Catalunya, davant
del Centre d’Atenció Primària
(CAP). L’objectiu de la ubicació d’aquest petit contenidor
a la via pública és facilitar el
reciclatge de residus de petit
format i conscienciar la població sobre la importància de
portar a terme una gestió adequada dels elements, sobretot
electrònics, que ja han acabat
la seva vida útil.
La minideixalleria consta de
set compartiments destinats a

recollir petits residus i les set
fraccions que s’hi poden trobar són les següents:
CD/D: cd’s
RAEE: petit RAEE (mòbil,
carregador…)
BOM: bombetes
BCLED: bombetes de baix
consum
PIL: piles
CAR: tòners
TAPL: taps de plàstic
En aquest sentit, s’hi poden
reciclar petits residus especials
d’ús domèstic com cd’s i dvd’s,
cartutxos de tinta, aparells
elèctrics i electrònics petits,
piles i bateries i també bombetes led i de baix consum;
que posteriorment seran enviats a la Deixalleria Municipal

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

per tal de fer-ne una correcta
gestió. Així, amb aquesta iniciativa pionera a la vila s’espera reduir la quantitat d’aquests
materials que encara es troben
al contenidor de rebuig.
A més, incorpora una boca
lateral accessible i adaptada multiproducte des d’on
es recull i separen els residus
dipositats, informació detallada sobre el nou model de
recollida de residus vigent a
Masquefa des del setembre de
2018, així com informació sobre la Deixalleria Municipal i
el servei de recollida de voluminosos.
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Francisco Jiménez guan- Gumersind Parcerisas, nou batlle
ya el concurs de cartells d’Argençola
de Festa Major de Calaf
ARGENÇOLA / LA VEU

L

a sala de plens de
l’Ajuntament d’Argençola va acollir el dissabte 15 de juny el Ple de constitució del nou Ajuntament
amb la presa de possessió dels
nous regidors i regidores, tots
5 del grup Esquerra Republicana De Catalunya - Acord
Municipal.
Gumersind Parcerisas va ser
escollit nou batlle d’Argençola per unanimitat. En el
seu parlament va destacar
la gran tasca realitzada per
l’anterior consistori i l’interès a continuar la trajectòria
per aconseguir un municipi
millor per a tots.

CALAF / LA VEU

E

n el marc dels actes de
la revetlla de Sant Joan,
Calaf va donar a conèixer la persona guanyadora del
concurs de cartells de la Festa
Major del 2019. Enguany, la
temàtica s’havia de centrar en
els gegants de la vila, ja que
aquest 2019 celebren el seu
25è aniversari.
Francisco Jiménez, amb el
pseudònim RETALL, va ser
el guanyador d’aquesta edició
amb una proposta que simula
la silueta dels gegants Jaume
i Calamanda de Calaf i que
s’inspira amb les peces de l’enrajolat de la plaça dels Arbres,
un projecte que va partir d’un
concurs organitzat per Gres
Català (amb seu a Calaf) juntament amb l’Ajuntament de
Calaf entre diferents escoles

d’enginyeria de Catalunya. La
peça, “Fulla de Calaf ” - que
l’autor del cartell utilitza com
a fons dels gegants - va ser la
guanyadora i recorda una fulla de llimoner o de magnòlia
de formes suaus i arrodonides i que també conté inserides fulles de plataner i gotes
d’aigua que defineixen l’acabat final de la peça.
Al concurs de cartells de Festa Major s’han presentat un
total de 8 cartells, tot i que
d’aquests, 2 van quedar desclassificats perquè no tenien
el mínim de resolució necessària requerida a les bases.
Després de les votacions del
jurat, només una proposta
va tenir la puntuació mínima
per ser seleccionada i, al no
haver-hi més finalistes, no es
va poder realitzar la votació
popular.

NOVETAT
ATOM-X
CARBON
Carboni a partir de 250€
Alumini a partir de 125€
24 mesos sense interessos

El nou consistori està format
per Josep Albareda, Marina
Berenguer, Maria Descarrega, Mercè Hernàndez i Gu-

mersind Parcerisas.
Per primera vegada, les dones
són majoria a l’ajuntament
d’Argençola.

Xino-xano, Poc a poc i bona lletra a
Argençola
ARGENÇOLA / LA VEU

E

l diumenge 30 de juny
a Argençola, a 2/4 de
10 del matí, es realitzarà ‘Poc a poc i bona lletra’ a
càrrec de Marta Berenguer i
Maria Descarrega, una Caminada en la que paisatge i lletra es donaran la mà mentre
passegem, conversem, llegim
i gaudim del paisatge. La sortida serà des de la bàscula.
Activitat gratuïta però cal
inscripció prèvia, la podeu fer
mitjançant aquest formulari o
trucant a l’Ajuntament 93 809
20 00 (de dimarts a divendres
de 9:00 a 14:00 ).
Amb aquesta activitat és tanca el cicle Xino-xano endegat a la passada tardor per

l’Ajuntament
d’Argençola
amb el suport de la Diputació de Barcelona. Un cicle de
caminades gratuïtes obertes
a tothom i de caràcter fami-

liar, per donar a conèixer el
terme municipal i convidar
a tothom a gaudir del seu entorn natural, combinant salut
i paisatge.

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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Pol Roca i Aitor Caldito, Or i Plata
respectivament al Campionat
d’Espanya Sub-18
ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes Juvenils del
C.A. Igualada Petromiralles Pol Roca i Aitor
Caldito, van assolir el campionat d’Espanya en salt d’alçada i el sots campionat en salt
de llargada, respectivament,
en les proves corresponents
al 67è Campionat d’Espanya
Sub-18 disputat a les pistes
de Castelló, en doble jornada
de dissabte i diumenge matí
i tarda, amb la participació
de més de 800 atletes estatals
capdavanters nascuts els anys
2002/03.
Hi participaren 14 atletes del
CAI Petromiralles, assolint
dues medalles, d’Or i Argent,
diversos llocs de finalista i
diverses marques personals
en les proves respectives, en

una brillant actuació global.
El CAI es va situar 15è club
estatal i 4t català per puntuació global amb 20 punts, entre
141 clubs participants.
Van sobresortir les actuacions
de Pol Roca, campió d’Espanya en el salt d’alçada, amb un
millor intent de 2,04 m., i d’Aitor Caldito, sotscampió estatal
en el salt de llargada, amb 7,19
m., millorant ambdós atletes
llurs marques personals.
Marta Galló era 7a en salt de
llargada, amb un millor intent
de 5,61 m. Laia Planas era 8a
en el salt d’alçada amb 1,60 m.
i Alex González 8è en el llançam. de javelina, amb 50,64 m.
assolint places de finalista.
Roger Súria era 11è en els
2.000 m. obstacles, amb
6’20”08. Riduan Boulbayem
era 11è en els 3.000 m.ll. amb

A.M.ANOIA
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00

Espai patrocinat per

Abdessamad Oukhelfen
(CAI), obté la mínima
per a l’Europeu Sub-23

8’47”84. Martona Segura era
16ª en el salt de perxa, amb
3,01m. David Muñoz era 19è
en el salt de perxa, amb 3,86m.
El velocista Eduard Guzmán
era 4t exaequo en la 1a semifinal dels 200 m.ll. amb 22”61,
entrant 3r amb 22”48 en la
sèrie classificatòria corresponent. El mateix atleta era 6è en
la 1a semifinal dels 100 m.ll.
amb 11”21, entrant 4t amb
11”33 en la sèrie classificatòria
corresponent.
Anna Torras era 8a en la 3a
semifinal dels 1.500 m.ll. amb
4’57”54 i Carla Alemany 12a
en la 2a semifinal dels 1.500
m.ll. amb 5’14”47.
Berta López era 9a en la 2a
semifinal dels 800 m.ll. amb
2’23”97 i Júlia Solé 10a en la 1a
semifinal dels 800 m.ll. amb
2’25”93.
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta S-23 del C.A.
Igualada Petromiralles
Abdessamad Oukhelfen va assolir dijous, 20 de
juny, un nou rècord d’Igualada i la mínima per a l’Europeu Sub-23 en la prova dels
5.000 m.ll., en la seva participació al 15è Meeting Iberoamericà de Huelva, en què van
participar diversos atletes de
l’èlit estatal i internacional.
Abdessamad Oukhelfen era
4t absolut en la prova dels
5.000 m.ll. amb un registre de
13’39”27, rècord d’Igualada,
millorant els 13’52”36 de la
seva anterior plusmarca, as-

solida el 26/06/2018 a Castelló. A més, assolia la seva 2ª
mínima per al Ct. d’Europa
Sub-23 dels dies 11 al 14 de
Juliol a Gavle (Suècia), després de la dels 10.000 m.ll. del
passat mes d’abril a Burjassot.
Abdessamad Oukhelfen va
entrar darrera dels 3 atletes
capdavanters de la prova,
Tades Worku (Etiòpia) guanyador amb 13’27”59, seguit de Djamal Abdi Dirieh
(Djibuti) 2n. amb 13’28”32 i
Awet Habte (Eritrea) 3r amb
13’30”76, i per davant d’atletes estatals com Carlos Mayo,
6è amb 13’46”69, o Juan A.
Pérez, 7è amb 13’48”26, entre altres.

Naima Ait Alibou (CAI), rècord d’Igualada en 1.500 m.ll. a la 3a
jornada del Critèrium J. Campmany
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta
S-23
del
C.A.Igualada Petromiralles Naima Ait Alibou, va assolir el passat 19
de juny, dimecres, un nou
rècord d’Igualada absolut en
els 1.500 m.ll. en la 3a Jornada del Critèrium Josep Campmany, a l’estadi Serrahima
de Barna. Hi participaren
diversos atletes del CAI Petromiralles, assolint diverses
mínimes per als campionats

respectius.
Naima Ait Alibou era 2a a
la final dels 1.500 m.ll. per
invitació, amb 4’26”82, nou
rècord d’Igualada absolut
i mínima estatal absoluta,
millorant els 4’30”46 d’Anna
Bové (CAI) del 1998 a St. Sebastià.
Youness El Hannach era 9è
en la final masc. dels 1.500
m.ll. per invitació, amb
3’47”86, assolint igualment
la mínima per al Ct. d’Espanya absolut. Abdelhakim

Hamid (S-23) era 1r de la sèrie “A” dels 1.500 m.ll., amb
3’52”64. Nora Taher (S-23)
era 2a en el triple salt femení
amb 12,91 m., assolint també
la mínima estatal absoluta.
Marc Sánchez era 3r en alçada, amb 2,00 m.
Laia Planas (S-18) era 3a en
alçada femenina amb 1,52
m., i Theo Ruiz (S-20) 11è
en el salt de perxa masc. amb
3,95 m. Anna Asensi (S-23)
era desqualificat en els 100
m.ll. - art. 162.8 -.
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Onze medalles per als atletes del CAI a la final del Campionat de
Catalunya S-16, S-14, S-12 i S-10
ATLETISME / LA VEU

D

issabte i diumenge passat, 22 i 23 de
juny, es van dur a terme a les pistes de les Basses
de Lleida les proves corresponents a la jornada Final dels
Campionats de Catalunya de
les categories Sub-16 - Sub14, Sub-12 i Sub-10 masc.
i fem., amb una nombrosa
participació d’atletes catalans
classificats en la fase prèvia
disputada el 8 de juny a les
pistes de Castellar del Vallès.
Hi participaren un nombrós
grup d’atletes del C.A. Igualada Petromiralles/Jocnet, amb
una brillant actuació global,
assolint 11 medalles en total:
5 d’or, 3 d’argent i 3 de bronze, i diversos llocs de finalista
en les proves respectives. El
CAI va ser 5è per clubs en
categoria Sub-16, pel que fa a
la puntuació global dels seus
atletes, entre 61 clubs classificats.
Quatre medalles per al CAI
al campionat de Catalunya
Sub-16
Els atletes Sub-16 del C.A.
Igualada
Petromiralles/
Jocnet Joan Sendra i Carla Bisbal, es van proclamar
campions de Catalunya en
les proves de salt d’alçada i
1.000 m.ll., a la Jornada Final
del Campionat de Catalunya
Sub-16 de diumenge a Lleida.
Hi participaren els/les atletes
del CAI classificats en la Jornada prèvia del 25/05 a Mollet, amb una brillant actuació
global, assolint 4 medalles: 2
d’Or, 1 d’Argent i 1 de Bronze, diversos llocs de finalista
en les proves respectives, i algunes mínimes per al Camp.
d’Espanya Cadet dels propers
6 i 7 de juliol a Gijón.
Van sobresortir les actuacions de Joan Sendra, campió
de Catalunya en salt d’alçada,
amb 1,81 m. i també 2n i Argent en 100 m. tanques, amb
13”61 a la final, i amb 14”61
en s/f., i de Carla Bisbal, campiona de Catalunya - Or - en
1.000 m.ll., amb 2’58”01.
El Bronze era per a Mar Pla-

nas, 3a en triple salt amb
10,91 m. Albert Gil era 4t en
disc, amb 36,29 m., i Núria
Moix 4a en pes, amb 10,34 m.
Francina Massagué era 5a a la
final dels 300 m. llisos, amb
43”12, i amb un registre de
41”69 en la s/f. corresponent.
La mateixa atleta era 11a en
600 m.ll. amb 1’52”29. Ian
Alves era 6è en perxa, amb
3,35 m., Guim Morcillo 6è en
javelina, amb 32,58 m. i Aina
Eberlé 6a en alçada, amb 1,46
m.
Edit Guzmán era 9a en disc,
amb 25,90 m., i 10a en pes
amb 9,04 m. Rut Castellano
era 9a en javelina, amb 20,65
m. Laia Guzmán era 6a en la
2a s/f. dels 300 m. llisos, amb
44”86, no accedint a la final.
Cinc medalles al campionat
de Catalunya Sub-14
Gran actuació dels/les atletes
de categoria Sub-14 del CAI:
en masculins, Rubén Sánchez
era bicampió de Catalunya en
80 m.ll. amb 10”10 a la final,
i amb 10”11 en s/f., i assolia
també el campionat català en
salt de llargada, amb 5,23 m.
Ferran Sagrera era 6è en disc,
amb 28,27 m. i 11è en pes
amb 8,71 m. Jan Targa era 5è
en la 1a s/f. dels 80 m. tanques, amb 15”28, no accedint
a la final.
En Sub-14 femení van sobresortir Elsa Alias, campiona de
Catalunya en llançament de
disc, amb 27,97 m., a més de
3a i Bronze en martell, amb
36,85 m. i Clara Enrich, sotscampiona en 3.000 m.ll. amb
11’02”15.
Aya Boulbayem era 6a en
1.000 m.ll. amb 3’23”95, i
12a en llargada, amb 3,82 m.
Paula Cambero era 6a en 600
m.ll. amb 1’47”05. Maria Pomés era 7a en 3.000 m.ll. amb
11’41”04. Jana Planell era 8a
exaequo en salt de perxa, amb
2,25 m. Carlota Mollà era 8a
en 1.000 m.ll. amb 3’27”39.
Maroua Ayyad era 11a en javelina, amb 14,25 m., i Júlia
Tomàs 14a en martell, amb
20,16 m. Mar Buchaca participava en la 1a s/f. dels 80
m.ll., entrant 2a amb 10”77 i

accedint a la final, que no va
poder disputar per lesió, així
com tampoc l’alçada.
Dues medalles al campionat
de Catalunya Sub-10
Els Sub-10 (Benjamins) del
CAI, també a Lleida, assoliren
dues medalles a la jornada final: Iker Pérez era 2n i Argent en llargada, amb 3,65 m.,
i era 3r i Bronze a la final dels
60 m.ll. amb 9”30, i amb 9”39
en la s/f. corresponent. Martí
Pain era 4t en 1.000 m.ll. amb
3’29”45, i 8è en alçada, amb
1,02 m. Mikel Fariñas era

Atletes del CAI al campionat de Catalunya Sub-12
Pel que fa als Sub-12 masc.,
Aleix Sànchez era 5è en llançament del disc, amb 19,99
m. i Pau Sala 6è en llargada,
amb 4,18 m. Outmane El Aggari era 7è en 600 m.ll. amb
1’51”15. Joel Giménez era 10è
en pes amb 7,48 m. i Youssef
Ayyad 13è amb 7,12 m. David
Ruiz efectuava nuls els seus

intents en disc.
Entre les Sub-12 fem., va sobresortir el 5è lloc de Clara
Pérez en llançament del pes,
amb 7,46 m. El 6è lloc exaequo de Laia Cerro en salt d’alçada, amb 1,19 m., i participant també en 60 m. tanques,
essent 3a de la 2a s/f. amb
10”85, que no li donaven accés a la final. El 7è lloc de Mar
Vila en llançament de pilota,
amb 21,75 m. i el 10è d’Etna
Torras en salt de perxa, amb
1,76 m. Emma Cerro era 4a
de la 3a s/f. dels 60 m.ll. amb
9”11, no accedint a la final.

va encendre una llàntia amb
la Flama del Canigó.
Recordem, per als amants
de l’estadística, que el millor
“crono” de l’anada a Montserrat amb la Torxa, es l’assolit
l’any 1987 per un grup de 29
atletes del CAI, amb 1h. 15m.
i 09 seg.., i que enguany era
la 60a edició de l’esmentada
cursa atlètica, amb la qual des
del 1986 es trasllada el foc de
la Flama del Canigó al Monestir de Montserrat.
Un cop arribats a Montserrat,
els atletes i els seus acompanyants foren rebuts per la Comunitat Benedictina, i es va
llegir un manifest relacionat
amb la Festivitat de Sant Joan
i el que representa per als Països Catalans, amb la presencia d’un considerable nombre

de persones a la Plaça de la
Creu. Es va fer la foguera tradicional, i l’alcalde Marc Castells va dirigir unes paraules
als assistents, acompanyat pel
regidor de Cultura de l’Ajuntament igualadí Pere Camps.
Posteriorment, al cambril de
la Verge, membres del CAI
efectuaren diversos parlaments i pregàries, i es va fer
l’ofrena d’un ciri votiu a la
Moreneta. Va finalitzar l’acte amb el cant del Virolai i
l’adoració a la Verge.
La data del 23 de juny, aniversari de la fundació del
Club, té un significat especial per als/les atletes i
associats del club anoienc,
complint-se enguany els 67
anys de la fundació de l’entitat, el 1952.

7è en llargada, amb 3,30 m.
En S-10 fem. Berta Márquez
efectuava nuls els seus intents
en el salt d’alçada.

El CAI Petromiralles porta la Flama
del Canigó a Montserrat
ATLETISME / LA VEU

D

iumenge passat, 23
de juny, el Club Atlètic Igualada Petromiralles va efectuar un any més
la tradicional cursa atlètica
per relleus Igualada – Monestir de Montserrat amb la torxa, recorregut d’uns 27 Km.
aproximadament, portant el
foc de la Flama del Canigó
que a les 8 del vespre havia
arribat pel mateix sistema de
relleus atlètics a la Plaça de
l’Ajuntament d’Igualada. El
recorregut es va efectuar enguany amb un temps de 2h.
03 m. i 10 segons, intervenint
en els relleus 25 atletes del
CAI. Al seu pas per Castellolí
la flama va ser portada per joves atletes de la població, i es
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Èxit en la 21a edició del torneig
d’Handbol Sorra Ciutat d’Igualada
HANDBOL / LA VEU

E

l passat dissabte 22 de
juny el Club Handbol
Igualada organitzava
el 21è Handbol Sorra Ciu·
tat d’Igualada com a clau·
sura dels actes dels 20 anys
d’Handbol Sorra a Igualada,
fita a la qual es va arribar en
l’edició passada. Per aquest
motiu, i volent retrobar l’es·
perit dels primers anys, l’or·
ganització es va centrar en la
participació d’equips sortits
del CH Igualada i dels clubs
d’handbol més pròxims que
sempre han participat al tor·
neig.
El torneig es va celebrar en el
Parc de Valldaura d’Igualada
amb una participació al vol·
tant de 30 equips, que distri·
buïts en 10 categories van dis·
putar 80 partits completant
12 hores ininterrompudes
d’handbol a la sorra.
L’assolellada jornada va oferir
un partits molt animats. Va
ser un dia d’handbol espec·

Francesc Linares, nou
entrenador de l’Igualada
Rigat
HOQUEI / LA VEU

F
tacle, els jugadors i jugadores
mostraren un joc espectacu·
lar amb continuats “flys” i girs
de fantasia. En un ambient de
festa, un públic jove en la seva
majoria, va gaudir animant
els seus preferits.
També es van disputar els
partits de la categoria Speci·
al, destinats a equips de nois
i noies amb discapacitat intel·
lectual. Pitufos Special A SAI
CHI, Pitufos Special B SAI
CHI i Cerdanyola van ser els
tres equips participants que

mostraren una gran prepara·
ció amb el que suposa d’esforç
i superació.
La jornada esportiva finalit·
zà amb l’entrega de premis
als equips guanyadors, amb
la presència del Delegat de la
Federació Catalana d’Hand·
bol a la Catalunya Central,
Joan Alcoberro. Posterior·
ment, el Sopar de Fi de Tem·
porada a la Sorra va ser l’acte
social i de convivència, amb
el qual el CH Igualada va tan·
car la temporada 2018/2019.

rancesc Linares Rosi·
que, de 42 anys, es con·
verteix en el nou tècnic
de l’Igualada Rigat i firma
per un any. Linares ha entre·
nat al Club Patí Voltregà les
últimes tres temporades i ara
emprèn un nou repte profes·
sional al club arlequinat, amb
qui competirà a l’OK Lliga i a
la World Skate Europe Cup.
A més del club osonenc, Li·
nares ha estat a la banqueta
del primer equip del PHC
Sant Cugat i també té una
àmplia experiència en ho·
quei base, on ha entrenat les
categories inferiors d’equips
com el FC Barcelona, el CH

Caldes, UE Horta i CH Ma·
taró. En el seu palmarès com
a entrenador hi figuren: 1
campionat de Barcelona i de
Catalunya categoria benjamí
(CH Caldes), 1 campionat de
Catalunya i d’Espanya cate·
goria aleví (Sentmenat HC i
UE Horta), 3 campionats de
Catalunya i d’Espanya ca·
tegoria infantil (Sentmenat
HC i FC Barcelona) i 2 cam·
pionats de Catalunya i d’Es·
panya categoria juvenil (FC
Barcelona).
Francesc Linares va comple·
tar tota la seva trajectòria
com a jugador al HC Sent·
menat, arribant a Divisió
d’Honor una temporada i
dues a Nacional Espanyola.

L’Igualada Femení HCP suma dues
noves jugadores al projecte
HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Femení HCP
ha presentat els primers
reforços de la tempora·
da 19/20. Son la jove i talento·
sa jugadora vendrellenca Laia
Cid, de 17 anys, provinent del
CH Vila-sana d’Oklliga, i la
Mònica Ferrer, portera d’Ok·
lliga del CP Alcorcon la tem·
porada passada, i que es torna
a sumar al projecte igualadí
després de formar part del pri·
mer equip igualadí d’Oklliga,
la temporada 15/16.
Aquestes dues incorporacions
cobreixen la sortida de la por·
tera Carla Batlle i la seva ger·
mana, la jugadora Abril Batlle,
que abandonen el club.
Amb la continuïtat confirma·
da de la resta de jugadores i
porteres, el club igualadí no
descarta però alguna incorpo·
ració més, de cara a reforçar
l’equip.

Manel del Valle renova
amb l’Igualada Rigat
HOQUEI / LA VEU

E

l porter arlequinat Ma·
nel del Valle Garcia,
de 23 anys, prolonga la
seva relació contractual amb
l’Igualada Rigat i seguirà un
any més a l’Igualada Rigat.
Format a les categories infe·
riors del club, del Valle com·
plirà aquest any la seva quarta
temporada a l’OK Lliga, des·
prés de jugar tota una vida
d’arlequinat.
D’aquesta manera, l’Igualada

Rigat blinda la porteria de la
2019-2020 amb la renovació
de del Valle i Elagi Deitg. Amb
del Valle renovat, ja són sis els
jugadors formats a la pedrera
que jugaran al primer equip
del club la temporada 20192020: César Vives, Jordi Mén·
dez, Roger Bars, Ton Baliu,
Bernat Yeste i el propi del Va·
lle. A més de tots ells, Sergi Pla
i Elagi Deitg també han firmat
la seva continuïtat per la tem·
porada 2019-2020. L’Igualada
Rigat 19/20 va agafant forma.

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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Toni Bou segueix
arrasant al Mundial de
Trial a l’aire lliure

MOTOR / LA VEU

T

oni Bou va guanyar
aquest passat cap de
setmana la quarta cita
de la temporada de Trial a
l’aire lliure, en una cursa gairebé perfecta en què tot just
va penalitzar un punt -per un
peu- a la primera volta i cinc
punts -per temps-, realitzant
una segona volta perfecte. Els
catalans Adam Raga i Jeroni
Fajardo, segon i tercer respectivament, van acompanyar al
pilot pierenc al podi.
En acabar la carrera Bou co-

mentava que “teníem molt
clar que era un dia d’aguantar.
En l’inici de la cursa, un petit
error ja et podia endarrerir,
així que sabíem que tocava
patir, però hem realitzat una
molt bona cursa. Llàstima de
la penalització per temps de
la primera volta, ja que hem
Realitzat una bona segona
volta amb 0 punts”, i acabava
explicant que “em trobo en
un bon moment de pilotatge i
de forma física, així que estic
molt content”.
La propera prova serà aquest
cap de setmana a Bèlgica.

El Mundial de Ral·lis
tornarà a passar ben a
prop de l’Anoia

MOTOR / LA VEU

E

l RACC va revelar el
passat dijous l’itinerari
del 55 RallyRACC CATALUNYA-COSTA DAURADA, Rally de España 2019. La
difícil i selectiva prova catalana consolida un recorregut
molt similar al de la passada
temporada, en la qual es va
viure una lluita molt emocionant fins a l’últim moment.
Per desè any consecutiu el
ral·li comptarà amb un itinerari mixt, característica que
el fa únic en el Campionat del
Món.

I un any més el ral·li passarà ben a prop de la comarca.
Serà en l’etapa de divendres 26
d’octubre, en què hi haurà un
tram entre Conesa i Savallà
del Comptat, a més de la zona
on els cotxes reompliran els
seus cotxes de gasolina, que
estarà situada a Santa Coloma
de Queralt.
El ral·li començarà el dijous 24
d’octubre amb el Shakedown i
la cerimònia de sortida en el
tradicional podi de Salou i,
després de 325,08 km de velocitat dividits en 3 dies, el diumenge el ral·li es donarà per
conclòs en la mateixa localitat.
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Els joves pilots anoiencs de motocròs
continuen fent camí
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

P

untuable per la Lliga
Catalana de Motocròs
de Nens es va disputar
la quarta prova en el circuit
tarragoní de Salomó amb la
participació de pilots anoiencs.
Es tracte d’un circuit en una
muntanya natural a la vora
del municipi de Salomó. Tècnicament és un circuit molt
exigent a conseqüència de
la seva ubicació. Consta de
nombroses pujades i baixades
que creen aquesta exigència
als pilots. Hi ha 9 corbes a dretes i 7 a esquerres, intercalades
amb rectes, pujades, baixades
i salts. Exactament el traçat
consta de 9 salts en el que destaca un de 22 metres de longitud amb una gran rampa i
també una gran alçada de salt.
Aquesta era la 35ena edició del
Motocròs de Salomó i en que
els pilots estaven distribuïts
en varies categories: MX Elit,
MX1, MX2, MX3, MX4, MX5,
Sots 18 4T i MX Femení.

Quatre eren els pilots del jove
però experimentat igualadí
Jordi Sala, dins el seu Sala
MX Team i que aconseguiren
les següents classificacions
finals: Biel Pons 14è, Marc

Alibau 16è, Biel Monclús
18è i Hugo Moreno 22è. La
cinquena prova puntuable es
disputarà el primer diumenge
de juliol al circuit Els Reguers
tortosí
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Pep Guardiola inaugura la Cruyff
Court dels Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE PIEROLA /
LA VEU

L

’exjugador i entrenador
del Barça, Pep Guardiola, va apadrinat la
Pista Cruyff dels Hostalets
de Pierola en la inauguració
del passat dimecres. L’actual
entrenador del Manchester
City hi va assistit com a padrí
i com ambaixador de l’organització fundada per Johan
Cruyff. L’acte va comptar amb
la presència de la presidenta
i la directora de la Fundació,
Susila Cruyff i Pati Roura
respectivament, i de l’alcalde
Gerard Parcerisas que ha cedit el protagonisme del discurs institucional a l’exalcalde
Daniel Vendrell.
En primer lloc, Guardiola va
signar el Llibre d’Honor de
l’Ajuntament on es va trobar
també amb el reconegut productor Jaume Roures, vinculat directament a la Fundació
Cruyff. A continuació es va
fer l’acte amb els parlaments
i un partit de futbol on van
participar els nens i nenes

dels Hostalets amb Pep Guardiola i Susila Cruyff d’entrenadors.
Aquesta nova instal·lació
es troba situada al parc de
Cal Ponsa i ha estat possible
gràcies a la col·laboració de
l’Ajuntament dels Hostalets
de Pierola.
El projecte Cruyff Courts de
la Fundació Cruyff es va iniciar l’any 2004 i actualment
compta amb més de 260
Cruyff Courts arreu del món.
Els Cruyff Courts són petits
camps de futbol d’ús lliure
que tenen com a objectiu fo-

mentar l’esport i inculcar valors com la responsabilitat, la
integració, el joc en equip i la
superació personal, així com
aconseguir prevenir el sedentarisme i l’obesitat infantil.
Aquesta iniciativa també impulsa dos projectes específics
en aquests camps de futbol:
els Cruyff Courts 6vs6, campionats per a nois i noies de
10 a 12 anys en què participen tots els Cruyff Courts, i
el Community Program, amb
l’objectiu que joves de diferents barris aprenguin a organitzar el seu propi torneig.

El CF Igualada, molt
pendent del Prat i del
Reus per pujar a Tercera
FUTBOL / LA VEU

L

’AE Prat està disputant
l’última eliminatòria del
play-off d’ascens a Segona “B” contra el Portugalete. En
el partit d’anada, els catalans es
van imposar per 2-1 i el proper
diumenge a les 6 de la tarda es
disputarà el partit de tornada.
En cas d’un resultat positiu, els
del Baix Llobregat pujarien a la
tercera màxima categoria espanyola. I d’aquest partit n’estarà
molt pendent el CF Igualada.
I és que després de quedar tercers del campionat de Primera
Catalana, els igualadins aconseguiran l’ascens a Tercera Divisió si el Prat puja a Segona “B”.
Així doncs, gràcies als ascensos
compensats, el CF Igualada
podria ser equip de Tercera
Divisió un mes després d’haver acabat la seva temporada.
Però aquesta no és l’única opció d’ascens pel CF Igualada.
I és que els problemes econòmics del Reus, que aquesta

passada temporada ja no ha
pogut acabar la temporada a
Segona Divisió “A”, poden fer
que el seu filial, que militava a
Tercera, acabi perdent la seva
plaça a la categoria, que acabaria en mans del club igualadí.
Així doncs, des del CF Igualada, seguiran ben pendents de
l’actualitat tant de l’equip reusenc com del partit de l’AE Prat
d’aquest diumenge.
El segon entrenador, Gerard
Piniés, se’n va a l’aventura
mexicana
A finals de la setmana passada, el CF Igualada anunciava
a través del seu compte de Facebook que els segon entrenador del primer equip, Gerard
Piniés, deixava la disciplina del
club per iniciar un nou projecte al Chivas de Guadalajara de
Mèxic. A més del seu càrrec al
primer equip, Piniés també era
tècnic en metodologia del futbol base del club igualadí.

·espots publicitaris
per projectar-se A
·preus econòmics
·gestió de producció
i programació
·packs publicitaris
PER a CAPS DE SETMANA
O SETMANA SENCERA

MÉS INFO I contacte:
671 669 047 - publicitat@veuanoia.cat
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Marina Rius, campiona
d’Espanya MTB Enduro
CICLISME / LA VEU

A

quest passat diumenge 23 de juny la
jove ciclista Marina
Rius, resident a Maians, va
desplaçar-se amb la Selecció
Catalana fins a terres gallegues per disputar a Moaña
els Campionats d’Espanya de
MTB Enduro 2019.
La cursa constava de 5 trams
cronometrats, molt exigents
a nivell físic i amb forts pendents, que feien del recorregut una prova molt dura per
als participants.
La Marina venia en un molt
bon estat de forma que li va
permetre assolir la segona
posició en la classificació ge-

neral i a la vegada va poder
obtenir la victòria en la seva
categoria, aconseguint el Títol de Campiona d’Espanya
MTB Enduro en categoria
FÉMINA ÈLIT, enfundant-se
el maillot que l’acredita com
a Campiona Estatal.
Al baixar del podi la Marina
expressava que “ha sigut una
competició molt dura però a
la vegada s’ha fet divertida
de disputar”
La jove ciclista ja acumula
aquesta temporada varies
victòries i podis que l’han
portat a aconseguir aquest
important títol i encara queda temporada per seguir
augmentant el seu brillant
palmarès.
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Alba Pelfort de la UECANOIA,
segona classificada a la Copa Espanya
d’Escalada de Dificultat
ESCALADA / LA VEU

D

issabte passat l’escaladora de la UECANOIA
Alba
Pelfort, aconseguia una merescudíssima segona posició
sub20 a la Copa d’Espanya
d’Escalada de Dificultat celebrada a la sala d’escalada
Climbat de Barcelona.

La prova consistia en una eliminatòria que tingué lloc en
dues vies classificatòries en
les quals s’havia d’intentar
arribar com més amunt millor per tal de tenir la màxima
puntuació. Les quatre millors,
que van empatar a punts arribant als punts més alts de
les vies, van passar a una via
final on s’havia d’intentar

aconseguir també la màxima
puntuació en una via especial. Aquesta via final va ser la
decisiva i la igualadina va fer
la segona millor puntuació
tot i tenir una lesió al turmell
que no la va deixar competir
al seu màxim nivell.
La pròxima prova de la Copa
tindrà lloc també a Barcelona
i la tercera a Climbat Madrid.

L’EGAN celebra la
trobada de socis al
Santuari de Montgrony
ESPELEOLOGIA / LA VEU

E

l cap de setmana del
15 i 16 d’aquest mes
de juny va tenir lloc la
trobada de socis i sòcies de
l’EGAN, que en motiu dels 30
anys del centre es va celebrar
al Santuari de Montgrony, a la
comarca del Ripollès, a tocar
del municipi de Gombrèn.
En aquesta sortida es van poder combinar les activitats de
senderisme, pel entorns del
Santuari, el descens de barrancs, el Matamala i l’espeleologia, Forat de Sant Ou.

Tots els membres de l’EGAN
que es van aplegar aquest cap
de setmana en aquest indret,
van poder gaudir d’alguna
d’aquestes activitats que van
ser molt ben acollides per tots
els presents.
Per cloure la trobada es van
aplegar al Restaurant Hostatgeria del Montgrony, on amb
un bon dinar, senzill, però
molt complert es va donar
per acabada la trobada de socis i sòcies d’enguany.
Cal remarcar la bona organització d’aquesta trobada, sota
la direcció d’en Toni Martin.

OFERTA DE FEINA

RELACIONS PÚBLIQUES I MARQUETING
Descripció del lloc de treball:
- Desenvolupament del pla de màrqueting
- Xarxes socials
- Organització i realització de visites al celler (un cop al mes aproximadament)
- Pla comercial d’enoturisme
- Presentació de producte en fires i/o esdeveniments
Horari: de 9h a 18 h (flexible en funció dels esdeveniments).
Incorporació: Immediata.
Retribució: segons taules salarials del conveni de vins de Barcelona, amb incentius.
Ubicació del lloc de treball: Òdena, Can Macià.
Relació laboral que s’establirà: Contracte indefinit amb 6 mesos de prova.
Possibilitat de contracte de formació Dual.
Requisits dels candidats:
Estudis de màrqueting i/o enoturisme.
Imprescindible:
Domini d'anglès a nivell escrit i parlat per poder realitzar visites. Català i castellà
materns.
Informàtica: Facilitat d'ús de les xarxes, i domini d'eines de Microsoft.
Altres: Carnet de cotxe
Experiència:
Es valorarà haver treballat en una altra bodega, tot i que no és requisit indispensable.
Altres: Es necessiten certs coneixements en tast i elaboració de vins i caves (però
no cal ser expert)

Interessats enviar currículum a: m.casanovas@bohigas.es
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El gimnasta de l’Igualada GC Aula,
Marc Salvador, es proclama campió
d’Espanya
GIMNÀSTICA / LA VEU

E

l passat dimecres 19 de
juny el gimnasta Marc
Salvador i la seva entrenadora Laura Martínez es
desplaçaven a Palma de Mallorca per disputar el campionat d’Espanya Masculí.
Aquest era el primer campionat per aquest jove gimnasta
que va realitzar tres exercicis,
mans lliures, cèrcol i maces.
El Marc va sortir al tapís el
dijous a les 8:57h del mati i va
fer un exercici de mans lliures
espectacular, amb força i amb
molt bona tècnica, que el va
proclamar campió d’Espanya
en mans lliures. Amb l’exercici de cèrcol va aconseguir ser
subcampió i amb la suma de
l’exercici de maces va obtenir
una 4a posició a la general a
nomes 0,250 del 3r.
L’Igualada Club Gimnàstic
Aula continua fent història,
i està molt satisfet dels resultats del jove gimnasta i

de l’equip tècnic que treballa
dia a dia per poder obtenir
aquests bons resultats.
El club igualadí finalitza així
una excel·lent temporada, en
què han lluitat i treballat per
complir molts dels objectius
marcats al començar aquest
curs.

Des del club es vol donar les
gràcies a equip tècnic, familiars i sobretot a aquests gimnastes que fan que el nom del
ICGA estigui en lo més alt.
El club igualadí aquest mes
de juliol segueix entrenant
per poder preparar se de cara
ala nova temporada.

Joel Jaume cau en primera ronda
a Rússia
ESQUAIX / LA VEU

P

oca sort per l’anoienc
Joel Jaume en la 1a ronda del White Knights
Open a Rússia caient en la 1a
ronda amb el soviètic Fetisov
Roman per 11-4, 11-13, 11-5,
7-11, 7-11. Partit travat i molt
igualat que es podria també
haver decantat per l’igualadí.

Els germans Fajardo
triomfen a Madrid
Excel·lent resultat del germans
Fajardo, Nacho i Montse a Madrid amb dues victòries a s17
i S13 a l’Spanish Júnior Open
celebrat a Madrid.
El Nacho es va endur el campionat guanyant primer als dos
portuguesos Tiago Ferrereia i
Pedro Silva, a l’espanyol Mateo
Gonzalez, desprès al suís Silvan

Oertli i finalment a la final a al
també espanyol Álvaro Martin
per 11-9, 11-9, 11-9.
Mentrestant la jove Montse
Fajardo va guanyar el quadre
de S13 i tots els partits davant
jugadores espanyoles encadenant victòries amb Amanda
Montforte, Àngela Garcia i a
Estela Martin en la gran final
guanyada per la montbuienca
per 10-12, 11-0, 11-4, 4-11, 11-5.

Dues patinadores del
PA Igualada superen les
proves de nivell
PATINATGE / LA VEU

E

l dissabte 22 de Juny la
Federació Catalana de
Patinatge va organitzar
les proves de nivell a Castellar
del Vallès.
L’Ana Fernández i l’Anna
Domènech les van superar, després de realitzar uns
magnífics discs que van valer
l’aprovació dels jutges.
Totes dues van superar el
nivell d’Iniciació A, i a partir d’ara patinaran a Certificat, pas previ a l’accés a
categories.

D’aquesta manera, el club
continua avançant i elevant
el nivell de les seves patinadores.
El proper esdeveniment serà
la realització del 2n Festival
de Patinatge, demà dissabte 29 de juny al poliesportiu
de Santa Coloma de Queralt
a partir de les 21:00 h., que
aquest any estarà basat en
la pel·lícula “The Greatest
Showman”, i on es podran
veure actuacions dels diferents estils de patinatge, com
Solo Dance, Grup Show, Individual o parelles.

CULTURA |

Divendres, 28 de juny de 2019

cultura

47

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

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

Exposició del Premi Catalunya d’Ecodisseny a
l’Adoberia Bella
EXPOSICIONS / LA VEU

A

vui divendres 28
de juny de 2019, a
les 19:30 hores a
l’Aboberia la Bella, s’inaugura
l’exposició del Premi Catalunya d’Ecodisseny que recull
la producció dels guardonats
i informació sobre les mencions i els seleccionats a l’edició
de 2017. L’exposició, itinerant
per diverses ciutats del Principat, arriba a la capital de
l’Anoia de la mà de l’associació disseny=igualada.
Convocat pel Departament
de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya,
l’objectiu principal del Premi
és reconèixer els productes
que, per mitjà d’uns criteris
de disseny sostenibles, redueixen els impactes ambientals del seu cicle de vida, des
de l’extracció de les matèries
primeres fins a la gestió dels
residus finals, tot passant per
la producció, la distribució i
l’ús. La definició d’ecodisseny
inclou, precisament, la internalització d’aquests criteris
en la concepció i fabricació
de productes o serveis, amb
la qual cosa s’afegeix a la resta
de criteris que ja són habituals, com els de qualitat, seguretat, estètica o ergonomia,
entre d’altres, i aporta avantatges socioeconòmics afegits
per a la competitivitat de les

empreses i per a la creació de
llocs de feina innovadors i de
qualitat. L’ecodisseny té, per
tant, derivades ambientals,
econòmiques i socials de primer ordre.
El Premi Catalunya d’Ecodisseny té en compte quatre categories: producte, producte
en desenvolupament, estratègia i
disseny jove.
Els premis
El premi a la categoria producte es va atorgar a la marca
Cafés Novell S.A. que presenten una la càpsula de cafetera
fabricada amb polímer Ecovio®, obtingut del blat de
moro, cosa que permet dipositar-la al contenidor de la
fracció orgànica dels residus
municipals. La càpsula conté
cafè d’origen orgànic també
certificat, conreat sense utilitzar-hi substàncies químiques
artificials. El producte ha rebut el premi de la categoria
perquè aporta una solució
sostenible al nombre creixent
de càpsules de cafè que esdevenen residus, ja que es fabriquen amb alumini o plàstics
no biodegradables.
El premi al producte en
desenvolupament el va rebre
les bateries portàtils Powerpad, completament biodegradables, construïdes amb ma-

terials orgànics, abundants i
de baix cost, que poden ser
fabricades amb processos de
manufactura eficients i de
gran escala. Tenen també un
ecodisseny innovador i original. L’autor és Juan Pablo Esquivel de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona. A
Europa, només es recicla un
30% de les piles i bateries que
es venen. Això suposa l’abocament anual d’unes 20.000
tones de recursos tòxics o
contaminants que es podrien
recuperar, com alguns metalls.
El premi a la categoria d’estratègia va ser atorgat a la
nova col·lecció Remix de
l’empresa BD Barcelona Design. Es tracta d’una col·lecció d’objectes (accessoris i
aparadors) creada a partir de
components de mobles descatalogats i la creativitat de
dissenyadors. Els materials
utilitzats són components de
ferramentes de portes de llautó i fustes de contenidors. A
les deixalleries repartides per
tot Catalunya, cada any es
recullen més de 200.000 tones de residus voluminosos i
fustes, molts dels quals poden
perllongar el seu cicle de vida
si es reparen o restauren adequadament.
Finalment, el premi al disseny jove es va repartir per
tres produccions. Pine Helper
és una trampa dissenyada per
Laura Perdomo (ESDAP la
Llotja). Versió millorada i més
ecològica de les trampes existents per combatre la plaga
de l’eruga processionària que
afecta algunes espècies d’arbres, sobretot pins. Alessandro Asnaghi (IED Barcelona
Escola Superior de Disseny)
és premi disseny jove amb el
seu vehicle Chukudu 2.0, un
remolc adaptable a bicicletes

Preparació Cambridge
FIRST CERTIFICATE

amb examen final de juliol
C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
ntreangles com

i motocicletes, fabricat a partir de peces d’altres vehicles i
estris que han finalitzat el seu
cicle de vida. Facilita el transport sanitari o objectes en
països en vies de desenvolupament. L’altre premi disseny
jove és una producció de Ioana Craasovan (IED Barcelona
Escola Superior de Disseny).
Un tap i bossa reutilitzables
per portar ampolles de vi fabricats amb xarxes de pesca
en desús recollides al Port de
Barcelona. El projecte té com
a objectiu, d’una banda, millorar el producte inicial del
client (Organic & Orgasmic),
una ampolla de vi amb tap
hermètic, i de l’altra, emmarcar el disseny en la filosofia
de l’economia circular. L’únic
recurs emprat són xarxes de
pesca en desús.
Junt amb els premis esmentats, també s’hi exposen panells informatius amb les
mencions i els treballs seleccionats a cada categoria.
La mostra forma part del
programa d’activitats de disseny=igualada
L’exposició és una iniciativa
de l’Agència Catalana de Residus, adscrita al Departament
de Territori i Sostenibilitat de

la Generalitat de Catalunya.
Es podrà visitar a la sala El
Celler de l’Adoberia La Bella,
carrer del Rec 21, d’Igualada,
del divendres 28 de juny fins
el dissabte 14 de juliol. L’horari d’obertura és a les tardes,
de 17:00 a 20:00h, de dimarts
a dissabtes.
Aquesta mostra forma part
del programa d’activitats de
disseny=igualada per a l’any
2019, que dedicarà l’edició
d’IDEA a l’ecodisseny i al
disseny circular i que convocarà debats i tallers d’anàlisi i
prospectiva en aquestes matèries en col·laboració amb la
Unió Empresarial de l’Anoia i
Fira Igualada, amb el patrocini de Grup Carles i el suport
de l’Ajuntament d’Igualada, el
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya
i l’Escola d’Art i Disseny “la
Gaspar”.
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El DesFOLCa’t es prepara per viure la Concert del Cor Exaudio
seva 28a edició aquest cap de setmana i del Cor Zongora
MÚSICA / LA VEU

D
El Diluvi

MÚSICA / LA VEU

E

l DesFOLCa’t, Festival
de Música Popular i
Tradicional de Calaf i
l’Alta Segarra es prepara per
viure aquest cap de setmana la
seva 28a edició, que arrencarà
divendres i acabarà diumenge i reunirà els millors grups
de folk i convertirà Calaf, un
any més, en la capital catalana de la música popular i
tradicional amb una tretzena
de grups i diverses activitats
paral·leles. Els caps de cartell
d’aquesta edició seran el concert Pentakkordeon, El Diluvi, Moonshine Wagon i RIU.
Completen un cartell de luxe
Sandra Bautista, The Denim
Rips, The Bucket Brothers,
Cafè d’Alger, Folkatr3s, DJ
Marcel Casellas, Cor de Carxofa i After Folk JAM Session.
El DesFOLCa’t,
molt més que concerts
En el marc de la 28a edició
del festival, hi haurà un taller
i diverses activitats que completaran la programació. Al

El festival programa activitats paral·leles com
els Microconcerts de
l’alçada d’un campanar
i el 2n Concurs de Música Itinerant al Mercat
de Calaf.
llarg del dissabte tindrà lloc
l’activitat Microconcerts de
l’alçada d’un campanar, diverses pujades musicals a l’emblemàtic campanar de Calaf,
on el músic Ramon Redorta
tocarà gran diversitat d’instruments tradicionals -sac de
gemecs, gaites, flabiol i tamborí, guitarra, viola de roda...oferint un concert titulat “Far
de terra ferma i seca. Música i
cançó de pagesos”. Per aquesta
activitat gratuïta cal inscripció
prèvia a www.desfolcat.cat
També el dissabte al matí
tindrà lloc el 2n Concurs de
Música al Mercat de Calaf,
un concurs dirigit a formacions musicals o vocals amb un
premi de 200 euros a la millor
interpretació musical i posada

en escena.
Paral·lelament, al llarg de tot
el dissabte s’habilitaran diversos Espais Off. Aquesta iniciativa va néixer l’any passat amb
l’objectiu d’afavorir la coexistència entre músics Off i la
programació oficial del DesFOLCa’t.
Diumenge d’11 a 13 h a la Sala
de Fusta del Casal de Calaf,
tindrà lloc el taller CÀNTUT,
cançons de tradició oral, a càrrec de Santi Serratosa. L’objectiu del taller és crear una sèrie
de materials didàctics partint
de cançons populars i tradicionals i del treball de la percussió corporal. L’eix central del
taller és el Mètode SSM, creat
per Serratosa, que treballarà
sobre una selecció del patrimoni musical de transmissió
oral aplegat al projecte Càntut, cançons de tradició oral.
El taller està recomanat per a
majors de 16 anys. El preu per
participar-hi és de 15 euros
per persona i cal fer una inscripció prèvia a www.desfolcat.cat o bé trucant al telèfon
625 035 671.

Es lloguen 2 despatxos
al centre d’Igualada

30m2 (300€) i 25m2 (275€) IVA a part.
INCLOU:

. Wifi
. 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

iumenge vinent, 30
de juny, el Cor Exaudio d’Igualada i el
Cor Zongora del Vendrell
oferiran un concert conjunt
per donar la benvinguda a
l’estiu. Serà a les 6 de la tarda
a l’Escola Pia d’Igualada, amb
una entrada de 5€.
Ambdós cors interpretaran
peces per separat, i acabaran
el concert amb un repertori conjunt. El Cor Exaudio,
dirigit per Esteve Costa,
cantarà un repertori escrit
gairebé íntegrament per
dones de la nostra època.
Algunes de les peces seran
I himmelen, de Karin Renquvist, i Nada te turbe, de
la compositora americana
Joan Szmyko, amb lletra de
Santa Teresa de Jesús. Les
acompanyarà Clara Puig al
violoncel i les percussions.

El Cor Zongora, entre d’altres
peces, interpretarà arranjaments de cançons catalanes
tan conegudes com El Rossinyol o Damunt de tu només
les flors, de Frederic Mompou. El cor el dirigeix Montserrat Memeses, i en aquesta
ocasió cantaran acompanyades de Rosa Bertran al piano.
El repertori conjunt que tancarà el concert constarà de
6 peces d’estils diferents que
els cors van poder treballar
en una trobada de cors de
noies el passat mes de març.
Algunes d’elles són la Suite
de Lorca, d’Einojuhani Rautavaara, sobre poemes de Federico García Lorca, i Tundra, d’Ola Gjeilo.
El proper concert d’Exaudio
serà el dia 10 de juliol dins de
l’iglú de vent que s’instal·larà
a l’Escorxador. Serà dins dels
actes del European Balloon
Festival.

Premiat l’alumne de La Gaspar
que maquetarà el llibre de la
Cuina dels Records
LLIBRES / LA VEU

E

l passat divendres dia
21 de juny de 2019, en
l’acte de cloenda de curs
de la Gaspar, l’Escola Municipal d’Art i Disseny, el Consorci
Sociosanitari d’Igualada va fer
entrega dels premis als alumnes
que han participat en el projecte
“La Cuina dels Records”.
Durant el curs 2018-2019 els
alumnes han participat en un
concurs d’idees de maquetació del llibre que el CSSI està
preparant amb 50 receptes de
cuina elaborades per persones
grans del tots els centres que en
formen part, en un exercici de
reminiscència i memòria, fent
reviure les sabors i gustos en el
bon menjar.

L’alumne guanyador va ser Aaron Soriano, que a més dels
obsequis tindrà l’oportunitat
de tenir un contracte en pràctiques amb el CSSI per realitzar la maquetació i edició del
llibre. Els altres 2 finalistes van
ser Silvia Zambrano i Ainoa
Quintana.
El CSSI ha iniciat una campanya de crowdfunding per recolllir els fons necessaris per
poder maquetar i imprimir el
llibre de la Cuina dels Records.
A data d’avui s’han aconseguit
700€ dels entre 2000€ i 3500€
que seran necessaris. Qui vulgui fer aportacions pot fer-ho
fins el dia 20 de juliol a la pàgina https://www.goteo.org/
project/receptes-sentits-sentiments-avis.
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Els Grans Lectors a la
Barcelona medieval

E

l passat dilluns 3 de
juny la climatologia
era perfecta per anar
d’excursió. A les 8 del matí, 21
components dels Grans Lec·
tors del Centre Cívic del Barri
Montserrat ens vam trobar per
anar a Barcelona. Com sempre,
una mica de cua per entrar a la
capital, però un cop vam arri·
bar a la Plaça Catalunya, vam
gaudir d’un petit esmorzar per
agafar forces i fer front a la ruta
que ens esperava.
Ens vam endinsar als barris
més antics de Barcelona per
traslladar-nos a la capital del
segle XVI i poder ambien·
tar-nos en el llibre de la Teresa
Juvé que hem llegit: La Tram·
pa. Començàrem per visitar
l’església romànica- gòtica de
Santa Anna, al barri del mateix
nom (una part del gòtic), zona
on vivia Jaume Plagumà, por·
taveu del rei i protagonista de
la història, el qual va descobrir
un entrellat de falsificació de
monedes.
També vam passejar pel Portal
de l’Àngel, el Pla de la Seu i la
Catedral de Santa Creu: amb
edificis del segle XV on vam
ubicar la casa del jutge Juanola
i el criat Simó (també protago·
nistes de la història).
La ruta ens va portar a seguir
pels carrers dels Comtes i el de
Santa Clara amb la Plaça del
Rei, on vam trobar autèntics
vestigis de la Santa Inquisició,
un escut a la façana del Museu
Marés que també es referencia·
va a l’obra, amb un personatge
una mica sinistre: Fra Oleguer,
l’Inquisidor.
Més endavant, ens vam trobar
davant el remodelat Mercat
de Santa Caterina, ubicat on
antigament hi havia estat el

convent dels frares dominics.
El vam visitar i vam poder
comprovar una remodelació
moderna i exquisida, amb uns
panells d’informació històrica
que et transportaven a èpoques
passades, sobre el convent més
important de Barcelona.
El llibre fa referència també
als carrers Argenteria i al de
Les Mosques, el més estret de
Barcelona, i comprovem de
primera mà que actualment és
inaccessible als vianants. La
dita popular deia: “ Carrer de
les Mosques, on les coses es fe·
ien a les fosques”.
Per acabar el matí, vam visitar
al carrer Flassaders, un impo·
nent edifici on s’hi acunyava
la moneda des del segle XIV
fins al XIX, la Ceca (avui, Espai
Brossa). Allà és on Plagumà, el
protagonista, va descobrir tot
l’entrellat de falsificació de la
moneda. Finalment, vam fer
una parada per dinar i descan·
sar una mica, ja que a la tarda
ens esperava una visita a la ca·
tedral. Aquest edifici majestuós
no se li fa estrany a ningú. Vam
escoltar unes informacions
bàsiques d’aquesta joia gòtica
i neogòtica i, en acabar la vi·
sita, vam pujar a la terrassa de
la catedral des d’on vam gaudir
d’unes vistes magnífiques de la
ciutat (molt recomanable).
A les sis de la tarda, tornem:
l’ambient general és de satisfac·
ció. Tot va anar força bé. Vam
poder imaginar i constatar
molts indrets que l’obra descri·
via. Sense dubte, la Teresa Juvé
va fer un gran treball d’inves·
tigació per poder escriure La
trampa.
Grans Lectors del Centre
Cívic del Barri Montserrat
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LamusiK estrena el musical “La Botiga
dels Horrors”, diumenge
MÚSICA / LA VEU

E

l proper diumenge 30
de juny a les 19 h, al
teatre Unió Agrícola
d’Òdena, l’escola de música,
dansa i teatre musical Lamu·
siK d’Igualada presenta La
Botiga dels Horrors, el mu·
sical, dirigit per Lys Miró. El
realitzen alumnes de teatre
musical, de 4 fins a 55 anys,
que ballen, canten i interpre·
ten.Les entrades es poden
comprar a l’escola Lamu·
siK (c/sant Joan Baptista 53,
Igualada) o al teatre, 30 mi·
nuts abans de la funció.
Argument: El dia vint-i-u del
mes de setembre, en un dels
primers anys d’una dècada no
gaire allunyada de la nostra,
la raça humana es va trobar,
de cop, amb una amenaça
mortal per la seva existèn·

cia. I aquest enemic terrible
va aparèixer, com acostumen
a fer tals enemics, en el lloc
aparentment més innocent i
insospitat... S’en sortiran Say·
mour i Audrey? Un musical

que us tocarà el cor, on po·
drieu riure i plorar, inclusiva
i que us sorprendrà.
L’obra no seria possible sen·
se l’equip tècnic i logístic de
LamusiK i el compromís de
l’ alumnat, professorat i fa·
mílies. L’obra és dirigida per
Lys Miró, actriu professional
de teatre musical, amb l’ajuda
de Nil Solé. Carme Planell,
Ton Pallarès i Càndid Planell,
que s’ocupen de l’escenogra·
fia. Totes les escenes tenen el
seu número de ball realitzat
gràcies a la nostra coreògrafa
Marina Sànchez. Aquest any
també col.labora la floris·
teria Zínnia. Comptem amb
un equip tècnic especialistes
en il·luminació i sonoritza·
ció i no ens podem deixar
els infants i joves, sense el
seu esforç i dedicació res
seria possible.

Arriba el quart volum de Narranación, la
revista col·laborativa de contes il·lustrats
LLENGUA / LA VEU

A

quest divendres dia
28 de juny tindrà lloc
la presentació del
quart número de la revista
de contes, relats i il·lustració
Narranación (@narranaci·
on). El projecte arriba al seu
segon any de vida tornant a
posar en contacte escriptors,
escriptores, il·lustradores i il·
lustradors per tal de publicar
un producte treballat i cuidat.
Més de seixanta participants
han col·laborat ja amb la re·
vista, la majoria d’ells d’àmbit

local (Anoia), fet que sempre
ha estat un dels punts bàsics
que els editors de la publica·
ció han volgut potenciar.
Aquest quart volum serà el
més extens dels editats fins
ara i, a més a més dels re·
lats, que són d’altra banda el
nucli de la revista, comptarà
amb seccions noves respecte
als números anteriors.
Des de Narranación també
es promouen i organitzen
altres activitats culturals
com Concursos literaris,
Jams d’escriptura, exposi·
cions o lectures dramatit·

zades, sempre relacionades
amb la creació literària, la
lectura, la il·lustració i, so·
vint, la música.
La presentació tindrà lloc
al local del barri de Xauxa
d’Igualada (@xauxaiguala·
da) —Carrer de Sant Ignasi,
55, 08700 Igualada— a les set
de la tarda (19h) i els respon·
sables de la revista donaran a
conèixer aquest quart núme·
ro acompanyats de música,
continguts multimèdia i la
visita de la jove editorial Mai
Més Llibres —@MaiMesLli·
bres— (BCN)
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L’alumna de La Gaspar, Edurne
Martínez, guanya la Beca Manel Caro

Avui, Liceu a la Fresca,
amb “Tosca” de Puccini

DISSENY / LA VEU

ÒPERA / LA VEU

E

l passat divendres 21
de juny i en el marc de
La Gaspar Design Fest,
de l’Escola Municipal d’Art
i Disseny, La Gaspar, es va
entregar la Beca Manel Caro
2019-2020. Un jurat especialitzat, amb membres de l’Associació La MaCa i La Gaspar,
van escollir guanyadora de la
beca, la il·lustradora i dissenyadora gràfica Edurne Martínez, després d’un procés de
selecció entre els participants
del Workshop de 8 a 8, a on
es va el·laborar el cartell de la
Festa Major, i d’algunes entrevistes al mateix Espai Creatiu La MaCa entre diverses
persones preseleccionades.
La beca, que duu el nom de
l’activista social i cultural
Manel Caro, anava dirigida a
alumnes i exalumnes de l’Escola La Gaspar i consisteix en
una residència gratuïta d’un
any a l’Espai Creatiu de La
Maca al barri del Rec. Edurne

A

Martínez, que ha finalitzat els
seus estudis de Grau Superior
de Gràfica Publicitària a La
Gaspar, tindrà l’oportunitat
de desenvolupar-se professionalment en un espai de
coworking, alhora que podrà
gaudir del suport i assessorament dels professionals que ja
l’habiten.
Durant l’entrega de la beca,
alguns dels membres de La
MaCa van valorar l’alt nivell,
tant creatiu com humà, de

totes les participants, posant
de relleu la gran tasca que
està realitzant La Gaspar i el
gran planter de dissenyadors
i artistes que estan sortint de
l’escola. Van mencionar també molt positivament, que la
Marina Camprubí, alumna
de La Gaspar i que treballa en
un dels estudis instal·lats a La
MaCa, fos premiada pel seu
projecte d’imatge corporativa de les Escoles Públiques
d’Igualada.

quest divendres dia 28
de juny a les 22 h al pati
del Museu de la Pell al
carrer Dr. Joan Mercader, es
projectarà l’òpera “Tosca” de G.
Puccini, d’una durada de dues
hores i mitja. Liceu a la fresca
és una activitat gratuïta amb
un fort component divulgatiu,
de desmitificació de conceptes
associats al gènere amb accés a
títols atractiu i accessibles, per
fer gaudir a tothom amb i de la
immensitat de l’òpera, assistint
d’una manera única, propera i
informal a una funció al Liceu:
El Liceu de Tots.
Enguany l’òpera seleccionada
és “Tosca”, on els ingredients
d’odi, amor, passió, violència i
religió van de bracet en aquesta obra mestra del compositor
de Lucca. Viure per l’art i morir
per l’amor són les dues constants de Tosca, el triangle visceral perfecte entre Cavaradossi, Tosca i Scarpia, en el context
dels temps convulsos de la

Roma envaïda per Napoleó.
El projecte es va iniciar el 2007
amb Òpera a la Platja que consistia en la retransmissió, a través d’una pantalla gegant i en
fals directe, de l’òpera que s’estava representant en el propi Teatre. La Temporada 2014-2015
aquest projecte es va fer realitat
de nou, gràcies a la col·laboració de Televisió de Catalunya, i
es va fer la retransmissió de La
Traviata. En aquest projecte es
van afegir uns quants municipis, entre els quals s’hi trobava
Igualada, que a través de pantalles situades a les seves places
i carrers van fer arribar l’òpera
a les seves poblacions. La tradició s’ha anat repetint durant
les següents temporades i cada
cop més poblacions han participat al Liceu a la fresca, fent
arribar l’òpera als seus municipis i fent gaudir de l’òpera a
cada cop més públic.
Ho organitzen el Gran Teatre
del Liceu i el Departament de
Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada.

Els Tapilluns, tornen les vetllades gastronòmiques culturals
al jardí de l’Ateneu
MÚSICA / LA VEU

V

estir les nits de dilluns
amb música, poesia,
cinema o qualsevol
aventura artística tot fent unes
tapes és exactament la definició
dels Tapilluns.
L’Ateneu Igualadí enceta la programació d’estiu amb les vetllades gastronòmiques culturals
dels Tapilluns al jardí de l’entitat organitzades conjuntament
amb Cineclub Ateneu i Cafè de
l’Ateneu. Assaborir les nits d’estiu. Propostes suggerents acompanyades de tapes inspirades en
el tema que ocuparà aquella nit,
tapes creatives elaborades pel
cuiner del Cafè de l’Ateneu.
El dilluns 1 de juliol, primer
Tapilluns amb una vetllada
gastronòmica, ‘Tapes a quatre

mans + 1’ centrada en les receptes tradicionals de la cuina
igualadina. El Cinto del Cafè i el
cuiner Oriol Càlichs elaboraran
les tapes inspirades en el llibre
‘Tothom a taula!’ amb receptes
de casa nostra. La vessant cultural de la nit la posarà l’artista

igualadí David Ymbernon per
apropar-nos al procés creatiu de
la poesia visual culinària.
Enguany se celebra l’Any Joan
Brossa i volem dedicar una de
les vetllades, la del dilluns 8 de
juliol, a fer un homenatge al
poeta sota el títol ‘Joan Brossa,

d’ofici paleta’. Recitació poemari de Joan Brossa a càrrec
de membres de Narranación i
Associació Cultural Galàxia. La
nit continuarà de tapes amb poemes visuals de Joan Brossa al
jardí de l’Ateneu. Vetllada poètica organitzada per Òmnium
Cultural i llibreria Llegim ...?
Després de l’èxit de la passada
edició, repetim vetllada operística amb la periodista i divulgadora musical, Rosa Maria
Carbonell que impartirà un
taller d’òpera ‘Cinema i òpera.
Moments operístics que mai
oblidaràs’ mostrant i comentant
fragments d’òperes. El preu del
taller és de 8 € i cal inscripció
prèvia. Òpera i tapes el dilluns
15 de juliol.
‘Tapes amb amor’ i la música
com a protagonista en el Tapi-

lluns del dia 22 de juliol.
Qui no té una cançó d’amor
lligada a un moment especial
de la vida? Parlarem de quines
són aquestes cançons i les escoltarem interpretades per tres
cantautors igualadins. Una nit
de concert que vindrà acompanyada d’alguna sorpresa.
Sota el títol ‘Més a prop del País
Basc’, la sessió del 29 de juliol
tancarà el cicle amb una vetllada d’intercanvi per conèixer de
primera mà la cultura basca a
través de persones del País Basc
nouvingudes a Igualada.
Totes les sessions començaran a
les 21 h al jardí de l’Ateneu Igualadí
Consumició mínima obligatòria (amb tapes incloses): 5 €
L’entrada és lliure a excepció de
la sessió del dia 15.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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CISTELLA AMB PRODUCTES

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG
2 ENTRADES

railhome.com

10% DE DESCOMPTE

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

676 959 431

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.

PLANXISTERIA
GELABERT S.L
C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

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

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

Recollir a les oficines de la Veu
Carrer Retir, 40 Igualada

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

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE
Entrades Yelmo Cines

Entrades Cine Ateneu

MONTSE CASTELLS/ MONTSE PUIGGROS
OSCAR SOLER /JOSEP GASSÓ
Forfait Les Deus
JULIAN BORREGA
Caves Bohigas
JORDI PADRÓ
Escalada
ARNAU SANAUJA

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
Signatura

FLORA SANABRA/ JOSEP Mª MOLAS
ANGELS MONLLOR / SIRA FARNOS

Concert Hostalets de Pierola

Entrades Museu del Traginer

ALBERT ROSELL

Mª ANGELS MONLLOR

Cistella Caprabo

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines
GENOVEVA VILADRICH

JOAN LUCO

Bicicleta

Val de xapa i pintura

LUIS CANALES

FRANCESCA CASTELLS

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!
Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Hoquei

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Entrades Teatre Aurora

Val de xapa i pintura

Escalada

Entrades Cine Ateneu

Entrades Música de Butxaca

TOTS ELS SORTEJOS

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes fins el 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.
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Josep de Moner: “Si Hug Roger hagués “Instants”, de Roger
guanyat la guerra civil catalana, avui Puig a la Sala municipal
Catalunya seria un país independent” d’exposicions
LLIBRES / LA VEU

F

a uns dies a la llibreria
Aqualata, el periodista
pallarés Josep de Moner, va presentar la seva novel·la Maria, guerra i pau, publicada per l’editorial Gregal.
La novel·la és la narració de
les vivències d’una nena que
el febrer del 1936 tenia deu
anys i es va veure obligada a
marxar de casa, per a treballar en un mas. Tota la novel·la està trufada de paraules
en dialecte pallarès, fet que li
dona un punt extra d’interès.
La presentació va anar a càrrec del nostre company Jaume Singla que en va destacar
“la cura de les descripcions
de la forma de vida al Pallars
els difícils anys de la guerra
civil, que en Josep de Moner
ha fet en la seva novel·la”.
Un dels personatges que apareixen de forma indirecta a
Maria, guerra i pau, és Hug

Roger, Comte del Pallars Sobirà que fou capità general
de l’exèrcit català, durant la
guerra civil catalana (14721482). Al Pallars cada estiu es
representa una peça teatral al
voltant del setge de Sort, que
dirigeix en Josep de Moner.
“Si Hug Roger hagués guanyat, avui Catalunya seria un
país independent com ho és

Andorra” va dir tot explicant
la figura poc coneguda d’Hug
Roger.
La presentació va comptar
també amb el recitat de poemes a càrrec de Josep de
Moner i la interpretació de
peces a la guitarra a càrrec
de Yaiza Holagado i Eduard
Martinez de l’Escola de Música d’Igualada.

EXPOSICIONS / LA VEU

E

l proper 4 de juliol
s’inaugura l’exposició
de Roger Puig, “Instants”, que serà a la Sala Municipal d’Exposicions fins el
dia XXX. És complicat definir una exposició amb paraules, però la pintura és per
ell una necessitat vital i, INSTANTS és un recull de les
obres que ha anat fent al llarg
dels anys, combinant la pin-

tura amb l’escola, quan només
era un nen, i ara amb la feina.
Va començar a pintar amb 8
anys i ho continuo fent, perquè considera que l’art és una
eina de comunicació per expressar sensacions i emocions
amb només un pinzell i un
llenç. Amb INSTANTS ens
mostra l’estil propi i realista
que ha anat adquirint al llarg
del temps. Ho defineix de manera senzilla com el resultat
de la passió per la pintura.

Història de la Fotografia a Igualada
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

M

emòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, en dècades anteriors a la fundació de
l’Agrupació Fotogràfica.

Personal femení i masculí de La Igualadina Cotonera,
fàbrica propietat de Joan Godó i Llucià, a finals del segle XIX. Arxiu familiar.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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Joan Pinyol presenta “Avi, et trauré
d’aquí!” a Vilada

Les bibliopiscines i biblioplatges de la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona, a punt
LLIBRES / LA VEU

Creadors, ha fet un disseny
que reforça la idea que les
biblioteques són un punt de
trobada i de connexió de les
diferents ganes de saber, que
inclouen diferents maneres
d’aprendre i de generar nou
coneixement.
Aquest material arriba acompanyat d’una campanya de
participació que demana als
usuaris que aquest estiu es facin fotografies amb el ventall
i les comparteixin a les xarxes
socials amb l’etiqueta #connectemsabers.

M
LLIBRES / LA VEU

E

l llibre “Avi, et trauré d’aquí!” (Saldonar
edicions, març 2019),
en què l’escriptor capelladí
Joan Pinyol dona compte de
la lluita per treure el seu avi
Joan del Valle de los Caídos,
serà presentat aquest dissabte 29 de juny a Vilada dins
la programació de la Festa
Major d’aquesta població del
Berguedà.
L’acte està organitzat per l’Ateneu Nacionalista de Vilada
(ANV), una entitat fundada
el 1921 que gairebé un segle
després un grup de viladins
ha revitalitzat amb l’objectiu
de contribuir al desenvolupament cultural, social i econòmic del poble. També hi col·
labora l’Ajuntament de Vilada
i la llibreria Quatre Cantons
de Berga.
A la divuitena presentació del
llibre del capelladí, que tindrà
lloc a les sis de la tarda al Casal Pirinenc, també hi participarà l’Eloi Bellés, president
de l’ANV.
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és d’una trentena
de biblioteques i
bibliobusos de la
Xarxa de Biblioteques Municipals apropen els seus serveis a les platges i piscines
de la demarcació. Enguany
els usuaris poden disposar
de vint-i-vuit bibliopiscines,
d’una biblioplatja i tres altres
espais habilitats per a la lectura a l’aire lliure (mercats,
jardins, parcs). Crear nous
lectors i associar la lectura
amb el temps de lleure són els
principals objectius d’aquests
serveis d’estiu.
Les biblioplatges i bibliopiscines ofereixen als banyistes materials per a tot tipus
d’edats i interessos: novel·la
curta, còmics, contes, revistes
i diaris, un tipus de document
que permet la lectura ràpida.
També s’ofereixen activitats
com ara tallers, xerrades i
narracions de contes i, en
alguns casos, també accés al
servei Wi-Fi. Per utilitzar tota
aquesta oferta, l’usuari només
ha de presentar algun document que l’identifiqui.
Els dies i horaris de les bibliopiscines i biblioplatges varien
segons el municipi, la majoria
comencen entre mitjan de
juny i principis de juliol.
Ja és estiu a la Biblioteca
Virtual!
Amb l’arribada de l’estiu,

moltes ciutats i pobles ofereixen un munt de propostes
que omplen de teatre, música i dansa les nits caloroses
d’aquests mesos. També us
proposem una guia de lectura amb les obres guanyadores
i finalistes del Premi Llibreter de Narrativa del Gremi
de Llibreters de Barcelona i
de Catalunya. Finalment, us
presentem una selecció sobre
còmics per descobrir aquest
gènere des d’una altra perspectiva.
Aquest estiu...llibres i aigua
amb en Gènius!
És hora d’anar a la platja o a la
piscina, remullar-se i refrescar-se, però també de llegir!
Per als nens i nenes, el portal
Gènius també inclou recomanacions pensades per als més
petits.
Les biblioteques ofereixen un

munt d’aventures a través de
les bibliopiscines i les biblioplatges de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
No només podreu llegir novel·les, còmics o contes, també fer tallers, assistir a xerrades o narracions de contes a
les biblioplatges, bibliopiscines i els espais més a l’aire
lliure, com ara jardins, parcs
o terrasses que trobareu habilitats durant els mesos d’estiu.
Les biblioteques connecten
les ganes de saber
Com ja es tradició, els usuaris
de la Xarxa de Biblioteques
Municipals ja poden recollir
el ventall d’estiu que s’edita
anualment per refrescar els
moments més calorosos de
l’estiu. Enguany, l’il·lustrador Jordi Triola, finalista dels
Premis Junceda de Futurs

A l’Anoia
Diversos municipis de la nostra comarca ofereixen aquests
servei durant aquests mesos
estivals. Són:
- Capellades. Bibliopiscina.
De dilluns a diumenge d’11
a 19h. De l’1 de juliol al 31
d’agost.
- Copons. Bibliopiscina. De
dilluns a diumenge d’11 a
19h. Del 21 de juny a l’11 de
setembre.
- Jorba. Bibliopiscina. De dilluns a diumenge d’11 a 19h.
Del 21 de juny a l’11 de setembre.
- La Llacuna. Bibliopiscina.
De dilluns a diumenge, d’11 a
19h. Del 21 de juny a l’11 de
setembre.
- Vallbona d’Anoia. Bibliopiscina. De dilluns a diumenge,
d’11 a 19h. Del 21 de juny a
l’11 de setembre.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Missioner del segle XIX

V

am tenir notícia d’ell de la
mà dels pares de la Cristina
- redactora de La Veu-, els senyors Ramon Roma Pujabet i esposa,
que efectuaren una visita al monestir
de Santo Tomás d’Àvila de frares dominics.
Els acompanyava un monjo que, al
saber que eren igualadins, els presentà un quadre amb un rètol que
diu. “Nicolàs Guixà, Misionero en
Amoy - China 1838-1890. Natural
de Igualada, Diócesis de Vic. Barcelona”. Quedaren sorpresos davant el retrat d’aquell igualadí, que
en la pintura presenta una figura
totalment orientalitzada. Això ex-

plicaria la seva integració a la vida
xinesa, a la qual aportà el seu apostolat. Anà a missions el 8 d’abril de
1859.
En el “Diccionari Biogràfic” (1986)
de Maria Antònia Bisbal i Maria
Teresa Miret, hi consta aquest religiós igualadí, però la nota no porta cap fotografia seva.
Avui, podem publicar-ne una: la que
l’esmentat senyor Roma tirà al quadre
avilès, després del permís del dominic que els mostrà dit quadre.
A l’Arxiu Parroquial de Santa Maria,
hi figura la seva partida de bateig, on
hi consta que era fill de Joseph Guixà
i Josepa Tous.
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EXPOSICIONS
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

TEORIA I PRÀCTICA
DE LA FLOR NATURAL

De Mireia Tort
Del maig al setembre a la Tossa de
Montbui

AMOR A LA
LITERATURA

Josep M. García Pérez.
Una mostra de la relació d’idees i
imatges: la connexió de la forma i el
fons amb la identitat
De l’11 de juny al 12 de juliol al
Punt de lectors de la Biblioteca.

60 ANYS EN BLAUGRANA
A IGUALADA

Exposició fotogràfica de celebració
d’aniversari de la Penya Blaugrana
Del 28 de juny al 7 de juliol al Vestíbul de l’Ateneu

DESENTERRANT
EL SILENCI

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 Museu de la Pell

INSTANTS

Roger Puig
Un recull de quadres pintats a l’oli
que mostren l’evolució i l’estil propi
aconseguit en els diferents anys on
la pintura ha estat una forma per ex·
pressar emocions i idees.
Del 4 al 28 de juliol a la Sala Municipal d’Exposicions

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

ESPELEO GRUP ANOIA:
30 ANYS D’EGAN
Aquesta entitat pionera de l’espele·
ologia va ser fundada a Igualada el
1989. És un grup filial del Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada.
De l’1 al 15 de juliol a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“10 anys d’empremtes de dones”, o l’art d’una potent i
plural expressió visual des de les tècniques del gravat

A

principis de juny, l’Espai d’Art Artèria va
acollir el grup Empremtes de dones dins
l’acte d’inauguració d’una exposició col·
lectiva, “10 anys d’empremtes de dones”, que va
comptar amb la presència de les mateixes artistes:
Rosa Permanyer, Neus Colet, Alícia Gallego i Pi·
lar Masip. Per a aquesta ocasió, la inauguració es
va fer amb la presència del comissari i crític d’art
Ramon Casalé, qui va participar al públic assistent
d’una proposta de celebració del desè aniversari de
la constitució d’aquest conjunt d’artistes en el sen·
tit de posar en relleu la gran diversitat de procedi·
ments gràfics que ofereix el camp de l’estampació;
una de llarga trajectòria artística representada per
significats pintors.
En aquest sentit –i des del posicionament estètic i
comunicatiu de les quatre artistes- l’exhibició, que
apunta a indagar sobre les diferents tècniques del
gravat, va palesar la importància del fotogravat,
l’stencil, el collage, el gofrat i la litografia offset per a
recrear la natura i el paisatge urbà en l’obra de Rosa
Permanyer; la xilografia, la litografia, el fotogravat,
el collage i el gofrat en el seu interès per la natura,
per part de Pilar Masip; les seves imaginaries crea·
cions de l’Alicia Gallego, essencialment a través de
la xilografia; i, les tècniques de l’aiguafort, el collage
i el collagraph en les recreacions de la perspectiva
per a representar l’espai interior i l’exterior, en els
treballs de la Neus Colet,
El grup Empremtes de dones troba els seus orígens,
ara fa deu anys, en una iniciativa de l’Alicia Ga·
llego, una artista argentina resident a Barcelona,
que va engrescar a les seves companyes i artistes,
que s’expressen visualment mitjançant la disciplina
del gravat: Neus Colet, Pilar Masip i Rosa Perma·
nyer a consolidar-se en un mateix col·lectiu. Òbvi·
ament, va ser l’interès per a descobrir i endinsar-se
en els processos pels quals cada una empra els re·
cursos del gravat i les seves diferents possibilitats
-en les seves realitzacions- allò que va permetre la
veritable gestació del grup. De l’estira-i-arronsa i
de la reciprocació dels diversos usos i tendències
personals, comunament van anar aprofundint en
una especulació sobre la condició en què es troba

el món del gravat als nostres dies, després d’una tan
longeva i extensa tradició en la historia de l’Art. La
seva gran validesa en l’àmbit de les més recents cre·
acions artístiques el posiciona dins de les arts d’una
major riquesa visual i de gran abast comunicatiu
pel que fa a les seves múltiples possibilitats inter·
pretatives. En conseqüència, totes elles s’avenen a
reconèixer que, en les seves aplicacions, el gravat
és vigorós i enèrgic atès que convida a generar un
complex de nombroses facetes en la seva lectura;
això és, s’uneix en el diàleg -propi de l’art imprèsestablert entre la motllura i el suport.
Des de la constitució d’Empremtes de dones, l’apas·
sionant esperit de col·laboració ha estat una carac·
terística inherent en l’exercici dut a terme als tallers
de gravat, endemés de ser el punt de partida per
a unes posteriors propostes d’intercanvi amb al·
tres països; una casuística que les ha empès a plan·
tejar-se de fer realitat unes possibles exposicions
des d’una esfera més cosmopolita. Totes plegades,
doncs, han dut a terme un bon nombre d’exposici·
ons més enllà de Casa Nostra, per països com: Ar·
gentina, Canadà, França i Bèlgica, entre altres.
Si bé aquesta exposició col·lectiva romandrà ober·
ta fins al 13 de juliol, és del tot evocatiu i lloable
el guiatge i recorregut pel món del gravat i les se·
ves tècniques a què van convidar les artistes, a una
atenta convocatòria d’assistents, el dissabte passat.

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga,
historiadora i
fotògrafa
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AGENDA
DIVENDRES 28
FESTA
Igualada
Festa inici estiuet
Dansant per la Vida, espectacle d’animació musical adreçat als infants dels casals
d’estiu, a càrrec del grup Can Cantem
Divendres a les 11 del matí a la plaça de
l’Ajuntament
CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada
Cicle «La guerra amb ulls de nen»El gran
quadern. Projecció de l’adaptació de la novel·la d’Agota Kristof, dirigida per János
Szász l’any 2013 i tertúlia posterior.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central.
FESTA
Igualada
Festa final de curs de la Kaserna + Holi
colors
Vine i celebra que comença l’estiu amb
una explosió de colors i música
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a l’amfiteatre de les Comes
MÚSICA
Igualada
Concert amb aire sud-americà
Aquest any portem al nostre concert un
repertori que gairebé convidarà a ballar al
públic.
Divendres a les 9 del vespre a l’adoberia
Bella
ÒPERA
Igualada
Liceu a la Fresca. Òpera: Tosca de G. Puccini (2’30’’)
Odi, amor, passió, violència i religió van
de bracet en aquesta obra mestra del compositor de Lucca.
Divendres a les 10 del vespre al pati del
Museu de la Pell
ÒPERA
Sta Maria de Miralles

Liceu a la Fresca. Òpera: Tosca de G. Puccini (2’30’’)
Odi, amor, passió, violència i religió van de
bracet en aquesta obra mestra del compositor de Lucca.
Divendres a les 10 del vespre al local social de les Antigues Escoles.
ÒPERA
Capellades
Liceu a la Fresca. Òpera: Tosca de G. Puccini (2’30’’)
Odi, amor, passió, violència i religió van de
bracet en aquesta obra mestra del compositor de Lucca.
Divendres a les 10 del vespre al pati de la
Lliga
MÚSICA
Piera
12a Ruta dels Músics. Cercavila, ruta, concerts i moltes granes de música i passar-ho
bé.
Divendres a 2/4 de 10 del vespre al barri
del Raval
DESFOLCA’T
Calaf
28è festival de música tradicional i popular. Concerts, contes, cercaviles, tallers,
concursos, tot al voltant de la música popular i tradicional.
Divendres, dissabte i diumenge a diversos
espais de Calaf
POESIA
Capellades
Trobada poètica amb Jaume Colell.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló
Rosa de la Lliga

DISSABTE 29
VISITA GUIADA
Igualada
Visita guiada a les caves Codorniu i passejada per Sitges. Organitza l’Associació de
Veïns del barri de Montserrat
Dissabte durant tot el dia.

CULTURA POPULAR
Igualada
Trobada de Gegants d’Igualada
L’acte s’iniciarà amb una plantada a la
rambla Sant Isidre amb la presència de 10
colles convidades, i tot seguit, es farà una
cercavila pel centre de la ciutat..
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda a la Rambla.
DANSA
Igualada
“Viatges d’una maleta”
L’Estudi de Dansa i Expressió dell’ARTE
presenta la 42a Mostra de Dansa i Arts Escèniques 2019. .
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu.
CERTAMEN DE MÚSICA JOVE
Igualada
Músics joves d’Igualada presenten el potencial musical a la ciutat: solistes, bandes
i nous formats amb DJ, productors i nous
formats .
Dissabte a les 9 del vespre a la plaça Catalunya de l’Estació Vella.ç
MÚSICA
Capellades
Torna el festival The Lemon Day
Dissabte a partir de les 7 de la tarda a la
Font Cuitora.

DIUMENGE 30
ESTIVAL DE JAZZ
Igualada
Vermut amb The Black Barbies
Una barreja poderosa d’estils interpretada
de manera contundent amb l’objectiu de
fer ballar i gaudir a tothom. Tot això presentat amb una posada en escena cuidada,
una estètica sorprenent, elegant i explosiva.
Diumenge a les 12 del migdia a la Bastida.
TALLER
Igualada
Imagina el teu animal abissal
Imaginarem les criatures que viuen al més

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

la premsa de casa
per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

profund dels oceans i els donarem forma
tot estampant lletres tipogràfiques d’impremta. Activitat relacionada amb l’exposició Desenterrant el silenci.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu
de la Pell
DANSA
Igualada
Espai d’Arts Dansa, Festival de dansa 2019
Treballs dels alumnes dels diferents cursos
del grau de dansa, nivells preprofessionals
i de la Royal Academy of Dance.
Diumenge a les 12 del migdia i a les 7 de
la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
Igualada
Concert d’estiu
El Cor Exaudio d’Igualada i el Cor Zóngora del Vendrell, dirigits respectivament per
Esteve Costa i Montse Meneses, oferiran
una mostra del seu treball.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Santuari de l’Escola Pia.
TEATRE MUSICAL
Òdena
LamusiK estrena el musical “La Botiga
dels Horrors”. El realitzen alumnes de teatre musical, de 4 fins a 55 anys, que ballen,
canten i interpreten.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre
Centre Unió Agrícola.

DILLUNS 1
TAPILLUNS
Igualada
Vetllada gastronòmica ‘Tapes a quatre
mans+1’. El Cinto del Cafè i el cuiner Oriol Càlichs ens explicaran l’elaboració de les
tapes i David Ymbernon ens aproprarà al
procés creatiu de la poesia visual culinària
Dilluns a les 9 del vespre al Jardí de
l’Ateneu

2X1

Si ets comerç,
dues subscripcions
al preu d’una
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El poder dels diners
Estrena • La caída del imperio americano
RAMON ROBERT /

E

l veterà cineasta canadenc Denys
Arcand (Quebec, 1941) ho veu
tot tan negre que no troba cap
motiu per a la preocupació. “La vida
m’ha ensenyat que qualsevol auguri,
per catastrofista que sigui, sempre és
ridiculitzat per la realitat”, diu. Llavors
es pren un segon i conclou: “Acceptem-ho, hem perdut”. I trenca a riure.
La seva última pel·lícula, La caida del
imperio americano, que fou premiada
en el darrer Festival de Valladolid, és
bona prova del seu estat d’ànim.
Amb aquest nou títol, el sarcàstic Arcand tanca una trilogia gairebé mítica
que va començar fa molts anys. Primer,
al 1986, va rodar El declive del imperio
americano. Es tractava d’aixecar acta de
tots i cada un dels desastres provocats
per l’alliberament sexual. No, no era
qüestió de puritanisme, sinó de la pèrdua de referències, del vertigen del buit,
de la simple sensació d’impotència davant el plaer com a mercaderia i bé de
consum. Una mica més tard, el 2003, Les
invasiones bárbaras, col·locava els mateixos personatges de dues dècades enrere
davant la constatació simple i sincera
d’un precipici de la mida exacte de tots
els somnis d’emancipació no complerts.
“Cadascuna de les meves pel·lícules ha
respost a un interès molt personal. El
malestar i neguit dels meus personatges eren els meus”, diu. Però, un moment, el tema principal d’aquesta nova

pel·lícula són els diners, ¿vol dir això
que només li preocupa els diners? “Bé”,
respon, “no és tant això com donar fe
que ara, i malgrat tot, queda clar que
l’únic important són els diners. Ens
hem passat la vida parlant malament
de la riquesa, que l’important són altres
coses , i no, al final, només cal mirar al
voltant per adonar-se que els diners ha
guanyat i la raó ha perdut “.
La pel·lícula, amb format de thriller
amb apunts de punyent comèdia sociopolítica,, narra la troballa d’un botí
per un professor de filosofia i dos
companys rars: una prostituta i un ex
convicte. El protagonista de la cinta
d’Arcand ha decidit viure d’acord als
seus ideals ‘kantians’ i això l’ha portat a
renunciar a gairebé tot en un món que,
definitivament, no és el seu. Què pot
fer un home íntegrament moral amb
una cosa tan immoral com una quantitat ingent de diners tacats de sang?. I
sobre aquest dilema s’aixeca una mordaç radiografia del temps que vivim.
“Els diners ha guanyat. Fins i tot en el
món del cinema. El que importa ja no
és la qualitat de les pel·lícules, sinó la
seva recaptació el primer cap de setmana. Això o Netflix que s’ha fet l’amo de
tot ... Però no només això, fins a la democràcia ha mort en mans dels pirates
informàtics russos. I què dir del triomf
de Trump o del que està passant amb
el Brexit? No és veritat que els que van
votar pel president dels Estats Units o
per la sortida del Regne Unit d’Euro-

pa siguin feixistes, simplement són les
víctimes d’un sistema que els ha deixat
al marge. Hi ha els que trafiquen amb
els diners i els que, com a conseqüència
dels impostos que no paguen aquests,
veuen com es degrada la societat cada
dia “. Pausa dramàtica.” Què ens queda? “. Resposta:” Res “.
Molt pessimista, la veritat. Però Denys
Arcand fa un darrer afegitó: “De tota

manera sóc optimista. Això és una
cosa que també he après amb l’edat.
Si un es relaxa, deixa de pensar en les
grans teories i es pren la molèstia de
sortir al carrer, allí troba gent que, malgrat tot, fa el bé, ajuda als altres i es preocupa per que les coses, encara que sigui a petita escala, funcionin. Potser el
món s’enfonsi, però segueix havent-hi
persones que valen la pena “.

El senyor dels anells
Estrena • Tolkien
RAMON ROBERT /

A

questa setmana, l’Ateneu
Cinema estrena a l’Anoia la
pel·lícula Tolkien, un biopic de
l’escriptor, lingüista i professor universitari J.R.R. Tolkien (1892-1973), autor
de les novel.les El Senyor dels Anells i
El hobbit, entre moltes altres. Tolkien
explora els anys de formació de l’escriptor en la seva recerca de l’amistat,
l’amor i la inspiració creativa, dintre del grup d’inquiets estudiants del
qual forma part. En aquest context es
produeix l’esclat de la Primera Guerra Mundial, que amenaça de destruir

aquesta associació de joves intel·lectuals i escriptors. Aquestes experiències
–i la pròpia guerra- inspirarien a J.R.R.
Tolkien a escriure les seves famoses
novel·les de la Terra Mitjana.
Realitzada per Dome Karukoski,
aquesta producció nord-americana
segueix l’evolució vital i artística d’un
gran escriptor, alhora que ofereix algunes espectaculars imatges sobre els
universos mítics que va imaginant per
a les seves novel·les, ambientades en
un lloc fictici poblat per homes i altres
races antropomorfes com els hobbits,
els elfs o els nans, així com per altres
criatures reals i fantàstiques .

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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ALADDIN
Estats Units. Fantasia. De Guy Ritchie. Amb Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith..
Aladdin és un adorable però desafortunat lladregot enamorat de la filla del Sultà, la princesa Jasmine. Per intentar
conquistar-la, accepta el desafiament de Jafar, que consisteix 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’escòria de l’univers. En aquesta nova aventura, s’enfrontaran a la
seva major amenaça fins a la data: un talp dins l’organització MIB. Adaptació cinematogràfica dels còmics de Lowell
Cunningham.
EN BUENAS MANOS
França. Drama. De Jeanne Herry. Amb Sandrine Kiberlain, 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 convertirà 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 reunir-se..
LA BANDA
Espanya, Crònica sentimental. De Roberto Bueso. Amb
Gonzalo Fernández, Charlotte Vega, Carlo Blanco..
Edu, un jove músic que porta un monòtona vida a Londres,
torna a la seva València natal per assistir al casament del seu
germà. Després de passar anys fora, la tornada desperta en
ell la necessitat de recuperar tot el que va deixar enrere: els
amics, la família i, especialment, a Alícia, que va preferir el
seu millor amic.
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 ensenyin a Woody el gran que pot ser el món per una joguina.
Nou lliurament de la popular nissaga..
TOLKIEN
Estats Units. Biogràfica. De Dome Karukoski. Amb Nicholas Hoult, Lily Collins, Genevieve O’Reilly, Colm Meaney.
Biopic de l’escriptor, lingüista i professor universitari J.R.R.
Tolkien (1892-1973), autor d’El Senyor dels Anells. La pel.
lícula explora els anys de formació de l’escriptor en la seva
recerca de l’amistat, l’amor i la inspiració artística al grup
d’inquiets estudiants del qual forma part. En aquest context
es produeix l’esclat de la Primera Guerra Mundial. .

LA CAÍDA DEL IMPERIO AMERICANO
Canada. Comèdia acida. De Denys Arcand. Amb Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard.
Pierre-Paul, intel·lectual i doctor en filosofia, es veu obligat a
treballar com a repartidor per tenir un salari decent. Un dia,
mentre lliura un paquet, es topa amb un robatori a mà armada. I es troba amb dues bosses plenes de bitllets. Llavors
s’enfronta a un dilema: tocar el dos amb les mans buides o
agafar els diners i fugir ràpidament. Premiada en el Festival
de Valladolid.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
TOLKIEN
Dv: 19.45
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 20:00 (CAT)
TOY STORY 4
Dv: 17:30
Ds: 17:15 (CAT)/19:30
Dg: 17:15
Dll: 17:15(CAT)
Dc: 18:30
Dj: 17:45 (CAT)

Casal
St. Martí de Tous
EN BUENAS MANOS
Dg: 18:00
LA CAIDA DEL IMPERIO AMERICANO
Dg: 19:40

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI
TOY STORY 4
Dv: 18.15
Ds: 16.45/18:45
Dg: 16:45
LA BANDA
Dv: 20.30
Ds: 20:30
Dg: 18:45/20:30
SALA PETITA
TU MEJOR AMIGO
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/18:30/20:30
Dg: 16:30/18:30/20:30
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Yelmo Cines 3D
Abrera
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 Ds Dll a Dj: 16:20/18:30
Dg: 14:10/16:20/18:30
2/MUÑECO DIABOLICO
Dv a Dj: 22:50
2/LA INFLUENCIA
Dv a Dj: 20:30
2/TOY STORY (CAT)
Dg: 11:55
3/ALADDIN
Dv Ds Dll a Dj: 17:15/19:50/22:15
Dg: 12:05/14:40/17:15/19:50/22:15
4/ LOS JAPON
Dv Ds Dll a Dj:
16:00/18:20/20:20/22:45
Dg: 12:15/16:00/18:20/20:20/22:45
5/ TOY STORY 4
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:10/21:20
Dg: 12:30/14:50/17:00/19:10/21:20
Dm: 17:00/19:10
5/ TOY STORY 4 (VOSE)
Dm: 21:20
6/ MUÑECO DIABOLICO
Dv Ds Dll Dc i Dj: 15:45/17:40/19:40
Dg: 12:45/15:45/17:40/19:40
Dm: 15:45/17:40
6/ MUÑECO DIABOLICO (VOSE)
Dm: 19:40
6/ VENGADORES: ENDGAME
Dv Ds: 22:00
6/ X-MEN: FENIX OSCURA
Dg Dc: 22:00
6/ JOHN WICK: CAPITULO 3
Dll i Dm: 22:00
7/ GODZILLA: REY DE LOS MONSTRUOS
Dv Ds Dll a Dj: 17.30/20:00/22:30
Dg: 12:10/17:30/20:00/22:30
7/ MIA Y EL LEON BLANCO
Dg: 15:00
8/MEN IN BLACK: INTERNATIONAL
Dv a Dj: 17:10/19:30
8/MATRIX. 20 ANIVERSARIO
Dv a Dll Dc i Dj: 21:55
8/MATRIX. 20 ANIVERSARIO (VOSE)
Dm: 21:55
8/VENGADORES: ENDGAME
Dg: 12:25

58 | TELEVISIÓ I RÀDIO

Divendres, 28 de juny de 2019

GASTRONOMIA | 59

Divendres, 28 de juny de 2019

gastronomia
El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Sardines al forn en escabetx

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

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

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

www.nouurbisol.com

Elaboració:
Ingredients:
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com
--

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

Per a 6 persones:
Sardines fresques: 12 unitats
Oli d’oliva verge extra: 225 ml
Vi blanc sec 100 ml
Vinagre de vi blanc albariño 150 ml
Ceba: 200 g
Pastanaga: 3 unitats
Dents d’all: 5 unitats
Herbes aromàtiques variades al gust
Grans de pebre variats al gust
llorer: 2 fulles
Canyella (opcional) 1

Començarem tallant les cebes a tires. Seguidament
pelem les pastanagues i les tallem a rodanxes, a més
pelem els grans d’all i els partim a la meitat.
Preescalfem el forn a 200 º C amb calor amunt i avall
i millor si teniu grill. Col·loquem les sardines netes
de tripes, escates i cap, a sobre d’una safata folrada
amb paper de forn, les salem i les posem al forn durant 15 minuts.
En una cassola posem una petita part del total de
l’oli i saltegem totes les verdures fins que estiguin tovetes. Afegim el vinagre, el vi, la resta de l’oli, la sal
i les herbes aromàtiques. Cuinar tot junt 10 minuts.
Col·loquem el peix en una safata plana on càpiguen
totes sense amuntegar-una damunt d’altres, els afegim l’escabetx per sobre, tapem bé, deixem que refredi i passem a la nevera, on mantindrem les sardines en escabetx un mínim de 24 hores abans de
consumir-les.

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

· Esmorzars

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

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
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal

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 preparats 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 manera. 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 ingenu 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.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències per Clàudia Hohnhaussen
VII

VI

WITCH

WITCH

Nivell mitjà

Nivell alt

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
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Que l’esperança us ompli d’alegria (Rm 12,12)

Q

ui gosaria dir, sense
cap recança, que les
persones del món
occidental contemporani són
felices? Què ho fa que,
tot i estar tan ben situats i de
viure en condicions de vida
suficientment confortables,
són tan discretament desgraciades? De fet, en general,
tenim més que mai, mengem
millor, estem més sans, sabem
més coses, posseïm instruments per a comunicar-nos i
traslladar-nos. Però, malgrat
això, no som pas feliços del
tot. Aconseguim més i més
metes en la cursa de «llibertats». Tanmateix —siguem

sincers—, ¿en el fons del cor
hi ha autèntica llibertat, hi ha
autèntica felicitat?
Goso fer una afirmació: les
eines, les coses, les experiències, les lleis, les conquestes,
solament poden omplir el cor
si en aquest habita el «sentit» de l’existència. No n’hi ha
prou amb viure. Per a poder
viure en plenitud necessitem
un sentit de la vida. Quan un
viatger es perd en la boira i
no sap on és la meta del seu
camí, tot li pesa per a poder
continuar avançant. La persona humana, per a poder
mantenir el seu to vital, que
l’ajudi a viure, necessita, per

damunt de tot, esperança.
Necessitem posar il·lusió en
objectius que podem aconseguir. Ara bé, sota aquestes petites esperances hi ha d’haver
una esperança fonamental, la
gran esperança, que, per als
creients, no pot ser altra que
Déu mateix. Sense aquesta esperança el futur es converteix
en un destí fatal i inexorable.
L’esperança i l’amor estan
units. Estimar i ser estimat és
l´únic remei per a les neurosis
del qui no pot sortir de la foscor del sense-sentit. I vet aquí
que l’esperança i l’amor es
troben. L’esperança és tenir fe
en l’amor. Hi ha un amor que

En record de:

JOAN ANDREU TALLÓ
que morí cristianament el dia 23 de juny a l'edat de 85 anys.

La seva esposa: Rosi; fills: Joan i Marta; Bet i Xavi; Anna i Jordi; Pitus i Maite;
Jaume i Mª Àngels; Rosa i Paco; nets: Eduard, Carles, Joan; Roc, Dídac; Arnau,
Oriol; Max, Boris; Marc, Bet i Ona ho fan saber a amics i coneguts.
La família volem agrair les mostres de condol i estima rebudes en la cerimònia
de comiat celebrada el dia 25 de juny.

dóna sentit a la meva vida i a
totes les meves coses petites i
grans de cada dia. Déu ens estima sempre i incondicionalment. Déu és amor. Aquesta
és la gran esperança!
En aquest temps de manca
d’esperança, dues propostes:
invocar l’Esperit Sant amb
una pregària ben senzilla:
«Veniu, Esperit Sant, Amor
del Pare i del Fill. Vós que sou
el Do dels dons, feu-nos el do
d’experimentar en el fons dels
nostres cors l’amor del Pare

i la llibertat del Fill. Vós que
sou el Defensor, feu-nos el do
de l’alegria de saber-nos sempre estimats i salvats. Feu-nos
testimonis d’esperança, a fi
que torni a renéixer en el nostre món l’alegria.» I una segona proposta: obrir els ulls als
signes de l’Esperit, que en el
nostre cor, en la nostra Església i en el món, va fent reflorir
una nova primavera d’esperança i d’alegria.
Romà Casanova,
bisbe de Vic

SANTORAL
Juny/Juliol

En record de:

ROSA BERGADÀ LLORCA
Vídua de JORDI CREIXELL LLOPART

Morí cristianament el passat dimarts dia 25 de juny a l'edat de 80 anys.

A.C.S
ELs seus estimats: fills, nets i família tota, volen agrair les mostres de condol
rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat dimecres dia 26 de juny a
l'Oratori de Funerària Anoia.
Funerària Anoia, S.L.

Igualada, juny de 2019

28: Ireneu; Pau I, papa; Argimir; Marcel·la.
29: Pere; Pau; Maria; Cir
30: Marçal de Llemotges; Emiliana.
1: Domicià; Aaró; Elionor.
2: Procés i Martinià; Bernadí Realino
3: Tomàs; Heliodor,; Jacint; Lleó II
4: Isabel de Portugal; Laureà; Berta; Valentí

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

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 28:

-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

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

Av.dilluns
Barcelona,
9
De
a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

DISSABTE 29: SECANELL
Rbla. Sant Isidre 11
Òdena,
Igualada84
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 30:

MISERACHS
OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

ADZET

• 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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704
Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Rambla Nova, 1
ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

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

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes,
conseqüentment a les properes publicacions
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.
Ma DOLORS
CAPELLADES

Més
també modificarem la imatge
Perendavant
Publicitat:
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
però de moment hauríeu de canviar:

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 1:

BAUSILI

Born, 23
DIMARTS 2:

CASAS V.

Soledat, 119
DIMECRES 3:

PILAR

A. Mestre Montaner, 26

psicologa

93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

20,97€ per 21,26€
INÉS
34,12€MARIA
per 34,60€

VIDAL MARURI

psicologa col. num 19.304
Psicoterapeuta

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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

DIJOUS 4:

ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca,
72, 5è 2a
c/Sant Josepque
14, ENTL.
2a
Us agrairia
m’enviéssiu
les proves
per
IGUALADA
08700 IGUALADA
donar-vos
la 803
conformitat.
638 137
Herboristeria l’Espígol c/Sant
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Aquest estiu,
sumem il·lusions
per a la infància

Col·labora perquè els infants més vulnerables
gaudeixin de campaments d’estiu
Actualment, a Catalunya hi ha més de 300.000 nens i nenes en
situació de vulnerabilitat. A l’Obra Social ”la Caixa”, a través de la
iniciativa Invulnerables, treballem perquè aquests milers d’infants
i les seves famílies, sigui quin sigui el seu origen, tinguin les
mateixes oportunitats que els altres. Perquè sabem que l’educació
és la millor eina per trencar el cercle de la pobresa hereditària.
Amb el teu ajut, sumarem il·lusions i oportunitats:
€€

Número de compte:
ES12 2100 9046 9302 0001 5732
Telèfon:
623 610 163

Espai patrocinat per:

Andreu Del Fresno /

Gerent del taller TURBO DIÈSEL INJECCIÓ S.L.
Divendres, 28 de juny de 2019

“L’èxit és la suma de petits esforços
que es realitzen dia a dia”
Soc Andreu Del Fresno, tinc 42 anys , tècnic especialista en automoció, injecció dièsel
i tacògrafs. Fa 24 anys que em dedico a aquesta professió, la meva passió és el motor i
actualment soc gerent del taller TURBO DIÈSEL INJECCIÓ S.L. a Òdena.

T

urbo Diesel Injecció, quan va començar l’empresa?

Doncs va començar l’any 1969 amb el nom de FREMO en
un petit local al carrer Cervantes d’Igualada, on ben justet
hi cabia un vehicle i una màquina de reparar bombes d’injecció,
en aquells temps vàrem ser pioners en la reparació de bombes
d’injecció dièsel, el mercat dels vehicles dièsel estava pràcticament
en un 80% enfocat al vehicle industrial i agrícola i quasi ningú
tenia maquinària ni coneixements per a reparar i donar servei a
aquests tipus de vehicle i a aquella tecnologia dièsel que era la gran
desconeguda per tothom. De mica a mica i amb molt d’esforç es
va poder fer un canvi de local l’any 1976 a Vilanova del Camí,
on hi havia dues parts molt diferenciades, una part del local era
dedicada exclusivament a la reparació de bombes injectores, injectors i turbos i l’altra part de local més gran allà ja hi cabien 4
o 5 vehicles turisme i algun camió. Era plenament dedicada a la
reparació i diagnosi dels vehicles. En aquells anys vàrem canviar
la raó comercial a TURBO DIÈSEL INJECCIÓ S.L i ens vàrem
abanderar amb les dues marques comercials que dominaven el
mercat de la injecció dièsel en aquella època: BOSCH (Alemanya)
i LUCAS (britànica). L’any 2008 vàrem tornar ampliar les nostres
instal·lacions al polígon de les Gavarreres a Òdena on som actualment, amb més de 1000m2 per a donar el màxim i millor servei
als nostres clients.
Qui la va començar? Sou diverses generacions?
La va començar el meu pare juntament amb un altre soci i als 2
anys varen dissoldre la societat, llavors va continuar ell sol i més
endavant amb l’ajuda de la meva mare, que portava la part administrativa. D’aquesta manera vaig viure des de petit el món del
motor i des de sempre l’olor de gasoil i gasolina formava part de
casa, ja que teníem el taller sota l’habitatge i jo ja baixava al taller
a ajudar al pare a desmuntar i muntar peces.

Quan vaig tenir la possibilitat de poder formar-me en automoció, així ho vaig fer i amb 16 anys combinava els estudis amb
alguna hora de treball al taller a part de començar a fer cursos de
formació específics en injecció amb BOSCH i LUCAS a Madrid .

Fidelitzar exigeix tractar al client com en el millor dels restaurants! I això el meu equip ho fa perfectament!

A l’acabar els estudis vaig entrar definitivament a treballar a
l’empresa i a formar part de la plantilla, en aquell moment érem
quatre treballadors a la part de taller.

Més que diferenciar-nos directament, ens complementem, ja
que a part dels serveis que oferim de mecànica general i manteniment de vehicles turismes i furgoneta per a tot tipus de clients,
flotes de renting juntament amb Bosch, i les nostres especialitats
en comprovació, reparació i venda d’equips d’injecció dièsel i gasolina, tenim una estreta col·laboració amb la majoria del altres
tallers de la comarca.

A l’any 2002 va morir el meu pare i jo amb 26 anys em vaig fer
càrrec del taller i amb molt d’esforç, hores de treball, l’ajuda de
tots treballadors i amb la confiança que ens van mantenir els
clients, vàrem poder tirar endavant.

Què us diferencia de la resta de tallers?

Quin és el secret de poder tenir una empresa de 50 anys?

Quants treballadors sou?

Doncs exactament no sé dir-te quin és el secret ni la fórmula màgica per això, però crec que és mantenir la il·lusió en el
treball que t’agrada, renovar-se i invertir constantment a nivell
de maquinària, formar-se al màxim nivell, adaptar-se a les noves tecnologies que van apareixent perquè aquest món de l’automoció està en continua evolució, i sobretot, intentant tenir
als treballadors contents i motivats (ells són una gran part de
l’èxit), recolzar-te en uns bons partners i una bona marca, per tal
d’aconseguir el nostre principal objectiu que és sempre donar el
millor servei i bona qualitat al client.

Actualment som 9 persones en total, repartits entre les tasques
de mecànics, recepcionistes, repartiment de material i administració.

Com es fidelitza un client?

Com veus el futur de l’automòbil?

Doncs penso que principalment és generar una relació de confiança a l’hora de realitzar un servei en el seu vehicle, ser transparents des de l’inici de la recepció del vehicle, realització del
pressupost, seguiment i informació durant la reparació, utilitzar
recanvis de qualitat i donar una bona garantia en la reparació.

El món de l’automòbil actualment està en el moment més disruptiu de la seva història, combustibles alternatius, nous hàbits de
consum i la digitalització estan transformant la indústria, així que
hem d’estar el més atents possible i adaptar-nos als nous canvis.

Quins canvis d’hàbits de consum podries ressaltar amb tots
aquests anys?
Doncs si abans en la majoria del casos el consumidor que adquiria un vehicle valorava detalls com el disseny, potència o prestacions, ara l’interès està en part en la intel·ligència del vehicle, en
com l’ajuda i interacciona amb el conductor.

		Pia Prat Jorba @PiaPrat

Moltes queixes a les xarxes socials pel Premi de la UEA al Compromís Social de l’Empresa a Aigües de Rigat per “la seva participació en el
Fons de Solidaritat d’ajuda a les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica a fer front a la factura de l’aigua”. Segurament el jurat
ha considerat que tenia prou mèrits. Però per als que protesten, només han donat aquests ajuts des que hi ha la llei 24/2015. Diuen que
Aigua és vida Anoia va interpretar els resultats de les eleccions municipals d’Igualada del 26 de maig com un suport a les seves posicions
i sostenen que seria un frau democràtic no iniciar els processos per a fer possible la gestió pública de l’aigua (aquestes reclamacions es repeteixen en molts altres pobles amb filials d’Agbar). I per acabar-ho d’adobar, la Intervenció General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
apunta irregularitats del Grup, negades pels seus directius. Sent públic que han retribuït a polítics locals, que han contractat a familiars i
“facilitadors”, que enguany han estat un dels patrocinadors del sopar de la UEA i que estan acostumats a utilitzar els seus ingents recursos
Audi A1 1.0 TFSI Adrenalin 70 kWi(95
CV) Benzina Vermell
matriculat l'06/2017
contactes
per “afavorir
els seus interessos”, no és d’estranyar la “desqualificació”.

14.859 Km
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin 70 kW (95 CV)
Oferta: 16.400 €

29.084 Km
Audi A5 Coupe 2.0 TDI S line 140 kW (190 CV)
Oferta: 31.000€

10.171 Km
Audi A3 Sportback 1.6 TDI S Line Edition S-tronic 85 kW (116 CV)
Oferta: 24.300 EUR

38.157 km

28.627 Km
Audi A4 2.0 TDI Sport edition S tronic 110 kW (150 CV)
Oferta: 25.300€

996 km

Audi A5 Sportback 2.0 TDI Sport S Tronic 140 kW (190 CV) Audi Q5 2.0 TDI Black Line Quattro S Tronic 140 kW (190 CV)
Oferta: 35.000€
Oferta: 49.800 €

