
Ple municipal a l’Ajuntament d’Igualada. La sessió de maig va aprovar totes les subvencions a entitats.  Pàgina 14

David Andrés, 
un igualadí a 
MasterChef

La fira Aerosport espera rebre 
milers de visitants el cap de setmana

L’igualadí David Andrés, xef 
del Somiatruites i cap de 
cuina del Restaurant Abac 
de Barcelona, ha aparegut 
com a convidat especial 
aquest dimecres al popular 
programa de cuina de TVE, 
MasterChef, que ja ha arri-
bat al desè programa de la 
quarta temporada.  Pàgina 15

Comença la 
4a edició de 
l’Estival de Jazz
Ahir RJ Miller i Jaume 
Llombart donaven el tret 
de sortida a la quarta edició 
de l’Estival de Jazz d’Igua-
lada, que en aquesta edició 
s’allargarà fins el 2 de juliol 
oferint més de 10 propostes 
gratuïtes i la majoria a l’aire 
lliure.  Pàgina 49
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Qui rep, i quant, de 
subvencions a Igualada

Avions procedents d’arreu d’Espanya i moltes exhibicions es podran veure dissabte i diumenge a l’aeròdrom.  Pàgina 8

LLISTAT COMPLET DELS AJUTS A LES 168 ENTITATS IGUALADINES PER AL 2016

Argençola: 
Mercat de 
les Espècies i 
trobada amb 
Lluís Llach   Pàgina 39
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Maria Senserrich 
@msenserrich 

   
Avui un militant del PP q va amargar que 
ho era, per ser President del TC; decidirà 
sobre declaració aprovada per majoria el 

#9N #Parlament

L’EDITORIAL

El descrèdit de la política

A
questa setmana, el president de la Ge-
neralitat va anunciar que al setembre 
se sotmetrà a una qüestió de confiança 
al Parlament, per comprovar si disposa 

d’una majoria suficient per seguir governant, des-
prés de l’actitud de la CUP vers els pressupostos. 
Fa un parell d’edicions, criticàvem obertament 
l’escassa aportació d’in-
versions a l’Anoia en la 
proposta que el conse-
ller Junqueras va envi-
ar a la cambra catalana. 
No eren uns números 
acceptables per a l’Ano-
ia, però, és clar, les ra-
ons de la decisió dels 
qui teòricament salva-
guardaven l’estabilitat 
institucional són molt 
diferents de les que es 
poden esgrimir des del 
territori, com era el cas. Aquí hi ha quelcom més, i 
d’això no cal ser gaire intel·ligent per adonar-se’n.
Debats esperpèntics com el televisat el passat diu-
menge entre els dos exponents de la “nova políti-
ca” espanyola, o el trist episodi protagonitzat per 
la CUP, esmicolen a marxes forçades el ja escàs 

crèdit que els ciutadans tenen en la política. En-
certada o no, la legítima il·lusió de milers de ca-
talans en relació al procés sobiranista no mereix 
cops baixos com el d’aquesta setmana. Més enllà 
del raonable joc de la política, posar en entredit 
la paraula o, pitjor encara, la signatura d’allò pac-
tat per escrit és bombardejar els fonaments del 

sentit comú. Això no 
té res a veure amb la 
política. És més de 
donar sentit a la ca-
dena de valors, els 
que ens han ensenyat 
de petits, si és que 
alguns encara en te-
nen. Dóna la sensa-
ció que aquí tot s’hi 
val i, com deia Lluís 
Llach en una de les 
seves millors lletres, 
“no, companys, no és 

això”. 
En el llarg viatge a Ítaca ens ha sorprès una tem-
pesta traïdora, lletja, d’aquelles que no esperes i 
mai no et voldries encarar. No se sap encara si 
s’ha aconseguit salvar el vaixell, però almenys sa-
bem com no trobar-nos-la mai més. 

En el llarg viatge a Ítaca ens ha 

sorprès una tempesta traïdora, 

lletja, d’aquelles que no esperes 

i mai no et voldries encarar. Ara 

almenys sabem com no trobar-

nos-la mai més.
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Enric Ruiz
@enricruizb  

Consternats per la mort de Luis Salom 
D.E.P.  Molts anims tambe pels oficials 

del @Circuitcat_cat per la resta del cap de 
setmana.

Xavier Ribera
@xavier_ribera  

 Se traspasa el Tío Cuco... 
#PartidoDeVuelta

Jaume Singla Sangra 
@jaumesingla  

Es exagerat el que ens costa posar-nos 
d’acord entre independentistes 

i lo ràpid que els unionistes es posen 
d’acord en contra nostra.

Ramon V icens
@ramonvicens1 

Què algú li digui al @marianorajoy que la 
@GarbiMuguruza és filla de mare 

veneçolana, pare basc i residència fiscal a 
Suïsa. #Patriota

Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67  

Avui la PVP i bona part #Parlament ha fet 
un gran pas cap a la #vegueria #penedes. 
Enhorabona! Més a prop de sentir-nos 

millor a l’Anoia!

 Xavier Figueres 
@xavifigueres  

Sort que al món hi ha persones com @
oriolmitja el metge que lidera la lluita per 

l’erradicació del Pian! #pobresa

Patrícia Illa 
@patrilla12  

Veient a @tv3cat la celebració dels 40 anys 
de @LaTdP . Quin gran professional el 

#Puyal maaaare meva!!!!!
40 anys al servei del català

Lídia Morcillo
@lidia_morcillo  

#tous sempre és bonic però el 2/3 juliol 
més. Veniu, veniu.... #raconsdellegenda 

#cultura #país

#latevaveu

Mònica Morros Serra
@monicamorros

Em sento afortunada de poder aprendre 
de grans dones que lluiten per un món 
igualitari @feministes2016 @taniaverge

Eloi Badia, regidor de l’Ajuntament 
pel districte de Gràcia, que venia de 
moviments activistes populars, ha es-
tat incapaç de gestionar el disturbis. 
Fins ara treu ferro de ferits i destro-
ces (de moment més de 80.000 euros 
només en mobiliari urbà) i ha insistit 
en què “els altercats han estat generats 
per un grup molt minoritari, i s’han 
de considerar danys col·laterals els 
danys ocasionats a veïns i comerços”.

La Unitat Central Operativa  de la 
Guàrdia Civil ha demanat al jutge 
Eloy Velasco de l’Audiència Nacio-
nal que instrueix el ‘cas Púnica’ que se 
citi a declarar com a investigat Pedro 
Antonio Sánchez, president de la Co-
munitat de Múrcia, i Pilar Barreiro, 
alcaldessa de Cartagena i senadora, 

tots dos del PP, per presumptes de-
lictes de malversació de cabals pú-
blics i frau. 

María Dolores de Cospedal, secre-
tària general del PP, ha declarat que 
“els informes són informes i han de 
seguir un procediment judicial, per-
què són els jutges els que prenen les 
decisions”.

Xavier García Albiol, va exhibir un 
cartell d’Endavant, una de les for-
macions integrades a la CUP, en què 
apareix la imatge d’un agent dels 
Mossos, darrere del lema: ‘Pistolers, 
fora de Gràcia’. I va dir “hi ha una 
intencionalitat política per no actu-
ar davant els responsables dels inci-
dents”. El fet que “en els incidents de 
Gràcia només s’hagin derivat dues 
detencions es pot deure, o bé a una 
falta de professionalitat dels Mossos, 
una cosa que descarto perquè són 
excel·lents professionals, o bé per 
una directriu del Govern”.

Carles Puigdemont, President de la 
Generalitat, li va respondre “Potser 
està acostumat a tenir una policia, 
que obeeix instruccions polítiques i 
que elabora informes falsos. Ací les 

detencions les ordenen els jutges i les 
decideixen les policies, com sempre 
ha passat en aquest país”.

Joaquim Forn, portaveu de CDC a 
l’Ajuntament de Barcelona ha decla-
rat que “no dic que perilli la demo-
cràcia amb Colau, però sembla que 
ha vingut a salvar el món, com si la 
història de Barcelona comencés amb 
la seva arribada. Quan entres en un 
lloc no pots dir que tot està malament 
i que ara ho arreglaràs”.

Mariano Rajoy, president del Govern 
en funcions i líder del PP, ha comparat 
l’actitud de la CUP amb la de l’Exe-
cutiu que ell presideix: “El Govern de 
la Generalitat ha trobat més lleialtat 
i més col·laboració en el Govern de 
Madrid que en alguns dels seus socis 
parlamentaris”.

Iñigo Errejón, ha dit “La plurinaci-
onalitat no és una suma d’aliances 
electorals, és un projecte per guanyar 
la següent dècada. La plurinacionali-
tat i el dret a decidir no ens fan por. La 
nostra pàtria està construïda de dife-
rents països. Serem els pobles els que 
construirem la convivència i no els de 
dalt”.



Q ue José Ignacio Wert no va ser nome-
nat ministre de Cultura del “Reino de 
Ejpaña” pel seu currículum cultural, 
sinó pel seu pensament joseantoniano, 

no és cap secret per a ningú, però potser no se sap 
tant que es va envoltar d’un equip de col·laboradors 
(ells en diuen asesores) a sou, dignes d’una pel·lícula 
de Berlanga. Per cert, entre els membres destacats de 
l’equip, també hi havia un igualadí, destinat actual-
ment a l’ambaixada espanyola a Tokio, en labors de 
tècnic turístic. 
Com sabeu, aquest és l’any Llull ja que es complei-
xen set-cents anys de la mort d’aquest escriptor, fi-
lòsof, metge... el més important intel·lectual de la 
Mediterrània del segle XIII. Dóna nom a l’Institut 
Ramon Llull format per la Generalitat, el govern Ba-
lear, Andorra i l’Alguer i a un gran nombre de cen-
tres educatius o d’investigació dels Països Catalans. 
També dóna nom a la càtedra Ramon Llull de filo-
logia catalana de la Universitat de les Illes Balears.
Doncs bé, ara fa dos anys, i dins de la campanya des-
fermada contra el català, una col·laboradora/asses-
sora del ministre Wert, que volia fer mèrits “ante la 
superioridad” va telefonar al director de la Univer-
sitat de les Illes Balears i, literalment li va preguntar 
“Que sueldo cobra el señor Ramon Llull por dirigir 
la cátedra que lleva su nombre?”. L’interlocutor es 
va quedar glaçat en comprovar el nivell de coneixe-
ments de l’assessora del Ministerio de Cultura i es 
va limitar a respondre-li que Ramon Llull no dirigia 
la càtedra, sinó que ho feia el professor Joan Antoni 
Mesquida que, a més, dirigeix la càtedra de filologia 
catalana també a la UIB.
Suposo que la dona -la identitat de la qual no ha 
estat possible esbrinar pel mantell de silenci que hi 
ha posat al damunt el mateix Ministerio de Educa-
ción- devia consultar els llistats dels contribuents 
d’Hacienda, tot buscant “otro catalan defraudador” 
per a passar el nom a La Razón, El Mundo i l’ABC. 
Mitjans que, d’altra banda no varen recollir en el 
seu moment la notícia de la ridícula relliscada que 
va ser fins i tot objecte de comentari al Consell de 
Mallorca.
Si realment fos cert que Catalunya forma part d’Es-
panya, el dirigents del Ministerio de Cultura tin-
drien coneixement d’un autor que té més de 280 
obres escrites en català, mallorquí, llatí i àrab, que 
ha donat nom a un corrent filosòfic universal -el 
lullisme- que és considerat el gran pensador del 
Segle XIII i una de les figures patrimoni de tota la 
humanitat.
És ben cert que: “Castilla desprecia cuanto ignora”.  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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I
nèrcia és la propietat física dels cossos de ro-
mandre en estat de repòs relatiu respecte a un 
sistema de referència.  I se’n diu relatiu perquè 
tot està sempre en moviment i per tant mai hi 

ha res quiet. I resiliència és la tendència d’un sistema 
per tornar a la seva situació original després d’una 
acció. En sociologia es podria dir que ambdós són 
l’expressió de la resistència als canvis. Les revoluci-
ons busquen modificar profundament la societat i les 
reaccions socials intenten retornar-ho a com estava 
abans. Si la injustícia acaba produint un esclat social, 
l’ordre empeny el pèndol vers l’altre extrem. I així es 
desplaça d’una banda a l’altra, però no es detura mai 
en el just centre. No són doncs ni les manifestacions 
ni les accions de força les que caracteritzen els canvis, 
sinó la capacitat de modificar les inèrcies de fons. 
La transició espanyola ha portat prop de quaranta 
anys d’una democràcia, que malgrat no ser perfecte, 
ha estat el període més llarg d’un règim no absolu-
tista. Però mai han deixat d’haver-hi tics autorita-
ris. Des dels ajuntaments, fins a la corona. Alguns 
s’havien cregut que ja s’havia superat una cultura 
ancestral d’aquestes terres. Creien que s’havia acon-
seguit superar  la dictadura. Però ara s’adonen que 
aquesta manera de ser, a Espanya, no era cosa d’en 
Franco, sinó una fórmula molt arrelada. Nascuda 
dels cabdills castellans, s’ha anat estenent per tota la 

Península Ibèrica i per bona part de Sud-amèrica. És 
la forma reaccionària d’entendre la societat, que ha 
romàs quasi intacta durant segles. 
Les societats catalana i espanyola segueixen camins 
evolutius diferents. No sols ara que tant es parla del 
Procés. També en temps d’Isabel i Ferran. Malgrat 
les onades migratòries, i els esforços unificadors, 
imposant llengua i costums alienes a Catalunya, les 
dues societats continuen separades perquè responen 
a cultures distintes. Al llarg de la història, a les dues 
hi ha hagut de tot, però en proporcions, durada i 
significances molt diferents. Només cal veure com 
es reacciona davant els problemes socials. Mentre 
ací tornem a debatre conceptes anarquistes, com els 
okupes, l’estat utilitza el Tribunal Constitucional 
com la vella Inquisició. 
La política nacional ja no és suficient en una soci-
etat globalitzada on la distribució de la riquesa es 
decideix a la City londinenca, les multinacionals do-
nen feina al Tercer Món i es paguen els impostos a 
paradisos fiscals. Mentre uns creuen que manar és 
imposar, els altres parlen d’adaptar-se als temps. Po-
der i idees. Conceptes i emocions. Impacte mediàtic 
o gestió reflexiva. Projecte i personalismes. Classe 
mitjana i aristòcrates. Les inèrcies i resiliències són 
corrents que es mantenen. Canvia la forma. Segueix 
el fons.  

Corrents de fonsWert i Ramon Llull

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com

                 Andreu Pons          
                            · Graduat Social · 
                            · Laboral · Fiscal · 
                               · Comptable ·

                      615 392 438
                       93 004 46 49

andreupons@graduatssocials.cat

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LA VEU del lector

CARME SOLER i GALLART

Dimecres, l’Ajuntament va fer un reconeixement institucional a 
Carme Soler i Gallart, directora del CEIP Gabriel Castellà que ha 
arribat a la jubilació després d’una trajectòria impecable de Mestra, 
oferint un servei de bona educació i formació als nostres infants.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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INCIDENT AL REC
Rosa Galera

El dia 2 de juny, anant de compres 
pel Rec, vaig caure accidentalment 
al canal. Escric aquestes paraules 
per donar-li el meu agraïment a la 
persona anònima que em va ajudar 
a sortir del canal, ja que degut a las 
lesions que em vaig fer necessitava 

ajuda per sortir-ne i aquesta persona 
va baixar al rec i em va treure. Amb 
la caiguda em vaig quedar xopa i em 
vaig espantar. Em sentia adolorida 
i atabalada i en aquell moment no 
vaig poder agrair a aquesta persona 
el seu gest valent i altruista, així que 
amb aquest breu escrit voldria do-
nar-li les gràcies de tot cor. 
Moltíssimes gràcies.

A
quest cap de setmana 
passat ha tingut lloc 
quelcom inexplicable. 
Quasi 3000 persones 

han estat invisibles al vell mig de 
la capital catalana, Barcelona. Si 
ara, amb la societat de la infor-

mació, tot el què passa a és notícia. Si 3000 per-
sones poden fer molt de soroll.  Però és que no 
teniu en compte allò més important, eren dones. 
Eren dones i feministes! 

Durant els dies 4, 5 i 6, s’ha commemorat el 40é 
aniversari del què varen ser les primeres Jornades 
Catalanes de la Dona. Al 1976, milers de dones, 
van reunir-se al paranimf de la Universitat de 
Barcelona, per reivindicar els seus drets i per exi-
gir, que en el nou període que s’obria, no s’exclo-
gués a més de la meitat de la població, les dones. 

Quaranta anys més tard, l’energia despresa 
d’aquestes jornades encara segueix viva. Durant 
3 dies, centenars de col·lectius feministes han 

MÒNICA MORROS SERRA
@monicamorros

Gairebé 3000 persones invisibles
ocupat les aules i els passadissos de la Universi-
tat Pompeu Fabra tornant a respirar aquella es-
perança de llibertat que desprenien les primeres 
jornades. Enguany, les jornades pretenien conti-
nuar lluitant per la igualtat de drets, fer xarxa, 
generar coneixement i visualitzar el feminisme 
del nostre país. Però això no és prou important. 
Imagineu-vos la poca importància que té llui-
tar pels drets de més del 50% de la població que 
cap dels gran mitjans ha vist oportú dedicar uns 
minuts o unes pàgines a un esdeveniment com 
aquest. 

Però no patiu, pel què sí que hi ha hagut molts 
minuts i moltes pàgines ha estat per la celebració 
d’uns 40 anys que sí que tenen importància, els 
de les retransmissions de futbol en català amb 
Joaquim Maria Puyal. No nego la contribució a 
la llengua catalana que això pot haver compor-
tat. Però em produeix vergonya de país que cap 
mitjà hagi considerat que les Jornades Feministes 
es meresquessin ni una minsa part del espai que 
van ocupar els 40 anys relacionats amb el futbol.

Les paraules “Ara no toca” ressonen constant-
ment entre els límits del territori català. L’excusa 
de la crisi o de la construcció d’una futura re-
pública catalana són usades constantment per 
relegar les demanes d’igualtat entre sexes en un 
segon pla. Si no ens creiem els ideals de llibertat 
i igualtat per tots i totes, vol dir que no estem 
preparats per construir un país millor, no en sa-
brem. La nostra anhelada república seguirà sent 
un gran aliat del heteropatriacat. 

Les nostres avantpassades, amb independència 
del lloc de procedència, han lluitat molt. Aque-
lles dones que reclamaven el dret a vot, el dret al 
propi cos, el dret a la coeducació o el dret a ac-
cedir al mercat de treball, en igualtat de condici-
ons, ho varen fer per deixar un món més just per 
les què veníem. Fa segles i segles que es reclama 
que la igualtat entre homes i dones sigui una rea-
litat, però malauradament això encara no és així. 
Aquest cap de setmana s’ha demostrat clarament, 
3000 dones, parlant d’igualtat, no tenen res a fer 
enfront del futbol.  
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Amb el finançament de: Amb la col·laboració de:

MÉS PUNTS DE RECOLLIDA,
PER LA CARA!

Quan els petits aparells ja no funcionin, porta’ls a qualsevol botiga 
d’electrodomèstics senyalitzada amb aquest distintiu. A les botigues 
petites si en compres un de nou i a les grans en qualsevol moment.
Els aparells elèctrics i electrònics contenen materials que, mal reciclats, són nocius per al medi ambient. Reciclar-los bé, ara és més fàcil que mai.

residus.gencat.cat
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P
rimer va ser l’aprovació 
de la Llei 23/2010, de 23 
de juliol per la qual es va 
fixar l’àmbit de planifi-

cació territorial del Penedès i que 
va ser aprovada per unanimitat de 
tots els grups parlamentaris de la 

Cambra legislativa catalana i ara, el passat 2 de juny 
del 2016, és també una data a recordar: va ser pre-
sentada al Registre del Parlament, la Proposició de 
llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de 
vegueries, amb l’objectiu de consolidar el reconeixe-
ment de la realitat i singularitat territorial del Pene-
dès. 
La tercera és la bona, i la diferència respecte de les 
altres dues que s’havien presentat anteriorment i que 
van declinar per finalització de les respectives legis-
latures, és que ara som una majoria qualificada, 99 
dels 135 parlamentaris, un consens d’excel·lència. 
Gràcies als 10 diputats i diputades que l’han signa-
da, ho podem finalment gaudir i assaborir-ho tran-
quil·lament, sense presses. Recordar que onze anys 
enrere vam fer un primer pas i érem lluny, i ara un 
cop n’hem fet més de quatre mil, ja som molt a prop. 
El més important era avançar sempre, perseverar i 
fer un pas cada dia, per arribar per fi al que som, un 
territori petit però amb personalitat pròpia, dens en 
cultura i rics d’aportacions.
La nostra feina ha sigut un procés llarg, hem estat li-
mitats pels canvis, des de la setena legislatura fins a la 
onzena, l’actual... i hem seguit un procés com el d’un 
tren cremallera que avança a poc a poc, però que mai 
retrocedeix....  La gent de la PVP ens sentim orgullo-

E
m trobo sovint que quan 
es discuteix d’algun tema 
polític sempre hi ha qui 
intenta tancar el debat 

anteposant la consigna política per 
davant de l’explicació argumenta-
da que un espera sentir de perso-

nes intel·ligents. Podem parlar, per exemple, d’una 
consigna política molt repetida darrerament, aque-
lla que diu que “els bancs són els culpables” de tot. 
No s’acostuma a passar d’aquí, i el debat, per dir-ho 
d’alguna manera, no va més enllà d’anar repetint la 
frase com un lloro, com si per més que es repetís po-
gués acabar sent veritat. Estudiem-la, doncs. 
Es diu que en aquesta crisi els bancs han estat resca-
tats amb diner públic, i això és fals. Els bancs no han 
estat rescatats amb diner públic. S’han rescatat en-
titats financeres, sí, però cap d’aquestes entitats era 
un banc sinó que eren caixes d’estalvi, i tothom sap 
que no té res a veure una cosa amb l’altra. Els bancs 
són entitats privades amb uns accionistes que arris-
quen la seva inversió. Així, si el banc té pèrdues, qui 
hi perd és l’accionista, no el contribuent. Les caixes, 
en canvi, no tenen accionistes. Estaven supervisades, 
dirigides i fèrriament controlades pels polítics que 
governaven el territori i, quan van anar malament, 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

FÈLIX SIMON, President de la Plataforma per una Vegueria Pròpia
www.vegueriapenedes.cat
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Consignes vs. arguments

Embadalits i agraïts

aquestes entitats sí que es van rescatar amb diner 
públic. 
Posem un exemple ben proper i nostrat de caixa res-
catada, la catalana Caixa de Catalunya, depenent de 
la Diputació de Barcelona, llavors controlada pels 
socialistes. Després va ser Catalunya Banc (de fet 
encara conserva la marca), i ara, després de la seva 
privatització, és una secció més del banc espanyol 
BBVA. El socialista Narcís Serra, ex gairebé tot en 
política, era qui es trobava al capdavant de l’entitat. 
Els socialistes, que llavors manaven molt al territori, 
controlaven el consell d’administració, amb el su-
port dels sindicats i altres entitats. Per tant, posats a 
buscar culpables del desastre d’aquella caixa, els tro-
barem entre els socialistes, no entre els bancs. 
És important tenir molt clares aquestes coses, i po-
der rebatre aquesta mena de falsedats sempre que 
se’ns intenti fer passar bou per bèstia grossa. Si se-
guim acceptant com si res que es vagi repetint que 
“els bancs són els culpables”, potser correm el risc 
que la gent que no rumia gaire pugui concloure que 
l’afirmació és certa i actuï en conseqüència. No seria 
gens recomanable que s’acabés perdent la confiança 
en les nostres entitats financeres, la gent tragués tots 
els diners del banc i els amagués sota el coixí com ja 
havia passat en èpoques pretèrites.   

sos d’haver sigut capaços de perseverar i mantenir 
malgrat moltes sotragades i incerteses, amb la fina-
litat d’assolir el reconeixement del Penedès. Per no-
saltres, la Vegueria Penedès és una il·lusió col·lectiva, 
amb la legitimitat d’un moviment majoritari actiu 
i amb el coratge polític suficient. Gràcies a tothom 
que ho està fent possible.
Recordem que des del ja llunyà 2004 fins avui, les 
adhesions a la campanya a favor de l’àmbit i la ve-
gueria Penedès han estat multitudinàries començant 
pels 4 Consells Comarcals i 66 municipis dels 72 de 
l’àmbit Penedès, seguint per 132 entitats i associa-
cions (7.950 associats), 13 associacions empresarials 
(5.250 empreses), i acabant pel gran nombre de per-
sones a títol individual que mitjançant signatures o 
per altres procediments hi han donat el seu suport. I 
també cal recordar que durant aquest temps, la PVP 
ha redactat més de 200 comunicats de premsa (con-
sultables a www.vegueriapenedes.cat) que recullen el 
coratge, la fermesa i també el seny suficient que ha 
calgut per fer la feina, en defensa de la dignitat d’un 
territori, convençuts que el PENEDÈS ERA POS-
SIBLE, tal com deia simptomàticament el títol del 
llibre publicat just ara fa un any en ocasió del desè 
aniversari de la Plataforma.
Sabem que amb el reconeixement de la sobirania del 
nostre territori i amb les eines de què disposarem 
quan en els anys immediats estigui tot desplegat i ma-
terialitzat, els nostres càrrecs electes podran complir 
amb l’obligació ètica de mantenir el Penedès d’una 
manera sostenible per a les generacions actuals i futu-
res.... i ben segur que també repercutirà positivament 
en el nou futur que ja s’albira del nostre país.  

D
es del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya 
s’havia fet una propos-
ta d’uns pressupostos 

per al 2016 compromesos amb les 
polítiques socials, amb vocació de 
foment de l’ocupació i de l’econo-
mia productiva, amb sostenibilitat 
financera, i construint, amb poca 

fressa i molta endreça, estructures d’Estat. Uns pressu-
postos vius, realistes i en contacte amb el territori i la 
seva gent, també de la Catalunya Central.
Haguéssim pogut parlar de l’aplicació dels pressu-
postos en l’àmbit de la Catalunya Central, del fet que 
l’evolució en la inversió real que recollien en el conjunt 
de les sis comarques que la conformen experimentava 
un increment en la proposta d’enguany, concretament 
en més d’un 50% respecte l’any anterior en pondera-
ció amb el total del pressupost de la Generalitat de Ca-
talunya i gairebé un 15% superior en termes absoluts 
respecte el 2015 per al mateix àmbit territorial i que 
recollia l’atenció a necessitats reals; del fet que la Cata-
lunya Central esdevenia el tercer territori amb major 
creixement relatiu per al 2016 quan a inversió real i 
que apuntava a consolidar una certa evolució creixent; 
de la necessitat d’articular també a través dels pressu-
postos la proximitat i detall merescut a la realitat de 
l’Anoia, el Bages, El Berguedà, el Moianès, Osona i el 
Solsonès, i de temes sensibles a encarar pel territori 
com inversió per a l’Hospital d’Igualada, la ronda sud, 
d’altres millores en infraestructures viàries o l’execu-
ció d’obres en equipaments escolars, entre molts d’al-
tres.
Haguéssim pogut parlar de diferents variables i indi-
cadors pretesos que recollia la proposta de comptes 
per a la present anualitat: de la creació neta de llocs de 
treball, de l’enfortiment del dinamisme de l’economia, 
de l’augment de la despesa social en termes absoluts i 
relatius, de l’impuls a la recerca i la innovació, del fo-
ment de la cooperació tecnològica, del suport a l’em-
prenedoria, del finançament empresarial, de la pro-
moció del comerç, del foment territorial del turisme, 
de la millora en la competitivitat del sector agrari, de 
l’Estratègia Catalunya 2020, ... i de tots aquells objec-
tius i voluntats inherents al projecte de pressupostos.
Haguéssim pogut parlar d’uns comptes elaborats 
d’acord i en funció de l’entorn existent, la situació 
d’emergència social, i una voluntat i requeriment for-
mulats, bastir una Catalunya plenament sobirana. Un 
context per tant, que ens ubicava, i ens ubica, pel què 
fa a ingressos en una situació on l’objectiu de dèficit 
imposat és desproporcionat i injust i on, si bé l’eco-
nomia evoluciona favorablement, això no es tradueix 
en una millora equivalent dels ingressos i que posa en 
evidència que el model de finançament autonòmic 
està esgotat. I pel què fa a la despesa, en un escenari 
on es fa palesa la voluntat del Govern per atendre amb 
compromís les polítiques socials i, amb ferma vocació, 
el foment de l’ocupació i de l’economia productiva, 
reassignant recursos cap a la despesa social i en especi-
al atenent a qui més ho necessita.
De tot això, i molt més, n’haguéssim pogut parlar, en 
volem parlar, n’hem de parlar, perquè els pressupostos 
han de ser per sobre de tot, en present i amb clau de 
futur, en benefici i tenint present la Catalunya Central, 
i sense defugir la responsabilitat encomanada d’im-
pulsar el procés cap a la independència. Malgrat tot, 
passi el que passi, seguim amb determinació. 

LAURA VILAGRÀ, Delegada territorial 
del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central
@LauraVilagrPons

Pressupostos, no ens els 
podíem deixar perdre
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E
ntre les imatges impac-
tants que ens arriben per 
la televisió, n’hi ha unes 
que em repugnen especi-

alment: les que mostren els nens 
soldats. Suposa una manipulació 
i una perversió que no puc ad-

metre de cap de les maneres. Ensenyar als nens el 
funcionament de les armes i els mecanismes de 
matar em sembla una aberració pròpia de ments 
sense principis ètics ni morals. Fins ara ho haví-
em vist només en alguns països de l’Àfrica, on, 
per altra banda, algunes ONGs intenten rescatar 
aquests infants i educar-los en sentiments humans 
com a persones que són.
Però sembla que no tothom ho veu així. El mi-
nistre espanyol de Defensa, per exemple. (Potser 
caldria retornar a l’antiga denominació de Minis-
teri de la Guerra?). La visió d’un nen vestit de ca-
muflatge manipulant una arma és una imatge que 
potser a ell li estimula les neurones però a mi em 
remou les entranyes. Les armes, senyor ministre, 
només serveixen per a una cosa: matar. I ensenyar 
a matar a un infant de pocs anys em sembla la pit-
jor aberració que un polític pot cometre.
Esclar que si mirem la seva biografia, les vides hu-
manes li deuen importar ben poc. Vostè ha estat 
–i segueix essent– un fabricant i traficant d’armes 
elevat a la categoria de ministre per un govern 

JOSEP M. CARRERAS

Jocs de guerra
vostè intentava justificar la seva posició. “Els nens 
han de saber –venia a dir– que la democràcia té un 
preu i que per pagar-lo a vegades cal donar la prò-
pia vida”. La relació seria la mateixa que dir que 
la pornografia és un instrument necessari  per a 
l’educació sexual dels joves...
A més, m’agradaria que em digués un sol cas, en 
la llarga història d’aquest país, en què l’exèrcit 
hagi sortit al carrer per defensar la democràcia. 
Els catalans en podríem dir moltes coses de l’acció 
de l’exèrcit com un instrument de genocidi. Les 
armes han servit per implantar dictadures amb 
un menyspreu total de les vides i els drets de les 
persones. Ni una sola vegada per imposar una de-
mocràcia. I no em vingui ara amb la història de la 
“defensa nacional”. En una Europa unida, els exèr-
cits no tenen raó de ser. Caldria abolir el servei 
militar i substituir-lo per un servei civil en benefi-
ci de la comunitat. En comptes d’una activitat tan 
productiva com fer sonar trompetes i tambors i 
desfilar movent-se com autòmates, podrien dedi-
car-se a atendre les persones que sofreixen. Feina 
no els en faltaria. És clar que vostè potser sí que 
trobaria a faltar els sucosos beneficis que propor-
ciona la sang vessada.
Per això, si d’algun perill hem de defensar-nos els 
ciutadans, és de persones com vostè que viuen per 
a la mort i la porten pintada a la cara. Nosaltres 
preferim la vida i la pau.  

tan pacifista com el PP. Ha hagut de reconèixer 
que continua des del ministeri signant contractes 
amb les seves empreses. Això és el que interessa: 
el negoci, que les armes siguin prou eficients per 
aconseguir el seu objectiu. Per això vostè ha es-
tat –no sé si ho és encara– director general per a 
Espanya de la multinacional MBDA, la principal 
fàbrica de míssils d’Europa. Per si no n’hi hagués 
prou, ha estat conseller de Instalaza SA, la fàbrica 

espanyola de bombes de dispersió amb les quals 
Muammar-el-Gaddafi atacava els insurgents de la 
primavera àrab de Líbia. Quan el govern espanyol 
va prohibir-les subscrivint el tractat de Dublín de 
2008, vostè va reclamar a l’estat 40 milions d’euros 
per “danys i perjudicis”, quantitat que indirecta-
ment hem pagat entre tots.
Però tan greu com això són les paraules amb que 
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L ’aeròdrom d’Igua-
lada-Òdena acollirà 
aquest dissabte 11 i 

diumenge 12 de juny la cita 
ineludible dels aficionats a 
l’aviació esportiva, corpora-
tiva i de serveis de Catalunya 
i el sud-oest d’Europa.  Un 
esdeveniment pels aficionats 
al món de l’aeronàutica però 
d’interès per a tots els públics, 
ja que –com ha explicat el 
president de Fira d’Igualada, 
Joan Domènech- “és l’únic 
certamen d’aquestes caracte-
rístiques on el públic està tan 
a prop dels protagonistes que 
pot tocar les avionetes i parlar 
amb els pilots”.
Així, el certamen ha apos-
tat per activitats i espectacles 
pensades per a tots els públics, 
professionals i no professi-
onals, que trobaran entrete-
niment mirant al cel i arran 
de terra. Amb la vista posada 
al cel es podrà gaudir de l’es-
pectacle d’avionetes, velers, 
ultralleugers, paramotors, au-
togirs… i per segon any conse-
cutiu, se sumen a l’espectacle 
els parapents que realitzaran 
impressionants salts des d’he-
licòpters. A més a més, i tam-
bé per segon any consecutiu, 
el certamen comptarà amb el 
vol de drons en mans d’afici-
onats que mostraran les seves 
habilitats.
Arran de terra ,el visitant po-
drà visitar els estands exposi-
tors amb les darreres novetats 

L’aeròdrom espera aquest cap de setmana més 
de sis mil visitants a la fira Aerosport

La PAH Anoia fa reunions amb diversos ajuntaments de la comarca 
per impulsar mesures en habitatges i pobresa energètica

del sector, assistir a conferèn-
cies tècniques i exposicions 
fotogràfiques.

24 edicions
El certamen d’aeronàutica 
Aerosport que organitza Fira 
d’Igualada des de fa més de 
vint anys celebra enguany la 
seva 24a edició amb la volun-
tat de rebre de nou els gairebé 
6.000 visitants de l’any passat, 
un públic que tindrà una gran 
oferta d’activitats i espectacle 
per triar, a més de la possibili-
tat de contractar vols i provar 
en primera persona l’experi-
ència de volar pel cel de la co-
marca.
Un any més, Aerosport també 
acollirà la trobada de Trikes, 
arribant a l’onzena edició i 
que està organitzada per La 
Federació Aèria Catalana i 
l’Aeri Club Deltatrike d’Igua-
lada. Un dels hangars acollirà 
l’exposició fotogràfica de l’as-
sociació d’spotters de Barce-
lona-El Prat, que oferirà una 
mostra amb les millors imat-
ges d’aeronaus.

Bona resposta 
dels expositors
En roda de premsa, el presi-
dent de Fira d’Igualada, Joan 
Domenech ha explicat que 
“la resposta dels expositors 
es manté”. En aquest sentit, 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va agrair la tasca de 
Fira d’Igualada “que afavo-
reix les relacions obertes amb 
la Generalitat per fer avançar 
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La fira Aerosport és única en el territori espanyol.

crear grans expectatives i que 
després portin a frustracions.” 

Entrada gratuïta
Aerosport obrirà portes tot el 
cap de setmana, dissabte 11 de 
10 del matí a les 7 de la tarda i 
diumenge 12 de les 10 del matí 
a les 3 de la tarda. L’entrada és 
gratuïta i s’ofereix servei de 
bar durant tota la jornada.
Aquest certamen és un dels es-
deveniments més ambiciosos i 
de més èxit que organitza Fira 
d’Igualada, juntament amb 
la col·laboració i el suport 
dels ajuntaments d’Igualada i 
Òdena, la Diputació de Barce-
lona i Aeroports de Catalunya 
i l’ajuda de diverses entitats.

el projecte sobre l’aeròdrom”. 
Per la seva banda, Francis-
co Guisado, alcalde d’Òdena 
i president del Consorci de 
l’Aeròdrom, també va desta-
car la importància d’Aeros-

port pel territori i es va mos-
trar esperançador pel futur de 
la infraestructura “volem un 
projecte realista, d’acord a la 
realitat i que sigui viable. No 
volem un projecte que pugui 
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L a Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca infor-
ma que han començat 

una roda de reunions amb els 
Ajuntaments de la comarca, 
per presentar-los el document 
de propostes en relació a l’ha-
bitatge i la pobresa energètica, i 
demanar-los el seu compromís 
públic amb l’aplicació de les 
mateixes.  
Fonts de la PAH expliquen 
que “d’aquí uns dies informa-
rem públicament dels resultats 
d’aquestes reunions, que ja 
hem mantingut amb els Ajun-
taments de Vilanova del Camí, 
Piera, Capellades i la Torre, i en 

breu ho farem amb el d’Iguala-
da, Montbui, Òdena, i la resta 
de municipis, i farem un segui-
ment públic del compliment 
dels compromisos que surtin 
de les esmentades reunions.  
La Llei 24/2015, de mesures 
urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitat-
ge i la pobresa energètica, ha 
donat eines als Ajuntaments 
per fer front als desnonaments, 
als talls de subministraments i 
per mobilitzar l’habitatge buit 
en mans d’entitats finance-
res durant els últims 9 mesos. 
Durant aquest temps la Llei, 
sorgida d’una Iniciativa Le-
gislativa Popular i avalada per 
més de 150.000 signatures, ha 

demostrat la seva utilitat, tot i 
que la gran majoria d’Ajunta-
ments no s’han atrevit a apli-
car-la en tota la seva extensió. 
Nombrosos col·lectius que 
lluiten contra l’exclusió social, 
com les Treballadores Socials 
de Catalunya, els Bombers, la 
Confederació d’Associacions 
de Veïns de Barcelona i la Fede-
ració d’AMPAs de Catalunya ( 
FAPAC) han mostrat el seu su-
port a la llei, i han manifestat 
que “salva vides”. 
Des de dimarts 30 de maig, la 
Llei 24/2015 es troba suspesa 
degut al recurs que el Govern 
en funcions de Mariano Rajoy 
va presentar al Tribunal Consi-
tucional. Entre d’altres articles, 

queda suspesa l’obligatorietat 
dels bancs d’oferir un lloguer 
social, així com la mobilització 
d’habitatge buit a través de la 
cessió obligatòria. La realitat 
que pateix la nostra comarca 
en matèria d’habitatge és molt 
greu, i la suspensió de la Llei 
l’agreujarà encara més, deixant 
a moltes persones sense alter-
nativa habitacional mentre els 
bancs acumulen pisos buits i 
inicien un nou episodi especu-
latiu. 
 Per aquest motiu, les PAHs de 
tot el territori s’estan reunint 
amb els Ajuntaments, per tal 
de presentar-los el document 
“Proposta d’Actuacions ur-
gents i coordinades pel dret a 

l’habitatge i els subministra-
ments”, que recull les accions 
que, al seu parer, els Ajunta-
ments haurien d’aplicar de for-
ma coordinada, amb urgència 
i de forma prioritària per do-
nar resposta a les situacions de 
pèrdua d’habitatge i pobresa 
energètica. 
Es tracta de mesures d’urgència 
a activar des de ja per “cobrir 
el buit dels articles impugnats 
mentre no es creen els instru-
ments per substituir-los”, com 
ara per solucionar l’emergèn-
cia habitacional, i l’aplicació de 
la part de la Llei 24/2015 sobre 
pobresa energètica, que conti-
nua vigent, i que ha evitat prop 
de 30.000 talls a tot Catalunya. 
  



Oriol Junqueras, Miquel Iceta i Xavier Domènech seran a l’Anoia 
en actes de la campanya de les eleccions generals
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Oriol Junqueras i Gabriel Rufian seran el proper divendres 17 de juny a Igualada.
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A questa passada mati-
nada ha començat la 
campanya electoral 

per a les eleccions generals 
del proper 26 de juny. Recor-
dem que, entre els candidats 
anoiencs, només n’hi ha cinc,   
tres d’ells a Esquerra. Carolina 
Telechea (ERC) ocupa el lloc 
número sis de la candidatu-
ra, David Prat el 16è i Merit-
xell Humbert el 20è. Àngels 
Chacón (CDC) el número 
set, i Joan Agramunt (PP), el 
divuit. De tots, sembla que Te-
lechea podria ser diputada a 
Madrid amb relativa facilitat, 
a tenor de les enquestes publi-
cades fins avui. De moment, 
ja es van coneixent actes elec-
torals de campanya a l’Anoia, 
alguns amb la presència d’im-
portants personalitats.

Miquel Iceta, avui a Òdena
Avui divendres el Secretari 
General del PSC, Miquel Iceta, 
serà a Òdena. Arribarà a les 7 
de la tarda a l’aerodròm, on 
amb els companys de partit 
del PSC Òdena  farà una visita 
guiada per les instal·lacions, 
després es visitarà la torre del 

Miquel Iceta, avui divendres a Òdena.

Castell d’Òdena i finalment, a 
les 8 del vespre, se celebraran 
uns parlaments al Parc de la 
Font d’Òdena.

Dilluns, Xavier Doménech a 
Igualada
En Comú Podem a l’Anoia 
també ha preparat diversos 
actes. Així, el proper diumen-
ge es farà un acte  a les 12 a la 
Plaça del Mercat de Vilanova 
del Camí., amb Marcelo Ex-
pósito, número 8 de la can-
didatura d’ECP al Congrés; 
Muntsa Montpió, número 17, 
i Anna Toro, candidata al Se-
nat. 
El cap de llista, Xavier Domè-
nech, serà dilluns a Igualada, 
al migdia, amb un contacte 
amb periodistes a la plaça de 
l’Ajuntament. 

Oriol Junqueras i Gabriel 
Rufian, divendres a Igualada
El proper divendres, 17 de 
juny a les 19.30h, la plaça 
de l’Ajuntament d’Igualada 
acollirà l’acte central d’ERC 
Anoia en la campanya de les 
eleccions del 26 de juny al 
Congrés dels Diputats, amb 
la presència del vicepresident 
del Govern de la Generalitat i 

president d’Esquerra Republi-
cana, Oriol Junqueras, acom-
panyat pel cap de llista repu-
blicà a les Corts de Madrid, 
Gabriel Rufián. 
Ambdós republicans estaran 
acompanyats, també, per la 
candidata n.4 a la llista del 
Congrés, Ana Surra, d’origen 
uruguaià i exrefugiada, i la 
candidata anoienca, l’advoca-
da igualadina Carolina Telec-
hea. 
Telechea està situada al nú-
mero 6 de la llista d’ERC al 
Congrés per la demarcació de 
Barcelona i seria la primera 
diputada anoienca a les Corts 
de Madrid, en cas de sortir 
escollida. En aquests comicis, 
doncs, ERC és l’únic partit de 
la comarca que té opcions re-
als de tenir una diputada a les 
Corts, ja que no hi ha cap altra 
candidatura que tingui algu-
na expectativa real. Segons la 
candidata anoienca “la comar-
ca necessita tenir quantes més 

veus possibles que la defen-
sin a tot arreu, millor, inclòs 
el Congrés”, assegurant que 
“lluitaré des de Madrid per la 
comarca i els interessos de la 
seva gent”. 
En l’acte del proper divendres 
17 també hi seran presents els 

candidats anoiencs a la llista 
del Congrés, l’igualadí, presi-
dent de les JERC Anoia, David 
Prat, i la vilanovina, regidora 
al consistori de Vilanova del 
Camí, Meritxell Humbert, i 
presidenta comarcal del partit 
republicà.

Xavier Domènech serà dilluns vinent a Igualada.

Tot inclòs a la factura

des de

/dia0,78€*

aire condicionat

solució
integralSI

C/ Sant Jordi, 15. Igualada
 T. 938 017 822

Informa-te’n al Punt de Servei Endesa

*Vegeu-ne més informació i condicions a www.aireacondicionadoendesa.com

+ de descompte
a la factura de la llum

durant un any si contractes 
abans del 31 d’agost.

12%

815_PBN285_LaVeudAnoia_250x90,25_S&S_SIAC_Parera__SIN_AA_F_AD_CAT.indd   1 18/5/16   16:34



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D ecidim va ser el re-
sultat de la proposta 
de confluències que 

es va fer a Igualada. Diverses 
opcions polítiques, entre les 
que hi havia Iniciativa Verds, 
habitual en els darrers anys en 
el consistori, van confirmar 
una candidatura que va asso-
lir representació. L’informàtic 
igualadí Darius Castañé, de 
Pirates Catalunya, va entrar a 
l’Ajuntament per primera ve-
gada. 

Estaria d’acord en què el 
primer any de mandat mu-
nicipal a Igualada ha trans-
corregut una mica, com de 
passada, políticament par-
lant? Des de la seva formació 
esteu contents en tot el què 
s’ha fet?
Sí que s’han fet accions de 
càrrega política, el que passa 
és que potser no hem sabut 
fer-les arribar bé a la gent. En 
canvi, el govern el que ha fet 
és esborrar la política i con-
vertir-se en purs gestors de la 
cosa pública, són més tecnò-
crates que polítics. No apor-
ten res nou... Nosaltres hem 
fet propostes en positiu, du-
rant el primer any hem incidit 
molt en la tarificació social, 
per exemple. Hi ha altres go-
verns convergents que ja ho 
porten a terme, això. Aquí do-
nen llargues.
Vostè és nou a l’Ajuntament. 
Com ho ha vist, tot plegat. I 
com creu que l’han vist, des 
del govern de CiU?
Jo crec que des del govern no 
saben ben bé com agafar-nos, 
diria. Per ser una formació di-
ferent, millor que abans, per-
què som molta gent i hi ha 
una pluralitat molt àmplia. A 
nivell de la ciutat, sabem que 
a la gent a la qual hem pogut 
transmetre les nostres idees, 
aquestes són ben rebudes.
A nivell intern, Decidim fun-
ciona?
L’assemblea hi és, i funciona. 
Les coses que decidim, les fem 
per consens, després de llimar 
les diferències, fins que estem 
d’acord tots els grups. Sí que 
pot semblar lent, des de fora, 
però també és molt profund. 
Hi ha moltes dades, molt di-
àleg, i això és positiu, perquè 
enriqueix políticament i intel-
lectualment.

“El govern de Castells és el del fum, de l’atrezzo, dels grans 
anuncis que tot és meravellós... quan al darrere no hi ha res”

Creixeu?
Costa molt, però això és més 
per desprestigi de la política, 
que per altra cosa. Però volem 
créixer, sí, en tots els vessants 
possibles. 
En Comú Podem ja sap què 
és guanyar a l’Anoia, com 
va succeir a les generals. És 
una fórmula que triomfa, i 
sembla que es repetirà el 26J. 
Això el fa sentir més segur, a 
l’Ajuntament. O més nervi-
ós?
Més tranquil. La feina a 
l’Ajuntament és molt llarga i 
pesada, però la faig de gust, i 
sense nervis. L’èxit d’En Comú 
Podem és un “plus”, perquè 
aquestes propostes que neixen 
de molts col·lectius s’estan es-
tenent a tot el territori. És un 
valor afegit.
Pot passar que Decidim acabi 
essent En Comú Podem?
A veure, Decidim Igualada es 
manté neutral, davant les elec-
cions generals. Altra cosa és el 
que pensin cadascuna de les 
formacions que la integren. 
D’altra banda, Decidim és un 
nom que vam triar perquè ja 
volíem tenir el nom d’Iguala-
da en Comú, seguint l’estela 
de Barcelona, però quan es 
va autoritzar ja no hi érem a 
temps... Va arribar l’endemà 
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“Estem molt satisfets 
d’haver pogut introduir 
una manera diferent de 
fer les coses a l’Ajunta-
ment. La nostra assem-
blea funciona molt bé”

Darius Castañé, a la redacció de La Veu de l’Anoia.

Valoració del primer any de mandat municipal. Entrevista al regidor d’Igualada Decidim, Darius Castañé

de registrar Decidim Igualada. 
És clar que pot ser que acabem  
canviant el nom. Ja es veurà.
Quina ha estat la seva prin-
cipal decepció, en aquest pri-
mer any a l’Ajuntament?
Doncs que des del govern de 
CiU es digués portes enfora 
que volíem estendre les mans 
a totes les forces polítiques, 
i no ha estat així. Aquelles 
paraules eren més per fer la 
comparsa,  que per res més. 
Em va decebre molt que, pels 
pressupostos, em truquessin 
24 hores abans per saber què 
faria. No per parlar, per dema-
nar-me l’opinió.... D’això res.
I quina satisfacció ha tingut?
Que hem introduït una ma-
nera diferent de fer les coses. 
Quan es presentaven moci-
ons als plens, a última hora, 
ens absteníem, i la gent no ho 
entenia... Ara ja se sap que ho 
fem perquè no ens agraden les 
coses fetes de pressa i corrents. 
En una democràcia de qualitat 
les coses s’han de poder avalu-
ar bé. No ens agrada la política 
efectista... Hi ha qui m’ha dit 
que les coses es poden deci-
dir en un moment, en el ple, 
gràcies al Whatsapp... Doncs 
no. Estaria condemnant la 
participació de totes les per-
sones que integren el teu grup 
a si en aquell moment estan o 
no connectats en aquell mo-
ment... No ens agrada.
La vostra i altres formacions 
com la vostra han nascut per-
què no agradaven les formes 
de les forces d’esquerra que 
hi havia... Què li sembla, el 
PSC, pactant el pressupost 
municipal amb CiU?

Era totalment innecessari. És 
legítim, clar, però des del punt 
de vista de les esquerres és més 
que discutible.
Se sent sol, a l’Ajuntament, 
des del punt de vista de de-
fensar l’ideari d’esquerres?
No. Hi ha molt bona relació 
amb la resta de companys, so-
bretot amb Esquerra i la CUP. 
Hi ha diàleg entre les diferents 
forces. Respecte l’ideari, crec 
que és prou bon senyal el fet 
d’haver pogut mantenir la 
presència que ja tenia abans 
Iniciativa, amb una marca di-
ferent i amb un cap de llista 
que era pràcticament desco-
negut. Ja és un bon indicatiu.
ERC i CUP tenen un alt com-
ponent sobiranista en el seu 
discurs, molt clar. A vostès els 
recriminen una certa indefi-
nició, en aquest tema.
Estem d’acord amb el voti 
cadascú. S’ha de fer un refe-
rèndum, a Catalunya. Això 
és innegociable. I llavors que 
voti cadascú el que vulgui. A 
Decidim hi ha gent de tot, en 
aquest tema. I això penso que 
és molt bonic. Ha d’haver-hi 
temps per parlar d’aquest 
tema però també de molts 
altres. A Igualada es va per-
dre molt temps parlant de les 

banderes, quan hi ha d’altres 
prioritats, avui. Per exemple, 
en l’àmbit social.
Vostè és dels que diu que 
aquest és el govern del fum?
Sí. Dels escenaris, de l’atrezzo. 
Molts anuncis de que tot és 
meravellós... però darrere no 
hi ha res. Hi ha coses que fan 
bé, és clar, però estan obsessi-
onats em impressionar, com si 
estiguessin de campanya con-
tínua. El mateix Marc Castells 
va dir que vol que Igualada 
sigui un gran centre comercial 
a cel obert. Això és una ciutat 
buida, sense contingut, un lloc 
per vendre. Un gran aparador 
on posar els productes, que 
vingui la gent i els compri... 
No estic pas en contra d’ini-
ciatives com el Rec.0, o de les 
campanyes d’Igualada Co-
merç. El que no ens agrada és 
que el govern se centri només 
en això. Igualada no és només 
l’escenari d’un anunci. Per 
això és el govern del fum. Diu 
molt, però a efectes pràctics, 
només governa per una petita 
part.
I en què falla, segons vostès, 
el govern municipal en temes 
socials?
Hi ha menys recursos dels 
que es necessiten. Es destinen 
molts diners a publicitat... 
Miri la postal que va repartir 
per les cases fa unes setma-
nes. Els diners que va costar 
es podrien destinar a una altra 
cosa. Recentment s’han desti-
nat 350.000 euros a inversions 
immobiliàries sense concretar 
per a què. Si fossin per temes 
socials, ho haguessin dit. Amb 
tants diners, es pot intentar fer 
un IBI més progressiu, i apli-
car la tarificació social.
Quins objectius teniu, per 
aquest proper curs polític?
Continuar en la línia pro po-
sitiva, d’insistir en les nostres 
propostes. Enfrontarem ja el 
POUM, que és molt impor-
tant. Hem de ser capaços de 
poder-hi influir, de manera 
que Igualada sigui una ciu-
tat de les persones, i no d’uns 
pocs. Continuarem decidint 
les coses en les nostres assem-
blees, perquè la ciutat és dinà-
mica, i les coses van canviant. 
Som una formació oberta, 
convidem a tothom a venir, 
per això hem posat fins i tot 
un telèfon d’atenció al ciutadà 
(93 220 0455) per poder reco-
llir inquietuds i propostes.

“Es destinen menys 
recursos dels que es 

necessiten en temes so-
cials. Ara es destinaran 
350.000 euros a inver-
sions immobiliàries, 

sense saber per a què”
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E ls tres regidors d’ERC 
a l’Ajuntament van fer 
aquesta setmana una 

valoració del primer any de 
mandat municipal. Josep Ma-
ria Palau, Carolina Telechea 
i Enric Conill van exposar el 
seu punt de vista, tan respecte 
el govern municipal de CDC 
i Demòcrates com anunciant 
les seves propostes. 
Bàsicament, ERC conside-
ra que no és cert que la ciu-
tat s’estigui recuperant en el 
camp econòmic. 
En aquest sentit, el grup re-
publicà pensa que hi ha en-
cara moltes mancances que el 
govern no ha sabut resoldre i 
en fa una valoració negativa, 
assegurant que aquest mandat 
“és el temps per aconseguir un 
canvi de model econòmic”.
Així, el portaveu Josep Ma-
ria Palau assegura que la taxa 
d’atur a la Conca d’Òdena és 
del 18,75%, una xifra superi-
or a d’altres territoris similars. 

ERC creu que l’actual govern municipal no sap veure 
que la ciutat “necessita canviar el model econòmic”

Palau acusa el govern de CiU 
de “fer una política econòmi-
ca reactiva, actuant només a 
demanda dels gremis i sectors 
econòmics tradicionals i en 
canvi, no s’està fent una políti-
ca econòmica proactiva d’im-
puls dels sectors més innova-
dors”. D’aquesta manera, el 
grup republicà proposa “aju-
dar molt més a les pimes, de 
la nostra ciutat i entorn, a fer 
un canvi estratègic”, segons el 
portaveu igualadí, que aposta 
per un canvi de model compe-
titiu amb línies d’ajuts en I+D, 
creant ocupació de qualitat.
Pel que fa a la fiscalitat, Palau 
afirma que cal “avançar cap a 
una fiscalitat municipal molt 
més justa i progressiva”. Se-
gons els republicans, és injust 
i és un indicador de “mala ges-
tió” que en el pressupost 2016 
no s’hagi tingut la capacitat, 
des del govern, de congelar els 
rebuts de l’IBI.
Per la seva banda, la regidora 
Carolina Telechea valora el dia 
a dia de la ciutat i la gestió del 
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Carolina Telechea, Josep M. Palau i Enric Conill, en roda de premsa.

govern, fent èmfasi en aspec-
tes com la manca de diàleg i 
transparència del govern de 
Castells. Una mala gestió que 
també es veu en l’estat de la 
ciutat, assegurant que Iguala-
da “és una ciutat bruta, fent 
evident que l’actual model de 
neteja no funciona”. Telechea 
també reclama alternatives en 
el sistema de reciclatge, ja que 
l’Anoia i la seva capital es tro-
ben a la cua d’aquesta matèria.
Finalment, el número 3 d’ERC 
Igualada demana un nou 
plantejament urbanístic “amb 
visió a llarg termini de ciutat  
i Conca”. Segons Enric Conill, 
el nou POUM és molt més 
que el barri del Rec i rebat la 
afirmació del govern de CiU 
quan diu que el 80% del nou 
planejament correspon al Bar-
ri del Rec. Ens preocupa que 
el govern vegi la planificació 
conjunta de la ciutat, és a dir 
el POUM, més com una pro-
mesa electoral que no pas com 
una eina possible d’evolució 
de la ciutat.  

Josep Maria Palau també va 
abordar d’altres temes d’ac-
tualitat que han succeït en el 
transcurs d’aquest últim any, 
com l’acord del govern amb 
el PSC (Socialistes) en l’apro-
vació del pressupost i les or-
denances fiscals. “Ha estat 
un acord del tot innecessari, 
perque de cap manera ha ser-
vit per influir en el govern, ni 
tampoc construeix cap alter-
nativa”. 

Respecte el nomenament de 
l’exregidor d’ERC Joan Tor-
ras com a nou president del 
Consell del Bon Govern, Palau 
va dir en de to de broma que 
“quan es parla de bon govern 
és millor sempre posar-hi al 
davant algú d’Esquerra que 
de Convergència”. Afegia que 
“fem confiança a Joan Torras, 
que va fer una bona feina com 
a regidor”.
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E l Partit Popular té un 
gruix de votants a 
Igualada prou impor-

tant com per garantir no per-
dre la seva presència a l’Ajun-
tament. Si bé en les passades 
eleccions va caure  un repre-
sentant, continua esdevenint 
Grup Municipal i tenint una 
activitat notòria, des de l’opo-
sició, en el dia a dia de l’Ajun-
tament, amb el ja veterà regi-
dor Joan Agramunt.

Quina valoració fa del primer 
any d’aquest nou mandat?
Nosaltres sempre hem inten-
tat construir, i en els temes 
més generals, o podríem dir 
“de ciutat”, el govern munici-
pal de torn sempre ens trobarà 
al seu costat. De tota manera, 
crec que Igualada té avui un 
govern molt continuista, que 
ha fet molt poca autocrítica, 
que practica molt el concepte 
de molta foto, amb un des-
mesurat excés de cofoisme. 
Malauradament, la nostra no 
és una ciutat idíl·lica, hi ha 
molts problemes. Per sobre 
de tot, la manca d’ocupació. 
La ciutat pateix una paràlisi 
econòmica molt important, i 
també hi ha una pressió fiscal 
molt gran.
El PP té experiència de go-
vern amb CiU, en el període 
de l’alcalde Susanna. Ningú 
no diria ara que un dia vau 
compartir tant en comú. Tant 
han canviat les coses?
Moltíssim. Com del dia a la 
nit. I, escolti, qui ha canviat 
no és el PP d’Igualada, sinó 
Convergència i Unió. He tin-
gut la sort de ser càrrec electe i 
representar els valors i l’ideari 
del Partit Popular, i de 1995 
al 99 d’acord amb un govern 
amb CiU, i crec que va ser un 
govern. Després, des del 2003 
i fins avui, hem fet tasques 
fiscalitzadores dels governs, 
sempre amb propostes en po-
sitiu, moltes d’elles accepta-
des. No hem volgut fer treball 
de desgast... Però qui ha can-
viat el seu ideari és CiU. Abans 
buscaven un encaix dins d’Es-
panya, i ara són independen-
tistes.
Continuen tenint un conjunt 
de votants molt fidel.
Sí, el nostre perfil de votant 
és bàsicament gent adulta, de 
més de 50 anys d’edat. L’ob-

“Hi ha un excés de cofoisme en l’actual govern de la ciutat, 
sembla que a Igualada no hi hagi preocupacions”

jectiu és trobar més suport en 
altres nivells d’edat, sobretot 
entre els joves. Per sort, co-
mença a haver-hi gent que es 
vol implicar en el PP a Igua-
lada i l’Anoia. Això és positiu 
per a nosaltres.
Li tenen en compte, les seves 
propostes a l’Ajuntament?
Som un partit actiu, tot i que 
lamentablement només tenim 
un regidor a l’ajuntament. 
També és veritat que el des-
gast que va tenir el PP a nivell 
de tot Catalunya a les passades 
eleccions municipals, a Igua-
lada es va notar menys. Hem 
presentat moltes mocions, en 
aquest i en el passat mandat. 
Recordo la del Rec.0, dema-
nant que es fes en època de 
rebaixes. Sempre estarem al 
costat del comerç tradicional, 
el que obre la persiana cada 
dia i que dóna feina a més de 
tres mil igualadins... Sap greu, 
però, que presentis mocions i 
moltes vegades, pel fet de ser 
del PP, et trobis amb 20 dels 21 
vots en contra... Com la que 
demanava la cohesió d’Espa-
nya, o el manteniment de les 
Diputacions... A vegades em 
sorprèn el vot del PSC, perquè 
fa un discurs en segons quins 
àmbits territorials i després 

“Creiem que hi ha una 
paràlisi econòmica a 

Igualada, s’ha de 
reactivar amb una 

rebaixa imminent de la 
pressió fiscal”

Joan Agramunt i Seuba, regidor del PP a Igualada.

Valoració del primer any de mandat municipal. Entrevista al regidor del Partit Popular, Joan Agramunt

en practiquen un altre... Miri, 
una moció en la que dema-
nàvem més ambulàncies a la 
Conca d’Òdena es va apro-
var... només amb el vot a favor 
nostre i 20 abstencions!
Home, curiós si que és.
Estic convençut que, si inter-
vingués el conjunt de la soci-
etat igualadina, no estaríem 
amb aquests paràmetres tan 
abismals. Però és el que hi ha. 
Nosaltres seguirem treballant 
en la defensa de la catalani-
tat i l’espanyolitat d’Igualada. 
Malauradament, sóc l’únic re-
gidor no independentista dels 
21 que hi ha al consistori.
Insistiu molt en els tems eco-
nòmics, habitualment. Cre-
ieu que el camí és el de poten-
ciar el campus universitari i 
els sectors tradicionals som 
la pell i el tèxtil, o cal fer més?
Sempre hem donat suport a 
temes estratègics, i el Campus 
Universitari n’és un. Tot el que 
siguin estudis universitaris ens 
sembla bé, perquè després re-
percutiran per millor a Igua-
lada. També estem d’acord 
amb el 4D Health. Si hagués 
governat una altra formació 
política, tot això hagués anat 
endavant igual. Són temes de 
ciutat. Per això li deia abans 
allò del cofoisme. És que a 
vegades sembla que, per al 
govern, no hi hagi preocupa-
cions a Igualada.
Vostès parlen molt de reacti-
var l’economia.
I tant.  Ja li deia abans que de-
tectem una paràlisi econòmica 
important a la ciutat, i s’hi ha 
de posar remei. S’ha de rebai-

xar ja la pressió fiscal. Aquest 
any hi ha una previsió d’in-
gressos de 485.000 euros de 
més respecte l’any passat, fins 
a passar dels 19 milions d’eu-
ros... La llei marca uns tipus 
de gravamen de l’IBI des del 
0,40 a l’1,10. A Igualada s’apli-
ca el 0,96. És cert que l’any an-
terior es va baixar al 0,92, però 
aquest any no. Si s’hagués 
baixat al 0,93 la gent hagués 
tingut un rebut similar al de 
l’any  passat. No s’ha fet. Però 
és que l’impost de circulació, 
d’ocupació de via pública, de 
construccions... són dels més 
alts que permet la llei. No hi 
ha voluntat de baixar-los. 
Respecte les infraestructures, 
quan hem demanat que es 
torni a reactivar el polígon de 
la Zona Franca a Òdena, amb 
prop de 370 hectàrees amb 
grans parcel·les que poden fer 
venir empreses de gran mida,  
l’alcalde Castells diu que amb 
el polígon que es farà a tocar 
de l’A-2 entre Igualada i Jor-
ba allò d’Òdena ja no seria 
viable... S’equivoca. No té res 
a veure una cosa amb l’altra. 
Nosaltres creiem que s’hau-
ria de reactivar, com també 
la segona fase de la Ronda 

Sud, i almenys el tram Igua-
lada-Martorell del “tren gran”, 
quelcom indispensable.
L’alcalde Castells s’ha mos-
trat molt bel·ligerant respec-
te al PP pel mal estat de l’A-2.
Nosaltres vam fer els deures. 
Vam anar al Congrés, al Mi-
nisteri de Foment, i el tema ja 
està en fase de licitació. S’ad-
judicarà el projecte el proper 
21 d’octubre. En canvi l’al-
calde fa tres anys que parla de 
la connexió de la Ronda Sud 
amb Igualada, i sembla que 
haurem d’esperar encara un 
parell d’anys en veure’l fet. 
De la segona fase ni se’n par-
la. Sembla que només hi hagi 
presses quan es parla d’infra-
estructures que depenen del 
govern espanyol...
Li sembla que hi ha prou co-
municació amb el ciutadà?
El govern s’omple la boca de 
parlar de transparència i de 
processos participatius, però 
ja en l’anterior mandat ja es 
va suprimir el Fòrum 21 me-
diambiental, i en aquest ja han 
suprimit el Patronat Munici-
pal d’Esports i l’Institut Mu-
nicipal de Cultura. Hi ha una 
contradicció clara, en aquest 
sentit.  
Sembla que s’ha d’endegar 
el procés del nou POUM. Hi 
ha moltes veus que lamenten 
que només es parli del Rec.
Compartim que hi hagi pro-
cessos de participació, però 
ens agradaria que fossin tam-
bé per altres llocs de la ciutat. 
És cert que el Rec és dels que 
té més reptes per assumir, 
potser d’altres barris també 
serien susceptibles d’aquest 
tipus d’estudi. El PP està di-
ent des del 2013 que el govern 
municipal no és prou eficient 
amb els temes urbanístics. 
En el nou POUM hi hauri-
en d’intervenir tots els agents 
socials i econòmics possibles, 
per evitar que passi el que va 
passar amb el govern anterior. 
No se’ns ha fet massa cas, en 
això... Des de l’any 1986 s’han 
fet més de noranta modifica-
cions del Pla General. No és 
seriós, això. No compartim 
que el 90% dels problemes de 
l’anterior POUM eren del bar-
ri del Rec, hi ha moltes coses 
a debatre, aquí. El procés serà 
llarg, comporta la suspensió 
de llicències d’un any... Estaria 
bé tenir-lo entomat, i així anar 
una mica més ràpids.

“L’alcalde fa tres anys 
que parla de l’enllaç de 
la Ronda Sud. Sembla 
que només hi ha pressa 
quan es parla d’infraes-
tructures que depenen 

de Madrid”
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Carles Puigdemont presidirà 
el Sopar Empresarial de l’Anoia

El sopar tindrà lloc el 30 
de juny a l’Escorxador, 
amb la presentació de 

l’actor Quim Masferrer

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) celebra-
rà la setzena edició del 

Sopar Empresarial de l’Anoia 
amb el President de la Genera-
litat Carles Puigdemont com a 
convidat de luxe, que farà la 
seva primera visita a l’Anoia 
des que va ser investit presi-
dent. La trobada, que la UEA 
obre a empresaris i directius 
de tot el territori, se celebrarà 
el dijous dia 30 de juny a l’em-
blemàtic edifici modernista 
de l’Escorxador d’Igualada 
i comptarà com és habitual 
amb els Premis UEA i altres 
reconeixements a les empreses 
més destacades de l’any.
El Sopar Empresarial s’ha 
convertit ja en una cita de 
referència del calendari i en 
un punt de trobada del sec-
tor empresarial, que aprofita 
l’ocasió per fer networking 
i posar en comú experiènci-
es en un ambient distès. En 
aquesta setzena edició la UEA 
espera congregar al voltant 
de quatre-cents empresaris i 
directius d’arreu de l’Anoia i 
comarques veïnes, en un so-
par que serà presentat i ame-
nitzat per l’actor, humorista i 
presentador de televisió Quim 
Masferrer.
El lema que la Junta de la 
UEA ha escollit per al sopar 
2016  és “Empresa, territori i 
talent”, un eslògan que vol po-
sar èmfasi en la capacitat del 
territori per generar i formar 
talent propi, i que també  posa 
el focus en aquelles empreses 
que dinamitzen l’economia i 
creen llocs de treball  a la co-
marca.
El president de l’entitat Blai 
Paco ha remarcat que “el sopar 

Paula Arias i Blai Paco, durant la presentació del Sopar Empresarial.

és obert a tots els empresaris, 
directius i emprenedors del 
territori i no només als socis 
de la UEA”, i la gerent Paula 
Arias ha explicat que “s’ha dis-
senyat un format de sopar que 
faciliti el networking i la rela-
ció entre els assistents, ja que 
és un dels objectius de l’acte”. 
És per això que enguany el so-
par es desenvoluparà en tres 
escenaris diferents; es farà la 
benvinguda amb copa de cava 
networking, després el sopar 
asseguts per permetre lligar 
relacions empresarials i, final-
ment, copa en format chill-
out networking. La data límit 
per a formalitzar les reserves 
és el dia 27 de juny.
 
Premis UEA
En el transcurs de l’acte la 
Unió Empresarial de l’Ano-
ia entregarà els Premis UEA, 
uns reconeixements destinats 
a distingir aquelles iniciatives 
empresarials que hagin desta-

cat durant l’any anterior i al-
hora estimular la millora de la 
competitivitat i de la qualitat 
de les empreses de la comarca.  
Enguany es distingeixen dos 
tipus de guardons: els Premis 
UEA i els Premis que s’ator-
guen en col·laboració amb al-
tres entitats i institucions.
 Els Premis UEA inclouen cinc 
ategories, el premi a la trajec-
tòria empresarial, a la capa-
citat emprenedora, a l’em-
presa innovadora, al gremi o 
institució i, com a novetat, el 
premi al compromís social de 
l’empresa que s’atorgarà per 
primera vegada. Pel que fa als 
Premis en col·laboració amb 
altres institucions hi ha tres 
tipus de reconeixements: el 
premi a la millor implantació 
de les TIC, atorgat en col·labo-
ració amb TICAnoia; el Premi 
Campus Motor Anoia i, per 
últim, un premi també nou 
d’aquest any: el premi a la mi-
llor estratègia de comunicació, 
que s’atorgarà conjuntament 
amb el Col·legi de Periodistes 
de Catalunya amb l’objectiu 
de posar en valor la importàn-
cia de dur a terme una bona 
comunicació empresarial.

Trobada del sector de la 
construcció i instal·lacions
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’evident decreixement 
del mercat de l’obra 
nova ha forçat l’orien-

tació del mercat cap a la re-
forma i la rehabilitació. No és 
possible enfocar el futur del 
sector utilitzant les mateixes 
eines i els mateixos valors que 
abans. És amb aquest escena-
ri que la Unió Empresarial de 
l’Anoia va organitzar el Fò-
rum Empresarial Reforma de 
la Llar, amb empreses i indus-
trials del sector.
Des de l’entitat s’aposta pels 
diferents sectors econòmics i 
com bé va comentar el presi-
dent de la UEA, Blai Paco, 
també per petites empreses 
i autònoms d’aquest sector 
que s’ha reorientat arran de 
la caiguda de la construcció. 
M.Àngel Aceiton, membre de 
la junta i empresari del sec-
tor, va convidar als assistents 
a debatre sobre l’estat actual 
del sector, les empreses i els 
clients de la reforma de la llar, 
per trobar necessitats i objec-
tius conjunts.  
Davant la realitat de ser, com 
els mateixos assistents coin-
cidien, un sector molt indivi-
dualitzat que va molt a la seva 
i on costa que els industrials 
col·laborin, es va veure la ne-

cessitat de fer front comú per 
poder apropar-se al client fi-
nal de manera clara, directa, 
amb garanties i els serveis ne-
cessaris. Afrontar una reforma 
és massa sovint un maldecap 
pels usuaris que desconeixen 
els industrials que hi inter-
venen. Oferir informació al 
client, crear un segell d’indus-
trials i empreses comprome-
ses i amb garantia de qualitat, 
establir contactes entre em-
preses del sector, fer formació 
del sector per professionals 
i pel públic en general, i ser 
un lobby de pressió davant 
les administracions locals van 
ser algunes de les reflexions 
que podrien unir aquest sec-
tor amb necessitats i objectius 
compartits. 
La UEA valora positivament 
el Fòrum del que en sorgei-
xen diverses inquietuds que 
es plantejaran properament a 
un grup de treball format per 
empreses del sector. Una de 
les idees que es va plantejar 
en la sessió i que es va valorar 
molt positivament és la crea-
ció d’una plataforma de pro-
fessionals de l’Anoia, un punt 
d’informació únic i directe 
pels clients i que sigui, també 
aparador de les empreses i els 
industrials que treballen a la 
zona, amb dades de contacte.



Un total de 168 entitats han rebut subvencions 
de l’Ajuntamnt per aquest any
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ACCIÓ de la 
Generalitat presenta 
les 10 tendències més 
destacades del Mobile 
World Congress

AMPES / ESCOLES
1- Grup De Mestres de l’Anoia 
1.600,00 € 
2- Ampa Emili Vallès 
3.155,00 € 
3- Ampa Gabriel Castellà 
430,00 € 
4- Ampa Garcia Fossas 
2.130,00 € 
5- Ampa P. Ramon Castelltort 
5.030,00 € 
6- Ampa Dolors Martí 
680,00 € 
7- Ampa Joan Mercader 
200,00 € 
8- Ampa Mowgli 
1.630,00 € 
9- Ampa Maristes 
230,00 € 
10- Ampa Mare Diví Pastor 
230,00 € 
11- Ampa Escola Pia 
2.830,00 € 
12- Ampa Jesús Maria 
230,00 € 
13- Ampa Escoles de l’Ateneu  
680,00 € 
14- Ampa Escola M. De Música 
1.250,00 € 
15- Ampa Escola Anoia 
1. 630,00 € 
16- Ampa Acadèmia Igualada 
1.630,00 € 
17- Ampa Ebm La Lluna 
580,00 € 
18- Ampa Institut Pere Vives Vich 
580,00 € 
19- Ampa Institut Badia I Margarit 
380 € 

ENTITATS SOLIDÀRIES
20-Dones De Les Tardes Dimecres 
1.300,00 € 
21- Fundació Sociocultural Atlas 
12.450,00 € 
22- Creu Roja A L’anoia 
19.875,00 € 
23- Mans Unides D’igualada 
7.200 € 
24- Acaps 
8.200 € 
25- Assoc. Ag. Igualada-Nueva Esperanza 
5.200 € 
26- Fundació Kalilu Jammeh, Educació... 
A Gàmbia 
3.372 € 
27- Fundació Pau I Solidaritat 
4.500 € 
28- Fundació Josep Comaposada – Sindi-
calistes Solidaris 
4.500 € 
29- Fundació Solidària – Escola Pia 
5.500 € 
30- Amics De Fundase – Bolívia 
4.200 € 
31- Amics De Manitos 
4.200 € 
32- Fundación Vicente Ferrer 
4.200 € 
33- Associació Aprop 
4.700 € 
34- Sembradores Sin Fronteras 
4.000 € 
35- Associació Espanyola De Les Muco-
polisacari- Dosis I Síndromes Relacionades 
800,00 €
36- Associació Catalana D’afectats De Fi-
bromiàlgia 
800,00 € 
37- As. Esp. Contra El Càncer 
1.000,00 € 
38- Acadèmia De Les Ciències Mèdiques
600,00 € 
39- Associació Per La Rehabilitació Del 
Malalt Psíquic De L’anoia (Armpa) 
4.000,00 € 
40- As.catalana Per Al Parkinson 
700,00 € 
41- Transtort Per Dèficit D’atenció Amb O 
Sense Hiperactivitat (Tdah Anoia) 
300,00 € 

42- Associació Per A La Lluita Contra Les 
Malalties Del Ronyó
300,00 € 
43- Associació D’esclerosi Múltiple De La 
Comarca De L’anoia 
800,00 € 
44- Associació D’hemoglobinúria Proxísti-
ca Nocturna (Hpn) 
300,00 € 
45- Ass. Cat. Parkinson Som Tots 
300,00 € 
58- Ass. Agermanaments d’Igualada 
3.200,00 €
149- Associació De Familiars D’alzheimer 
300,00 €

ENTITATS ESPORTIVES
46- Agrupació Esportiva Btt Anoia 
280,00 € 
47- Al-Pi-Nisme Club Esportiu 
225,00 € 
48- Anoia Rugby Club 
700,00 € 
49- Associació Petanca Fàtima 2013 
300,00 € 
50- Ateneu Igualadí - Secció Escacs 
750,00 € 
51- Club Esportiu Can Busqué Igualada 
350,00 € 
52- Club Esportiu Fem Esquaix 
475,00 € 
53- Club Escacs Igualada 
550,00 € 
54- Igualada Femení Hoquei Club Patins 
3.992 € 
55- Pescadors Esportius D’igualada 
450,00 € 
56- Tim Comarca Slot 
375,00 € 
57- Uec Anoia 
1.200,00 € 
148- Anoia Club Gimnàstic 
300,00 €
150- Ae Hoquei Línia Igualada 
1.110,00 € 
151- Ateneu Igualadí - Secció Esportiva 
400,00 € 
152- Club Atlètic Igualada 
7.850,00 € 
153- Club Bàsquet Igualada 
11.850,00 € 
154- Club Bitlles D’igualada 
325,00 € 
155- Club Esporiu Roger Roca Running 
1.775,00 € 
156-Club Frontennis Igualada 
8.800,00 € 
157- Club Futbol Igualada 
8.356,50 € 
158- Igualada Club Gimnàstic Aula 
1.200,00 € 
159- Club Handbol Igualada 
3.900,00 € 
160- Club Natació Igualada 
3.350,00 € 
161- Club Petanca Fàtima 
300,00 € 
162- Club Ping Pong Igualada 
1.800,00 € 
163- Futbol Club Fàtima 
10.100,00 € 
164- Igualada Hoquei Club 
18.750,00 € 
165- Igualada Volei Club 
2.000,00 € 
166- Moto Club Igualada 
3.300,00 € 
167- Unió Esportiva Montserrat 
1.500,00 € 

ENTITATS FESTIVES
60- Antic Gremi de Traginers d’Igualada 
3.780,00 € 
91- Aa Vv Barri De Fàtima 
350,00 € 
92- Aa Vv Barri De Les Flors 
350,00 € 
93- Aa Vv Barri De Set Camins 
350,00 € 
94- Aa Vv Barri Del Sant Crist 

350,00 € 
95- Aa Vv Barri Sta. Caterina, Carme i T.
700,00 € 
143- Asociación Cultural Virgen Del Rocío 
100,00 € 
144- Associació De Veïns Barri Montserrat 
350,00 € 
145- Associació De Veïns Barri De Xauxa 
350,00 €

ENTITATS SOCIALS/ECONÒMIQUES
59- Gremi d’Instal.ladors de L’Anoia 
1.500,00 € 
61- Jove Cambra 
1.525,00 € 
62- Unió De Pagesos 
2.000,00 € 
63- Unió Empresarial De L’anoia 
10.750,00 € 
64- UGT 
8.000,00 € 
65- Agrupació Tèxtil Fagepi 
6.000,00 €
66- Fundació Privada Innovació Tèxtil
6.000,00 € 
67- Medi Viu 
2.500,00 € 
68- Fundació Tutelar Anoia 
2.800,00€
69- Escola Pia Igualada 
4.150,00€ 
70- Caritas Arxiprestal Anoia-Segarra 
6.600,00 € 
71- Asilo En Igualada Hermanitas De Los 
Ancianos Desamparados 
3.000,00 € 
72- Associació De Gent Gran D’igualada 
640,00€ 
73- Casal D’avis Fàtima 
1.250,00€ 
74- Hospitalitat Mare De Déu De Lourdes 
1.350,00€ 
75- Fraternitat Cristiana
1.350,00€ 
76- Dones Amb Empenta 
7.500,00€ 
77- Grup De Dones Nour 
520,00€ 
78- Fundació Privada Auria 
2.000,00€ 
86- Unió De Botiguers d’Igualada 
17.250,00 € 
87- Associació de Botiguers del Mercat 
Municipal de La Masuca
3.000,00 € 
88- Taller Àuria, Sccl 
1.000,00 € 
89- Associació Nou Centre D’igualada De 
Comerciants, Negocis I Entitats 
11.000,00 € 

ENTITATS CULTURALS/JUVENILS
79- Agrupament Escolta Jaume Caresmar 
I Maria Antònia Salvà 
2.400,00 € 
80- Agrupament Escolta Torxa 
2.400,00 € 
81- Apinas – Esplai Àuria 
2.400,00 € 
82- Associació Juvenil Rec On Fire 
550,00 € 
83- Club Isard 
450,00 € 
84- Club Manga Igualada 
800,00 € 
85- Grup De Lleure La Clau 
600,00 € 
90- Centre d’Estudis Comarcals Igualada 
5.750,00 € 
96- Agrupació Coral La Llàntia 
1.300,00 € 
97- Agrupació Folklòrica Igualadina 
650,00 € 
98- Agrupació Fotogràfica d’Igualada 
3.000,00 € 
99- Agrupació Ocellaire d’Igualada
150,00 € 
100- Agrupació Sardanista d’Igualada
4.500,00 € 
101- Ass.promotora De La Llengua 

Catalana – Aplec- 
300,00 € 
102- Associació Ball De Cercolets 
200,00 € 
103- Associació Ball De Pastorets 
700,00 €  
104- Associació Cor d’homes 
300,00 € 
105- Dracs, Dia. S. Caterina-Mal Llamp 
675,00 € 
106- Associació Juvenil La Collanada 
600,00 € 
107- Associació Juvenil Els Protons 
500,00 € 
108- Associació Puntaires de l’Anoia 
150,00 € 
109- Associació Cor Noies Exaudio 
500,00 € 
110- Associació Diables d’Igualada 
675,00 € 
111- Associació Revista D’Igualada 
3.000,00 € 
112- Ateneu Igualadí 
31.400,00 € 
113- Ball De Sant Miquel I Els Diables
200,00 € 
114- Bitrac Dansa 
650,00 € 
115- Capella de Música Tossa Montbui 
300,00 € 
116- Cineclub Ateneu 
1.400,00 € 
117- Cofradia Jesús De Nazareno 
450,00 € 
118- Colla Gegantera El Bisbalet 
300,00 € 
119- Comissió Barri de la Font Vella 
600,00 € 
120- Cor Parroquial Santa Maria
800,00 € 
121- Coral Infantil Els Verdums 
500,00 € 
122- Coral Infantil Gatzara 
500,00 € 
123- Coral Juvenil Xalest 
500,00 € 
124- Coral Mig To 
500,00 €
125- Coral Mixta d’Igualada 
800,00 € 
126- Dessota 
1.000,00 € 
127- Esbart Igualadí 
700,00 € 
128- Federació Seguici Tradicional H.
800,00 € 
129- Fundació Abadia De Montserrat 
500,00 € 
130- Fundació Del Traginer 
2.000,00 € 
131- Jove Orquestra Simfònica Anoia 
2.000,00 € 
132- Joventuts Musicals D’igualada 
1.500,00 € 
133- La Xarxa 
1.900,00 € 
134- Moixiganguers d’Igualada 
6.400,00 € 
135- Petits Diables d’Igualada 
675,00 € 
136- Priors Del Sant Crist 
800,00 € 
137- Schola Cantorum D’igualada 
800,00 € 
138- Tocats De Jazz 
1.500,00 € 
139- Trabucaires D’igualada 
350,00 € 
140- Unicoop Cultural, Sccl 
8.000,00 € 
141- Unión Cultural Extremeña – Anoia 
150,00 € 
142- La Bastida Del Rec 
300,00 € 
146- Banda De Musica d’Igualada
483,59 € 
147- Cerca, Grup De Recerca
3.000,00 € 
C1- Associació Flama Del Canigó
6.900,00 € 
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Un total de 168 enti-
tats i associacions 
sense ànim de lucre 

d’Igualada han rebut sub-
vencions municipals per 
aquest any 2016. Així es va 
autoritzar en el ple ordinari 
municipal del passat mes de 
maig. La majoria de les enti-
tats i associacions són d’àm-
bit d’Igualada i l’Anoia. 
Si bé en l’expedient del ple 

municipal es poden veure, 
en tots els casos, els projec-
tes explícits pels quals s’ha 
atorgat la subvenció defini-
tiva, en el següent llistat no-
més podeu veure el total de 
la subvenció atorgada. En el 
llistat oficial les entitats es-
taven repartides de forma 
desigual seguint un número 
correlatiu. Hem optat per in-
tentar classificar-les segons 
la seva naturalesa, per fer 
més fàcil la seva localització.

El Mobile World Congress 
(MWC) és i s’ha consolidat 
com el Congrés on es pre-
senten les novetats mundials 
del sector de les tecnologies 
mòbils. La passada edició del 
MWC 2016 ha tornat a batre 
el seu propi record d’assistents 
i d’expositors, amb unes xifres 
superiors als 101.000 assis-
tents i 2.200 expositors de 204 
països.
La Unió Empresarial de 
l’Anoia, juntament amb AC-
CIÓ, l’Agència per a la Com-
petitivitat de l’Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, i en 
col·laboració amb TIC Anoia, 
han organitzat un Cafè Digital 
per presentar les 10 tendènci-
es més destacades del MWC 
2016.
Carles Gómara, Gerent de 
l’Àrea d’Innovació d’ACCIÓ 
i Coordinador del Mobile In-
ternational Program, ha estat 
l’encarregat de fer la presenta-
ció del decàleg de les novetats 
tecnològiques descobertes en 
l’edició d’enguany i explicar 
de quina manera poden in-
fluir en el nostre entorn per-
sonal i empresarial.
En la seva ponència, el gerent 
de l’Àrea d’Innovació d’AC-
CIÓ i Coordinador del Mo-
bile International Program, 
ha destacat com a tendència 
els Assistents personals, és a 
dir, les tecnologies aplicades a 
objectes que pretenen acom-
panyar i facilitar la vida a les 
persones. 
Durant la xerrada, Goma-
ra va explicar que el mercat 
cada vegada comença a estar 
més saturat i les novetats se 
centren en afegir característi-
ques innovadores dels dispo-
sitius. És a dir, un mòbil que, 
a més de ser waterproof, flota 
a l’aigua, un altre que té una 
bateria que es carrega en no-
més 15 minuts o un telèfon 
modular en el qual s’hi poden 
inserir accessoris. 
 L’atracció del MWC 2016, se-
ons Carles Gómara, ha estat 
sens dubte les ulleres de rea-
litat virtual, dispositius que 
simulen que ens trobem en un 
altre lloc.  
Una altre de les novetats són 
les xarxes 5G, de les quals s’es-
pera que ofereixin velocitats 
de connexió molt més ràpides, 
amb més capacitat, gastant 
menys energia i amb menys 
latència.  
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L ’igualadí David Andrés, 
xef del Somiatruites i 
cap de cuina del Res-

taurant Abac de Barcelona, 
ha aparegut com a convidat 
especial aquest dimecres al 
popular programa de cuina 
de TVE, MasterChef, que ja ha 
arribat al desè programa de la 
quarta temporada.
En aquest programa, els aspi-
rants havien de cuinar recep-
tes que tenien els ous com a 
protagonistes i ho han fet amb 
l’ajuda del xef David Andrés, 
millor xef jove d’Espanya i 
Portugal per segon any con-
secutiu, que ha ajudat als par-
ticipants a conèixer tècniques 
culinàries relacionades amb 
els ous, els ha comentat el plat 
i els ha donat consells per ela-

El xef David Andrés, al 
MasterChef de RTVE

El Rec.0 va tornar a ser un èxit de 
visitants, el 80% de fora de la ciutat

borar la seva proposta. David 
Andrés ha aparegut al costat 
dels populars cuiners Jordi 
Cruz, Pepe Rodríguez i Sa-
mantha Vallejo-Nájera, mem-
bres del jurat de MasterChef.
El cuiner David Andrés s’ha 
consolidat com un expert de 
referència en receptes relaci-
onades amb ous des que va 
obrir a Igualada el restaurant 
Somiatruites ara fa tres anys. 
Des del restaurant confien que 
el ressò obtingut al programa 
Masterchef, que aplega davant 
de la televisió més de 2,7 mi-
lions d’espectadors d’arreu 
de l’Estat, juntament amb el 
premi atorgat al concurs San 
Pellegrino Young Chef supo-
saran un salt en la popularitat 
del restaurant igualadí, cada 
vegada més conegut fora de 
les fronteres de l’Anoia.
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A ugment de visitants 
a la catorzena edició 
del Rec.0 Experimen-

tal Stores que van arribar d’ar-
reu de Catalunya, fins i tot de 
més enllà. El 80% eren de fora 
d’Igualada, segons dades de 
l’organització. 
El públic va valorar molt po-
sitivament l’àmplia oferta cul-
tural paral·lela a les pop up 
stores i les propostes gastro-
nòmiques dels més de 40 food 
trucks del Rec Street Food
Les vendes especials d’estocs 
de més de 80 marques de 
moda repartides en 51 pop up 
stores pel barri del Rec, quatre 
zones gastronòmiques amb 
més de 40 food trucks i una 
agenda cultural completa són 
els motius que van moure els 
visitants a viure durant quatre 
dies el Rec.013, el festival que 
recupera l’antic barri indus-
trial del Rec d’Igualada. 
Pendents encara de tancar les 
dades definitives de visitants i 
vendes, tan l’organització com 
les marques participants asse-
guren haver superat les expec-
tatives de vendes i visitants. 
Com és habitual, els dies de 
més afluència de visitants van 
ser el dimecres 1, el primer dia 
del festival,  i el dissabte 4 de 
juny, però també cal assenya-
lar que el dijous 2 va ser un 

Visitants a dojo en una de les jornades del Rec.013

bon dia, sent el divendres el 
dia més tranquil. 
El bon temps va acompanyar 
els quatre dies del Rec.013 
exceptuant alguns núvols el 
dissabte, que no van impedir 
la celebració del festival amb 
normalitat, en una edició en 
què els visitants van demos-
trar un interès creixent per 
l’oferta cultural paral·lela a 
l’experiència de compra. A 
banda dels descomptes radi-
cals de les primeres marques 
de moda i dissenyadors, el 
visitant va poder gaudir de la 
gran varietat gastronòmica 

que oferia el Rec Street Food 
i d’una oferta cultural com-
pleta, formada per cinc con-
certs diaris, als escenaris Es-
trella Damm i Menú Estereo 
de Movistar+, de reconegudes 
bandes com The New Raemon 
o Joana Serrat,  sessions de DJ, 
presentacions de llibres i ta-
llers infantils, unes propostes 
culturals gratuïtes que van te-
nir molt bona rebuda per part 
del públic. Una edició més, 
el barri del Rec es va tornar a 
convertir, durant quatre dies, 
en l’epicentre de la moda, el 
patrimoni i la creativitat.   



L’Anoia, protagonista al programa Ben 
Trobats de la Xarxa de Televisions Locals
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La comarca de l’Anoia va 
ser la protagonista, el 
passat dijous 2 de juny, 

del programa “Ben trobats” 
de la Xarxa de Televisions 
Locals, un magazín matinal 
que combina entreteniment, 
divulgació i informació.
Al programa hi varen parti-
cipar el vici-president tercer 
del Consell Comarcal, Xavi 
Perez i la cap d’àrea de pro-
moció comarcal, Bet Andreu. 
Durant l’entrevista, el con-
seller va exposar la diversitat 
de la comarca i alguns dels 
atractius culturals, gastronò-
mics, lúdics, que s’hi poden 

Canal Taronja 
digitalitza el seu senyal 
per oferir més qualitat 
de so i imatge

El senyal de Canal Taronja 
Anoia ha quedat digitalitzat. 
Després d’uns dies en fase de 
proves, Canal Taronja ja emet 
en digital, el que ha fet gua-
nyar qualitat d’imatge i so dels 
seus programes. D’aquesta 
manera s’ha invertit en la re-
novació dels equips d’emissió 
per poder donar més qualitat 
a l’audiència amb una imatge 
més nítida i un so més com-
pactat. 
Canal Taronja  emet cada dia 
l’informatiu “Info Taronja” a 
les 8, 10 i 12 de la nit amb totes 
les notícies d’Igualada i l’Ano-
ia i, després, cada dia s’estre-
na un programa: els dilluns 
la informació esportiva al 
“Targeta Taronja”, els dimarts 
entrevistes a “La Plaça”, els di-
mecres debats d’actualitat lo-
cal i comarcal al “Debat de la 
Setmana”, dijous tertúlies de 
societat al “Barra Lliure” i els 
divendres el resum informatiu 
setmanal i el magazín “Batecs 
de Pirera”. A més de la progra-
mació setmanal fixa, recor-
dem que Canal Taronja també 
compta amb dos programes 
mensuals com són el de pro-
ductes Km0 de la comarca “El 
Gust de l’Anoia” i el dedicat a 
visualitzar les empreses de la 
comarca “Anem per feina”.  

Un estudi del CAP IGD 
Urbà vol demostrar 
els beneficis dels grups 
psicoeducatius

Cinc professionals d’infer-
meria de l’ICS a l’Anoia, amb 
Esther Argente com a autora 
principal, estan realitzant un 
estudi per confirmar l’efecti-
vitat dels grups psicoeduca-
tius amb usuaris de l’Equip 
d’Atenció Primària Igualada 
Urbà afectats de depressió lleu 
o moderada, o ansietat. Les 
persones assisteixen a un total 
de 12 sessions, durant tres me-
sos.  Actualment, el 25% de les 
consultes a l’atenció primària 
estan relacionades amb la pre-
sència d’algun trastorn de sa-
lut mental.   

Nova campanya 
informativa del Servei 
de Mediació Ciutadana 
de l’Anoia

El Servei de Mediació Ciu-
tadana del Consell Comar-
cal de l’Anoia ha iniciat una 
campanya de difusió d’aquest 
servei amb l’objectiu de do-
nar a conèixer al conjunt de la 
ciutadania l’existència del ser-
vei fent incís en els conflictes  
més habituals que es donen 
entre el veïnat (sorolls, olors, 
humitats, animals domèstics, 
dificultats de comunicació, 
comunitats de veïns...).
Per fer-ho s’ha editat un pòs-
ter informatiu amb il·lustra-
cions que reflecteixen diverses 
situacions de conflicte que es 
poden donar en els àmbits 
veïnals i d’espai públic, prin-
cipalment.  El pòster es re-
partirà a tots els municipis i 
equipaments municipals de la 
comarca i s’acompanyarà dels 
nous díptics del servei.
El servei de mediació ciutada-
na de l’Anoia, que va comen-
çar a funcionar l’any 2012, 
enguany ha atès un centenar 
de casos. És un servei gratuït, 
àgil i confidencial que té com 
a objectiu trobar vies de solu-
ció als conflictes veïnals, esco-
lars, d’espai públic i familiars 
de la comarca. Es pot contac-
tar amb el servei a través del 
telèfon del Consell Comarcal 
de l’Anoia 938051585 o del 
correu  HYPERLINK “mail-
to:mediacio@anoia.cat” medi-
acio@anoia.cat 

L’empresa anoienca 
Klug Compressors, a la 
fira Biemh de Bilbao

Klug Compressors una marca 
de compressors rotatius per a 
la industria nascuda a Òdena 
que ha participat a la Bienal 
de Maquina y Herramienta a 
Bilbao BIEMH 2016 del 30 de 
Maig al 4 de Juny. Aquest any 
s’ha confirmat l’assistència 
de 40.000 visitants amb 1533 
expositors de 30 països dife-
rents, 2605 productes i un im-
pacte econòmic de 36 milions 
d’euros. Klug Compressors 
presentava els seus productes i 
novetats per tal de cercar dis-
tribuïdors al mercat espanyol 
i portuguès. La valoració de la 
participació a la fira és molt 
bona i  el producte ha tingut 
una excel·lent acceptació.

trobar. Per la seva banda, la 
tècnica de Turisme va posar 
detall a algunes de les acti-
vitats que anaven sorgint de 
l’entrevista, posant especial 
atenció en el darrer projecte 
impulsat per l’ens comarcal 
per promocionar la comarca 
“l’Anoia, Terra de Castells”, 
però també es va parlar del 
Rec, el festival de llegendes 
de Tous, l’Abric Romaní, el 
CRIP d’Hostalets de Pierola, 
el Museu  Molí Paper de Ca-
pellades, entre altres.
En el mateix programa, tam-
bé es va comptar amb la par-
ticipació de Manel Pla, del 
Grup Jardí, que va ensenyar 
com fer una amanida de fa-

ves de l’Anoia i pèsols amb 
menta, promocionant així els 
productes de la comarca. 
A la comarca hi ha un gran 
potencial d’activitats per 
oferir ja siguin culturals, lú-
diques, esportives,... comple-
mentades amb una molt bona 
gastronomia i gran diversitat 
d’allotjaments. Aquelles per-
sones que vulguin descobrir 
l’Anoia poden visitar la pàgi-
na web  www.anoiaturisme.
cat on podran trobar algunes 
propostes.
El programa Ben trobats de-
dicat a la comarca de l’Anoia 
el trobareu al següent enllaç: 
http://www.xiptv.cat/ben-tro-
bats/capitol/anoia

Dimecres, acte sobre els ajuts a autònoms 
en el Programa de Garantia Juvenil
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El proper 15 de juny, a 
les 9:30 hores, al Cam-
pus Motor de l’Anoia, 

es durà a terme una xerrada 
per a empreses, treballadors 
autònoms, emprenedors i 
entitats de l’economia social 
i cooperativa, per tal d’infor-
mar de les bonificacions que 
es poden rebre al contractar 
un jove inscrit a la Garantia 
Juvenil. 
La Garantia Juvenil, finança-
da pel Fons Social Europeu 
i, a Catalunya, gestionada pel 
SOC, és una iniciativa europea 
d’ocupació per reduir l’atur 
juvenil. Garanteix oportuni-
tats per als joves i ofereix ajuts 
per a les empreses basant-se 
en programes de formació, 
inserció en el mercat laboral, 

emprenedoria i autoocupació 
i orientació laboral.  
Les empreses que contractin 
joves inscrits a la Garantia 
Juvenil mitjançant contractes 
formatius, de pràctiques o in-
definits, podran beneficiar-se 
de bonificacions i reduccions 
a les quotes de la Seguretat 

Social de fins al 100%.
L’objectiu de la sessió infor-
mativa és explicar el fun-
cionament de la Garantia 
Juvenil, quins requisits han 
de complir els joves per po-
der acollir-se al programa i 
quines són les bonificacions 
segons el tipus de contracte 
que s’ofereixi. 
La xerrada la duran a terme 
professionals de l’Àrea de 
Servei a l’Empresa del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i 
està organitzada per l’Oficina 
Jove de l’Anoia, on es troba 
ubicada la persona referent 
del programa Garantia Juve-
nil per a joves.  
Per assistir a la xerrada cal 
inscripció prèvia omplint el 
següent formulari o bé en-
viant un correu electrònic a 
anoia@oficinajove.cat.



El festival gastronòmic Vadefoodies 
tornarà a Igualada els dies 1 i 2 de juliol
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D esprés de l’èxit de la 
primera edició del 
VadeFoodies, que va 

atreure 4.000 visitants, el fes-
tival de tendències gastronò-
miques d’Igualada afronta el 
seu segon any amb el repte de 
créixer. D’entrada, l’associació 
que dóna nom al certamen 
amplia el calendari i, a dife-
rència de l’any passat, que va 
concentrar-se tot en una sola 
jornada, enguany començarà 
divendres, 1 de juliol, a quarts 
de set de la tarda, i s’allargarà 
tot el dissabte, dia 2. Una jor-
nada i mitja en què els igua-
ladins i visitants d’arreu de 
Catalunya podran degustar al 
Museu de la Pell d’Igualada 
noves tendències gastronòmi-
ques i escoltar les explicacions 
dels professionals més punters 
del sector. En el marc del Vad-
Foodies es presentará el Vade-
Vins, el primer mercat de vins 
de taller catalá.
Com a novetat principal, 
aquest any es presenta el Va-
deVins, el primer mercat de 
vins de taller, que consistirà en 
un tast dels vins més especials 
de les onze DO catalanes. Així, 
les bodegues oferiran als visi-
tants de VadeFoodies, al llarg 
del dissabte, una degustació 
de les seves joies més exclu-
sives així com l’oportunitat 
de comprar-les; els beneficis 
aniran destinats a la Fundació 
Esclerosi Múltiple (FEM).
El Vadefoodies és un festival 
pioner a l’Estat que s’adreça 
als amants del bon menjar (els 
‘foodies’). El certamen manté 
com a objectius principals la 
promoció de l’activitat gastro-
nòmica a Igualada i la mostra 

de la diversitat de tendències 
del sector culinari arreu del 
món. Seguint el mateix esque-
ma de l’any passat, les activi-
tats es dividiran en dues parts: 
l’interior del Museu es desti-
narà a xerrades i conferències, 
i a l’exterior, de caràcter més 
lúdic, s’instal·laran les parades
dels restauradors, on es po-
dran tastar les darreres ten-
dències gastronòmiques.
El programa de conferències 
l’obrirà el prestigiós forner 
Xevi Ramon (conegut com ‘el 
Ferran Adrià del pa’); consisti-
rà en una xerrada degustació 
sobre el pa. El mateix diven-
dres, el cuiner peruà Pablo 
Ortega parlarà de la cuina de 
fusió del Perú i es presentarà 
el projecte de ciutats ‘Veg-fri-
endly’ (amigues de la cultura 

vegana i vegetariana). L’ende-
mà hi haurà xerrades sobre 
cuina i ciència i la coach nutri-
cional Núria Roura presentarà 
el projecte Detox Sen. D’altra 
banda, el dissenyador català 
Claret Serrahina parlarà sobre 
el disseny del vi. El programa 
de xerrades d’aquest any es 
clourà amb la xocolata com a 
plat estrella.
En paral·lel, a l’Adoberia Be-
lla, la Jove Cambra d’Igualada 
organitza el mateix dissabte 
una matinal dedicada a l’em-
prenedoria gastronòmica. En 
col·laboració amb l’Estival 
Jazz, el VadeFoodies tornarà 
a comptar amb bona música, 
amb actuacions divendres i 
dissabte. Les inscripcions per 
a les conferències poden fer-se 
a www.vadefoodies.cat.

 
C/ Dr. Fleming, 2  ·  08700 Igualada  ·  Telf. 93 8054686

 

CANVI DE 
TEMPORADA!

ET RENTEM ELS 
EDREDONS, LES MANTES,

 I TOTA LA ROBA D’HIVERN



ERC Igualada porta a debat la reforma horària
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E l passat divendres 27 
de maig més de 60 
persones van assistir a 

l’acte sobre la Reforma Horà-
ria, organitzat per JERC-ERC 
Igualada i moderat per la co-
ordinadora de la Secretaria de 
Ciutadania i Dones, Mònica 
Morros.  En primer lloc, els 
assistents van poder escol-
tar les explicacions de Fabián 
Mohedano, diputat de Junts 
pel Sí i coordinador de la Ini-
ciativa per a la Reforma Horà-
ria i d’Isaac Peraire, alcalde de 
Prats de Lluçanès.
Mohedano va enumerar les 
principals diferències que els 
horaris de l’Estat espanyol te-
nen amb els de la resta de paï-
sos europeus i les conseqüèn-
cies que això té en la nostra 
qualitat de vida. Isaac Peraire 
va explicar com va funcionar 
la prova  pilot que van realit-
zar a Prats de Lluçanès, mu-
nicipi que, per un dies, es va 
convertir en “capital” de la Re-
forma Horària.
Un dels elements d’aquesta 

Una butlleta de segon 
premi de la Primitiva 
cau a Igualada

L’administració de Loteria 
Abadal, a Igualada, va lliurar 
una butlleta guanyadora del 
sorteig de La Primitiva del 
passat dijous 2 de juny, pre-
miada amb el segon premi (5 
encerts més complementari).
En aquest cas l’afortunat o 
afortunada va segellar una 
butlleta múltiple de 7 de cost 
7 euros, per la qual cosa a més 
de l’esmentat premi també li 
correspon un premi de 5 en-
certs i 5 premis de 4 encerts. 
El premi total a cobrar serà de 
44.679 euros.  

Sorteig dels botiguers 
del nucli antic

Avui divendres 10 de juny, un 
grup de comerciants del nu-
cli antic, que tenen un cercle 
vermell com identificador, en-
gega un sorteig a través d’un 
“rasca rasca”. El comerciant 
lliurarà una butlleta i el premi, 
si s’aconsegueix, consisteix en 
articles dels propis comerços 
participants.

La directora de 
l’Institut Català de les 
Dones, avui a Igualada
 
Avui a la una del migdia al res-
taurant Sesoliveres, el grup de 
dones empresàries Igualada 
Inquieta organitza un Dinar 
Empresarial amb la presència 
de Teresa Pitarch, Directora de 
l’Institut Català de les Dones, 
que parlarà de la necessitat de 
la reforma horària per a poder 
conciliar treball i família. 

Festa de Harley’s a 
Igualada

El passat diumenge, Igualada 
va acollir la Barcelona Chapter 
Harley Davidson a l’espai d’oci 
de La Vila, amb la presència de 
moltes motos d’aquesta mar-
ca, i amb activitats com balls 
de Country amb excel·lents 
professors, toro mecànic i cas-
tells inflables per a la quitxalla, 
tot plegat arrodonit amb un 
bon dinar.

prova pilot va ser, per exem-
ple, avançar l’hora de dinar 
del personal administratiu de 
l’Ajuntament de Prats. Segons 
Peraire, aquest avançament 
va fer “augmentar la produc-
tivitat dels treballadors i tre-
balladores”. Segons l’alcalde 
de Prats, la prova pilot “va ser 
existosa” perquè va aconseguir 

“conscienciar i fer que la gent 
parlés d’un canvi d’horaris”.
Un cop acabades les interven-
cions dels principals ponents 
va ser l’hora d’obrir el debat. 
La fila 0, formada per diverses 
persones vinculades a la co-
marca de l’Anoia, van afegir 
diversos elements damunt la 
taula.

En aquest sentit, Teresa Co-
dina de UEA Inquieta, i Pia 
Prat, de La Veu de l’Anoia, van 
fer referència a les dificultats 
de conciliació entre la vida 
laboral i familiar i van posar 
especial èmfasi en el cas de les 
dones.
Toni Castillo, d’Igualada Co-
merç, va explicar que bona 
part de les botigues d’Iguala-
da es mostrarien favorables a 
aplicar la Reforma Horària. 
D’altra banda, Alba Vergés, va 
centrar la seva intervenció en 
comentar quines iniciatives 
legislatives s’estan posant en 
marxa des del Parlament de 
Catalunya pel que fa a la Re-
forma Horària.
Hilda Navarro, de la coordi-
nadora de les AMPES de les 
escoles públiques d’Iguala-
da, va mostrar-se favorable a 
l’aplicació de la Reforma Ho-
rària però va insistir en el fet 
que “abans de fer-ho al món 
de l’educció cal que els pares 
quan els nens pleguin puguin 
anar-los a buscar”. L’acte va ser 
un gran èxit i el públic va par-
ticipar activament en el debat.  

Caritas vendrà a partir d’ara productes 
de comerç just a la seva botiga
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A partir d’aquest mes de 
juny, la Botiga “de mà 
en mà” de Càritas a 

Igualada, esdevindrà un punt 
de venda més de la xarxa in-
terdiocesana de comerç just. 
Càritas situa el comerç dins 
la lluita contra la pobresa i 
l’exclusió i en la construcció 
d’una economia alternativa i 
solidària, posant a la persona 
com a centre i mostrant-nos 
que altres relacions econòmi-
ques són possibles.
L’experiència de comerç just 
de la confederació Càritas 
neix i s’executa de manera 
integrada amb altres línies 
i programes d’acció social 

i de cooperació internacio-
nal, i treballa en relació amb 
iniciatives que acompanyen 
organitzacions de la xarxa 
mundial com Caritas Bolívia, 
Caritas Bangladesh, Caritas 
Jerusalem i Caritas Maurità-
nia, entre d’altres. La botiga 

que Càritas disposa a Igua-
lada, situada al carrer Sor 
Rita mercader núm. 16, serà 
l’espai on trobar aquests pro-
ductes de comerç just com 
mocadors de seda de Bangla-
desh, articles i materials de 
la  cooperativa artesanal de 
fusta d’olivera de Beit Sahour 
(Palestina), bosses i estoigs 
de Bolívia, cistells de jute, 
posa espelmes,...
El Comerç Just constitueix 
un moviment internacional 
format per organitzacions 
del Sud i del Nord. El seu 
objectiu és millorar l’accés al 
mercat dels productors més 
desafavorits i canviar les in-
justes regles del comerç in-
ternacional que consoliden la 

pobresa i la desigualtat mun-
dial. Es basa en condicions 
laborals i  salaris adequats 
pels productors del Sud, que 
els hi permetin viure amb 
dignitat; en la no explotació 
laboral infantil; en la igual-
tat entre homes i dones, on 
ambdós reben un tracte i 
una retribució econòmica 
equitativa; i en el respecte al 
medi ambient doncs els arti-
cles es fabriquen a través de 
pràctiques respectuoses  amb 
l’entorn en el que es produ-
eixen. L’horari d’obertura de 
la Botiga “de mà en mà” és de 
10h-12h. i de 18h-20h. (de 
dilluns a divendres) i el mes 
de juliol de 9h-13h (de di-
lluns a divendres).  

Dinar a la Tossa de l’Antic Gremi de Traginers
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E l passat diumenge 29 
de maig es va celebrar 
el tradicional dinar a 

la Tossa, el qual organitza 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada.

Malgrat que les condicions 
meteorològiques no acom-
panyaven gaire (el fort vent 
va obligar a traslladar el di-
nar a Cal Pont) l’ambient 
que s’hi respirava era total-
ment festiu. Petits i grans 
van gaudir d’un agradable i 

entretingut dinar de germa-
nor.
Els assistents van poder par-
ticipar al sorteig d’una pa-
nera gentilesa de “Fruites i 
verdures J. Arnau” i d’un xai 
gentilesa de “Carnisseria M. 
Clotet”. Els  afortunats va-

ren ser:  Clementa Cànovas 
i Martínez i Pere Argelich i 
Carles, respectivament. 
Des de l’Antic Gremi de Tra-
giners volem agrair la pre-
sència a tots els assistents i 
els animem a tornar-hi l’any 
que ve.



Mesures bàsiques de prevenció per 
evitar les picades del mosquit tigre
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Des del departament 
d’Entorn Comuni-
tari de l’Ajuntament 

d’Igualada es vol transmetre a 
la ciutadania les recomanaci-
ons fonamentals per fer front 
a la proliferació del mosquit 
tigre, ja que cal actuar pre-
ventivament per tal d’evi-
tar-ne l’aparició.  
El període d’activitat del 
mosquit tigre a Catalunya 
comprèn aproximadament 
des del mes de maig fins el 
mes de novembre. La millor 
eina davant la propagació 
d’aquesta plaga és evitar els 
hàbitats per a la cria dels in-
sectes de manera involuntària 
i, per això, es recorden les me-
sures bàsiques perquè tothom 
sàpiga què cal fer a evitar-ho. 
El mosquit adult fa entre 2 i 
10 mm i se’l reconeix per les 
seves ratlles blanques al cap 
i al cos. A diferència d’altres 
mosquits, les larves no ne-
cessiten molta aigua per criar 
i es poden desenvolupar en 
qualsevol recipient de petites 
dimensions que continguin 

aigua durant un mínim de 
set dies, com ara gerros tor-
retes o, fins i tot, cendrers. Per 
això, la gran majoria de focus 
d’aquest insecte es troben en 
les propietats privades, es-
pecialment aquelles que te-
nen patis, terrasses, jardins i 
horts.  
Algunes recomanacions per 
combatre el mosquit tigre de 
manera efectiva passen per 
buidar regularment qualse-
vol recipient de l’exterior que 
pugui acumular aigua, evitar 
les acumulacions en zones de 
drenatge o canals, buidar dos 
cops per setmana o tapar amb 

tela mosquitera espessa els 
safareigs i les basses petites, 
evitar els forats i les depres-
sions del terra on es pugui 
acumular aigua, posar peixos 
vermells que es mengin les 
larves en fonts de jardí, man-
tenir les piscines en bones 
condicions higièniques, tapar 
els forats dels troncs dels ar-
bres omplint-los amb sorra, 
eliminar l’aigua de recipients 
i no tenir objectes de plàstic a 
l’aire lliure, com ara joguines, 
sense controlar. 
El conjunt de recomanacions 
es poden trobar al web:
www.igualada.cat.   

Visita a la història del barri del Rec 
per a la gent gran
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U na vintena de perso-
nes van prendre part, 
dijous, 2 de juny, en 

un itinerari guiat pel barri del 
Rec que els va permetre conèi-
xer el seu passat i present. Els 
participants van dur a terme 
un recorregut pel patrimoni 
industrial, visitant construc-
cions com l’adoberia Bella, 
l’antiga adoberia de Cal Gra-
notes, l’adoberia Martí Enrich, 
l’adoberia Vila o l’adoberia 
Pelfort. La ruta va permetre 
posar en valor la memòria i 
la història del barri i les claus 
que el van fer créixer, recor-
dant les dinàmiques de ciutat, 
revisant els espais i veient com 
avui aquesta zona afronta una 
nova època de transformació. 
L’acció, impulsada per l’Ajun-
tament dins del projecte Igua-
lada, ciutat amiga de les per-
sones grans, va comptar amb 
la col·laboració dels departa-
ments municipals d’Acció So-
cial i de Promoció Cultural i 
amb el suport del Rec.0.

Lleida va acollir 
l’assemblea anual de 
l’AMIC
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comu-
nicació (AMIC), de 

la que en formen part en la 
seva junta directiva La Veu de 
l’Anoia i Veuanoia.cat, va ce-
lebrar el divendres 3 de juny 
la seva XIX assemblea anual a 
Lleida, a la qual hi van assis-
tir més d’una vuitantena de 
mitjans associats.
Ramon Grau, president de 
l’AMIC, va destacar l’acord 
amb OJD, que va en la línia 
de potenciar el rigor entre 
els mitjans, el qual farà més 
assequible l’auditoria de mit-
jans als associats, marcant 
com objectiu per al 2017, la 
incorporació progressiva de 
tots els mitjans de l’associa-
ció al control d’OJD/PGD/
OJD Interactiva. També va 
fer menció especial a les tro-
bades territorials que perme-

ten donar a conèixer l’AMIC 
davant les institucions i a 
altres mitjans no associats, 
així com les comissions que 
es reuneixen quadrimestral-
ment per buscar millores en 
els serveis que ofereix l’as-
sociació. Totes aquestes ac-
tivitats, que van orientades 
a convertir l’AMIC en “la 
patronal del sector de la pro-
ximitat”. L’objectiu ara serà 
continuar lluitant per ‘’aixe-
car el nivell de la professio-
nalitat i demostrar la força 
conjunta’’ que tenen els mit-
jans al territori. 
A la trobada, organitzada 
amb la col·laboració de les 
capçaleres 7accents i La Ciu-
tat de Lleida, hi van partici-
par l’alcalde Àngel Ros; Jordi 
Vilajoana, secretari de Di-
fusió i Atenció Ciutadana; i 
Miquel Gamisans, secretari 
de Comunicació del Govern i 
Mitjans de Comunicació.

c/Córdova, 14 - Tel. 93 805 27 94 
 Fax 93 806 60 89

Sta. Margarida de Montbui
info@fernandezsanglas.com

www.fernandezsanglas.com



Igualada va acollir una trobada de deu ciutats 
europees per noves crear estratègies comercials
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L’Adoberia Bella va acollir la jornada de Retailink
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L ’Adoberia Bella d’Igua-
lada va acollir la setma-
na passada una troba-

da de deu ciutats mitjanes de 
diferents països d’Europa que 
volen innovar en la seva oferta 
comercial, en el marc del pro-
jecte europeu RetaiLink. La 
trobada tenia una durada de 
dos dies, i hi participaren una 
quarantena de representants 
de les deu ciutats que integren 
la xarxa RetaiLink. Es tracta 
de Basingstoke (Regne Unit), 
Fermo (Itàlia), Hengelo (Ho-
landa), Hoogeveen (Holanda), 
Bistrita (Romania), Sibenik 
(Croàcia), Liberec (República 
Txeca), Pécs (Hongria) i Ro-
mans (França). 
El projecte RetaiLink està 
liderat per l’Ajuntament 
d’Igualada, i s’emmarca en el 
programa URBACT III de la 
Unió Europea. En els propers 
dos anys, es faran diferents 
trobades, per tal que les ciu-
tats aprenguin les unes de les 
altres, i puguin crear Plans 
d’Acció Local per dinamitzar 
el seu comerç.  

Primer pas: conèixer el perfil 
del consumidor
Es van fer sessions de treballs 
amb experts sobre la impor-
tància de tenir una estratègia 

CaixaBank premia vuit 
clients d’Igualada amb 
una polsera Contactless

Vuit clients de CaixaBank a 
Igualada han sortit premi-
ats en el sorteig “Mercats de 
Barcelona” per haver realitzat 
compres als mercats munici-
pals d’aquesta població utilit-
zant qualsevol solució de pa-
gament electrònic ofertat per 
l’entitat: targetes contactless, 
polseres contactless o telèfon 
mòbil, a través de l’aplicació 
de pagament CaixaBank Pay. 
CaixaBank va engegar una 
iniciativa al mercat municipal 
de la Masuca per incentivar 
el comerç de proximitat, un 
objectiu emmarcat al seu pro-
grama CaixaNegocis, engegat 
amb l’objectiu de reforçar la 
relació de l’entitat financera 
amb els comerços clients i per 
incentivar el comerç de proxi-
mitat. 
Per això, CaixaBank ha sor-
tejat 300 polseres contactless, 
carregades amb 100 euros 
cadascuna, entre els clients 
que van pagar les seves com-
pres durant les cinc setmanes 
que va durar la iniciativa amb 
qualsevol solució de pagament 
electrònic ofertat per l’entitat.

Mutua Igualadina fa 
entrega del premi al 
guanyador del sorteig 
de FirAnoia

Amb la finalitat de continuar 
impulsant iniciatives i activi-
tats de caire social, durant el 
mes de maig, Mútua Iguala-
dina va organitzar un sorteig 
amb un únic premi.  El sorteig 
es va dur a terme el dia 3 de 
juny, a les 10 hores, en mà in-
nocent, i va comptar amb la 
presència de Pere Esquerra, 
President de Mútua Igualadi-
na, d’altres representants de la 
mutualitat, així com de totes 
les persones que van voler as-
sistir a l’acte. De totes les but-
lletes que havien dipositat els 
participants, el guanyador va 
ser Christian Arévalo. 
La directora de la Mútua, 
Gemma Alemany fa entrega 
del premi: Una TV-led Elbe 
de 40”. Mútua Igualadina vol 
donar les gràcies a tots els par-
ticipants. 

comercial de ciutat i com in-
volucrar els diferents actors a 
l’hora de definir un pla d’ac-
ció. També es parlà de les no-
ves tendències de consum i 
s’exposaran eines per a iden-
tificar el perfil dels consumi-
dors actuals i potencials de 
cada ciutat. 
Com a amfitriona de la tro-
bada, Igualada va compartir 
diferents experiències a l’hora 
de combinar esdeveniments 
de lleure amb comerç: s’ex-
plicaran iniciatives innovado-
res com l’Urban Running o 
el Vademercats, i els visitants 
podran passejar pel Rec.0 i el 
circuit Slow-Shopping. 
La regidora de Dinamització 
Econòmica d’Igualada, Àngels 

Chacon, ha destacat que, per 
sobre de tot, el projecte té la 
voluntat de ser útil: “a les tro-
bades, les ciutats aprenen una 
metodologia, però cada una 
haurà d’elaborar una estratè-
gia adaptada a les seves neces-
sitats”. Pel que fa a l’impacte 
del projecte a Igualada, “hem 
cregut que aquest programa 
europeu ens pot donar unes 
eines que ens amplien molt 
el camp de mira a l’hora de 
prendre decisions que afecten 
a nivell urbanístic i estratègic 
a la ciutat”. En aquest sentit, 
“és el millor dels entorns per 
treballar plegats amb els ac-
tors locals per definir una es-
tratègia comú”. 

“El comerç ha de donar 
qualitat de vida” 
Un dels experts convidats, el 
professor d’ESADE Luis Mar-
tínez Ribes ha defensat que “el 
comerç és el reflex de la mane-
ra de viure d’una comunitat”, i 
per tant, el comerç adequat a 
una ciutat és “aquell que dóna 
més qualitat de vida a la gent 
a la qual serveix”. Per aconse-
guir aquest objectiu, cal saber 
“quin tipus de persones hi ha 
a la zona, què els preocupa... 
i a partir d’aquí buscar com 
servir-les millor per a millorar 
la seva vida”. Segons ell, tam-
bé és molt important tenir en 
compte l’impacte dels smart-
phones i les noves tecnologies. 
Per la seva banda, Ricardo 
Rustarazo, també acadèmic 
d’ESADE i soci fundador de 
la consultora Retail&Trade, 
ha exposat els elements que 
cal tenir en compte a l’hora 
d’elaborar una estratègia co-
mercial a nivell de ciutat. Rus-
tarazo destaca tres aspectes 
fonamentals: “l’entorn legal 
i urbanístic, els aspectes re-
lacionats amb com les grans 
marques prenen la decisió 
d’instal·lar-se en una zona, i 
la pròpia estratègia de ciutat, 
que ha d’incloure tots els ac-
tors rellevants”. 

Premiat un projecte per tractar 
la dermatitis atòpica a l’Anoia
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L a Sociedad Española de 
Immunologia Clínica, 
Alergologia y Asma Pe-

diàtrica (SEICAP) va atorgar 
el premi a la millor comuni-
cació d’infermeria “Escuela de 
padres y madres. Dermatitis 
atópica: aprender a convivir 
con una enfermedad crónica” 
presentada per la infermera 
de l’Hospital d’Igualada, Fina 
Bové. L’acte va tenir lloc a Bar-
celona durant la celebració del 
XL Congrés d’aquesta Socie-
tat, en la VIII Jornada d’Infer-
meria. La comunicació va ser 
referida a la ponència “El niño 
alérgico desde diferentes ám-
bitos de actuación”.

Escola de pares 
i mares a l’Anoia
L’Escola de pares i mares a 

l’Anoia va néixer al 2014 amb 
l’objectiu d’oferir les pautes 
i tractaments més adequats 
per als infants i per a les seves 
famílies o cuidadors, que es 
veuen afectats per malalties 
cròniques.  
En aquest sentit, professio-
nals del Consorci Sanitari de 
l’Anoia i del Servei d’Atenció 
Primària (ICS) ja han fet dues 
xerrades dirigides a la pobla-
ció interessada sobre la Der-
matitis atòpica: reconèixer la 
“veritable dermatitis atòpica” 
i aprendre a conviure amb 
ella. Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada es va 

tractar els criteris diagnòstics, 
quines són les al·lèrgies “de-
mostrades” i hipersensibili-
tats, l’atòpia a la zona urbana 
i a la rural i la relació entre el 
metge i els cuidadors. 

Sessió oberta a tothom sobre 
Urticària crònica
En aquest mateix context de 
tractar i “educar” a les famí-
lies amb problemes immu-
nològics, el dissabte 18 de 
juny de 10 a 13 h. hi haurà 
una sessió gratuïta i oberta a 
tota la població interessada 
sobre urticària crònica a l’Au-
la de Formació de l’Hospital 
d’Igualada. Igualment hi ha 
una exposició didàctica amb 
fotografies sobre aquesta ma-
laltia al vestíbul de l’Hospital 
i que està cedida per l’Asso-
ciació d’Afectats d’Urticària 
crònica.

Xerrada sobre la 
diabetis a la Residència 
Pare Vilaseca

El passat dijous dia 26 de maig 
l’Associació de Diabètics de 
l’Anoia va realitzar la xerrada 
“Què és la Diabetis?” a la Resi-
dència Pare Vilaseca, oberta a 
totes les persones interessades 
en el tema i a tot el personal 
del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI).
Durant la xerrada es va expli-
car de manera distesa i dinà-
mica en què consisteix aquesta 
alteració del metabolisme,  el 
dia a dia d’una persona amb 
diabetis, i es varen trencar mi-
tes i resoldre múltiples dubtes. 
L’Associació de Diabètics de 
l’Anoia es troba a l’espai d’en-
titats del Centre Cívic Centre i 
atén tots els divendres a partir 
de les 6 de la tarda.
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El cost de l’energia si que espanta a les empreses
Les pimes paguen la llum més cara de la UE
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S
ón dos milions les empreses de l’economia 
social a Europa. Aquestes promouen més 
d’11 milions de llocs de treball. Dades gens 
menyspreables, oi? Entenem per empreses de 

l’economia social les cooperatives, les mutualitats, les 
organitzacions sense afany de lucre, les fundacions, les 
empreses socials, etc... 

Si bé històricament les actuacions de les administra-
cions dels estats europeus no han mostrat un reconei-
xement implícit de l’important paper que l’economia 
social juga a Europa, els aires de canvi que bufen (de 
vegades també perillosament) des del 2007 indiquen 

que potser estem entrant en un nou escenari més fa-
vorable.
Els principals partits polítics europeus, inclosos els 
de casa nostra, s’estan acostant a les organitzacions 
vertebradores de l’economia social i els seus progra-
mes comencen a reflectir tímidament un diàleg que 
resulta nou.  En un escenari de polarització extrema 
dels corrents ideològics provocat per la crisi i per la 
fatiga dels ciutadans sobre els models i les pràctiques 
que ens hi han abocat, l’economia social està ara més 
ben vista que mai. Dubto, és clar, de les bones intenci-
ons d’alguns grups polítics en aquest apropament. En 
molts casos no sé si ens trobem davant un procés de 
renovació ideològica o enmig d’un desenvolupament 
estratègic purament electoralista. Només les mesures 
concretes que es derivin d’aquests moviments d’apro-
ximació ens convenceran que realment assistim a un 
canvi que hauria de servir per generar llocs de treball 
estables i de qualitat, una redistribució més adequada 
de la riquesa i, en definitiva, la creació de valor soste-
nible per a la societat. Mentrestant, tot i treballar per-
què l’economia social ocupi el lloc que es mereixen els 
nostres ciutadans, continuaré aplicant la màxima 
de Bernat Metge a “Lo somni”:  “Ço que veig crec, e 
del pus no cur.”  

PERE PRATTERESA CODINA

ÇO QUE VEIG CREC

L
a generació Y, també coneguda com la del 
Mil·lenni o en anglès Millennials, és la que 
agrupa els nascuts entre 1980 i 1992. El nom 
es va publicar per primera vegada a la revis-

ta americana ‘Advertising Age’. La sociòloga Kathleen 
Shaputis també els va anomenar la ‘Generació Peter 
Pan’. Es caracteritza per la tendència a incorporar-se 
a la vida adulta molt més tard que les anteriors.  El 
doctor Larry Nelson deia que molts joves estaven re-
tardant aquesta transició com resposta d’errors co-
mesos pels seus pares. «En generacions anteriors, es 
casaven i iniciaven immediatament una carrera pro-

fessional. Avui les parelles són inestables, no es casen i 
la gent està descontenta de la seva vida laboral”. Strauss 
& de Howe van publicar el llibre ‘Millennials Rising: la 
nova gran generació’ creu que aquesta neix com una 
contraposició rupturista a la generació anterior (Baby 
boomer o X). 

Segurament la crisi, la globalització o les xarxes te-
nen molt a veure en la maneraen que veuen la socie-
tat. Segons l’institut ‘Pew Research Center’, el 50% de 
los membres d’aquesta generació es defineixen com 
políticament independents i prop del 30% declara no 
estar afiliat a cap religió. S’involucren en els debats, es 
comprometen i expliquen les seves idees en les xarxes 
socials. Són ‘nadius digitals’ i conviuen amb naturali-
tat amb tota mena de dispositius electrònics, sobretot 
smartphones. Són FOBO (de l’anglès Fear of Being Of-
fline). Però la taxa d’atur els afecta molt. Però el 2025 
ocuparan el 75% dels llocs de treball.

Per això el món (també l’empresarial) ha d’adaptar-se 
a aquesta realitat. En aquest desafiament social s’han 
de trencar els estatus establerts i inculcar el treball en 
equip, intentant la convivència entre aquesta generació 
trencadora i l’anterior. També en política. Si no s’entén 
això, els canvis socials que s’acosten seran traumàtics.   

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Calculen lo que va a suceder 
cuando se acabe la caja de reserva de las pensiones.

Rivera e Iglesias prometen sacar 
20.000 y 40.000 millones de lereles (respectivamente) 

de la lucha contra el fraude fiscal... mmmm
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IMMA SERRA Economista
@SerraImma

TERESA CODINA co-fundadora SAF GESTIÓ
@Teresa_Codina

PERE PRAT Empresari
 @pere_prat

MIQUEL ROIG @miquelroig  
Periodista. Corresponsal d’Expansión.

LA BONA SALUT 
DE LES COOPERATIVES

L
es cooperatives gaudeixen de bona 
salut. En contrast amb la dràstica cai-
guda de l’ocupació durant la crisi, des 
del 2008 les cooperatives han mantin-

gut estable la seva capacitat per crear llocs de 
feina i resisteixen la crisi millor que algunes 
empreses convencionals.
Actualment a Catalunya hi ha unes 4.000 
cooperatives i un miler de societats laborals, 
que conjuntament generen uns 48.000 llocs 
de treball directes que suposen aproximada-
ment l’1,4% del total de l’ocupació. El seu 
volum de negoci oscil·la entre el 3 i el 6% del 
PIB català amb 4.621 milions d’euros.
L’ocupació del cooperativisme ha crescut 
perquè la cooperativa és una eina per poder 
sortir d’una situació d’atur.
La cooperativa és un model d’empresa basat 
en les persones i que utilitza el capital per 
assolir els seus objectius. Per tant, que dóna 
preferència a les persones per davant del ca-
pital. Aquest és un dels valors creixents en la 
societat actual, com l’aposta per un consum 
més responsable o els nous mecanismes de 
col·laboració com a propietat compartida.
Segons Oriol Amat, Catedràtic d’Economia 
Financera i Comptabilitat de la Universitat 
Pompeu Fabra: “En una cooperativa l’objec-
tiu és generar benestar als socis i acomiadar 
algú serà l’última mesura que es prendrà”. 
Estem en un moment ideal per tenir en 
compte aquesta manera de fer empresa més 
responsable i col·laborativa.  Amb la nova 
Llei 12/2015, s’ha reduït el nombre mínim 
de persones sòcies per constituir qualsevol 
classe de cooperativa llevat del cas de les co-
operatives de consum, les quals hauran d’es-
tar constituïdes per un mínim de deu socis i 
sòcies, s’ha accelerat l’ inscripció al Registre 
de Cooperatives i es crea la figura del soci o 
sòcia temporal, entre altres novetats.
Segons la Federació de Cooperatives de Tre-
ball de Catalunya, les últimes 100 cooperati-
ves creades són de sectors emergents, no en 
crisi, com poden ser el tecnològic, el que va 
desvinculant la idea de la cooperativa lligada  
únicament al sector agrari o a les iniciatives 
socials.
Un mostra són les cooperatives que es van 
presentar el passat dissabte a Igualada, dins la 
xarxa d’iniciatives d’economia social, en les 
que n’hi havia d’habitatge, de restauració, de 
telefonia mòbil i internet, de consum d’ener-
gia verda o de finances ètiques.   

Segons la Federació de Cooperatives

 Treball de Catalunya, 

les últimes 100 cooperatives creades 

són de sectors emergents

DAVID COS President d’Escola Sant Gervasi, SCCL. President de Grup CLADE
@davidcosg

La crisi, la globalització 
o les xarxes tenen molt 

a veure en la manera en 
que veuen la societat P. Prat

Són dos milions 
les empreses de 

l’economia social 
a Europa. 
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CASTELLOLÍ / J. SINGLA 

D es de fa un mes, l’es-
glésia de Castellolí 
llueix un nou altar 

major. És obra de Josep Guixà 
i dels seus fills Isidre i Toni. És 
un mural de mides gegantines, 
que d’entrada pot semblar 
molt simple però que té tantes 
interpretacions com persones 
el vegin. És d’una complexitat 
tècnica enorme, ja que les di-
mensions de l’espai fan que es 
requereixi molt material per 
dur-lo a terme i en tractar-se 
d’un espai de culte, cal ser 
molt acurat en l’ús dels colors.
Hi figuren dues parpelles tan-
cades, situades al centre de 
l’espai, representant el rostre 
de la Misericòrdia. Aquestes 
parpelles tancades, volen tra-
metre a qui les mira, una sen-
sació d’acolliment, de perdó, 
de pau, de serenor, de tranquil-
litat i, en definitiva, d’amor de 
Déu envers els homes.
A la dreta un tros de Cel sim-
bolitza al Pare, la primera per-
sona de la Trinitat. Al centre 
els ulls, pietosament tancats, 
representen el Fill. I la porta 
del Sagrari representa a l’Es-
perit Sant. És clar que aquesta 
pot ser una interpretació per-
sonal, ja que cadascú de nosal-
tres hi pot trobar altres simbo-
logies. L’art ens dóna elements 
per interpretar la realitat i, 
no hi ha dubte, de la càrrega 
artística que Josep Guixà ha 

expressat en aquest impressi-
onant retaule modern i tren-
cador, i a la vegada tan etern 
com la necessitat dels creients 
de trobar Déu en totes les co-
ses.  
Romà Casanovas, el bisbe de 
Vic, va dir el dia de la inau-
guració solemne del retaule 
“Aquest pot ser el rostre de 
la Misericòrdia, el rostre de 
l’amor que Déu ens té a tots 
nosaltres”.
De la gènesi d’aquest nou altar 
n’hem parlat amb el seu autor, 
Josep Guixà.
D’on sorgeix la idea de fer 
aquest altar?
Des de petit que veia aquest 
absis enguixat amb les dues 
finestres. Em ballava pel cap 
fer-hi alguna cosa, però no 
sabia quina. Li donava voltes 
a la idea de fer un rostre de 
Jesús, però si el feia d’aques-
ta mida i amb els ulls oberts 
podia quedar massa impres-
sionant. També vaig pensar 
en fer la Santíssima Trinitat 
però és una idea molt trillada. 
Vaig fer un seguit de projectes 
sense que em sortís la idea de-
finitiva, fins que fa poc ens hi 
vàrem tornar a posar i em va 
sortir la idea del Jesús amb les 
parpelles tancades. Al bisbat 
de Vic els va agradar però va-
ren exigir que el sagrari que-
dés integrat en la obra. 
En anar-ho fent va sorgir la 
idea d’afegir-hi flors i algun 
que altre animaló. 

Qui t’ha ajudat?
Els meus fills. Si no m’hi ha-
guessin ajudat, no l’hauria 
pogut fer perquè és una fei-
na molt dura, per les seves 
dimensions. És molt pesat 
perquè has de treballar en 
bastides i prement el mate-
rial contra la paret fins que 
assequi. No és posar pintura, 
sinó posar pasta, que és més 

L’església de Castellolí llueix el nou retaule, 
obra de Josep Guixà

pesant. He gaudit molt fent-
la, però ha costat.
Què va dir el bisbe?
Es va quedar parat perquè no 
havia vist el projecte i no tenia 
idea de la magnitud de l’obra.
I les persones grans de Caste-
llolí?
A molta gent li agrada i, espe-
ro que als que no els agrada 
tant, s’hi acabin acostumant.

Qui ha finançat l’obra?
L’Ajuntament hi ha col·labo-
rat, hi ha hagut aportacions 
particulars i la resta li ha posat 
construccions Guixà i jo he 
treballat gratuïtament.
Ve més gent a l’església de 
Castellolí?
Potser una mica més de la que 
venia. Tothom que es miri l’al-
tar hi trobarà el que vulgui.

Josep Guixà i els seus fills Isidre i Toni, sota l’altar de Castellolí. / JAUME SINGLA

ANOIA / LA VEU 

E l Departament de Ter-
ritori s’ha compromès 
amb JARC-COAG 

a avaluar conjuntament el 
projecte d’obres dels vials 
alternatius a la C15 entre 
Puigdàlber i Igualada, actu-
acions que segons l’organit-
zació agrària caldria tenir 
enllestides abans de la sega i 
la verema de l’any vinent. Els 
representants de la Genera-
litat ho comunicaren durant 
la reunió mantinguda sobre 
el terreny la setmana passada 
amb membres de les organit-
zacions de productors i dels 
Mossos d’Esquadra.
A dia d’avui s’ha plantejat 
que caldrà fer nous trams de 

vial de servei i millorar al-
guns dels existents, perquè 
s’ha evidenciat que els ca-
mins alternatius a la C15 no 
són segurs per al trànsit de 
tractors.
Així doncs, enguany els trac-
tors encara hauran de circu-
lar per la C15 entre Puigdàl-
ber i Igualada del 15 de juny 
al 20 d’octubre. La resolució, 
que Territori ha de publicar 
en breu, permetrà als page-

sos fer les tasques agrícoles 
relacionades amb la sega del 
cereal i la verema en les ma-
teixes condicions que l’any 
passat.
JARC-COAG cada any ha de 
sol·licitar al Departament de 
Territori les autoritzacions 
de pas provisionals dels ve-
hicles agrícoles per determi-
nades vies. Els representants 
dels pagesos es queixen de la 
falta d’anticipació de la Ge-
neralitat en un tema recur-
rent. A banda, tenen clar que 
en cas de no demanar-ho no 
es concedirien de forma au-
tomàtica malgrat els pagesos 
no disposen de vials alterna-
tius adequats per les èpoques 
de major activitat agrària.

Territori es compromet a analitzar els projectes d’obres dels 
vials alternatius a la C15 amb els representants dels pagesos

Aquestes vies alterna-
tives caldria tenir-les 
enllestides abans de 

la sega i la verema de 
l’any vinent

Reunió entre els representants de Territori, els Mossos d’Esquadra i 
representants de la JARC-COAG. / JARC
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P romoció Econòmica de 
Vilanova del Camí in-
vertirà enguany més de 

123.000 euros en accions de 
suport a diferents col·lectius: 
persones en situació d’atur, 
emprenedors i comerciants. 
També s’han previst actuaci-
ons de dinamització dels Po-
lígons dels Plans i un projecte 
singular del sector estratègic 
del paper i la seva cadena de 
valor. Aquesta important in-
versió és possible gràcies a les 
aportacions de la Diputació de 
Barcelona a través del Catàleg 
de Serveis 2016, que suposen 
80.000 euros, i altres línies de 
subvenció com el Recull que 
suposa el 70% del cost de les 
accions formatives que ofereix 
Promoció Econòmica.
De totes les línies d’ajuda de 
la Diputació de Barcelona, 
la més important és el Catà-
leg que enguany, com dèiem, 
suposarà una injecció econò-
mica de 80.000 euros que farà 
possible el desenvolupament 
de projectes tant importants 
com el Servei Local d’Ocu-
pació, amb el Club de Feina 
o el Servei d’Intermediació 
Laboral. 
Dins el Catàleg, la Diputació 
ha concedit una subvenció 

de 18.000 euros per a la di-
namització dels Polígons dels 
Plans. Vilanova comparteix 
amb Òdena i la Pobla aquest 
projecte que van engegar ara 
fa tres anys i que ha donat els 
seus primers fruits: s’ha cre-
at la marca de Polígons dels 
Plans, s’ha constituït l’Associ-
ació dels Polígons dels Plans, 
s’ha posat en marxa la web i 
el geoportal, entre altres. Per 
això aquest any volen concen-
trar-se, explica el regidor, en la 
seva promoció i projecció tant 
a nivell nacional com interna-
cional, per atraure noves em-
preses al territori.
Una altra de les partides im-
portants del Catàleg, 11.000 
euros, s’invertirà en un pro-
jecte singular en el sector del 
paper. Fa dos anys es va fer un 
estudi, també amb Diputació 
de Barcelona, sobre els punts 
forts i punts febles de les em-

preses del sector paperer a la 
comarca. 
A partir d’aquesta anàlisi prè-
via, la Diputació va aconsellar 
una sèrie d’actuacions que són 
les que ara es portaran a ter-
me. L’objectiu, és visualitzar i 
posar en valor un dels sectors 
industrials més importants 
del nostre territori. 
Una altra de les línies de sub-
vencions de la Diputació és el 
Recull, que s’ocupa, bàsica-
ment de temes de formació. A 
través d’aquesta línia l’Ajun-
tament vilanoví rebrà apro-
ximadament 7.000 euros que 
corresponen al 70% del cost 
total dels tallers i cursos que es 
programen des de Promoció 
Econòmica. 

L’Ajuntament contracta 11 
persones amb Plans d’Ocu-
pació de la Diputació
Tanmateix la Diputació de 
Barcelona ha concedit a Vi-
lanova del Camí una subven-
ció de 113.000  euros dins el 
programa de Plans d’Ocupa-
ció 2016 que ha fet possible 
contractar onze persones vi-
lanovines en situació d’atur: 
Aquestes persones es van 
incorporar en diferents àre-
es municipals el passat 1 de 
maig i estaran actives fins a 
finals d’any.

L’Ajuntament vilanoví invertirà 
enguany més de 123.000 euros en
accions de Promoció Econòmica 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Centre d’Atenció Pri-
mària de Vilanova del 
Camí va lliurar diven-

dres els premis del Concurs 
de Dibuix de la Setmana Sense 
Fum. En aquesta tercera edició, 
el CAP va demanar a la quitxa-
lla que expliqués en un dibuix 
com fer fora el fum: de casa, del 
cotxe, de l’espai públic... i no-
vament el personal sanitari es 
va sorprendre amb les propos-
tes dels infants. 
El jurat, format per metges, in-
fermeres i personal d’atenció al 
ciutadà va      tenir-ho complicat 
per triar entre una quarantena 
de dibuixos, però finalment 
van emetre un veredicte. Re-
cordem que el concurs establia 
quatre categories. Pel que fa a 
la dels més petits: P3, P4 i P5, es 
van lliurar dos premis: un per 

a Nayara Márquez Lorenzo, de 
P4, que va sorprendre al Jurat 
per la seva tècnica ja que esta-
va elaborada amb plastilina.  I 
l’altra guanyadora va ser Vera 
Márquez Castillo de P5.
Pel que fa a la categoria de 
primer i segon de primària, 
els guanyadors van ser Lucas 
Hernández Canales i Kristina 
Grusinaite. Mentre que Lucía 
Hernández Canales i Ferran 
Ruiz Ortega van guanyar a la 
categoria de tercer i quart de 
primària. El premi reservat als 
més grans, de cinquè i sisè de 
primària va ser per a Nora Bra-
vo López. 
El Jurat del Concurs de Di-
buixos de la Setmana Sense 
Fum va decidir lliurar també 
dos accèssits que van ser per 
a Pablo Macias Dávila de P5 
i per a Jana Medina Tico de 
quart de primària. 

La quitxalla “fa fora el 
fum” al concurs de di-
buixos del CAP vilanoví

CAMPANYA CEREALS 2016

C/ Thomas Alba Edison, 33 - 08787
Polígon Plans d’Arau (la Pobla de Claramunt)

Estem oberts  a les nostres 
noves instal·lacions 
de la Pobla de Claramunt,
per donar un millor servei a la comarca
 

Carretera Igualada - Sta. Coloma de Q. km 5,7
Tel. 938 096 181 / Fax 938 096 304

SANT MARTÍ DE TOUS

+ inform
ació:

Tel. 6
69 481 988 (Frederic Claramunt)

Claramunt
Agro-comercial

Societat Municipal de gestió d’aparcaments, grua municipal i 
zona blava d’Igualada selecciona per contractació laboral  inde�-
nida (per Pre-jubiliació)

AGENT DE ZONA BLAVA I APARCAMENTS

Com Agent de Zona Blava, les seves funcions i responsabilitats 
principals seran:.
-Controlar l'aparcament  i el temps d'estacionament dels vehicles.
-Posar en marxa i tancar els parquímetres.
-Formular denúncies per infracció de les ordenances municipals regula-
dora del servei d’estacionament regulat amb horari limitat.
Com Agent d'Aparcament, les seves funcions i responsabilitats 
principals seran:
-Controlar els accessos.
-Manteniment de les instal·lacions.

Es busca una persona amb experiència en funcions similars, responsa-
ble,  amb serietat, rigor, amb bona capacitat de relació i coneixements 
d’informàtica a nivell d'usuari.
Es requereix disponibilitat horària per poder treballar al matí, a la tarda 
i/o dissabtes.
Es valorarà que es disposi del carnet de conduir classe C+E

Les persones que hi estiguin interessades han d'enviar, abans del proper 
25 de juny de 2016, el seu currículum detallat amb fotogra�a recent, al 
correu electrònic seleccio@jmmorros.com, o entregar a J.M.MMORROS i 
ASSOCIATS, S.L. c/. Joan Maragall, 3, baixos, 08700 Igualada.
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L ’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha reeditat 
enguany el Vilanova 

Participa! un procés partici-
patiu perquè la ciutadania pu-
gui decidir en quins projectes 
de ciutat vol invertir. A partir 
d’avui i fins el proper 6 de ju-
liol, tots els vilanovins i vila-
novines, a partir dels 14 anys, 
podran votar els projectes que 
vol que l’Ajuntament tiri en-
davant.
Seguint el model de l’any pas-
sat, des de Participació Ciuta-
dana es proposen dues llistes 
amb 10 propostes cadascuna, 
unes valorades amb 10.000 
euros i les altres amb 5.000 
euros. El regidor Sergi Pérez, 
explica que s’han incorporat 
molts temes relacionats amb 
la cultura popular i tradici-
onal, la millora dels serveis 
públics com la biblioteca o les 
llars d’infants, i el servei a les 
entitats. 
Algunes d’aquestes 20 iniciati-
ves es van incorporar a petició 
dels tècnics municipals però 
després han estat consensua-
des i ampliades amb propostes 

que ha fet la ciutadania. 
Des de fa mesos, explica el 
regidor, un agent estadístic 
ha preguntat als vilanovins 
i vilanovines quines eren les 
seves preferències per tal d’in-
tegrar-les al procés. La ciuta-
dania també podia fer les se-
ves aportacions via internet. 
En total, explica Sergi Pérez es 
van recollir més de 147 pro-
postes a peu de carrer i prop 
d’una vintena via web. 
De la llista de propostes de 
10.000 euros, la que fa refe-
rència a la millora dels parcs 
infantils amb la incorpora-
ció de nou mobiliari o sòl de 
cautxú, ha estat una de les més 
demanades per la ciutadania a 
peu de carrer.
Pel que fa a les de 5.000 euros, 
la ciutadania ha mostrat la 
seva preferència per l’adquisi-
ció de material per al gimnàs 
de Can Titó. 

El regidor convida els joves a 
participar del procés 
A la primera edició del Vilano-
va Participa! Hi van participar 
733 persones tot i que només  
655 butlletes van ser vàlides. 
Per franges d’edats, les perso-

nes més participatives van ser 
les de 45 a 60 anys, seguides de 
les de 35 a 45 anys. Contrària-
ment al que es podria pensar, 
els joves van ser els més man-
drosos, una dinàmica que al 
regidor de Participació Ciuta-
dana i Joventut, Sergi Pérez, li 
agradaria revertir. 
Una d’aquestes propostes di-
rectament relacionades amb la 
joventut és precisament la que 
fa referència a l’adquisició de 
material per al nou Espai Jove. 
Hi ha 11 urnes repartides pel 
municipi i també es pot votar 
per internet
Per facilitar la votació de la 
ciutadania, des de Partici-
pació Ciutadana s’han pre-
vist dues maneres de fer-ho 
o bé presencialment o bé de 
manera telemàtica. Aquelles 
persones que ho vulguin fer 
de manera presencial podran 
dipositar la seva butlleta amb 
les propostes escollides a les 
urnes que s’han repartit per 
11 espais municipals: Can 
Papasseit, Centre Cívic barri 
La Pau, poliesportiu de Can 
Titó, Edifici d’Entitats, Ajun-
tament, les dues llars d’in-
fants: El Molinet i La Baldufa, 

Vilanova obre un procés participatiu per decidir una 
inversió de 30.000 euros

les tres escoles de primària: 
Joan Maragall, Pompeu Fabra 
i Marta Mata, l’institut Pla 
de les Moreres i al Casal de la 
Gent Gran. Cada divendres 
mentre duri el procés, també 
es portarà una urna al Mercat 
de Sant Hilari on també hi 
haurà l’agent estadístic.
També es pot fer servir com a 
butlleta la contraportada del 
butlletí Vilanova Informació 
que s’ha repartit per totes les 
llars vilanovines.
En cas de fer-ho per internet, 
caldrà entrar al web munici-
pal: www.vilanovadelcami.cat 
i des de la portada accedir al 
procés participatiu en el que 
s’hi ha publicat les bases del 
procés, el llistat de les propo-
ses de 10.000 i de 5.000 euros 
i el formulari per votar. 
Tant si es fa utilitzant la but-
lleta de paper com si es tria el 
formulari del web, és neces-
sari posar el nom i cognoms 
de la persona que vota i el 
DNI per evitar que es donin 
duplicitats. I recordar que no-
més poden votar les persones 
que estan empadronades al 
municipi. Totes les votaci-
ons s’acceptaran inicialment 

i després es comprovarà que 
es compleixen les condicions 
requerides a les bases. Per 
exemple, estar empadronat 
a Vilanova del Camí i tenir 
com a mínim 14 anys. També 
es comprovarà que no s’ha-
gi votat més d’una vegada. 
En cas de no complir alguna 
d’aquestes condicions, el vot 
es considerarà nul.
Els resultats de les votacions es 
faran públics a partir del dia 
15 de juliol de 2016. A partir 
d’aquesta data s’iniciaran les 
accions per tal de dur a terme 
les propostes guanyadores. 

Procés participatiu 2015
Les propostes més votades a 
l’edició 2015 van ser el foment 
de l’ocupació i de forma-
ció ocupacional, valorada en 
10.000 euros i pel que fa  a les 
de 5.000 euros, els projectes 
guanyadors van ser: les acti-
vitats d’estiu per a tots els pú-
blics, amb un 17% dels vots, 
la compra d’aliments frescos 
per la Banc de la Teca, amb 
un 15% dels vots i els tallers al 
Centre Cívic del barri La Pau, 
amb un 13% dels vots emesos.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a festa “Viu la tapa” ha 
tornat a repetir l’èxit 
d’edicions anteriors. 

Malgrat que el temps no va 
acompanyar i la festa es va ha-
ver de traslladar a Can Papas-
seit, l’afluència de públic no va 
decebre l’organització. Tot el 
contrari, ja que van aplegar per-
sones que assistien per primera 
vegada i que van valorar el canvi 
d’ubicació. Les xifres de la festa 
també han estat ben valorades: 
les 9 entitats que van participar 
van fer un total de 2.750 tapes 
(200 més que l’any passat). Des 
de Cultura calculen que més de 
800 persones van tastar les ela-
boracions culinàries.  
Davant l’amenaça de pluja, a 
dos quarts de cinc de la tarda, 
Cultura va decidir traslladar 
la festa a Can Papasseit. La re-
gidora Meritxell Humbert, ha 
agraït la tasca eficient i ràpida 
de la brigada municipal que va 
aconseguir fer el trasllat de tot el 
muntatge i que la festa comen-
cés puntual. El canvi d’empla-

çament no va perjudicar l’aflu-
ència de públic. Ben al contrari, 
explica Humbert, ja que “hi va 
haver persones que van valorar 
la proximitat, amb la qual cosa 
la festa va sumar públic nou”.
Les entitats van tornar a ser 
l’ànima d’aquesta festa i és per 
això que la Humbert assegu-
ra que sempre les tindran en 
compte davant de la proposta 
de qualsevol canvi, ja sigui rela-
cionat amb la ubicació o altres 
aspectes que tinguin a veure 
amb el funcionament.
També les entitats es mostraven 
satisfetes al final d’aquesta edi-
ció del Viu la tapa. Van decidir 
instal·lar les paradetes a fora, a 
la plaça de Can Papasseit, men-
tre que a dins es col·locaven les 
taules i cadires per sopar i que el 
públic pogués gaudir de l’actu-
ació del grup “Accidentally” que 
van crear força ambient amb 
una selecció de música molt 
animada.
Cap de les entitats, doncs, es va 
fer enrere i totes van oferir tal 
i com havien anunciat, tapes 
molt diverses. Com expressen 

des de Cultura, cadascuna, amb 
el seu toc particular, aporta qua-
litat i això es nota a l’hora de tri-
ar, perquè no n’hi ha una millor 
que l’altre, totes són diferents i 
n’hi ha per a tots els gustos.
Lacetanis va oferir pa amb per-
nil i formatge i un gotet de vi; 
l’Esbart Dansaire, la típica bo-
tifarra amb pa amb tomàquet 
i allioli; la Unión Cultural Ex-
tremeña Anoia, callos, pruebas, 
entrepanets...; l’Associació del 
Camp del Rei, banderguesa i 
hot-dog; el CC Casa de Andalu-
cía, seitons, calamars i rebujito; 
els Amigos Belmezanos, salmo-
rejo, pinxo de formatge, raïm, 
codony i got de vi; Tatanka, va 
apostar pel dolç amb els pastis-
sos; l’Associació de Germanor, 
raviolis tricolor, calamars i pa-
tates fregides, i la Peña Bètica, 
aletes de pollastre i pinxo de 
fruita. Aquesta última entitat, la 
Peña Bética s’estrenava a la festa 
i des de l’organització afirmen 
que s’ho van passar tan bé, que 
l’any que ve, ja han anunciat 
que repetiran! 
La regidora Meritxell Humbert 

encoratja a altres entitats del 
municipi a sumar-se a l’acti-
vitat perquè com diu, aquesta 
cita esdevé també un espai de 
trobada, per compartir la feina 
i per conèixer-se una mica mi-
llor entre totes. També ha tingut 
paraules d’agraïment per a la 
tasca de totes les persones que 
fan possible el Viu la tapa: les 
entitats, la comissió de festes, la 
brigada i les tècniques de Cul-
tura. I evidentment al públic, 
per tornar a confiar en aquesta 

activitat.
També creu que s’ha d’apren-
dre dels incidents, encara que 
siguin aïllats. És per això que 
buscaran una fórmula per evi-
tar molèsties si quan una per-
sona arriba no troba les tapes 
que esperaven, perquè ja s’han 
esgotat. Fins ara cal dir que la 
compra dels tiquets mai no ha 
estat nominativa i per tant es 
venen tiquets mentre queden 
existències.

Més de 800 persones fan un mos amb les entitats al ‘Viu la tapa’ 
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Pobla de Claramunt 
acollirà, el diumenge 12 
de juny, l’exposició de 

puntes al coixí i de manualitats 
i la Trobada de Puntaires, que 
arribarà a la setzena edició. La 
mostra s’inaugurarà a la Sala 
Municipal d’Exposicions a 2/4 
de 12 del migdia i la trobada 
tindrà lloc a l’entorn del nucli 
antic al matí. 
A la col·lecció, que organitza la 
regidoria de Cultura, es podran 
veure els treballs de les alumnes 
de les classes de puntes al coixí i 
de manualitats, que tenen com 
a professores l’Anna March i 
la Montse García, respectiva-
ment. L’exposició es podrà visi-
tar fins al diumenge 26 de juny, 
de dilluns a dissabte, de les 6 de 
la tarda a les 8 del vespre, i els 
diumenges, de les 12 a les 2 del 

migdia.
Les classes de manualitats, orga-
nitzades per la regidoria de Ben-
estar Social, es fan els dilluns, de 
les 3 a les 6 de la tarda, i les de 
puntes al coixí, que organitza 
l’Associació de Puntaires, es fan 
els dimecres i els dijous, de 3/4 
de 10 a 3/4 de 12 del matí. Les 
dues activitats es fan al Local 
Social de l’Ateneu Gumersind 
Bisbal.
La XVI Trobada de Puntaires 
es farà de les 10 del matí fins a 
2/4 de 2 del migdia. Aquesta ac-
tivitat l’organitzen l’Associació 
de Puntaires del municipi i la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament. És previst que hi parti-
cipin unes 160 puntaires de di-
ferents localitats de Catalunya, 
com Bellpuig, Avinyó, Cubelles, 
Palau d’Anglesola, Masquefa, 
Vallbona d’Anoia, Capellades, 
Òdena o la Llacuna. 

Diumenge, Trobada de 
Puntaires a la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a dissetena edició de 
la Setmana de la Gent 
Gran de la Pobla de 

Claramunt, organitzada per 
la regidoria de Benestar Social, 
es va cloure, el diumenge 5 de 
juny, amb un dinar de germa-
nor que va aplegar més de 220 
poblatans i poblatanes. Des del 
dilluns 30 de maig i durant tota 
la setmana, les persones de la 
tercera edat van poder gaudir 
d’un ampli ventall d’activitats, 
com el Juguem Plegats, una 
excursió a Palafrugell i Platja 
d’Aro o un bingo.
Al final de l’àpat, que enguany, 
i com a novetat, es va fer al res-
taurant Mas dels Vivencs, es va 
homenatjar l’àvia i l’avi més 
gran del municipi, que van ser 
la Rosa Valls, de 101 anys, i el 
Ramon Cervelló, de 93 anys, 
que no va poder assistir a l’acte. 
Com a obsequi se’ls va lliurar 
un cub de vidre del Castell de 
Claramunt i un ram de flors.
També es va fer un reconei-
xement als poblatans i les po-
blatanes nascuts entre els anys 
1936 i 1938, que eren trenta-set, 
vint-i-vuit dels quals van assis-
tir a la celebració. Se’ls va fer el 
lliurament d’una ceràmica amb 
una reproducció de l’església 
de Santa Maria. El lliurament 
d’obsequis va anar a càrrec 
de l’alcalde, Santi Broch; de la 
diputada al Parlament de Ca-
talunya, Maria Senserrich; de 
la regidora de Benestar Social, 
Carme Vallès, i del president 
de l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran, José Herrera. 
Després dels reconeixements, hi 
va haver el torn de parlaments, 
que va obrir la regidora. Car-
me Vallès va fer esment que era 
el primer any que compartia 
aquest dinar com a responsable 
de l’àrea de Benestar Social, càr-
rec que fins l’any passat havia 
ocupat Carme Farrés, “persona 
que va treballar molt per tirar 
aquesta regidoria endavant i 
que des del començament he 
comptat amb el seu suport i 
ajuda”. Vallès va destacar la tas-

ca que es fa des de l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran i va 
agrair la feina de totes les per-
sones que havien treballat per 
tirar endavant aquestes jorna-
des dedicades a les persones la 
tercera edat.
A continuació, va intervenir 
Maria Senserrich, diputada al 
Parlament de Catalunya, que 
va destacar la consolidació 
d’aquesta Setmana de la Gent 
Gran. Senserrich també va 
agrair que, des de fa uns quants 
anys, pot compartir aquest di-
nar amb els poblatans i les po-
blatanes i va remarcar la impor-
tància de la gent gran per tirar 
endavant la societat actual. 
En aquest mateix sentit, es va 
expressar l’alcalde, Santi Broch, 
durant el seu discurs. Broch va 
afirmar que “les àvies i els avis 
són, en molts casos, el tronc fa-
miliar i fan que moltes famílies 
puguin mantenir-se, sobretot 
en la situació actual”. El màxim 
representant del Consistori po-
blatà va assegurar que des de 
l’equip de govern “se seguirà 
apostant pel benestar de tots els 
poblatans, tenint una atenció 
especial a la gent gran”.
En el seu parlament, Santi 
Broch va felicitar totes les àvies 
i avis homenatjats. I també va 
tenir un record especial per les 
dues persones que durant uns 
anys van ser la poblatana i el 
poblatà més gran del municipi i 
que ja no hi eren, Rosa Mañosas 
i Paulino Valiente.

La festa es va acabar amb un 
ball a càrrec del duet Bartomeu 
i Sheila.

Més propostes de la XVII Set-
mana de la Gent Gran
La XVII Setmana de la Gent 
Gran es va obrir el dilluns 30 
de maig amb la proposta del 
Juguem Plegats. Com en altres 
edicions, una bona colla de 
nens i nenes van participar en 
les diferents activitats que es va 
fer al parc de Sant Galderic. A 
la quitxalla els feien trenes, els 
pintaven la cara, podien fer un 
iman per a la nevera amb agu-
lles d’estendre la roba, un di-
buix o bé jugar amb un joc que 
es deia “Juguem amb energia”.
També hi va haver una ballada 
de sardanes i els assistents a la 
festa van poder berenar pa amb 
xocolata, sucs i aigua. Els nens 
van rebre com a obsequi una 
bossa de llaminadures. El Ju-
guem Plegats va comptar amb 
la col·laboració d’una quinzena 
de voluntaris i de l’AMPA i l’es-
cola Maria Borés.
El dimecres 1 de juny més d’una 
vuitantena de persones van 
gaudir d’una excursió a Pala-
frugell i Platja d’Aro. La sortida 
va incloure una visita guiada al 
Museu del Suro, que va ser molt 
interessant, i després es va anar 
a dinar en un hotel de Platja 
d’Aro, localitat on es va dispo-
sar de temps lliure per anar a 
passejar. 
El dijous 2 de juny el grup A Vi-

Un dinar de germanor amb més de 200 poblatans clou una 
reeixida Setmana de la Gent Gran a la Pobla de Claramunt

ves Veus va fer ballar la gent que 
es va aplegar a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal. I el divendres 3 de 
juny una norantena de perso-
nes van participar al bingo que 
es va fer al Teatre Jardí. Els gua-
nyadors van ser: Amparo Pérez, 
Anna M. Camps, Encarnación 
Carrión, Leonor García i Rosa 
Compte, que se’n va endur el 
pernil. Els obsequis eren cedits 
per l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran, entitat organitzado-
ra de l’acte. A més de jugar, els 

assistents van berenar.
El dissabte 4 de juny a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, un centenar 
de persones van passar una tar-
da entretinguda i divertida amb 
l’humor de Mayte Carreras i els 
balls que van oferir el grup Alo-
ha Polynesia, que actua a Port 
Aventura. El diumenge 5 de 
juny, a més del dinar de germa-
nor, es va oficiar, a l’església de 
Santa Maria, una missa solem-
ne en homenatge a la gent gran.

surtdecasa.cat/centre
Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!

Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  ·  617323989

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

ES BUSCA ASSESSOR/A 
COMERCIAL

Es busca assessor/a comercial 
experimentat/da  i dinàmic/a. 

Captació, assessorament i fidelització de 
clients. 

Es valorarà bona presència i un mínim 
de 2 anys d'experiència com a 

venedor/a. 
Imprescindible vehicle propi. 

Si estàs interessat envia el teu 
CV a l'adreça de correu: 

info@talentiagestio.com
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MONTBUI / LA VEU 

D ivendres passat va te-
nir lloc al vestíbul de 
l’Espai de les Arts i 

del Coneixement Mont-Àgora 
l’acte de lliurament dels ajuts 
econòmics als estudiants uni-
versitaris i de cicles formatius, 
corresponents a la vuitena 
convocatòria.  En aquesta 
ocasió s’han lliurat 86 ajuts, 
82 a estudiants universitaris 
i quatre a estudiants de cicles 
formatius, que s’han vist afa-
vorits per aquesta convoca-
tòria, la qual comptava amb 
una partida pressupostària de 
30.000 euros. En el conjunt de 
les vuit convocatòries s’han 
lliurat 240.000 euros a un to-
tal de 681 estudiants. L’acte 
va ser presidit per l’alcalde 
montbuienc Teo Romero i pel 
Tinent d’Alcalde d’Educació i 
Esports Josep Palacios.
En el discurs preliminar al lliu-
rament dels xecs amb els ajuts 
individualitzats als alumnes 
beneficiaris, l’alcalde Teo Ro-
mero va destacar el compromí 
de l’Ajuntament de Montbui 
per continuar fomentant «els 
estudis superiors, i per recol-
zar els nostres estudiants, que 
realitzen un important esforç 
tan econòmic com personal 
per anar a completar la seva 
formació. Aquests ajuts volen 

reconèixer l’esforç que hi de-
diquen, tant ells com les seves 
famílies, i també perquè en-
tenem que la seva millor for-
mació sempre serà en benefici 
de la comunitat». Precisament 
per aconseguir el màxim re-
torn a la societat d’aquests 
ajuts, l’alcalde va apuntar que 
«de cara a la propera convoca-
tòria prioritzarem i valorarem 
en positiu aquells estudiants 
que hagin fet accions de vo-
luntarisme i que s’hagin des-
tacat pel seu compromís amb 
entitats i associacions dins de 
Montbui. Entenem que aquest 
és un criteri important: la co-
munitat, Montbui, col·labora 
amb ells en la seva formació, i 
una part d’aquest esforç l’han 

Montbui va lliurar els ajuts 
per als estudiants universitaris 
i de cicles formatius

de retornar els estudiants 
comprometent-se i ajudant a 
fer un Montbui millor». L’al-
calde montbuienc va lloar la 
importància de l’educació 
com un motor de transfor-
mació social i va recordar «la 
importància de lliurar aquests 
ajuts municipals en un espai 
simbòlic del coneixement com 
és Mont-Àgora»
Com és costum, els alumnes 
becats van anar recollint els 
corresponents xecs nominals 
-s’havien de recollir en perso-
na-. Aquells que no van poder 
recollir els ajuts directament 
divendres passat, poden pas-
sar per les oficines de l’Ajun-
tament de Montbui a recollir 
els corresponents ajuts.   

MONTBUI / LA VEU 

A quest proper dissabte 
obre portes la piscina 
d’estiu de Montbui. 

Aquest servei estarà gestionat 
per l’empresa Bàsic Ona Nata-
ció, i estarà en funcionament 
durant la temporada d’estiu, 
fins el proper mes de setembre. 
La piscina obrirà diàriament 
entre les 11 del matí i les vuit 
del vespre. A l’espai aquàtic 
d’estiu de Montbui es duran a 
terme, activitats complemen-
tàries com cursets de natació, 
jornades solidàries (Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple el 10 
de juliol), diferents compe-
ticions esportives, activitats 
juvenils, banys nocturns a la 
piscina, cinema a la fresca, etc. 
Tammateix, la piscina d’estiu 
montbuienca també serà un 
dels espais de referència per 
als infants dels diferents casals 
d’estiu i esplais que es duran 
a terme durant la darrera set-
mana de juny i tot el mes de 
juliol en el municipi.
Els abonaments per a la pis-
cina de Montbui es poden 
fer des d’aquesta setmana a la 
mateixa piscina d’estiu, ubica-

da l’Av. de l’Esport s/n. Hi ha a 
disposició dels usuaris la pos-
sibilitat d’aconseguir diferents 
tipus d’abonaments, individu-
als i familiars, que poden ser 
per mesos individuals, o tam-
bé per temporada sencera. Hi 
ha importants descomptes per 
a jubilats, pensionistes i perso-
nes amb discapacitat. Per for-
malitzar els abonaments cal 
portar una foto recent, DNI 
i llibre de família. Les entra-
des individuals per als adults 
tenen un preu de 5’10 euros; 
els pensionistes i els infants de 
4 a 17 anys han de pagar 3’10 
euros per l’entrada individual 
diària. 
La piscina d’estiu de Montbui 
és una de les més visitades a la 
Conca d’Òdena, i una de les 
compta amb més usuaris. La 
piscina montbuienca, inaugu-
rada el 1998, disposa de dues 
làmines d’aigua. Pel seu dis-
seny piscina-platja és una de 
les piscines més innovadores 
i modernes de la conurbació. 
Durant aquestes 18 tempo-
rades s’ha consolidat com un 
dels serveis d’oci més utilitzats 
en el municipi.  

Comença una nova 
temporada de bany

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dilluns 
tindrà lloc a Montbui 
la primera Cadena 

Humana i Solidària d’Ali-
ments. Sota el lema «Units 
per ajudar-nos» es formaran 
sengles cadenes humanes des 
de les escoles Antoni Gaudí i 
Garcia Lorca, fins a la porta de 
Mont-Social (l’espai del Banc 
dels Aliments de Montbui). 
Les cadenes, que es formaran 
a dos quarts de 10 del matí, 
estaran formades per alum-
nes, mares i pares, mestres, 
professors/es, educadors/es i 
aquells voluntaris i voluntàri-

es que dessitgin participar-hi. 
S’aniran passant els aliments 
fins arribar a Mont-Social. 
Prèviament, durant aquesta 
setmana, els alumnes, pares i 
mares, educadors/es, metres 
i professors/es podran dipo-
sitar els aliments en els cen-
tres educatius corresponents. 
Amb els aliments recollits 
durant aquests dies, es durà 
a terme aquesta primera ca-
dena humana i solidària, que 
vol aconseguir augmentar les 
reserves del Banc dels Ali-
ments de Montbui especial-
ment en productes de prime-
ra necessitat com llet, cacau 
en pols, sucs, brou, cereals, 

sucre, conserves i fruita.
La cadena humana i solidària 
està organitzada per l’entitat 
Artesanas de Corazón, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Montbui i de l’Esco-
la Garcia Lorca, Escola Anto-
ni Gaudí, Institut Montbui, 
Escola Montbou, Centre de 
Dia Montbui-FSSJ, Casal de 
la Gent Gran de Montbui, 
Llars d’Infants Municipals 
de Montbui, Club Petanca 
Montbui i Grup de Dones 
Nour. També hi col·laboren 
Fundació La Caixa, El Punt 
Saladet, Cal Lluís, BonÀrea, 
Dia i Carnisseria-Xarcuteria 
Seymar.

Dilluns es durà a terme la primera 
cadena humana i solidària d’aliments 
a Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Fins el 15 de juny es pot veu-
re a la Sala d’Exposicions 
Mont-Àgora una mostra pic-
tòrica de la igualadina Maria 
À. Pujabet. Sota el títol “Sen-
sacions” es podran contemplar 
les obres d’aquesta artista que 
va va ser guanyadora del pri-
mer premi de cartellisme del 
25è aniversari de la competi-
ció motorística “24 hores de 

Montjuïc”. Pujabet també ha 
participat a diferents exposici-
ons individuals i col·lectives.
La presentació d’aquesta expo-
sició es va dur a terme el pas-
sat dimecres, en un acte que 
va aplegar una seixantena de 
persones i que va ser presentat 
per Carmel·la Planell. També 
hi va ser present la regidora 
de Cultura de l’Ajuntament 
montbuienc Montserrat Car-
ricondo. 

Exposició de pintures de 
Maria Pujabet “Sensa-
cions” al Mont-Àgora
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l 29 de maig varem 
anar a fer una bonica 
sortida pel Montsant, 

concretament els nostres vo-
cals ens van duu a Cornudella 
on comencem una caminada 
d’uns 20 kilòmetres.
Sortim els 40 caminaires des 
de Vilanova amb autocar a 
les 6 del matí, un cop a Cor-
nudella seguim el PR-C7 en 
direcció al coll de Lloses fins 
a Siurana. Passem pels Masets 
i Cantacorbs fins al grau d’en 
Saura, vorejant la Gritella fem 
cap al coll de l’Andreu i des-
près baixem fins la font del 
cap del Pla i l’ermita de l’Abe-
llera, on dinarem. 
I ja seguim camí per arribar a 
Prades. Volem agrair que ens 

hagin preparat aquesta bonica 
excursió als nostres vocals Jo-
sep Mª Ferrer i David Bacar-
dit.
El dia 12 de juny farem una 
tranqui-la sortida de Sitges a 
Cubelles, entre mar i munta-
nya. Sortim a les 7 del matí i 
tornem aproximadament a les 
19h.

INSCRIPCIONS PER LES 
EXCURSIONS: Tots els di-
lluns i dijous de la setmana de 
l’excursió, de 19 a 20:30 hores, 
a la seu social. Els socis poden 
fer la reserva telefònicament o 
per correu electrònic. cevca-
mi@hotmail.com i 93 803 43 
88. 

La colla excursionista de Vilanova del 
Camí, de Siurana a Prades

LA LLACUNA / LA VEU 

L a Llacuna i els seus ge-
gants van ser ahir el 
focus d’atenció per les 

càmeres i periodistes d’una 
televisió austríaca que es va 
desplaçar fins al municipi de 
La llacuna per  elaborar un 
documental sobre el gegants 
i el poble.
Els propers dies, del 10 al 13 
de juny, els geganters i gra-
llers de la Llacuna realitzaran 
un intercanvi cultural entre 
la Llacuna i la localitat de 
Murau a Àustria, motiu pel 
qual la televisió va venir a 
conèixer els orígens i la his-
tòria dels gegants de La lla-
cuna, la colla, el municipi,... 
en definitiva, aquesta tradi-
ció.  
Els periodistes austríacs van 
ser rebuts per l’alcalde, Josep 
Parera que va ser l’encarre-
gat d’explicar el municipi i 
els seus atractius i la implica-
ció del poble vers als gegants. 
El documental, però, centrat 

en donar a conèixer els ge-
gants bombers, va recollir la 
seva història de la veu del seu 
cap de colla, Ramon Pijuan. 
Al ser gegants bombers, els 
periodistes no van voler dei-
xar passar l’oportunitat de 
visitar el parc de bombers i 
parlar amb el cap del parc, 
Pere Pujó, per conèixer la 
seva visió. Per acabar, la tele-
visió austríaca van gravar els 
indrets més característics del 
municipi com el castell, la 
font cuitora, entre altres,  i la 
plaça major on van sortir els 
gegants a ballar.
Ramon Pijuan manifesta que 
“la visita d’aquesta televisió 
es sens dubte una oportuni-
tat única per donar a conèi-
xer el poble de la Llacuna i la 
colla a l’exterior”. Per la seva 
banda, l’alcalde, Josep Pare-
ra “felicitat a la colla l’esforç, 
la implicació i dedicació per 
mantenir viva aquesta tra-
dició i una senyal d’identi-
tat del nostre municipi i del 
nostre país”  

Una televisió austríaca 
visita la Llacuna

LA LLACUNA / LA VEU 

L ’ajuntament de la Lla-
cuna ha signat un con-
veni amb la Societat 

Igualadina Municipal d’Apar-
cament (SIMA) a través del 
qual els usuaris empadronats 
al municipi, que ingressin a 
l’hospital, disposaran de 25 
hores d’aparcament gratuït al 
pàrquing Igualada Nord, ubi-
cat a tocar del centre hospita-
lari de referència a la comarca.
L’acord el van signar la passa-
da setmana l’alcalde de la Lla-

cuna, Josep Parera i l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells.
Segons el conveni, aquell ciu-
tadà que arribi a l’Hospital 
per ingressar o que acompanyi 
una persona que quedi ingres-
sada, podrà sol·licitar un do-
cument que, posteriorment, 
haurà de bescanviar a l’oficina 
de l’aparcament per una tar-
geta prepagament de 25 hores. 
Aquesta targeta serà gratuïta 
per a l’usuari i permetrà les 
entrades i sortides que desitgi 
fins a esgotar aquest temps en 
el termini màxim d’un mes. 

L’Ajuntament llacunenc oferirà 
aparcament gratuït als seus vilatans 
que ingressin a l’Hospital d’Igualada

Posteriorment serà l’Ajunta-
ment qui abonarà a l’empresa 
municipal d’aparcaments 
SIMA el cost de les targetes 
que hagin sol·licitat els seus 
vilatans. 

ES VEN
LLICÈNCIA 

DE TAXI
Per jubilació

Amb vehicle inclòs
(30 mesos d’antiguitat)

Tel. 630 154 124

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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CAPELLADES / LA VEU 

C apellades va viure un 
any més les seves fes-
tes més tradicionals, 

les populars Festes del Carrer.
L’activitat va començar diven-
dres al vespre amb un pregó 
que va anar a càrrec de Fal-
cons de Capellades. Prèvia-
ment, la mateixa entitat, Ge-
gants, Gegantets, Capgrossos 
i Dimonis de Capellades van 
fer una cercavila. A la Plaça el 
regidor de Cultura, Àngel So-
teras, va donar la benvinguda 
als assistents i va desitjar a tot-
hom unes bones festes. Abans 
d’acabar l’acte, tothom va ba-
llar el Ball Pla.
Dissabte, Barri de les Bledes, 
al matí es va anar a portar la 
panera i a la tarda a treure ball. 
Diumenge, festa infantil amb 
els De Parranda, al Pati de La 
Lliga. La setmana va començar 
amb el Barri del Ruc, repetint 
el mateix esquema, al matí els 
més petits van anar a portar la 
Panera i a la tarda es va treure 
ball al Pati de La Lliga.

Dimarts es va celebrar el Bar-
ri del Gegant, presidit pel Se-
bastià i la Dorotea. Dimecres, 
Barri del Ninot, va comptar 
amb la participació de Cap-
grossos de Capellades i dels 
Capgrossos de les Festes del 
Carrer. Els dos dies, pel matí 
els més petits van anar a por-
tar la panera, amb l’acompa-
nyament dels nens de les esco-
les de Capellades i dels avis de 
la Fundació Consorts Guasch 
que van sortir al carrer a veu-
re’ls. A la tarda, es va treure 

Molta participació a les Festes 
del Carrer de Capellades

ball primer a cada barri i des-
prés a la Piscina.
El darrer dia de Festes del Car-
rer és dijous, Barri de les Pla-
ces. Les festes van acabar amb 
una jornada amb moltíssima 
participació. A la Piscina va 
caldre fer tres ballades ja que 
hi havia molta participació 
tant de petits com de grans. 
Per finalitzar la Comissió de 
Festes del Carrer va agrair a 
tothom la seva col·laboració 
i es va fer un petit Castell de 
Focs.

CAPELLADES / LA VEU 

S ota el lema “Capellades 
amb les Persones Refu-
giades”,  dissabte 4 de 

juny va tenir lloc a Capellades 
una jornada solidària dedica-
da a les persones refugiades 
en ruta. 
Organitzada conjuntament 
per una comissió de veïns i 
veïnes i l’Ajuntament, l’ob-
jectiu principal de la jornada 
va ser aportar informació a 
través de testimonis directes i 
d’imatges sobre aquesta crisi 
humanitària que alguns  mit-
jans defineixen com la més 
greu des de la Segona Guerra 
Mundial.
En aquest sentit, el primer 
acte de la jornada va ser el de-
bat del migdia amb el títol “La 
crisi dels refugiats: solucions 
noves a una política obsoleta” 
i la presència d’Anna M. Ri-
calde de Metges Sense Fron-
teres, Maria Dantas d’Stop 
Mare Mortum, Juanma Rojas 
d’Eko Project i Javier Cambra 
de Tanquem els CIES. Mode-

rats per la periodista Clàudia 
Rius, cadascun d’ells va oferir 
al  públic el seu testimoni, des 
de l’acció al terreny en diver-
sos àmbits, fins a les tasques 
relacionades amb les mobilit-
zacions i la sensibilització en 
pro dels drets humans en ge-
neral i dels refugiats en par-
ticular. 
A la tarda, al teatre, es va 
projectar el documental To 
Kyma. Rescat al mar Egeu,  
coproducció de La Kaseta 
Ideas Factory i TV3 sobre la 
feina de salvament que por-
ta a terme l’ONG Proactiva 
Open Arms a l’illa de Les-
bos des del mes de setembre 
de 2015. Van acompanyar la 
projecció amb el seu testimo-
ni dos voluntaris d’aquesta 
ONG,  Teo Pallarès i Josep ...
L’organització va vestir el te-
atre i el pati amb un recull 
d’imatges en gran format i 
d’audiovisuals publicats al 
diari Ara, dins Quadern de 
Bitàcola. Grècia: Viatge a la 
presó a cel obert dels refugi-
ats, autoria dels reporters Xa-

vier Bertral i Cristina Mas. 
De la jornada cal destacar la 
participació de diverses en-
titats capelladines, com els 
grups de Gegants, Gegantets, 
Capgrossos i els músics de 
Falcons en la cercavila prè-
via al debat; Fes-te Jove KP i 
Càritas, en la gestió de la bar-
ra de bar i el dinar solidaris; 
el Cor Jove Harmònics de la 
Coral Xeremell. La interven-
ció  d’un grup de joves de 
l’Institut Molí de la Vila amb 
una performance sobre l’ac-
ció de les màfies en el drama 
dels refugiats;  les interven-
cions d’Ita Bernús i Franc 
Guinart amb la lectura d’uns 
poemes, i la participació de 
nombroses persones que a 
títol individual van col·labo-
rar en tota l’organització de 
la jornada i en les activitats 
de sensibilització als centres 
escolars.
L’acte va concloure amb la 
lectura d’un manifest per part 
de la Comissió Capellades 
amb les Persones Refugiades: 
una crida a obrir fronteres, a 

la solidaritat i la mobilització 
ciutadana davant la inope-
rància i la passivitat dels dife-
rents governs de la comunitat 
europea.
La recaptació de la jornada i 
dels dies previs amb les guar-

Capellades va viure intensament la Jornada solidària per 
les persones refugiades en ruta

dioles solidàries repartides 
pels comerços i serveis del 
poble s’ingressaran íntegra-
ment als comptes de les ONG 
Metges Sense Fronteres i Pro-
activa Open Arms.

CAPELLADES / LA VEU 

Durant aquesta setma-
na encara es podrà fer 
la inscripció per a les 

activitat d’estiu que organitza 
l’Ajuntament de Capellades a 
través de l’empresa Jou Esport
Aquest any es pot triar entre el 
“Diverestiu”, on es recuperarà 
l’antiga idea de Casal, com-
binant diversos esports, jocs 
tradicionals, tallers o visites. 
Les activitats es dividiran en 
funció de l’edat, dels 3 als 6 o 
dels 6 als 12 anys. En aquestes 
edats també es podrà triar les 
opcions de rítmica o d’hípica.
Per als qui tinguin entre 10  i 
15 es proposa “l’Aventura’t”, 
dividit en dues quinzenes. La 
primera es farà del 27 de juny 
al 8 de juliol, i la segona de l’11 
al 22. Aquí es fan propostes de 
muntanya, curses d’orienta-
ció, escalada, trekking, xerra-
des informatives, lectura de 
mapes i dos dies d’acampada.
Les inscripcions es poden fer 

online la pàgina web jou-es-
port.
El dia 16 hi ha una reunió in-
formativa per als pares, a les 
7 de la tarda a la Biblioteca El 
Safareig.
Per als monitors que vul-
guin treballar amb Jou Es-
port aquest estiu, cal assistir 
a la reunió que es farà aquest 
dissabte 11 de juny, de 4 a 7 
de la tarda a la Biblioteca El 
Safareig. Cal portar el Currí-
culum i el certificat d’antece-
dents penals. Durant la sessió 
es farà diferents dinàmiques 
per veure com es desenvolupa 
cadascú. L’elecció del núme-
ro total de monitors anirà en 
funció de les inscripcions que 
s’hagin fet. 

S’amplia una setmana el 
període d’inscripcions a 
les activitats d’estiu
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E l dissabte 4 de juny a 
la tarda, el teatre del 
Casal Català va oferir 

una gran actuació a càrrec del 
grup vocal jove ‘Quartet Mèlt’, 
que presentava el seu recent 
disc ‘Maletes’ amb un ampli 
repertori que també incloïa 
versions de temes molt vari-
ats que anaven des de clàssics 
catalans a èxits internacionals. 
Amb l’única però la impres-
sionant força vocal de la so-
prano Magalí Sare (Bellater-
ra), la contralt Ariadna Olivé 
(Barcelona), el tenor Eloi Fort 
(Tarragona) i el baríton Oriol 
Quintana (Sabadell), el públic 
assistent va poder escoltar i 
sentir una interpretació ex-
cepcional i d’una complexitat 
que va ser valorada amb forts i 
llargs aplaudiments.
Recordem que el Quartet Mèlt 

va ser guanyador de la tercera 
edició del programa musical 
‘Oh happy day’ de TV3 la tar-
dor passada i que els va portar 
a actuar a Budapest, Cardiff i 
Salzburg. Per Sant Jordi, van 
fer la presentació del seu disc 
per primer vegada en un do-
ble concert a Manresa.

L’actuació als Hostalets de Pi-
erola, organitzada per la junta 
del Casal Català, va respondre 
sobradament a les expecta-
tives dels seus seguidors i va 
sorprendre molt positivament 
a qui no havien tingut l’ocasió 
de veure’ls anteriorment.

Magnífica actuació del Quartet Mèlt 
al Casal Català dels Hostalets

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L ’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola obre 
la convocatòria per a 

la selecció dels vuit llocs de 
treball del segon torn del Pla 
d’Ocupació Local. Les ofertes 
publicades són les següents: 
personal de neteja, oficial de 
segona de paleta, peó d’obres 
públiques, peó brigada en ge-
neral, conductor amb carnet 
C, peó especialista amb carnet 
C, auxiliar administratiu i de-
lineant.
Les persones interessades en 
participar en la convocatòria 
han de complir els requisits 
següents:
- Residir als Hostalets de Pi-
erola i poder-ho demostrar 
mitjançant l’empadrona-
ment d’un mínim de 6 mesos 
d’antiguitat.
- Estar inscrit al SOC i al Ser-
vei d’Ocupació Local Aga-
fa’t o Laboroteca del Consell 
Comarcal, un mes abans de 
la data de publicació de cada 
oferta al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, i trobar-se en 
situació legal de desocupació 
en els termes previstos a l’ar-
ticle 208 del RDL 1/1994, de 

20 de juny, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei General 
de Seguretat Social.
- Durant els darrers 5 mesos 
no haver estat beneficiari d’un 
programa d’experimentació 
assimilable a Plans d’Ocu-
pació, Escoles-Taller, Tallers 
d’Ocupació i Cases d’Ofici, 
o nomenat o contractat com 
a tècnic de caràcter temporal 
a un programa d’ocupació o 
promoció econòmica gesti-
onat per l’Ajuntament i sub-
vencionat per la Generalitat, el 
Fons Social Europeu, la Dipu-
tació de Barcelona, el Minis-
teri de Treball o alguna altra 
institució externa, o bé haver 
estat beneficiari de les beques 
de formació municipal.
- Tenir els requisits específics 
del lloc de treball pel qual 
s’opta.
- No patir cap malaltia o li-
mitació física o psíquica que 
impedeixi complir les funci-

ons corresponents als llocs de 
treball de la convocatòria.
- No estar inhabilitat per 
l’exercici de les funcions pú-
bliques per sentència ferma, 
ni estar separat, mitjançant 
expedient disciplinari, del ser-
vei de qualsevol administració 
pública.
 Les persones interessades en 
participar en aquesta convo-
catòria presentaran sol·licitud 
conforme al model que es fa-
cilitarà al registre de l’Ajunta-
ment o a la pàgina web muni-
cipal, del 13 al 23 de juny de 
2016, pels contractes de treball 
previstos per al segon torn.

S’inicia el segon torn del Pla Local 
d’Ocupació 2016 dels Hostalets de 
Pierola 

l Pla, amb 146.000€ de 
finançament, contem-
pla l’oferta de 14 llocs 

de treball, en dos torns, 
durant l’any 2016.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

A quest diumenge 12 de 
juny als Hostalets de 
Pierola es podrà gau-

dir d’un nou concert organit-
zat pel Amics de la Música. En 
aquesta ocasió es podrà escol-
tar la Polifònica de Vilafranca 
sota la direcció de Marc Díaz 
Callau i amb Gerard Morató 
al piano.
Per al concert és previst que 
interpretin polifonia europea 

Diumenge, concert de la 
Polifònica de Vilafranca 
a Cal Figueres

religiosa, cançons marineres i 
catalanes.
La Polifònica de Vilafranca 
és una coral nascuda el 1947 
amb la finalitat inicial de can-
tar per les festes nadalenques 
però progressivament va anar 
ampliant els seus objectius i 
repertori, que avui comprèn 
centenars d’obres de diversos 
estils de la música coral.
El concert dels Hostalets serà 
a les 7 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

MONTMANEU / LA VEU 

D el 30 de maig al 2 de 
juny, la Secció d’Ins-
titut Vallbona d’Ano-

ia ha celebrat la seva setmana 
més europea. Dins el progra-
ma Erasmus+, l’institut for-
ma part del projecte ECLIPSE 
(Enhancing Cultural Literacy 
through Innovative Practi-
ce and Skills in Europe) que 
aprofundeix en l’alfabetitza-
ció cultural dels alumnes
Juntament amb la SES Vall-
bona d’Anoia, cinc centres 
educatius de diferents països 
europeus treballen per a dur a 
terme els objectius que dema-
na assolir el projecte i que es-
tan basats en una participació 
activa i un treball col·labora-
tiu entre els professors i alum-
nes dels centres participants: 
Mustafa Asım Cula Ortaokulu 
d’Antàlia (Turquia), la Scuola 
Statale Secondaria di Primo 
Grado Giuseppe Mazzini de 
Livorno (Itàlia), la Small He-
ath School de Birmingham, 
(Regne Unit), la Osovna šola 
Breg de Ptuj (Eslovènia) i la 
Vikeså Skule de Vikeså (No-
ruega). Amb un total de setze 
alumnes europeus acollits en 
les cases dels alumnes catalans 
i onze professors europeus 
acompanyants, l’experiència 
ha resultat d’allò més enriqui-
dora i gratificant.
El programa, que s’ha disse-
nyat des de la Coordinació 
Erasmus+ de la SES Vallbo-
na d’Anoia, capitanejada per 

la professora d’anglès Carme 
Flores, ha consistit en una ca-
lorosa rebuda de part de l’ins-
titut de Vallbona i magnífica 
recepció per part de l’ajunta-
ment de la vila el dilluns, una 
sortida el dimarts a Barcelona 
per a aprofundir culturalment 
en l’arquitectura modernis-
ta de la ciutat, permetent als 
alumnes acostar-se al Parc 
Güell, la Pedrera i la Sagrada 
Família de Gaudí, una sorti-
da el dimecres a Igualada per 
a conèixer l’arquitectura mo-
dernista de la mà de David 
Martínez, del Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada , que ens ha 
dut a conèixer l’arquitectura 
modernista igualadina visitant 
edificis tan emblemàtics com 
Cal Ratés, l’asil del Sant Crist i 
l’Escorxador, i una amena ac-
tivitat de geocaching pel cen-
tre de la vila organitzada per 
Talentia Gestió. Finalment el 
dijous va ser el torn dels alum-
nes d’exposar la seva cultura i 
els seus treballs en un acte que 
es va celebrar a la sala munici-
pal Jaume Calveras de Vallbo-
na d’Anoia i que va finalitzar 
amb un sopar preparat per 
les famílies per acomiadar les 
delegacions que retornaven a 
les seves llars el divendres.Per 
tal d’aconseguir els objectius 
marcats, els alumnes de la SES 
Vallbona d’Anoia formen part 
d’un grup que es forma extra-
escolarment i que rep el nom 
d’Erasmus Creativity Club. 

La SES Vallbona d’Anoia 
ha acollit 5 delegacions 
europees Erasmus+
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T enir una piscina dins 
o al jardí de casa és 
clarament un afegit 

per a la qualitat de vida dels 
seus habitants. Si decideix do-
nar el pas i encarregar la seva 
construcció, primer haurà 
de comptar amb una llicèn-
cia municipal que permeti 
les obres. Un cop aconsegui-
da, arriba l’hora de calcular 
el pressupost. No només cal 
comptabilitzar el d’instal·lació 
de la piscina, sinó també el de 
manteniment anual.
Tal com recorden diversos ex-
perts, el primer que cal tenir 
en compte és el lloc on  s’ani-

Una piscina a casa, qualitat de vida i valor afegit

rà a ubicar, l’espai i la pro-
funditat. A l’hora de calcular 
costos és fonamental sumar 
els extres. L’opció més eco-
nòmica és la d’instal·lar una 
escala d’alumini. També es 
poden afegir escales interiors 
o d’obra annexa a la piscina. 
Un altre dels accessoris que 
no poden faltar són les dutxes. 
Avui es recomanen molt les 
solars i amb aigua calenta per 
ser una de les possibilitats de 
millor preu.
Un element bàsic en l’elabo-
ració del pressupost és el de la 
depuradora. Hi ha dues alter-
natives, la d’una depuradora 
comuna o la d’un aparell de 
cloració salina. Encara que 
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aquest aparell suposa un so-
brecost a abonar al principi, 
el seu manteniment és més 
ecònomic. A més, la cloració 
salina és més saludable per a la 
pell que els clors químics.
Amb tot això, obtenim que el 
preu base a pagar per la cons-
trucció d’una piscina pot su-
posar un desemborsament 
mínim inicial d’uns nou mil 
euros sense IVA (per a un mo-
del de formigó armat amb una 
mida de 6x3 metres). Aquest 
preu anirà augmentant en 
funció de la mida de la piscina, 
el revestiment, si és climatitza-
da o no i el cost dels accessoris 

que hem citat anteriorment. 
Compte, però, perque hi ha 
molts models diferents segons 
els materials, piscines “low 
cost” i ofertes que s’han de te-
nir molt en compte. 

Sumar despeses de 
manteniment
A tot això cal sumar les des-
peses de manteniment i neteja 
anuals, així com el d’aigua i 
electricitat per les bombes de 
consum. 
Per estalviar, hi ha avantatges 
de tota mena, que permeten 
estalviar aigua i electricitat. Fi-
xeu-s’hi en la següent pàgina.

DESCALCIFICADOR 2020C

osmosis cm

NO ET CALDRÀ COMPRAR 
AIGUA EMBOTELLADA

www.piscinesxp.com
639 769 218Av. Països Catalans, 61 Igualada ·  93 805 06 73
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H a arribat el moment 
de començar a nete-
jar, sanejar i posar en 

marxa la piscina del teu habi-
tatge. La manca de manteni-
ment durant l’hivern pot ha-
ver provocat pèrdues d’aigua 
i altres desperfectes a causa 
de esquerdes, trencaments o 
fuites que s’originen princi-
palment en el filtre, el dipòsit 
d’aigua, la bomba, l’escalfador 
i les vàlvules de la canonada.
La majoria de les vegades, la 
fugida és imperceptible i de-
tectar-la és difícil, de manera 
que quan es percep és ja massa 
tard. Les conseqüències són 
greus i la seva reparació s’en-
careix. Buidar i tornar a om-
plir la piscina per emprendre 
petites reparacions suposa un 
cost més elevat que realitzar el 
manteniment adequat durant 
els mesos d’hivern. De fet, 
omplir una piscina de mida 
estàndard (50 metres cúbics) 
suposa un cost mitjà de prop 
de 100 euros, al que caldria 
sumar el cost propi de les re-
paracions.
Per això, la millor solució és 
acudir a un professional que 
estudiï l’estat de la nostra 
piscina abans que la situació 
empitjori. Per evitar qualsevol 
sorpresa durant l’estiu, procu-
ra constatar que tots els seus 
components funcionen cor-
rectament abans de posar-la 
a punt. A més, per garantir un 
correcte funcionament de la 
mateixa, Reparalia, empresa 
especialitzada en cura de la 
llar i gestió integral de sinis-
tres i reparacions, ofereix una 
sèrie de consells de manteni-
ment.

Interessants consells per estalviar en el manteniment

Claus per estalviar aigua
1. Col·loqueu una coberta: 
redueix la pèrdua d’aigua per 
evaporació en un 70% i ajuda 
a mantenir la temperatura as-
solida durant el dia.
2. Combini l’ús d’aire i aigua 
en la neteja del filtre.
3. Utilitza un netejafons auto-
màtic: estalvia més d’un 20% 
d’aigua en el rentat del filtre.
4. Aprofiti l’aigua: instal·li un 
dipòsit que aprofiti l’aigua de 
pluja i emmagatzemi en un 
altre l’aigua utilitzada per do-
nar-li altres usos.
5. Revisi constantment la ins-
tal·lació: li permetrà detectar 
les fuites i reparar-les imme-
diatament.
6. No buidi la piscina durant 
el temps d’inactivitat: utilitzeu 
una coberta i realitzi tasques 
de manteniment de l’aigua per 
evitar haver de tornar a om-
plir-a reobrir-la, i perquè no 
es congeli l’aigua i s’esquerdi 
l’estructura de la piscina. Un 
dels millors trucs consisteix 
a dipositar sobre la superfície 
objectes de fusta o ampolles 
de plàstic.

Trucs per estalviar 
en electricitat
7. Utilitza bombes de consum 
eficient per fer circular l’aigua 
entre la piscina i la depurado-
ra.
8. Instal · li un temporitza-

dor per controlar el temps de 
funcionament de la bomba i 
evitar que es mantingui massa 
temps encesa.
9. En piscines climatitzades, 
baixi la temperatura o s’apa-
gui l’escalfador quan no faci 

servir la piscina.
10. Utilitza LEDs per a la il·lu-
minació de la piscina en lloc 
de llums tradicionals, i estal-
viarà fins a un 80% en el con-
sum.

Posada en marxa temporada.
Manteniments i reparacions.
Millores en la teva piscina:
•  Electròlisi Salina, per gaudir amb salut 
   de la teva piscina.
•  Vidre filtrant per filtració.
•  Netejafons automàtics i manuals.
•  Cobertors alts i baixos per a piscina.
•  Climatització.
•  Il·luminació moderna amb Leds.

Construcció i disseny de 
la piscina dels teus somnis.

TOT EN PISCINES 

A·Q·A Equips, S.L.
Tel. 93 806 61 61

c/Sant Vicenç, 62 - Igualada - aqaequips@gmail.com
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Igualada, 1956

A
L’any 1956, gràcies a una col·laboració de l’Exèrcit 
de l’Aire i la Força Aèrea dels Estats Units, es van fer 
fotografies àeries de tota Espanya. Es va conèixer com 
el “vol americà”. Aquí podeu veure una fotografia 

d’Igualada i el seu entorn. S’aprecia clarament, al nord, l’antiga 
N-II, avui Avinguda de Catalunya.  També el camp de futbol del 
Xipreret, que pràcticament marcava el final de la Igualada urbana 
de la època. Noti’s també com no existia ni el barris de Fàtima ni 
Montserrat, ni el de Sant Maure a Montbui. Vilanova del Camí era 
minúscula, comparada amb l’actualitat.



club les moreres
carretera de Valls, km. 3,2

Sta. Margarida de Montbui
tel. 93 805 10 72

clublesmoreres@clublesmoreres.cat
www.clublesmoreres.cat

calfont wellness
Plaça de Cal Font, 86

Igualada
tel. 93 115 51 55
www.calfont.cat
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L’Educació en el lleure, com a 
part de l’educació no formal, 
és una intervenció educativa 
en el temps lliure dels infants i 
els joves fora de l’ensenyament 
reglat i de l’àmbit familiar.

Una aposta associativa i vo-
luntària
Tot això, a partir del compro-
mís personal que hi ha darrera 
de la voluntat dels monitors i 
caps:
Una tasca voluntària realitza-
da durant tot l’any en els cen-
tres d’esplai i els agrupaments 
escoltes amb una funció edu-
cativa clara, la transmissió de 
valors individuals i col·lectius, 
tot contribuint a l’educació 
integral dels infants i els joves, 
utilitzant els recursos que ofe-
reixen les activitats pròpies del 
temps d’esbarjo.
Una aposta personal d’aquells 
joves que decideixen associ-
ar-se i dedicar una part del seu 
temps lliure a educar infants i 
joves sense esperar res a can-
vi. Joves que fan una aposta 
col·lectiva de país per educar 
en el compromís, un valor que 
es transmet sobretot des de la 
gratuïtat.

Una dedicació professional?
Però hi ha una realitat paral-
lela que cada cop va guanyant 
més terreny: treballar de mo-
nitor de forma remunerada 
i convertir-ho en una feina. 
És doncs desenvolupar una 
funció d’educació integral 
dels infants a través de les ac-
tivitats pròpies del temps de 
lleure però des de la vessant 
professional.  El requisit indis-
pensable és tenir el diploma 
de monitor/a d’activitats de 
lleure infantil i juvenil. Aquest 
diploma s’obté fent el curs de 
monitor i aleshores es poden 
realitzar feines en diferents 
àmbits com ara en l’àmbit es-
colar (monitor de menjador, 
de monitor de pati, de suport 
d’activitats extraescolars ...), 
en l’àmbit de l’educació en 
el lleure (monitor o director 
d’activitats de temps lliure in-
fantil i juvenil: colònies, casals, 
campaments, de monitor lu-
dotecari, de tallerista o de mo-
nitor especialitzat) o en l’àm-
bit d’oci en general (monitor 
de fires i de parcs, d’animador 
turístic, d’educador especialit-
zat ...)

Monitor de lleure: com-
promís voluntari o una 
sortida professional?

Les entitats de lleure, han 
tingut un paper rellevant en 
l’educació dels infants i joves 
durant la seva trajectòria on, 
tot i tenir orígens diferents i 
algunes idees divergents, tots 
tres moviments es caracterit-
zen per l’afany d’educar en 
el lleure. A través d’activitats 
de dissabtes, sortides, campa-
ments i colònies, aquestes as-
sociacions de monitors i mo-
nitores voluntàries, fan que 
els i les infants aprenguin a 
desenvolupar-se i adoptar una 
visió crítica del seu entorn de 
forma lliure i teixint relacions 
entre companyes i companys.
La majoria d’aquests espais 
sorgeixen de l’Església Catò-
lica. Això suposa, actualment, 
una càrrega per a la gran ma-
joria de moviments escoltes i 
alguns esplais de la comarca 
del Bages, que no poden dur a 
terme la seva tasca lliurement 
perquè es troben lligats a la 
institució religiosa. Aquesta 
utilitza els moviments escol-
tes, esplais i mijacs per intro-

duir la moral cristiana als nens 
i nenes, per exemple, a través 
de visites als caus de forma re-
gular, o bé, aprofita que l’espai 
on es duen a terme les activi-
tats amb els infants i joves, és 
propietat de l’Església, de ma-
nera que l’equip de monitores 
i monitors que en formen part 
se senten coaccionats a l’hora 
de dur a terme la seva tasca 
com a tals. Degut a aquesta si-
tuació de pressió, i a l’evolució 
dels moviments que eduquen 
a través del lleure, aquests es-
pais es desvinculen cada vega-
da més de la moral cristiana 
construint una concepció del 
seu entorn lliure i de forma 
col·lectiva.
L’educació en el lleure s’entén 
com a fenomen de transfor-
mació social, ja que el funci-
onament d’aquesta, rau en la 
idea de construir una peda-
gogia no formal que comple-
menti la docència obligatòria i 
institucionalitzada de l’escola 
i l’institut i, l’educació que les 
nenes i nens reben a casa. 

Educació en el lleure com a 
transformació social 

A més a, durant els darrers 
anys, i coincidint l’efervescèn-
cia de nous moviments socials, 
les diferents entitats d’educa-
ció en el lleure han adoptat un 
posicionament crític en quant 
a problemàtiques i reivindi-
cacions de la realitat que els 
envolta.

Per què educar a través del 
lleure?
Perquè és una manera molt 
fàcil i divertida, de que la gent 
més jove, no només conegui 
quins són els valors més im-
portants, sinó que també els 
aprengui i el vagi interiorit-
zant a través de l’experiència 
i la pràctica d’activitats i jocs. 
De manera que el nen o nena 
pot reflexionar a partir de la 
pròpia experiència i adquirir 
coneixements per ell mateix, 
el joc és només el mitjà de fer 
reflexionar sobre un mateix 
i sobre els altres, les actituds 
que tenim en el dia a dia etc., i 
així millorar-les.
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EDICTE

Pel general coneixement es comunica el següent:

L’empresa municipal HOSERPI, SL, presenta la bases per a l`adjudicació de quatre habitatges propietat 
de l’empresa municipal HOSERPI, SL, compresos entre els carrers Església, Abat Escarré, Anoia i Prat de la 
Riba.

L’objecte de la licitació són quatre habitatges que tenen les següents característiques:

 • Habitatge unifamiliar número dos, ref. Cadastral: 7293401CF9979S0003LW, 
    amb una licitació mínima inicial a l’alça que es �xa en 176.318,00 euros.
 • Habitatge unifamiliar número vuit, ref. Cadastral: 7293401CF9979S0009WI, 
   amb una  licitació mínima inicial a l’alça que es �xa en 179.840,95 euros.
 • Habitatge unifamiliar número deu, ref. Cadastral: 7293401CF9979S001QU, 
   amb una licitació  mínima inicial a l’alça que es �xa en 176.318,00 euros.
 • Habitatge unifamiliar número quinze, ref. Cadastral: 7293401CF9979S0016YS, 
   amb una licitació mínima inicial a l’alça que es �xa en 176.318,00 euros.

El procediment de selecció i adjudicació serà el procediment obert, en què tot interessat pot presentar 
una proposició.

Les ofertes es presentaran a les o�cines de la societat mercantil HOSERPI, SL, situades a la Plaça Cal 
Figueres, núm. 1 dels Hostalets de Pierola, de les 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres, durant 30 dies 
hàbils sens perjudici que es pugui prorrogar si així s’acorda pel Consell d’Administració, a partir del dia 
següent al de la publicació de l’anunci corresponent i �ns el venciment del termini de presentació de les 
ofertes.  

Les bases d’aquesta adjudicació es trobaran al tauler d`anuncis de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola 
i a la web municipal http:// www.elshostaletsdepierola.cat, en el per�l del contractant.

Els Hostalets de Pierola, 8 de juny de 2016

El President,

Daniel Vendrell Domínguez
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PIERA / LA VEU 

L ’Aula Municipal de 
Música ‘Maria Escolà i 
Cases celebra, dissabte, 

el seu 25è aniversari amb cer-
cavila, actuacions dels com-
bos i conjunts instrumentals i 
concerts al vespre.
Al 1991 s’inaugurava a Piera 
l’Aula Municipal de Música 
‘Maria Escolà i Cases’, i en-
guany se’n celebra el 25è ani-
versari. Per commemorar-ho, 
s’ha organitzat una gran fes-
ta aquest dissabte 11 de juny, 
a la plaça del Peix. La festa 
comença a les 11 del matí i no 
acaba fins passada la mitjanit.
Actuacions musicals, cercavi-
la, vermut, paella, bingo...Tot 
un dia de festa i diversió per 
celebrar els 25 anys.
PROGRAMA
11 h Cercavila amb la Marc-
hing Band, des del carrer Sant 
Cristòfol (Banc Sabadell At-
lantico) fins a la Plaça del Peix

12 h Cantada conjunta dels 
alumnes de l’Aula de Música 
amb els nens de les escoles de 
Piera i les corals Xicoira i Trí-
ola
13 h Vermut amb l’actuació 
del grup de gospel, el combo 
de cantants, combo júnior i el 
combo d’adults
14 h Dinar (paella i postres). 
Tiquets anticipats a 6 € (a l’Au-
la de Música)
16 h Bingo
18.30 h Actuacions: Música en 
família, sensibilització, inicia-
cions, conjunt instrumental, 
conjunt de guitarres, conjunt 
de música de cambra, combo 
jove i BOP
20 h Venda d’entrepans per 
sopar. Tiquets anticipats a 3 € 
(a l’Aula de Música)
20.30 h Actuació de la colla in-
fantil dels Diables de Piera
21 h Actuacions: Pubill de Ra-
val, Pedaços, Kill Drake i DJ 
Miquel del Pozo i Jofre Soteras

L’Aula Municipal de 
Música celebra 25 anys

PIERA / LA VEU 

E l Restaurant La Canti-
na celebra un segle de 
dedicació al món de la 

restauració. L’Ajuntament de 
Piera ha volgut reconèixer la 
trajectòria i el servei d’aquest 
establiment centenari.
La Cantina deu el seu nom al 
fet que la família va regentar 
des de l’any 1893 fins al 1936 
La Cantina (bar) de l’estació 
de tren de Piera. L’any 1916 

obren “L’Hostal de l’Esteve 
Samsó”, actualment La Canti-
na, on tenien una petita bode-
ga on feien parada les diligèn-
cies i on se servien entrepans 
de truita i vi, i moscatell i car-
quinyolis.
Com a curiositat, en el lli-
bre Diligències, editat l’any 
1947, en un apartat diu: “Era 
curiós i feia badoc estar-se a 
l’Hostal de l’Esteve Samsó a 
esperar l’arribada dels cotxes 
de cavalls que hom sentia ve-

El restaurant La Cantina, un segle 
dedicats a la restauració

nir pel dringar dels picarols i 
eren força divertides les mani-
obres de desenganxar i engan-
xar els cavalls pel servei de les 
diligències”.
Amb els anys, va passar de 
ser una petita bodega a una 
fonda. Actualment, només es 
dóna servei de Bar i Restau-
rant. Han estat quatre gene-
racions que han fet possible 
arribar als 100 anys. Moltes 
felicitats!

PIERA / LA VEU 

E n el marc del segon ci-
cle del 7 d’experiències 
el filòsof i teòleg Fran-

cesc Torralba será a la Biblio-
teca de Piera el proper dijous 
16 de juny a les 7 de la tarda 
en la darrera sessió del cicle 
per presentar Lideratge ètic: 
l’emergència d’un nou para-
digma.
En la imatge ideal de líder s’hi 
apleguen valors i virtuts de di-
ferent naturalesa, però també 
un extens conjunt d’habilitats, 
de destreses i de competènci-
es. És difícil sintetitzar, en una 
fórmula breu, què significa 
liderar bé, saber conjuntar un 
equip humà perquè assoleixi 
els seus màxims nivells d’ex-
cel·lència. 
Però, malgrat tot, Francesc 
Torralba explora com es cons-
trueix un «lideratge ètic» i els 
seus components imprescin-
dibles, i presenta cinc líders 
mundials, exemples inequí-
vocs de que la transformació 
social és encara possible en la 
societat contemporània, do-
minada per la desil·lusió i la 
fatiga.
Francesc Torralba va estudi-

ar filosofia a la Universitat de 
Barcelona i teologia a la facul-
tat de Teologia de Catalunya. 
En l’actualitat és professor de 
la Universitat Ramon Llull i 
imparteix cursos i seminaris 
en altres universitats d’Espa-
nya  i d’Amèrica del Sud.
Preocupat per articular una 
filosofia oberta al gran pú-
blic, que pugui alternar pro-
funditat i claredat alhora, ha 
publicat més de setanta llibres 
sobre temes molt variats: Un 
mar d’emocions, Córrer per 
pensar i sentir, entre d’altres
L’acte és lliure i será presentat 
per Joan Josep Escoda Aresté, 
professor i investigador en Ci-
ències de l’Educació i la Salut

Francesc Torralba parla 
de lideratge ètic a Piera
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Viver de 
microempreses

Estàs cansat de treballar
 sol a casa?

Lloguem espais per
 compartir (coworking)

· Al centre d’Igualada
· WI-Fi inclosa

· Sala per a reunions, 
cursos, tallers

·Servei de neteja inclòs
·Sense despeses

 de comunitat

Interessats trucar al
696 233 803

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar 
bombes · descalcificadors
osmos i  ·  i l · l uminac ió  

sistemes de reg

instalacions@inspelegri.cat     Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa segueix treballant 
per tal d’oferir als joves 

del municipi una oferta d’ac-
tivitats variada i adaptada als 
gustos de tothom. En aquest 
sentit, des del Casal de Joves 
s’ha preparat un programa 
estiuenc d’allò més atractiu, 
amb activitats al llarg de tot el 
mes de juliol que alternen els 
tallers lúdics amb sortides a la 
platja, la piscina, en bicicleta o 
fins i tot a l’Illa Fantasia.
Enguany s’ha volgut enfocar 
el programa estiuenc a l’àm-
bit musical, tot atenent una de 
les demandes més esteses en-
tre els propis joves. En aquest 
sentit, la seqüència de tallers 
prevista té per objectiu cobrir 
el procés complet de gravació 
d’un videoclip de música rap, 
començant per la pròpia cre-
ació de la cançó, continuant 
amb l’enregistrament i edició 
de la peça audiovisual i aca-
bant amb la projecció del vi-
deoclip en pantalla gegant a la 
Sala Polivalent de la Fàbrica 
Rogelio Rojo.
Poden participar en el Mas-
quefa Music Stars tots els jo-
ves nascuts entre el 1997 i el 
2003. Per fer- ho només cal 
adreçar-se al Casal de Joves a 
partir d’avui mateix, dia 8 de 
juny, i realitzar la inscripció 
corresponent. El termini res-
tarà obert fins el 22 de juny. El 
preu d’inscripció és de 10 e.

Tot a punt per a les 
activitats d’estiu 
del Casal de Joves 
de Masquefa

MASQUEFA / LA VEU 

E l proper dissabte 11 de 
juny el municipi de 
Masquefa se sumarà, 

un any més, a la celebració 
del
Dia Mundial del Medi Ambi-
ent i la Setmana de l’Energia. 
Amb la voluntat de seguir 
fent avançar el poble en ter-
mes de sostenibilitat i efici-
ència energètica, l’Ajunta-
ment ha programat un ampli 
ventall d’activitats didàcti-
ques i de sensibilització que 

s’adrecen a persones de totes 
les edats i busquen sensibi-
litzar, de forma especial, els 
més petits. Hi haurà tallers, 
berenar popular, exposició 
de cuina solar i una sortida 
en bicicleta de caire familiar 
de només 45 minuts que té 
per objectiu fomentar entre 
els veïns un major ús de mit-
jans de transport sostenibles 
i eficients en els seus despla-
çaments diaris.
Des de l’Ajuntament es dóna 
les gràcies a la Diputació de 
Barcelona i l’ICAEN per la 

Masquefa festejarà el Dia Mundial 
del Medi 

seva col·laboració en les ac-
tivitats. També es convida els 
veïns de Masquefa a aprofi-
tar l’oportunitat que suposa 
aquesta celebració, de ca-
ràcter festiu i lúdic, per tal 
de reflexionar al voltant dels 
propis hàbits quotidians en 
matèria de gestió de les dei-
xalles, despesa energètica, 
cura de l’entorn i altres
aspectes del dia a dia que te-
nen un impacte en el medi 
ambient. Només amb la con-
tribució de tots assolirem 
l’objectiu de fer de Masque-

fa un municipi exemplar 
en termes de sostenibilitat i 
medi ambient.
AVÍS IMPORTANT:
Per tal de poder participar 
activament en el taller de 
mecànica i reparació de bici-
cletes cal portar a
la sessió la pròpia bici. Així 
mateix, els assistents al taller 
de sabó han de portar de casa 
un bric buit d’1 litre (tipus 
llet, suc...) a fi de poder-se 
emportar a casa una porció 
del sabó elaborat.

MASQUEFA / LA VEU 

M asquefa va viure 
ahir diumenge 5 
de juny una nova 

edició de la Festa de l’Esport 
amb la celebració de dues 
curses, la IX Cursa Popular 
i la XVII Cursa de Can Pa-
rellada. L’organització de 
les dues competicions va fer 
que, ja des de primera hora 
del matí, es respirés ambient 
esportiu al poble amb la pre-
sència de corredors, tant de 
Masquefa com de poblacions 
veïnes, escalfant pels carrers 
de la vila. En total, més de 
140 atletes van prendre part 
en les dues proves, que van 
gaudir d’una matinal d’es-
port popular per a totes les 
edats. Tots els participants 
van rebre una motxilla com 
a obsequi i els tres primers 
classificats de cada categoria 
un trofeu.
L’Ajuntament de Masquefa 
i l’Associació de Propietaris 
de Can Parellada, organitza-
dors de les proves, es mos-
traven molt satisfets per la 
nova bona participació en 
les dues proves d’enguany. El 
regidor d’Esports, Enrique 
Gómez, constatava en fina-

Masquefa celebra la Festa de l’Esport 
amb una gran participació 

litzar les curses que “la Festa 
de l’Esport pretén promoure 
un hàbit saludable com és la 
pràctica esportiva i, avui, els 
veïns de Masquefa han do-
nat un nou exemple del seu 
compromís envers l’esport i 
els seus beneficis per a la sa-
lut.” 
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L a setmana de la Gent 
Gran de Copons va co-
mençar el dimecres dia 

25 amb una classe especial de 
micro-gimnàstica a la que els 
assistents habituals podien 
convidar a un amic o veí i així 
donar a conèixer aquesta acti-
vitat.
El dijous dia 26 un nombrós 
grup de coponencs i copo-
nenques, veïns, veïnes, amics i 
amigues van sortir de Copons 
cap a Puig Reig, per visitar la 
Colònia  Vidal i veure com vi-
vien i treballaven a la colònia 
tèxtil de principis del segle XX. 
Van visitar la fàbrica, i després 
de dinar a Prats de Lluçanès, 
visita al Santuari de Lourdes a 
Prats de Lluçanès.
Divendres dia 27 va ser l’últim 
dia  del taller “no t’oblides” 
que havia començat el passat 
dia 29 abril, amb dos sessions 
setmanals durant el mes de 
maig, on varen fer funcionar 
la memòria d’una manera 
senzilla i amena per a tots els 
participants.
Dissabte dia 28 a les 7 de la 
tarda es va presentar el llibre 
les dones i la fàbrica, una pu-
blicació dels relats de ficció 
creats pels participants del 
taller de narrativa, inspirats 
en el testimoni d’algunes de 
les dones que van treballar 

a la fàbrica gràcies al recull 
de les fonts orals a càrrec del 
grup Memoral. L’acte va ser 
presentat pel Josep M. Solé de 
Radio Nova i Radio Igualada, 
que després d’una breu intro-
ducció del procés de creació 
literària, va destacar la cura de 
la publicació, el disseny de la 
qual ha sigut obra de la Merit-
xell Martí. Feta la introduc-
ció, en Josep M. va donar veu 
al  Ricard Closa, conductor 
del taller i coordinador de la 
publicació, i a la Roser Grau, 
perquè ens parlés de les fons 
orals i de la importància de les 
entrevistes enregistrades pel 
grup Memoral de Copons. 
Acabada la presentació, tot-
hom es va poder endur un o 

La gent gran de Copons va viure la 
seva Setmana amb intensitat

més exemplars del llibre gra-
tuïtament. Des de l’ajunta-
ment volíem donar visibilitat 
a una part de la història de 
Copons protagonitzada per 
les dones de Copons.
El diumenge 29 va tenir lloc 
el dinar de cloenda de la set-
mana. A la sobretaula els as-
sistents es van veure sorpresos 
amb l’espectacle de màgia de 
proximitat “l’ Eric” una actua-
ció de màgia que va fer gaudir 
a tots els presents. Per acabar 
la festa amb alegria, ball per a 
tothom amb el grup Joan&Jo-
sep 
Gràcies a tothom que hi ha 
participat i en ha ajudat a que 
sigui un èxit. 
I fins l’any que ve!

VECIANA / LA VEU 

E n un municipi com el 
nostre, amb una po-
blació força reduïda, 

l’arribada d’infants es sempre 
motiu d’alegria compartida.
És per aquest motiu que des 
de l’Ajuntament de Veciana es 
vol donar la més sentida aco-
llida als nounats que formaran 

L’Ajuntament dóna la 
benvinguda al vecianenc 
Jordi Planell

el futur del nostre municipi.
En aquesta línia el passat di-
marts 24 de maig es va do-
nar la benvinguda al vecia-
nenc Jordi Planell Franquesa, 
que va néixer el passat dia 11 
d’abril i viurà, juntament amb 
els seus pares Marcel·lí i Mont-
se i la seva germana Maria, a la 
masia de Cal Garça propera al 
nucli de Sant Pere del Vim.

COPONS / LA VEU 

E l passat dissabte 4 de 
juny per la tarda, la 
colla dels Geganters i 

Grallers de Copons van ar-
ribar-se amb dos dels seus 
Gegants: l’Emmanuel i la 
Raimunda, a la que era IV 
Trobada de Gegants de Balsa-
reny organitzada per la Colla 
Els k més sonen, d’aquesta po-
blació del nord de la comarca 
del Bages, i a la què van assis-
tir-hi 14 colles de poblacions 
d’arreu de Catalunya: Avià, 
Caldes d’Estrac, Canet de Mar, 
Copons, Masquefa, Mont-
major, Puig-Reig, Ribes de 
Freser, Sant Fruitós de Bages, 
Sant Llorenç d’Hortons, Sant 
Pol de Mar, Santa Perpètua de 
Mogoda, Santpedor i la colla 

amfitriona.
Tot i l’amenaça de pluja es 
va poder fer la plantada de 
gegants, encara que la cerca-
vila pel centre de la població 
lamentablement es va haver 
de suspendre un cop iniciada 
degut a l’aparició de la pluja, 
llavors es van traslladar tots els 
gegants i les colles al pavelló 
poliesportiu què s’havia con-
dicionat en cas de pluja, i allà 
es van poder fer els balls con-
junts, de lluïment de les colles 
i de celebració del 5è aniversa-
ri del Gegantons de Balsareny, 
amb la presencia de nombrós 
públic i molt ambient. Final-
ment després dels actes es va 
fer un sopar de germanor i fi-
nal de festa per totes les colles 
participants a l’edifici del Sin-
dicat de Balsareny.

Copons a la Trobada 
Gegantera de Balsareny

CALAF / LA VEU 

E l Desfolca’t de Calaf ce-
lebra el cap de setmana 
del 17 al 19 de juny el 

seu 25è aniversari amb una 
programació de 15 concerts. 
Enguany la jornada de dissab-
te 18, la que més s’allarga del 
cap de setmana, tindrà el seu 
epicentre a la plaça Nova i cal-
drà pagar 6 euros que perme-
tran també accedir a la resta 
d’establiments amb concerts 
programats el mateix dia. L’ac-
tuació de divendres d’Albert 
Pla i Diego Cortés amb Kor-
rontzi valdrà 15 euros, però 
es poden obtenir descomptes 
per a grups (10 persones a 10 
euros), i el preu d’accés al con-
cert de la JOSA aleví de diu-

menge serà de 5 euros. Totes 
les entrades es poden comprar 
de manera anticipada al web 
www.desfolcat.cat, on també 

Entrades anticipades per Albert Pla i 
resta de concerts del Desfolca’t 

s’hi pot trobar la resta d’hora-
ris i programació del festival 
calafí.
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i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador! 5,60€ (oferta vàlida per a 

un subscriptor més 
un acompanyant)

ARGENÇOLA / LA VEU 

E l proper dissabte 11 de 
juny Argençola cele-
brarà el Mercat de les 

Espècies durant tot el dia. L’es-
pècie protagonista d’aquest any 
és el ginebró.
En aquesta sisena edició els or-
ganitzadors El Trill, Associació 
cultural del terme d’Argençola 
i l’Ajuntament han preparat un 
programa farcit d’activitats que 
us recomanem consultar en de-
tall a la seva web www.eltrill.org 
o www.argencola.cat.
El Mercat des del seu origen té 
com a objectiu recuperar, di-
fondre i fomentar el coneixe-
ment i l’ús de les espècies del 
nostre entorn. Usades des de 
temps immemorials, en molts 
casos ara són completament 
desconegudes. El Mercat vol 
ser un lloc de trobada de totes 
aquelles persones interessades 
per l’alimentació, la gastrono-
mia, la salut, els remeis i l’es-
port. Un lloc on conèixer les 
espècies silvestres i cultivades i 

aprendre com aprofitar-les.
Els visitants a banda de les pa-
rades del Mercat, també podran 
trobar un espai de teràpies na-
turals durant tota la jornada i 
un seguit d’activitats.
El matí estarà dedicat a la Jorna-
da Tècnica  “Botànica a la cui-
na. Espècies, herbes i flors” or-
ganitzada amb la col·laboració 
del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya i 
l’Escola Agrària de Tàrrega. Ac-
tivitat gratuïta, cal inscripció.
Els més matiners podran par-
ticipar a la sortida de reconei-
xement de flora que en aquesta 
edició els portarà a Carbasí, un 
dels nuclis del terme municipal. 
La sortida començarà a les 8 del 
matí des de Carbasí mateix, de 
la mà d’Esteve Padullés. Preu 5 
euros.
Es podrà visitar l’exposició “Del 
Ginebró a la Ginebra i l’antic 
Oli de Ginebró” i s’obriran dos 
concursos: la sisena edició del 
Concurs de Sals Aromàtiques i 
la primera edició del Concurs 

de Fotografia a Instagram amb 
el hastag #mercatespecies. Con-
sulteu les bases a la web.
Fins al migdia també hi haurà 
una jornada de portes obertes 
per visitar les instal·lacions dels 
productors locals.
A les 11 matí i a les 12 del mig-
dia es farà un Tast d’espècies 
condimentaries d’Argençola de 
la mà de Marc Talavera Roma, 
del Col.lectiu Eixarcolant. Tam-
bé a les 12 podreu participar al 
Vermut al migdia – Tast de ver-
mut català: de la mà de Míriam 
Chivite coneixerem els diferents 
vermuts. Amb la col·laboració 
de Vermut Miró de Reus.
A la 1 del migdia actuació del 
grup musical “Els Ministrils 
del Raval de Terrassa” i després 
Dinar “Les plantes del marge 
al plat”: Montserrat Enrich de  
Gastronomia Salvatge ens pre-
pararà un menú silvestre amb 
condiments d’Argençola. Pel 
dinar cal inscripció i està limi-
tat a 150 persones. Preu 9 euros 
(beguda no inclosa)
A la tarda es podrà gaudir de 

“L’alquímia de les espècies” de 4 
a 7 i descobrir les diferents ma-
neres de destil·lar el ginebró. Per 
fer ginebra, per obtenir-ne l’oli 
essencial i veurem com s’obte-
nia antigament l’oli de ginebró, 
a través de la pirogènesi del cà-
dec. Un cop obtingut l’oli a ¾ 
de 8 del vespre es farà un “Ta-
ller d’elaboració de remeis per a 
persones i animals”  a partir de 
l’oli de càdec o ginebró. Activi-
tats gratuïtes.
A les 4 de la tarda també es farà 
el Taller “Cuina viva amb espè-
cies” a càrrec de Sandra Galvé. 
Activitat gratuïta.
A ¾ de 6 una Xerrada “Propi-
etats de les espècies, les seves 
vitamines, minerals i princi-
pis actius” a càrrec de Elisenda 
Carballido i a ¾ de 7 una Tau-
la Rodona “Les desconegudes i 
desaprofitades herbes del mar-
ges. Tancar el cercle de la trans-
missió. De l’etnobotànica al 
consumidor”
A les 9 del vespre arriba l’hora 
del Gintònic Nocturn – Tast i 
taller de preparació de Gintò-
nics catalans amb espècies de 
la mà de David Urgell, amb la 
col·laboració de Gin Nut. Tam-
bé podreu sopar xai d’Argenço-
la  i coques vegetals del Forn de 
Jorba.
A partir de les 10 del vespre i 
per cloure el 6è Mercat de les 

Dissabte, VI Mercat de les espècies 
d’Argençola

MONTMANEU / LA VEU 

L a caminada va començar 
a les 9 hores de matí a la 
plaça Major de Mont-

maneu fins arribar a la Font de 
Mussa, on es va fer una parada 
per esmorçar i així agafar forces 
fins arribar al nucli de Carbasí, 
continuant la ruta fins arribar al 
radar meteorològic. 
En arribar al radaEl passat dia 
5 de juny, els veïns de Mont-
maneu varen fer una camina-
da popular fins arribar al radar 
meteorològic la Creu del Vent 

de La Panadella, municipi de 
Montmaneu.
r es fer un petit refrigeri i a con-
tinuació el Sr. Albert Borras va 
fer una explicació molt acurada 
de l’estació meteorològica allí 
ubicada. També es va fer una vi-
sita guiada fins a dalt de tot del 
radar i amb un vídeo es va fer 
una explicació sobre la impor-
tància del radar meteorològic 
de La Panadella.
L’excursió va seguir fins a 
Montmaneu, on al “Cafè del 
Poble” és va fer un dinar amb 
tots els assistents.

ARGENÇOLA / LA VEU 

Diumenge dia 12 ens visitarà 
en Lluís Llach, convidat per 
l’Ajuntament per fer una xer-
rada oberta a tothom.
La xerrada serà a les 7 de 
la tarda a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament i entre els temes 
que s’han suggerit al ponent 
hi ha la cultura, el ruralisme i 
el nou País.
Lluís Llach és conegut sobre 
tot com a cantant, compo-
sitor i escriptor. Actualment 
és Diputat del Parlament de 
Catalunya des de les darreres 
eleccions del 27 de setembre.

Xerrada oberta a 
tothom de Lluís 
LlachCaminada popular de Montmaneu

Espècies és podrà veure un es-
pectacle que ha estat tot un èxit 
allà on s’ha representat, GAS-
TRO-RIMES de Lali Faliu i 
Miquel Serret. Preu: 5 euros, les 
entrades es podran comprar a 
la taula de l’organització durant 
tot el dia.
Per a totes aquelles activitats 
a les que cal inscripció podeu 
adreçar-vos a info@fitomon.
com o associacioeltrill@gmail.
com.
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CALAF / LA VEU 

C oincidint amb el Dia 
Mundial del Medi Am-
bient aquest diumen-

ge, 5 de juny, Calaf ha celebrat 
la desena edició de la festa de 
l’Arrela’t en la qual s’ha donat 
la benvinguda als infants nas-
cuts a Calaf l’any 2015. A través 
de la plantada d’una alzina s’ha 
reforçat l’arrelament dels nous 
calafins a la vila al mateix temps 
que s’ha fomentat el respecte al 
medi ambient. Aquest projec-
te va néixer l’any 2006 i aquest 
diumenge, mantenint la seva 
essència, s’ha volgut fer un pas 
més enllà per convertir-la en 
una proposta més festiva i molt 
simbòlica.
Els Gegants de Calaf i la mú-
sica dels grallers de Calaf i Els 
Prats de Rei van donar el tret 
de sortida a una caminada molt 
animada que va començar des 
de darrera l’estació de tren per 
arribar al Bosquet del Rentador. 
Recentment, el consistori ca-
lafí ha recuperat aquesta zona 
després que s’hagi arranjat un 
camí d’accés i s’hagi desbros-
sat. D’aquesta manera, els veïns 

poden gaudir d’una nova zona 
d’esbarjo que es troba molt a 
prop del centre del poble.
La música de les gralles va donar 
pas als alumnes més menuts de 
l’Escola Municipal de Música 
que van cantar tres cançons que 
formaven part del repertori del 
concert CataRock, que va tenir 
lloc al Casal de Calaf la passada 
setmana. En acabat, es va fer la 
plantada de l’alzina en la qual 
van participar directament cada 
una de les famílies amb infants 
nascuts l’any 2015, que van re-
bre un obsequi de mans de l’al-

200 persones participen a la festa 
de l’Arrela’t a Calaf per donar la 
benvinguda als nadons

calde, Jordi Badia.
L’espectacle “El Gegant del Pi”, 
de la companyia Pamipipa, 
adreçat especialment als infants 
de 0 a 3 anys, va servir per tan-
car una jornada festiva molt 
participada. Una proposta ale-
gre, interactiva i inspirada amb 
la vida al camp i les cercaviles 
de festa major amb gegants, 
cançons populars i tradicionals 
amb música en viu va fer les de-
lícies dels més petits de la cele-
bració mentre els més grans ho 
remullaven amb un vermut.

CALAF / LA VEU 

V int-i-tres entitats es-
portives, culturals i 
socials de Calaf van 

prendre part aquest dissabte, 
4 de juny, a la primera Mostra 
d’Entitats de Calaf organit-
zada per l’Ajuntament. Una 
matinal, celebrada a la plaça 
dels Arbres, amb una bona 
afluència de ciutadans que 
van voler conèixer, de primera 
mà, què fan les organitzacions 
del municipi en cada un dels 
seus àmbits. La nova proposta 
ha coincidit amb la celebració 
a Catalunya del Dia de l’Asso-
ciacionisme Cultural.

La mostra va permetre visua-
litzar públicament tot el con-
junt d’entitats i associacions 
del municipi. Cada una d’elles 
disposava d’un estand a través 
del qual exposaven l’activi-
tat que desenvolupen al llarg 
de l’any i des d’on intentaven 
captar nous socis i col·labora-
dors.
L’esdeveniment també va ser-
vir per fer xarxa ja que va pro-
moure el coneixement mutu 
entre les associacions que pot 
derivar cap a una relació més 
estreta. En aquest sentit, l’ob-
jectiu és que la coordinació i la 
col·laboració entre elles pugui 
millorar.

Les organitzacions 
s’impliquen en la 
Mostra d’Entitats

CALAF / LA VEU 

A quest divendres Ca-
laf es convertirà en la 
primera estació esta-

ció d’hidratació de la Powera-
de Mtb Non Stop Series, 770 
quilòmetres que transcorren 
des de Barcelona fins a San 
Sebastian. Segons la pròpia 
organització, Calaf adquireix 
un paper fonamental en el 
desenvolupament d’aquesta 
dura prova ja que és la prime-
ra parada per als corredors. 
En l’edició de fa un any va ser 
considerada la millor parada 
de tot el recorregut gràcies a la 
implicació de tot el municipi.
Entre els participants d’aques-
ta nova edició de la Powerade 
hi haurà 15 corredors de Bike 
Calaf repartits en dos equips 
de quatre corredors, un equip 
de tres corredors, un equip 
format per dos corredors i dos 

que correran sols. Tots ells han 
superat una llarga fase d’en-
trenament per estar a punt per 
fer front a aquesta dura cursa.
L’ambient a Calaf comença-
rà a les 20.00h a la plaça dels 
Arbres on hi haurà una ex-
hibició de bike-trial a càrrec 
dels campions del món, els 
germans Seuba. Al cap d’una 
estona està previst un sorteig 
amb merxandatge de patroci-
nadors i entre les 21.30 i 1.00h 
aniran arribant els corredors. 
I tot, animat per DJ Kim i 
l’speaker Fonoll.

La Powerade pararà 
aquest divendres a CalafCALONGE DE S. / LA VEU 

E l passat diumenge 5 de 
juny va tenir lloc la no-
vena edició de la cami-

nada popular Coneix Calonge. 
La caminada va sortir del Soler 
pel camí d’accés al poble fins 
al paratge de “Les Tres Tires”, 
on l’itinerari va entrar dins del 
bosc seguint l’antic camí del 
Soler a l’església de Santa Fe de 
forma paral·lela a la “Rasa de la 
Censada”, fins creuar el “Tor-
rent Bo”. En aquest punt es va 
seguir pel “Camí de Cal Oliva” 
fins a l’església de Santa Mag-
dalena de la Vall, havent passat 
per les antigues instal·lacions 
dels “ciments del Biosca” i per 
les proximitats de Cal Espinac 
i de Cal Ninet. Després d’es-
morzar la ruta va continuar pel 
“camí de Cal Oliva a Cal Mas de 
l’Arç” passant prop de la font de 
Cal Ninet i de les masies de Cal 
Oliva i de Cal Ferrer. L’itinerari 
va entrar al municipi de Cas-
tellfollit de Riubregós seguint el 

camí de Cal Carrasquet, per Cal 
Bernadí, Cal Perutxo, Cal Quec 
Vell i s’endinsà1 a l’obaga de Cal 
Gilet, fins arribar al camí de Cal 
Corraler. Es va seguir aquest 
camí fins al paratge del “Vilar”, 
i en aquest punt el recorregut va 
continuar pel camí del Bosc del 
Nadal fins al poble del Soler on 
va finalitzar la caminada.

La caminada va aplegar unes 
275 persones i va comptar amb 
l’esmorzar i l’avituallament, 
tot gratuït per als assistents. Els 
participants van poder gau-
dir d’un matí marcat pel bon 
temps. L’Ajuntament agraeix la 
participació en aquesta activitat 
esportiva i la col·laboració dels 
veïns del Soler. 

Participada caminada 
popular Coneix Calonge



HOQUEI / IHC BLOCAT

L ’adéu a tres grans (Ton, 
Joan i Pol). L’adéu a 
una temporada. I al-

hora un hola. Un hola al fu-
tur. Un hola al planter. Perquè 
l’Igualada que es va veure al 
Francisco Laporta d’Alcoi, en 
l’última jornada, va ser un dels 
més igualadins dels últims 
anys, amb 7 dels 10 jugadors 
del planter (per superar-ho 
ens hauríem de remuntar als 
temps dels pioners). I va ser 
també, un dels IHC més jo-
ves, amb 2 juvenils i 1 júnior 
en pista (en el que podria ser 
un petit homenatge a aquella 
generació de juvenils dels Llo-
rach, Tarafa, Solà i companyia 
de la temporada 78-79 que 
per cert també es va enfrontar 

L’IHC diu adéu a la temporada amb una derrota a Alcoi i 
amb la renovació de Tety Vives i Nil Garreta

a l’Alcodiam, amb derrota per 
6 a 3 en aquella ocasió).
Ton Baliu, Joan Muntané i Pol 
Galbas van jugar el seu últim 
partit oficial amb la samarreta 
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El president Manel Buron, amb Garreta i Vives.

arlequinada. No es van poder 
acomiadar amb una victòria 
però l’emoció de l’adéu supe-
ra qualsevol resultat.

Nil Garreta i Tety Vives 
continuaran a l’IHC
Nil Garreta i Tety Vives con-
tinuaran donant-li “igualadi-
nisme” a l’equip d’OK Lliga. 

   PT. pj g e p gf gc
 1. FC Barcelona  78  30  25  3  2  158  66
 2. Club Patí Vic  63  30  19  6  5  119  74
 3. Coinasa Liceo  61  30  19  4  7  147  88
 4. Reus Deportiu  51  30  15  6  9  118  98
 5. Moritz Vendrell  50  30  15  5  10  124  113
 6. Vilafranca  44  30  12  8  10  89  82
 7. Caldes Laser  43  30  13  4  13  89  100
 8. Igualada Calaf  41  30  13  2  15  87  95
 9. Noia Freixenet  39  30  10  9  11  100  116
 10. Voltregà  38  30  12  2  16  97  103
 11. Cerceda  35  30  10  5  15  87  122
 12. Enrile Alcoi  31  30  9  4  17  91  116
 13. ICG Lleida  30  30  8  6  16  84  113
 14. CH Lloret   30  30  9  3  18  81  115
 15. SHUM   27  30  7  6  17  100  120
 16. Calafell 21  30  6  3  21  78  128

OK Lliga
Jornada 3o i última
Coinasa Liceo HC - Club Patí Vic  5-5
Reus Deportiu - CE Moritz Vendrell  9-4
ICG Software Lleida - FC Barcelona  2-6
Enrile PAS Alcoi - Igualada Calaf HC  5-3
CH Caldes Laser - Noia Freixenet  7-3
Hockey Cerceda - Calafell Tot l’Any  2-3
CP Voltregà - CH Lloret   4-3
SHUM Balder - Vilafranca Capital  5-6

CERSLLIGA EUROPEA DESCENS

Ambdós seguiran al conjunt 
de Ferran López, la tempora-
da vinent. Amb les seves reno-
vacions la plantilla va agafant 
forma. La continuïtat d’Elagi 
Deitg, Dani López, Met Molas, 
Sergi Pla, i ara, Garreta i Vives, 
juntament amb l’arribada de 
Francesc Bargalló configuren 
l’equip 2016-2017 amb ga-
ranties. Aviat, arribarà un nou 
fitxatge i cal esperar per anar 
confirmant altres renovacions. 

ALCOI 5 (0/5) Grau, Format-
jé(3), Cañellas, G. Pérez (1), 
C.Pérez, equip inicial. Figa 
(1), Aguilar, Mangas.
IHC CALAF GRUP 3 (1/2) 
Elagi Deitg, Roger Bars, Ton 
Baliu (1), Nil Garreta (1), Ser-
gi Pla, equip inicial. J.Mun-
tané, Tety Vives, Pol Galbas, 
Jordi Méndez (1). Àlèx Ferrer.
GOLS: 0-1 Nil Garreta (m 24). 
SEGONA PART. 1-1 FD For-
matjé (m 7.28), 2-1 G.Pérez 
(m 11), 2-2 T. Baliu (m 14.18), 
3-2 Figa (m 21.29), 4-2 FD 
Formatjé (m 23.34), 5-2 For-
matjé (m 23.49), 5-3 Jordi 
Méndez (m 24.48). 

E l diumenge, 29 de maig, 
es va disputar a Les 
Comes, la 2a Fase de 

l’Interclubs de Patinatge Ar-
tístic, on les patinadores igua-
ladines, van competir amb els 
clubs Ciutat de Terrassa, Ciu-
tat de Sabadell,  La Verneda i 
l’Argentona. Per part de de 
l’Igualada HC, van participar 
fins a 17 patinadores, obtenint 
els següents resultats : 
En Certificat : 2a Marina Fol-
qué. En Iniciació B majors : 2a 
Mariona Raurich i 5a Anna 
Lucena. En Iniciació B menors 
: 4a Ivet Bonet, 5a Iris Ruiz i 6a 
Anna Domènech. En Iniciació 
C majors : 3a Ariadna Luque, 
9a Carla Granado, 10a Carla 
Bosch, 12a Aida Luque, 17a 
Larissa Delgado i 19a Irene 
Abad. En Iniciació C menors 

Doble jornada de les patinadores de l’Artístic de l’IHC

: 2a Berta Roset, 4a Nayara 
Luque, 5a Ana Fernandez, 8a 
Naia Mariño i 10a Hanna Lu-
cena.
Bona actuació de totes les pa-
tinadores, destacant la classifi-

cació per la següent fase Inter-
comarcal de la Marina Folqué, 
la Mariona Raurich, l’Ariadna 
Luque i la Berta Roset.
Per altra banda, el mateix diu-
menge a la tarda, les patinado-

res de Categories van partici-
par en el Trofeu del Lluçanès 
aconseguint dos podis : l’Èlia 
Folch va quedar 2a en Sènior 
B i l’Aina Canals va quedar 3a 
en Aleví.

  

BICICLETES

PROMOCIÓ 
TOURING
a partir de 399€ 
amb alforges 
de regal

TransEurope 1200€    850€



BÀSQUET / PAU CASTELLTORT

S et equips del Club Bàs-
quet Igualada, gràcies 
a unes extraordinàries 

temporades regulars s’havien 
aconseguit classificar per  a les 
fases dels seus campionats per 
tal de proclamar-se campions 
absoluts de la categoria.
Començant pels classificats 
més joves, es tractava del Mini 
A masculí, equip entrenat per 
Pau Benito. Aquests joves ju-
gadors van donar la sorpresa 
proclamant-se campions de 
Catalunya a nivell A2 derro-
tant equips a priori superiors 
a ells tan a la semi-final com 
a la final.
També es destacable la gran 
temporada del Preinfantil A 
masculí. L’equip entrenat per 
Sergi Tarrida havia obtingut 
una autoritària primera plaça 
del seu grup a nivell A2 que 
els donava accés a les fases. Un 
primer partit on els iguala-
dins posant molt d’orgull van 
aconseguir treure endavant va 
servir per arribar a semi-fi-
nals. En aquest segon partit els 
nervis van perjudicar molt als 
nois de Tarrida que malgrat 
tenir opcions fins al final d’en-
dur-se el partit van caure der-
rotats. En cap cas treu mèrit a 
la gran temporada de l’equip.
El paper més destacable de tots 
els equips és el de les noies de 
Sergi Alamillo. El Pre-infantil 
femení A va proclamar-se pri-
mer campió de Barcelona en 
la màxima categoria. Aquesta 
victòria donava accés a lluitar 
per a ser campiones de Ca-
talunya. Les noies superaven 
amb claredat els quarts de fi-
nal, plantant-se a les semi-fi-
nals envers un dels màxims fa-
vorits al títol. Però això no les 
va aturar i van superar aquest 
últim obstacle necessari fins a 

Acaba la competició per al CB Igualada

Setmana del bàsquet a Igualada

arribar a la final. Les noies de 
Sergi Alamillo van donar-ho 
tot però no van poder superar  
al Lima Horta. Malgrat aques-
ta ensopegada, les noies van 
obtenir un subcampionat de 
Catalunya amb gust de glòria.
L’Infantil Femení, equip en-
trenat per Èric Vargas va caure 
en la segona eliminatòria en 
l’intent de proclamar-se cam-
piones de Catalunya a nivell 
A2. Cal recordar que només 
la classificació per a aques-
tes fases ja havia estat molt 
meritòria per part d’aquest 
equip ja que van sorprendre 
en l’última jornada de la  lliga 
regular guanyant a domicili en 
el camp del líder aconseguint 
així la plaça per les fases.
El Cadet A masculí, equip en-
trenat per Emili Díez, també 
va arribar a disputar les fases 
d’A2, després de vèncer en un 
primer partit, van caure der-
rotats en el segon a mans del 
Mataró. Gran temporada dels 
cadets que havien aconseguit 
l’accés a les fases després de 
quedar primers de grup a la 
lliga regular.

Aquest any  el CB Igualada ha 
decidit concloure la tempo-
rada per la porta gran creant 
la Setmana del Bàsquet, del 
dilluns 13 de juny fins el dis-
sabte 18.
Dilluns dia 13, els jugadors del 
primer equip de l’ICL Man-
resa actualment a la lliga ACB, 
vindran a Igualada per tal de 
fer un entrenament conjunt 
amb els jugadors del CBI. 
L’acte tindrà lloc a la Sala de 
Barri de les Comes a les 19.00. 
Es preveu una durada d’una 
hora i trenta minuts.
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Aquests cinc equips de forma-
ció varen disputar fases, però 
també dos dels tres equips 
sèniors del club. El Sènior 
A masculí ja havia acabat la 
temporada després d’aconse-
guir la permanència a finals 
de febrer i no aconseguir la 
classificació per les fases d’as-
cens, bona temporada que els 
permetrà jugar un any més a 
la lliga EBA.
Al Sènior A femení un cop 
assolit l’ascens li va tocar dis-
putar la final a quatre per tal 
de proclamar-se campiones 
absolutes de la categoria. Les 
noies de Sergi Alamillo van 
caure a les semi-finals però es 
van refer i van aconseguir la 
victòria en el partit del tercer i 
quart lloc. Molt meritòria ter-
cera posició per un equip que 
competirà a la màxima cate-
goria catalana.
El Sènior B masculí, equip en-
trenat també per Emili Díez, 
va aconseguir la tercera plaça 
del seu grup en la lliga regular 
i després de disputar les fases, 
segurament l’any que ve juga-
ran a primera catalana. 

L’endemà, dimarts dia 14 l’ac-
te prendrà lloc a la Sala d’Ac-
tes de la Biblioteca Municipal 
d’Igualada. En aquesta ocasió 
l’ esdeveniment anirà dirigit 
als pares i mares. Es tracta-
rà d’una xerrada a càrrec de 
la doctora Panicello experta 
en alimentació que intentarà 
remarcar la importància dels 
hàbits alimentaris. També a 
les 19.00.
El dijous serà torn per als en-
trenadors, a la Sala d’Actes 
de les Comes, Jou Marimón 
(mestre d’entrenadors), s’en-

carregarà de dur a terme una 
xerrada sobre la importància 
de l’entrenador en la formació 
dels jugadors. El plat fort de 
la setmana recau en dissabte, 
que es donarà per finalitzada 
la temporada. Des de les 9 del 
matí fins a quarts de set de 
la tarda la plaça Cal Font es 
convertirà en l’escenari d’una 
nova edició del 3x3 de bàsquet 
al carrer per a totes les edats.
Al vespre i un cop hagi finalit-
zat el 3x3, serà el torn per el 
sopar de cloenda de tempora-
da a l’Ateneu.  

El CPPI, campió 
de Catalunya juvenil

TENNIS TAULA / REDACCIÓ

E s va disputar a Ripo-
llet, els campionats de 
Catalunya en categoria 

juvenil, on l’equip de la nostra 
ciutat, va aconseguir el campi-
onat, sense perdre cap partit.
En quarts de final es va jugar 
contra el CPP Gimnàstic de 
Tarragona amb victòria per 
un rotund 3-0, posteriorment 
a semifinals contra el C.N. 
Mataró es va guanyar per 3-1, 
i la gran final contra el potent 
CTT Ripollet, en un emocio-
nant partit que va acabar en 
victòria per 3-2.
Jugaren per part del CPP 
Igualada : Albert K. Matsuoka, 
Adrià Úbeda i Enric Casado.

El Trofeu Ramon Orga, per al 
CPP Igualada
Dins dels actes de la Fira 
d’Igualada es va fer la 44a edi-
ció del Trofeu Ramon Orga, 
entre el CPP Igualada Ctai de 
1a estatal contra el CTT Ripo-
llet de categoria superior, on 
hi està jugant l’igualadí Joan 
Masip.
L’encontre de gran qualitat va 
èsser guanyat per l’equip igua-
ladí pel resultat de 5-1, parti-
cipant per part del CPP Igua-
lada, els jugadors Albert K. 
Matsuoka que va puntuar dos 
punts, en Jordi Satorrras que 
també va puntuar dos punts, 
completant l’equip en Adrià 
Úbeda que va fer un punt. 

Dimarts, Nit dels Campions 
de la FCF a Igualada

FUTBOL / REDACCIÓ

L a Federació Catalana de 
Futbol organitza el pro-
per dimarts 14 de juny, 

al Museu de la Pell d’Iguala-
da, la Nit dels Campions 2016 
corresponent a l’Anoia.
L’acte tindrà lloc a 2/4 de 8 del 
vespre i comptarà amb la pre-
sència de representants de la 
delegació comarcal de la FCF 
i també d’algun membre de la 

junta directiva de la federació 
catalana. En el decurs de l’ac-
te  s’atorgaran els trofeus de 
campions a tots aquells equips 
de futbol base que han assolit 
el títol de les seves respectives 
categories, des de Preben-
jamins fins a Juvenils. Així 
mateix, també s’efectuarà el 
reconeixement als equips de 
l’Hostalets, campió de Quar-
ta Catalana, i el Montserrat 
d’Igualada, de Tercera.



Els participants als Jocs Escolars superen 
experiències amb èxit
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Anoia va estar present 
a les Finals Nacionals 
d’Handbol Aleví que es 

van disputar aquest dissabte 
passat al Vendrell. L’equip Ale-
ví de l’Escola Mowgli va obte-
nir la 5a posició en aquestes 
finals. Va començar la jornada 
amb derrota als quarts de final, 
7-9 contra el CH Vila-Seca. En 
els partits classificatoris per de-
finir la posició a la classificació 
va ser capaç de capgirar el mar-
cador i guanyar els dos partits 
per 7 a 9 contra  CEH Vendrell 
i el EH Cornellà. Enhorabona 
als integrants de l’equip i l’es-
cola.

Festa de la Bicicleta
575 participants van rodar pels 
carrers de la capital de l’Anoia 
durant la Festa de la Bici 2016. 
Un total de 28 centres educa-
tius, 18 de la ciutat d’Igualada, 
van gaudir de la bicicletada en 

família que va concloure a la 
plaça Cal Font. A la pàgina web 
del Consell Esportiu de l’Anoia 
podeu trobar la relació de par-
ticipants a la matinal.
Al Parc del Xipreret es va dis-
putar la final nacional del 
Torneig Cruyff Court 6vs6. 
L’ambient era emotiu, un any 
especial per la Fundació Cruyff 
i la il·lusió dels nens i nenes per 
proclamar-se campions han fet 
d’aquest Torneig una edició per 
emmarcar. En categoria mas-
culí, l’equip de A Coruña es va 
proclamar campió. La comarca 
de l’Anoia està d’enhorabona, 
l’equip de l’Escola Ramon Cas-
telltort es va proclamar campió 
de la categoria femení. Enho-
rabona a totes les integrants de 
l’equip!. 

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ



REDACCIÓ / LA VEU 

A mb la participació 
de més de cent pilots 
distribuïts a les dife-

rents categories, es va disputar 
la quarta prova del campionat 
de motocròs de nens organit-
zat pel Club Esportiu Circuit 
Terré d’Almenar.
Hi va participar el jove pilot de 
8 anys Carles Alibau de Moto 
Club Igualada amb KTM. Ali-
bau en les dues mànegues va 
aconseguir la mateixa catorze-
na posició.

Carles 
Alibau, 
al motocròs 
d’Almenar

Bon ambient racing a les BMW Classic 
Series de Parcmotor Castellolí
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

J osé Luis Marcó i el Porsc-
he 911 T s’han adjudicat 
la tercera cita de les BMW 

Classic Series by RallyClassics 
celebrada a Parcmotor-Cas-
tellolí, una cursa de regula-
ritat de tres hores, el podi de 
les quals va completar Carles 
Miró (Porsche 924) i el tàn-
dem Jordi Renú-Daniel Mesa-
lles (BMW 325I), tots ells 
grans noms d’aquesta especia-
litat. En motocicletes, seguint 
el format habitual de dues mà-
nigues de cursa de 30 minuts, 
Juan Carlos Martín (Yamaha 
FZ 70) era el millor; mentre 
que a ECOseries, els partici-
pants del qual disputaven en 
aquesta cita una cursa també 
de resistència encara que de 
90 minuts, el Mazda MX5 de 
Miquel Martín guanyava.
Aquesta prova tan repleta de 
competicions obria la matinal 
amb els assajos per a les grae-
lles A i B dels participants en 
dues rodes i seguidament les 
dues mànigues de cursa per a 
cada grup; el còmput global 
donava com a vencedor a Juan 
Carlos Martín, secundat per 
una altra Yamaha, la d’Eduar-
do Lorente, i tancava el podi 
Eduardo Conde Muntadas 
amb la BMW R90S Daytona 
de Barcelona Premium.
 Quan les motocicletes deixa-
ven l’asfalt, aquest veia rodar, 
durant 90 minuts, als parti-
cipants de les ECOseries, que 
disputaven a l’Anoia la cin-
quena cita del campionat de 
regularitat i eficiència al ma-
nillar de vehicles considerats 

Alibau al circuit d’Almenar.

verds (tercera per a la cate-
goria ELECTROseries, encara 
que tan sols dues han atorgat 
punts). La prova mostrava als 
oficials Quadis Mercedes en 
la seva millor versió quant a 
regularitat: Albert de la Torre 
(Mercedes Clase A 200 CDI) 
era el més regular en ECO-
series i Sergi Giralt (Merce-
des Clase B 250i) feia el pro-
pi en ELECTROseries, però 
en la suma de l’eficiència per 
elaborar la classificació final, 
tots dos perdien el lideratge 
demostrat a la pista: Martín 
(primer en ECO3) superava a 
De la Torre, que era segon (i 
guanyava ECO2), mentre que 
Xevi Casas (Tazzari) empata-
va amb Giralt i prevalia l’efi-
ciència (aplicant la fórmula 
bateria dividit per consum), 
donant-li la victòria.
Després d’aquest pròleg de 
resistència arribava la gran 
cursa, de tres hores en pista 
i amb sortida tipus Le Mans, 
corresponent a la tercera cita 
de les BMW Classic Series on 
el factor regularitat era allò 

més valorat. Aquesta reunia a 
fins a 43 cotxes a la pista, tots 
amb una volta de referència 
que havien d’intentar igualar 
en el màxim nombre de voltes. 
Després d’aquests 180 minuts, 
José Luis Marcó (Porsche), 
amb 55 voltes realitzades i 235 
punts de penalització, era el 
més regular, seguit de Carles 
Miró (Porsche), que efectu-
ava 51 voltes i penalitzava 26 
punts més. Tancaven el podi 
el duet format per Jordi Re-
nú-Daniel Mesalles (BMW), 
que havien realitzat 56 voltes 
i computaven 366 punts. Amb 
aquesta actuació, José Luis 
Marcó s’aferma en el liderat 
de la general provisional, un 
lloc d’honor que manté des de 
principi de temporada.
En Júnior, el millor era Albert 
Sánchez (VW Beetle 1300), 
mentre que en escuderies 
s’imposava el Team Porsche 
Barcelona. La propera cita 
de les BMW Classic Series by 
RallyClassics es farà un cop 
superats els mesos propis d’es-
tiu, el 3 de setembre a Calafat.
 

Montbui va ser l’escenari del trial de nens.

MOTOR / JMV 

L a sisena prova puntu-
able per la Copa Cata-
lana de Trial de Nens 

va tenir per marc la població 
anoienca de Santa Margarida 
de Montbui en un trial perfec-
tament organitzat pel Moto 
Club Montbui. 
Emotiu el minut de silenci que 
es va fer abans d’iniciar-se la 
competició en memòria de 

Lluc Miquel i Marc Piquer  
guanyen el Trial de Montbui

Luís Salom de Moto2 que va 
perdre la vida el divendres an-
terior. 
Amb més de cinquanta pilots 
participants distribuïts a les 
diverses categories varis van 
ser els pilots anoiencs que hi 
participaren aconseguint bri-
llants resultats. 
Així, a la categoria nivell 
Promo victòria de Lluc Mi-
quel-Sherco- del Moto Club 
Montbui. A Verd Aleví+8 vic-
tòria de Marc Piquer-Beta- del 
Piera Scan, quart Martí Esco-
fet -Beta- del MCM. A Taronja 
Iniciació desè Joan Parés-Me-
catecno- del MCM. 
A Groc Aleví vuitè Ignasi 
Bosch-Beta- del Piera Scan i 
nové Ibai Ortín-Mecatecno- 
del MCM. A Blau Base tercer 
Àlex Mediñà-Beta- del Piera 
Scan i quart Àdam Lelup-Gas-
Gas- també del -Piera Scan-. 
A la categoria Oberta, Tet Pa-
rés-Mecatecno- 11 punts, Ro-
ger Ferrer-Oset- cincuanta i 
Marc Martos-Oset- 61 punts 
tots tres del Moto Club Mont-
bui. El proper trial puntuable 
es disputarà a La Floresta el 3 
de juliol.  

Marta Ruiz, campiona de Catalunya de  culturisme

CULTURISME / LA VEU 

L ’anoienca Marta Ruiz 
Domingo del Club 
Culturisme Igualada, 

s’ha proclamat aquest dissabte 
passat a Pallejà, campiona de 
Catalunya de Fisic-culturis-
me en la categoria femenina 
musculades, organitzat per la 
FCFC Federacio Catalana de 
Fisic-Culturisme (Natural).
En només un any practicant 
aquest esport, la igualadina 
ja ha aconseguit situar-se en 
el mes alt del podi, gràcies 
també a la experta prepara-
ció del tècnic i dietista espor-
tiu Josep Camats. L’anoienca 

afirma que “ha estat un èxit 
sorprenent el qual encara no 
assimilo. Fa un any, quan vaig 
començar amb els entrena-
ment dirigits, aquest resultat 
era impensable per a mi. Tot 
això no hauria estat posible 
sense l’ajuda de l’Àngel, la 
meva parella, i el Josep, que no 
han deixat d’animar-me i mo-
tivar-me en tot moment. Ara 
m’agafaré uns dies de descans, 
ja que combinar la meva feina 
de monitora d’spinning amb 
els durs entrenaments ha estat 
esgotador. Ara vull relaxar-me 
uns dies i en breu tornarem als 
entrenaments i analitzar rep-
tes per a l’any que ve”.



PÀDEL / LA VEU 

E ls dos equips masculins 
federats de pàdel de 
l’Esquaix Igualada van 

sumar victòria a 1a i 2a, men-
tre que l’equip femení va cau-
re a casa en la lliga PàdelCat.
Lliga federada de 1a catego-
ria. Victòria davant el Tot Pà-
del. Mito Campins/Isidre Ma-
rimon no van tenir problemes 
per resoldre 6-3, 6-2 davant /
Josep Jiménez/Ricardo Moto-
so, Edgar Bisbal/Josep Llorach 
van guanyar un lluitat 6-4, 7-5 
davant I. Barni/David Brunet 
i finalment Bernat Solé/Marc 
Corcelles van completar la fei-
na guanyant 6-1, 7-5 Alberto 
Vela/Pau Maruny.
Lliga federada de 2a catego-
ria. Victòria 1-2 a Navàs.
Àngel Solé/Andy Franco van 
dominar el primer partit 6-3, 
6-0 amb la parella Marc Tor-
ras/Jordi Vila, Agustí Homs/
Llolo Chinchilla també van 
guanyar còmodament 6-2, 6-0 

Dues victòries dels 
equips de pàdel Subaru

Set gossos van obtenir el “títol” de 
“Ciutadà Caní Exemplar”

davant Xavi Trias/Dani Mora-
les. Finalment sota un diluvi, 
Marc Rabell/Josep Buron van 
cedir 1-6, 4-6 amb Joan Cor-
tada/Joan Guillem.
Lliga femenina PàdelCat de 
2a. Derrota a casa per 1-2 da-
vant el Macthball de Castellar 
del Vallés. Mònica Òdena/
Xussi Muñoz van cedir el pri-
mer per 0-6, 4-6 davant Teresa 
Casamajor/Noelia Caballero, 
Marta Hidalgo/Carla Gassó 
van dominar a plaer 6-0, 6-1 a 
Núria Rambla/G. Olivan però 
en el decisiu Susanna Campo/
Elia Soriano van cedir en un 
renyit partit de 2-6, 5-7 davant 
Salut Camps/Olga Armengol.
D’altra banda, els propers 17-
19 de juny l’Esquaix Igualada 
organitza el ja clàssic torneig 
de primavera mixta Mokka. 
El torneig obert a diferents 
categories, començarà el di-
vendres dia 17 de juny i fi-
nalitzarà el diumenge dia 19. 
L’últim dia per inscriure’s es el 
dimarts dia 14.
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AGILITY / LA VEU 

A Igualada s’ha celebrat 
el segon Certamen de 
Ciutadà Caní Exem-

plar organitzat per l’Escola 
canina Rivalcan. Aquest cer-
tamen ha estat inclòs en les 
activitats que l’escola duia a 
terme a l’espai de gossos di-
rigit per l’entitat de FirAnoia 
, i a la qual ja van assistir l’any 
passat a on es va fer el primer 
certamen caní que es celebra-
va a l’Anoia. Un total de set 
persones es van presentar amb 
els seus gossos i tots ells van 
aprovar l’examen. Els gossos 
que es van presentar van ser 
un “bichón maltès”, un dòber-
man, un pastor alemany, un 
jack rusell, i tres gossos més 
mestissos. 
El CCE (Ciutadà Caní Exem-

plar) té com a referent el 
prestigiós programa “Citizen 
Canine” del Amercan Kennel 
Club, amb l’objectiu d’acre-
ditar que el nostre gos, pot ser 
un membre respectable de la 
comunitat en la que viu per-
què ha estat entrenat, educat i 
socialitzat per a comportar-se 
com a un ciutadà caní exem-
plar, tant a casa com en llocs 
públics i davant la presencia 
d’altres gossos. 
Al Certamen s’hi pot presen-
tar tothom que vulgui amb el 
seu gos, sempre que consideri 
que està lo suficientment edu-
cat per poder superar les 10 
proves del programa que són 
l’acceptació, salutació i ins-
pecció d’un desconegut, pas-
sejar al costat amb la corretja, 
passejada entre desconeguts, 
asseure’s, quiet i tombat, res-

posta a la crida, resposta amb 
altres gossos, reacció a distrac-
cions i separació supervisada. 
Aquesta última prova és la 
més difícil doncs el gos s’ha de 
quedat quiet durant 3 minuts 
mentre el seu amo marxa del 
recinte on estan ubicats. 

17 gossos diplomats 
A la nostra comarca l’Escola 
canina Rivalcan organitza du-
rant tot l’any sessions d’edu-
cació per a preparar a gossos 
per poder obtenir el diploma 
de Ciutadà Caní Exemplar 
que atorga l’ANACP, l’Asso-
ciació Nacional d’Ensinistra-
dors Canins Professionals i 
que en aquests moments entre 
els dos certàmens ja ha diplo-
mat a 17 gossos de la comarca, 
tots ells procedents de l’escola 
montbuienca Rivalcan.

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

IBA EN SERIO  TEATRE TIVOLI

Dia 23 de juliol del 2016          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  19.15 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC 

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Tivoli. 

"IBA EN SERIO" és una celebració de la vida, un desenfadat espectacle musical escrit i dirigit per Juan Carlos Rubio i amb direcció musical de 
Julio Awad , en què Jorge Javier Vázquez " ens va a cantar " , alguns d'aquests moments , anècdotes , amics i enemics que van marcar la seva 
història , que van forjar el caràcter i la seva trajectòria personal i professional .

Amb JORGE JAVIER VÁZQUEZ

LA BOHÈME   GRAN TEATRE LICEU

Dia 2 de juliol 2016        Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  15.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. 
Entrades garantides a la zona 2B
Amor, joventut i tragèdia a París
En unes golfes, neix l'amor entre Mimí i Rodolfo res més conèixer-se. Malgrat ser feliços junts, Rodolfo trenca la relació amb l’excusa del coqueteig de Mimí. La 
realitat és que ella està molt malalta i se sent culpable de que la seva vida austera l’ha fet empitjorar. Al �nal, es troben de nou un breu moment abans que ella 
mori.
•Entre les òperes més representades al món, La Boheme és un dels símbols universals de l'òpera.
•La producció transportada al voltant del 1930 (100 anys després de l’original), és fresca, molt teatral i en un marc escenogrà�c força tradicional.
Amb la participació d’Olga Kulchynska i Anatoli Sivko, dos dels guanyadors l'edició 2015 del Concurs Tenor Viñas, en els rols de Musetta i Colline. 

Preu per persona: transport + entrada platea i zona 2B + refrigeri   114 € Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades



ESQUAIX / LA VEU 

L’Esquaix Igualada Ra-
dio Sala-PLASTNET va 
assolir el dissabte el seu 

millor resultat de lliga en els 
seus 30 anys d’història que-
dant en tercera posició final 
en la màxima categoria.
En el play-off al títol jugat 
al Tipi Park de Sta. Cristina 
d’Aro, l’equip Radio Sala- 
PLASTNET va cedir a les se-
mis davant el Malibú Espor-
tiu després de perdre els dos 

L’Igualada Esquaix, 
tercer a la lliga nacional

Molts bons resultats del CAI Triatló

primers enfrontaments per 
3-2. Nil Munné va cedir en 
un partit molt igualat davant 
Oriol Mestre. Igualment Xavi 
Blasco va tenir el partit a les 
mans però va acabar cedint 
davant Tess Jutte també per 
3-2.
En el partit pel tercer lloc da-
vant el Tenis Sabadell, els ano-
iencs van resoldre gràcies a les 
victòries de Xavi Blasco, Joel 
Jaume i Nil Munné davant 
Cristian Ruiz, Lluís Vilalta i J. 
Caupena.
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DU-TRIATLÓ / LA VEU 

Diumenge 5 de juny a 
la població d’Avilés 
es va celebrar el cam-

pionat del món de duatló en 
distància sprint i olímpica. 
L’atleta igualadí va participar 
en distancia sprint: 5km de 
cursa a peu, 20km de ciclis-
me i 2,5 km de cursa a peu. El 
Marc va realitzar una brillant 
cursa que li va permetre acon-
seguir el 3r lloc del seu grup 
de d’edat en aquest prestigiós 
campionat del món de duatló.
També diumenge 5 de juny 
van coincidir tres proves del 
circuit català i lliga de clubs 
de triatló on el club igualadí 
va estar molt ben represen-
tant i va aconseguir molt bons 
resultats en totes tres proves.
A Balaguer triatló de mun-
tanya sobre distància sprint 
amb 750m de natació, 20k de 
ciclisme i 5 km de cursa a peu 
amb bons resultats dels qua-
tre representants igualadins 
en aquest inici de tempora-
da de triatlons de muntanya. 
Resultats:  35è José Rios, 37è 
Oriol Castells, 63è Josep Ma-
lavé i 68è Sergi Trujillo.
Arenys de mar es celebra-
va triatló també en distancia 
sprint, però en aquest cas en 
modalitat de carretera. Am-
plia representació del CAI 
triatló Petromiralles entre els 
més de 550 participants a la 

Marc Moreno, al campionat del món de duatló.

prova. Els representants del 
CAI triatló van aconseguir 
molt bons resultats, a nivell 
de club va aconseguir un gran 
14a posició de la general. A 
nivell individual els resultats 
foren: 48è David Sevilla, 67è 
Marc Codina, 92è Josep Mar-
tinez, 148è David Estapé, 214è 
Felip Castellano, 344è Josep 
Colomar,  418è David Sala.
A Banyoles es va celebrar el 
prestigiós triatló de mitja dis-
tancia “B de Banyoles” on els 
triatletes van fer 2200m de 
natació al llac de Banyoles, 
80 km de ciclisme i 20km de 
cursa a peu. Prova molt exi-
gent que va comptar amb 
prop de 400 participants. Pel 
part del CAI triatló Petromi-
ralles destacar l’excel·lent 8a 
posició del equip igualadí i 
les brillants actuacions indi-

viduals dels tres representants 
que van aconseguir el següent 
resultat: 11è Joan Riera, 15è 
Sergi Pujabet i 149è Xavi Per-
diguer.

Bernat Viñals, finisher al 
prestigiós Ironman de Niza
Diumenge 5 de juny el triatle-
ta del CAI triatló Petromira-
lles va aconseguir per segona 
vegada finalitzar una prova 
en distancia Ironman: 3800 
metres de natació, seguits de 
180 km de ciclisme i per fina-
litzar 42 km de cursa a peu. 
El Bernat va participar en un 
dels Ironmans més durs amb 
un gran desnivell en el circuit 
de ciclisme i va aconseguir fi-
nalitzar la prova amb un bon 
temps de 12hores i 44minuts i 
amb la 280a posició de la seva 
categoria.

Pep i Jordi Vives, quarts al Ral·li 
Clàssic dels Volcans

MOTOR / LA VEU 

E s disputava a Olot la 
tercera prova de la 
Copa Catalana de Ral-

lis de Regularitat, que marca 
l’equador de les 5 proves que 
el composen, i en la que els 
germans Pep i Jordi Vives tor-
naren a destacar aconseguint 
una 4a posició final de 110 
cotxes participants. El ral·li 
passà per les comarques de la 
Garrotxa, Berguedà, Osona i 
Ripollès, amb un recorregut 
total de més de 300 quilome-
tres, pressionant les mecàni-
ques antigues amb quasi 10 
hores seguides de conducció.
La igualadina Anna Vives amb 
Tere Armadans al volant d’un 
VW Golf GTI, anaren gran 
part del ral·li en posicions 
capdavanteres, però un error 
d’un dels comissaris en l’últim 

tram les relegà al 9è lloc final.
L’altre equip anoienc de SLN 
Competició de Faro-Garruc-
ho amb VW Golf Rabbit aca-
baren en la 32na posició final.
Així doncs, els germans Pep 
i Jordi Vives que piloten un 
Opel Kadett GTE de 1977 pa-
trocinats per Garatge Mont-
serrat, arribaran líders a pro-
pera cita del campionat, el 
Boucles du Vallespir, que es 

disputa a França els dies 25 i 
26 de Juny, un ral·li molt di-
fícil en el que els pilots de la 
Catalunya nord, corren a casa 
i no els ho posaran fàcil.
La victòria al ral·li fou per 
Carles Fortuny-Carles Jime-
nez amb Lancia Beta, seguits 
de Jordi de Mingo-Elena Do-
menech amb Porsche 911 i 
tercers l’equip Redó-Miralles 
amb Volvo Amazon.

Caminem sempre endavant
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ATLETISME / LA VEU 

D issabte passat a la tar-
da, i dintre dels actes 
de les festes del Barri 

del Sant Crist, es disputava en 
aquest barri igualadí la 21.ª 
edició de la Cursa Popular 
-Green Run - enguany sobre 
un nou itinerari mixt per as-
falt i camins forestals, d’uns 5 
km. aproximats, amb sortida 
de la Plaça de la Torre del Re-
quesens i arribada al c/Josep 
Galtés i  que va comptar amb 
la participació de 104 atletes 
classificats.
Els guanyadors absoluts foren 
Carlos Cervera - Oro di Nàpo-
li - en masculins, amb 17’48”, i 
l’atleta de St. Feliu de Llobre-
gat Albada Blay - Independent 
- , guanyadora femenina i 11ª 
general amb 19’50”. 
En masculins era 2n. l’atle-
ta del CAI Popular Victor 
Montaner, amb 18’19”, seguit 
d’Antonio López -C.A. St. 
Andreu de la Barca - 3er. amb  
18’36”, d’Alex Ferret - Correm 
per la Terra - 4t.  amb 18’49”, 
entrant 5è Xavier Bonell amb 

104 atletes a la Cursa del 
barri del Sant Crist

Vint-i-quatre medalles del CAI als 
campionats de Catalunya d’atletisme

18’57”.
En la general femenina, era 2ª 
i 29ª gral. Alba Duque - Esport 
& Enjoy - amb 21’52”,  i era 3.ª 
i 32ª gral.  Assumpta Castell-
tort amb 22’24”. Entrava 4ª i 
34ª gral. Aya Boulbayeh  amb 
22’31”, i 5ª i 37ª gral. Diana 
Carrasco amb 22’39”.
L’acte de repartiment de Tro-
feus i guardons de les curses, 
va comptar amb la participa-
ció de la Regidora d’Esports 
de l’Ajuntament d’Igualada 
Rosa M.ª Plassa i del Regidor 
d’Esports de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí Antoni 
Maturana, acompanyats del 
President de l’Associació de 
Veïns del Barri del St. Crist, 
Lluís Lucas.
La prova era organitzada per 
l’Associació de Veïns del Bar-
ri del Sant Crist, amb la col-
laboració dels Ajuntaments 
d’Igualada i de Vilanova del 
Camí, del Club Atlètic Igua-
lada Petromiralles, i amb el 
suport de Marathon Esports, 
Super Mas, Fruites Luis i 
Carme, Cellers Can Figueres, 
Punto Blanco i Caldo Aneto. 

Grup d’atletes del CAI als campionats, a Lloret de Mar.

ATLETISME / LA VEU 

U n total de 24 meda-
lles, amb 10 medalles 
d’Or, 9 d’Argent i 

5 de Bronze, assoliren els  30 
atletes del C.A. Igualada Pe-
tromiralles participants en 
els Campionats de Catalunya 
Juvenil, Junior i Promesa, que 
amb una multitudinària par-
ticipació i un gran ambient at-
lètic es disputaren els passats 
dissabte i diumenge a  l’Estadi 
Atlètic de Lloret de Mar, amb 
organització del C.A. LLoret - 
la Selva i de la Federació Cata-
lana d’Atletisme.  
Cal ressaltar la pletòrica ac-
tuació global dels atletes ano-
iencs, assolint a més diverses 
mínimes estatals, diversos 
llocs de finalista, i situant-se 
el CAI Petromiralles en 3er. 
lloc en categ. Junior amb 104 
punts pel que fa a l’actuació 
global dels seus atletes, entre 
un total de 47 clubs classifi-
cats. A més, va ser 5è en Ju-
venils, entre 53 equips, i tam-
bé 6è en Promesa, entre 42 
equips.

11 medalles per als Junior
Els atletes de categ. Junior del 
C.A.Igualada Petromiralles,  
tingueren una brillant actua-
ció als Campionats de Catalu-
nya de Lloret de Mar.  Els 11 
atletes del CAI participants 
assoliren 11 medalles en total, 
amb 3 Campionats de Cata-
lunya, 5 medalles d’Argent, i 
3 Bronzes, a més de diversos 
llocs de finalista en les proves 
respectives. 
Individualment el saltador 
Aleix Marín es proclamava 
Campió de Catalunya en llar-
gada, amb 7,24 m., i era 2n. 
en triple salt amb 14,10 m..  
També foren campions Ab-
dessamad Oukhelfen en 5.000 
m.ll. amb 15’12”91, a més de 
4t en 1.500 m.ll. amb 4’06”69,  
i Cristina Fernández 1a en pes 
amb 9,47 m.. 
Les medalles d’Argent eren 
també per a Guillem Carner 
en 800 m.ll. amb 1’55”11, i en 
1.500 m.ll. amb 4’05”02, per a 
Fc. Adrià Bertran en javelina 
amb 51,47 m. i Eduard Fábre-
gas en alçada amb 1,92 m.
Les medalles de Bronze fo-
ren per a Anna Asensi en 100 
m.llisos, amb 12”75, i 4ª en 
200 m.ll. amb 26”46, lesio-
nant-se en els darrers metres 
de cursa, i per als llançadors 
Fc. Adrià Bertran en disc amb 
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38,13 m., i Cristina Fernández 
en disc amb 32,43 m. 
 Fc. Adrià Bertran era a més 
4t en Pes amb 12,88 m., seguit 
de Martí Farrés, 5è amb 11,14 
m.. Marta Llagostera era 6a 
a la final dels 400 m.ll. amb 
1’01”56. Raúl López era 6è 
en 5.000 m.ll. amb 17’10”11, 
i Martí Farrés era a més 7è en 
disc amb 31,76 m.  Gemma 
Ortega era 4a en la 2a s/f. dels 
100 m.ll. amb 13”70, que no li 
donaven l’accés a la final.

7 medalles per als Promesa                                                                                                                        
També els atletes Promesa 
del CAI Petromiralles tingue-
ren una magnífica actuació a 
Lloret, assolint 7 medalles, 3 
d’Or, 3 d’Argent i 1 de Bronze.
Santi Ramos es proclamava 
Campió de Catalunya en els 
110 m. tanques, amb 15”87, i 
era també sots campió en al-
çada amb 1,95 m., i 3r. en llar-
gada amb 6,89 m. Marc Sánc-
hez es proclamava Campió de 
Catalunya en el salt d’alçada 
amb un millor intent de 2,04 
m.. 
Daniel Abate García era el 
Campió català dels 1.500 m.ll. 
amb 3’54”12, seguit de Rafael 
Hompanera, sotscampió amb 
3’54”61. Jan Roca era sots 
Campió en els 200 m.ll.  amb 
22”23. José Daniel Morales 
era 8è en els 1.500 m. llisos, 
amb 4’19”32.  

6 medalles per als Juvenils 
Entre la brillant actuació glo-
bal dels atletes del CAI so-
bresortiren també les dels Ju-
venils, assolint un total de 6 
medalles: 4 d’Or, 1 d’Argent 
i 1 de Bronze, i diversos llocs 
de finalista en les proves res-
pectives.
Paula Blasco es proclamava 
Campiona de Catalunya en els 
1.500 m. llisos, amb 4’56”26, i 
era sots Campiona en els 800 
m.llisos amb 2’18”20, a no-
més 6/100 de l’Or. Èlia Ibarra 

era Campiona en els 2.000 m. 
Obstacles amb 7’27”85. Dasha 
Malevich era Campiona en 
salt d’alçada amb 1,65 m., i 
Hèctor Ramos també Campió 
en l’alçada masc. amb 1,94 m. 
a més de 5è en la 1ª s/f. dels 
110 m. tanques amb 16”36, no 
accedint a la final. Naima Ait 
Alibou era 3a i Bronze en els 
1.500 m.ll. amb 5’01”21. 
Oriol Castells era 5è en tri-
ple salt amb 12,97 m., i 11è 
en llargada amb 5,86 m. Ser-
gi Nadal era 5è en la final 
dels 400 m.ll. amb 51”97. Pau 
Roca era 7è en Disc amb 37,58 
m., Cristina Gabarró  7a en la 
final dels 100 m. llisos, amb 
13”17, i 12a en llargada amb 
2,95 m. Mar Belenguer era 7ª 
en la final dels 800 m.llisos, 
amb 2’24”07.
Nuria Rey 11a en Pes amb 
9,18 m. Judit Bascompte era 
5a en la 1ª s/f. dels 100 m.ll. 
amb 13”08, i Jordi Castarlenas 
7è en la 2a s/f. dels 110 m. tan-
ques amb 16”18, no accedint a 
les finals corresponents.  

Lahcen Ait Alibou, quart en 
5.000 m. a Tunisia 
L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Lahcen Ait Alibou 
va assolir una molt destacada 
4a posició en la prova dels 
5.000 m. llisos del Campionat 
de la Unió Mediterrània Pro-
mesa -Sub-23- disputat els 
dies 04 i 05 de Juny a la ciu-
tat de Tunis. Hi participaren 
dos atletes del CAI,  formant 
part de la Selecció Espanyola 
Sub-23: Lahcen Ait Alibou en 
els 5.000 m. ll. i Jordi Y. Mat-
suoka en el salt de llargada.
Lahcen Ait Alibou era 4t. en 
els 5.000 m.ll., amb un re-
gistre de 14’44”82, essent el 
2n atleta estatal classificat, 
en una cursa tàctica resolta 
al “sprint”.   Jordi Yoshinori 
Matsuoka va efectuar nuls els 
seus intents en la prova del 
salt de llargada. 

NATACIÓ / LA VEU 

E l nedador veterà igua-
ladí Enric Ferrer Solà, 
de 82 anys d’edat, ha 

participat recentment en els 
Campionats d’Europa de Na-
tació Màster, que s’han dispu-
tat a Londres del 25 al 29 de 
maig.
Ferrer va aconseguir classifi-
car-se en 5a posició en la pro-

Enric Ferrer Solà, al 
Campionat d’Europa 
Màster de natació

va dels 200 m. esquena, i sisè 
en els 100 m. esquena.
En els campionats hi van pren-
dre part un gran nombre de 
nedadors catalans i espanyols, 
en tres disciplines: natació en 
línia, sincronitzada i salts de 
trampolí. La participació, en 
aquesta edició, va superar les 
10.000 inscripcions.

Enric Ferrer, en els Europeus de Londres.
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MÚSICA / LA VEU 

A hir RJ Miller i Jaume 
Llombart donaven 
el tret de sortida a la 

quarta edició de l’Estival de 
Jazz d’Igualada, que en aques-
ta edició s’allargarà fins el 2 de 
juliol oferint més de 10 pro-
postes gratuïtes i la majoria a 
l’aire lliure.
Els concerts segueixen avui 
amb la original proposta de La 
Cris, una joveníssima cantant 
canària formada a l’ESMUC 
de Barcelona que acompa-
nyada de loops i d’altres es-
tris ofereix temes sorprenents 
que passen pel groove, el jazz i 
l’electrònica.

Dissabte a les set de la tarda la 
Plaça de Cal Font acollirà un 
concert molt especial en que el 
jazz es troba amb l’esport. Es 
tracta de l’spinning jazz, una 

S’inaugura la quarta edició de l’Estival de Jazz

MÚSICA / CRISTINA ROMA 

D emà dissabte tin-
drà lloc una de les 
propostes més in-

novadores i engrescadores de 
l’Estival de Jazz d’enguany. Es 
tracta de Pedal Grove, una ses-
sió de jazz pensada per acom-
panyar una sessió d’spinning. 
Una proposta musical acti-
va, esportiva i saludable, una 
sessió d’spinning musicada 
en directe per músics de la 
cooperativa Musicop amb 
la col·laboració del Gimnàs 
Cal Font, sota la supervisió 
del tècnic d’spinning Sergir 
Fernández.
Hem parlat sobre la proposta 
amb Joan López, de la coope-
rativa Musicop.

Què és la Cooperativa Musi-
cop?
És una cooperativa de músics 
que va néixer al Maresme a 
partir del projecte de l’escola 
municipal de músia de Ma-
taró. Molts dels que formem 
part de la Cooperativa som 
músics i teníem moltes inqui-
etuds i moltes coses en comú. 
Músicop gestiona escoles de 
música, gestiona projectes de 
música per a la comunitat i a 
més a més també tenim pro-

duccions musicals pròpies. 
També fem formació, tant a 
nivell educatiu com a profes-
sors, per aprendre com es pot 
ensenyar música.

Què trobaran les persones 
que s’acostin demà a la plaça 
de Cal Font?
Es trobaran una cosa molt 
peculiar. És una activitat, que 
sembla que no s’ha fet encara 
mai. És una classe d’spinning 
en el seu format més estricte, 
amb un monitor i les bicicle-
tes per practicar-ho durant 
cinquanta minuts de classe. 
L’única diferència és que la 
música no serà de llauna, serà 
interpretada per un trio de 
músics de Musicop format 
per saxo, bateria i teclats que 
interpretaran temes dins de 
la dinàmica que necessiten 
les classes  d’spinning, que 
són una bateria amb un ritme 
molt marcat, una velocitat en 
concret, que recordi una mica 
la música d’spinning electrò-
nica però adaptada en alguns 
temes estàndards de jazz i amb 
la improvisació. 

Com ha de venir la gent?
La gent ha de venir preparada 
amb la roba d’esport i amb ga-
nes i ànims de fer tota la classe.

És un concert únic i preparat 
exclusivament per aquesta 
ocasió.
Sí, exactament. A més és un 
concert una mica especial per-
què els músics han d’anar se-
guint les instruccions del pro-
fessor d’spinning i adaptar-se 
a les seves demandes. També 
dependrà una mica del grup 
que faci la sessió: si és un grup 
molt esportista segur que els 
tempos seran més dinàmics 
i sinó s’hauran d’abaixar els 
tempos.

Heu trobat bona sintonia 

amb el Gimnàs Cal Font i el 
professor que farà la classe?
Ja fa  molt de temps que es-
tem en contacte. Hem parlat 
de com hauria de ser. Ell ens 
ha explicat moltes coses que 
nosaltres, que no som massa 
esportistes, desconeixíem.
És una experiència que ens 
agradaria provar en altres 
llocs, perquè et posa en con-
tacte amb la gent de la zona, 
permet una bona interacció i 
penso que és una experiència 
molt enriquidora, molt xula.
És el primer cop que ho fem, 
és una mica nou per nosaltres 
però sempre és bo conèixer 

Musicop presenta “Pedal Grove”, fusió entre el jazz i l’spinning

coses noves.

No havíeu fet cap activitat 
semblant a aquesta proposta 
que porteu a Igualada.
No. I que jo  sàpiga no s’ha fet 
encara mai una activitat així. 
Ni el monitor d’spinning ho 
ha fet mai ni nosaltres ho hem 
fet mai.

Per quanta gent està prepara-
da l’activitat.
Per aproximadament unes 
vint persones però que la gent 
vingui preparada perquè pot-
ser algun no aguanta tota la 
sessió i caldrà agafar el relleu.

Coneixíeu l’Estival de Jazz 
d’Igualada.
Sí que el coneixíem perquè es-
tem al cas  dels mercat de festi-
vals de música i l’Estival és un 
dels que coneixem. Potser no 
és dels més grans però sí que 
sabem que és dels que es fa 
amb més carinyo.
Ens fa molta il·lusió venir a 
Igualada perquè a Musicop 
tenim molta gent que és sò-
cia de la Cooperativa i tenim 
un vincle gran amb músics 
d’Igualada.
Igualada és una ciutat que té 
grans músics.

sessió d’aquest popular esport 
a l’aire lliure amb música en 
directe de la cooperativa Mu-
sicop, amb un trio format per 
Dani Comas a la guitarra, Joan 

López a la bateria i Rubén Bes 
als teclats.
Els populars Marco Mezquida 
i Félix Rossy al jardí del Ki-
osk del Rec, La Carta Blanca 

a Txema Riera i una sessió de 
ioga jazz, són algunes de les 
propostes de l’Estival de Jazz 
per la setmana vinent. 

La Cris, Marc Mezquida i Felix Rossy, alguns dels protagonistes de l’Estival de Jazz. /
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SARDANES / LA VEU 

A rriba l’Aplec de la 
Sardana d’Igualada 
una vegada més i amb 

el d’enguany ja en son 88 que 
la nostra ciutat ret homenatge 
a la sardana. Com cada any 
l’Aplec se celebrarà al passeig 
Verdaguer, entre el carrer Llei-
da i el carrer de Sant Vicenç. El 
programa en si no porta mol-
tes diferències amb els altres 
anys, però si que hi ha alguna 
novetat, la qual es veurà du-
rant l’Aplec.
Aquest diumenge, 12 de juny, 
esperem que vingui molt pú-
blic, tant de la nostra ciutat, 
com de la comarca i també 
d’altres indrets de la nostra 
geografia catalana a fer acte de 
presència i a punt de ballar o 
escoltar la nostra més genuïna 
dansa, i a més passar un bon 
dia d’agradable companyia i 
germanor.
Començarem l’Aplec a les 
9:30 h. del matí, una vegada 
més amb la 17a Trobada d’In-
tercanvi de Plaques de Cava i 
la presentació de la nova placa 
Segura Viudas, edició limitada 
i de la placa commemorativa 
de l’Aplec d’enguany.
A les 11 h. s‘iniciarà la part 
musical de l’Aplec amb les co-
bles Maricel de Sitges i la Ciu-
tat de Girona, amb sardanes 
de set tirades.
Durant tot el matí es podrà 
posar a prova l’habilitat tot 
fent partides a les Bitlles Ca-
talanes.
Acabades les 17 sardanes pro-
gramades per el matí, hi haurà 
el tradicional dinar de germa-
nor, composat de paella, boti-

farra amb patates, postres, pa, 
aigua, vi, cava i gotes, tot això 
al mòdic preu de 13 euros. Es 
recomana reserva prèvia al 
telèfon 618 371 332; i per fer 
baixar el dinar no pot faltar 
una vegada més el tradicional 
“Ball de Crespelles”, que com 
tothom sap es ballar amb la tí-
pica “crespella”, un tortell pen-
jat del braç, el qual s’ofereix al 
final del ball a la parella.
Es reprendrà l’Aplec a les 
16:30 h. amb les cobles Ciutat 
de Girona i Ciutat de Terrassa 
amb 17 sardanes més, també, 
de 7 tirades. Entre les 18:00 i 
les 19:00 i haurà el concurs de 
colles improvisades i l’esperat 
per tothom berenar popular, 
gentilesa de diversos forns i 
pastisseries de la nostra ciu-
tat; donem les gràcies doncs 
a Pastisseria Closa, Pastisseria 
Pla, Pastisseria Fidel Serra, 
Pastisseria i degustació Les 
Comes, Forn Pallarés, Forn 

de pa i pastes Jaume i Vicens i 
Forn Alemany. A tots ells mol-
tes gràcies.
Durant tot el dia hi haurà ser-
vei acurat de bar, on es podran 
adquirir els números per el 
sorteig d’una panera gegant. 
També hi haurà a la venda el 
llibre Contrapunt, del qual en 
queden molt pocs volums i a 
més hi haurà per qui vulgui 
adquirir-ho, al mòdic preu 
de 5 euros, un dossier dels 
Aplecs d’Igualada, en el qual 
hi consta: el lloc de cada aplec, 
les cobles de cada aplec i totes 
les sardanes tocades als aplecs, 
amb títol, tiratge, compositor, 
cobla que la ha tocat, any i nú-
mero del aplec. Cal remarcar, 
per això, que malauradament 
no s’han pogut aconseguir to-
tes les dades dels aplecs.   
En cas de pluja, l’Aplec es tras-
lladaria al pavelló cobert de 
l’Escola Pia.

Igualada viurà, diumenge, el 88è Aplec 
de la Sardana

MON CASTELLER / LA VEU 

E ls Moixiganguers 
d’Igualada han marcat 
amb vermell al calen-

dari l’assaig d’avui divendres, 
10 de juny. Dedicaran el temps 
a preparar el tres de nou amb 
folre i per això conviden a tot-
hom a omplir Cal Tabola. Per 
començar han organitzat una 
botifarrada popular, amb en-
trepà de botifarra i beguda per 
3 euros, a partir de les 20.45 
h. A més a més, durant l’as-

saig se sortejarà una panera de 
productes de la comarca entre 
totes les persones que siguin 
a Cal Tabola (C/Sant Antoni 
de Baix, 106108) i diumenge 
vagin a l’actuació que els mo-
rats faran a Barcelona. La dia-
da, en motiu de la Festa Major 
del Baix Guinardó, comptarà 
amb els Moixiganguers, els 
Castellers de la Vila de Gràcia i 
els Castellers de Badalona i els 
igualadins esperen descarre-
gar-hi, com a mínim, dos cas-
tells de vuit.

Actuació a la Diada de la pri-
mavera de Vic
Aquest passat diumenge els 
Moixiganguers també van ac-
tuar a la Diada de la primavera 
de Vic que organitzen els Sagals 
d’Osona. Condicionats per al-
gunes baixes, els igualadins es 
van conformar amb castells 
de set, que van permetre ro-
dar nous castellers i que van 
completar sense cap problema. 
Van descarregar el cinc de set, 
el quatre de set amb agulla i el 
quatre de set, a banda dels dos 

Botifarrada popular per omplir 
l’assaig dels Moixiganguers

pilars de quatre d’entrada i un 
pilar de cinc de comiat. Els Sa-
gals, per la seva banda, van des-
carregat el cinc, el set i el tres de 

set i els Castellers del Poble Sec 
el quatre de set, després d’un 
intent desmuntat, el quatre de 
set amb agulla i el tres de set.

MÚSICA / LA VEU 

L ’associació juvenil els 
Protons compleixen 
10 anys i ho celebraran 

aquest dissabte amb la primera 
gran trobada de grups de per-
cussió que es farà a la capital de 
l’Anoia: la Igualada Big Bang. 
Un total de 9 grups d’arreu de 
Catalunya ompliran el centre de 
la ciutat de ritme i color des de 
les 17.00 fins a les 21.00 hores. 
Es donarà el tret de sortida amb 
una cercavila que s’iniciarà a la 
plaça de Cal Font, baixarà pel 
carrer Òdena fins a la Rambla, 
passarà per la plaça de la Creu, 
el carrer Argent, la plaça Pius 
XII i finalitzarà a la plaça del Pi-
lar. D’allà els músics es dirigiran 
a la plaça de l’Ajuntament on, a 
partir de les 19.00 hores, cada 
grup s’exhibirà sobre l’escenari 
amb un espectacle en estàtic. 
Als Protons els acompanya-
ran dos grups més de la ciutat: 
Mal Llamp i Batinkat. A més, 
des d’Oliana faran acte de pre-
sència els Batokatú; els Xqt’s de 

Santa Sussanna; els Batrakes de 
Manresa; Taboo de Vilanova i 
la Geltrú; des de Barcelona els 
Batubaroa; i per tancar el car-
tell de luxe els guanyadors del 
darrer concurs As de Repiques, 
els Karabassà de Sant Cugat del 
Vallès. Els més de 150 percus-
sionistes arribaran al matí per 
participar en un joc conjunt per 
tota la ciutat per anar escalfant 
l’ambient. El dinar precedirà 
la gran festa de la Igualada Big 
Bang que anirà acompanyada 
de sorpreses per a músics i as-
sistents. 
El somni de cinc joves de crear 
un grup de percussió ha anat 
creixent fins convertir-se en el 
que és actualment: un especta-
cle de ritme, música i ball que 
els ha permès viatjar per tot 
el territori català i traspassar 
nombroses vegades la frontera. 
Ara, gràcies a l’ajuda del públic 
i col·laboradors, volen agrair 
el recolzament de tots aquests 
anys amb una gran festa per 
viure i compartir. 

Els Protons compleixen 
10 anys i omplen la 
ciutat de percussió amb 
la Igualada Big Bang
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TEATRE / LA VEU 

S eguint amb el model ini-
ciat l’any 2014, l’Escola 
Municipal de Teatre La 

Tarima d’Igualada celebrarà 
aquest mes de juny la seva ma-
rató de teatre en una doble ses-
sió que tindrà lloc els dissabtes, 
11 i 18 de juny. Aquest dime-
cres, 8 de juny, n’han explicat els 
detalls el regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps, i el direc-
tor de l’escola, Víctor Borràs.
La jornada permetrà, un cop 
més, que els infants, joves i 
adults que hi cursen actualment 
classes d’interpretació presentin 
els espectacles que han assajat 
durant el curs i puguin ense-
nyar, dalt de l’escenari i davant 
del públic, la formació rebuda. 
Duu per títol Enfila’t a la Tari-
ma, tindrà lloc al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu, i l’entrada tindrà 
un preu simbòlic de 2 euros per 
als dos dies.
La marató de La Tarima arren-
carà el dia 11 de juny a les 12h 

amb l’espectacle La nostra Ven-
tafocs, que donarà pas en acabar 
a Big Brother Z. A partir de les 
16h es podrà veure Quan el Sol 
es pon i Es suspèn la funció. Fi-
nalment, a les 20h, els alumnes 
representaran Això era un parc 
i Sentits.
La setmana següent, el 18 de 
juny, els espectadors podran 
presenciar El rei maleta i El 
temps s’atura. A partir de les 
16h, ocasió de veure Alícia al 

Els dies 11 i 18 de juny arriba 
l’Enfila’t a La Tarima, la marató de 
l’Escola Municipal de Teatre  

país de les meravelles, El castell 
del terror i La revolta dels ani-
mals. Finalment, a les 20h, es 
representarà Escenes amb tracte 
i Non solum... o sí.

L’Escola Municipal de Teatre 
La Tarima
La Tarima és l’escola municipal 
de teatre d’Igualada i ofereix 
cursos de teatre de diferents te-
màtiques per a totes les edats, 
des de nens i nenes de 6 anys 
fins a persones adultes. En con-
cret teatre per a nens i nenes de 
primer i segon de primària, te-
atre per a nens i nenes de tercer 
a cinquè de primària, teatre per 
a nois i noies de sisè de primà-
ria a segon d’ESO, teatre per a 
joves de 14 a 17 anys, teatre per 
a alumnes d’educació especial, 
taller de teatre per a adults, ta-
ller d’improvisació per a adults 
i taller de teatre musical.
Està ubicada a l’Espai Cívic 
Centre, al c/ Trinitat, 12, i se’n 
pot trobar més informació al 
web www.igualada.cat.

EXPOSICIONS / LA VEU 

A partir del dia 6 de juny, du-
rant la Setmana Internacional 
dels Arxius, es podrà veure 
l’exposició virtual: “Fem es-
port... Fem arxiu: Projecte 
1”.  En aquest primer projec-
te, es presenten les fotografies 
que l’igualadí Ramon Godó i 
Franch va fer al llarg de la seva 
trajectòria artística. La mostra 
vol ser la primera d’un seguit 

d’exposicions virtuals en què 
es mostraran els fons en imat-
ges i textuals de l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia sobre l’es-
port i les seves vinculacions 
amb l’Anoia.
Ramon Godó va captar els 
moments precisos de diversos 
esports, als que n’era un gran 
aficionat, i moltes d’aquestes 
fotografies van ser objecte de 
premis en concursos fotogrà-
fics als quals es va presentar.

“Fem esport... Fem arxiu”, exposició 
virtual a l’Arxiu Comarcal

LLIBRES / LA VEU 

E l Consorci per la Pro-
moció de l’Alta Anoia 
proposa per a dijous 

vinent una presentació lite-
rària que incideix en la cul-
tura de l’esforç i la lluita pels 
somnis, amb l’esport adaptat 
com a rerefons. Es tracta del 
conte infantil Mig adormits, 
obra de Pol Makuri Redolat, 
Elisabet Serra i Oriol Solà i 
Prat. L’obra relata la història 
de superació personal inspi-
rada en Pol Makuri, esportista 
especialitzat en esquí de fons, 
concretament a la categoria 
d’esquí adaptat en la modali-
tat de clàssic. En Pol té una he-
miparèsia congènita (paràlisi 
parcial) que l’afecta en la seva 
part dreta les dues extremitats; 
una circumstància, però, que 
mai ha estat un impediment 
per aconseguir els seus reptes.
L’acte es farà a les 7 de la tar-
da a Els Prats de Rei, a la seu 
del Consorci per la Promoció 
de l’Alta Anoia, al Passeig Jo-

sep Maria Llobet, s/n – Can-
tonada C-1412. Tothom hi és 
convidat.

Dilluns es va presentar a Bar-
celona
La de dijous als Prats de Rei 
serà una més de les nombroses 
presentacions que els coautors 
del projecte han fet arreu de 
la geografia catalana. Així, 
aquest dilluns van fer parada 
a Barcelona, en un acte que es 
va fer al Museu Colet i que va 
comptar amb la participació 
del Secretari General de l’Es-
port de la Generalitat de Ca-
talunya, Gerard Figueras. El 
secretari general de l’Esport 
agraí “les lliçons que ens en-
senya en Pol” en el conte. “El 
que per a nosaltres són grans 
problemes, en realitat no ho 
són tant”, va dir, a la vegada 
que apel·lava a “educar els 
més joves explicant casos com 
el seu”. Dirigint-se a Makuri, 
Gerard Figueras conclogué: 
“Estic convençut que gràcies a 
l’esport arribaràs on voldràs”.

Dijous es presentael 
llibre  “Mig adormits” 
als Prats de Rei

Redolad i Solà, a Barcelona, amb el Secretari General de l’Esport, 
Gerard Figueras. / Q.F.

Necessita :
Esteticista especialitzada 

en aparatologia facial, 
corporal, electrologia 

i depilació làser 

Amb 2 anys d’experiència.
Enviar cv: info@talentiagestio.com

Vine a fer un cu� amb nosaltres!
Grups reduïts. Cost del curs: 30€, 3 hores.

Divendres dia 10 de juny
Hora: De 18:00 - 21:00 h

SER I ESTAR A LINKEDIN
Pautes a seguir per a crear-ne un i treure’n rendiment. 

c. Retir 40, 1r pis. Som professionals en selecció de personal 
  info@talentiagestio.com
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MÚSICA / LA VEU 

El proper dilluns dia 
13 de juny tindrà lloc 
en benefici de Càritas 

Arxiprestal Anoia-Segarra el 
concert del cor de Kaneland, 
Chicago, EE.UU, emmarcat 
dins la seva gira per Catalu-
nya. El concert es celebrarà 
a les 21:00h. a la Basílica de 
Santa Maria d’Igualada.
Kaneland Madrigal Singers, 
és un grup de cantors selec-
cionats entre els millors del 
Cor principal del  Kaneland 
High School, un col·legi lo-
calitzat en Maple Park, un 
dels suburbis a l’oest de Chi-
cago. Aquest grup interpreta, 
sempre ‘a capella’, una ampla 

gama de música coral, inclo-
ent madrigals, cançons de 
nadal i himnes religiosos, de 
compositors des del Renaixe-
ment fins a dia d’avui.
El grup va fer una  gira per 
Anglaterra a 2009 actuant en 
la Catedral de Christ Church 
(Oxford), Clare College 
(Cambridge) i la Minster de 
York. En 2012 la seva gira va 
ser per Escòcia i al nord d’An-
glaterra actuant en concert 
a  Edinburgh, Perth i la Ca-
tedral de Glasgow. Aquesta és 
la seva primera gira per Cata-
lunya, amb concerts previstos 
en les catedrals de Barcelona, 
Tarragona, Girona i Sagrada 
Família, a més d’aquest con-
cert a la Basílica de Santa Ma-
ria d’ Igualada.

Concert de Kaneland 
School Madrigal Choir 
en benefici de Càritas

MONTMANEU / LA VEU 

L ’escriptor sabadellenc 
presentà el passat di-
vendres 3 de juny el 

seu darrer llibre “L’amor 
fora de mapa” i fou presen-
tat per Núria Olivé. El llibre, 
que inicialment s’havia de 
titular Vàters, és la història 
del trencament sentimental 
del protagonista, en Lluc, i 
qüestiona el model actual 
de relacions familiars i sen-
timentals. El bar l’Ou com 
balla acollí l’acte de presen-
tació del llibre en que els as-
sistents van poder gaudir de 
vi Pla de’n Fonoll i formatge 
de la formatgeria Ancosa de 
la Llacuna.  
Els assistents a l’acte, orga-
nitzat en col·laboració amb 
la llibreria Llegim?, van po-
der comprar exemplars del 

llibre, editat per l’editorial 
valenciana Sembra Llibres. 
Casagran va agraïr especi-
alment a l’editorial haver-li 
posat totes les facilitats per 
fer un llibre amb poemes in-
closos i que va acompanyat 
d’un CD amb els poemes 

Roc Casagran presenta el seu darrer 
llibre “L’amor fora de mapa”

musicats pels músics valenci-
ans Borja Penalba i Mireia Vi-
ves. El sabadallenc destacà la 
necessitat de que els autors ca-
talans treballin amb editorials 
valencianes, i viceversa, per tal 
de que la literatura del Princi-
pat arribi més enllà del Sènia. 

DANSA / LA VEU 

El diumenge 12 de juny 
l’Agrupació Folklòrica Igua-
ladina, participarà en el 1r. 
concurs de dansa catalana, 
convocat des de Prada de 

Conflent.
Deu grups de dansa catalana: 
de Catalunya nord i sud i als 
grups de la Federació d’Es-
barts del Rosselló, mostraran 
dues danses cadascún i el ju-
rat format per 2 dansaires de 

dansa catalana, 1 professor de 
dansa catalana i 1 professor 
d’escola de dansa i coreògraf, 
valoraran el vestuari, la coreo-
grafí, l’estil de dansa (tradici-
onal, contemporani) la músi-
ca i la tècnica.

L’Agrupació Folklòrica participarà en 
el 1r. Concurs de Dansa Catalana

Menú diari - menú festiu 
servei de cartaObert tots 

els dies
RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant
-Obert tots els dies de la setmana al vespre I dissabtes i festius al migdia
Reserves 93 801 91 79    hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Casaments · Reunions de treball · Convencions 
Presentació de productes · Celebracions familiars

Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.

Restaurant

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 
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EXPOSICIONS / LA VEU 

Divendres passat es va 
inaugurar a la Sala 
municipal, l’exposi-

ció de final de curs dels tallers 
de Pintura, Dibuix i Escultura 
que imparteix la professora 
Teresa Riba a l’Escola d’Art. 
Aquests cursos formen part 
de l’Escola Oberta, l’àmplia 
oferta educativa de tallers ar-
tístics, de disseny i de tecnolo-
gia aplicada a l’art que ofereix 
l’Escola per a nens i nenes, jo-
ves i adults, en horari de tar-
da. La inauguració va ser molt 
concorreguda i va comptar 
amb l’assistència de la regido-
ra d’Ensenyaments artístics 
Maribel Cuadras, el regidor 
de Cultura Pere Camps, la di-
rectora del centre Raquel Ca-
macho i la professora Teresa 
Riba. La regidora va iniciar 
la ronda de parlaments i en el 
seu discurs va agrair la tasca 
i el prestigi que la professora 
dóna a l’escola i va accentu-
ar el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada a l’escola d’art, 

tant a nivell d’estudis reglats 
com dels estudis no reglats de 
l’Escola oberta. La directora, 
Raquel Camacho va agrair el 
suport de l’Ajuntament a l’es-
cola, la tasca de la Teresa Riba, 
així com als alumnes per la 
seva implicació i el seu treball 
de gran nivell de les obres ex-
posades. Riba va tancar l’acte 
agraint l’esforç de la direcció 
de l’escola i dels seus alumnes 
dels cursos de Dibuix Artís-
tic, Dibuix de figura humana 
amb model, Projectes guiats 
de pintura i Concepte i tèc-
niques escultòriques, que en 
aquesta exposició han pre-
sentat treballs sota el lema 
comú de les Mandales. Apart 
d’aquests tallers l’Escola d’Art 
n’ofereix molts d’altres que es 
poden consultar a la revista 
de les Escoles municipals ar-
tístiques d’Igualada, amb una 
oferta ampliada respecte la 
del curs passat. Les inscripci-
ons a aquests cursos i tallers 
per al curs 2016-2017 ja es 
poden fer durant aquest mes 
de juny. 

Exposició dels alumnes de 
Dibuix, Pintura i 
Escultura de l’Escola d’Art

MÚSICA / LA VEU 

P er cinquena vegada 
arriben les Nits Mu-
sicals a la Brufaga-

nya, cicle de música clàssica 
que va néixer amb l’objectiu 
d’ajudar a revitalitzar l’en-
torn del Santuari de Sant 
Magí i de retruc ajudar a que 
aquest indret emblemàtic 
de diverses comarques sigui 
més conegut arreu. Ja són 
cinc anys i amb aquesta ex-
periència es pot dir que el ci-
cle està ja consolidat. L’assis-
tència d’un públic fidel i de 
procedències molt diverses 
així ho demostra. 

Programació d’aquest estiu 
2016
L’obertura del cicle d’en-
guany anirà a càrrec de l’Es-
colania de Montserrat que 
actuarà el divendres 17 de 
juny. L’Escolania és una de 
les formacions musicals de 
més prestigi del nostre país i 
probablement la més arrela-
da al cor del poble català. La 
Brufaganya i Montserrat són  
dos llocs isolats entre mun-
tanyes, bressols antiquíssims 
de comunitats de vida mo-
nàstica, focus importants de 
pietat popular que aquest 
any s’agermanaran amb els 
cants de l’Escolania. 
El 9 de juliol serà l’orquestra 
de Cambra Camerata XXI 
la que actuarà amb un con-
cert titulat Mirant el mar 
amb obres de Toldrà, Turi-
na, Montsalvatge, Albèniz... 
El narrador David Puertas, 
autor del guió, en farà la pre-
sentació. 
El 13 d’agost la soprano 
Marta Mathéu, una veu jove 

amb una gran projecció de 
futur ens oferirà un recital 
titulat De la Renaixença al 
Noucentisme amb obres de 
Granados, Mompou, Lamote 
de Grignon, Serra i Toldrà, 
acompanyada al piano per 
Josep Surinyac, actual pia-
nista del Cor de Noies del 
Palau de la Música Catalana. 

La música clàssica arriba a la 
Brufaganya amb les V Nits Musicals

L’Escolania de Montse-
rrat obrirà el cicle el 17 
de juny i la Coral Mix-
ta el tancarà el 10 de 

setembre

La Coral Mixta d’Igualada 
tancarà les Nits Musicals 
d’aquest any
El dissabte 10 de setembre la 
Coral Mixta serà la que actu-
arà a Sant Magí i tancarà les 
Nits Musicals d’aquest any. 
Ens oferirà el concert Temps 
de verema. Un viatge coral 
de la Renaixença al segle XX.
La Mixta en els últims temps 
ha treballat repetidament 
amb l’Orquestra Simfònica 
del Vallès juntament amb al-
tres grups corals cantant el 
Rèquiem de Mozart,  Rèqui-
em de Fauré, Passió segons 
Sant Joan de J.S.Bach i el Re-
quiem Alemany de Brahms. 
Fa molt pocs mesos ens va 
oferir  una esplèndida versió 
de Stabat Mater de Joseph 
Haydn, juntament amb la 
coral Canigó de Vic, acom-
panyats per l’Orquestra de 
Cambra de Granollers, cele-
brant així el seu seixantè ani-
versari.
Les Nits Musicals a partir 
d’aquest any ha ampliat el 
cicle a quatre concerts amb 
la intenció de convidar a ar-
tistes i músics de les rodalies 
de Sant Magí que es distin-
geixen per la seva qualitat. 
La coral dirigida per Alfred 
Cañamero, amb més de 60 
anys d’història i amb una 
trajectòria més que conso-
lidada, serà la formació es-
collida.

L’Escolania de Montserrat

La Coral Mixta d’Igualada

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

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

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant



Ser-ho o mo. Autor: Jean-Claude Grumberg. 
Traducció: Salvador Oliva. Dramatúrgia i di-
recció: Josep M. Flotats. Amb: Arnau Puig i 
Josep M. Flotats. Producció: Taller 75 i Teatre 
Lliure. Teatre Municipal l’Ateneu. Diumenge, 5 
de juny de 2016 

L ’excusa dels dos veïns que es troben al replà 
de l’escala i que, en comptes de comentar el 
temps, parlen de la “qüestió jueva” és esplèn-

dida. I l’habilitat de l’autor (Jean-Claude Grumberg, 
premiat amb cinc Molières i un César) i dels intèr-
prets (Arnau Puig i Josep M. Flotats, que també signa 
la dramatúrgia i la direcció) perquè no quedi forçat 
la realça més encara. Coincideixen en el tragí del dia 
a dia i, com qui no vol la cosa, aborden el tema cali-
doscòpicament amb una proximitat aberrant que ja 
ens agradaria en les nostres més gèlides converses.
Està molt bé que el teatre sigui capaç d’enfilar a l’es-
cenari temes que són tabú a la vida real, assumptes 
que no gosaríem mencionar per tal d’evitar possibles 
malentesos. Hem après a caminar vorejant els ter-

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

L’abordatge del tabú

renys pantanosos, a veure de lluny com encaixa-
rà l’altre el que direm. I, sovint, callem en comp-
tes d’acarar idees i aprendre’n tots una mica. La 
comèdia és una excel·lent aliada per fer punta al 
teatre polític i retratar la societat sense molestar 
desmesuradament el personal i, a Ser-ho o no, en 
tenim una encertadíssima mostra.
La “qüestió jueva” es tracta des del minut 1 i 
acompanya la trama fins al final, quan Flotats pro-
tagonitza una coda prescindible en relació a l’ar-
gument (com si l’autor necessités buidar el pap). 
Els diàlegs dels veïns són ràpids, ben arrencats, 
irònics i enginyosos, a moments volgudament ab-
surds, sempre intel·ligents i perfectament encai-
xats en el paper del personatge, deliciosament pre-
cís. Evoquen les senyores, que ni tan sols apareixen 
a escena però no són gens gratuïtes, i neixen de la 
més pura quotidianitat i l’interès de qui vol saber 
i qui amablement respon.
Poca cosa més li cal a aquest espectacle per ex-
plicar el que vol explicar. Amb la paraula i l’acció 
s’entén tot. L’escenografia es redueix a l’escala i el 

replà, i el vestuari i atrezzo s’adiuen als minsos re-
quisits de l’obra, que juga amb la música i la il·lu-
minació per assenyalar les transicions temporals.
Un muntatge que propicia el debat, la llibertat, la 
tolerància... i que, de passada, desmunta estereo-
tips. Molt recomanable.
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A hir dijous, l’Adobe-
ria Bella d’Igualada va 
acollir la segona con-

ferència del cicle “Parlem d’ar-
queologia: el subsòl al desco-
bert, al voltant del passat antic 
dels Prats de Rei”. En aquest cas, 
la ponència duia per títol Ar-
queologia polièdrica a Sigarra: la 
reconstrucció multidisciplinar de 
2.600 anys d’història i va anar a 
càrrec de Natàlia Salazar, comis-
sària científica de l’exposició 
“Sigara Segarra. Cruïlla entre 
Ibèria i Hispània” i directora del 
projecte de recerca sobre l’ori-
gen i l’evolució d’aquest nucli 
entre la prehistòria i l’època 
medieval, que es porta a terme 
des de la Universitat de Lleida. 
Salazar va explicar les excepci-
onals novetats que han aportat 
les darreres descobertes arqueo-
lògiques i de quina manera han 
esdevingut el quilòmetre zero 
d’un projecte científic que vol 
impulsar i difondre el coneixe-
ment multidisciplinar del terri-
tori de l’antiga Sigarra. Aquesta 
investigadora ha estat la direc-
tora de les darreres excavacions 
fetes el 2013 i, des del Grup de 
Recerca en Arqueologia, Prehis-
tòria i Història Antiga (GRA-

PHA) de la mateixa universitat, 
està finalitzant la tesi doctoral i 
conduint el projecte de recerca 
científica sobre l’origen i evolu-
ció d’aquest jaciment i del seu 
abast en el territori.
El dijous, 16 de juny, serà el torn 
dels investigadors de l’equip Si-
garra Anna Maria Perera, Víc-
tor Sabaté i Anna Ten, amb la 
conferència Mots inscrits i mots 
escrits: l’arqueologia de les es-
criptures antigues a Sigarra. L’es-
tudi de noms i paraules inscrits 
en pedra o escrits en pergamí i 
paper ha revelat l’existència de 
nous personatges i fets de la his-
tòria segarrenca fins ara inèdits 
des d’època ibèrica fins a l’edat 
mitjana. Clouran el cicle, el 30 
de juny, els investigadors Ge-
rard Costa, Marc Antoni Lla-
dó i Ana Martínez, també de 
l’equip Sigarra, que explicaran 
de quina manera l’aplicació de 
tecnologies de la informació i 
del coneixement en l’estudi ci-
entífic dels vestigis ofereixen les 
primeres reconstruccions vir-
tuals de l’enclavament al llarg 
de l’antiguitat i de les peces 
arqueològiques més rellevants. 
Ho faran en la conferència 
L’arqueologia, avui: tecnologia 
d’última generació per conèixer 
el passat remot dels Prats de Rei.

Noves conferències 
sobre les investigacions 
arqueològiques als Prats 
de Rei

DANSA / LA VEU 

L ’escola de Dansa del 
Consell Comarcal de 
l’Anoia arriba també 

al seu final de curs i per cele-
brar-ho ha preparat un espec-
tacle en el que es podrà veure 
part del treball realitzat du-
rant l’any escolar 2015-2016
L’espectacle, en el que hi par-
ticiparan els i les alumnes de 
l’escola, més d’una seixantena, 
està pensat en dues parts. Una 
primera “Viatge a Viena” en el 
que es podrà gaudir d’un gran 
ventall d’estils de dansa tre-
ballats com; la dansa clàssica, 
creativa, hip-hop,  neoclàssic i 
treball físic i educació postu-
ral i una segona part “Viatge 
de repertori” en el que es po-
drà veure també ball de dansa 

clàssica i de contemporània. 
El professorat és l’encarregat 
de la coordinació del festival.
El festival tindrà lloc diumen-
ge dia 12 de juny a les 19h al 
Teatre Municipal de l’Ateneu 
Igualadí. Les entrades, gra-
tuïtes, es donen a la mateixa 
escola.
L’Escola de Dansa del Con-
sell Comarcal és una escola 
reconeguda pel departament 
d’Ensenyament des de l’any 
1990 que compta amb profes-
sorat amb titulació superior i 
ofereix els estudis de dansa a 
alumnes des de 4 anys i sense 
límit, amb la possibilitat de 
presentar-se a les proves del 
Conservatori Professional de 
Dansa a l’Institut del Teatre 
per poder cursar els estudis 
professionals de dansa.

L’escola de dansa del 
Consell exhibirà 
el millor repertori

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Dissabte passat 4 de juny als 
locals de l’AFI (plaça de la 
Creu 18) va tenir lloc una ses-
sió de retrat amb els dos mo-
dels Francesc Mestre i Joan 
Colomer. Aquests dos models- 
actors es van caracteritzar 
amb diferents looks perquè les 
fotos dels participants fossin 
diferents. En una segona part 
es van maquillar i es van tor-
nar a canviar de roba per fer 
mim
Al llarg de la tarda i per torns 
hi van participar 16 fotògrafs 
socis de l’agrupació. La troba-
da va ser tot un èxit i tots van 
tenir la possibilitat d’omplir la 
càmera de bones fotos
Recordeu que el divendres, 
dissabtes i diumenges encara 
podeu visitar l’exposició del 
fotògraf  Joël Ventura. Horari 
de matins de 12 a 14  i tardes 
de 19 a 21

Sessió d’estudi a 
l’Agrupacio Foto-
gràfica Igualada
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Eli Elis: la il·lustració, una passió 
esdevinguda professió

L’Elisabet Serra, altrament Eli Elis, de petita ja 
era tot una entusiasta de les arts plàstiques, 
especialment li agradava dibuixar i pintar, i li 

feia gràcia empastifar-me els dits amb una infinitat 
de colors. Aviat, a les classes de plàstica, a més de 
manifestar una singular traça en el dibuix també va 
endinsar-se per les múltiples possibilitats creatives 
del retall de cartolines i tota mena de papers, ma-
terials dels quals se’n servia per a fer i desfer dibui-
xos. Aquesta incipient passió creadora no va tardar 
a decantar-la per al batxillerat artístic i seguidament 
per a la carrera de Belles Arts i un postgrau d’Il·lus-
tració.
Una mirada atenta a les seves il·lustracions, d’antu-
vi et transporten a un univers viu i simpàtic, vestit 
d’una sincera senzillesa; després totes aquestes rea-
litzacions dibuixístiques, el que ella anomena les se-
ves “personetes”, traspuen alegria i satisfacció. I, en 
l’acte de crear cadascun d’aquests personatges són 
llargues les estones en què el seu imaginari l’empeny 
a provar diverses opcions per a un definitiu sem-
blant; un semblant que li concedeix una específica 
identitat tal i com si  fos real. En aquest sentit, el 
resultat no s’escapa d’altres imaginaris sobre quines 
serien les preferències o divertides animositats de 
cada “personeta”, unes atribucions que de fet nei-
xen de l’ànima de l’autora i de la seva apropiació 
del món l’envolta. Tanmateix, en moltes ocasions, 
ella mateixa necessita recórrer a fonts documenta-
des per a poder representar i il·lustrar d’una manera 
més precisa un personatge o un altre.  

POESIA / LA VEU 

Per demà dissabte a la 
tarda la Coral de Santa 
Maria organitza el 3r. 

Recital Poètic, que enguany 
porta el títol de “La música 
en la poesia”. Es tracta d’una 
activitat anual -interna de 
l’entitat- que pretén desenvo-
lupar la personalitat indivi-
dualitzada del i de la cantaire 
a través de la rapsòdia, en ac-
tivitats cara al públic. Hi par-
ticiparan un total de vint-i-sis 
components de la Coral, amb 
obres de Joan Amades, Teresa 
Castellà, Ignasi Castelltort, 
Rosalia de Castro, Daniel Cle-
mente, Andreu Coll, Miquel 
Desclot, Alfons Ferrer, Joan 
Maragall, Celdoni Martí, Mi-
quel Martí-Pol, Manuel Mur, 
Pablo Neruda, Lois Pereiro, 
Jaume Picas, Josefina Pons, 
Higinio Puñal, Joana Raspall, 
Lleonard del Rio, Josep Ros-
sell, Josep M. de Sagarra, José 

de Soura i Berta Torres. La 
vetllada serà presentada per 
la cantaire Rosa Valero.
Prèviament es llegirà en ca-
ràcter d’estrena, el relat en 
vers La volta al món d’un 
murri -que versa sobre l’atza-
rosa vida del capelladí Anton 
Llucià Bussé-, escrit i narrat 
per Lleonard del Rio amb la 
col·laboració de les veus de 
Concepció Cuadras, Eusèbia 
Fanega, Alfons Ferrer, Jaume 
Puig i Narcís Viarnés.
La vetllada acabarà amb un 
refrigeri.

Nou exemplar d’El Trumfo
S’acaba de distribuir aquests 
dies entre els socis de la Coral 
el nou exemplar del butlle-
tí “El trumfo” (núm. 207). 
Consta de 52 pàgines. L’edito-
rial signat pel president porta 
per títol «Dens, actiu i variat» 
en referència a la programa-
ció que s’ha portat a terme en 
el primer trimestre de l’any. 

Hi ha la crònica completa de 
les activitats portades a ter-
me, il·lustrada amb profusió 
de fotografies i complemen-
tada amb els ocurrents co-
mentaris d’“Els tres peus al 
gat”. Les entrevistes són ate-
ses en aquesta ocasió, per la 
directora Coni Torrents i per 
la pianista Maite Torrents. Es 
publiquen dos articles d’opi-
nió: «Beneficis del cant coral, 
per la funció cardiovascular» 
i «Llibertat i fidelitat». Pel 
que fa al calendari de pro-
peres activitats destaca entre 
altres «L’òpera secreta», un 
espectacle audiovisual que 
es presentarà el dijous 30 de 
juny a la Biblioteca Central, 
protagonitzat per la Com-
panyia Enfoc Musical i en el 
que hi col·laborarà la Coral 
de Santa Maria. Les seccions 
«Aula d’assaig»,«Estafeta de 
correus»,«Picant l’ullet sen-
se malícia» i  «Vida familiar» 
complementen la revista.

III Vetllada poètica de la Coral de 
Santa Maria

CULTURA / LA VEU 

C om cada curs,  a l’AU-
GA vam tenir una 
sessió amb el perio-

dista Vicenç Lozan o. L’home 
de  TV3 a Itàlia i  a l Vaticà du-
rant dècades,  va  venir a  par-
lar  - aquesta vegada - del poder 
ocult de la Màfia. 
La màfia calabresa, napoli-
tana, siciliana, romana... les 
seves potents ramificacions a 
New York i Colòmbia, a Espa-

nya i Catalunya. Les aliances 
amb les màfies xineses. La vio-
lència i el tràfic amb cadàvers 
a través de ports propers.
Però sobretot l’en o rme esforç 
d’alguns jutges per eradicar 
aquesta lacra social que ir-
romp en   les activitats econò-
miques de tot el món.
I el proper dilluns: Joan Vives, 
divulgador musical, parlarà de 
la música en temps de Shakes-
peare, en el cinc-cents anys de 
la mort de l’escriptor.

La màfia de prop 
a l’AUGA

Des d’un àmbit estrictament literari, les seves il·lus-
tracions van principalment adreçades a la literatura 
infantil; així i tot, amb la mateixa destinació, parti-
cipar dels seus dibuixos amb els nens i les nenes li 
permet de descobrir noves i insospitades maneres 
d’entendre les seves pròpies creacions. En aquest 
sentit, tal vegada, el que més la satisfà és que el pro-
cés d’elaboració de cada il·lustració vagi guanyant  
nombroses possibilitats i el resultat final pugui es-
devenir del tot imprevisible. 
La seva tasca artística, en definitiva, més enllà d’in-
ventar-se personatges i situacions animades diverses 
per al camp de la literatura, també l’aboca a fer tre-
balls per encàrrec de persones que li demanen re-
trats particulars de les seves identitats i maneres de 
ser convertits en “personetes”; una feina que, inde-
pendentment de permetre-li conèixer a molta gent 
interessant, no deixa de ser una comesa més aviat 

mecànica. Recentment, ha col·laborat en l’edició 
de dos contes dels quals se’n sent molt cofoia: “Mig 
adormits”, una obra sobre l’hemiparèsia, que ha 
compartit amb l’Oriol Solà i el Pol Makuri; i “Quin 
Cacau! Desordres i altres històries!”, amb l’Anna 
Marsal i el Carles Prat. 
Quant a les eines de treball, se serveix bàsicament 
dels llapis, d’alguns pinzells i de l’ordinador. De pri-
mer, doncs, fa els dibuixos a mà, amb llapis; i, poste-
riorment, els escaneja i els introdueix mitjançant un 
programa a l’ordinador per a pintar-los segons pro-
cediments digitals. Emperò, de vegades, simplement 
dibuixa i pinta amb llapis de colors o bé aquarel·les i 
es reserva aquestes imatges per a incorporar-hi més 
endavant –segons el grau d’inspiració- alguns  mo-
tius o detalls especials.
Aquests dies, els dibuixets de l’Eli Elis s’escampen pel 
punt de lectors de la Biblioteca  Central d’Igualada..



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
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L’evolució urbana 
del Passeig de Les cabres

(1a part)
De l’imaginari de les antigues muralles a la façana d’edificis actual

Un cineasta premiat

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Descobreix Igualada i més

T otes les cases que a l’actualitat ocupen el popular Passeig de 
les Cabres conformen l’espai on antigament hi estaven em-
plaçades les muralles de la ciutat, una fortificació que sepa-
rava el recinte urbà amb tots els seus edificis d’intramurs del 

terreny que més avall –per sota del Carrer de Santa Anna- resseguia la 
ribera del riu Anoia, avui tota l’extensió del Barri de El Rec.

J osep Castelltort Ferrer, “Truco” 
(1901 - 1980), professionalment 
fou un fabricant de teixits. Fou 

alumne dels Maristes. Casat amb Pa-
quita Riba Carrer, varen tenir quatre 
fills: M. Àngels, Josep, Antoni i Fran-
cina. Les dues noies foren regidores de 
l’Ajuntament d’Igualada.
La seva gran afició a l’art de la llum, el 
portà a ser cofundador de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, de la qual -per 
sorteig- en fou el soci núm. 1. Assolí 
diversos premis i mencions en la Pri-
mera categoria de l’entitat.
L’any 1934 inicià la producció cinema-
togràfica, amateur, amb El cavaller de 
la rosa. Deu anys després, reprèn els 

rodatges amb La caja de cerillas, Cupi-
do i El Campeón, films antològics dins 
l’òrbita mundial de l’especialitat i que 
foren molt guardonats.
Participà en activitats culturals, cívi-
ques i a iniciatives per a fer país: In-
gressà a la Joventut Nacionalista de 
Catalunya. Formà part dels Pomells 
de Joventut, del Centre Excursionista 
de Catalunya, de l’Orfeó del Noia i de 
l’Esbart Igualadí. Presidí el CF Igua-
lada, que pujà a 3a Divisió espanyola 
(1946)
A l’agost 1994 i al febrer de 1995, 
fou homenatjat, respectivament, per 
l’Ajuntament d’Igualada i per l’Asso-
ciació d’Igualadins Forans  
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Si bé d’entrada se’t fa difícil d’imaginar com devien ser les muralles 
d’Igualada i la important extensió on estaven assentades, una mirada 
a la perspectiva de tot el Passeig de les Cabres et permet d’endevinar 
la seva longitud i grandària. Amb tot, un bon referent de la seva forma 
i del seu espessor, als nostres dies, te l’ofereixen els dos majestuosos 
portals que s’han pogut conservar: el Portal d’en Vives i el Portal de la 
Font Major. 
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DIVENDRES 10

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Adolescents d’avui” a càrrec de María 
Inés Vidal. L’adolescència és una etapa 
vital que suposa canvis profunds.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 
La Cris. Una veu prodigiosa al servei del 
loop, de joguines i altres estris. Una pro-
posta original, sorprenent i única.
Divendres a les 10 del vespre a Ingra-
vita.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre ‘Els últims 100 me-
tres’ de Quim Torra. El full de ruta per 
guanyar la República Catalana 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
de socis de l’Ateneu.

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Piera 
Sessió que tracta l’obra d’Emily Brönte 
“Cumbres borrascosas”. 
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca de Piera.

DISSABTE 11

CLUB DE FILOSOFIA
Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn de 
la lectura d’un text filosòfic. En aques-
ta ocasió “La llebre amb ulls d’ambre”, 
d’Edmund de Waal.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

TEATRE
Igualada 
X Marató de La Tarima. Els alumnes de 
l’escola municipal de teatre presentaran 
les obres treballades durant el curs.
Dissabte durant tot el dia al Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Trobada de Percussió. Igualada Big Bang
Protons Percussió fa 10 anys que va néixer 
i han organitzat la Igualada Big Bang 2016.
Dissabte a les 5 de la tarda a la plaça de 
Cal Font i a les 7 de la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament.

TEATRE MUSICAL
Igualada 
“Hi havia una vegada…”
Els alumnes de teatre musical d’Atrezzo 
ens presenten el taller de final de curs.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Piera 
25è aniversari de l’Aula Municipal de Mú-
sica. Cercavila, dinar i actuacions.
Dissabte des de les 12 del migdia a la pla-
ça del Peix.

HORA DEL CONTE
Santa Margarida de Montbui 
“Un trenet menut” amb Mònica Torra
Dissabte des de les 12 del migdia a la Bi-
blioteca Mont-Àgora.

DIUMENGE 12

APLEC DE LA SARDANA
Igualada 
88a. edició de l’Aplec Igualadí. Amb les co-
bles Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de 
Terrassa i més de quaranta sardanes.
Diumenge a partir de les 11 del matí al 
Passeig Verdaguer.

DANSA
Igualada 
“Zapping”. Viatge pel s.XVIII a Viena i pels 
ballets de repertori amb alguna “interfe-
rència”. A càrrec dels alumnes de l’escola 
de dansa del Consell Comarcal.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 
Concert de la Polifònica de Vilafranca. 
Organitzat pels Amics de la Música dels 
Hostalets.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

XERRADA
Argençola 
Xerrada a càrrec de Lluís Llach, cantant i 
diputat al Parlament de Catalunya. Es par-
larà sobre temes d’actualitat.
Diumenge a les 7 de la tarda a la sala 
d’actes de l’Ajuntament.

SARDANES
Vilanova del Camí 
Ballada de sardanes organitzada per 
l’Agrupació Sardanista vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
del Mercat.

CINEFORUM
Vilanova del Camí 
Projecció del documental “Corbes gracio-
ses” de Kiti Luostarinen.
Diumenge a les 6 de la tarda a Can Pa-
passeit.

DILLUNS  13

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Shakespeare i la música del seu temps”.
Joan Vives, professor d’història de la músi-
ca i divulgador musical, en l’escaiença dels 
500 anys de la mort de Shakespeare, oferi-
rà un recull de la música que hi havia en 
aquell temps. Organitza AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Concert a càrrec de la Kaneland School 
Madrigal Choir. Concert solidari amb Ca-
ritas Igualada.
Dilluns, a les 9 del vespre a la basílica de 
Santa Maria.

DIMARTS 14

DIMARTS DE DIÀLEG
Igualada 
Espai de tertúlia a l’entorn de temes d’ac-
tualitat que tinguin a veure amb Igualada.
Dimarts a les 8 del vespre a la sala de so-
cis de l’Ateneu.

DIMECRES 15

MÚSICA
Igualada 
Setmana de concerts d’alumnes de l’EM-
MI En aquests concerts, els alumnes vi-
uen l’experiència de tocar en públic.
Cada dia a partir de 2/4 de 6 de la tarda 
a l’Escola Municipal de Música.

DIJOUS 16

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 
 Ioga Jazz amb Xavier Grau
Classe de ioga amb música en directe.
Dijous a les 7 de la tarda al Claustre de 
l’Escola Pia.

CONFERÈNCIA
Igualada 
Cicle Parlem d’arqueologia: el subsòl al 
descobert. “Mots inscrits i mots escrits: 
l’arqueologia de les escriptures antigues a 
Sigarra”. Amb Anna M. Perera, Víctor Sa-
baté i Anna Ten, investigadors de l’equip 
Sigarra
Dijous a les 8 del vespre a l’Adoberia Be-
lla.

CINEMA
Igualada 
Pantalla Oberta. Projecció del documen-
tal “Corbes gracioses”. Acte emmarcat 
dins l’agenda del Dia Internacional d’Ac-
ció per la Salut de les Dones
Dijous a les 8 del vespre a la sala de socis 
de l’Ateneu.

BANDA DE MÚSICA 
D’IGUALADA: 75 ANYS
L’entitat igualadina, formada per 
músics de vent i percussió, com-
pleix 75 anys.
Del 20 de maig al 18 de juny a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

PORTRAITS IN BLACK
Jöel Ventura
Exposició de fotografies del fotò-
graf barceloní.
Del 21 de maig al 26 de juny a la 
sala d’exposicions Ramon Godó de 
l’Agrupació Fotografica.

ESCOLA OBERTA GAS-
PAR CAMPS
Gravat, fotografia i dibuix. Col.
lectiva realitzada pels alumnes 
dels allers de Gravat, Fotografia i 

Dibuix.
Del 3 al 26 de juny a la sala d’exposi-
cions de l’Escola d’art Gaspar Camps.

TUMORE LAGUNKOIAK 
/ TUMORS AMIGABLES
Txaro Marañon
Aquesta exposició està vinculada al 
projecte ART+SOCIAL+TÈXTIL, 
una proposta conjunta entre profes-
sors d´art i educació de Barcelona i 
Jaén per posar en comú iniciatives 
artístiques entorn als temes de l´ac-
ció social i del treball tèxtil.
Del 26 de maig al 20 de juny a Artè-
ria, espai d’art i tallers.

SIGARA SEGARRA. CRU-
ÏLLA ENTRE IBÈRIA I 
HISPÀNIA
Objectes de les cultes ibera, romana 
i tardoantiga trobades en les excava-

cions fetes als Prats de Rei.
Del 22 d’abril al 3 de juliol a la sala 
d’exposicions temporals del Museu 
de la Pell.

G8/750 ESTELS. LA VOL-
TA CELESTE
Després d’haver travessat a ple sol el 
jardí de l’Arena, vaig entrar a la ca-
pella de Giotto, on la volta sencera 
i el fons dels frescos són tan blaus...
Del 30 d’abril al 17 de juliol al Museu 
Molí Paperer.

VARANASI: LA PORTA 
DEL CEL
Mireia Guilella
Exposició fotogràfica sobre l’Índia.
A partir del 8 de maig a Inquiet.

IN-FUSIONS D’IMAGE
Pepa Busquéi Encarna R. Cuerva

Imatges que les autores han fusio-
nat per construir una tercera reali-
tat,  utilitzant l’atzar i la màgia de 
les noves tecnologies.
Fins el mes de juliol a la sala d’ex-
posicions de la Tossa de Montbui.

CAVALL FORT: TAN DI-
VERTIT COM UN JOC
L’exposició ens permet descobrir 
les curiositat i anècdotes d’aquesta 
publicació.
 Del 23 de maig i fins el 9 de juny a 
la Biblioteca Mont-Àgora.

VET AQUÍ UN DRAC
Eli Elis (Elisabet Serra)
Bruixes que cuiden cactus, llops 
amb bufandes, dracs vegetarians.
 De l’1 de juny al 15 de juliol al Punt 
de Lectors de la Biblioteca Central.

EXPOSICIONS
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D’Iran a París
Es projecta a Tous  •  O los tres o ninguno

RAMON ROBERT  

N ominada a la millor òpera 
prima en els darrers premis 
Cesar (els Oscar francesos), 

amb O los tres o ninguno va debu-
tar com a cineasta un jove cineasta, 
Kheiron, nascut a Teheran a l’any 1982. 
Nacionalitzat francès, Kheiron explica 
en la seva primera pel·lícula, en clau 
d’humor, la història dels seus pares, 
activistes a l’Irán del Sha i de Jomei-
ni, del qui van aconseguir fugir i ser 
acollits a França. Així, la seva pel.lícu-
la esta basada en fets reals, els fets que 
va viure la seva família. És la història 
del petit Kheiron, i la dels seus pares, 

Hibat i Fereshteh, dues persones d’un 
optimisme irreductible, i sobre el viat-
ge que van emprendre als anys 80 des 
d’una petita població al sud de l’Iran 
fins a París.

      O los tres o ninguno és una intel·ligent 
comèdia dramàtica i autobiogràfica 
que transforma el trauma en humor, 
en alguns moments humor negre. Ar-
gumentalment hi fan cap per igual la 
repressió política a l’Iran com el reci-
clatge francès. Kheiron fa servir la nar-
rativa amb ofici, i destil·la la tendresa 
pròpia de qui està emocionalment 
implicat en el que explica, aconseguint 
afortunades troballes còmiques i emo-
cionals.

Joc de parelles
Es projecta a Montbui  •  Nuestros amantes

RAMON ROBERT  

E scrita i realitzada per Miguel 
Ángel Lamata, Nuestros aman-
tes és una comèdia de signe ro-

màntic i característiques una mica naïf, 
en la que tenen paper important dos 
homes i dues dones. Eduardo Noriega 
interpreta a Carlos, escriptor de guions 
de cinema, d’uns 40 anys, però frustrat 
professionalment. Irene (Michelle Jen-
ner) té 30 anys i no té clar què fer amb 
la seva vida. Sobre ells encara planegen 
les ombres de les seves antigues relaci-
ons: Maria (Amaia Salamanca) i Jorge 
(Gabino Diego). Quan Irene es troba 
amb Carlos en una llibreria-cafè, sen-
se conèixer-lo de res, s’apropa a ell i li 
proposa un joc: convertir les seves vi-
des anodines en una aventura. Irene és 
una somiadora nata. Carles ha oblidat 
com somiar. Junts faran l’impossible 
per aconseguir ser feliços. Només hi ha 

una norma: no enamorar-se.

         Estrenada en el Festival de Cine de 
Málaga, Nuestros amantes  destaca es-
pecialment pels seus actors i per l’es-
forç del guionista i director per tal de 
donar-li alguna originalitat a uns plan-
tejaments i situacions ja contemplades 
en moltes altres comèdies espanyoles.

Els mutats de la Marvel
Es projecta a Montbui  •  X-Men apocalipsis

RAMON ROBERT  

T wentieth Century Fox i la divi-
sió cinematogràfica de Marvel 
han trobat un filó d’or en la 

producció de pel·lícules basades en els 
patufets de Marvel Comics. Una de les 
seves cartes de triomf  son els X-Men, 
una nissaga explotada en els darrers 
anys, i de la qual ara ens arriba un nou 
capítol: X-Men: Apocalipsis. En aques-
ta seqüela repeteix el director Bryan 
Singer, que només fa dos estius ens va 
oferir X-Men: Dias de futuro pasado. 
De fet, la que ara s’estrena no es sinó 
la continuació d’aquella. En la nova, 
però, té especial protagonisme Apo-
calipsi, el mutant més poderós que ha 
existit mai. Apocalipsi era adorat com 
un déu mentre acumulava els poders 
de la resta de mutants, convertint-se en 
un ésser immortal. Després de milers 
d’anys adormit, desperta en un món 

que no li agrada i per això recluta un 
equip, encapçalat per Magneto, per 
acabar amb tota la humanitat i crear 
un nou ordre mundial. Però el Profes-
sor X, amb l’ajuda de Mística, s’unirà a 
un grup de joves mutants per intentar 
aturar al major enemic contra el qual 
s’hagin enfrontat mai. En fi, un festí 
per a tots els seguidors de la nissaga, 
els quals solen valorar  abans uns efec-
tes especials espectaculars que un bon 
guió.

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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.
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d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)



X-MEN APOCALIPSIS 
Estats Units. Ciència-ficció i acció. De Bryan Singer. Amb 
James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, 
Nicholas Houl.
Des de l’inici dels temps Apocalipsi, el mutant més pode-
rós que ha existit mai, era adorat com un déu mentre acu-
mulava els poders de la resta de mutants. Després de milers 
d’anys adormit, desperta en un món que no li agrada. Vol 
acabar amb tota la humanitat i crear un nou ordre mundi-
al. Però el Professor X, amb l’ajuda de Mística, s’unirà a un 
grup de joves mutants per intentar aturar-lo.

O LOS TRES O NINGUNO
Irán - França. Basada en fets reals. De Kheiron. Amb 
Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon, Zabou Breitman
Història sobre el petit Kheiron, els seus pares, Hibat i Feres-
hteh, dues persones d’un optimisme irreductible, i sobre el 
viatge que van emprendre anys enrere des d’una petita po-
blació al sud de l’Iran fins a París. Basada en l’autobiografia 
del director.

DOS BUENOS TIPOS

Estats Units. Comèdia policíaca. De Shane Black. Amb 
Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Kim Basinger 

Ambientada a Los Angeles durant els anys 70, gira entorn 
del detectiu Holland March i el matón a sou Jackson Healy, 
els quals es veuen forçats a col·laborar per resoldre el cas 
d’una jove desapareguda, la mort d’una estrella porno i una 
conspiració criminal que arriba fins a les altes esferes..  

NUESTROS AMANTES
Espanya. Comèdia romàntica. De Miguel Ángel Lamata. 
Amb Eduardo Noriega, Michelle Jenner, Fele Martínez, 
Amaia Salamanca, Gabino Diego
Carlos és un escriptor de guions de cinema d’uns 40 anys i  
frustrat professionalment. Irene té 30 anys i no té clar què 
fer amb la seva vida. Sobre ells encara planegen les ombres 
de les seves antigues relacions: Maria i Jorge. Quan Irene es 
troba amb Carlos en una llibreria-cafè, sense conèixer-lo de 
res, s’apropa a ell i li proposa un joc: convertir les seves vides 
anodines en una aventura. 

UN DOCTOR EN LA CAMPIÑA
França. Drama rural. De Thomas Lilti. Amb François Cluzet, 
Marianne Denicourt, Patrick Descamps.
Totes les persones que viuen en aquesta zona rural poden 
comptar amb Jean-Pierre, el metge que els ausculta, els cura 
i els tranquil·litza a qualsevol hora del dia, els set dies de la 
setmana. Malalt, el doctor accepta l’arribada de Nathalie, aca-
bada d’arribar de la seva feina d’hospital, perquè l’ajudi. Però, 
com s’ho farà ella per adaptar-se a aquesta nova vida rural?

ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO
Estats Units. Fantasia. De James Bobin. Amb Mia Wa-
sikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hat-
haway, Sacha Baron Cohen, Michael Sheen, Alan Rickman, 
Stephen Fry. 
Alícia torna al País de les Meravelles per salvar el Barreter Boig. 
Seqüela de la pel.lícula de Tim Burton, basada en els llibres de 
Lewis Carroll. 

ESPIAS DESDE EL CIELO
Regne Unit. Thriller. De Gavin Hood. Amb  Aaron Paul, 
Helen Mirren, Alan Rickman, Iain Glen 

La coronel Katherine Powell, una oficial de la intel·ligència 
militar britànica, lidera una operació secreta per capturar un 
grup de terroristes a Nairobi. Però els terroristes estan en una 
missió suïcida i ella ha de canviar els seus plans de ‘capturar’ 
per ‘matar’. El pilot nord-americà de drones Steve Watts rep 
l’ordre de destruir el refugi on es troben els terroristes, però 
detecta alli la presencia d´una nena de nou anys.

Cinema a l’Anoia
Igualada

Ateneu Igualadí- Cineclub
Aquest divendres no hi ha sessió de 
Cineclub

Sant Martí de Tous

SALA AUDITORI

X-MEN
Dv: 19:00
Ds: 17:00/20:00
Dg: 17:00/20:00

SALA PETITA

NUESTROS AMANTES
Dv: 18:30
Ds: 18:30
Dg: 16:30/20:30

UN DOCTOR EN LA CAMPIÑA
Dv: 20:30
Ds: 16:30/20:30
Dg.: 20:30

Sta Margarida de Montbui

1/ WARCRAFT (12A) 
Dv a Dj.: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:45/17:30/20:00/22:30

2/ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO 
(TP)
Dv Dll a Dj: 18:05/20:30/22:40
Ds.: 15:40/18:05/20:30/22:40
Dg: 11:50/15:40/20:30/22:40
2/NINJA TURTTLES (TP)
Dg: 18:05

3/X-MEN (7A)
Dv Dll a Dj: 19:00/22:00
Ds. i Dg: 16:15/19:00/22:00
3/CAPITAN AMERICA (7A)
Dg: 11:30

4/DOS BUENOS TIPOS (16A)
Dv  Dll a Dj: 17:45/20:10/22:35
Ds: 15:30/17:45/20:10/22:35
Dg.: 11.50/ 15:30/17:45/20:10/22:35

5/ WARCRAFT copia (12A)
Dv a Dj: 18:30/21:00
5/ WARCRAFT 3D (12A)
Ds: 16:15
Dg.: 11:40
5/ NINJA TURTTLES (TP)

Yelmo Cines 
Abrera 3D

Dg: 15:45

6/ANGRY BIRDS  (TP)
Dv. Dll a Dj: 18:00
Ds.: 16:00/18:00
Dg: 11:40/16:00/18:00
6/LA BRUJA  (16A)
Dv. a Dc: 20:05
6/ESPIAS DESDE EL CIELO  (16A)
Dv. a Dc: 22:00
6/MARATO EXP. WARREN  (16A)
Dj: 20:05

7/EL LIBRO DE LA SELVA (TP) 
Dv Dll a Dc: 18:25
Ds.: 16:10/18:25
Dg.: 11:30/15:50
7/NUESTROS AMANTES (12A) 
Dv Dll a Dc: 20:40/22:45
Dj: 18:35/20:40/22:45
7/ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO 
(12A) 
Dg: 18:10

8/ UN DOCTOR EN LA CAMPIÑA 
(7A)
Dv Dll a Dj: 17:40/19:50/22:05
Ds: 15:35/ 17:40/19:50/22:05
Dg: 11:45/15:35/ 17:40/19:50/22:05 

JULIETA (12 anys)
Diumenge: 18:00

O LOS TRES O NINGUNO (7 
anys)
Diumenge: 19:40
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El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 
al Gelabert a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis del Gelabert, així 
com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que el 
Gelabert pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VAL DE 100 €

 PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE (VÀLID 
DURANT EL 2016)

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, així 
com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu 
consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i al 
Camins de Vent a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis de Camins de Vent, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Camins de Vent pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El sbscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna 
el seu consentiment exprés i inequívoc i per tant, autoritza a LA VEU i 
a Associació Amics de la Música d’hostalets de Pierola a incorporar les 
dades de facilitat per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al 
seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les 
activitats i serveis propis de Associació Amics de la Música d’hostalets 
de Pierola, així com les activitats publicitàries i campanyes promocio-
nals que Associació Amics de la Música d’hostalets de Pierola pugui 
portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD).

Sortegen 8 
abonaments 

anuals 
per al cicle de 
concerts 2016 
dels Hostalets 

de Pierola

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 
a  Bicicletes Faro a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà 
als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat 
de rebre informació de les activitats i serveis propis de Bicicletes 
Faro, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals 
que Bicicletes Faro pugui portar a terme, d’acord am el que 
s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG 
D’UNA

 BICICLETA

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu 
consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a  
Railhome a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus 
�txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis de Railhome, així com les 
activitas publicitàries i campanyes promocionals que Railhome pugui 
portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD)

SORTEGEN
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de
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Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El sbscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna 
el seu consentiment exprés i inequívoc i per tant, autoritza a LA VEU i 
a Estival de Jazz a incorporar les dades de facilitat per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis de Estival de Jazz, 
així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que 
Estival de Jazz pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD).

Sorteig de 2 entrades dobles 
per al concert 

CARTA BLANCA A TXEMA RIERA
18 JUNY 2/411 TEATRE DE L’AURORA

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El sbscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna 
el seu consentiment exprés i inequívoc i per tant, autoritza a LA VEU i 
a Bureau Vallée a incorporar les dades de facilitat per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis de Bureau Vallée, així 
com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que Bureau 
Vallée pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD).

SORTEIG D’UNA TABLET
ENERGY NEO 2 

El sbscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna 
el seu consentiment exprés i inequívoc i per tant, autoritza a LA VEU i 
a Bureau Vallée a incorporar les dades de facilitat per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis de Bureau Vallée, així 
com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que Bureau 
Vallée pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

SORTEIG D’UNA TABLET
ENERGY NEO 2 

IGUALADA
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Juny
10: Maurici; Asteri.

11: Bernabé;  Lleó III, papa; Adelaida o Alícia 
12: Joan de Sahagun; Onofre.

13: Antoni de Pàdua; Fandila; Aventí; Aquil·lina.  
14: Eliseu; Digna.

15: Bernat d’Aosta; Benilde; Germana Cousin. 
16: Quirze; Julita; Ferriol; Ilpidi 

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

Divendres vàrem tenir noticia 
de que, el 24 del mes passat, va 
tenir lloc el traspàs de Maria 
Teresa Bertran Carol, a l’edat 
de 85 anys.
Molts lectors, tal volta, ja no 
sabran qui era, donat que feia 
anys que es convertí en iguala-
dina forana. S’hi convertí per 
amor! Sí, enamorada!
Un bon dia s’instal·là a Igua-
lada una atracció de cotxes de 
xoc. Ella, s’hi atansà i va conèi-
xer al seu propietari. Entre 
ells dos s’establí una relació 
d’amistat i mútua simpatia, 
que acabà en matrimoni.
Va casar-se, doncs, amb el Ma-

rio Xufré Fabregat, “el Mario 
dels cotxes”, com li dèiem. La 
M. Teresa marxà amb el seu 
marit i, amb ell, anà per po-
bles i ciutats, per fires i festes 
majors, com una “firaire” més.
Per Nadal, tornaven a Iguala-
da, instal·lant-se a la plaça de 
la Creu, i nosaltres ens agra-
dava anar a comprar tiquets 
per pujar als cotxes elèctrics, 
que ella ens servia, amb molta 
simpatia i bon humor.
Fou una persona molt elegant, 
generosa, esplèndida, sempre 
riallera i amant de la vida. 
Molt agraciada físicament.
Amb el Mario - que la precedí 

en el camí vers l’eternitat - va 
tenir dos fills, quatre nétes i 
tres besnétes. De tots ells n’es-
tava molt satisfeta i els apreci-
ava moltíssim.
Era germana de l’Antoni Ber-
tran, “el Sr. Bertran de Cal No-
tari” i pare de “La Lloll”.
Reposi en pau!
Des d’aquí fem arribar a tots 
els seus familiars i amics el 
nostre condol més sincer, i de 
manera particular, al seu ger-
mà i a la Dolors Bertran, ne-
boda seva.

Josep Elias Farré

Recordant la M. Teresa Bertran

ESGLÉSIA / LA VEU 

E l papa Francesc ha dit 
aquest dimecres 8 de 
juny que la misericòr-

dia té una porta d’entrada en 
els fets prodigiosos de Jesús 
narrats a l’Evangeli, comen-
çant pel de les noces de Canà, 
on els creients veiem l’origen 
del “vi nou” –així ho ha ex-
pressat– que se’ns ofereix per 
transformar el món. 
El Papa ha assegurat concre-
tament, durant l’audiència 
general a la plaça de Sant 
Pere del Vaticà, que “el pri-
mer miracle de Jesús, el de 
les Noces de Canà a Galilea, 
és un signe amb què el Se-
nyor no va voler suscitar me-
ravella, sinó revelar l’amor 
del Pare”. Francesc ha quali-
ficat aquest i altres prodigis 
de porta d’entrada al misteri 
de Déu. El Sant Pare ha re-
cordat que, “en aquell casa-
ment, s’estipula la crida a fer 
tot allò que ens digui el Se-
nyor, cosa que vol dir posar 
en pràctica la seva paraula 
i és el programa de vida del 
cristià”.
En una plaça de Sant Pere 
plena amb desenes de mi-
lers de persones, Francesc ha 

explicat que la conclusió del 
relat de les Noces de Canà és 
“com una sentència que pro-
picia el fet que els deixebles 
creguin en Jesús”. El Pontí-
fex també ha comentat que, 
“amb aquest episodi, neix la 
fe de l’Església”, i ha expressat 
el desig “que la vida cristiana 
sigui una resposta a l’amor 
de Déu”. El Sant Pare s’ha re-
ferit a les Noces de Canà com 

“el primer episodi i signe de 
la misericòrdia de Déu”, tot 
seguint la sèrie d’audiènci-
es dedicades a la misericòr-
dia en el Nou Testament. 
El Sant Pare ha destacat, a 
més, el poder transformador 
d’aquell miracle de Jesús a 
Canà de Galilea, un fet que 
“requereix la resposta dels 
creients en la vida”.
Francesc, d’altra banda, ha 

Francesc apel·la al “vi nou, com en les noces de Canà”, per dir 
que aquell miracle “és el programa de vida del cristià”

presentat Jesús com “el sal-
vador de la humanitat des 
d’aquell primer miracle que 
li va demanar Maria”, i ha 
fet una crida a testimoniar 
l’evangeli de la misericòr-
dia a tot el món. En un altre 
moment, ha expressat el seu 
desig que l’encontre d’aquest 
dimecres al Vaticà “susciti un 
compromís renovat a favor 
de la pau i la solidaritat amb 

els més necessitats”. El Pon-
tífex ha destacat que la Mare 
de Déu “vetlla i intercedeix 
sempre per nosaltres”. Final-
ment el Bisbe de Roma ha 
animat els joves, els malalts 
i els esposos acabats de casar 
a “pregar amb especial inten-
sitat als sagrats cors de Jesús 
i Maria, perquè ens ensenyin 
a estimar Déu i els altres amb 
plena dedicació”.
El Sant Pare, al final de l’au-
diència, ha saludat l’Acció 
Catòlica Italiana, que s’ha 
unit a la iniciativa Un minut 
per la pau, impulsada tam-
bé amb àmplia participació 
internacional, incloent-hi 
la Unió Mundial d’Organit-
zacions Femenines Catòli-
ques. Aquesta convocatòria 
ha estat per a les 13.00 hores 
d’aquest dimecres, coinci-
dint amb el segon aniver-
sari de la històrica trobada 
de pregària que Francesc va 
tenir al Vaticà amb els presi-
dents israelià i palestí.

El Sant Pare s’ha refe-
rit a les Noces de Canà 

com “el primer episodi i 
signe de la misericòrdia 

de Déu”



              

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

C/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample). 
08008  - Barcelona

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
        93 290 68 67 (permanent)

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

moviment ocular.
Diagnòstic i tractament dels trastorns 
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

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

teràpia de parella, etc...

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA

Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90

93 805 51 74 

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

C. Bèlgica, 2, local 6 
Tel. 93 805 50 76

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63

IGUALADA

ODONTOLOGIA

DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

ESPECIALISTES: 
 . Pediatria,  
. Llevadora, 
. Logopeda, 
. Psicòloga, 
. Fisioterapeuta 
. Dietista

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

ORTOPÈDIA

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques

-Personal titulat

AUDICIÓ

PILAR ARBÓS AIXALÀ
Psicologia i psicoterapeuta

Piscòloga (núm. col. 8396)
i psicoterapeuta EFTA/COP

c/ Comarca, 72. 5è 2a
Igualada

Herboristeria l’Espígol
c/ Sant Bonifaci, 75. Piera

Tel. 687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

C/ Pujades, 47 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

LAIA TEROL JULIAN
Psicòloga Col. num. 18.000

Psicòloga
Adults, adolescents i nens

Rambla St. Ferran, 62, 1r-3a
Igualada

Tel. 93 818 20 92 /93 004 46 49
655 021 919

amaramne@gmail.com

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

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

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

IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 37

93 804 75 97

FARMÀCIES 
DE TORN

Dia 10: PILAR
Av Mestre Montaner, 26

Dia 11: FÀTIMA
Av. Pietat, 25

Dia 12: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 13: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 14: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 15: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 16: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

PATROCINAT PER:

LA DIETA 
PER CONTROLAR 

L’ÀCID ÚRIC

L
a hiperuricèmia es 
defineix com l’acu-
mulació d’àcid úric 
en sang, resultat de 

factors endògens (el nostre 
organisme el sintetitza) i exò-
gens (a partir de l’alimentació). 

Tradicionalment s’ha associ-
at amb estils de vida basats 
en excessos com els dels mo-
narques Felip II i Enric VIII.

Però, com es forma l’àcid úric? 
a partir de purines, les dues 
principals responsables són 
la xantina i la hipoxantina. 
Substàncies solubles en ai-
gua, és a dir, que es pot re-
duir el contingut de purines 
si es tallen el aliments en 
petit tamany, es deixen en 
remull i es bullen en aigua.  

Les principals recomanaci-
ons dietètiques es centrari-
en en basificar l’organisme 
per afavorir l’eliminació de 
l’àcid úric per orina i evitar 
els aliments rics en purines.
Per tant, evitarem el consum 
de vísceres, patés, embotits, 
carns vermelles, alcohol... i re-
duirem l’ingesta d’espàrrecs, 
espinacs, llegums i bolets pel 
seu contingut en purines. Li-
mitarem l’ingesta de fruites a 
una peça al dia, degut a què 
la fructosa es transforma en 
xantina (una purina) al ser 
metabolitzada per l’organis-
me. Moderarem el consum de 
sal per potenciar la diüresis. 
Potenciarem el consum d’al-
gues i fruits secs. Incrementa-
rem el consum de verdures i 
l’aport hídric a 2 litres al dia per 
afavorir l’eliminació d’àcid úric 
de la sang a través de l’orina.  

NÚRIA TORRES 
Nutricionista 

i dietista
www.movimientomediterraneo.com 
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Àngels Chacón,
Directora executiva

Dr. Enric Macarulla, 
Director d’estratègia

E
l 4D Health és el primer 
hospital simulat com-
plet d’Europa. És un 
centre d’innovació des-

tinat a augmentar la seguretat 
del pacient. Té com objectiu re-
duir els errors humans en l’àmbit 
de la salut, a través de la forma-
ció i l’entrenament dels professi-
onals en escenaris gairebé reals, 
però sense risc per a les persones. 

Està ubicat a l’antic Hospital 
d’Igualada, pel que gaudeix 
d’unes instal·lacions privilegi-
ades que recreen amb exactitud 
l’entorn d’un hospital real. No 
només s’hi treballen competèn-
cies tècniques essencials en l’àm-
bit sanitari, sinó també trans-
versals, com el treball en equip, 
l’empatia i la comunicació amb 
el pacient, i la relació amb les 
noves tecnologies. 

Està adscrit al Consorci Socio-
sanitari d’Igualada des del de-
sembre del 2015, rep el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada i l’Aca-
dèmia de Ciències Mèdiques, i 
hi col·laboren empreses punteres 
com la farmacèutica Grífols. 

El cost dels errors en salut

L’error humà és la primera causa de 
mort en l’àmbit de la salut. Més del 
70% dels errors en salut són a cau-
sa de competències no tècniques (el 
treball en equip, la comunicació, el 
lideratge, etc.) que poden entre-
nar-se mitjançant la simulació. 

Segons dades del 2012 de l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS), 
a Europa es produeixen cada any 
95.000 morts per errors. Mentre 
que viatjant en avió existeix una 
probabilitat entre un milió de patir 
danys, en la cura de la salut la pro-
porció s’eleva a 1 entre 300.
A més del risc que suposen per a 
les persones, aquests errors repre-
senten també un important cost 
econòmic per l’Administració: 700 
milions d’euros anuals a l’Estat es-
panyol, segons dades del Ministeri 
de Sanitat i Consum del 2008, 128 
dels quals corresponen a Catalunya

Un centre pioner

A Europa hi ha altres centres 
semblants al 4D Health. Només 
a Catalunya ja hi ha més de 50 
laboratoris on es desenvolupen 
pràctiques en aquest àmbit. Però 
el 4D Health és el primer hospi-
tal complet, això vol dir que les 
simulacions, a més de fer-se a les 
sales bàsiques d’un hospital, tam-
bé es desenvolupen en escenaris 
com els passadissos, els ascensors 
o les sales d’espera, i es poden fer 
simulacions d’emergències al car-
rer i d’atenció primària i domici-
liària.

A les instal·lacions del 4D Health 
no només s’hi poden entrenar les 
competències tècniques essenci-
als sinó també les competènci-
es transversals com el treball en 
equip, l’empatia i la comunicació 
amb el pacient, i la relació amb les 
noves tecnologies. En aquest sen-
tit, el 4D Health complementa la 
resta d’experiències en simulació 
que ja hi ha a Catalunya. A més, 
també s’ha apostat per la farmà-
cia, fet que ha convertit el 4D 
Health en el primer centre que 
incorpora una farmàcia simulada.

Serveis

1. Formació: El 4D Health comp-
ta amb una oferta formativa indi-
vidualitzada per a cada projecte, 
permetent treballar en escenaris 
reals.

2. Serveis a empreses del sector 
sanitari, tant de la farmaindústria 
como del sector de producte, em-
preses del sector de les TIC, i al-
tres empreses relacionades amb el 
món de la salut: Lloguer d’espais, 
Serveis de consultoria “ad hoc”, 
Demostracions, Test d’usabilitat 
de producte, Difusió de producte 
i visibilitat de marca.

3. Innovació: El 4D Health per-
met situar en un mateix escenari 
la innovació tecnològica, els espais 
reals, professionals, pacients i cui-
dadors implicats en el desenvolu-
pament i l’anàlisi dels processos.

4D Health: Innovem 
per la seguretat del pacient 



LA VEU de MARC SELLARÈS /  Escultor i bomber

Divendres, 10 de juny de 2016

“El bosc de les Creus 
és el dol pels arbres cremats 

en l’incendi de fa un any”
Fa més de vint anys que em dedico a fer exposicions i accions artísti-
ques. Sóc caporal dels bombers de Barcelona i aprofito el temps lliure per 
estudiar l’entorn del meu poble -San Salvador de Guardiola- i en aquest 
moment estic completant la construcció de 1.100 creus amb els arbres 
cremats en el incendi de l’any passat en un espai a cavall entre el Bages 
i l’Anoia, al peu de Montserrat. Sóc casat i tinc dos fills: Guillem i Vinyet

Que estàs fent en aquest bosc?

Quan es va cremar aquest bosc, a tocar de Sant Sal-
vador de Guardiola en va semblar que havíem de 
passar el dol. Vaig creure que transformar els arbres 

cremats en creus era una forma de recordar la tragèdia. El bosc 
no és mort, perquè tornarà a nàixer, però tenia la necessitat de 
fer alguna cosa. Vaig començar fent una vintena de creus i de 
seguida vaig veure que era una idea molt potent. Quan n’havia 
fet una vuitantena, es varen interessar pel bosc més de tres-cents 
mitjans de comunicació de tot el món i he seguit fent creus. Al 
final seran mil cent al llarg de les gairebé cinc hectàrees de bosc 
cremat a la falta del massís de Montserrat.

El bosc és del Bisbat de Vic. Va costar obtenir el permís?

La veritat és que quan els ho vaig demanar no hi varen posar 
cap pega.

T’has limitat a fer les creus o has fet una neteja a fons del bosc 
cremat?. 

El procés és molt senzill. Tallo les branques i aprofito les que ne-
cessito per a fer els travessers de les creus. Cada creu està tractada 
com una escultura específica. Les restes les col·loco de manera 
que aguantin el terreny per protegir-lo de l’erosió. Pensi que és 
un punt on hi ha molt vent i sense vegetació, per tant en estar 
cremat cal protegir el sòl per evitar que la pluja s’ho endugui tot.

 Quan vares començar a treballar en aquest projecte? 

El bosc es va cremar el vint-i-sis de juliol i jo vaig començar el 

projecte a l’agost. L’acabaré quan faci un any just i aleshores hi 
haurà unes mil cent creus i s’haurà acabat el procés de dol.

T’hi ha ajudat algú? 

Un dia un company va venir amb una moto serra, però no em va 
agradar. Prefereixo treballar artesanalment, arbre a arbre, vivint 
el bosc com el vivien els nostres avantpassats que han treballat 
aquestes terres.

Una obra de cinc hectàrees i conté mil cent escultures és també 
una obra efímera perquè el bosc rebrota i acabarà per tapar-la. 

És el que ha de passar. Això és una obra de land art que està sot-
mesa a la degradació del vent i la pluja i al creixement dels nous 
arbres. De fet ja s’està degradant de forma natural ara mateix i 
això li dóna encara més força. L’obra seguirà viva perquè s’està 
movent contínuament. 

L’has batejat? 

És el bosc de les Creus.

Intervindràs en les tres cabanes de pastor que hi ha?

He demanat ajut a la Diputació de Barcelona i al Consell Co-
marcal de l’Anoia per restaurar les tres cabanes perquè a mi no 
m’arriba el pressupost, però de moment no m’han respost. No 
compto que hi posin diners per a restaurar-les

En canvi des de l’estranger s’han bolcat en el projecte. 

Hi ha diversos països que s’han posat en contacte amb mi. Es-

tem, en converses amb el govern de Lituània on tenen un petit 
bosquet amb creus cristianes en record de la resistència contra 
invasió nazi. A l’Argentina estem en contacte amb un grup que 
es diu Arte Sostenible que lluita contra la desforestació dels bos-
cos.

Quina és la millor hora per a visitar el Bosc de les Creus?

A primera hora, per veure sortir el sol o a darrera hora per a 
veure’n la posta.

A banda del Bosc de les Creus, tens molta altra obra escultòrica?

Sí. Són anys de treballar molt. Precisament al vestíbul de l’ajun-
tament d’Igualada hi tinc una escultura de ferro, El cap que cri-
da, que va guanyar el Premi Campeny. Normalment faig acci-
ons amb escultura. Ara preparo un projecte per fer a Olot. Ara 
mateix tinc en marxa un projecte independentista a Ítaca. Vaig 
deixar un arxivador a l’ajuntament de Batli, el poble més gran de 
l’illa i ara hi envio totes les cartes, fotos, poemes.... que m’envien 
les persones que tenen el somni de la independència. És com en-
viar les maletes a l’hotel on aniràs a hostatjar-te. El nostre somni 
es arribar a Ítaca i ja hi estic enviant els desitjos dels catalans.

Per què et vares fer bomber?

Quan es varen cremar aquests boscos l’any 1981 jo era molt nen 
i vaig quedar impressionat de veure com els bombers arriscaven 
la vida lluitant contra el foc. Vaig decidir que em faria bomber.

Jaume Singla, @jaumesingla
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Un conegut inversor igualadí, que al llarg de la seva vida ha acumulat un ingent patrimoni rústic i immobiliari a gairebé tota la Conca d’Òdena, va 
rebre fa algunes setmanes tres cartes de l’ajuntament de Santa Margarida de Montbui, on poseeix una finca de 100 hectàrees, en què se l’avisava de 
l’existència d’uns abocadors incontrolats, sota amenaça de sanció. L’avi, que ja s’apropa al segle de vida, va fer netejar de seguida la brutícia, tot fent-
la dipositar a la Deixalleria Municipal de Montbui... En aquestes que va sol·licitar una reunió amb algun responsable de l’Ajuntament, amb la voluntat 
que li aparquessin, a ser possible, la multa prevista, que no arribava ni al centenar d’euros, ja que havia fet cas de les recomanacions... Descontent 
amb la rebuda d’un regidor, que diu el va foragitar de males maneres, va reclamar que el rebés l’alcalde... sense èxit. Pagar 15.000 euros d’IBI cada 
any es veu que no era suficient per ser rebut per tan digna autoritat... Un exemple per reflexionar si cal aplicar la llei “a rajatabla” o deixar anar el 
sentit comú. Per l’un, és una malifeta de l’alcalde. Per l’altre, algú que estava massa ben acostumat a que li ponguessin totes.


