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L’EDITORIAL

La veu del ciutadà
El ciutadà demòcrata ha de fer sentir la seva veu, 

vehiculant-la a través dels partits polítics, per 
tal que els seus representants desenvolupin les 
polítiques d’acord amb l’interès de la majoria i 

respectant les minories. Avui però, els ciutadans només 
expressen formalment què pensen quan hi ha eleccions, 
l’única fórmula que avui permet comptar els vots i no 
deixar que el soroll con-
fongui les idees. La majo-
ria de polítics tenen por 
de quedar condicionats 
per acords assemblearis i 
trampegen com poden les 
iniciatives que neixen del 
poble i s’embolcallen en la 
seva representativitat per 
irrogar-se el seu pensament. Tres re�exions per aquesta 
setmana. 
L’arribada al ple demanant que s’esbrini el tema de les 
factures irregulars a la Universitat. Tot un seguit d’acla-
riments, desmentits, veritats a mitges i altres posiciona-
ments diversos han enterbolit tant el debat que ja ningú 
sap ben bé què va passar. Esperem que d’una vegada per 
totes es depurin les responsabilitats amb la transparència 
que tots exigim.
La iniciativa de la coll@nada de no acceptar els diners 
municipals per disposar de la llibertat de fer i desfer 

en l’organització dels seus actes. Una forma de protesta 
davant  determinades actuacions del govern local, però 
també una queixa per sentir-se controlats i venuts per 
un plat de llenties. Els diners del pressupost són de tots i 
els administradors haurien de poder recolzar iniciatives 
variades però no per condicionar-les. 
La voluntat de fer pública l’Escola de l’Ateneu, on els 

seus fundadors volen 
el manteniment del 
professorat i de l’ideari 
que va portar a crear-la. 
Una escola pública, per 
de�nició, comporta l’eli-
minació d’idearis parti-
culars i acceptar que el 
moviment del profes-

sorat depèn de la Generalitat i de l’estructura formativa 
de�nida pel país.
Som éssers plenament socials, que vivim i convivim en 
un ambient divers amb individus que pensen, actuen i 
re�exionen partint d’una sèrie de valors diferents. En una 
societat democràtica i participativa com la que volem, la 
llibertat, la convivència, el respecte, la tolerància haurien 
de ser àmpliament compartits. Però la nostra societat, a 
tots els nivells, continua molt lligada a l’autoritarisme, la 
intransigència i la imposició. I cal seguir avançant per no 
caure de nou en estructures socials retrògrades. 

Som éssers plenament socials, 
que vivim i convivim en un 

ambient divers 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Pedro Sánchez, president del go-
vern de l’estat en funcions, va dir 
“no puc tenir un vicepresident com 
Pablo Iglesias” i tampoc va ser capaç 
de pactar un govern de coalició amb 
el seu partit.

Carmen Calvo, vicepresidenta en 
funcions, va explicar després “Po-
dem ha rebutjat una oferta raonable 
i equilibrada. Iglesias té sota la seva 
responsabilitat dues investidures fa-
llides d’un president socialista. Hau-
rà de meditar. Però té aquest rècord 
lamentable per a l’esquerra espanyo-
la. Ho ha pogut veure tot el país. No 
es tornarà a repetir. El Govern de 
coalició està rebutjat i així quedarà. 
Aquesta via ha estat explorada i no 
ha funcionat. Toca explorar altres 
opcions.”

Albert Rivera, líder de Ciutadans, 
ja els havia dit “el president i la seva 
banda no han estat capaços de re-
partir-se el botí.”

Jon Inarritu, diputat d’EH Bildu, va 
dir «El PSOE té la temptació d’anar 
a eleccions des del primer dia per-
què creu que en sortiria bene�ciat, 
per necessita un relat para culpabi-
litzar els altres, però qui sempre en 
surt bene�ciada d’aquestes situaci-
ons és la dreta.”

Jordi Sánchez, expresident de 
l’ANC i diputat per JxC a la presó, 
va dir “Sóc a la presó per haver fet 
activisme polític i haver-me atrevit 
a promoure i fer possible l’1 d’octu-
bre. Des de la presó no he renunciat 
a continuar fent política i a fer-la de 
manera coherent amb els meus ide-
als i el meu estil. La dignitat d’un 
pres polític i de la causa que repre-
senta també és continuar fent i de-
fensant les idees per les quals va ser 
empresonat.”

L’Audiència de Barcelona ha re-
butjat el recurs del Sindicat Pro-
fessional de Policia, la �scalia es-

panyola i l’advocacia de l’estat que 
demanava d’investigar els delictes de 
desobediència i de resistència a l’au-
toritat dels votants l’IES Pau Claris 
de Barcelona el 1-O dient “La policia 
mateixa va infringir una de les pau-
tes d’actuació que els protocols per a 
l’atenció i control de multituds im-
posen, no utilitzant el diàleg com a 
mitjà per a persuadir els congregats,  
i que els autoritzava l’ús proporcio-
nat i gradual de la força només quan 
no hi hagi cap més opció” 

Joan Baez, cantautora nord-ameri-
cana, i Bill Shipsey, advocat i fun-
dador d’Art for Amnesty,  van visitar 
a la presó de Mas d’Enric a Carme 
Forcadell, expresidenta del Parla-
ment i van assenyalar que “recolzen 
el moviment independentista de 
Catalunya. Espero que tothom que 
el segueixi entengui que és l’única 
manera intel·ligent d’enfocar-lo”

Antonio Béjar, antic cap de l’Área 
de Riscos i Recuperacions Immo-
biliàries del BBVA, ha estat cessat 
del càrrec de president del Districte 
Castellana Norte (DNC) “per la seva 
implicació en el cas Villarejo i l’enti-
tat bancària”.

Fer-nos noves 
preguntes
El passat abril, les imatges del temple de 
Notre-Dame cremant-se feien la volta al 
món amb l’horror de tots. Haguéssim tin-
gut l’oportunitat de visitar París abans o no, 
haguéssim entrat algun cop a la catedral de 
Nostra Senyora o no, fóssim creients o no, 
l’incendi ens impactava.
Les coses passen quan menys ens ima-
ginem i, de vegades, ens fan adonar que 
tot està relacionat, que tenen un sentit. Al 
món, a l’univers, estem interrelacionats, 
no estem sols, però ens hem pensat que 
sí i fa segles que vivim submergits dins 
d’una cultura de l’individu, de l’heroi. Els 
sistemes educatius encara promouen que 
siguem exitosos i brillants, obliden que no 
hi ha ningú que no sigui genial en alguna 
cosa o en algun aspecte, tot dependrà de 
les oportunitats de desenvolupar-se i que 
l’entorn que tingui el valori. Però a més a 
més, no hauria de ser necessari ser genial 
per ser valorat, només pel sol fet d’existir 
ja som dignes, però dir-ho és diferent de 
viure-ho.
En el món actual hi ha molta gent que se 
sent sola, persones que busquen ser re-
conegudes i acompanyades, especialment 
quan es fan grans. Alguna cosa falla quan 
molta gent, a mesura que va envellint, va 
sentint-se menys «útil». «Sóc un trasto, no 
serveixo per a res…» diuen alguns anci-
ans, i certament és tard per revertir aques-
ta creença que tenen tan a dins seu: tota 
una vida promovent que s’ha de fer coses, 
que s’ha de produir, que s’ha de ser actiu 
per ser digne. Tenim la necessitat de ser 
útils, més que la de valorar el ser. Davant 
d’aquest fet ens preguntem: És possible 
revertir-ho? Quan hem de començar a va-
lorar l’existència? ¿Quin és el moment de 
beneir la vida i alegrar-nos del simple fet 
de ser? Sona bucòlic, però la realitat ens 
ajuda a mirar més enllà i valorar una mica 
més allò que podem veure i no mirem; 
allò que podem estimar i menystenim; allò 
que ens uneix i no arribem a comunicar; 
allò que ens pot fer feliços en lloc d’amar-
gar-nos. Aquell món racional que va tenir 
tant sentit a la revolució francesa, avui de-
mana reubicar la raó al costat del sentit, de 
la capacitat d’amor i de la felicitat.
Cadascú de nosaltres pot començar en 
qualsevol moment, però requereix treball 
interior, silenci, renunciar a tenir poder 
sobre els altres, aprendre a ser qui som i 
no voler ser una altra cosa més. No és fà-
cil, perquè és una dinàmica diferent de la 
que hem practicat tota la vida i no és evi-
dent a primera vista. Una pista a seguir és 
el termòmetre de la felicitat, tan personal 
i tan subjectiva, però inequívoca. Qualse-
vol esforç per ser millors i ser més sincers 
amb la nostra interioritat valdrà la pena. I 
�ns i tot potser estem disposats a envellir i 
deixar de pensar que som imprescindibles.

ELISABET JUANOLA
Àmbit Maria Corral
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E n els darrers mesos s’han estès 
ràpidament pels cinc continents 
nous moviments en resposta a 
l’emergència climàtica i ecolò-

gica. Fa dècades que la intel·ligència hu-
mana és conscient de cap on ens porta el 
rumb del desenvolupament realment exis-
tent. Aquestes dècades haurien estat cru-
cials per fer un tomb de forma ordenada i 
justa. En canvi han estat un 
temps perdut que ens aboca 
ara a una situació límit.
Aquests moviments, espe-
ronats per informes com el 
darrer del Panell Intergo-
vernamental sobre Canvi 
Climàtic (IPCC), subratllen 
el factor temps. Evitar esde-
veniments incontrolables, 
catastròfics i irreversibles 
implica reconèixer la situ-
ació i actuar des d’avui, de 
forma dràstica i sostinguda 
durant la propera dècada.
El passat mes d’abril dese-
nes de milers d’activistes 
d’Extinction Rebellion, el moviment ori-
ginat al Regne Unit amb l’objectiu de pro-
moure la desobediència civil no-violenta, 
van bloquejar varis punts del centre de 
Londres amb el resultat de més de 1.000 
detencions. L’acció formava part d’una 
convocatòria internacional secundada per 
centenars de grups locals per tot el món, 
entre d’altres a Catalunya.
Paral·lelament, a principis d’any sorgia 

el moviment Fridays For Future, inspi-
rat en la protesta i el missatge de Greta 
Thunberg, que també s’ha anat estenent 
ràpidament d’institut a institut i de ciutat 
a ciutat per tot el continent en diferents 
jornades de “vaga climàtica”.
Pocs dies després de les grans mobilitzaci-
ons d’abril al Regne Unit la classe política 
encaixava la pressió social amb anuncis de 

declaracions d’emergència climàtica i eco-
lògica tant als governs d’Escòcia i Gal·les, 
com al Parlament anglès. Eren només ges-
tos polítics i simbòlics, però a la vegada el 
senyal de que les coses ja no tornaran a ser 
iguals a partir d’ara.
La Generalitat s’ha convertit en la primera 
institució de l’Estat espanyol en fer el gest 
de la declaració d’emergència climàtica, 
però amb un perfil molt més baix. En pri-

mer lloc no va ser anunciada formalment 
pel President i davant el Parlament, com 
en els altres casos. Cap portada de mitjans 
la va recollir. Les declaracions d’emergèn-
cia, si són reals, no es xiuxiuegen...
Cal valorar positivament que el tema de 
l’emergència climàtica comenci a incor-
porar-se a l’agenda política i mediàtica, 
però seguirà essent un gest intranscendent 

si no va acompanyat d’un can-
vi de rumb clar i sense dilaci-
ons: abandonar les grans obres 
d’infraestructures “carbonitza-
des” –com les ampliacions del 
port i l’aeroport de Barcelo-
na o l’ampliació de la C32- la 
destrossa de més patrimoni 
natural o terreny agrícola. Cal 
canviar urgentment els models 
actuals de producció i consum 
energètic, alimentari, de trans-
port, acabar amb la bombolla 
turística i immobiliària, etc. 
Un món amb menys consum 
energètic i material, però més 
just i centrat en les persones i 

els éssers vius en l’únic planeta que tenim.
Mentre no s’observin aquests canvis, la 
rebel·lió per la vida anirà creixent. Perquè 
el temps segueix corrent i cada dia que 
passa és un dia que empitjora el pronòstic 
climàtic i social. Només el poble pot salvar 
el poble i cal fer tot el que estigui a les nos-
tres mans per intentar-ho.  

(Xarxanet)
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Més enllà de les declaracions 
d’emergència climàtica

Creus que Toni Bou està suficientment reconegut?

 Sí 17,5%  No 82,5%
Cada setmana tenim 
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participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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L’empresa igualadina, al capdavant de la qual hi ha en Joan Domè-
nech, és la productora del nou programa de TV3 “Globus Sonda” 
que es va estrenar dilluns passat.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

AGRAÏMENT A FCC I 
BOMBERS D’IGUALADA
Irene Modenes

Volia fer un agraïment a dues per-
sones de FCC d’Igualada, perquè el 
passat dilluns em van ajudar a trobar 
les meves claus del cotxe, que malau-
radament em van caure el dissabte 
a la nit quan vaig anar a llençar el 
cartó per reciclar a les escombraries 
subterrànies. El cas és que quan em 
va passar, justament la Policia local 
de Santa Margarida de Montbui era 
al carrer controlant el correfoc que 
passava pel carrer principal. Malau-
radament, no sé si per falta d’interès 
o per quina raó, el senyor Cap de 
la Policia local de Santa Margarida 
de Montbui, em va dir amb parau-
les textuals que “això els de Foment 
no t’ho miraran i és molt complicat 
que les recuperis”, sense donar-me 
cap guia ni procediment més. A casa 
només tenim aquest cotxe i unes 
claus, així que estàvem bastant des-
esperats sense saber què fer. Algú em 
va comentar la possibilitat de trucar 
als bombers, hi així ho vaig fer. Els 
Bombers d’Igualada van arribar molt 
ràpid i també em van intentar ajudar 
a la seva manera, però en el moment 
de voler començar amb la seva tasca, 
la Policia local va irrompre i no els 
va deixar continuar. Així doncs, els 
bombers van marxar i jo, vaig tornar 
a quedar-me igual que abans.
La veritat que si hagués estat per la 
seva ajuda, encara estaria sense cot-
xe havent de pagar 250€ per la pèr-
dua de la clau i el perjudici que com-
porta estar sense cotxe havent d’anar 
a treballar, etc. Ni tan sols van posar 
un cordó policial a l’escombraria per 

si passava el camió a buscar la dei-
xalla, cosa que davant dels Bombers, 
van dir que farien, però no van fer.
Tot el cap de setmana vaig estar mi-
rant i preocupada per si havia pas-
sat el camió. El dilluns al matí, ha-
víem d’anar a treballar però teníem 
por que pogués passar el camió i jo 
perdre l’oportunitat de recuperar la 
meva clau. Per això vaig trucar a Fo-
ment, però l’encarregat encara no ha-
via arribat i la noia de l’oficina no em 
sabia dir quan podia passar el camió, 
per aquest motiu vaig posar un cartó 
enganxat amb una nota a l’escombra-
ria, explicant el que m’havia passat i 
el meu número de telèfon.
A la tarda va ser, quan gràcies a que 
la meva família es va apropar a Fo-
mento, van poder parlar amb l’encar-
regat i explicar-li tot. Ell els va expli-
car que aquest problema és quelcom 
que la policia municipal gestiona, 
facilitant el contacte amb Fomento, 
ja que ells tenen un telèfon d’emer-
gències i són qui preparen un cordó 
policial per tal que els operaris de 
Fomento puguin abocar la deixalla 
dintre del cordó i buscar el que hagi 
caigut. Crec que és important expli-
car als lectors i lectores com funcio-
na aquest procediment, per si un dia 
es troben en una situació d’aquestes, 
que sàpiguen com han d’actuar. Jo no 
vaig tenir sort, ja que la policia de 
Santa Margarida de Montbui em va 
ignorar. Almenys jo i la meva parella 
ens vam sentir ignorats literalment.
Volia expressar un agraïment a l’en-
carregat de Fomento de Construc-
ciones y Contratas d’Igualada, el 
Sr. Marcos Torres, que va ser qui va 
donar l’ordre perquè el conductor 
pogués venir en un horari fora de 

l’habitual a ajudar-me i al conductor 
del camió, el Daniel Brufau Majada, 
perquè, no tenint cap obligació de 
fer-ho en aquell moment, va venir 
el dilluns a les 10 del vespre, després 
d’un dia de treball, per ajudar-me a 
trobar les meves claus.
Per tant, el meu més sincer agraïment 
a aquestes persones, que davant de la 
incertesa em van ajudar molt, així 
com també als Bombers d’Igualada, 
a qui també els vull agrair enorme-
ment els seus esforços.

LA SORT DELS 
NÚMEROS REPETITS
Josep Elias Farré

Fa temps que vinc observant que en 
els sorteigs en els quals es fa servir 
els sistema de boles, surten més pre-
miats els números que repeteixen al-
guna xifra.
Com exemple, veiem que els núme-
ros guanyadors en el Sorteig d’or, 
2019 (Creu Roja)

Primer premi, 97119 (repeteix 1)
Segon premi, 19.220 (repeteix 2)
Tercer premi, 00.368 (repeteix 0)
Quarts premis, 56.221 - 78.100 - 
44.269 (repeteixen, 2, 0 i el 4)
Quints premis, 77.415 - 30.506 - 
68.567 (repeteixen 7, 0 i el 6)
(Informació “La Vanguardia”, 19 de 
juliol 2019)
Loteria nacional, dijous 18 de juliol, 
Premiat 88.943 (repeteix el 8)
Dissabte, 20 de juliol, Primer 20219 
(repeteix el 2) Segon 89.967 (repeteix 
el 9)
He vist cosa semblant amb els sor-
teigs de la ONCE
Premiat el 20 de juliol, 63.188 (Re-
peteix el 8)
No sabem si pot ser casualitat però 
no deixa de ser xocant tanta coinci-
dència. És quelcom per a seguir, ja 
que podria ser un sistema de sor-
teig no del tot adequat i confirmaria 
les nostres sospites que els números 
amb xifra repartida surten més pre-
miats. Continuarem fixant-nos en 
els números premiats. Fa temps que 
ja ho fem.
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Sabeu per què el partit fei-
xista espanyol Vox utilitza 
el color verd en la seva 
imatge corporativa? Per-

què “VERDE” és l’acrònim de 
Viva El Rey De España. 
La frase política preferida dels fei-

xistes espanyols és: “Viva España, viva el Rey, viva 
el orden i la ley”. Una llei i un ordre que en una mo-
narquia són inamovibles. Són poders eterns, digui 
el que digui el poble. Només així, sense evolució, 
es pot mantenir un ideari del segle XIX. Felip VI 
actua com si fos el primer militant de Vox. Potser 
per això és el cap d’Estat que més vegades ha violat 
la Constitución Española.
Sense fer-ne repàs exhaustiu, podem recordar que 
l’octubre del 2015 ja va violar la Constitució en 
negar-se a rebre a la presidenta del Parlament de 
Catalunya –i avui presa política- Carme Forcadell. 
Un tràmit al qual el Cap d’Estat està obligat consti-
tucionalment.
Que el rei truqui a diverses grans empreses catala-
nes per comminar-les a canviar la seu social i por-
tar-la fora de Catalunya és una �agrant violació del 
seu paper constitucional, i encara més, quan ho fa 
per motius polítics.
Com és una greu ingerència en l’àmbit polític i 
parlamentari el discurs del 3 d’octubre amb el qual 
la Zarzuela trenca de�nitivament amb Catalunya 
i dona ales al “a por ellos” que ens dediquen tan 
“amistosament” els cossos de seguretat de l’Estat. O 
anunciar que no signaria el decret de nomenament 
de Carles Puigdemont com a president de la Gene-
ralitat de Catalunya, en cas de ser elegit. 

I per als que es pensin que el rei només viola la 
Constitució en contra de Catalunya, cal recor-
dar-los la imposició de nomenar ministres d’Exte-
riors i d’Interior a Josep Borrell i a Grande Mar-
laska respectivament. Un “català” i un “basc” amb 
enormes “Servicios al estado” en contra de Catalu-
nya i d’Euskadi. El primer des del Parlament Euro-
peu on va vetar l’ús del català i l’altre des de l’Audi-
ència Nacional (ex TOP) on va condemnar desenes 
d’abertzales, per citar alguns “servicios”. 
I ja posat a intervenir en els assumptes de l’Estat, 
Felipe VI no es talla ni un pèl. Ha vetat la presen-
cia al Consejo de ministros als militants de Unidas 
Podemos sense importar-li que això hagi provocat 
una crisi política al mantenir Espanya sense govern 
durant mesos i signi�qui menystenir quatre mili-
ons de vots.
La Constitució vigent a Espanya dona els màxims 
drets al titular de la Corona, però també l’obliga a la 
funció d’arbitratge i respecte a les decisions demo-
cràtiques dels ciutadans. Quan l’actual Cap d’Estat 
es passa literalment pel forro els seus deures consti-
tucionals, posa les bases de l’estat feixista.
D’aquí l’amor que li tenen els de Vox, els de l’Ibex35 
i el “Palco del Bernabeu”. 

La Constitució vigent a Espanya 
dona els màxims drets al titular de la 

Corona, però també l’obliga a la funció 
d’arbitratge i respecte a les decisions 

democràtiques dels ciutadans 

FRANCESC FARRÉS

VERDE Principat d’Andorra, un exemple a seguir ?

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Els que tenim una certa edat 
i de joves ens vàrem bellu-
gar, hem vist potser, els 
canvis més forts del que 

coneix l’ésser humà. De molt petit 
amb els pares vaig estar per primera 
vegada a Andorra, un petit país on 

es podia anunciar i parlar obertament en català, cosa 
que al meu país era castigat. També els pocs cotxes 
que hi havia eren de diferents colors, al nostre país 
tots eren negres; unes botigues plenes  tota classe de 
materials per a casa i per a la feina i molta varietat de 
tabac. Sempre l’he vist com un país  per delectar-se. 
Entre els anys 70 i 80, una colla de valents del Cau, or-
ganitzaven, amb 
uns autocars del 
Simon Pallàs, uns 
viatges per anar 
a esquiar a An-
dorra. En Simon 
comprava els au-
tocars que tenien 
les bombes injec-
tores precintades 
per conservar la 
garantia, avui ens 
costa d’entendre. La velocitat màxima era d’uns 80 
Km/h. i per això, ens ho feia més barat. Marxàvem 
d’Igualada a les 4 del matí i després de passar mitja 
hora per  la duana declarant els esquís per no tenir a 
la sortida, problemes. Arribàvem a peu de pista les 9 
del matí... skijama per no passar fred, pantaló texà, 
mitjons gruixuts i tot embolicat amb una bossa de 
plàstic per no mullar-nos els peus. Xiruques i la ves-
timenta d’allò més rudimentari. Alguns, amb  esquís 
fabricats per nosaltres, a cal Rosich torner. Jo vaig 
tenir la sort que el meu tiet Salvador, “que era de casa 
rica”, em deixava els seus i ben lligats als peus, sense 
una �xació com les d’ara, a esquiar i passar molt fred. 
Érem joves i tot s’ho valia. Quins temps... però An-
dorra ens donava la possibilitat de practicar l’esquí. 
Avui les pistes d’esquí, per exemple de Soldeu, no te-
nen res a veure amb el que havia vist de jove.
De tornada veníem carregats de contraban: pinya 

americana, sucre, tabac, algun element de música 
i alguns esquís que un amic ens havia encarregat. 
Raons a la duana amb els carabiners però quasi 
sempre ens fèiem el viatge fent d’esquiadors con-
trabandistes. 
Pels anys 80, un amic de la Seu que tenia negocis al 
Principat, ens va anunciar que Andorra canviaria 
radicalment els seus negocis i el seu tarannà i pas-
saria a ser un país per a turistes i per anar-hi de va-
cances, totalment diferent del que era llavors.   No 
m’ho vaig creure.... però així ha estat. Ara Andorra 
és no solament un país per anar de vacances sinó 
un país per agafar-ne exemple i adonar-me que si 
Catalunya si fos dirigida per altra gent i no depen-

gués dels qui de-
penem, podria 
ser igual. Un 
país on tot és net 
i endreçat, com 
a tots ens agrada 
i la gent s’hi ha 
acostumat i ho 
cuida, de gent 
amable.
Als dependents 
dels comerços 

els alliçonen a ser-ho, en tinc constància. Ni un 
gra�tti embrutant les façanes, ple de �ors, semblant 
als països alpins, les voreres i  carrers netíssims i 
tantes coses, tot molt acurat i amb uns aspectes de 
decència que et fan enamorar. A Andorra no hi 
permeten els temes pornogrà�cs de cap tipus i anys 
enrere a qui trobaven robant en algun magatzem, 
discretament se l’enduien cap a la frontera. Penso 
molt fermament  que és una llàstima perquè Ca-
talunya podria ser un país com un Principat i no 
podem perquè ens manen, ens obliguen i ens espo-
lien, sense poder tenir el que voldríem; un país com 
tots voldríem! Tot plegat una pena, el nostre cas, 
Quan hi aneu, �xeu-vos amb el que us he dit i veu-
reu que tinc raó. Segur que voldríeu que pogués-
sim ser com ells i encara m’he deixat moltes coses 
a enumerar i que per falta d’espai aquí, no us he 
pogut fer veure. 
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Igualada
El ple d’Igualada, a favor per unanimitat del canvi a escola 
pública de l’Escola Ateneu Igualadí
REDACCIÓ / LA VEU 

El ple municipal d’Igua-
lada d’aquest passat 
dimarts va aprovar per 

unanimitat una moció pre-
sentada per Igualada Som-hi 
en què es dona suport al pas 
d’escola concertada a escola 
pública de l’Escola Ateneu 
Igualadí. Tots els partits hi 
van donar el seu suport, tot i 
que en alguns casos, els por-
taveus també hi van voler dir 
la seva. Des d’Esquerra, per 
exemple, Enric Conill va ad-
vertir que és important fer 
“poc soroll i molta feina” en 
un projecte com aquest, re-
marcant que no és un tema 
pel qual s’hagi d’entrar en una 
“batalla política”.
Tot i no ser en el text de la 
moció, Igualada Som-hi tam-
bé va reclamar que l’escola 
bressol de l’Ateneu Igualadí 
passi a ser de titularitat públi-
ca. Una iniciativa que també 
hi dona suport Poble Actiu, 
que va voler afegir una moció 
reclamant-ho, però que se li 
va denegar. Per aquest motiu, 
les dues regidores del grup, 
Neus Carles i Eva Pedraza, 
van abandonar el ple, en pro-
testa per la no inclusió de la 
seva moció.
De fet, aquesta mateixa set-
mana el grup municipalista 
ha tret un comunicat en què 
han valorat la decisió del Pa-

tronat de les Escoles de l’Ate-
neu Igualadí com “una bonís-
sima oportunitat per millorar 
la singular situació de l’oferta 
educativa pública de la ciutat 
d’Igualada, en què només un 
35% de les places ofertades a 
primària són de titularitat pú-
blica (davant de més del 60% 
de mitjana catalana)”. Des de 
la formació creuen que això 
“alleugeriria els desajustos 
geogrà�cs de la seva ubicació, 
oferint una escola pública al 
centre de la ciutat per bé que 
amb un nombre de places for-
ça limitat”.
Des de Poble Actiu afegeixen 
que “és públic i notori el desig 
compartit per molts actors, 
entre ells la nostra candida-
tura, de tenir una nova escola 
pública al centre de la ciutat, 
i con�em que ho puguem ce-
lebrar de cara al curs 2020-21. 
Des de Poble Actiu manifes-
tem tot el nostre suport al 
procés iniciat pel Patronat de 
l’Ateneu Igualadí, i felicitem a 
socis, famílies i professionals 
pel camí emprès, al qual li de-
sitgem un gran èxit en la con-
secució dels seus objectius: 
tot el mèrit és seu, i creiem 
que Igualada s’ha de felicitar 
per la decisió que han pres”.
En el seu comunicat, Poble 
Actiu també feia referència al 
canvi de titularitat de l’escola 
bressol, en què apunten que 
“entenem que l’Ajuntament 

d’Igualada té una responsa-
bilitat indefugible en el de-
senllaç de l’acord pel que fa 
als serveis d’educació prein-
fantil que l’entitat actualment 
presta i que queden fora del 
marc de conversió del Decret. 
Creiem, per tant, que davant 
les actuals circumstàncies és 
obligat estudiar-ne la seva in-
tegració dins la xarxa d’Esco-
les Bressol Municipals per tal 
de donar-los continuïtat, cor-
responent així des de l’admi-
nistració local al compromís 

que el Departament d’Educa-
ció pugui contraure en l’eta-
pa d’infantil i primària, i per 
això proposarem que s’adopti 
el compromís, com a mínim, 
d’estudiar-ho en profunditat i 
de manera compartida entre 
els diferents grups munici-
pals”.
Des del govern municipal, la 
tinent d’alcalde d’Ensenya-
ment, Marisa Vila, també es 
va mostrar a favor del canvi 
de titularitat de l’Escola Ate-
neu Igualadí, i va recordar 

que el govern d’Igualada està 
a favor de “la bona escola”. 
Així mateix s’havia pronunci-
at la setmana passada l’alcal-
de Marc Castells, que en el ple 
municipal d’aquest dimarts 
va tornar a recordar que el 
canvi a llar d’infants pública 
de l’Escola Ateneu Igualadí 
“no és una prioritat” pel seu 
govern, cosa que fa que de 
moment aquest projecte s’en-
calli. Cal recordar que a dife-
rència de l’escola primària, en 
què la competència i el �nan-
çament ve de la Generalitat, 
en el cas de l’escola bressol 
l’Ajuntament sí que hi destina 
part dels seus recursos.

Es rebutja la moció d’ERC 
per aclarir les presumptes 
factures irregulars del Cam-
pus Universitari Igualada
A principis de juliol apareixia 
una informació al Diari Ara 
que es feia ressò de presump-
tes irregularitat en el cobra-
ment de factures del Campus 
Universitari Igualada i és per 
això que en el ple de dimarts 
va portar una moció per per-
metés aclarir aquest afer. La 
moció, però, va ser rebutjada 
amb el vot de qualitat de l’al-
calde, després que hi hagués 
un empat a deu vots a favor 
i en contra. L’absència d’un 
regidor d’Igualada Som-hi, 
en aquest cas, va ser determi-
nant perquè la moció no tirés 
endavant.
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Igualada ampliarà les ajudes per pagar 
l’IBI als majors de 55 anys amb atur de 
llarga durada
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament d’Iguala-
da donarà ajudes per 
pagar l’IBI a les perso-

nes aturades de llarga durada 
majors de 55 anys. Aquesta és 
una petició del grup munici-
pal d’Igualada Som-hi, i així, 
per primera vegada, s’obriran 
a persones que es troben sen-
se feina i en una edat propera 
a la jubilació.
Aquesta demanda ha estat re-
sultat del treball fet per l’equip 
econòmic d’Igualada Som-hi 
que ha estudiat les bases que 
hi havia �ns ara i els trams 
retributius. La demanda d’in-
coporar el col·lectiu de perso-
nes aturades de llarga durada 
ha estat proposada i accepta-
da a la Comissió Informativa 
d’Acció Social de l’Ajunta-
ment i es va votar a favor en 
el ple del passat dimarts.
El regidor portaveu d’Iguala-
da Som-hi, Jordi Cuadras, ha 
explicat que “durant la cam-
panya electoral vam alertar 
que les persones pròximes a 
l’edat de jubilació i en situa-
ció d’atur croni�cat requerien 
una especial atenció per la 
seva situació de vulnerabi-
litat. Amb aquesta proposta 
aconseguim que, per prime-
ra vegada, puguin entrar a 

la llista de bene�ciaris de les 
ajudes per pagar l’IBI a Igua-
lada. Vam dir que vindríem 
a fer política i no a estar en 
política. Per això, tot i ser a 
l’oposició, estem comprome-
sos en treballar i fer propostes 
que puguin millorar la vida 
de la gent”.
D’altra banda, el regidor 
Quim Roca destaca que “hem 
confeccionat la proposta 
d’augmentar les ajudes per 
pagar l’IBI en base a la parti-
da pressupostària que hi ha-
via per aquest any 2019. De 
cara a properes convocatòri-
es, esperem poder treballar 

amb el mateix resultat posi-
tiu un augment de la partida 
pressupostària per incloure 
més col·lectius en situació de 
vulnerabilitat”.
Amb la introducció de la 
proposta d’Igualada Som-
hi, les ajudes per pagar l’IBI 
es donaran com cada any a 
les persones jubilades, a les 
famílies monoparentals, als 
bene�ciaris d’una pensió no 
contributiva i, com a novetat, 
als aturats de llarga durada 
majors de 55 anys. Els requi-
sits econòmics necessaris i les 
bases per accedir als ajuts es 
publicaran els propers dies.

L’Ajuntament rebaixa 
la càrrega de deute i el 
situa a 32,5 milions  

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament d’Iguala-
da ha reduït el seu en-
deutament �ns als 32,5 

milions d’euros,
després d’arribar a un pic 
d’endeutament històric de 
57,2 milions d’euros l’any 
2012.
Son dades que ha fet públi-
ques aquest mes el Minis-
teri d’Economia i Hisenda i 
que va donar a conèixer en 
una compareixença l’alcal-
de d’Igualada Marc Castells, 
acompanyat de la tinent d’al-
calde responsable de l’àrea 
d’hisenda Carlota Carner.
Castells va destacar que Igua-
lada està rebaixant el deute 
“més ràpid que mai” i assegu-
rava que el seu govern conti-
nuarà “en la línia de no estirar 
més el braç que la màniga i de 
fer les inversions que toquin”.
L’alcalde d’Igualada també va 
remarcar el fet que s’ha acon-
seguit rebaixar aquest endeu-
tament sense deixar de fer 
inversions com les de l’antic 

edi�ci de la Teneria, el nou 
pavelló de les Comes, el Cen-
tre cívic nord o l’Anella verda, 
i la millora d’equipaments i 
infraestructures de la ciutat 
com el Fort de Sant Magí o 
l’Antic Escorxador.
La dada del Ministeri fa re-
ferència al deute viu, és a dir,  
la totalitat de deute pendent 
de pagar que té l’Ajuntament 
procedent de préstecs a llarg 
i curt termini amb entitats 
�nanceres i avals. Castells va 
recordar que aquesta xifra in-
clou el deute de l’Ajuntament 
d’Igualada; del Consorci So-
ciosanitari d’Igualada; de 
l’empresa municipal SIMA; i 
de l’empresa Terrenys Av. Ca-
talunya d’Igualada, SA.
Castells va posar en valor la 
seva gestió i va acabar ex-
plicant que “l’any 2011 quan 
vàrem entrar a l’Ajuntament 
d’Igualada tots els indicadors 
economico�nancers estaven 
en vermell. Ara podem dir 
que tots aquests indicadors 
estan en verd”.

Igualada Som-hi celebra el sopar 
d’estiu amb tot l’equip
TEATRE / LA VEU 

L’equip d’Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igualada 

Oberta) ha celebrat el sopar 
d’estiu. Després de la intensi-
tat de la campanya electoral 
i d’engegar el nou mandat de 

l’Ajuntament, els membres 
d’Igualada Som-hi s’han tro-
bat de manera informal per 
obrir l’estiu. El sopar, cele-
brat a la plaça de Cal Font, 
ha comptat amb la presència 
dels regidors del grup muni-
cipal Jordi Cuadras, Montse 
Montaña, Quim Roca i Irene 
Gil, els membres de la llista 
i també gran part de les per-
sones implicades en aquest 
projecte d’esquerres i pro-
gressista des de cada una de 
les peces que en formen part: 
el PSC, els Comuns i el grup 
ciutadà Igualada Oberta.

Xavier Figueres entra 
com a assessor del PSC a 
la Diputació
REDACCIÓ / LA VEU 

Un cop constituït el ple 
i iniciat el mandat a la 
Diputació de Barcelona, 

tots els partits polítics han desig-
nat els seus assessors a la Corpo-
ració, i entre ells, hi ha l’igualadí 
Xavier Figueres, que ho farà pel 
PSC. Figueres ha estat vinculat 
als socialistes de Catalunya des 
de ja fa molts anys, i ha estat re-

gidor de l’Ajuntament d’Igualada 
durant 20 anys, des de 1999 i �ns 
aquest últim mandat. Durant els 
governs de l’Entesa, Figueres va 
ocupar les regidories d’Esports, 
Joventut, Via Pública o Mobili-
tat, entre altres.
Així doncs, Figueres serà un dels 
45 assessors de grups polítics 
que permet la Diputació i per la 
seva feina rebrà una retribució 
de 52.000 euros bruts a l’any.
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El PSC tindrà tres vicepresidències al 
Consell Comarcal
REDACCIÓ / LA VEU 

Després d’haver inves-
tit Xavier Boquete 
com a president del 

Consell Comarcal de l’Anoia 
el passat dimecres es va apro-
var la con�guració del govern 
de Junts per Catalunya i PSC 
per aquest proper mandat. 
Tots dos grups han remarcat 
que “l’acord neix trobant en 
la millora de la comarca un 
denominador comú des de 
la discrepància. Sabem que 
la política és la capacitat de 
buscar acords des de la dife-
rència i tenint com a objectiu 
millorar la vida de la gent, en 
aquest cas la vida dels ciuta-
dans i ciutadanes de l’Anoia”.
Entre els diferents objectius 
de mandat, el nou govern del 
Consell s’ha marcat treballar 
per a la facilitar la creació de 
feina a la comarca amb acci-
ons encaminades al repte de 
captar inversions empresari-
als i en reclamar infraestruc-
tures cabdals pel territori com 
són el tren gran i ràpid amb 
Barcelona, el Quart Cinturó, 
el desdoblament de la C-15, 
l’autovia A-2 o la carretera 
B-224. Un altre dels objectiu 
dels govern és potenciar la 
política social i educativa que 
presta, com a serveis, als dife-
rents municipis.
Pel que fa a les novetats del 
nou govern del Consell Co-
marcal, incorpora una nova 
conselleria de Transició Ener-
gètica per oferir programes 
als municipis de lluita con-
tra el canvi climàtic i també 
incorpora una conselleria de 
Feminisme i LGTBI per llui-
tar per la igualtat entre els 
homes i les dones i pels drets 
de les persones lesbianes, 
gais, transsexuals, bisexuals 

i intersexuals a la comarca. 
Els membres del govern són 
regidors i regidores dels dife-
rents municipis de la comarca 
a través dels quals hi ha una 
representació equilibrada de 
les diferents zones de l’Ano-
ia. És una voluntat, també, de 
re�ectir la diversitat de la co-
marca i de treballar en l’equi-
libri i vertebració territorial 
tot esdevenint l’ens aglutina-
dor dels municipis i estant al 
servei dels Ajuntaments.
Jordi Cuadras serà el vice-
president primer del Consell, 
estarà al capdavant de l’Àrea 
de Promoció Comarcal i por-
tarà directament els departa-
ments de Promoció econòmi-
ca i Infraestructures. Turisme 
estarà en mans de Daniel 
Gutiérrez; Consum el portarà 
Jordi Casas; i Promoció terri-
torial i Campus Motor Jordi 
Barón.
L’Àrea de Sostenibilitat i Ter-
ritori serà la responsabilitat 
de Santi Broch com a vice-
president segon, que també 
estarà al càrrec del depar-
tament d’Infraestructures i 
Serveis comarcals. La resta de 
departaments de l’àrea seran 
Medi Ambient, amb Jaume 
Riba; Transició energètica 

amb Jordi Cuadras: i Camins 
rurals, Prevenció d’incendis i 
Obres, amb Jordi Parcerisas.
Noemí Trucharte serà la vi-
cepresidenta tercera i portarà 
l’Àrea de Governació i Règim 
Interior, encarregant-se tam-
bé del departament de Règim 
Interior i Governació. L’acom-
panyarà Daniel Gutiérrez al 
capdavant del departament 
de Relacions Institucionals i 
Programes Europeus.
L’Àrea de Presidència i Hisen-
da la liderarà Josep Llopart 
com a vicepresident quart, 
que també portarà el depar-
tament d’Hisenda. La resta de 
departaments de l’àrea seran 
Transparència i Noves Tec-
nologies, amb Manuel Coca, 
i Presidència i Comunicació 
amb Marc Solsona.
Carme Zaragoza serà la vi-
cepresidenta cinquena com 
a responsable de l’Àrea de 
Serveis a les persones, i del 
departament d’Educació. A 
la seva àrea també hi haurà 
Rafael Galván al capdavant de 
Cultura i Esports; Cooperació 
i Ciutadania i Salut Públi-
ca, amb Rosa Garcia; Carme 
González a Joventut, Femi-
nisme i LGTBI; i Acció Social, 
amb Sandra Fernández.

La Coll@nada renuncia 
als 10.000 € euros de 
subvenció
REDACCIÓ / LA VEU 

La Coll@nada renun-
cia als 10.000 euros de 
l’Ajuntament per orga-

nitzar els seus actes de la Fes-
ta Major. Així ho van anun-
ciar divendres passat en roda 
de premsa, en què van expli-
car el nou model de �nança-
ment. Aquest any ja s’imple-
mentaran nous mètodes per 
tal d’aconseguir diners, com 
merxandatge, sopars o també 
un sorteig per l’autogestió, en 
què els participants optaran 

a regals de tot tipus després 
de comparar números al cost 
de 2 euros. La entitat justi�ca 
aquesta renúncia a la subven-
ció per les polítiques portades 
a terme pel govern de Marc 
Castells, de qui diuen que 
“posa el postureig per davant 
de les necessitats reals dels 
ciutadans”.
Entre les activitats proposa-
des per l’entitat igualadina se-
guirà havent-hi algunes de les 
seves més tradicionals com el 
pregó o l’Operació Cigró.

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament d’Igualada 
activarà un any més els 
protocols de preven-

ció i d’informació en contra 
dels comportaments sexistes 
durant la Festa Major. Així, 
tornarà a desplegar els punts 
liles, que van impulsar con-
juntament l’any passat els 
municipis de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena i 
la Generalitat de Catalunya. 
La quarta tinent d’alcalde 
d’Igualada i regidora de Go-
vernació, Interior, Hisenda i 
Organismes externs, Carlota 
Carner, va deixar clar que el 
posicionament de l’Ajunta-
ment és “contundent, de tole-
rància zero amb els compor-
taments sexistes en qualsevol 
àmbit, i també a la Festa Ma-
jor d’Igualada”.
Els punts liles són espais di-
namitzats per educadores es-
pecialitzades en perspectiva 

de gènere que s’encarregaran 
d’informar i sensibilitzar, de-
tectar, atendre i intervenir les
demandes, contenir, acompa-
nyar i assessorar a la persona 
afectada, activar en cas neces-
sari els serveis d’emergències 
i cossos de seguretat, coordi-
nar i derivar als recursos de 
la xarxa d’atenció en funció 
dels protocols municipals i 
comarcals, entre altres.
Un d’aquests punts estarà 
ubicat a l’entrada de les bar-
raques (davant el restaurant 
Somiatruites) amb dues edu-
cadores especialitzades en te-
mes de gènere; i l’altre punt, 
amb dues educadores més, 
serà itinerant, i s’anirà despla-
çant per les diferents zones de 
concerts.
A l’espai del Museu de la Pell 
també es disposarà d’una 
carpa per aquells casos que 
necessitin una atenció més 
especialitzada i puguin ser 
atesos en un espai tranquil.

S’habilitaran dos punts 
liles durant la Festa Major

QUINA ÉS L’ENERGIA 
DEL TEU FUTUR?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
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TV3 estrena Globus Sonda, un programa de producció igualadina
MARC VERGÉS / LA VEU 

Aquest passat dilluns a 
la nit es va estrenar a 
TV3 el programa de 

producció igualadina Glo-
bus Sonda. I com és habitual 
quan s’estrena un programa 
de televisió, el seu equip es 
va reunir per veure’l conjun-
tament. Ho van fer a Iguala-
da, al Kiosk del Rec, amb una 
cinquantena de persones. El 
primer capítol del programa 
creat per l’agència de comu-
nicació igualadina Boxcom, 
va tenir com a protagonista 
al narrador dels partits dels 
Barça a RAC1, Joan Maria 
Pou, i van volar per sobre 
l’Empordà. El programa, pre-
sentat per Francesc Mauri, 
té una durada de 45 minuts, 
durant els quals el meteorò-
leg de TV3 entrevista al con-
vidat des de dalt d’un globus 
aerostàtic. “És una barreja 
d’entrevista amb territori”, 
explica el CEO de Boxcom, 
Joan Domènech.
Al mateix temps que es fa el 
vol en globus, des del cotxe de 
seguiment un amic de l’entre-

vistat conversa amb Candela 
Figueras, la copresentadora 
del programa, a qui li explica 
anècdotes del convidat. Tot 
plegat acaba amb un esmor-
zar entre tots, tant aquells 
que volen en globus com els 
que estan al cotxe.
En declaracions a La Veu, 
Joan Domènech, explica que 
el programa “és una idea ori-
ginal nostra, no s’ha fet abans 
en altres televisions com pas-
sa en programes com el Fo-
raster, Joc de Cartes o altres”. 
A més, Domènech també 
explica que per produir-lo 
“s’ha intentat activar a tant 
gent com fos possible d’Igua-
lada i la comarca, però evi-
dentment també hem anat a 
buscar a gent de fora, en total 
som unes 45 persones”. Entre 
els convidats al programa, 
més enllà de Joan Maria Pou, 
hi haurà Araceli Segarra, 
Xantall Llavina, Aina Clotet, 
Ivan Labanda o Carme Rus-
calleda entre altres. La ma-
joria d’ells no han volat mai 
abans amb globus i el CEO 
de Boxcom explica que la 
paraula que tots han pronun-

ciat després de baixar-ne és 
“espectacular”. Pel què fa als 
territoris, Domènech tam-
bé explica que s’ha mirat de 
volar per sobre de les quatre 
províncies i anar variant en 
cada programa. Ara bé, per 
fer un vol amb globus també 
es depèn molt de la meteo-
rologia i Domènech explica 
“un programa que havíem de 
gravar a la Cerdanya el van 
acabar rodant al Bages i des-
prés vam tornar a pujar a la 

Cerdanya a esmorzar”.
Durant les properes nou 
setmanes, �ns el proper 30 
de setembre, Globus Sonda 
estarà a la graella de TV3. 
Joan Domènech explica que 
és un dels projectes més im-
portants de la seva empresa i 
també el més mediàtic, “TV3 
no només es referència a Ca-
talunya, sinó que és molt se-
guit per la seva qualitat per 
altres televisions estrangeres 
per la seva qualitat”, i afegeix 

que “poder fer aquest pro-
grama per la televisió és una 
demostració de la qualitat de 
les coses que fem a Boxcom”.
Tots els programes de Globus 
Sonda es podran veure també 
a la carta, a la web de TV3. 
Allà, a més del contingut que 
es pot veure per la televisió, 
també s’hi podran visionar 
“extres”, aquelles imatges que 
no s’han vist durant els 45 
minuts d’emissió del progra-
ma a la televisió.

Creu Roja i la Fundació Privada St Antoni Abad, entre els 
guanyadors del II Impuls Social pel Territori de la Fundació Pinnae
REDACCIÓ / LA VEU 

La Fundació Pinnae ha 
fet públic els 10 projec-
tes guanyadors de la II 

Convocatòria Impuls Social 
pel Territori. La convocatòria 
va estar oberta del 30 d’abril 
�ns el passat 21 de maig i els 
projectes els van poder pre-
sentar totes aquelles entitats 
que treballen amb l’objec-
tiu d’ajudar a les persones i 
col·lectius més vulnerables i 
que es desenvolupen dins les 
comarques de l’Alt Penedès, 
l’Anoia, el Baix Penedès i el 
Garraf.
Des de la Fundació Pinnae 

s’ha valorat molt positiva-
ment la resposta d’aquesta 
segona convocatòria de les 
entitats socials del territori, ja 
que s’ha recollit a un total de 
37 projectes duts a terme a la 
Vegueria Penedès.
Amb l’ajuda i l’assessorament 
de la Fundació Pere Tarrés, 
entitat reconeguda i amb una 
llarga experiència en aquest 
tipus d’accions, s’ha fet l’ava-
luació �nal dels projectes se-
guint uns criteris i requisits 
establerts a les bases, com per 
exemple la seva viabilitat tèc-
nica, la capacitat de treballar 
en xarxa, la viabilitat econò-
mica i la difusió.

En el seu conjunt, la convoca-
tòria té una dotació econòmi-
ca de 200.000 euros, doblant 
l’import de la primera edició.
Per part de la Fundació Pin-
nae s’ha destacat la bona feina 
de les entitats socials que es-
tan treballant constantment 
per a les persones més desa-
favorides del territori, ja que 
tots els projectes han obtingut 
unes puntuacions molt bones 
seguint els criteris d’avaluació 
de la convocatòria.
L’àmbit dels projectes que es 
buscaven tenien com a objec-
tiu la intervenció social, adre-
çant-se prioritàriament a per-
sones en situació de pobresa o 

en risc d’exclusió social, per-
sones en situació de malaltia, 
persones amb discapacitat 
i/o problemes de salut men-
tal, persones grans i persones 
amb necessitats sòcio-educa-
tives.
En la roda de premsa de 
presentació el passat mes 
d’abril, Martí Solé, President 
de la Fundació Pinnae, ja va 
avançar que la convocatòria 
tindria continuïtat en els se-
güents anys “un camí iniciat el 
2018 i que aquest any s’ha fet 
un esforç en doblar la quan-
titat econòmica a 200.000€ i 
que esperem que puguem re-
petir en els pròxims anys”. El 
Director Tècnic de la Funda-
ció Pinnae, Antoni Gistau, va 
recordar també que “la Fun-
dació Pinnae reforça el seu 
fort compromís adquirit amb 
el teixit social de la Vegueria 
Penedès i la seva intenció de 
donar resposta als reptes so-
cials que sovint són poc visi-
bles”.
Aquesta línia de suport es 
reparteix en projectes que es 
desenvolupen en les quatre 
comarques de la Vegueria 
Penedès. L’assignació dels 
projectes guanyadors es va 
prendre en la sessió del Patro-

nat de la Fundació Pinnae del 
dijous 25 de juliol de 2019. Els 
projectes d’àmbit anoienc que 
han resultat guanyadors han 
estat: 

CREU ROJA amb el projecte 
“Apropa’t” que té per objec-
tiu donar el suport i la infor-
mació “in situ” dels recursos 
existents que té la xarxa ter-
ritorial a persones majors de 
65 anys que es troben en zo-
nes disperses geogrà�cament. 
El projecte preveu adaptar 
una unitat mòbil d’interven-
ció que es desplaçarà per les 
comarques de l’Alt Penedès, 
Anoia i Garraf.

FUNDACIO PRIVADA 
SANT ANTONI ABAT de-
senvolupant el projecte “En-
MulFi - Entorns Multisen-
sorials i Fibromiàlgia” amb 
l’objectiu de millorar la qua-
litat de persones afectades 
per �bromiàlgia i del seu en-
torn immediat i crear un nou 
camp de treball i d’interven-
ció de cara a aquesta població. 
El projecte es durà a terme 
a l’Hospital de Sant Antoni 
Abat de Vilanova i la Geltrú i 
a la Unitat de Fibromiàlgia de 
l’Hospital d’Igualada.
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Un cotxe bolca al Passeig 
Verdaguer

REDACCIÓ / LA VEU 

Un cotxe ha bolcat 
aquest matí al Passeig 
Verdaguer, a l’altu-

ra del carrer Cardenal Vives. 
Segons expliquen des de Rà-
dio Igualada, el conductor del 
vehicle hauria fet un cop de 
volant brusc per evitar atro-
pellar a un vianant que creu-

ava pel pas de vianants. Dues 
dotacions s’han desplaçat �ns 
al lloc dels fets, per rescatar el 
conductor del vehicle que no 
ha patit lesions importants. 
Fins el lloc dels fets també s’hi 
han desplaçat ambulàncies del 
SEM i Creu Roja i la Policia 
Local i els Mossos d’Esquadra.

REDACCIÓ / LA VEU 

Dimarts a la tarda, a 
1/4 de 7, els Bombers 
van rebre l’avís d’un 

incendi a la Ronda del Rec 
d’Igualada, a l’altura del Molí 
de l’Abadia. Es va tractar d’un 
petit incendi de matolls, que 
no va tenir massa importàn-

cia, però que la proximitat dels 
habitatges va fer que els Bom-
bers actuessin amb rapidesa. 
Hi van treballar 5 dotacions 
terrestres i 2 mitjans aeris, que 
només van descarregar una 
vegada i es van retirar. L’in-
cendi no va anar a més.

Incendi de matolls a la 
Ronda del Rec

Foto Twitter @jboixv

REDACCIÓ / LA VEU 

Amb l’arribada de 
l’agost, i com ja és ha-
bitual, la zona blava 

d’Igualada passa a ser total-
ment gratuïta. Aquesta me-
sura s’allargarà �ns el dia 26 
de d’agost, el dilluns de Fes-
ta Major. Així doncs, durant 
aquest període no serà neces-
sari retirar el tiquet de con-
trol i posar-lo a la part frontal 
del cotxe sinó que es podrà 
aparcar a la zona blava com a 
qualsevol altre lloc.

La zona blava serà gratuïta �ns el 26 
d’agost

REDACCIÓ / LA VEU 

El maig del 2017, la Ge-
neralitat de Catalunya, 
a través del Departa-

ment de Salut i la Fundación 
Amancio Ortega van sig-
nar un conveni per renovar 
equipaments oncològics dels 
centre que formen part del 
SISCAT (xarxa de centres 
que constitueixen el sistema 
sanitari integral d’utilitza-
ció pública de Catalunya). 
Aquest conveni unia esforços 
per millorar els equipaments 
tecnològics per a la detecció 
i tractament del càncer que 
implicava una donació de 
prop de 47 milions d’euros.
D’aquests 47 milions d’euros, 
37 es destinaren a la reno-
vació de divuit equipaments 
de radioteràpia (acceleradors 
lineals), cosa que va perme-
tre substituir tots els aparells 
que tenien més de vuit anys 
d’antiguitat.
La resta, (9,84 milions d’eu-
ros) havien de servir per re-

novar els equipaments de 
tecnologia d’última generació 
per al cribratge i el diagnòs-
tic del càncer de mama. Con-
cretament se substituïen un 
total de 43 mamògrafs, cosa 
que permet que no quedi cap 
d’analògic i que, per tant, tots 
siguin digitals. A més, els ubi-
cats en hospitals de referència 
com és el d’Igualada, incor-
poren la tomosíntesis, les ma-
mogra�es realitzades en 3D i 
l’estereotàxia que serveix per 
fer biòpsies per mamogra�a. 

Fins ara, aquestes últimes 
s’enviaven a una empresa ex-
terna.
L’Hospital d’Igualada va re-
alitzar un total de 6.575 ma-
mogra�es a l’any 2018 de les 
quals es calcula que un 72,3 
% (4.754 mx ) són del pro-
grama de Cribratge de mama. 
Gràcies a aquest programa, 
es calcula que s’han detectat 
de manera precoç 25 càncers 
de mama a la demarcació de 
l’Anoia durant el 2018 i 19 
l’any 2017.

L’Hospital d’Igualada disposa d’un 
mamògraf nou
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La ciutat d’Igualada millora el servei d’aigua gràcies a 
la nova empresa “Aigua de Rigat”

12  |  HISTÒRIA Divendres, 2 d’agost de 2019

El “Molí de Rigat”, encara avui existent a Vilanova del Camí, origen d’Aigua de Rigat.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

P er a tots és avui una 
empresa coneguda, 
doncs, al costat d’al-

tres, és la principal subminis-
tradora d’aigua potable que hi 
ha a la Conca d’Òdena i altres 
punts de l’Anoia. Es tracta 
d’Aigua de Rigat, que va fer ar-
ribar les seves primeres cana-
litzacions d’aigua l’any 1924.
Aigua de Rigat va constituir-se 
per atendre la demanda d’ai-
gua d’Igualada, Vilanova del 
Camí i la Pobla de Claramunt. 
Al llarg de gairebé 100 anys ha 
continuat oferint un servei de 
subministrament d’aigua de 
qualitat a més de 29.000 punts 
de servei (llars, indústries i co-
merços) de la comarca.
Tal i com ja vam explicar fa 
setmanes en aquesta mateixa 
secció, qui va començar, però, 
a solucionar el problema de la 
manca d’aigua a la ciutat va ser 
Sebastià Artès, fundador de 
l’encara avui existent Aigües 
Artés.

Un problema històric
Tal i com expliquen ells matei-
xos avui, des de sempre l’aigua 
a la capital de l’Anoia ha estat 
un bé escàs. A �nals del segle 
XIX l’aigua que brollava de la 

1924 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Font de la Carota i de la Font 
Vella que la població d’Iguala-
da utilitzava per a us domès-
tic va esdevenir insu�cient. 
Llavors es va realitzar la por-
tada d’aigües de l’Espelt, por-
tada que es va celebrar amb la 
construcció del monument al 
déu Neptú. 
La veritat però, és que tot i 
aquesta portada d’aigües la 
situació seguia essent de�-
citària, sobre tot els mesos 
d’estiu quan per tal de suplir 
l’escassetat dels cabals de les 
fonts públiques de la ciutat 
una carricuba anunciava al 
so d’una campaneta la venda 
d’aigua potable. És en aquesta 
conjuntura que l’any 1901 un 
contractista d’obres públiques, 
Antoni Artés i Puig, va crear la 
primera xarxa de distribució 
domiciliaria a Igualada inici-
ant una nova etapa en el pro-
veïment d’aigües; etapa que 
sens dubte, havia de suposar 
un gran pas en el benestar dels 
nostres avantpassats.
De fet, va ser Sebastià Artés, 
fundador d’Aigües Artés, el 
que va fer la primera empresa 
d’abastament d’aigua potable 
d’Igualada, el 1901. El primer 
contracte de subministrament 
del que es té coneixement és 
de 1.000 litres d’aigua diaris al 

preu de 15 pessetes anuals, a la 
�nca de la Rambla Nova, 30, 
propietat de Sebastià Franch 
i Jové. 
Cal tenir en compte que ales-
hores els contractes de submi-
nistrament es feien per �nques 
i no per habitatges com ara, i 
que era el propietari de la �nca 
qui s’encarregava de distribuir 
l’aigua a cada casa. A partir de 
llavors i de mica en mica, els 
Igualadins anaven sol·licitant 
l’adquisició d’aigua, amb la 

qual cosa el cabal �x va a co-
mençar a ser insu�cient. Les 
inversions i esforços realitzats 
durant aquesta primera eta-
pa són fruit de la necessitat 
d’aconseguir un major cabal 
d’aigua. És a partir d’aquest 
moment que Igualada pot 
crear la xarxa de clavegue-
res i convertir-se així en una 
ciutat moderna i sense fang 
als carrers. 

Primers anuncis sobre automòbils a la premsa local igualadina (1924).

El Molí “de Rigat”
L’any 1923 l’igualadí Ròmul 
Gavarró va adquirir el Molí de 
Rigat, situat al pla del mateix 
nom, a Vilanova del Camí, i 
des d’aleshores s’utilitza per al 
subministrament d’aigua po-
table. D’aquí el nom de l’em-
presa, Aigua “de Rigat”. Aquest 
edi�ci està encara avui situat a 
la riba de l’Anoia, a l’aiguabar-
reig amb la riera de Castellolí, 
just al límit dels municipis de 
Vilanova i la Pobla, i va fabri-
car paper blanc �ns a la � del 
segle XIX.
Té l’estructura habitual dels 
molins del segle XVIII. A la 
façana principal hi ha una for-
nícula amb una imatge de sant 
Pere i les dates 1879 i 1939. 
Posteriorment fou la seu del 
Museu de l’Aigua que incloïa 
la col·lecció Gavarró, d’apa-
rells i estris relacionats amb 
l’abastiment d’aigua, una de les 
més importants d’Europa. La 
col·lecció va ser retirada l’any 
2014 degut a les males condi-
cions de l’edi�ci.

Primers cotxes a Igualada
A principis dels anys 20 tam-
bé es podien veure els primers 
cotxes a Igualada, evident-
ment en poder de les famílies 
més adinerades, en el trans-
port públic, i en serveis de taxi 
que oferien excursions. En 
aquesta pàgina podeu veure 
els primers anuncis que es van 
publicar a la premsa local so-
bre automòbils.

Anunci de les Escoles Pies d’Igualada (1924).
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Des de fa poc més de tres 
anys al carrer del Retir 
número 27, baixos, en ple 
centre de la ciutat d’Igua-

lada, hi trobem La Renda Urbana. 
Una empresa familiar, creada el 1941, 
dedicada des dels seus inicis al món 
immobiliari.

Les noves o�cines s’han construït totes 
a peu pla, amb grans sales per a poder 
desenvolupar les reunions de comu-
nitat, i tot amb un disseny exclusiu, 
obra d’un igualadí, que els ha meres-
cut el premi emèrit al millor projecte 
de decoració atorgat per l’Ajuntament 
d’Igualada. 

Actualment hi treballen 10 persones, 
un gran equip involucrat i implicat 
en l’empresa, que ajuden als clients a 
trobar la casa que busquen, a trobar el 
millor comprador pel seu pis, o a tro-
bar la millor resolució als seus proble-
mes veïnals. Al capdavant de tots ells 
hi trobem als germans Graells. 

L’origen de l’empresa, però, l’hem de 
buscar 75 anys endarrere en un pis del 
carrer Sant Jordi de la capital anoien-
ca, i darrere el nom de Vicenç Pasqual 
Riera. Ell va ser el creador de l’empresa 
i el responsable d’implantar la primera 
agència immobiliària a la ciutat. Ja en 
els seus inicis La Renda Urbana oferia 
el servei de compra i venda d’habitat-
ges, de fet va vendre promocions sen-
ceres de pisos que encara avui podem 
veure a la ciutat. També oferia el ser-
vei d’administradors de �nques, asse-
gurances, i en aquell moment també 
eren la delegació  de la Cambra Urba-
na de la propietat. Al cap d’uns anys, 
Vicenç Pasqual, veient que els seus he-
reus s’obrien camí cap a altres camps 
professionals diferents a l’immobili-
ari, va decidir cedir l’empresa al pare 
dels germans Graells. Des de llavors, 
i passant per una segona seu situada a 
la Rambla Nova 24, La Renda Urbana 
ha anat creixent i avui l’empresa comp-
ta amb una trajectòria ascendent que 
l’ha fet consolidar com un referent a 
la comarca en administració i gestió 
immobiliària. “Hem crescut amb co-
herència i amb una cultura d’empresa 
basada en l’honestedat, la prudència i 
preocupats sempre per innovar en tot 
moment, apro�tar les eines que ens 
aporten les noves tecnologies, i oferir 

als nostres clients les millors eines de 
control sobre el seu patrimoni”, apunta 
Celeste Graells. 

Venda i lloguer d’immobles amb un as-
sessorament adequat i el suport de les 
noves tecnologies
La Renda Urbana té en cartera tot ti-
pus de propietats per vendre o llogar, 
principalment a la comarca, tot i que 
també compta amb immobles en al-
tres punts del territori català. Faciliten 
la compra o el lloguer de la propietat i 
ofereixen tot l’assessorament tant �scal 
com jurídic relacionat amb l’operació, 
així com també aporten als clients i in-
versors el coneixement i l’experiència 
necessària per optimitzar el rendiment 
i la revalorització dels immobles.
Són molt conscients de l’era tecnolò-
gica actual i la importància d’internet 
en el seu sector, per això, explica Ce-
leste Graells “nosaltres estem presents 
en diferents portals immobiliaris per 
que ens agradi o no, sabem que quan 
els consumidors busquen un pis ho 
fan a través d’aquests grans aparadors 
digitals i per tant ens hem de nodrir 
d’aquests”. La Renda Urbana és present 
en portals com habitaclia, fotocasa, pi-
sos.com, i “des de fa un mes també a 
Infopis, gràcies a la gestió de la Unió 
Empresarial de l’Anoia”.

Administradors de �nques 
Un altre dels serveis que ofereixen és 
el d’Administració de Comunitats. Tres 
persones de l’empresa s’encarreguen de 
la gestió de desenes de �nques apor-
tant tot el seu coneixement i experi-
ència amb l’objectiu de conciliar les 
relacions humanes i la bona convivèn-
cia entre els veïns. “És una tasca molt 
maca pel tracte diari amb la gent, però 
a la vegada cal afegir un pessic de psi-
cologia per què en alguns casos no és 
fàcil trobar el punt mig i l’acord �nal 
entre opinions oposades”.
Les noves i àmplies instal·lacions del 
carrer del Retir ofereixen la possibilitat 
de celebrar les reunions de comunitat 
allà mateix, en sales de gran capacitat 
i amb accés a persones amb mobilitat 
reduïda.

Gestió immobiliària individualitzada 
La Renda Urbana ofereix tots els ser-
veis relacionats amb el món immobi-
liari, així doncs, també assessoren en 
temes de redacció de contractes de 

compra venda d’arres, assessoren en 
compra, venda o lloguer, gestionen la 
documentació necessària i els tràmits 
notarials, treballen a diari al costat dels 
propietaris per aconseguir la màxima 
rendibilitat dels pisos informant-los 
regularment de tot el que els pugui 
afectar, etc.

Com està el mercat immobiliari?
“Avui podem dir que hi ha moviment 
al mercat immobiliari, tant en compra 
i venda de pisos com en el sector del 
lloguer. 

La crisi ha fet augmentar l’opció del 
lloguer entre la població, i la mostra la 
veiem en l’escàs mercat que tenim per 
oferir. El lloguer, però, està “amenaçat” 
per la legislació que el regula, modi�ca-
da el 2013, i que diu que els contractes 
de lloguer tenen una vigència només de 
tres anys amb el greuge que el propieta-
ri pugui reclamar el pis al cap d’un any 
d’haver signat. Davant aquesta norma-
tiva, que crea inseguretat a les persones, 
els clients sovint opten per buscar pisos 
de compra, sobretot en el mercat de 2a 
mà, que és el que més moviment regis-
tra. Essent cert, que a Igualada no s’ha 
fet cap nova promoció d’habitatges des 

del 2007, excepte el nou bloc de Cal Font.
Els pisos buits i tancats també és un 
problema que té el mercat immobiliari. 
És un tema complex que s’hauria d’estu-
diar cas per cas, ja que en alguns casos, 
aquests pisos són de propietaris que els 
han heretat però que econòmicament 
no els poden reformar per posar-los en 
el mercat de lloguer. En aquest sentit, 
potser l’administració hauria d’ajudar 
o incentivar d’alguna manera a aquests 
propietaris, tot i que reitero, és un tema 
complex. 

Pel que fa a Igualada, hem d’estar orgu-
llosos de la ciutat que tenim: còmode, 
amable, segura, amb tots els serveis al 
nostre abast… però és cert i t’adones 
caminant pels carrers, que hi ha molts 
locals buits. El motiu, en opinió meva, 
no és la falta de rendibilitat dels nego-
cis, sinó que una ciutat com la nostra no 
és su�cient per tants negocis. El patró 
de construir un edi�ci amb un local als 
baixos no és lògic ni viable. Voltant per 
ciutats europees veus com hi ha molts 
baixos que són pàrquings o �ns i tot pe-
tits hotels. No sé si és una bona opció, 
però potser el canvi d’imatge d’alguns 
carrers d’Igualada podria començar 
buscant alternatives com aquestes”.  

Més de 75 anys en el món immobiliari

Amb la coŀlaboració de:

L’empresa compta amb 
una important trajectòria 
ascendent, que els ha con-
solidat com un referent a la 
comarca en administració 
i gestió immobiliària

Sector Immobiliari
Ubicació Igualada
Treballadors 10
Any fundació 1941

L’equip

La Renda Urbana , al carrer del Retir número 27



Molt bona dada de les exportacions:  creixen al maig un 9%. Re-
cordem que entre el 2009 i el 2018 l’increment de les exportacions 
catalanes ha estat del 72,8%. Una xifra extraordinària.

 Los precios se disparan. Soluciones de�nitivas: 
1) se cambia de sistema y se pasa a uno de economía intervenida; 
o 2) se aumenta la oferta construyendo la vivienda pública que sea 
necesaria. No hay más.

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

EPIS 4.0, seguretat per l’usuari 
en l’entorn on es mou 

La paraula “wearables” és un 
anglicisme que engloba tots 
aquells dispositius electrò-
nics portables incorporats en 

alguna part del cos humà i destinats 
a mesurar paràmetres rellevants tant 
en entorns laborals com d’oci, i sovint 
pensant en la seguretat dels seus usua-
ris. En de�nitiva, permeten el disseny 
de  nous dispositius EPI (equips de 
protecció individual), pensats per do-
tar a l’usuari d’un nivell més elevat de 
protecció en l’entorn en el que es mou 
o treballa, essent un sistema de detec-
ció actiu que monitoritza i informa a 
l’usuari i a tercers de situacions d‘alar-
ma i/o risc imminent.

Com ja he comentat en anteriors arti-
cles, la col·laboració entre entitats de 
recerca i el teixit empresarial és clau 
per dotar a les empreses de major com-
petitivitat, fet pel qual, des de centres 
tecnològics com LEITAT, s’aposta fer-
mament per aquest model de transfe-
rència tecnològica a les empreses.  

El disseny i gestió de dades d’aquests 
dispositius cerquen materialitzar el 
concepte d’internet de les coses” cap 
a mercats que tenen carències en l’ús 
d’aquestes tecnologies, com poden ser 
entorns laborals de la construcció, o 
bé en altres com l’alpinisme, el sector 
nàutic, etc. Són petits dispositius elec-
trònics de baix cost, que aporten un 
innovador servei global de tractament 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

L’atur continua  a la baixa i arriba al 11,2% a �nals de juny, 
amb 15.300 desocupats menys.
Encara ha de baixar més, però és la millor dada des del 2008.

Lean, un mètode que ajuda l’empresa i 
l’enfoca a la consecució dels objectius 
estratègics del negoci.

economia i empresa Espai patrocinat per
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Lídia Dalmases
 Controller de processos de Grup Carles
@grup_carles  

La dimensió humana del ‘Lean’

i gestió de dades, pensant sempre en la 
seguretat de la persona. 

En entorns laborals, aquests disposi-
tius EPIS 4.0 aporten informació re-
llevant pel treballador, tant de la seva 
salut com per l’optimització de les se-
ves tasques laborals, monitoritzant-lo 
en temps real i podent-ne extreure da-
des rellevants per la seva seguretat. Els 
reptes que plantegen són: reduir els 
accidents laborals en entorns indus-
trials, millorar la prevenció de riscs la-
borals, establir les causes exactes que 
provoquen els accidents i certi�car el 
grau de seguretat d’un escenari labo-
ral. A destacar que permet recollir i 
enviar en temps real la informació re-
llevant d’un accident, de forma que els 
equips d’assistència tinguin més facili-
tat en la presa de decisions i actuació 
posterior. 

Algunes de les variables que es poden 
monitoritzar són:  l’ús del casc, condi-
cions de salut no aptes pel treballador, 
exposició a temperatures no adequa-
des durant períodes llargs de temps, 
excessiu nombre d’hores treballades, 
alertes d’impactes o caigudes, accés a 
zones restringides, estrès tèrmic i de-
terminar l’activitat realitzada pel tre-
ballador.

L’objectiu de LEITAT es seguir treba-
llant en col·laboració amb les empre-
ses, desenvolupant noves funcionali-
tats per aquests tipus de dispositius, 
com: sistemes de control en zones pe-
rilloses, sistemes de mesura de condi-
cions ambientals, sistemes d’impacte 
i control dinàmic (monitorització de 
l’usuari), sistemes de detecció de risc 
químic i sistemes de mesura de radia-
ció solar i d’altres àmbits o aplicacions 
on el seu us doti de major seguretat a 
qui el porta.   

 

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

Per tots és sabut que l’eleva-
da competitivitat i l’entorn 
canviant del mercat fa que 
les organitzacions hagin 

d’adaptar-se ràpidament als canvis, 
al mateix temps que han de reduir 
costos i garantir la qualitat dels seus 
productes i serveis. Ser competitius 
en aquest entorn implica revisar 
els mètodes de gestió tradicionals, 
d’aquí que cada vegada més sen-
tim a parlar de ‘Lean’, no només a 
les empreses del sector industrial, 
sinó també en el sector serveis. Les 
empreses que implementen aques-
ta metodologia busquen, doncs, un 
guany en termes de competitivitat, 
ja que el ‘Lean’, en definitiva, és un 
mètode que ajuda l’empresa i l’enfo-
ca a la consecució dels objectius es-
tratègics del negoci.

Però més enllà de la definició més 
corporativa que seria la d’eliminar 
o reduir tot allò que no afegeix va-
lor en el procés productiu o en les 
activitats que es desenvolupen, és 
important tenir en compte l’accep-
ció més literal del terme. ‘Lean’ sig-

nifica esvelt. Doncs siguem-ho a 
les nostres organitzacions, siguem 
atractius per als nostres clients i per 
als nostres empleats! Aquesta és una 
de les claus de l’èxit de tota organit-
zació.

Les empreses que assumeixen aques-
ta filosofia tenen clar que el seu cor 
són les persones. El ‘Lean’ atorga al 
treballador un paper protagonista, 
ja que busca implicar-lo en aques-
ta filosofia de treball. El motiu és 
prou clar, el treballador és el primer 
a observar certs problemes que po-
den ser resolts, problemes que amb 
l’aplicació d’un conjunt de tècniques 
que ens proporciona el ‘Lean’ per-
meten aconseguir més amb menys. 
Així doncs, els principis fonamen-
tals d’aquesta filosofia, a més de 
l’eliminació de les activitats que no 
ofereixen valor, són el respecte a les 
persones i la satisfacció del clients, 
factors que garanteixen la salut i la 
seguretat de les empreses i, per tant, 
els seus èxits, factors que diuen 
molt dels valors que les governen.   
 

“wearables” engloba tots aquells dis-
positius electrònics portables incor-
porats en alguna part del cos humà.

Joan Roig 
Business Development Manager LEITAT Anoia
@ joanroigtarga
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Diana Gómez   @dianagmz7

Juan Carlos González Caldito  @JuanC_Gonza

Daniel Gonzàlez||*||  @dglezcal

EnricMorist  @emorist

Jordi Calpe C.  @JordiCalpeC

Ricard de Copons  @taxisigualada

La Trucha  @osozampon

Poble Actiu  @PobleActiu

@AnoiaXelClima  @anoiaxelclima

aiguaesvida  @aiguaesvida

Que maravilloso es tener insomnio y saber que en 
media hora te suena el despertador #elmeuestiu

No ho he vist mai: @marccastells i l’@ajigualada 
no permeten que @PobleActiu presenti una moció 
per INSTAR A L’AJUNTAMENT A ESTUDIAR 
LA MUNICIPALITZACIÓ DE LA LLAR D’IN-
FANTS DE L’ATENEU. No han dit quin què és el 
que es vulnera, simplement no volen sentir a parlar 
del tema!

Aquesta vegada no pensava baixar a Barna per l’#11S. 
Una nova mani ”multitudinària” per a què? 
Amb l’@assemblea deixant de convidar els partits, 
encara pren menys sentit. Calen moltes petites mani-
festacions, en cada poble, en cada ciutat en cada plaça. 
I menys samarretes.

Niños y niñas jugando en la frontera de EE.UU y 
Mexico... la absurdidad de la barrera es total frente 
a la, fuerza de la inocencia...

Ens podem deixar ja de collonades?
El bipartidisme català de convergents i socialistes 
MAI acceptarà q altres els facin trontollar el xirin-
guito. I menys si és @Esquerra_ERC, a qui només 
volen per obrir camí i després llençar-la als peus 
dels cavalls hiperventilats

ESPAÑOLES Cayetana Álvarez de Toledo, serà la 
portaveu dels populars al Congrés dels Diputats 
Vais a �ipá! Palabra!

Ens hem aixecat del #pleigualada perquè no ens 
han deixat presentar la moció en que demanàvem 
estudiar la possibilitat d’incloure a la xarxa pública 
la llar d’infants de l’Ateneu, un fet antidemocràtic 
que evita que la ciutadania conegui el posiciona-
ment dels partits. Hi Tornarem!
.

Començant a escalfar motors els llocs de treball 
i informant del perquè de la #HuelgaMundial-
PorElClima  buscant la màxima participació.  @
f4f_barcelona

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#88 Cristina Domènech Ventura

Red policial investigada por cohecho. Red de 
directores de seguridad de grandes empresas 
conformada por ex cargos policiales que manejan 
datos privados de una mayoria de ciudadanos. 
Jose Irineo López fue al Grupo Agbar tras ser Jefe 
Superior de CataluñaFOTO: Cesc Sales

A @jordibaron le molestaban los consells de pre-
sidencia en VdC y los hizo quitar para apoyar los 
sueldos. Los consells de presidencia del consell no 
le molestan...porque los cobra.

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Un cotxe bolca al Passeig 
Verdaguer d’Igualada

Quatre detinguts per 
transportar més de 7 quilos 
de marihuana al cotxe

Incendi de matolls a la 
Ronda del Rec d’Igualada

Instants de La Veu            @veuanoia

L’@ajuntamentcastelloli 
aposta per la pedra seca 

per atraure nou turisme de natura

#Castellolí #Anoia #veuanoia #prem-
sacomarcal #turisme #pedraseca

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

Em dic Cristina Domènech, soc igualadina vivint a Sant Genís (Jorba). 
Tot i que soc llicenciada en Dret, em dedico a la comunicació, escrivint històries i con-
tinguts, a més de treballar en l’organització del projecte Rec.0 Experimental Stores, 
del qual en soc cofundadora. 
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xarxes

L’aposta de la comarca de l’Anoia per 
un model econòmic de desenvolupa-
ment sostenible i socialment just ha 
rebut el reconeixement del President 
de la República Catalana, el Sr. Jordi 
Cuixart. 
En la visita que ha fet a Igualada, el 
President ha declarat que els factors 
clau han estat les noves polítiques so-
cials amb la instauració de la renda 
bàsica universal, la posada en valor del 
paisatge, la millora del transport pú-
blic amb el nou tren ràpid a Barcelona 
i la incorporació d’Igualada a la xarxa 
d’Slow cities. 
Aquesta transformació ha estat de-
terminant per a convertir la comarca 
i en especial la seva capital Igualada, 
en una ciutat atractiva per a viure-hi 
i treballar-hi, aconseguint atraure em-
preses i talent internacional que s’han 
anat instal·lant al barri del Rec  aquests 
últims temps, com la nova seu europea 
d’Alphabet Inc. o la catalana Mediapro. 

La comarca de l’Anoia, referent en la nova República Catalana.
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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha reeditat cinc vegades 
el projecte CREIX, unes 

sessions grupals dirigides a jo-
ves d’entre 12 i 22 anys per a la 
cerca de l’evolució personal  i 
que es realitzen en el marc de 
l’Espai Jove, de manera gratuï-
ta i estan obertes a joves de tota 
la comarca. 
Aquest projecte sorgeix de la 
necessitat que els joves puguin 
tenir un espai de creixement 
personal -on ells puguin ex-
pressar lliurement  emocions i 
sentiments, on puguin conèi-
xer-se més i millor, intercan-
viar punts de vista amb altres 
iguals i fer-ho de forma viven-
cial i pràctica.
El que va començar com un ex-
periment ha esdevingut tot un 
èxit, tant a nivell de participació 
com de resultats, i és que són 
els mateixos joves que dema-
nen la continuïtat del projecte 
i l’Ajuntament els acompanya 
apostant per aquest servei que 

considera molt important pel 
futur d’aquest col·lectiu.

Un projecte psicoeducatiu
El projecte Creix és un projec-
te psicoeducatiu que promou, 
de forma gratuïta, l’educació 
emocional, l’auto coneixença i 
el creixement personal.
Les sessions estan dirigides 
per la psicòloga Verònica 
Amezcua, qui treballa amb els 
joves aspectes com l’autoesti-
ma, la comunicació, els com-
plexos, les pors les angoixes, el 
futur, les relacions d’amistat, de 
parella… d’una forma vivenci-
al i dinàmica. Amezcua explica 
que “els joves trien els temes 
per a treballar, els quals res-
pectem al màxim per complir 
les seves expectatives de treball 
interpersonal” i afegeix que “en 
aquesta etapa evolutiva fa mol-
ta falta un acompanyament cap 
a l’autoconeixença interior i és 
el que pretenen  treballar”.
Inicialment, les sessions d’una 
hora i mitja estan conduïdes 
per la psicòloga i especialista en 

Anàlisi i Conducció de Grups, 
l’odenenca Verònica Amezcua 
(directora del Centre Avancem 
d’Òdena). No obstant això, en 
ocasions compten amb altres 
professionals que enriqueixen 
les sessions amb altres punts de 
vista. 
Es treballa sempre des del 
principi de la con�dencialitat, 
tots els joves signen el primer 
dia una carta de compromís de 
con�dencialitat.
Un projecte de tots, joves, edu-
cadors i famílies
La tècnica de joventut, Inés 
García, juntament amb la psi-
còloga, Verònica Amezcua, 
reconeixen unes mancances i 
inquietuds entre els joves del 
municipi, percepció que aug-
menta quan conversen amb 

CREIX, el projecte que fa créixer als joves d’Òdena
Cinc edicions avalen l’èxit d’aquest projecte de creixement personal i de cohesió de grup per a joves

pares i mares. Les famílies tam-
bé tenen un paper molt impor-
tant i són clau en els procesos 
de creixement personal, així 
les dues últimes sessions es fan 
amb la participació de pares i 
mares.
Amb el projecte CREIX, s’acon-
segueix oferir eines als joves 
per tal que en la seva trajec-
tòria vital, en la seva presa de 
decisions, estiguin el més pre-
parats possibles i els con�ictes 
entre iguals, familiars i d’altres 
es puguin resoldre d’una forma 
constructiva. 
Segons Amezcua “es tracta 
d’un projecte per a dotar a les 
persones d’estratègies per fer 
front a aquestes di�cultats i 
que a poc a poc les etiquetes i 
prejudicis vagin prenent poca 

importància en la societat 
odenenca, és a dir que, a més 
de contribuir en les habilitats 
socials dels joves, en dotar-los 
d’eines i d’estratègies  per la 
seva autonomia i el seu crei-
xement personal en aquets 
acompanyament al món adult 
contribuint en el canvi social 
tan necessari, aportant  al mu-
nicipi persones joves amb co-
neixement emocionals”.
Per la seva part, l’alcaldessa 
Maria Sayavera, ha manifes-
tat la seva voluntat de seguir 
oferint aquest servei als joves 
del municipi. Sayavera creu 
que “activitats com aques-
tes són les que ens ajuden a 
construir una societat millor. 
Aquesta és la millor llavor per 
a la collita del futur pròxim”.
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LA LLACUNA / LA VEU 

Del divendres 2 al di-
marts 6 d’agost ar-
riba la Festa Major 

de La Llacuna, la festa grossa 
del calendari festiu d’un dels 
municipis més inquiets i mo-
guts de la comarca, amb la nit 
de foc, karaoke i empalmada 
de la matinada del divendres 
al dissabte. A l’arrencada del 
Correfoc a càrrec del Ball de 
Diables, el Drac i la Mulassa 
de La Llacuna, que amb inici 
al portal d’en Garreta travessa-
rà els 3 portals, places i carrers 
de la vila a partir de dos quarts 
de 12 de la nit, es donarà pas 
a la festa dels Karaokes Band, 
de dos quarts de 2 a les 4 de la 
nit al Pati de les escoles. I de la 
fusió del karaoke tradicional 
amb la banda en directe es do-
narà pas a la Nit d’empalmada 
amb l’actuació de Dj Sendo 
�ns a les 7 de la matinada.
El dissabte 3 d’agost arrencarà 
amb l’espectacle participatiu i 
familiar Karaokes Kids a par-
tir de les 11 del matí a la plaça 
Major. A les 12 del migdia i 
�ns a dos quarts de 5 de la tar-
da, porteu-vos el dinar, el beu-
re, els cafès i el que faci falta 
per gaudir de l’Aplec a la plaça, 
el dinar popular i de germanor 
de la Festa Major. Al repic de 
campanes de Santa Maria de 
La Llacuna començarà a les 6 
de la tarda al carrer de la Creu, 

la Cercavila del seguici amb 
la imatgeria festiva de La Lla-
cuna, amb el Ball de Diables, 
el Drac, la Mulassa, el Ball de 
bastons, els Gegants, les Majo-
rets i la Banda de La Llacuna, 
acompanyats del Ball de Dia-
bles de Tarragona com a colla 
convidada. Després de passar 
per la pujada de Santa Maria, 
el carrer del Raval, la plaça del 
Vall, la de la Font, el carrer de 
la Font i el carrer Major, les 
entitats que formen el seguici 
faran l’Exhibició folklòrica a 
la plaça Major. Tot seguit es 
farà el Parlament de les auto-
ritats, el Pregó, a càrrec de la 
Comissió de la Festa Major de 
La Llacuna i tancarà els actes a 
la plaça Major, la Ballada con-

Arrencada de foc i festa a La Llacuna per a una Festa 
Major carregada d’actes per a tothom

junta de lluïment de les Enti-
tats participants. A partir de la 
mitjanit, al Pati de les escoles 
començarà la festa de nit amb 
les actuacions de Joan Garriga 
i el Mariatxi galàctic. A partir 
de les 2 de la nit serà el torn de 
�e Txandals i seguidament, 
Dj Cactus serà l’encarregat de 
mantenir a tothom de festa 
�ns a les 6 de la matinada.
Els actes del diumenge 4 
d’agost començaran amb la 
Missa a dos quarts d’1 del 
migdia. Tot seguit, a la plaça 
major hi haurà el Vermut i el 
Ball Parlat, amb els Versots 
satírics del Ball de Diables de 
La Llacuna. A les 7 de la tar-
da s’enfrontaran al camp de 
futbol el CF LLacuna amb 

el CF Carme i a partir de les 
8 del vespre a la plaça Major 
tindrà lloc l’actuació de l’Or-
questra La Nova Blanes. L’or-
questra serà l’encarregada de 
posar música al Ball de Gala, 
també a plaça, a partir de la 
mitjanit, després del concert 
que la Coral la Cuitora oferi-
rà a les 11 de la nit a l’església. 
També a mitjanit arrencarà 
l’Enbirra’t, la gimcana noc-
turna que amb inici a la plaça 
de les Eres i �ns a les 2 de la 
matinada donarà pas a la pla-
ça Major a la Dj’s Battle, entre 
Dj �e One Chief Rocka vs Dj 
Frodo, batalla de Dj’s que farà 
ballar tothom �ns a les 5 de la 
matinada.
Els actes familiars del dilluns 

dia 5 d’agost començaran a les 
10 del matí a la plaça Major, 
amb la Botifakids, la cursa po-
pular per a tota la família i les 
activitats per a petits i grans 
dels Jocs a Plaça. La Missa So-
lemne es farà a dos quarts d’1 
del migdia a l’església i a la 1 
del migdia tindrà lloc el Ver-
mut i ballada de sardanes amb 
la Cobla Terres de Marca. El 
futbol masculí serà el prota-
gonista de la tarda a partir de 
les 7, quan el CF Llacuna rebrà 
a casa el CF Mediona. La nit 
de festa arrencarà a partir de 
dos quarts d’11 amb la Nit de 
Playbacks a la plaça Major i a 
partir de les 2 i �ns a les 5 de 
la matinada, els balls i la festa 
aniran a càrrec de Dj Spoty.
Els actes del dimarts 6 d’agost 
es concentraran a la tarda, 
amb el Tradicional berenar 
popular i Jazz al bosc, a partir 
de dos quarts de 6 a la Font 
Cuitora. Els equips aleví i el 
femení del CF La Llacuna 
s’enfrontaran a les respectives 
seccions del CF Mediona a 
partir de tres quarts de 8 del 
vespre, en dos partits con-
secutius i a partir de les 10 
del vespre a la plaça Major, 
tindrà lloc el darrer acte del 
programa, amb les tradici-
onals Havaneres a càrrec de 
L’espingari, acompanyades 
d’un bon rom cremat per dir 
adéu a la Festa Major de La 
Llacuna 2019.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El nou govern de l’Ajun-
tament de Vallbona vol 
apostar per un poble 

amb una mentalitat feminista 
que lluiti contra totes les vio-
lències masclistes presents. A 
falta d’elaborar un campanya 
completa que inclogui una 
part educativa, activitats de 
conscienciació amb la col·la-
boració dels centres educa-
tius, Vallbona ja ha engegat 
una campanya coincidint 
amb l’inici de la Setmana de 
la Joventut i que s’allargarà 
�ns a �nals d’estiu.
La campanya comptarà d’una 
banda amb accions a les xar-
xes socials, amb la comparti-
ció de cartells amb missatges 

com “Estimo com vull” “si et 
dic sí, triem on; si et dic no, 
bona nit!”; un d’ells ja es va 
utilitzar durant les festes del 
Roser i l’altra s’ha fet expres-
sament per a aquest estiu. 
També es penjaran els cartells 
a comerços del municipi, on 
també es repartiran adhesius 
cedits per la Diputació de 
Barcelona i polseres liles.

Setmana de la Joventut
Organitzada per Jovent de 
Vallbona amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Vallbona, 
INAC i totes les entitats del 
municipi, la Setmana de la 
Joventut acabarà el 3 d’agost, 
amb totes les activitats cen-
tralitzades a la plaça de l’Es-
glésia. Les primeres activitats 

comencen avui amb una festa 
de disfresses per a totes les 
edats a 2/4 de 7 de la tarda. 
A la nit, a 2/4 de 10 es farà el 
sopar popular a un preu de 7 
euros amb música en directe, 
amb Carlos Gómez i Ricard 
Llorca. Dimecres 31 hi hau-
rà in�ables a partir de 2/4 de 
6 de la tarda, i a la nit, a les 
10, Poker i mojitos, amb un 
preu d’inscripció de 6 euros. 
Dijous 1 es decorarà la plaça 
amb un mural gegant a partir 
de 2/4 de 7, i després es farà 
una xocolatada. A la nit, a 
les 10, hi haurà un bingo po-
pular. Divendres 2 a la nit hi 
haurà la festa de la cervesa a 
partir de les 11, amb música 
en directe i djs. Les activitats 
de la Setmana de la Joventut 

acabaran dissabte 3 a les 10 
de la nit amb el 54è Festival 

Vallbona engega una campanya per 
unes festes lliures de violència masclista

de l’Anoia, amb un preu de 5 
euros.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La revetlla de Sant Jaume 
del barri de les Cases No-
ves és una de les festes 

amb més tradició a la Pobla de 
Claramunt. Enguany, el dissab-
te 27 de juliol es va arribar a la 
vint-i-setena edició. Unes 200 
persones, tant del poble com 
de poblacions veïnes, van com-
partir aquesta vetllada, que va 
incloure un sopar, ball amb el 

Unes 200 persones comparteixen 
sopar i ball al barri de les Cases Noves

ÒDENA / LA VEU 

El passat dijous 18 de 
juliol es va realitzar el 
Ple del nou cartipàs de 

l’Ajuntament d’Òdena per al 
mandat 2019-2023 amb la de-
dicació a jornada completa de 
l’alcaldessa, Maria Sayavera i 
Seuba i de la regidora Alba Ga-
llardo i Sola, qui serà la coor-
dinadora de totes les àrees del 
Departament de Serveis a les 
Persones.
El nou cartipàs va quedar de la 
següent manera: Maria Saya-
vera i Seuba com alcaldessa i 
responsable de les carteres de 
Seguretat Ciutadana, Secre-
taria, Comunicació, Protocol, 
Règim Intern i Relacions Ins-
titucionals. Raül Galán i San-
tano serà el primer tinent d’al-
calde i regidor d’ Intervenció, 
Hisenda, Recursos Humans, 
Promoció Econòmica, Admi-
nistració Electrònica i Gestió 
Patrimonial, àrees del Depar-
tament Econòmic, a més de ser 
el regidor d’Urbanisme, àrea 
del Departament de Serveis 
Territorials. La regidora Alba 

Gallardo i Sola serà la respon-
sable de Benestar Social, Gent 
Gran, Educació, Biblioteca, 
Polítiques d’Igualtat, Infància 
i Joventut, així com la coordi-
nadora de tot el Departament 
de Serveis a les Persones, men-
tre la segona tinent d’alcalde 
serà la regidora Vanessa Garcia 
Ribera, responsable de Coo-
peració i Agermanament, Ha-
bitatge, Salut, Cultura i Festes, 
Arxiu i Participació Ciutadana. 
En Pepe Copoví i Robles serà el 
tercer tinent d’alcalde i regidor 
de Via Pública i Manteniment, 
Parcs i Jardins, Cementiri, Ca-

mins i Món Rural i Esports.
D’altra banda, el nou govern 
ha organitzat les àrees de ser-
vei de l’Ajuntament  en tres 
grans departaments: el Depar-
tament de Serveis a les Perso-
nes, el Departament de Serveis 
Territorials i el Departament 
Econòmic. Cadascun d’aques-
tes departaments tindran dos 
regidors referents, malgrat l’or-
ganització abans exposada, per 
tal de treballar d’una manera 
transversal i fomentant la tasca 
en equip.
Les dotacions econòmiques 
dels dos càrrecs amb dedica-

Òdena aprova el nou cartipàs amb un estalvi del 28% 
en les retribucions a càrrecs electes

ció completa de 37,5 hores 
a la setmana són de 31.500€ 
bruts anual per l’alcaldessa i de 
31.134,35€ bruts anual per a la 
regidora del Departament de 
Serveis a les Persones. També 
es va aprovar l’assignació eco-
nòmica als regidors per assis-
tència als òrgans col·legiats. 
Així, la resta de regidors i regi-
dores doncs no tindran dedica-
ció exclusiva ni parcial. Pel que 
fa al règim d’indemnitzacions 
aquestes seran: 320€ regidor/a 
per a l’assistència a la comissió 
de treball de l’equip de govern; 
120€ regidor/a per reunió de 
Junta de Govern; 74,32€ re-
gidor/a per Comissió Infor-
mativa; 74,32€ regidor/a per 
assistència a Plens, 110€ regi-
dor/a per Junta de Portaveus. 
Establint aquestes assignaci-
ons, a més de la reducció de 
dedicacions parcials i/o exclu-
sives, així com la no contrac-
tació de càrrecs de con�ança, 
permeten un estalvi absolut 
de 54.429,29€ respecte el go-
vern anterior, el que suposa 
un 28,98% menys. 
Alcaldia va presentar al plena-

grup A Vives Veus i a la mitja 
part, un sorteig de regals.
La festa la van organitzar l’asso-
ciació de veïns del barri, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 
El carrer de Pare Anton Soteras 
estava decorat amb tires de co-
lors, que recordaven les celebra-
cions popular de fa anys. Cap a 
2/4 de 10 del vespre, la gent va 
començar a arribar per sopar, 
que va servir el càtering Miq 
Mac, de Balaguer. Hi havia per 

escollir dos plats de primer i dos 
de segon, a més d’un menú per 
als més menuts i menudes. 
Mentre els cambrers servien els 
cafès i les gotes, van sonar les 
primeres cançons del grup A 
Vives Veus. De mica en mica, 
la gent es va animar a sortir a la 
pista de ball. I a la mitja part, va 
arribar un dels moments més 
esperats d’aquesta festa, el sor-
teig de regals. Es van sortejar 
més d’una quarantena d’obse-

ri la proposta retributiva des-
tacant la seva homologació 
amb les retribucions operati-
ves a d’altres ajuntaments del 
territori de característiques 
similars a Òdena. Sayavera va 
indicar que s’havia fet un es-
forç signi�catiu per reduir la 
despesa en aquest àmbit, tot 
potenciant les dues àrees que 
han de suportar treballs de 
referència bàsica per al mu-
nicipi com són l’àrea de ser-
veis a les persones i la pròpia 
alcaldia i per això l’adscripció 
en règim de dedicació plena, 
sense designació especí�ca de 
personal eventual a incorpo-
rar-se.
Un dels altres canvis serà que 
durant aquest nou mandat els 
plens ordinaris passaran a ce-
lebrar-se els primers dijous de 
mes a les 19 hores i tindran ca-
ràcter mensual, i no bimensual 
com s’havia realitzat els últims 
quatre anys. La Junta de Govern 
Local es farà el primer i tercer 
dijous de cada mes i la Comis-
sió Informativa, també tindrà 
lloc els dijous previs a la setma-
na que hi ha convocat Ple.

quis, cedits per empreses i esta-
bliments locals, l’Ajuntament i 
l’entitat organitzadora. Hi havia 

espatlles de pernil, torradores, 
�ors, vals per anar a sopar i al 
�nal, un televisor. 
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

Vilanova d’Espoia cele-
brarà el primer cap de 
setmana d’agost la seva 

Festa Major amb 3 dies plens 
d’activitats per a tota la famí-
lia i que començaran el diven-
dres 2 d’agost a les 9 del vespre 
amb la inauguració al Centre 
de l’Exposició de pintures a l’oli 
de Josep Font. Al mateix Cen-
tre i a partir de dos quarts de 
10 hi haurà sopar per als socis 
i acompanyants, amb reserva 
prèvia. A les 11 de la nit Sergi 
Loras, el comunicador i mete-
oròleg de RTVE serà l’encarre-
gat de versar el Pregó de Festa 
Major, amb el que es donarà 
pas al Gran Espectacle “Menjar 
i beure, posar i treure”. A partir 
de la 1 de la nit i �ns a les 3 con-
tinuarà la música i la festa amb 
sessió de Dj.
Dissabte 3 d’agost les activitats 
començaran a dos quarts d’11 
del matí amb el Torneig de fut-
bol infantil a les pistes de l’Es-
cola Torrescasana. A dos quarts 
d’1 del migdia, a les mateixes 
pistes de l’escola Festa de l’Escu-
ma per a tothom. Els actes es re-
prendran a partir de dos quarts 
de 7 de la tarda, amb la Tarda 
de jocs per a nens i nenes a la 
mateixa Escola Torrescasana, 
on després de berenar es posa-
ran sobre la taula les condicions 
físiques d’uns i altres amb el tra-
dicional partit de futbol Solters 
contra Casats. A les 9 del vespre 
i recorrent els carrers del po-
ble, els Diables de Sant Quintí 
protagonitzaran el Correfoc de 
Festa Major i a partir de la mit-
janit, la banda Liberty oferirà el 
Ball de Nit a la Pista. El relleu a 
l’actuació musical i per continu-
ar la festa, �ns a dos quarts de 
5 de la matinada, el Dj convidat 
serà l’encarregat de mantenir a 
tothom despert. 
El diumenge 4 d’agost, els actes 
de Festa Major començaran a 
les 11 del matí al Centre, amb 
Jugarem al futbolí. La Missa 
solemne de Festa Major en ho-
nor al patró Crist Salvador es 
celebrarà amb acompanyament 
musical a dos quarts d’1 del 
migdia i a un quart de 2 a plaça, 
Ballada i actuació dels Gegants 
�ns a la pista, on a dos quarts 
de 2 del migdia començarà el 
Concert Vermut amb la banda 
Doctor Jazz Friend’s. Ja a partir 
de dos quarts de 7 de la tarda a 
l’escola, els In�ables & Voleibol 
seran les activitats protagonis-
tes per a petits i famílies i a la 
mateixa pista, per dir adéu a la 
Festa Major 2019 es celebrarà el 
Bingo popular a la fresca, on un 

dels obsequis serà un dels qua-
dres donats per l’artista Josep 
Sunyer. L’exposició de Sunyer es 
podrà visitar després de la inau-
guració del divendres, el dissab-
te 3 d’agost de dos quarts de 7 
de la tarda a les 9 del vespre i el 
diumenge, al matí de dos quarts 
d’1 a dos quarts de 3 del migdia 
i de dos quarts de 7 a les 8 del 
vespre.
Des de la Comissió de Festes i el 
Centre Recreatiu d’Espoia es re-
corda que en cas d’inclemències 
meteorològiques tots els actes es 
traslladaran a l’Escola Torresca-
sana i els menors hauran d’anar 
acompanyats d’un adult durant 
les activitats esportives i el Cor-
refoc.

Tres dies de festa grossa a Les 
Pinedes de l’Armengol amb la 
Festa Major 2019
Les Pinedes de l’Armengol s’en-
galana per la Festa Major du-
rant el segon cap de setmana 
d’agost amb mercats, activitats 
aquàtiques, música, màgia, ex-
posicions, espectacles infantils i 
familiars i moltes més activitats 
durant 3 dies de festa grossa.
El programa de Festa Major co-
mençarà el divendres 9 d’agost 
amb el Campionat de Futbol 
Sala organitzat pel jovent. A 
partir de les 9 del matí i �ns a 
les 8 del vespre a la Plaça de la 
piscina hi haurà mercadeig po-
pular amb una nova edició del 
Mercat de Segona Mà. A partir 
de les 11 del matí i �ns a les 2 
del migdia els més petits de la 
casa xalaran amb els in�ables i 
a partir de les 5 de la tarda, amb 
la Fortnite Battle Royale, joves 
i no tan joves participaran en 
una batalla amb pistoles làser. 
L’animador Leo conduirà a par-
tir de dos quarts de 8 vel vespre 
l’elecció de la pubilla i l’hereu de 
la Festa Major del 2019 d’entre 
tots aquells nens i nenes d’entre 
3 i 10 anys que s’hagin inscrit a 
la candidatura durant el mateix 
dia. I partir de dos quarts d’11 
de la nit ball per a tothom amb 
El Al&ma Duet.

Els actes del dissabte 10 d’agost 
començaran al Centre Soci-
al Pinedes de l’Armengol amb 
la Missa de Festa Major. A les 
11, al mateix centre social, els 
alumnes d’en Josep Suñé expo-
saran les seves pintures i es farà 

Festes majors a Vilanova d’Espoia i a Pinedes de l’Armengol
un taller de mandales familiar. 
I a partir de les 12 del migdia, 
per fer passar la calor, Dj Quim 
posarà la banda sonora a la Fes-
ta de l’Escuma. A partir de dos 
quarts de 5 de la tarda s’obrirà 
el Súper Tobogan Aquàtic Urbà, 
on es recomana de portar �ota-
dor, i on també s’instal·laran 
in�ables per als més menuts. 
La nit més màgica de la Festa 
Major la posarà l’espectacle de 
màgia i humor del Fèlix Brunet, 
seguidament, a dos quarts de 
12 de la nit hi haurà ball amb 
l’orquestra Gran Premier i per 
ballar �ns a la matinada, dis-
co-mòbil amb Dj Marcel.
Les activitats del diumenge 11 
d’agost arrencaran a les 11 del 
matí amb l’obertura a l’exposi-
ció de pintures de l’alumnat de 
Josep Suñé i un nou taller fami-

liar de mandales. A les 12 del 
migdia s’atorgaran els trofeus 
als participants del torneig de 
futbol sala, amb un vermut per 
a tots els participants i la 1 del 
migdia s’inaugurarà l’arranja-
ment del carrer Joan Maragall 
- camp de futbol. Ja a partir 
de les 6 de la tarda l’espectacle 
infantil Soni com soni i el be-
renar popular obriran els actes 
de la recta �nal de la Festa Ma-
jor, amb el Sopar de germanor 
a les 9 del vespre, per compar-
tir el carrer entre tots els veïns 
i veïnes que es portin el sopar 
de casa i a dos quarts de 10 del 
vespre, començarà l’actuació 
d’havaneres amb el grup Ro-
ques Blaves. L’acte �nal de la 
Festa Major serà el ball de clo-
enda amb l’actuació de l’Agustí 
i els seus teclats.
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CAPELLADES / LA VEU 

El proper dijous 8 d’agost 
a l’Abric Romaní de 
Capellades tindrà lloc 

la preestrena del documental 
Des-extincion,  del director Al-
fons Par i que té com a copro-
tagonista  Eudald Carbonell.
La Des-extinció, el somni de 
ressucitar espècies desapare-
gudes, neix al segle XVIII de la 
mà de la paleontologia.  Avui 

Preestrena del documental 
“Des-extinción”, amb 
Eudald Carbonell

els avanços cientí�cs fan pen-
sar que ho tenim a tocar i  ens 
preguntem què s’amaga dar-
rere la possibilitat de reviure 
espècies extintes.
La Patrícia Sornosa, monolo-
guista, i l’Eudald Carbonell, 
fan un viatge extraordinari 
que els portarà �ns els con�ns 
de la Terra per trobar respos-
tes.
L’acte començarà a les 10 del 
vespre i l’entrada és lliure.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El ple vilanoví va apro-
var aquest dilluns, en 
una sessió extraordi-

nària, el pressupost de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
per aquest 2019. Un pressu-
post de 10.400.000 euros que 
comptarà amb inversions per 
valor de 864.500 euros.
La proposta de l’equip de go-
vern socialista va comptar 
amb el vot favorable del re-
gidor de Junts per Vilanova, 
Jordi Barón, que va partici-
par en les negociacions del 
pressupost, i amb els vots en 
contra d’ERC i V365 que no 
veuen amb bons ulls les pre-
visions ni la gestió d’algunes 
partides de caràcter social. 
El regidor de VA va excusar 
l’absència al ple per motius 
personals.
La major part del pressupost 
vilanoví servirà per cobrir 
despeses de personal (4 mi-
lions en total) i despeses de 
béns i serveis (4.200.000€). La 
primera tinent d’alcalde, Eva 
Vadillo, defensava les xifres 
tot destacant la importància 
de les inversions a realitzar 
per valor de 864.500 euros. 
“Tot i que sigui un pressupost 
només per a 4 mesos, per-
què estem treballant amb el 
pressupost prorrogat de l’any 
2018, és preferible l’aprovació 
d’un nou pressupost per no 
perdre les inversions aquest 
any”, va explicar. També va 
agrair les aportacions de 
l’oposició, perquè “hem tre-
ballat contrarellotge”.
El portaveu de Junts per Vi-
lanova, Jordi Barón, va ar-
gumentar el vot a favor dels 
pressupostos tot dient que 
s’han incorporat propos-

tes fetes pel seu grup per un 
valor de 300.000 euros, un 
35% del cost de les inversi-
ons a realitzar, que portaven 
al programa electoral. “Per 
responsabilitat política i per-
què volem el millor pel nostre 
municipi votarem a favor”, va 
dir Barón.
Des d’ERC van explicar com 
havien anat les negociacions i 
que “les hem abordat amb mà 
estesa”, va assenyalar el por-
taveu republicà Marc Bernál-
dez. El sentit del vot contrari 
el va justi�car basant-se en 
el fet que s’aprova un pressu-
post només per 4 mesos i els 
fa “patir” l’endeutament amb 
l’augment del crèdit. Tampoc 
estan d’acord amb la rebaixa 
d’algunes partides de caire 
social.
V365 també va votar en con-
tra del pressupost. En aquest 
cas Vanesa González va insis-
tir que la seva proposta, una 
partida de 160.000 euros per 
acabar l’obra de la piscina, no 
s’havia volgut incorporar de 
manera generosa en la reunió 
de les comissions informa-
tives, sinó amb el condicio-
nament del vot favorable als 
pressupostos. Un fet que l’al-
caldessa Noemí Trucharte va 

reconèixer obertament, com 
“el compromís” que implica 
un acord, però que González 
considerava capciós, com un 
“xantatge”, va expresar. V365 
també va manifestar que no 
estava d’acord amb la gestió 
d’algunes partides corrents i 
es va referir a la gestió de la 
neteja -”el balanç del qual fa 
més d’un any que esperem”, 
va tornar a reclamar-, la re-
baixa en matèria de Serveis 
Socials “que �ns ara era into-
cable”, va dir, o la partida de 
Protecció Civil que ha passat 
de 5.000 a 3.000 €. Per contra, 
va assenyalar l’augment de la 
partida de festes que no con-
sidera igual de prioritària.
Eva Vadillo va explicar a 
l’oposició que fa tres anys la 
partida de Pobresa Energètic 
no hi era. “Es va crear amb 
63.700 euros i només s’han 
gastat 22.000, per tant amb 
44.500 per acabar l’any creiem 
que són su�cients per cobrir 
el servei, a més no deixarem 
a cap vilanoví sense pagar el 
rebut”. També va justi�car la 
rebaixa de la partida de ma-
terial de via pública “perquè 
s’ha augmentat la d’inversi-
ons amb accions concretes 
més adequades”, va dir.

El govern de Vilanova aprova un pressupost 
de 10 milions amb el suport de JuntsXCat

MONTBUI / LA VEU 

El passat cap de setmana 
va tenir lloc una nova 
edició de la Festa Major 

del Coll del Guix i el Saió, dos 
dels nuclis rurals de Montbui 
que tradicionalment organitzen 
durant el darrer cap de setmana 
de juliol la seva festa grossa.
Un cop més l’entorn de l’ermita 
de Santa Anna va ser l’espai on 
es van dur a terme les activitats, 
organitzades per  l’AAVV El 
Saió-Coll del Guix i Associació 
d’Amics Santa Anna del Saió, 
amb el suport de l’Ajuntament 
montbuienc.
Les festes van començar el dis-
sabte 27 amb una tirada de bit-
lles catalanes per a adults i nens, 
amb el suport del Club de Bit-
lles Igualada. Tot seguit es van 
celebrar jocs per a la mainada i 
a partir de les nou del vespre es 
va organitzar un “Sopar-Fide-
uada” al rostoll, amb la presèn-
cia de molts veïns d’ambdós nu-

clis, així com també de persones 
que mantenen arrels o vincles 
afectius amb el Saió i el Coll del 
Guix. A partir de les 10 de la nit 
va començar un espectacle de 
màgia i humor, a càrrec del Mag 
Sergi Armentano. I va �nalitzar 
la jornada amb un concert-ball 
amb el grup de pop-rock ano-
ienc “Contracorrent”.
L’endemà va començar la jor-
nada amb un destacat concert 
de corda amb els professors de 
l’Aula Orquestra de Montbui. 
Aquesta activitat va ser molt ben 
valorada pel públic assistent, 
que va omplir l’ermita de Santa 
Anna. Cal destacar la presència 
en aquest acte i en la posterior 
cerimònia solemne (també ame-
nitzada pels professors de l’Aula 
Orquestra) de diferents regidors 
de l’equip de govern, encapçalats 
per l’Alcalde Schummi Juárez. 
Va �nalitzar la Festa Major del 
Saió i el Coll del Guix amb el tra-
dicional vermut de Festa Major, 
al peu de l’ermita de Santa Anna.

Celebrada la Festa Major 
al Saió i al Coll del Guix
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PIERA / LA VEU 

E l passat dissabte, el 
Gall Mullat va acollir 
la celebració del 45è 

aniversari de l’Agrupació 
Sardanista de Piera, que va 
comptar amb l’actuació de la 
Cobla Contemporània i les 
seves populars sardanes. Du-
rant aquests quasi cinquan-
ta anys de vida, l’entitat ha 
tingut una activitat constant 
dins el món sardanístic.
Actualment, l’Agrupació 
Sardanista de Piera ensenya 
a puntejar la sardana en els 
cursos que ofereix al Casal 
per a Joves i Grans tots els 
dimecres, de 19 a 20 hores. 
Així mateix, l’entitat promou 
la sardana en diferents dates 
del calendari pierenc, espe-
cialment en l’Aplec de Mas 

Bonans. També organitza 
el Concurs de Dibuix per la 
Fira a les escoles, el Concert 
de Sant Esteve i la Festa de 
l’Agrupació.
En definitiva, l’Agrupació 

L’Agrupació Sardanista de Piera 
celebra el 45è aniversari

Sardanista de Piera transmet 
arreu la seva estimació per 
aquest món i especialment per 
aquesta dansa, element festiu 
patrimonial d’interès nacional.

PIERA / LA VEU 

El passat divendres, el 
cor Geriona, format 
per dotze noies de l’Es-

cola Municipal de Música de 
Girona, va ser l’encarregat de 
tancar la darrera edició del fes-
tival ‘A l’Estiu Música en Viu’. 
Acompanyades de baix, piano 
i percussió, el grup va oferir un 
ampli repertori de cançons de 
musicals molt coneguts com El 
petit príncep, Les Misérables, 
Mamma Mia i La La Land.
La proposta va agradar molt 
a les persones assistents, que 
van ovacionar llargament el 
cor. Aquest va ser l’últim con-
cert del MEV 2019, que els di-
vendres de juliol ha programat 
quatre actuacions musicals a 

la plaça del Peix. El divendres 
5 de juliol, el públic va vibrar 
amb Agustí Burriel i el seu tri-
but a Frank Sinatra. El diven-
dres 12 de juliol va ser el torn 
de les havaneres d’Haváname, 
una formació cubana al 100 % 
i que van ser el grup revelació 
de l’última cantada d’havane-
res de Calella de Palafrugell. 
Per últim, el divendres 19 de 
juliol, els �ink van home-
natjar la reina del soul, Aretha 
Franklin.
Des de la regidoria de Cultu-
ra, es vol destacar el bon nivell 
que ha assolit el festival, amb 
concerts de molta qualitat, i 
també es vol agrair l’alta assis-
tència de públic que ha volgut 
gaudir de la bona música en un 
ambient acollidor i suggeridor.

El cor Geriona tanca el 
MEV 2019

PIERA / LA VEU 

El Pubillatge de Piera fa una 
crida a tots aquells infants 
i joves que vulguin conver-
tir-se en hereus i pubilles i 
representar la nostra vila ar-
reu de Catalunya. Els únics 
requisits són gaudir de les 
tradicions catalanes i de la 
cultura del país, tenir entre 16 

i 23 anys i estar empadronats 
a Piera.
Els nens i nenes de 6 a 9 anys 
també poden convertir-se en 
hereuets i pubilletes de Piera. 
Només cal que tinguin ganes 
de viure una experiència ino-
blidable.
Els interessats poden contac-
tar amb l’entitat trucant al te-
lèfon 605 818 902.

El Pubillatge de Piera busca 
nous hereus i pubilles

PIERA / LA VEU 

El pierenc Jordi Quinta-
na i Serradell ha publi-
cat el seu primer llibre 

anomenat Les noies guapes 
sempre riuen, que ell mateix 
situa en el gènere de la no-
vel·la negra. El periodista de 
Ràdio Igualada presenta una 
novel·la on es veu la seva dèria 
per les publicacions d’autors 
americans com Dennis Leha-
ne, i en la qual ha construït 
una intrigant trama de crims 
contra dones que apunten un 
home innocent que en un blog 
personal va escriure una con-
tundent sentència després que 
li trenquessin el cor.

Aquest llibre és dels primers 
que l’editorial Cèlebre de Ba-
dalona publica en català i es 
podrà adquirir en breu a les 
llibreries i per internet. Es 
preveu que l’autor en faci una 
presentació a Piera al mes de 
setembre, així com a d’altres 
municipis d’arreu del territori.
Quintana és conegut per la 
seva a�ció als esports ameri-
cans i per la seva proesa de 
recórrer els 947 municipis de 
Catalunya. Es mostra molt 
satisfet amb la seva primera 
publicació i assegura que ja 
està treballant en la propera 
novel·la.

Primera novel·la del pierenc Jordi 
Quintana

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
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CALAF / LA VEU 

L’any 1994 es va celebrar 
el bateig del Jaume i la 
Calamanda, els gegants 

de Calaf, a la plaça Gran da-
vant l’expectativa de molts ca-
la�ns i cala�nes. Vint-i-cinc 
anys després, els geganters i 
grallers de Calaf han volgut 
celebrar l’aniversari amb una 
gran festa on els han acompa-
nyat moltes de les colles amb 
qui han compartit cercaviles 
els darrers anys com Balsa-
reny, Copons, Els Prats de Rei, 
Manresa, Montmajor, Navar-
cles, Ossó de Sió, Rubí El Pi-
nar, Sant Joan de Vilatorrada 
i Torà.
El dissabte 27 de juliol, mal-
grat les males previsions me-
teorològiques, les deu colles 
convidades més l’am�triona 

van plantar els seus gegants al 
passeig Santa Calamanda per 
iniciar una lluida cercavila on 
hi van participar gairebé unes 
400 persones entre portadors 
i músics. En acabar el recor-
regut pel centre del municipi, 

Els geganters i grallers de Calaf celebren els seus 25 anys

PUJALT / LA VEU 

L’any 1939 va �nalitzar 
la Guerra Civil Espa-
nyola, ara fa 80 anys. La 

comarca de l’Anoia i especial-
ment el poble de Pujalt en van 
ser protagonistes. A Pujalt, el 
dia 15 de gener, d’aquest any, 
va ser desallotjada la Base 
d’Instrucció del XVIIIè Cos 
de l’Exèrcit Popular davant de 
la imminent arribada de les 
forces franquistes, forces que 
havien de travessar la comarca 
de l’Anoia camí d’ocupar Cata-
lunya �ns arribar a la frontera 
francesa.
Demà dissabte, dia 3 a partir 
de les 7 de la tarda al Memorial 
de l’Exèrcit Popular (zona de 
les Cuines del Campament), 
recordarem i commemorarem 
el 80è aniversari del �nal de la 
guerra amb un seguit d’actes i 
actuacions vinculades a la me-
mòria històrica de la Guerra 
Civil organitzats per l’Ajunta-
ment de Pujalt amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i 
coordinats per Cat Patrimoni. 

PROGRAMA:
- 19’00h. Recreació i portes 
obertes
• Jornada de portes obertes al 
Memorial de l’Exèrcit Popular 
de Pujalt.
• Recreació històrica de la vida 
al campament amb la presèn-
cia de comandaments i soldats 
a càrrec de grups de recreació 
històrica Ejército del Ebro i  
Didpatri de la Universitat de 
Barcelona
• Inauguració de la rehabili-
tació de la barraca on vivien 
els soldats responsables de les 

cuines del Campament de Pu-
jalt i Portes obertes a les Cuines 
de la Base.
- 20’00h. POESIES D’UNA 
GUERRA
• Espectacle teatral i poètic, 
inspirat en els versos inèdits 
de Joan Olivé Porté, soldat a 
Pujalt durant el 1938, i en els 
gravats de “Galicia Mártir”, 
de Castelao, polític, escriptor 
i pintor gallec, impresos a Va-
lència l’any 1937.
Representació a càrrec de:
• Josep M. Solà - presentació
• Jaume Oller - rapsode

80è aniversari de la � de la guerra civil, a Pujalt

totes les colles es van trobar a 
la plaça Barcelona 92, decora-
da especialment per l’ocasió i 
on es va poder gaudir de ben 
aprop de tots els gegants.
Elisabet Carnicé, presentadora 
de diferents programes cultu-

rals de televisió, va ser la con-
ductora de l’acte de la plaça, on 
es va donar un obsequi recor-
datori a totes les colles i es va 
retre un emotiu homenatge a 
la família Casserras, del taller 
de construcció i reparació de 
gegants Casserras de Solsona. 
En l’homenatge, es va recordar 
el Manel, impulsor del taller i 
creador de molts dels gegants 
de tot Catalunya - alguns pre-
sents a la trobada - i també del 
seu �ll, Manelet, qui va conti-
nuar la tasca i qui la va tras-
passar a les seves �lles Sessa i 
Meme, qui actualment repre-
senten la tercera generació fa-
miliar del taller.
Ramon Montaner, actual 
president de la colla, es va 
mostrar molt agraït pel suport 
que sempre havien tingut per 

part de la ciutadania i dels di-
ferents consistoris al llarg dels 
vint-i-cinc anys i va assegurar 
que actualment la colla gegan-
tera i grallera es trobava en 
una de les seves millors èpo-
ques, ja que hi havia un grup 
ampli, divers i molt ben avin-
gut per tirar endavant la fal·le-
ra gegantera.
Finalment, Jordi Badia, alcalde 
de Calaf, va tancar l’acte asse-
gurant el respecte i admiració 
per la tasca feta durant els anys 
per la colla gegantera i grallera 
de Calaf, destacant que la cul-
tura popular no es pot menys-
tenir, ja que realitza una tasca 
divulgativa, social i patrimoni-
al molt important.
En acabar l’acte, totes les colles 
van poder gaudir d’un sopar 
de germanor.

• Gralla Manufactures Teatrals 
- actors
• Isaac Fonoll - música en di-
recte
- 21’00h. Cançons de trinxera
• Actuació musical, interpre-
tant les cançons que es canta-
ven durant la Guerra Civil a 
càrrec del grup  El Gall Roig i 
Negre.
- 22’00h. Mort a les cunetes
• Representació teatral “Mort 
a les Cunetes”, un homenatge 
a les víctimes de la repressió 
franquista a càrrec  de Joan Va-
lentí.

El muntatge narra “La Fossa de 
Can Maçana”: l’afusellament 
de nou republicans que van ser 
trets la mitjanit del 9 de febrer 
de 1939 de la presó de Man-
resa i la fuga d’un d’ells, Josep 
Nin, que ho va poder explicar. 
És un homenatge a: Joan Ba-
dia, Amadeu Casserres, Jaume 
Claret, Lluís Fàbrega, Camil 
Pujol, Maurici Sivila, Josep Ta-
lleda i Juli Zegri, (�lls de Súria i 
Valls de Torroella) que van ser 
assassinats per les seves idees i 
també a la Teresa Mabras, “La 
Maciana” de Castellolí.
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Sheila Avilés, nova líder de la Copa 
del Món d’Skyrunning després 
de guanyar a Andorra
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CURSES DE MUNTANYA /   
LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana es va cele-
brar a Arinsal una 

nova edició de la Skyrunning 
Comapedrosa, amb prop de 
1.000 corredors participant-hi.
La categoria femenina va estar 
dominada de principi a � per 
la corredora anoienca Sheila 
Avilés que entrava als carrers 
d’Arinsal amb una gran di-
ferència sobre les seves per-
seguidores en un temps de 
3:01:38. Després d’ella ho fe-

ien Ester Casajuana (3:16:35), 
Clàudia Sabata (3:19:30), Julia 
Font (3:20:03) i la sueca Sanna 
El Kott (3:23:30).
L’estat de forma de Sheila 
Avilés és espectacular. Amb 
aquesta victòria, i després de 
les aconseguides en les últimes 
setmanes a la BUFF® Epic Trail 
i a Livigno SkyMarathon, es 
col·loca com a líder de la Copa 
del Món de les SKYRUNNER® 
World Series. “Sabia que si em 
feia amb la victòria em posaria 
líder a la Copa del Món. He fet 
la carrera tal com la tenia pla-
ni�cada, obrint forat des del 

principi, per afrontar els exi-
gents quilòmetres �nals. Estic 
realment contenta”, explicava 
Avilés al �nalitzar la prova.
El nombrós públic congregat 
en els punts més espectaculars 
del seu traçat va ser testimoni 
del domini des dels primers 
metres d’un gran Jan Mar-
garit, vencedor en categoria 
masculina. El jove corredor 
de Salomon parava el crono 
en 2:36:32. El seguien Evgeny 
Markov (2:37:52), Rok Bra-
tina (2:39:42), Pere Rullan 
(2:42:39) i �éo Detienne 
(2:44:38).

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del CAI Pe-
tromiralles Cora Sa-
las i Abdessamad 

Oukhelfen, col·laboraren a 
què la Selecció Catalana ab-
soluta es proclamés per 9a 
vegada consecutiva Campio-
na d’Espanya per Federacions 
Autonòmiques a Pamplona. 
La Selecció Catalana va as-
solir la victòria en la classi-
�cació conjunta masculina i 
femenina, aquest dissabte 27 
de juliol, al Campionat d’Es-
panya per Federacions Auto-
nòmiques disputat a les pistes 
de Larrabide, a Pamplona.
L’equip català va guanyar amb 
546 punts, per davant de la 
Comunitat de Madrid, se-
gons amb 480 punts, i d’An-

dalusia, tercera classificada 
amb 450 punts, entre 17 Se-
leccions Autonòmiques par-
ticipants.
A aquest excel·lent resultat 
hi van contribuir els atletes 
del Club Atlètic Igualada 
Petromiralles Cora Salas i 
Abdessamad Oukhelfen, que 
van ser seleccionats per for-
mar part de l’equip  català. 
Cora Salas  va assolir el 2n   
lloc i la medalla d’Argent  en 
el Salt de Llargada, amb 6,03 
m., mentre que Abdessamad 
Oukhelfen va ser atleta re-
serva en les proves de fons 
del campionat. 
Els i les atletes catalans van 
protagonitzar una excel·lent 
actuació, guanyant 11 pro-
ves, i assolint 10 segons llocs 
i 5 tercers. 

Cora Salas  i  Abdessamad  Oukhelfen (CAI), Campions 
d’Espanya per  Federacions Autonòmiques a Pamplona 

ATLETISME / LA VEU 

Quatre atletes del C.A. 
Igualada Petromi-
ralles van participar 

dimarts, 23 de juliol, en les 
proves corresponents del VIè 
Gran Premi Diputació de 
Castelló - 4t Memorial José 
A. Cansino- reunió en què 
van participar-hi diversos at-
letes de l’elit estatal i interna-
cional. Els anoiencs assoliren 
diverses mínimes per al Cam-
pionat d’Espanya Absolut de 

�nals d’agost a La Nucia (Ala-
cant).
Nora Taher era 2a en el triple 
salt femení, amb un millor in-
tent de 12,82 m., i Marc Sànc-
hez era 3r i 2n atleta estatal en 
el salt d’alçada masculí, amb 
un millor intent de 2,12 m.
Abdennasser Oukhelfen era 
11è en els 5.000 m.ll. amb un 
registre de 14’40”61, mentre 
el seu germà Abdessamad 
Oukhelfen era 12è a la �-
nal “C” dels 1.500 m.ll., amb 
3’44”21, marca personal. 

Gran actuació dels 
atletes del CAI al Miting 
de Castelló



24  |  ESPORTS Divendres, 2 d’agost de 2019

Atletes del CAI 
Petromiralles  a la Cursa 
de l’Espluga
ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat, 27 
de juliol a la tarda, 
es va dur a terme la 

42ª edició de la Cursa Popu-
lar de l’Espluga, disputada 
sobre un recorregut mixt per 
les rodalies i interior de la 
vila tarragonina de l’Esplu-
ga de Francolí, passant entre 
altres paratges tarragonins 
pel Monestir de Poblet. En-
guany la cursa es disputava 
novament sobre 2 distancies, 
de 5 i 15 km. respectivament, 
i va comptar amb un total de 

313 participants globals, amb 
l’organització del Club Atlètic 
Espluguí.
Hi van participar 2 corredors 
del C.A.Igualada Petromi-
ralles, Jordi Camins, 72è en 
els 5 km. amb  29’34”, i Jordi 
Riba, 177è  amb 1 h.27’50” en 
els 15 km.
Es van imposar en els 15 km. 
Xavier Tomasa (At. Cala-
tayud), amb 49’20” i Míriam 
Ortiz (A.A. Catalunya) en fe-
menines, amb 58’22”. Els gua-
nyadors dels 5 km. foren  Ge-
rard Ribé, amb 17’01”, i Erika 
Soriano, amb 23’27”.

CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

Andorra ha tornat a ser 
l’epicentre mundial 
de les Sky Runners 

World Series, aquest cop a 
Arinsal. Amb 21 quilòme-
tres i un desnivell positiu de 
2.300 metres fins al cim més 
alt d’Andorra situat a 2.942 
metres, el Comapedrosa. Re-
corregut corrioler, travessant 
crestes i pics d’alta munta-
nya. Aquesta modalitat de les 
curses de muntanya que cada 
vegada té més adeptes. Un 
d’ells va ser en Samuel Beni-
to, corredor del CNI que s’hi 
va tornar a desplaçar. Aquest 
any no li va anar tant bé (5h 
49’) però va quedar content 

per poder finalitzar la prova.
La sortida es va haver d’en-
derrerir per les baixes tem-
peratures al cim. Gairebé 
1.000 corredors entre les 
dues proves, una de 15km 

que t’estalviaves el Comape-
drosa i l’altre de 21km que 
feia cim. El públic va gaudir 
en els punts més espectacu-
lars del seu traçat.

Samuel Benito (CN Igualada) 
participa a l’Skyrace Comapedrosa

TRIATLÓ / LA VEU 

El passat 20 de juliol va 
disputar-se al pantà de 
la Baells i les seves im-

mediacions (Berguedà) la XI 
edició del Triatló Infantil de la 
Baells, prova de promoció pels 
triatletes del futur i que orga-
nitza el Club Triatló Berga.
L’Escola de Triatló del CAI 

hi va ser representada per un 
nombre considerable dels seus 
esportistes, tant en categoria 
infantil com alevins, amb un 
dia marcat per les altes tem-
peratures, fet que va fer encara 
un mica més dura la compe-
tició.
Pel que fa als triatletes de ca-
tegoria aleví havien d’afrontar 
unes distàncies de 100m de 

natació al pantà, 2 km de ci-
clisme i 800m de carrera a peu 
abans de creuar la meta. Tots 
els representants igualadins 
van realitzar una gran carrera, 
sent Pol Rubio el guanyador i 
Guim Gabarró el subcampió, 
mentre que Guiu Soler també 
�nalitzava la prova en les pri-
meres posicions.
En categoria infantil, les dis-
tàncies a realitzar eren de 
200m de natació, 3 km de ci-
clisme i 1’6 km de cursa a peu, 
on novament els participants 
de l’Escola del CAI van rea-
litzar una gran actuació; Ma-
ria Pomés era la guanyadora 
en fèmines, mentre que Ori-
ol Alonso era 3r en categoria 
masculina, acabant d’aquesta 
manera una gran jornada es-
portiva per els triatletes més 
joves del CAI Triatló.

Gran paper dels joves triatletes de 
l’escola del CAI a La Baells

Es lloguen 2 despatxos
 al centre d’Igualada

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

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

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

MKM
Serveis de neteja

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

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

08700 Igualada
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AQUATLÓ / LA VEU 

El passat diumenge 28 
de juliol va tenir lloc la 
2a edició de l’Aquatló 

Jove de Cunit, prova puntua-
ble pel circuit del Jove Triat-
leta Complert. En un dia es-
plèndid en quan a condicions 
meteorològiques, la prova 
consistia en categoria infantil 
de unes distàncies de 400m 
de natació al mar seguit de 2 
km de carrera a peu pel pas-
seig marítim de la localitat 
del Baix Penedès.
Representant a l’Escola 

de triatló del CAI, Ori-
ol Alonso va realitzar una 
gran competició, sortint de 
l’aigua ja en primeres po-
sicions i creuant la meta 
com a guanyador de la ca-
tegoria infantil i la 6a po-
sició absoluta, ja que els 
infantils corrien juntament 
amb els de categoria cadet. 
Amb aquesta nova victòria, 
Alonso es consolida encara 
més com a líder del Circuit 
Jove Triatleta, mostra de 
la gran constància i rendi-
ment que esta mantenint 
durant tota la temporada,

Oriol Alonso, guanyador 
del II Aquatló Jove de 
Cunit

ESQUAIX / LA VEU 

Bon resultat de Joel 
Jaume al club Yoo-
fit de Madrid, en el 

campionat més important de 
l’estat després de la parada 
estival i puntuable pel circuit 
mundial.

L’igualadí és va desfer a vui-
tens de Xabier Barberan per 
3-0 i a quarts de l’andalús Javi 
Martin per un triple 11-6. A 
semis però va topar amb el ga-
llec Hugo Varela, 146 del rán-
quing mundial caient per 11-
8, 11-7, 11-6. El Joel comença 
la temporada en el lloc 263è 
del món.

Joel Jaume cau a les 
semis del PSA Closed 
de Madrid

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Dos eren els trams 
cronometrats de què 
constava la Baja Ara-

gó, i que es feien dues vegades 
cadascun d’ells, dos el diven-
dres i dos el dissabte. Un te-
nia 170 km i l’altre 88 km, i 
com ja és habitual en aquesta 
prova aragonesa transcorrien 
per durs camins de terra amb 
inici i arribada cada dia a Te-
rol.
Ha sigut una molt bona edi-
ció pels participants ano-
iencs, principalment pel que 
fa al pilot de Capellades Dani 
Vilà, amb el Yamaha Raptor 
700R, que de forma sensa-
cional va guanyar a la cate-
goria de Quads. Per segon 
any consecutiu guanyava a la 
prova aragonesa puntuable 
pel Copa del Món de Quads. 
El jove pilot Vilà és un dels 
grans especialistes d’aquesta 
modalitat amb les seves vic-
tòries a nivell català i estatal 
així com també a nivell inter-
nacional.
A la categoria de cotxes, se-

gona posició per Nani Roma 
i l’odenenc Àlex Haro amb 
Mini All4 Racing. A Buggies 
tercer lloc pel Gerard Farrés i 
Armand Monleón amb CAN 
NAM Maverick i pel que fa a 
la categoria de camions l’ano-
ienc Francesc Salisi copilo-
tant amb Jordi Perera al pilot 
Àlex Aguirrevaria es classi�-
caren en segona posició amb 

el Mercedes 1844-SK.
En de�nitiva una excel·lent 
Baja Aragó pels participants 
anoiencs de Moto Club Igua-
lada, en la que Marc Que-
raltó durant varis anys en va 
ser president, era el Director 
de Carrera de la categoria de 
motos i també varis membres 
del MCI van col.laborar en la 
organització.

Fantàstic triomf del capelladí Dani 
Vilà a la Baja Aragó
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PÀDEL / LA VEU 

Aquesta temporada de 
cinc equips del Padel 
In�nit que jugaven 

a les lligues de la Federació 
Catalana de Pàdel, tres han 
aconseguit l’ascens: el Mascu-
lí B, els Veterans Masculins i 
les Veteranes Femenines.
El Masculí B, que jugava a se-
gona interior, va aconseguir 
l’ascens a primera interior 
en una bona temporada de la 
Lliga regular que el classi�-
cava segon amb dret de jugar 
un Play O� amb altres equips 
que van quedar segons i ter-
cers d’altres grups a Premià 
de Dalt. Amb una semi�nal 
contra el CT Manresa molt 
igualada i una �nal contra 

el Pàdel Indoor Berguedà B 
molt emocionant es va acon-
seguir la victòria desitjada. 
L’any que ve el Masculí A i el 
Masculí B jugaran a la màxi-
ma categoria de la Catalunya 
Interior: a la Primera Interior. 
El Veterà Masculí, és un altre 
equip que ha aconseguit as-
cendir i de manera automà-
tica al quedar campió de la 
quarta categoria de la Lliga de 
Veterans de la Federació Ca-
talana jugant contra equips 
de tota la província de Barce-
lona. Ha estat una temporada 
molt difícil i molt igualada, 
on els 6 primers classi�cats 
els han separat molts pocs 
punts. Aquest equip ja és el 
segon ascens seguit, ja que 
l’any passat també va quedar 

campió de la cinquena cate-
goria. La intenció es refor-
çar-se i aspirar a fer un bon 
paper l’any que ve a Tercera 
Categoria.
El Veterà Femení, també ha 
aconseguit l’ascens en el pri-
mer any de competició que-
dant campiones de la segona 
categoria de la Lliga de Vete-
ranes de la Federació Cata-
lana jugant contra equips de 
tota la província de Barcelo-
na. Des del primer moment 
aquest equip ha estat el gran 
dominador de la lliga aconse-
guint el campionat amb molts 
punts de marge. L’any que ve 
els toca jugar a la màxima 
categoria de Veteranes de la 
província de Barcelona: a Pri-
mera. 

Temporada històrica del Pàdel In�nit: 
tres equips aconsegueixen l’ascens

VÒLEI / LA VEU 

Les noies del Sènior Femení 
‘A’ jugaran a 2a Divisió Ca-
talana la propera temporada 
2019-2020, deixant així la ca-
tegoria inferior.
El passat mes de maig el Sèni-
or Femení ‘A’ es va desplaçar a 
Sant Pere Pescador per dispu-
tar la fase �nal d’ascens de ca-
tegoria. Tot i l’esforç i la cons-
tància durant el partit, les 
rivals del CV Sant Pere Pes-
cador es van endur la victòria 
amb un marcador de 3 sets 
a 1. No era la primera vega-
da que el Femení de La Torre 
veia l’ascens tant a prop, però 

amb aquesta derrota sembla-
va que el somni de pujar a 2a 
Divisió Catalana tornava a 
ser impossible.
No obstant, una notícia ines-
perada va fer tornar la il·lusió 
al club. A principis de juliol, 
la Federació Catalana de Vo-
leibol anunciava un canvi en 
les categories afegint un grup 
més a 2a Divisió Catalana i el 
club va rebre la invitació per 
formar-ne part, per haver ar-
ribat �ns a la fase �nal d’as-
cens.
Així doncs, aquesta propera 
temporada les noies del Sèni-
or Femení ‘A’ tindran la opor-
tunitat de competir contra 

equips forts de tot Catalunya 
que no els ho posaran fàcil, 
però també podran demos-
trar que estan a l’alçada per 
ser-hi.

Set anys de vòlei a La Torre 
de Claramunt
El primer equip femení va 
començar al club torredà el 
mateix any de la seva funda-
ció, la temporada 2012-2013, 
jugant a 4a Divisió Catalana. 
Dues temporades després, 
en la 2014-2015, va ascendir 
a 3a Catalana, categoria on 
s’han mantingut �ns al �nal 
d’aquesta temporada.

La Torre de Claramunt Vòlei Club 
assoleix un ascens històric

40.177, la butlleta 
guanyadora del sorteig 
d’un Toyota Yaris Hybrid
HOQUEI / LA VEU 

Pere Segura ha estat el 
guanyador del Toyo-
ta Yaris Hybrid que es 

sortejava en el sorteig, fruit de 
la col·laboració entre el club i 

concessionària igualadina de 
la marca de cotxes japonès. 
Segura va comprar la butlleta 
amb el número 40177, que va 
resultar ser la guanyadora en 
el sorteig que es va realitzar el 
passat mes de juny.

Dental Marcè & Sagarra 
i ABC Leather,  tornen a  
patrocinar el CBI
BÀSQUET / LA VEU 

La preparació per a la 
nova temporada està 
resultant molt positiva 

amb notícies com les renova-
cions de diversos patrocina-
dors del club. 
Les jugadores de l’Infantil Fe-
mení A lluiran un any més a 
les samarretes, Dental Marcè 
& Sagarra, centre equipat amb 
tecnologia d’avantguarda. 
ABC Leather renova com a 
patrocinador del club. L’em-

presa química, amb més de 
vint anys d’experiència, tor-
narà a donar suport al Mini 
Masculí A aquesta propera 
temporada. 
La setmana passada el presi-
dent del CBI, Jordi Balsells, i 
la responsable Eva Marcè van 
signar el conveni de patrocini 
de Dental Marcè & Sagarra; 
i la vicepresidenta, Neus del 
Río, amb el responsable d’ABC 
Leather, Néstor Ramírez, tam-
bé van tancar l’acord per a la 
temporada 2019-20. 

    Us agrada el bàsquet?
       Veniu a l’Escola de Bàsquet del CBI!
      ·A partir de 5 anys · Dimarts i dijous de 17.30h a 18.45h

cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com

 INSCRIPCIONS
 OBERTES!

    Us agrada el bàsquet?
       Veniu a l’Escola de Bàsquet del CBI!
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

MÚSICA / LA VEU 

La 8a edició del Rrrrec 
Festival arriba aquest 
mes d’agost en el marc 

de la programació de la Festa 
Major d’Igualada, i en col·la-
boració amb l’Ajuntament 
d’Igualada.
Com a novetat destacada en 
l’edició d’aquest any, el festi-
val agruparà els concerts la 
nit del diumenge 25 d’agost, 
omplint de pop, rock i música 
electrònica de primer nivell 
el Rec d’Igualada, zona de les 
barraques (davant el Museu 
de la Pell d’Igualada).
El cartell del Rrrrec Festival 

CULTURA / LA VEU 

Enguany, com d’altres 
dilluns de juliol dels 
darrers anys, el Cafè 

de l’Ateneu, amb d’altres col-
laboradors ha organitzat als 
jardinets de l’Ateneu Igualadí 
de la Classe Obrera, els ano-
menats ‘Tapilluns’. I aquest 
any han tingut una molt bona 
acceptació (alguna de les ses-
sions ha superat el centenar 
d’assistents). L’event consis-
teix en formular una activi-
tat cultural o recreativa i al 
costat d’això es cuinen unes 
tapes relacionades i creades, 
de manera especial, per l’ac-
tivitat determinada. Així, 
aquests dilluns de juliol s’ha 

pogut gaudir de cuiners igua-
ladins fent tapes relacionades 
amb la cuina d’Igualada amb 
la col·laboració de l’artista vi-
sual David Ymbernón; amb 
l’òpera; amb el poeta Joan 
Brossa; amb la cultura bas-
ca, i en concret, amb l’ins-
trument de la “txalaparta”; o 
el que es va anomenar ‘tapes 
amb amor’ en la què músics 
igualadins (Frans & Clash, 
Núria Planell, Primo Zon i 
Quico Tretze) van presentar 
i cantar quina va ser la can-
çó d’amor que en el seu mo-
ment els va impactar. La bona 
recepció de les propostes per 
part dels assistents fa pensar 
que l’any vinent hi haurà una 
propera edició.

La 8a edició del Rrrrec Festival portarà quatre 
concerts en una sola nit

2019 l’encapçala l’australià 
Steve Smyth (00h) acompa-
nyat per �e Diablos, la ban-
da formada per Quico Tretze 
(al baix) i Oriol Planells (a la 
bateria). Un trio perfecte per 
un còctel de folk, rock i blu-
es.
Les Cruet (1:30h), posaran 
la nota punk al festival. El 
grup de Sant Celoni porta-
rà a Igualada el seu nou disc 
“Cérvols, astres” on desple-
guen tot el seu potencial més 
animal que porten a dins, 
amb la inconfusible veu tren-
cada de Laura Crehuet i la in-
corporació d’un nou bateria, 
Pau Albà (Les Sueques).

La música rock amb pinzella-
des d’electrònica arribarà de 
la mà del grup Tuya. Una for-
mació que ha recorregut les 
sales i els festival de música 
de més renom del país.
Finalment la 8a edició del 
Festival es tancarà amb el 
nou projecte a quatre mans 
dels catalans Gunsal Moreno 
(beGun) i Marc Fernández 
(ocellot). La música elec-
trònica fresca i naturalista 
d’AKKAN traslladarà al pú-
blic a un viatge multicultural.
El Rrrrec Festival va néixer el 
2011 al barri del Rec d’Igua-
lada sota l’empara de l’Associ-
ació Amics del Rec (després 

la Bastida del Rec) amb l’ob-
jectiu de difondre la bellesa 
del barri i reivindicar-lo com 
una zona cultural potent de 
la ciutat organitzant activi-
tats culturals durant tot l’any, 
on la música sempre hi ha 
tingut un pes molt impor-
tant Des del 2018, el festival 
està sota la direcció del col-
lectiu La MaCa (Associa-
ció Manel Caro) l’associació 
cultural més recent formada 
al barri que manté l’essència 
i la �loso�a inicial d’impul-
sar projectes que ajudin a 
la recuperació, restauració i 
desenvolupament sostenible 
del barri del Rec d’Igualada.

Els ‘Tapilluns’ del Cafè de l’Ateneu superen totes les expectatives



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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 
de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogrà�ca de la ciutat d’Igualada, en dècades 
anteriors a la fundació de l’Agrupació Fotogrà�ca.

Des de la Fotogrà�ca d’Igualada és inexcusable tirar 
enrere i fer un elogi d’aquesta fotogra�a del fotògraf JAUME FONT, 
que tenia el Taller i Estudi fotogrà�c a la Rambla, número 20 (actual-
ment Rambla de Sant Isidre).

La fotogra�a és l’original i pertany als àlbums familiars (Planell Lluís 
i Roca Puig), on s’hi llegeix el segell de l’autor. Cal suposar que n’hi ha 
més còpies d’aquest original ...

I una mica d’història:

TEATRE DE L’ATENEU IGUALADÍ (fotogra�a del 1900), d’estil mo-
dernista, obra de Pau Salvat i Espasa, projectada poc després de la cons-
trucció de tot l’edi�ci, al 1878. Aleshores, el teatre tenia només: escena-
ri, platea, am�teatre i un pis. Després, l’incendi de desembre de 1909 
el va destruir; i, seguidament la reconstrucció ja va incorporar la nova 
fesomia de dos pisos.

CINEMA / LA VEU 

Una cinquantena de 
programes de televi-
sió d’entreteniment, 

reportatges informatius, pro-
grames d’esports i d’altres gè-
neres de no �cció, a més de les 
tradicionals tvmovies i mini-
sèries, s’han presentat ja a la 
convocatòria per participar i 
endur-se els premis de la disse-
tena edició del Zoom Festival, 
que se celebrarà a Igualada i a 
Barcelona del 25 de novembre 
a l’1 de desembre. A causa del 
bon ritme de les inscripcions, 
que s’havien de tancar aquest 
31 de juliol, l’organització ha 
decidit ampliar la convocatò-
ria �ns al dia 9 d’agost.
Si bé en les anteriors edicions 
el festival rebia una mitjana 
d’una trentena de projectes, 
enguany la xifra s’ha disparat 
i s’espera arribar a la seixan-
tena. L’organització atribueix 
aquest èxit de convocatòria 
al canvi de format del Zoom, 
convertit en el Festival Inter-

nacional de continguts au-
diovisuals de Catalunya, que 
per primera vegada incorpora 
altres gèneres i temàtiques. Si 
�ns ara el Zoom era l’únic fes-
tival dedicat a la �cció televi-
siva internacional en la secció 
o�cial, enguany dóna cabuda 
a altres gèneres com l’entre-

teniment, els informatius, els 
programes culturals i divul-
gatius i els esportius. Amb la 
incorporació d’aquestes noves 
categories, el Zoom es conver-
teix en una plataforma amb 
un model únic en el panora-
ma de festivals, ja que permet 
que hi participin tots els con-

tinguts audiovisuals indepen-
dentment del format, canal 
de distribució i audiències, i 
s’obre a totes les productores, 
televisions, estudiants i realit-
zadors independents de tot el 
món, sempre i quan el contin-
gut audiovisual presentat (per 
a tot tipus de pantalla) s’ajusti 
a les bases de la secció o�cial 
del Festival.
Una altra de les novetats des-
tacades de l’edició d’enguany 
és que el Zoom programarà 
diversos actes i activitats en 
universitats i centres educa-
tius d’audiovisual de Barcelo-
na, tot i que mantindrà la seu 
al Teatre Municipal i al Cine-
ma de l’Ateneu d’Igualada.
D’entre tots els projectes pre-
sentats, se seleccionaran els 
programes que optaran als 
Premis Zoom que atorgarà un 
jurat format per professionals 
del sector: millor format d’En-
treteniment, millor Ficció, mi-
llor programa d’Informatius, 
millor programa Cultural&-
Divulgatiu i millor programa 

El sector audiovisual respon molt positivament 
al canvi de format del Zoom Festival

d’Esports. D’altra banda, els 
estudiants universitaris ator-
garan el Premi Millor You-
tuber i el Premi Millor Insta-
gramer valorant el contingut 
audiovisual.
El Festival es completarà amb 
les seccions Zoom Sèries, amb 
estrenes de capítols inèdits 
de sèries d’èxit o presentaci-
ons, amb Zoom Km0, amb 
produccions audiovisuals del 
territori de l’Anoia i Zoom Va-
rietés, una mostra de formats 
curiosos o singulars d’arreu 
del món. El Talent Campus 
de Formats de TV aportarà 
la descoberta de talent a les 
productores i TVs i, el Show-
case de Pilots de Ficció, co-
organitzat amb Serielizados, 
proporcionarà al nou talent 
l’oportunitat d’entrar en el 
món professional i es projec-
tarà Serielizados Fest. A més, 
els formats seleccionats en les 
categories de no-�cció seran 
objecte d’estudi dels estudiants 
universitaris a les ZoomClass 
de Barcelona i Igualada.
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

railhome.com

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 131 35 58

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

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

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

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

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pè lag de F regaire +  
Plataners +  Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

e.coilhom

CISTELLA AMB PRODUCTES

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

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a 
formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes  el 
30/8/2019. En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la 
butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de 
comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes 
lliurades. La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda 
doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents 
empreses promocionades en els diferents sortejos. El participant dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions. 

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
S

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

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine Ateneu

Visita Caves Bohigas 

Abonaments Hostalets 

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Cistella Caprabo TOTS ELS SORTEJOS

Signatura



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Llum, intimitat i realitat”, de Montserrat Acosta, un art no gens 
convencional i capaç de sorprendre, embadalir i suggestionar

A propòsit dels setanta anys del seu naixement, 
el passat dia 26, al Museu de la Pell d’Igua-
lada, la família Graells-Acosta i l’historiador 

Pau Llacuna van participar a una considerable con-
currència de la inauguració de l’exposició de pintu-
res “Llum, intimitat i realitat”, de Montserrat Acosta 
i Figuerola, amb la �nalitat única d’evocar i fer públi-
ca l’excepcional y prolí�ca producció d’aquesta dona 
que va morir massa jove, tan sols amb trenta-cinc 
anys d’edat. Cinquanta obres, que comprenen olis, 
aquarel·les, llapis de cera i dibuixos de �gurins de 
moda constitueixen el mostrari que la família Gra-
ells-Acosta i alguns col·leccionistes van congregar 
expressament per a aquesta oportuna circumstàn-
cia. A resultes de les paraules de presentació de Joan 
Graells i de Pau Llacuna, una mirada atenta a aquest 
representatiu llegat artístic et situa davant de temà-
tiques de gran riquesa pictòrica què va magni�cant 
temàtiques com el paisatge, les natures mortes o la 
pròpia �gura humana.
Tècnicament, en una primera època, les seves pin-
tures es basaven en resolucions de pinzellada lliure, 
pastosa i dilatada capaç de combinar amb uns in-
tensos i agosarats resseguiments –de tints conden-
sats- de les formes i les siluetes; amb un insupera-
ble maneig dels colors i de la lluminositat. Aquestes 
obres ja de�nien un estil inequívocament personal; 
no exemptes, però, d’una  plasticitat resultant d’una 
profunda sensibilitat. Una sensibilitat que, des de la 
seva pròpia mirada, li permet fer-se propi un nou 
imaginari de la realitat que l’envolta sense caure en 
imitacions; en summa, unes composicions  pictòri-
ques capaces de sorprendre i suggestionar l’especta-
dor en les diverses exhibicions.  
Un altre episodi artístic, resultant del seu procés evo-
lutiu,  va portar-la  a experimentar un destacat canvi 
en l’ús dels colors bo i perseguint una mena de dis-
gregació o emulsió del fons i la forma, amb resultats 
més lluminosos i brillants que relaten unes interpre-
tacions molt personals del seu entorn més proper; 

unes creacions no-
tables que no van 
tardar a ser objec-
te de més exposi-
cions i merescuts 
reconeixements 
�ns poc abans de 
la seva mort.
Si bé, aquest mes 
d’agost estan con-
vocats diferents 
actes per a posar 
en valor aquesta 
admirable produc-
ció dins del context artístic de la Igualada vinculada 
a l’Estudi Graells, en cap cas s’ha d’obviar el per�l 
personal d’aquesta autora.
Montserrat Acosta i Figuerola va néixer a Igualada, 
a l’any 1949. Filla d’un blanquer i d’una teixidora; de 
ben jove ja treballava a la indústria tèxtil (Mas Deop 
i Escorpión), �ns que una beca va fer possible la re-
alització del seus anhels:  lliurar-se al món del di-
buix i la pintura. Amb l’ingrés a l’única escola d’art 
existent a la ciutat, dirigida per Joan Graells i Gomà, 
va introduir-se en els ensenyaments artístics �ns a 
consolidar un llenguatge i estil propis. 
Ben aviat, a mitjans dels 60’, les seves primeres obres  
apuntarien a de�nir-se com a unes pintures fermes 
i compactes, un art no gens convencional. I, és en 
aquest moment quan, al costat d’altres companys 
de l’estudi,  funda O3-COLOR, una agrupació que 
descobriria a rellevants artistes del disseny iguala-
dí, i amb els quals va participar d’unes signi�cades 
exposicions col·lectives. Reconeguda i premiada en 
distints certàmens, va realitzar-se professionalment 
com a dissenyadora grà�ca a “Grà�ques Florensa” i 
a la “Impremta Jorba”; uns sectors del disseny on, a 
pesar de la seva vàlua, només per la seva condició de 
dona, li va estar vetada la presència en actes i �res 
internacionals.

A l’any 1967 va 
entrar la facultat 
de Belles Arts, 
de Barcelona; i, 
tres anys després 
es va casar amb el seu primer mestre, Joan Graells, 
amb qui va infantar dos �lls: el Roger i I’Harold. El 
seu esperit despert i actiu van empènyer-la a seguir 
pintant i exposant (Saló de Tardor d’Igualada i Palau 
de la Virreina de Barcelona), endemés de participar 
de diferents concursos i realitzar dissenys publicita-
ris; mentre anava assajant distintes temàtiques, tèc-
niques i tendències que acabarien de�nint la majo-
ria de les creacions dels 70’ -sempre obtingudes del 
natural- de riques paletes cromàtiques i de de�nits 
contorns. Simultàniament, també treballava l’aqua-
rel·la i les tintes d’impremta, servint-se dels jocs de 
colors i la taca. Més endavant, un nou episodi artístic 
va portar-la, a principis dels 80’, a experimentar un 
destacat canvi en la tècnica i el tractament del color 
i de la llum, conformant una nova tendència estètica 
que l’acompanyaria �ns el darrer moment de la seva 
vida.
Sense passar per alt l’univers del disseny, va partici-
par també en l’edició de cartells publicitaris i porta-
des de publicacions extraordinàries, àdhuc va editar 
una bona col·lecció de disseny de jerseis. 

MÚSICA / LA VEU 

Esglésies, castells, mo-
nestirs, gorgs d’aigües 
naturals, prats i horts... 

És l’entorn que envolta Can 
Morei, una antiga masia res-
taurada magní�cament i de-
dicada a l’hostalatge, enmig 
de la natura.
La casa, situada al costat 
d’una bella església gòtica del 
segle XV, des de les �nestres 
de la qual es veu el castell 
d’Orpí, ofereix vetllades mu-
sicals, i la nit de dimecres va 
tenir d’artista convidat a Die-
go Paqué.
A pocs quilòmetres de Bar-
celona, visitants holandesos, 
belgues i autòctons van restar 
gratament sorpresos davant 

l’aposta cultural dels am�tri-
ons de Can Morei.
Amb l’ermita a la cresta del 
bosc, com a fons d’escenari, la 
terrassa il·luminada va aco-
llir al músic IN-Etiquetable. 
Diego Paqué es va lliurar en 
composicions vingudes des 
del flamenc i fusionades amb 
músiques del món.
El concert, amb un so ex-
quisit d’alt nivell, en l’entorn 
natural de Santa Càndia, va 
transportar al públic entre 
puntejos de guitarra i can-
çons d’autor.
Can Morei aposta així per 
oferir als seus hostes interna-
cionals entorn, gastronomia, 
arquitectura, i hi suma una 
proposta cultural en col·labo-
ració amb Latiovisual Cultu-

Diego Paqué captiva amb la seva música 
als hostes internacionals de Can Morei

ra. El projecte artístic que di-
rigeix Diego Paqué brinda un 
servei excepcional basat en el 
gaudi i el respecte ambiental.
A aquest festeig per als sentits 
es va afegir la degustació dels 
vins del Celler Mas Rodó, que 
van convertir la trobada en 
una vetllada memorable per a 
tots els assistents.
El concert del músic IN-eti-
quetable Diego Paqué, en 
l’esplèndid entorn natural 
i arquitectònic, va ser molt 
valorat pel públic internaci-
onal.
Va arribar la nit i Can Morei 
va relluir embolicada d’his-
tòria, viandes, vins, paratges 
singulars, i de la calidesa del 
llenguatge universal que re-
presenta la bona música.

LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca no tanca 
per vacances i obre tot 
l’estiu. L’horari és el de 

matins de dimarts a diven-
dres, de 10 a 1, i tardes de 
dilluns a divendres, de 4 a 8.
Aquí teniu 10 (dels molts) 
motius per venir:
- Per gaudir d’un espai fresc i 
amb climatització a totes les 
sales.
- Perquè us recomanarem 
bones històries per llegir 
aquestes vacances.
- Per llegir la premsa diària 
i fullejar revistes que després 
us podeu emportar en prés-
tec.
- Per treballar i/o estudiar 

amb tranquil·litat, i gaudir 
de la connexió wifi gratuïta 
i dels ordinadors d’ús públic.
- Per triar i remenar entre 
l’extensa col·lecció de pel·lí-
cules, de tots els gèneres.
- Per compartir una estona 
en família a la sala infantil, 
amb contes per a totes les 
edats.
- Per fer recerca local i “xa-
fardejar” la premsa igualadi-
na de l’any de la picor.
- Per emportar-vos en prés-
tec guies i revistes de viatge.
- Per fer turisme “km0” i in-
formar-vos al nostre Punt 
d’informació turística.
- I per fer una mica d’exerci-
ci, pujant i baixant escales!

Deu motius per passar 
l’estiu a la Biblioteca
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Escriptor i periodista

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho Ramon Solsona Car-
dona (Igualada, 1877-1961) 
Estudià �loso�a al seminari 

de Vic. Però lo seu fou la ploma, o sia 
l’escriptura i el periodisme.
Col·laborà en diverses publicacions 
locals: “Zapateria pràctica”, “Some-
tent”, “L’Eco d’Igualada”, “Llibertat”, 
“Gaseta comarcal”. Fou un dels fun-
dadors del “Diari d’Igualada”. En 1931 
fou President de la Junta Directiva de 
l’Associació de Premsa d’Igualada i 
comarca. Usà els pseudònims: “Jordi 
d’Acer”, “Jordi de cer” i “Menut”.
En la seva vesant literària cal anotar 
les obres: Per camins tortuosos (Sende-
ros extraviados), Entre dos (comèdia), 
Por mi Pàtria y por mi drama (1938), 
Con capa y chistera (Amb capa i bar-

ret)(1948), Mi ciudad y yo (un periodo 
de historia anecdótico). Els homes pro-
posen (1950).
Durant la guerra passà al bàndol na-
cional. En acabar el tràngol bèl·lic fou 
Delegat de “Frentes y Hospitales”. De 
1944 a 1952 fou president del Centro 
Nacional, entitat que havia con�scat 
l’Ateneu Igualadí. En 1971 la Delega-
ción de Juventudes instituí el premi 
“Ramon Solsona Cardona”, per a me-
nors de 25 anys,
Fou home religiós, tradicionalista, 
humorista, observador i polemista. 
Estava casat amb la Teresa Riba. Van 
tenir dos �lls: el Ramon i la Rosa.
Caricatura: Revista “Vida...” núm. 37, 
gener 1949
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LLENGUA / LA VEU 

Un total de 3.674 per-
sones s’han presentat 
als exàmens per obte-

nir els certi�cats de català de 
la Direcció General de Polí-
tica Lingüística del Departa-
ment de Cultura, que s’han 
dut a terme entre el 4 de maig 
i el 15 de juny d’enguany. 
Aquesta xifra representa el 
70,76 % de les persones ins-
crites a les proves: 5.192. 
Destaca l’increment notable 
registrat del nombre d’ins-
crits: ha augmentat prop d’un 
12 % (11,61 %) respecte de la 
convocatòria de l’any 2018, 
amb 4.652 inscrits. Aquesta 
crescuda també és remarca-
ble comparat amb el 4,5 % del 
2018 respecte de la inscripció 
del 2017 o amb l’1 % del 2017 
respecte del 2016.
Els resultats de les proves de 
català es publicaran el dia 5 
de setembre i, des del mateix 
moment de la publicació, to-
tes les persones presentades 
tindran accés a un informe 
detallat dels resultats obtin-
guts, exercici per exercici.
 
Més inscripció per 
al nivell C1
El certi�cat que més ha cres-
cut en nombre d’inscrits és el 
certi�cat de nivell de su�cièn-
cia (C1), amb un 22,5 % més, 
continuant la clara tendència 

a l’alça iniciada al 2015. S’hi 
han inscrit 2.413 persones. 
Al certi�cat de nivell superi-
or (C2) s’hi han inscrit 1.807 
persones, un increment d’un 
2,21 % respecte de la convo-
catòria anterior.
De fet, els certi�cats de nivell 
de su�ciència (C1) i de nivell 
superior (C2) han aplegat 
el 81,28 % de la inscripció 
(46,48 % i 34,80 %, respec-
tivament). La resta es repar-
teix, per aquest ordre, entre 
el nivell intermedi (B2), el ni-
vell elemental (B1) i el nivell 
bàsic (A2).
Pel que fa al nombre de pre-
sentats, gairebé el 70 % de 
les persones inscrites s’han 
presentat a la prova del nivell 
de su�ciència (C1) i el 75 % 
a la prova de nivell superi-
or (C2). Al nivell intermedi, 
s’han examinat prop d’un 63 

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

MONTSERRAT 
ACOSTA I FIGUE-
ROLA (IGUALADA, 
1949-1984). LLUM, 
INTIMITAT I REA-
LITAT
Artista i dissenyadora igua-
ladina. Tot i morir molt jove, 
deixà un llegat artístic prolí-
fic i molt personal. El Museu 
de la Pell reivindica la figura 
d’aquesta dona excepcional 
amb la selecció d’una cin-
quantena d’obres, la majoria 
inèdites i procedents de la 
col·lecció familiar.
Del 26 de juliol al 15 de se-
tembre al Museu de la Pell

METAMORFOSI
Sergio Suñer.
Un recorregut artístic pels 
diferents mètodes pictòrics 
que l´artista ha experimentat 
al llarg de la seva trajectòria. 
Amb el pas dels anys canvia 
la forma d’expressar-se i la 
matèria en què ho plasma. 
Del 16 de juliol al 13 de se-
tembre al Punt de lectors de 
la Biblioteca Central

EXPOSICIONS

% dels inscrits i en els nivells 
més baixos, prop d’un 60 %.
Les proves s’han administrat 
en 17 localitats. A Catalunya, 
els exàmens s’han fet a Barce-
lona, Girona, Lleida, Tarra-
gona, Tortosa, Figueres, Gra-
nollers, Igualada, Manresa, 
Mataró, Reus, Sabadell, Ter-
rassa, Vic, Vilafranca del Pe-
nedès i Vilanova i la Geltrú.
També s’han fet proves a Fra-
ga i a Perpinyà. En el cas de 
Fraga, s’administren les pro-
ves de nivell intermedi (B2) i 
de nivell de su�ciència (C1). 
Cal destacar la inscripció a 
aquest darrer certi�cat, que 
ha passat de 56 persones l’any 
2018 a 93 aquest any. S’hi han 
presentat 83 persones (el 89 
% dels inscrits). En el cas de 
Perpinyà, s’han inscrit a les 
proves 132 persones.
 

Creixen un 12% els inscrits als exàmens 
dels certi�cats o�cials de català

Títols reconeguts
El certi�cats de català de la 
Direcció General de Política 
Lingüística són títols o�cials 
amb reconeixement interna-
cional i validesa inde�nida. 
Es basen en el Marc europeu 
comú de referència per a les 
llengües. Ofereixen una ga-
rantia de qualitat: les proves 
són elaborades, administra-
des i corregides per perso-
nes expertes en avaluació de 
llengües d’acord amb els cri-
teris de l’Associació Europea 
d’Avaluadors de Llengua (As-
sociation of Language Testers 
in Europe, ALTE). Permeten 
acreditar el nivell de coneixe-
ment de la llengua catalana 
amb un alt grau de �abilitat, 
i són valorats tant en l’àmbit 
acadèmic com en el laboral 
(a les administracions públi-
ques, les empreses i les insti-
tucions).
Actualment a Catalunya, més 
de 2 milions de ciutadans 
diuen que volen millorar 
els coneixements de català, 
segons la darrera Enquesta 
d’usos lingüístics a la pobla-
ció (2018). La certi�cació de 
coneixements és, junt amb 
l’oferta formativa en llen-
gua catalana per a adults, un 
dels serveis clau del Govern 
per estendre el coneixement 
de català i, alhora, preservar 
la qualitat i el prestigi de la 
llengua.



Liam Neeson en estat pur
Estrena • Venganza bajo cero

REDACCIÓ / 

Nels (Liam Neeson) és un 
home honrat que viu en un 
petit poble on tots l’admiren 

i li agraeixen la seva feina com a tèc-
nic de màquina llevaneus, �ns al punt 
de concedir-li el premi al ciutadà de 
l’any. Nels és humil i sembla portar 
una vida tranquil·la, però un dia li co-
muniquen la notícia que el seu �ll ha 
mort de sobredosi. Des d’aquest mo-
ment, Nels s’adona que no coneixia el 
seu �ll i que tot no sempre és tan plà-
cid com sembla. Però quan comença 
a tibar el �l descobreix tota una trama 
criminal darrere i decideix fer justícia 
pel seu compte. Armat amb la seva 
llevaneus i amb l’única experiència 
adquirida d’haver llegit novel·les po-
licials, Nels perseguirà els ma�osos 
que van acabar amb la vida del seu �ll, 

encara que sigui l’últim que faci. 
Hans Petter Moland (Redempción: Los 
casos del departamento Q) dirigeix el 
‘remake’ de la seva pròpia pel·lícula 
Uno tras otro (2014), que en aques-
ta ocasió compta amb un guió escrit 
per Frank Baldwin (�e Godmother) i 
amb Liam Neeson (Un monstre em ve 
a veure) com a protagonista.
Segons la crítica que en fa la revis-
ta Fotogramas “Potser creguin que 
aquesta és una més de les entretingu-
des però poc originals pel·lícules de la 
saga Venjança, a major glòria de Liam 
Neeson. Si és així, s’equivoquen... 
Però no  ho lamentaran. Venjança 
bajo  cero, remake tan �del com intel-
ligent del thriller noruec Uno tras otro 
(2014), ofereix una mica de tot per a 
tothom: un toc de drama psicològic, 
suspens, acció, violència i, sobretot i 
abans de res, humor”.
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Conciliació familiar
Estrena •  Padre no hay más que uno

REDACCIÓ / 

Javier (Santiago Segura) és un pare 
de cinc �lls, d’entre quatre i dotze 
anys. Una mena de ‘marit-cuñao 

“que, sense ocupar-se en absolut del 
que suposa la cura de la casa i dels 
nens, sap perfectament què cal fer, 
encara que contínuament regala a la 
seva dona frases del tipus: “no et po-
sis nerviosa”, perquè considera que la 
seva desbordada dona s’ofega en un got 
d’aigua.

És clar que Javier s’haurà d’enfrontar a 
la caòtica realitat que suposa quedar-se 
sol amb els seus cinc �lls, quan la seva 
dona decideixi anar-se’n de viatge i dei-
xar-lo sol amb ells. La caòtica situació 
que això provoca a casa, tot un exercici 
pràctic de conciliació familiar, donarà 
lloc al desastre més absolut. Això sí, els 
donarà l’oportunitat als pare i �lls de 
conèixer-se i gaudir per primera vega-
da. Serà una experiència que canviarà 
les seves vides per sempre.

Esperant un �ll
Estrena •  Els dies que vindran

RAMON ROBERT/ 

S’estrena Los días que vendrán  
(Els dies que vindran, en la seva 
versió catalana), la nova pel·lí-

cula del director barceloní Carles 
Marques-Marcet. S’hi relata l’embaràs 
de la protagonista (Maria Rodríguez 
Soto) i les pors, alegries i expectatives 
que comparteix amb la seva parella 
(David Verdaguer). Un dels princi-
pals atractius del �lm és que l’embaràs 
de l’actriu és autèntic, de tot real. La 
nova proposta del director de 10.000 
KM i Terra ferma va agradar molt en 
la darrera edició del Festival de Cine-
ma de Màlaga, guanyat la Biznaga 

d’Or a la millor pel·lícula espanyola. La 
Maria fou guardonada amb el premi a 
la millor actriu, de la mateixa manera 
que Marques-Marcet va recollir el guar-
dó al millor director.
El guió d’aquesta comèdia humana 
(una mena de versemblant comèdia 
dramàtica) és signat per  Clara Roquet, 
Coral Cruz (Incerta glòria) i el mateix 
Marques-Marcet. La Vir (María Rodrí-
guez Soto) i el Lluís (David Verdaguer) 
fa només un any que surten junts, quan 
descobreixen que ella està embarassa-
da. Durant nou mesos se segueix l’aven-
tura de la jove parella, la seva experièn-
cia compartida i transformadora i el gir 
enorme que fa la seva vida.

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)



PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb Santiago Se-
gura, Toni Acosta, Silvia Abril 
Javier, pare de cinc �lls, d’entre quatre i dotze anys, s’hau-
rà d’enfrontar a la caòtica realitat que suposa quedar-se sol 
amb els seus cinc �lls, quan la seva dona decideixi anar-se’n 
de viatge i deixar-lo sol amb ells. La caòtica situació que això 
provoca a casa, tot un exercici pràctic de conciliació famili-
ar, donarà lloc al desastre més absolut

VENGANZA BAJO CERO
Gran Bretanya. Acció. De Hans Petter Moland. Amb Liam 
Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson .
Nels Coxman (Liam Neeson) treballa com llevaneus en un 
recòndit i apartat paratge de muntanya a Canadà. Però un 
dia aquesta plàcida vida es veu truncada quan rep la terrible 
notícia que el seu �ll ha mort a causa de les drogues. Serà 
llavors quan busqui venjança a tota costa i es vegi embolicat 
en una arriscada guerra de narcotra�cants

COMO PEZ FUERA DEL AGUA
Itàlia. Comèdia. De Riccardo Milani. Amb Antonio Alba-
nese, Paola Cortellesi.
Un home i una dona molt diferents entre si es coneixen pel 
fet que els seus �lls s’han enamorat. El desacord entre els 
dos serà inevitable. Tot i el inevitable rancor inicial per les 
diferències socials i prejudicis que tenen l’un respecte a l’al-
tra, Giovanni i Mònica decidiran unir les seves forces per 
intentar acabar amb la història entre els seus �lls 

EL REY LEON
Estats Units. Aventures amb animals..
Després de la mort del seu pare, el jove lleó Simba aban-
dona el seu territori per descobrir l’autèntic signi�cat de la 
responsabilitat i de la valentia.  Acompanyat d’ uns animals 
amics, el jove lleó iniciarà un recorregut ple de perills i 
aventures, però que �nalment el portaran a regnar a la selva. 
Nova versió del clàssic de 1994.

YESTERDAY
Regne Unit. Comèdia romàntica. De Danny Boyle. Amb 
Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran.
 Jack intenta obrir-se camí en el món de la musica, però no-
mes li fa cas la seva manager, la Ellie, que està enamorada 
d’ell. A causa d´un accident, la vida de Jack canvia del tot. 
Ell és l’única persona al món capaç de recordar als Beatles. 
Llavors apro�ta per cantar les seves cançons, que ningú no 
coneix..

FATS & FURIOUS: HOBBS & SHAW
EEUU. Acció. De David Leitch. Amb  Dwayne Johnson, 

Jason Statham, Idris Elba.
Luke Hobbs és un lleial policia, membre dels Serveis de 
Seguretat del Cos Diplomàtic dels EUA. Per la seva banda, 
Deckard Shaw és un solitari mercenari, exmembre del Cos 
d’elit de l’exèrcit britànic. D’entrada, no tenen res en comú. 
A més, descon�en l’un de l’altre, i els insults i cops entre tots 
dos no han cessat des que es van conèixer. Això sí, quan el 
món s’enfronti a una terrible amenaça, aquests dos adversa-
ris no tindran més remei que unir les seves forces

ELS DIES QUE VINDRAN
Espanya. Comèdia dramàtica. De Carlos Marques-Mar-
cet. Amb David Verdaguer, Maria Rodríguez
Vir i Lluís són una parella de trenta anys que només fa un 
any que surten junts. Tot canvia en les seves vides quan 
descobreixen que estan “embarassats”. Durant 9 mesos, se-
guirem l’aventura d’aquesta jove parella barcelonina, el gir 
enorme que donarà la seva vida, les seves pors, alegries, les 
seves expectatives i les realitats que, durant el seu embaràs, 
creixen al seu davant.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

EL REY LEON 
Dv: 18:00
Ds: 17:00
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dj: 17:30

YESTERDAY 
Ds: 19:30
Dc: 18:15

VENGANZA BAJO CERO 
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 20:00 (VOSE)

1/FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:40/22:20
Dg: 12:00/17:00/19:40/22:20
1/LOS JAPON
Dg: 14:55

2/EL REY LEON 
Dv Ds Dll a Dj: 17:30/20:00/22:30
Dg: 12:30/15:00/17:30/20:00/22:30

3/ TOY STORY 4  
Dv Ds Dll Dm i Dj: 17:15/19:20
Dg: 12:15/14:25/17:15/19:20
3/ SPIDER-MAN. LEJOS DE CASA
Dv a Dm i Dj: 21:45
3/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO 
Dc: 16:10/18:20/20:25/22:30

4/ EL REY LEON
Dv Ds Dll Dm i Dj: 
16:10/18:20/20:25/22:30
Dg: 12:00/14:05/16.10/18:20/20:25/2
2:30
4/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Dc: 16:00/18:30/21:00

5/ EL REY LEON
Dv Ds Dll: 16:00/18:30/21:00
Dg: 13:30/16:00/18:30/21:00
Dm: 16:00/21:00
Dj: 17:30/22:30
5/ EL REY LEON (VOSE)
Dm: 18:30
5/ VENGANZA BAJO CERO
Dc: 16:30/22:10
5/ BTS: BRING THE SOUL
Dc i Dj: 20:00

6/ EL REY LEON
Dv a Dj: 16:30
6/ FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
Dv a Dj: 19:00
6/ SPIDER-MAN. LEJOS DE CASA
Dg: 11:55
6/ ANABELLE VUELVE A CASA
Dv a Dj: 21:50

7/ VENGANZA BAJO CERO 
Dv a Dll i Dj: 16:30/19:00/22:10
Dm: 16:30/19:00
7/ VENGANZA BAJO CERO (VOSE) 
Dm: 22:10
7/ TOY STORY 4
Dc: 17:15/19:20
7/ MIDSOMMAR CI
Dg: 13:00
7/ SPIDER-MAN. LEJOS DE CASA
Dc: 21:45

8/YESTERDAY 
Dv a Dll Dc i Dj: 15:45
8/YESTERDAY (VOSE) 
Dm: 15:45
8/FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW 
Dv a Dll Dc i Dj: 18:00/20:40
Dm: 20:40
8/FAST & FURIOUS: HOBBS & SHA-
WS (VOSE)
Dm: 18:00
8/ALADDIN 
Dg: 13:15

TANCAT PER 
VACANCES FINS 
EL 30 D’AGOST

COMO PEZ FUERA DEL AGUA   
Ds i Dg: 18:00
ELS DIES QUE VINDRAN   
Ds i Dg: 19:35

ELECTRITZANTLA NOVA
RX 20
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES

El Parlament Europeu o Eurocambra, un edi�ci que porta el 
nom de la francesa Louise Weiss, política, feminista i activista 
europea dels anys 20’, que va sobreviure a l’Holocaust nazi

Com a centre histò-
ric de la regió d’Al-
sàcia, Estrasburg, 

la capital del departament 
del Baix Rin, vol ser tam-
bé considerada la capital 
d’Europa malgrat no ser 
capital de cap Estat; una 
capitalitat densament po-
blada amb més d’un mi-
lió de persones residents 
majoritàriament a la seva 
àrea metropolitana. Una 
ancestral posició estratè-
gica fronterera amb Ale-
manya li ha concedit 
importants influències 
d’aquell país sobretot pel 
que fa a l’àmbit cultural i 
a la realitat de les tradi-
cions. Emperò, endemés 
de ser considerada com 
a símbol de la reconcilia-
ció franco-alemanya, és la 
seva posició institucional 
allò que li ha atorgat un 
marcat caràcter polític bo 
i  consolidant, en conse-
qüència, un autèntic Bar-
ri europeu desplaçat més 
enllà del propi entramat 
històric i urbanístic de la 
seva ciutat vella, avui pa-
trimoni de la UNESCO. 
Això és, és aquest Barri 
europeu, situat al voltant 
del riu Ill, el que ve a re-
presentar l’epicentre insti-
tucional i polític d’Europa 
amb les diverses seus que 
hi té instal·lades, com és 
entre d’altres el Parlament 
Europeu, el més rellevant 
dels protagonistes del viu 
esdevenir social i polític 
del vell continent.

El Parlement Européen, 
altrament conegut com el 
Defensor del Poble Euro-
peu, és un impressionant 
edifici de grans dimensi-
ons i d’una notable ver-
ticalitat, construït amb 
metall i fusta i vestit de 
grandioses vidrieres; tot 
un conjunt de disseny 
dinàmic i interactiu que 
va veure acabada la seva 
construcció a l’any 1999. 
Endinsant-te pel seu in-
terior, un cop traspassats  
els seus estilitzats murs, 
la colossal torre el·líptica 

i buida que s’enlaira fins 
a uns seixanta metres et 
transporta per la vastitud 
de les seves entranyes. Des 
d’allà estant s’obren unes 
espectaculars dependèn-
cies com el colossal hemi-
cicle de més de vuit-cen-
tes places amb gairebé 
mil dos-cents  despatxos i 
nombroses sales de juntes 
i reunions que constitu-
eixen el punt de trobada 
dels diferents diputats eu-
ropeus, representants dels 
respectius estats membres 
de la Unió; la inequívoca 
circumstància que permet 
que el Parlament Europeu 
sigui la major Assemblea 
Parlamentària del món.

L’edifici va ser dissenyat 
a l’estudi arquitectònic 
francès, Architecture Stu-
dio. Segons el projecte 
guanyador d’un concurs 
internacional, aquesta 
construcció d’uns dos-
cent vint mil metres qua-
drats compta amb un cer-
cle i una el·lipse que la 
dominen plenament; tot 
compaginant unes formes 
tancades amb d’altres àm-
pliament obertes, perfils 
que conviden a una veri-
table sensació d’obertura, 
de claredat i d’eficiència 
que de fet responen al 
propòsit del que ha de ser 
la construcció d’Europa. 
Estructuralment, el cos de 
l’edifici es divideix en una 
part en forma d’arc des-
tinada a la sala de confe-
rències i la pròpia sala de 
plenaris, i una altra que 
és la torre de planta rec-
tangular per a les oficines 
dels parlamentaris.

Contemplat des del passeig 
riberenc, el Parlament pre-
senta una aparença d’ar-
quitectura inacabada que, 
al costat de plurals estima-
cions especulatives, apun-
ta perfectament i de forma 
al·legòrica a reproduir el 
concepte d’una gran àgora 
en construcció, és a dir, la 
mateixa Europa.
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

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

Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

C u i n a  d e  m e r c a t

nou urbisol
r e s t a u r a n t

C A R R E T E R A   N I I ,  K M . 5 6 2  -  0 8 7 1 9  

C A S T E L L O L Í  ( B C N )

T e l s .  9 3  8 0 8  4 0  0 3  •  9 3  8 0 8  4 1  6 2

w w w . n o u u r b i s o l . c o m

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

raginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
el. 93 805 01 63

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

Pastís fàcil de xocolata 
i cafè sense forn

Elaboració:
Preparem el cafè i deixem refredar completa-
ment. Mentre el cafè es refreda fonem la xoco-
lata al bany maria. Tallem en unces i les intro-
duïm en un recipient fons. Aboquem 300-400 
ml d’aigua en un cassó, posem el bol sobre i es-
calfem a foc suau.

Quan la xocolata s’hagi fos, remenem i afegim 
la llet condensada i la nata líquida. Remenem 
bé �ns a obtenir una barreja homogènia. Reti-
rem del foc i aboquem en una gerra perquè si-
gui més fàcil el procés de muntatge (opcional). 
Folrem un motlle de cake amb �lm transparent 
o paper vegetal i muntem el pastís.

Submergim una galeta en el cafè, sense amarar, 
i la col·loquem a la base del motlle. Repetim 
l’operació �ns a cobrir la totalitat de la base. Es-
tenem una capa de xocolata a sobre. Alternem 
capes de galeta i xocolata �ns a acabar amb una 
de galeta. Tapem amb el �lm i portem al conge-
lador durant un mínim de tres hores.

Traiem del congelador 30-40 minuts abans de 
consumir perquè sigui més fàcil treure del mot-
llo i proporcionar. Empolvorem cacau en pols, 
vam decorar amb llavors de xocolata i a gaudir!

gastronomia
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Ingredients:
Per a 10 persones

Cafè fort (fred) 200 ml
Xocolata negra 225 g
Llet condensada 200 g
Nata líquida 180 ml
Galetes quadrades o rectangulars 250 g
Cacau en pols
Llavors de xocolata

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

VACANCES DEL 5 AL 18 D’AGOST
AMBDÓS INCLOSOS



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

HORITZONTALS: 1. Espaordidora com l’autoritària veu de la tempesta / 2. Frase per 
guiar la vida al límit de la potència. Final de tragèdia grega, quan l’odi és superat / 3. El 
mig de la meitat. Fantàstic, com l’Andreu o en Johnson. 36 segons / 4. Alopècic en estat 
terminal. És gran com el cosmos però hi cap a la universitat / 5. Recordar-se amb poc 
afecte de la mare superiora. Pilota a l’olla / 6. Mà d’anxaneta fent de tauró. Cap que es porta 
arrossegant per l’aigua / 7. Cafè al 75%. L’avió en fa un i l’ordinador el repeteix sense parar. 
Pre�x per carn i peix / 8. Espantà, acolloní. Anunci sobre grans models que van de cul / 9. 
Líder del moment. Fent de pare, jugava, però de mestre, com suspenia! / 10. Esposa dis-
fressada de poeta que es disfressava. Agroturismes del desert / 11. Cap escapçat. Porta ai-
gua de l’Àsia cap a ponent. Indicis d’agitació / 12. Incursió en terreny enemic per l’esquena. 
Desconegudes, remotes / 13. Aplaudiment per la unanimitat de l’elecció. Aquest ja el tens.

VERTICALS: 1. Company, vas pel mal camí. Excursió com els cargols, amb la casa posada 
/ 2. Si fos per aquesta herba no menjaríem pa. Colossal com el cant a l’heroi / 3. Va comen-
çar exuberant, però ja és aigua passada. Delicats, primmirats, perepunyetes. Per alumini 
val / 4. Del cap voltat per una nuvolosa aureola. Anotació a la Bíblia (amb mà de senyora?) 
/ 5. Per l’interior del camal. Que gustós, el fruit carnerià! Continua de líder / 6. Que ara 
el veus i ara ja no, com un estel caient amunt. Urbanitat i ruralia?: però si és un seguidor 
del Papa… / 7. La quinta a forca. Força que ens empeny sense esforç. Organització Go-
vernamental amb Condicions / 8. Xifra calculable termomètricament. Pel·lícula en sessió 
nocturna / 9. Abracen l’Obèlix. Papallona del paradís de la cançó francesa. Un parell d’ous 
/ 10. Estranyes remors, les dels romanins. Un que li demanes com va i t’ho explica / 11. 
Acceptar el llegat. Com que és natiu de la quinta forca no en sabem mai l’origen, però avui 
sí / 12. Sorprenent, per desacostumat. Podria ser ossi, aquest ocell.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Clàudia Hohnhaussen

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         
2                        
3                      
4                      

5                    

6                 

7                    
8                    

9                   
10                        
11                      
12                       
13                     

 



Agost
2: Eusebi de Vercel·li; Mare de Déu dels Àngels .

3: Gustau; Lídia; Cira. 
4: Joan-Maria Vianney; Perpètua.

5: Mare de Déu de les Neus; Àfrica, Blanca, Eivissa, Remei  
6: Just i Pastor; Hormisdes

7: Sixt II, papa; Gaietà; Albert Tràpani 
8: Domènec de Guzmán; Ciríac, Llarg i Esmaragde, 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat divendres dia 
26 visitava Igualada 
el bisbe de Solsona, 

Mons. Xavier Novell, per pre-
sidir a la basílica de Santa Ma-
ria les exèquies del sacerdot 
igualadí Joan Cortés i Tossal, 
que havia mort el dia anterior 
a Vic als 92 anys d’edat.
Joan Cortés, nascut el 18 de 
juny de 1927, formava part 
d’una família molt arrelada 
a la ciutat. El seu pare Eusebi 
Cortés Puigdengoles, catòlic i 
de professió empleat de banca 
va morir als 48 anys víctima 
de la persecució religiosa de 
1936, amb un cruel �nal a la 
txeca de Sant Elies de Barce-
lona, juntament amb tots els 
homes adults de la família.
La seva mare Maria Tossal 
Cuadreny va tirar endavant 
els cinc �lls amb gran esforç 
i di�cultats econòmiques i va 
procurar que el dolor sofert 
durant la guerra no in�uís en 
els seus �lls.
D’aquests, dos abraçarien la 

vocació sacerdotal. El seu 
germà Estanislau, ja difunt, 
fou un sacerdot d’una gran 
espiritualitat i missioner a 
Venezuela. Joan Cortés fou 
ordenat sacerdot el 22 de de-
sembre  de 1956. Exercí el seu 
ministeri de prevere com a vi-
cari de les parròquies de Sant 
Vicenç de Castellet (1957) 
i de Santa Maria de Sallent 
(1958), i com a capellà de la 
colònia La Coromina de To-
relló. Atengué espiritualment 
als qui feien el servei militar, 
organitzant les tandes d’exer-
cicis, i fundant una revista 
“Ori�ama” (1961-77) per 
mantenir el contacte amb els 

soldats.
També fou ecònom de la par-
ròquia de Sant Genís d’Orís 
(1966) i de la parròquia de 
Santa Maria de Valldaura de 
Manresa. L’any 2001 es va ju-
bilar canònicament i va pas-
sar a residir a Olvan, �ns que 
l’any 2015 es traslladà a la re-
sidència de les germanes Jo-
se�nes de Prats de Lluçanès. 
Han estat 63 anys de vida sa-
cerdotal.
El bisbe de Solsona, va presi-
dir les exèquies substituint al 
de Vic que es trobava absent, 
tenint present els anys de ju-
biliació que Mn. Cortés havia 
passat al seu bisbat. Mons. 
Novell, acompanyat dels rec-
tors de Santa Maria Mn. Xa-
vier i Mn. Eduard i del vicari 
episcopal, Mn. Pere Oliva, i 
d’altres preveres, va destacar 
que Mn. Joan havia con�at 
de jove la seva vocació, em-
mig de moltes di�cultats, a 
l’apòstol Sant Jaume. Tingué 
la gràcia de morir el dia de 
Sant Jaume, el 25 de juliol. 
Descansi en Pau.

Ha mort mossèn Joan Cortés i Tossal

ESGLÉSIA / LA VEU 

Parròquia de la Soledat: su-
primida la missa del diumen-
ge a les 7 de la tarda.
Santuari de la Mare de Déu 
de la Pietat: suprimida la mis-
sa dels dissabtes a 2/4 de 8 de 
la tarda.

Parròquia de la Sagrada Fa-
mília: suprimida la missa de 
les 8 del matí de dilluns a dis-
sabte i l’adoració eucarística 
dels divendres.
Pel que fa a la resta dels hora-
ris de la ciutat continuen els 
habituals.

Horaris parroquials a 
Igualada durant l’estiu

Festa de la Mare de Déu 
dels Àngels als Caputxins
ESGLÉSIA / LA VEU 

Avui divendres, se celebra-
rà la festa Mare de Déu dels 
Àngels i el Perdó d’Assís al 
convent dels PP. Caputxins 
d’Igualada. Hi haurà Missa 
Solemne a les 11 del matí i 

l’església restarà oberta per a 
oferir el sagrament de la re-
conciliació que permet gua-
nyar la indulgència plenària 
(amb els requisits habituals) 
per a tots els que visiten una 
església franciscana en aquest 
dia.
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Sobre la base del conven-
ciment que la parròquia 
és una comunitat euca-

rística, s’intueix l’exigència de 
santedat i d’evangelització en 
la vida i en la pastoral d’una 
parròquia. La crida a evange-
litzar l’hem de sentir comuni-
tàriament i personalment tots 
i cada un de nosaltres. Hem 
de ser missioners sempre. No 
hem d’oblidar que les comuni-
tats cristianes hem de viure des 
de la humilitat la missió enmig 
d’una societat sovint tancada 
al Misteri. El sofriment en el 
cor dels nostres germans que 
no coneixen Crist ha de ser 
per a nosaltres una empenta 
que ens doni més forces per 
a evangelitzar. La caritat en-
vers els nostres germans ens 
ha de fer imitadors de Crist, 
que, en veure aquella multitud 
de gent, malmenada i deses-
perançada com ovelles sense 
pastor, se n’apiadà (Mt 9,36). 
Les parròquies han de ser ve-

ritables «pols eucarístics», de 
trobada de les famílies per a 
viure la santedat i llançar-se a 
l’aventura missionera. No tin-
guem por d’oferir propostes 
sòlides al desig d’espiritualitat 
dels nostres contemporanis, 
que manta vegada s’aboquen a 
succedanis.
Recordem aquelles paraules 
del papa Francesc: «Somio 
una opció missionera capaç de 
transformar-ho tot, per tal que 
els costums, els estils, els hora-
ris, el llenguatge i tota estruc-
tura eclesial es converteixin en 
una via adequada per a l’evan-
gelització del món actual més 
que per a l’autopreservació» 
(EG, 27). La raó de ser de l’Es-
glésia és l’evangelització. Una 
parròquia, realitat de l’Esglé-
sia entre les cases dels homes 
i dones d’un territori, té com 
a missió l’anunci de l’Evangeli. 
Diu el Sant Pare: «La reforma 
de les estructures que exigeix 
la conversió pastoral només 

pot entendre’s en aquest sen-
tit: procurar que totes elles 
siguin més missioneres, que 
la pastoral ordinària en totes 
les instàncies sigui més expan-
siva i oberta, que col·loqui els 
agents pastorals en constant 
actitud de sortida i afavoreixi 
així la resposta positiva de tots 
aquells a qui Jesús convoca a la 
seva amistat» (ibídem).
Hem de sortir, doncs, a l’en-
contre dels germans, tant dels 
qui coneixen Crist però estan 
allunyats de la celebració i de 
la vida comunitària, com dels 
qui no coneixen Crist i són 
d’altres confessions religioses. 
I també dels qui no creuen en 
Déu o neguen la possibilitat 
de conèixer-lo. Hem de sortir 
a trobar-nos amb tots i por-
tar-los la bona nova de la sal-
vació de Crist, l’únic que pot 
portar als cors la pau i la joia.

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

La parròquia, comunitat evangelitzadora



              

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

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

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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES  2:   MR SINGLA
Pujadas, 47

DISSABTE 3:   BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
 JUVÉ

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

DIUMENGE 4: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DILLUNS 5:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMARTS 6:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMECRES 7:  SECANELL
Òdena, 84

DIJOUS 8: MISERACHS
Rambla Nova, 1



Sílvia Balcells /  
Directora General de Synergie Espanya

Soc Sílvia Balcells. Igualadina però resident a Barcelona. Fa més de 24 anys que treballo al sector 
dels RRHH, un món que m’apassiona perquè permet generar valor a les persones. Actualment 
soc la directora general de Synergie Espanya, una companyia especialitzada en serveis globals 
de recursos humans que forma part de la multinacional francesa, el Grup Synergie.

Sílvia com vas entrar a Synergie? Perquè? 

Vaig decidir dedicar-me als Recursos Humans després d’es-
tudiar Pedagogia a Barcelona. Vaig començar a treballar al 

nostre sector al 1995, quan tot just acabava de ser regulat.

Els meus inicis van ser com a consultora en una empresa petita 
on, any rere any, vaig anar creixent professional i personalment. 
Diverses companyies amb diferents cultures empresarials i dife-
rents maneres de fer ens van anar comprant i això em va permetre 
aprendre, seguir creixent i anar assumint més responsabilitats, �ns 
el dia d’avui. Em sento molt afortunada de dirigir Synergie Espa-
nya pel gran equip humà que el forma. 

Quantes sucursals teniu en el nostre territori? I a quins altres països?

Actualment Synergie Espanya té 45 o�cines a nivell nacional, 17 
a Catalunya. Tanmateix, al pertànyer a un grup multinacional te-
nim presència a 17 països a nivell internacional, fet que demostra 
la nostra fortalesa com a gran grup.

Com veus el jovent que puja avui en dia en el món laboral? Gene-
ralitzant és clar... Què en ressaltaries? 

Els joves d’avui dia són persones dinàmiques, emprenedores i 
compromeses amb el que creuen, estan preparades acadèmica-
ment i estan hiperconnectades. Tenen a l’abast molta informació 
que, si la saben apro�tar, els pot servir per créixer tant personal-
ment com professionalment. Si això ho traslladem al món laboral, 
en un futur no massa llunyà els joves triaran l’empresa on volen 
treballar i, sobretot, aquella que sigui més afí als seus valors. 

Per contra, l’homogeneïtzació dels imputs que reben poden por-
tar a que es perdi l’esperit crític i és una cosa que considero que 
s’ha de treballar: han d’apro�tar tota la informació que tenen, 
contrastar-la i, com he dit anteriorment, apro�tar-la per créixer. 
Un bon exemple que em ve al cap és la jove activista sueca Greta 

�unberg que ha emocionat al Parlament europeu amb les seves 
reivindicacions en contra del canvi climàtic amb un discurs total-
ment documentat.

Com veus el futur del món laboral de la mà de les noves tec-
nologies?

Si ens guiem per les tendències actuals i els últims avenços tec-
nològics, ens trobem davant d’un món laboral on hi haurà can-
vis i requerirà de professionals dinàmics i que siguin capaços 
d’adaptar-se al canvi. 

Un punt d’in�exió residirà a la �exibilització del treball. El jo-
vent que puja valora molt que hi hagi una �exibilitat, treballar 
per projectes que l’il·lusionin i hi pugui participar. La tendència 
és que ells puguin implicar-se en les estratègies de la companyia, 
puguin aportar i siguin escoltats, juntament amb que el seu ho-
rari sigui �exible, puguin treballar des de casa i se’ls doni una 
certa autonomia. 

Un altre aspecte interessant pot ésser l’especialització que pot 
sorgir amb l’avenç de les noves tecnologies: els treballadors hau-
ran de marcar la diferència i justi�car la seva vàlua en un mercat 
cada cop més agressiu i on la intel·ligència arti�cial va guanyant 
força, de fet, ja ens hi comencem a trobar.

Quines feines seran les més buscades en un futur,  i quins per-
�ls creus que seran complicats que puguin sobreviure a un 
món tan mecanitzat?

Les necessitats de transformació digital han marcat la tendència 
dels per�ls més demandats pel sector industrial, serveis i tec-
nològic, i hem de dir que això està sent clau perquè les Compa-
nyies es puguin adaptar i ser competitives en aquest mercat tan 
canviant. 

Al llarg de la història s’han produït avenços tecnològics que han 

comportat que algunes ocupacions desapareguin però que es 
creïn noves oportunitats i es generin noves professions. Actual-
ment, s’estan generant nous per�ls molt lligats a les noves tecno-
logies, l’enginyeria i la informàtica, com per exemple els especia-
listes en Big Data, Optimització de Bases de dades o especialistes 
en Cloud Computing, així com per�ls de Marqueting Digital i, 
si la tendència es manté, crec que aquests per�ls es mantindran 
durant els següents anys a les primeres posicions.

Per contra, els per�ls que pot ser difícil que sobrevisquin són 
aquells que estan sotmesos a processos mecànics i repetitius de-
gut als avenços de la robòtica i la intel·ligència arti�cial. 

Com veus la nova llei del �txatge a aquí a Espanya. La resta de 
països europeus la tenen? Creus que és anar endarrere tenint 
en compte que les feines cada vegada són menys presencials i 
de treball per projectes? 

El nou decret llei sobre el control horari de la jornada de treball 
permetrà una transparència tant per a l’empresa como als tre-
balladors i crec que no és incompatible amb les feines del futur 
ja que hi ha avenços tecnològics que agilitzen aquest procés de 
�txatge. La Justícia Europea recolza la implantació del registre 
obligatori de la jornada.

Creus que una dona té les mateixes oportunitats en trobar fei-
na que un home?

Una dona ha de tenir les mateixes oportunitats en trobar feina 
que un home. Però per tal de que això passi hi ha d’haver volun-
tat social, política i empresarial. A la nostra companyia estem 
compromesos amb la igualtat de gènere. Synergie va crear un 
pla d’igualtat al 2011 per tal de garantir la igualtat de tracte i 
oportunitats tant a les dones com als homes a la nostra empresa.

L’associació juvenil ‘La Coll@nada’ ha dit que no utilitzaran els 10.000 euros que el municipi aportava als seus actes. Diuen que els supli-
ran pels d’altres entitats, promocions, sortejos, vols en globus i diners recaptats en les barres i sopars. El 2017 ja es van desvincular de 
l’Espai Barraques per crear el seu propi territori festiu. El 2018 van utilitzar la Plaça Pius XII. I aquest any parlen d’autogestió. Expliquen 
que estan cremats per aquelles polítiques que només pensen en una part de la ciutat. De ‘mojitos’ de vuit euros i de gintònics per aristò-
crates. De que hi hagi més supermercats que habitants, de que Igualada estigui en venda i d’una ciutat que sobreposa el ‘postureig’ a les 
necessitats reals. Diuen estar cremats de tantes obres, rotondes i parcs, finançades per les grans superfícies comercials. Desitgen fer festa, 
consciència i teixit d’una Igualada per a tothom i fer-ho en llibertat. Volen fer efectiva la independència del poder, amb bons eslògans: “Ens 
hem cremat” i “Alcem el vol”. Decisions per no estar condicionats pels que manen. I alguns hi veuen el “pit i collons” que troben a faltar 
en altres espais de gestió política.

“Si creus en el projecte en què estàs, tens il·lusió 
i compromís; creixes i ajudes a créixer”

  Pia Prat Jorba  @PiaPrat
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Espai patrocinat per:

Consum mitjà (l/100 km): 4,2 – 5,1. Emissions CO₂ (g/km): 97 – 115.

NOU COROLLA HYBRID
EL MÓN EVOLUCIONA

Av. Europa, Nº4 - 08700 
Igualada - Barcelona  

 938 04 82 30

TOYOTA IGUALADA
toyotaigualada.toyota.es.




