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Marc Guerrero
@marc_guerrero  

   
Viaje a Bruselas de @Albert_Rivera 

@CiudadanosCs para foto defendiendo Escocia 
independiente dentro Unión Europea. 

Vaya crack!!! #fail

L’EDITORIAL

Ciutat Universitària
L’any vinent l’Hospital d’Igualada serà de caràc-
ter Universitari, posant-se així al nivell formatiu 
que tenen grans centres sanitaris del país. Aquesta 
nova denominació és conseqüència de l’establi-
ment d’estudis universitaris d’Infermeria al nou 
campus de la capital de l‘Anoia, als que aquest any 
s’han afegit els de Fisioteràpia i Nutrició, també 
del mateix àmbit de la 
Salut. 
En una entrevista amb 
La Veu, l’alcalde d’Igua-
lada Marc Castells avan-
ça que l’acord estratè-
gic amb la Universitat 
de Lleida continuarà i, 
probablement el proper 
curs, s’afegiran més es-
tudis de caràcter sanita-
ri, als que s’hi sumaran 
també d’altres del món 
de la informàtica. Tot plegat farà que el Campus 
d’Igualada pugui arribar a tenir fins a un miler 
d’estudiants, la majoria de fora de la comarca, si-
tuant la ciutat en un referent d’estudis superiors a 
Catalunya.
No és estrany, doncs, que, com avancem avui a La 
Veu, l’Ajuntament hagi iniciat ja les passes per a 

l’ampliació del Campus, només dos anys després 
d’haver-lo inaugurat. La inversió, de prop d’un 
milió i mig d’euros, que en part finançarà la Gene-
ralitat, permetrà acollir més alumnes. 
Tothom apunta que la formació superior i de qua-
litat dels nostres joves és un element fonamental 
perquè, a curt i mig termini, aquest país estigui 

preparat per avan-
çar ràpidament cap a 
l’èxit després d’anys 
de foscor com a con-
seqüència d’una crisi. 
Aquest era un dels 
handicaps que tenia 
Igualada i l’Anoia. 
Per tant, és un bon 
camí el que s’ha ini-
ciat, i celebrem que 
es consolidi l’apos-
ta universitària de la 

ciutat, que, de retruc, també comportarà benefi-
cis col·laterals en el lloguer d’habitatges o l’hos-
taleria. El més important, però, és que molt avi-
at sortiran de la mateixa Igualada nous graduats 
especialitzats en professions de futur, sens dubte 
una de les millors garanties d’èxit per a les noves 
generacions.Una molt bona notícia! 

Celebrem que es consolidi 

l’aposta universitària de la 

ciutat, que, de retruc, també 

comportarà beneficis en lloguer 

d’habitatges o l’hostaleria 
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Pablo Lara Navarra
@larapablo 

No volem canviar la nostre opinió sinó 
enfortir la nostre raó, és el síndrome “has 

vist ja ho sabía jo” ;)

Pep Solé Vilanova
@pepsoleV  

 
Això d #Vueling em fa mala espina.No em crec 
q sigui fruit d’una mala gestió involuntaria. Em 

recorda allo d “petar-nos el sistema sanitari”

Yannick viles alaña
@Ktenene1 

Desde avui mateix, deixo de ser jugador del 
@CFIgualada_  la estima,el respecte i l’admi-
racio sera eterna per el club de la meva vida .

Xavier Figueres 
@xavifigueres 

No hi hauria d’haver cas judicial pel #9-N 
Hi ha, fa temps, una gran causa (CAT) que s’ha 
de resoldre per vies polítiques i democràtiques!

Pia Prat Jorba ©
@PiaPrat  

El PP s’està ventilant el fons de reserva 
de les pensions i no veig ningú al carrer 

manifestant-se.

Rosa del Rio
@rosadrt 

Han estat unes #llegendes fantàstiques!! 
Gràcies a tots els que ho feu possible 

@fesllecat !!! #fesllecat16

Ramona Vila i Mensa
@VilaMensa  

És un plaer treballar a @Naulover i poder 
disfrutar de les interioritats del 

@080_bcn_fashion

Josep Jorba
@CanJorba  

Companys, molt bona feina. Gràcies bom-
berscat @adfanoia, ADFs de la Segarra i als 

pagesos llaurant camps

#latevaveu

Pep Valls 
@pepvalls 

“A la gent no els molesta que els contradiguis, 
sinó que mostris que es contradiuen ells 

mateixos.” Joan Fuster

Xavier García Albiol, líder del PPC, 
davant la decisió de Joan Manel Abril, 
magistrat del TSJC, sobre el tanca-
ment de la instrucció del 9N, va dir 
“qui va de xulo i no té raó, acostuma 
a pagar les conseqüències. Em sembla 
fantàstic. Estic molt content”.

Lluís Llach, diputat de JxS al Parla-
ment de Catalunya, va pronunciar-se 
dient “em sento indignat de pertà-
nyer a un Estat que creu que posar les 
urnes és delicte”.

Oriol Junqueras, vicepresident del 
govern, va afirmar que “un país on 
jutgen per exercir la democràcia dl 
9N i ignoren les clavegueres del Mi-
nisteri de l’Interior, no serà mai el 
nostre.”

Daniel de Alfonso, quan era director 
de l’Oficina Antifrau, va dir “tenim 
prou munició per guardar i dosifi-
car. Donar-la tota de cop, no, perquè 
no sabem com jugarà l’enemic”.

Xevi Generó, dirigent de la CUP, 
va tuitejar   “Cada vegada que Mas 
demana llista unitària i recalca que 
l’hi va tornar a oferir a ERC el 20-D 
i el 26-J, s’oblida que el 27-S ho va 
fer via xantatge”. I Oriol Junqueras, 
vicepresident del govern va clicar 
m’agrada. Després del rebombori a 
la xarxa el va esborrar.

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, ha defensat el possi-
ble nou referèndum d’independèn-
cia a Escòcia respecte al dret a decidir, 
“La UE ja està canviant radicalment 
el discurs amb Escòcia i ho farà amb 
Catalunya, perquè no va sobrada de 
suports”. I també “¿Què podem fer? 
Marxem al més aviat possible, en un 
Estat així no ens hi podem quedar 
gaire temps”. 

Mariano Rajoy, president del govern 
en funcions, s’ha mostrat “radical-
ment en contra” que Escòcia negociï 

amb Brussel·les la possible continu-
ïtat a la Unió. “Si el Regne Unit se’n 
va de la UE, Escòcia també se’n va.  El 
Govern espanyol s’oposa --i estic con-
vençut que en això coincidim amb 
tothom-- al fet que aquestes negoci-
acions es facin amb algú diferent del 
Govern de Londres. La resta són pro-
blemes interns del Regne Unit”.

José Manuel García-Margallo, mi-
nistre d’afers estrangers en funcions, 
en canvi ha dit que “L’Executiu espa-
nyol plantejarà que Gibraltar torni a 
ser espanyol en un termini raonable 
de temps i després d’una transició 
amb un règim de co-sobirania”.

Unió, està en negociacions amb els 
principals bancs instal.lats a Catalu-
nya per reestructurar el seu deute de 
19 milions d’euros. Unió i els bancs 
han de posar-se d’acord abans del 14 
de juliol, sinó el partit entrarà en con-
curs de creditors.

La diputada de la CUP Anna Gabriel 
ha deixat clar que el RUI no serà una 
condició necessària ni imprescindi-
ble per votar a favor de la qüestió de 
confiança al president Carles Puigde-
mont prevista pel setembre.



L
’esquerra espanyola (PSOE, Podemos, Iz-
quierda Unida) ha demostrat un nivell 
d’inutilitat i manca de visió política molt 
preocupant després de guanyar clarament 

les eleccions del 20 de desembre, on els vots popu-
lars varen distribuir els escons de manera que hi ha-
via possibilitat de formar un govern de canvi des de 
l’esquerra.
A l’hora de la veritat i malgrat el desinterès de Mari-
ano Rajoy i la passivitat del Borbó, les esquerres no 
es varen posar d’acord. Els uns -Pablo Iglesias- per 
un ego desmesurat i els altres -Pedro Sanchez- per-
què té l’enemic dins del seu propi partit. Un partit, el 
PSOE, convertit en un autentic cementiri d’elefants, 
on els més corruptes són els més perillosos. Només 
cal mirar-se l’hemeroteca i seguir les declaracions de 
Felipe González -Mister X-, Alfonso Guerra o Susa-
na Díaz que malden per continuar amb l’estatus de 
sempre. El PSOE, que governa Andalusia des de fa 
gairebé quaranta anys, manté una societat amb més 
del 35% d’atur. Això “del cambio” per a alguns és no-
més un eslògan publicitari, buit de contingut.
Tot plegat va fer que es tornessin a celebrar eleccions 
el passat 26 de juny. Unes eleccions on el PSOE ha 
seguit perdent vots i diputats, Podemos ha perdut 
més d’un milió de vots, Izquierda Unida s’ha fos 
com un sucre dins del cafè i el PP ha augmentat 14 
escons i guanyat més de 300.000 vots. Uns vots que 
ha perdut Ciudadanos que té 9 escons menys. 
A Catalunya el mapa polític està igual que estava 
amb l’únic canvi que el diputat que ha perdut el PSC 
l’ha guanyat el PP de Fernández Díaz. El que parla 
amb l’amic invisible, condecora verges i conspira 
contra ciutadans de Catalunya, ha guanyat 30.000 
vots; imagino que són dels que menystenen més Ca-
talunya que no pas la corrupció generalitzada.
No cal fer una anàlisi gaire saberuda per veure que 
l’electorat d’esquerres, davant la inoperativitat dels 
seus dirigents, ha preferit no anar a votar. I ara, re-
cuperar tot aquest capital polític perdut, costarà una 
generació. Entenc als votants de l’esquerra espanyo-
la. Si Sánchez i Iglesias es freguen el cul amb els seus 
vots, no cal matar el temps anant-los a votar. En 
canvi la dreta sap que en un país sociològicament 
d’esquerres, necessiten que tots els seus votin. I això 
és el que fan a cada convocatòria. 
Al capdavall el resultat del 26 de juny s’assembla més 
al que vol l’Ibex35 que no pas el que va deixar el 20 
de desembre de l’any passat. I això seguirà sent men-
tre Sánchez, Iglesias i Garzón segueixin pilotant “las 
fuerzas del cambio”. 
Es pot ser més inútil?  

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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P
otser hauríem d’analitzar els corrents de 
fons que han portat al Brexit i no només 
les seves conseqüències. El soroll financer 
diu que el resultat és una inconsciència del 

primer ministre Cameron. No n’hi va haver prou 
que fessin campanya per quedar-se, els grans par-
tits, sindicats, unions patronals, el Banc d’Anglater-
ra, personalitats, artistes i futbolistes. La ciutadania 
va decidir marxar. Considera que les elits s’allunyen 
cada vegada més de la realitat. Veuen Brussel·les molt 
lluny. Està cansada de les polítiques liberals de Tony 
Blair, Gordon Brown i David Cameron. No veuen 
alternatives ni amb Ed Miliband ni amb Jeremy Cor-
byn. No saben a qui donen comptes el Parlament 
Europeu o els comissaris. Constaten que s’ha mal-
mès el teixit industrial britànic i les estructures amb 
que havien construït un imperi. Estan farts de veu-
re que tot es mou al batec de la City. I que malgrat 
conservar la lliura esterlina, han augmentat els preus 
de l’habitatge, s‘han retallat els serveis i està en risc 
l’Estat del Benestar.
El Brexit ha estat una revolta dels de baix. Dels que 
s’estan quedant enrere per la globalització i el canvi 
tecnològic. Dels que no volen ser pàries subvencio-
nats, sinó membres actius de la comunitat i orgu-
llosos de ser-ho.  Britànics nostàlgics que fa poc do-
minaven el món. I han aprofitat l’ocasió per fer-se 

notar. Un estat multicultural, ple d’immigrants, vol 
tornar de nou a un passat que ja no existeix. Aquell 
de la boira britànica que, quan no es veia Calais, de-
ien que “el continent estava aïllat”. 
Diuen que els joves estaven a favor de quedar-se, 
però només van votar-hi a favor els que tenien pel 
davant una bona carrera professional. I els que no-
més troben treballs a precari van votar marxar. S’han 
menystingut nombrosos senyals de la societat. I no 
sols a Anglaterra. El debat sobre la desigualtat està 
present des de fa anys a tota l’Europa. S’ha produ-
ït una ruptura del contracte implícit, segons el qual 
treballar era sinònim de millores salarials i progres-
sius ascensos en l’escala social. Avui ni tan sols estan 
garantides les pensions. I perdre la feina significa, 
amb sort, trobar-ne una altra, però precària i menys 
remunerada. Han caigut els ingressos. La gent ha de 
buscar-se la vida en altres contrades i pensa que en-
caren un futur pitjor.  
Així creix el rebuig als estrangers i tornen les reacci-
ons xenòfobes. I amb elles els fantasmes de les lluites 
socials d’un passat recent. A falta d’una bona política 
contra l’atur, es parla de redistribuir la riquesa. Però, 
si no se’n crea, només queda malestar, descontenta-
ment i enfrontaments. Accions i reaccions. El Brexit 
no ha estat el primer avís. Però pot ser l’últim abans 
de les revoltes. I Europa encara debat què vol ser.

 

BrexitSón uns inútils

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

                 Andreu Pons          
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                               · Comptable ·

                      615 392 438
                       93 004 46 49

andreupons@graduatssocials.cat
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08700 Igualada
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LA VEU del lector

FESTA DE SANT CRISTÒFOL

Igualada celebra un any més la festivitat de Sant Cristòfol, patró 
dels conductors. Diumenge tindrà lloc la típica benedicció dels co-
txes i altres vehicles. El taller Autoreparacions Santi és el banderer.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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BANCS I CAIXES DE 
MANLLEU
Joan Pinyol Colom

Tots els bancs i totes les caixes són de 
manlleu, perquè et manlleven a la cara 
i nosaltres anem pagant interessos i 
corbates. I després diuen que som els 
mestres els que vivim bé! Com s’expli-
quen les comissions de manteniment 
de les llibretes i targetes? Les mante-
nen al bany Maria durant les nits? Les 
mantenen animades (Targeta!, targe-
ta!...) I si et descuides te les continu-
en cobrant tot i que no hi facis cap 
moviment, i després t’amenacen amb 
embargaments, i tu la dónes de baixa, 
i et fan esperar a final de mes perquè 
es pugui tancar el contracte i aleshores 
et cobren la comissió per al manteni-
ment del mes sencer. I quan reclames 
et diuen que ja està cancel·lada i que 
no hi poden fer més. I allà es queden 

ells, somrients, clenxinats, amb pin-
ta de ser els nens predilectes de cada 
casa... TOTES LES CAIXES I BANCS 
SÓN DE MANLLEU, perquè ens ro-
ben!

AGRAÏMENTS A LES EM-
PRESES COL·LABORA-
DORES
As. Prematurs Hospital Clínic

Des de l’Associació de Prematurs de 
l’Hospital Clínic-Maternitat (AS-
PREM-HCM), volem donar les grà-
cies a totes les empreses que van col.
laborar a la 1a Masterclass de Zumba 
Benèfica  que es va celebrar a Igualada 
el passat diumenge dia 12 de juny.
Gràcies a la seva aportació, la festa va 
ser tot un èxit i va comptar amb la pre-
sència de més de 250 persones inscri-
tes a favor de la prematuritat i amb un 

objectiu comú: el de recaptar fons per 
poder tirar endavant el projecte “Un 
Extractor per a cada incubadora”. Això 
ens permetrà dotar una incubadora 
amb un extractor, el qual rebrà el nom 
de MASTERCLASS ZUMBA.
Els convidem a clicar el següent enllaç 
on podran accedir a la galeria d’imat-
ges de l’acte: https://plus.google.com/
collection/gAqHsB
Tanmateix, els facilitem el link al nos-
tre web perquè puguin saber més de-
talls sobre nosaltres i les tasques que 
portem a terme: projectes, tallers, re-
cull de premsa, agenda activitats, col-
laboradors, etc.. 
(www.asprem-hcm.org).

AGRAÏMENTS
Paquita Gumà Salles

A la vida hi ha coses que són inevita-
bles. Una d’elles, la mort.

El dia 13 de juny la meva mare, la Ma-
ria Salles Finestra, de professió perru-
quera, ens va deixar a l’edat de gairebé 
100 anys.
Ens falten paraules per agrair tota 
l’atenció rebuda al llarg de la seva vida 
i dels últims dies de la seva malaltia.
Agraïment: als meus germans, al meu 
marit, filles, gendres, cunyades, néts, 
besnéts, cuidadores particulars.
Als veïns del barri, cuidadores domici-
liàries així com a l’Hospital d’Igualada, 
servei de PADES, CAP, metges, infer-
meres, zeladors, servei d’urgències, als 
tècnics de l’ambulància, al SEM...
Tots aquests serveis amb un gran trac-
te professional al malalt i a la família.
Moltes gràcies!
Avui cent estrelles pugen al cel.
Formaran un camí amb el que m’he de 
reflectir
Que m’ajudaran en la vida perquè no 
hagi de patir.

R
esulta que el frau eren ells.
Llàstima que, tal com estan les coses, no 
poguem tenir per segur que aquesta frase 
de final de conte no la tornarem a conjugar 

en present d’indicatiu. De fet, el frau com a engany 
(o estafa, enredada, ocultació, furt, alteració, etcètera, 
que tots aquests sinònims escauen al cas en qüestió i, 
si ens posem una mica àcrates, per extensió, a aquesta 
democràcia dels oligarques en general), el frau, deia, 
ha estat així des de l’inici dels temps, concretament 
dels romans, que ja tenien fraus, fraudis per referir-se 
exactament a això. Si considerem que la primera apa-
rició del mot en català és de l’any 1272, és a dir, com 
aquell qui diu des del naixement de la llengua, no n’hi 
ha per ser gaire optimistes: el frau ha estat, és i serà.
Potser el funest personatge, més llest que nosaltres, 

PAU VIDAL

Anti frau
sabia que entre els vora tres-cents composts que el 
DIEC recull amb el prefix anti- no hi apareix el que 
dóna nom a l’oficina en qüestió, que és tant com dir 
que en realitat no existeix. No puc perseguir una cosa 
que no existeix, devia pensar el pinxo, per això em 
dedico a allò que sí, és a dir, a comportar-se fraudu-
lentament. No deixa de ser molt il·lustratiu del nostre 
tarannà que aquesta llista de mots que han incorpo-
rat el seu contrari inclogui termes tan abstrusos com 
antifràstic, antigalàctic, antinatalisme o antiperistalsi 
i en canvi encara no aplegui antisistema. En realitat el 
prefix és més antic que el frau i tot, car ens ve del grec, 
i si la majoria dels compostos que recullen els dic-
cionaris són de caràcter tècnic (especialment mèdic) 
és perquè la irrupció d’anti- en el llenguatge gene-
ral data dels anys seixanta, de la mà dels moviments 

contraculturals i les idees llibertàries. De fet, molt de 
jovent cherokee dels setantes i vuitantes recordem 
amb nostàlgia aquell disc dels mai prou lloats Eskor-
buto titulat precisament Antitodo. Arribarà un dia, 
ja hi podeu posar la mà al foc, que tan humil prefix 
adquirirà categoria de paraula, i direm, per exemple: 
“Aquell paio és molt anti”, “Quin anti que estàs fet” i 
coses per l’estil.
Lluny de mi la temptació de creure que tot plegat pot 
millorar. Però, per una vegada i sense que serveixi de 
precedent, us donaré un parell d’indicis positius: si 
l’esmentat diccionari ha acabat incorporant, gràci-
es a la literatura, el terme antiheroi, podem confiar 
raonablement que algun dia hi entrarà antifrau. Al 
capdavall, no és ver que també hi figuren antiparàsit 
i antiparlamentari? 
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A CaixaBank volem que facis realitat totes les teves il·lusions.  
Per això, ara et financem un televisor Samsung Curved UHD 
al 0 % TAE per 46,63 € al mes,1 que inclou l’assegurança 
SegurCaixa Electrodomèstics.2

Perquè a CaixaBank creiem que donar crèdit és donar confiança. 

 “La meva il·lusió és veure  

   feliç l’afició” Andrés Iniesta 

1. Promoció i venda ofertes per PromoCaixa, vàlides fins al 31-8-2016. PromoCaixa, S.A., Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, S.A., Barcelona 
2009. Per a més informació: www.CompraEstrella.com. Finançament ofert per CaixaBank, subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Televisor Samsung Curved UHD de 
49” UE49KU6670: 29 quotes de 46,63 € i 1 última de 46,73 €. Termini: 30 mesos. TIN: 0 %. Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total degut: 1.399 € (1.099 € televisor + 300 € 
assegurança). També es pot contractar amb pagament al comptat. Per a altres opcions de finançament, consulta qualsevol oficina de CaixaBank. 2. SegurCaixa Electrodomèstics només es pot 
contractar amb la compra d’un televisor Samsung en campanya. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. 
SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança de danys de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances comercialitzada per Caixabank, SA, operador de bancassegurances 
exclusiu de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1466-2016/9681
www.CaixaBank.cat



D
avant la filtració pública de les con-
verses mantingudes entre el Ministre 
d’Interior i el cap de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, en la que aquest es mofa 

d’haver-se ‘carregat el sistema sanitari’, vull manifes-
tar el següent:
Com a ciutadà, demòcrata i català manifesto el re-
buig més ab-
solut a aques-
ta manera de 
conculcar els 
principis bà-
sics d’un Es-
tat de Dret.
Vull recordar 
que el nostre 
sistema sani-
tari és fruit 
de l’esforç i 
el consens de 
molts agents i 
persones i de 
la implicació. 
I treball de 
generacions. 
És un gran sistema, molt ben valorat internacional-
ment. Però, en l’actualitat, fruit de l’ofec financer i 
fiscal  que pateix el nostre país, la crisi i les retalla-
des pressupostàries sofertes, l’han posat al límit de 
la seva sostenibilitat. Si la qualitat bàsica assistencial 
no s’ha vist encara afectada ha estat pel compromís 
dels seus professionals que hem anteposat l’atenció 
als nostres pacients a les nostres justes i legítimes rei-
vindicacions retributives.

A
mb la proliferació de les 
noves tecnologies de la 
comunicació s’està per-
dent l’art de la conver-

sa en directe i sense intermediaris 
digitals pel mig, com es feia abans. 
Abans volies parlar amb una perso-

na i quedaves per dinar o per fer un cafè, i l’entorn 
convidava a la conversa reposada i sense interrup-
cions. Ara tot resulta urgent, i la nova organització 
de la societat ha anat imposant que t’hagis de co-
municar per altres mitjans que la tecnologia digital 
ha anat posant al nostre abast. Diuen els experts que 
fins i tot les comunicacions telefòniques tradicionals 
s’empobreixen. Ara toca comunicar-se via WhatsA-
pp o Telegram, o per mitjà de Twitter o Facebook, o 
per correu electrònic o SMS, tot i que aquests últims 
mitjans, que fa uns anys van començar monopolit-
zant les nostres comunicacions digitals, van quedant 
cada dia més arraconats i substituïts per altres plata-
formes més innovadores. 
Abans que la tecnologia digital s’introduís a les nos-
tres vides, mentre tenies una conversa distesa amb el 
teu interlocutor no es produïen interrupcions. Ara 
hi ha més temps dedicat a les interrupcions que a la 
conversa, i aquestes sempre semblen tenir total pri-
oritat. Quan al mig d’una conversa sona la trucada 

N
i en el pitjor dels 
malsons hauria 
imaginat mai que 
es pogués arribar 

a unes situacions com les que 
hem viscut aquests darrers dies. 
Sembla que s’hagin begut l’ente-

niment i vulguin convertir la nostra societat en un 
món al revés.
És de bojos premiar els que durant aquests anys 
han governat com els ha donat la gana, amb una 
corrupció de la qual no s’escapa pràcticament 
ningú. Potser algun sociòleg hi pot trobar una ex-
plicació, perquè realment jo no entenc res, a no 
ser que hi hagi un grau l’alienació mental tan greu 
que faci impossible que les persones pensin per 
elles mateixes. Deu ser això.
Tampoc no trobo paraules per comentar el grau 
de cinisme que representa veure com es posen al 
descobert  les clavegueres de l’estat i no passa res; 
al contrari: els  culpables es presenten com a vícti-
mes. No voler entrar en el fons del delicte –el con-
tingut de les converses– i quedar-se només en les 
formes –la legalitat o no de la seva publicació– és 
considerar-nos a tots deficients mentals. Tots sa-
bem que el govern –-i especialment el Ministeri 
de l’Interior– varen conspirar contra els adver-
saris polítics. Crear mentides per desacreditar els 
que pensen diferent és propi de règims totalitaris. 
Fernández  Díaz i De Alfonso són els Stalins espa-
nyols, amb l’única diferència que no els eliminen  
físicament. 
La transcripció de les converses fa posar els pèls 
de punta. Si les llegiu o escolteu, us adonareu que 
no hi ha ètica ni moral que hi valgui, només el 
fet de l’anul·lació de l’enemic, al preu que sigui. 
Les raons d’estat (o de partit) estan per damunt 
de qualsevol plantejament democràtic. Vantar-se 
d’haver-se carregat el sistema sanitari català és una 
pura i simple indecència. Penso només en les per-
sones que han hagut de patir-ne les conseqüènci-
es. Posar al descobert la podridura d’unes accions 
detestables per enfonsar el nom de persones i par-
tits i després presentar-se com a víctimes carre-
gant els neulers a tothom  menys als qui realment 
són responsables, és cosa de bojos. És la idea de 
morir matant, però en aquest cas el que s’ha inten-
tat matar és la democràcia i la llibertat d’expressió. 
És clar que si actuen així és perquè saben que te-
nen les espatlles cobertes. No es tracta d’un cas 
aïllat, en què dues persones s’han saltat els límits, 
és una conxorxa de l’estat amb l’ajut dels mitjans 
de comunicació que ignoren les acusacions i es ta-
pen les vergonyes. Això també és corrupció. Però 
aquesta mena de corrupció té premi.
Mentrestant, no aconseguim pair tanta brutícia 
que ha sortit a la llum, a Catalunya hem de sofrir 
la humiliació de veure com seran jutjats els res-
ponsables de posar les urnes al carrer el 9N. Una 
acció sense conseqüències jurídiques però amb 
una càrrega política important: per primera vega-
da 2.300.000 persones varen desafiar una prohibi-
ció absurda per manifestar lliurement la seva op-
ció sobre el futur de Catalunya. I això és un crim. 
En canvi, conspirar per malmetre la figura dels ad-
versaris polítics amb acusacions i proves falses, no 
es objecte de cap sanció, ni tan sols d’investigació. 
Aquest és el nivell de la democràcia espanyola. Pa-
reu el carro, que baixo ara mateix.   

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

JOSEP M. CARRERAS

JAUME PADRÓS, President Col.legi de Metges de Barcelona
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Pareu, que baixo De la conversa presencial al xat digital

Un insult gravíssim al sistema sanitari català

d’un mòbil, o no sona però el seu propietari la nota 
per la vibració, segur que aquesta excusa us resulta 
familiar: “Perdona, és que estic esperant una trucada 
urgent. Estaré de seguida”. I et deixen plantat amb la 
paraula a la boca, com donant a entendre que aquella 
trucada no només és tan urgent com diuen sinó que 
és molt més interessant que la conversa que estaven 
mantenint amb tu. I molt més sovint del que seria 
desitjable aquella conversa intempestiva i, sovint, ba-
nal, no dura un moment sinó que s’allarga més del 
compte. Convindreu amb mi que, amb poquíssimes 
excepcions, no hi ha conversa telefònica que no pu-
gui esperar una estona.
Amb les noves formes de comunicació digital tots 
plegats ens hem acostumat malament, i entre tots 
-uns per acció i uns altres per omissió, és a dir, per no 
queixar-nos en veu alta- estem creant una societat de 
gent mal educada i poc respectuosa. Però, a més, no 
som prou conscients que la proliferació de mòbils 
connectats a tota hora ens va convertint en els nous 
esclaus del segle XXI, ara al servei de la tecnologia 
digital. Se’ns ofereix un smartphone d’última gene-
ració i, sigui per imposició aliena o per la voluntat 
pròpia del seu usuari, aquell aparell no es descon-
necta mai. Però el dret a interrompre una conversa 
no està escrit enlloc.    

Voler ‘destruir el nostre sistema sanitari’ és un insult 
gravíssim i mostra una manca d’ètica total per part 
de qui el formula i el practica. És un atemptat directe 
contra el dret més bàsic dels ciutadans. Hom podria 
pensar que no és casual si el que es pretén és també 
destruir el país. Els professionals sanitaris són els que 
compten amb els majors índex de confiança i reco-

n e i x e m e n t 
per part de la 
ciutadania. I 
el nostre sis-
tema sanitari 
és probable-
ment l’ins-
trument que 
més ajuda a la 
cohesió social 
del país. ‘Car-
regar-se’ la 
nostra sanitat 
és, per tant, 
carregar-se el 
país.
Tenim molts 
p r o b l e m e s 

que cal afrontar amb el màxim de consens que torno 
a reclamar a tots els agents implicats.
Per tant, demanem a qui correspongui que es depu-
rin fins el final les responsabilitats sobre les persones 
coautores aquestes paraules i comportaments im-
propis dels càrrecs que ocupen, alhora que deplo-
rem l’actitud de qui per raons tàctiques han utilitzat 
conscient o no aquesta estratègia.”  
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L
’European Balloon 
Festival (EBF) arri-
ba a la seva vintena 
edició havent-se con-

solidat com la concentració 
de globus més important de 
l’Estat i en una cita ineludible 
per als pilots de globus aeros-
tàtics. Enguany hi han inscrits 
més d’una quarantena de glo-
bus procedents de països com 
Mèxic, Xile, Suïssa, Anglaterra, 
Holanda i Bèlgica, i es preveu 
poder arribar a assolir la xi-
fra de 50 equips participants. 
D’entre tots els globus que vo-
laran al festival destaquen tres 
formes especials: dos pingüins 
i un lleó que donaran vistositat 
al cel d’Igualada durant l’Eu-
ropean Balloon Festival.
Tal i com ja s’ha fet en les edi-
cions anteriors, a més de la 
competició esportiva,el Fes-
tival comptarà amb l’encesa 
nocturna de globus Night 
Glow Piromusical, una Zona 
Village i una Fan Zone al camp 
de vol de l’Avinguda Catalu-
nya amb activitats per fer en 
família com ara un zorball i 
diversos inflables. La mateixa 
tarda es farà una volada mas-
siva d’estels gegants construïts 
amb tela de globus reciclada. 
El Night Glow, que cada any 
aplega unes 25.000 persones, 
aquest any anirà seguit d’un 
espectacle musical conjunt de 
la Companyia Elèctrica Dhar-
ma i de la companyia Come-
diants, dins del festival d’estiu 
Anòlia.

Avui, espectacle a la plaça 
de l’Ajuntament
Amb motiu del 20è aniversa-
ri avui divendres a dos quarts 
d’onze de la nit es farà a la Pla-

Vint anys d’European Balloon Festival
Un espectacular globus 
en forma de lleó i dos 

pingüins sobrevolaran 
el cel d’Igualada, amb 
equips procedents de 
Mèxic, Xile, Suïssa, 

Anglaterra, Holanda i 
Bèlgica

Globus amb forma de lleó i de pingüí, novetats d’aquest any.

8 |  IGUALADA
LA VEU

Divendres, 8 de juliol de 2016

ça de l’Ajuntament l’espectacle 
“Suspès. Constel·lacions ar-
quitectòniques”, una coreogra-
fia aèria feta amb globus d’heli 
il·luminats per llums de leds de 
diferents colors i suspesos a di-
ferents alçades que s’encenen 
i s’apaguen coordinadament 
amb la música.
Es reedita un any més el pro-
jecte experimental dels Iglús 
de Vent, teles de globus recicla-
des que esdevenen construc-
cions efímeres per acollir tota 
mena d’activitats culturals que 
realitzaran diverses entitats 
igualadines. El programa d’ac-
tes es pot consultar a la pàgina 
web ebf.cat.

Proves al cel de la Conca
Els equips que competiran en 
aquesta vintena edició de l’Eu-
ropean Balloon Festival hau-
ran de completar amb èxit els 
reptes de vol plantejats per la 
direcció esportiva; tot un se-
guit de proves divertides i es-
pectaculars tan per al públic 
assistent com per als equips de 
vol.
No hi faltaran les proves tradi-
cionals com La Llebre –en què 
els globus participants han de 
perseguir un “globus llebre” 
que s’ha enlairat primer canvi-
ant constantment de direcció 
i altitud—o com la Meta del 
Jutge, en què els pilots han de 
volar des del camp d’enlaira-

ment fins a una diana a partir 
d’unes coordenades que els 
hauran donat just abans d’en-
lairar-se.
A més, aquest any es repeteix 
per segon any el “Vol de ciutat”, 
que tindrà lloc avui divendres 
al matí i permetrà veure una 
vintena de globus enlairant-se 
des de diferents punts cèntrics 
d’Igualada com la Plaça de 
l’Ajuntament, la plaça de Cal 
Font, el parc de l’Estació Vella 
i l’Estadi Atlètic. Des de l’orga-
nització es recomana als espec-
tadors més matiners que bus-
quin un lloc alçat i a les afores 
de la ciutat com la muntanya 
del Pi per gaudir d’una experi-
ència única o bé que assistei-
xin a les places. La resta de vols 
matinals de dissabte i diumen-
ge sortiran, si les condicions 
climatològiques ho permeten, 
des del Camp de Vol de l’Avin-
guda Catalunya.
 
Tres globus molt animals

La nota de diversió i especta-
cularitat al cel d’Igualada la 
posaran tres globus de formes 
especials que han estat convi-
dats al Festival amb motiu del 
vintè aniversari. Es tracta d’un 
cap de lleó, propietat del zoo 
britànic Longleat que va ser 
presentat en societat aquesta 
primavera a Anglaterra i que, 
amb només tres mesos de vida, 
farà el seu primer vol fora del 
zoològic. L’acompanyaran una 
parella de pingüins, propietat 
del pilot anglès Andrew Holly i 
creats els anys 2014 i 2015. Tots 
tres globus han estat fabricats 
per l’empresa igualadina Ul-
tramagic.
 
Night Glow i cloenda amb 
Dharma i Comediants
L’encesa nocturna de globus 
amb piromusical simultani, el 
Night Glow Piromusical, tin-
drà lloc dissabte dia 9 de ju-
liol al vespre al camp de vol, i 
es preveu que sigui com cada 
any l’acte més participat. Anirà 
precedit de la gala d’entrega de 
premis als pilots guanyadors, i 
la cloenda de l’acte anirà a càr-

Enguany hi ha inscrits més d’una quarantena de globus procedents de molts països.

www.taxisigualada.com

SERVEI GRATUÏT DE 

trànsfers de fins a 

8 
facebook.com/taxisigualada

twitter.com/taxisigualada

609 478 219

info@taxisigualada.com

WIFI + PORTÀTIL
+ IPAD

IMPRESSORA
+ CORRENT 220V

passatgers

rec d’un espectacle musical de 
la Companyia Elèctrica Dhar-
ma i la Companyia Comedi-
ants. Durant la mateixa tarda 
de dissabte,hi haurà  activitats 
familiars a la Fan Zone del 
camp de vol, com ara inflables 
i tallers, i per primera vegada 
aquest any es fa una volada 
massiva d’estels, on tothom 
s’hi podrà afegir. La Fan Zone 
estarà instal·lada a l’Avinguda 
Cataluny, el dissabte 9 de juliol 
a partir de les 18h de la tarda.

Vídeo i galeria gràfica 
a veuanoia.cat
A més, a veuanoia.cat podreu 
veure una galeria gràfica de 
l’EBF’16, i un magnífic vídeo 
realitzat des d’un dels glo-
bus. Tots els internautes po-
den participar enviant-nos les 
seves fotos amb el hasthtag 
#VEUglobus.

Estels gegants fets de tela de 
globus reciclada
Els Iglús de Vent, tornaran a 
ser presents al centre de la ciu-
tat amb activitats lúdiques i 
culturals. Passar a pàgina 10
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Vallirana, 2013. 
150 persones evacuades.

EN UN
INCENDI,
NO NOMÉS
PERDEM  
UN BOSC.
En els darrers 15 anys els incendis  
han cremat 65.653 hectàrees  
a Catalunya, amb un balanç  
de milers de persones evacuades, 
nombrosos danys materials  
i econòmics, desenes de persones 
ferides i fins i tot víctimes mortals. 
Evitar-ho és responsabilitat de tothom.

El foc ens toca de prop.
#NoNomésBosc

Incendis_210x297_prensaE.indd   1 6/21/16   5:35 PM
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Activitats d’avui fins diumenge

Avui divendres, amb 
motiu del 20è ani-

versari es presentarà 
l’espectacle “Suspès. 
Constel·lacions ar-

quitectòniques”, amb 
globus d’heli

El night glow tornarà a ser el moment més esperat, dissabte a la nit.

Divendres, 8 de juliol
7.30h – Vol de la Ciutat. Sortida 
de globus de la Plaça de l’Ajunta-
ment, Cal Font, Estació Vella, La 
Masuca i l’Estadi Atlètic).
11.00h – Playback ‘Llum i co-
lor’ per a la gent gran. A l’Escor-
xador.
12.00h a 13.00h – Taller InQui-
et ‘Movem-nos amb l’aire’. De 5 a 
11 anys. A Cal Font.
18.00h a 20.00h – Un iglú de con-
tes. A la Biblioteca Central.
18.00h a 19.00h – Tallers InQui-
et  ‘Estructures voladores’ i ‘El 
pescador de núvols’ en un iglú de 
vent. De 8 a 12 anys. A Cal Font. 
20.00h – Vol de competició.
20.30h – Judit i Isaac Robles, duet 
de veu i guitarra. A l’Espai Cívic 
Centre. 
21.00h – Concert de la Coral Mig 
To a la basílica de Santa Maria.
22.30h- Espectacle del 20è ani-
versari : “Suspès. Constel·lacions 
arquitectòniques”, a la plaça de 
l’Ajuntament (es faran repetici-
ons cada mitja hora).
22.30h – Concert de Dr. Jazz fri-
ends. A  Cal Font i La Rambla.

Dissabte a la tarda al mateix 
camp de vol, es farà una vo-
lada multitudinària d’estels 
gegants i petits construïts amb 
teles de globus reciclada. Els 
estels que volaran dissabte 
s’hauran fet en tallers previs 
de creativitat com ara el realit-
zat en el marc de l’escola d’es-
tiu de l’Ateneu Igualadí, l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps i el cafè-workshop In-
quiet. També es podran fabri-
car estels el mateix dissabte en 
un taller dins un iglú de vent 
al camp de vol i l’organització 
crida a tothom qui vulgui a 
portar-se l’estel de casa i su-
mar-se a la volada multitudi-
nària. Amb aquesta iniciativa 
l’equip creador dels iglús vol 
posar en valor el potencial del 
reciclatge de la tela de globus i 
a la vegada recuperar una tra-
dició que, anys enrere, tenia 

lloc a la Tossa de Montbui i en 
la qual hi participaven nens i 
joves de totes les edats.
El projecte “Igloo Temporary 
Shop”,impulsat per l’igualadí 
Jordi Enrich, ha rebut nom-
brosos reconeixements in-
ternacionals i col·labora amb 
institucions d’arreu del món 
per divulgar els valors de la 
creativitat i la sostenibilitat.
Des de fa dies els usuaris de 
la Fundació Privada Àuria, 
d’Àuria Grup, estan treballant 
en l’elaboració de les bosses 
que s’entregaran als pilots 
amb tota la documentació 

necessària per a participar al 
festival. Les bosses estan fetes 
exclusivament de tela de glo-
bus reciclada i són fruit d’un 
procés artesanal portat a ter-
me per persones amb dife-
rents graus de discapacitat.
Per fer una repassada d’aquests 
vint anys d’història de l’EBF, 
s’organitza l’exposició “Vint 
anys volant” a la cèntrica sala 
L’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova, on es podrà veure una 
mostra dels cartells més repre-
sentatius d’aquests vint anys 
de festival. 
L’Ajuntament d’Igualada 

i l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada  convoquen de nou 
el Concurs fotogràfic de l’Eu-
ropean Balloon Festival, que 
premia fotografies realitzades 
durant els dies que dura el 

festival. El concurs està dotat 
amb premis de fins a 200 eu-
ros i diversos vols en globus. 
Les bases es poden trobar a la 
pàgina web oficial del festival 
ebf.cat.

23.00h – Concert del Cor d’Ho-
mes d’Igualada, a la Pl. Pius XII
Dissabte, 9 de juliol
7.30h – Pas dels globus per sobre 
de la ciutat. Diana a Cal Font.
11.00h – Taller ‘El pescador de 
núvols’ Al Mercat de la Masuca.
11.00h – Concert de la Coral Gat-
zara. A la Basílica de Santa Maria.
17.00h – Concert de la Coral Els 
Verdums. A l’Escorxador. 
18.00h - Activitats infantils a la 
Fun Zone del camp de vol.
18.30h – Taller en un iglú de vent 
al camp de vol i construcció d’es-
tels petits i gegants.
19.00h – Sorteig de vols del Club 
Súper 3, al camp de vol.
19.00h – Volada multitudinària 
d’estels gegants i petits. Porta el 
teu estel de casa! Al camp de vol.
20.00h – Vol de competició.
22.30h – Llliurament de premis.
23.00h – NightGlow i piromusi-
cal, al camp de vol. Després, con-
cert amb la Companyia Elèctrica 
Dharma i Comediants.
Diumenge, 10 de juliol
7.30h – Vol final.

Vols en globus 
per regalar 

i utilitzar el bonus 
qualsevol dia de l’any!

Passa pel nostre estand durant 
l’European Balloon Festival i participa 

en el sorteig d’un vol en globus!

Segueix-nos!
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El proper dilluns 11 de 
juliol, a partir de les 
20:00h, es convoca a 

tots el veïns, associacions, en-
titats i usuaris del barri del 
Rec d’Igualada a la reunió 
constitutiva de l’Assemblea 
de veïns del barri del Rec, a la 
Bastida (carrer Creueta 31).
Amb aquesta primera reu-
nió es pretén informar sobre 
el projecte urbanístic per a la 
transformació del barri que 
prepara l’Administració, po-
sar damunt la taula què volen 
fer i com ens afecta i consti-
tuir una Assemblea de veïns 
−i, si s’escau, una Associació− 
per tal de donar veu a tothom 

Dilluns, reunió per crear 
l’Associació de Veïns del Rec

que hi estigui interessat, va-
lorar conjuntament i recollir 
opinions per poder portar-les 
a les reunions de l’ anomenat 
Consell del Rec que regularà 
aquest projecte urbanístic.
Aquest Consell del Rec, “obert 
i transversal”, ja s’ ha reu-
nit durant els passats dies, i 
està format per “una vinte-
na d’agents socioeconòmics 
i institucionals de la conca 
d’ Òdena”: representants del 
Gremi de Blanquers, els Amics 
del Rec, el Consell Municipal 
d’Accessibilitat, el Consell de 
Joves, Igualada Comerç, la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
el Museu de la Pell d’Iguala-
da, el Campus Universitari, el 
Centre d’Estudis Comarcals 
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Ple municipal.

L’ANC impulsa una consulta interna 
sobre el referèndum independentista

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Secretariat de l’ANC 
va decidir fa unes set-
manes consultar als so-

cis sobre la convocatòria d’un 
Referèndum d’Independència 
(RI). Ahir al vespre era previst 
a l’Ateneu un acte amb Marcel 
Mateu, professor de dret cons-
titucional de la UAB i Josep 
Castelltort, representant de 
l’Anoia al Secretariat Nacio-
nal, per posar a debat aquest 
assumpte. 

Divendres vinent, consulta 
sobre el referèndum
En el plenari del Secretari-
at Nacional del passat dia 11 
a Badalona i atesa la situació 
política dels últims dies, es va 

considerar necessari efectuar 
una consulta a tots els socis i 
simpatitzants amb el següent 
text:
“Vols que l’ANC exigeixi a 
les institucions catalanes que  
convoquin al poble de Cata-
lunya a un referèndum per 
DECIDIR sobre la indepen-
dència?” A Igualada, aquesta 
consulta es farà de manera 
presencial el divendres 15 de 
juliol de 17:00 a 21:00h.
També es podrà votar telemà-
ticament des del dia 13 fins al 
16 de juliol a les 14:00h.
Podran votar tots els membres 
de l’ANC que en data 12 de 
juliol es trobin correctament 
inscrits com a socis de ple dret.
Els membres que prevegin que 
el dia de la consulta no podran 

d’Igualada, l’Arxiu Comarcal i 
representants dels grups mu-
nicipals a l’Ajuntament i un 
representant de l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Mont-
bui. Està previst que “s’hi ani-
ran incorporant altres agents i 
entitats” i tindrà “un pes molt 
important dins el jurat que 
haurà d’escollir les propostes 
guanyadores en els tres àmbits 
del concurs: urbanisme, edifi-
cació i espai públic”. 
Els impulsors de l’associació 
expliquen que “com a veïns 
i residents del barri del Rec, 
creiem que també nosaltres i 
les entitats i associacions que 
hi tenen un espai haurien de 
tenir veu, i per això ens orga-
nitzem”.

votar ni presencialment ni te-
lemàticament podran dema-
nar a la junta de la consulta 
de fer-ho anticipadament, des 
d’ara mateix, mitjançant un 
correu electrònic a juntacon-
sulta2016@assemblea.cat. Les 
dates en què es podrà exercir 
el vot anticipat seran del dia 7 
al 12 de juliol.
Els simpatitzants i col·labo-
radors que en la mateixa data 
del 12 de juliol estiguin ins-
crits, també podran votar, tot 
i que el seu vot tindrà caràcter 
consultiu.
En tot cas és aconsellable que 
tothom qui prevegi votar com-
provi que figura correctament 
inscrit en el cens accedint a la 
web de l’ANC, amb DNI i el 
número d’associat. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls grups municipals 
d’ERC, CUP i Decidim 
a l’Ajuntament han 

volgut posar de manifest, de 
manera conjunta, “la manca 
de política en matèria d’habi-
tatge” del govern de CiU a la 
ciutat, en una moció que va 
ser aprovada dimarts passat 
en el ple municipal. La pro-
posta es va aprovar perquè el 
PSC i CiU hi van votar a favor, 
i només el PP es va abstenir.
La moció emplaça el govern 
local a dotar-se d’un Progra-
ma d’inspecció i intervenció 
sobre els habitatges desocu-
pats en situació anòmala. El 
programa consisteix en crear 
un cens (llargament reivindi-
cat per la PAH i altres entitats 
socials) que permeti conèixer 
quins habitatges buits a la ciu-
tat són aptes per a ser utilitzats 
immediatament i, entre ells, 
valorar la situació dels 294 
habitatges buits que l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya ha 
recomptat a Igualada. Els tres 
grups que van presentar la 
moció recorden que l’Ajunta-
ment ja disposa d’aquest llis-
tat però encara no ha emprès 
cap mesura perquè aquests pi-

sos deixin d’estar buits.
Aquesta seria, segons els im-
pulsors de la moció aprovada, 
“una primera mesura que per-
metria assentar les bases d’al-
tres accions imprescindibles 
per garantir la funció social de 
l’habitatge i un alleujament de 
la càrrega econòmica del llo-
guer per a moltes famílies”.
ERC, CUP i Decidim també 
mostren la seva preocupació 
per l’escàs parc d’habitatge 
de lloguer social a la ciutat (al 
voltant de 30 pisos de l’em-
presa municipal PIMHA) i, 
especialment, pel fet que els 
“seus preus no representen a 
dia d’avui cap política social ja 
que en molts casos són equi-
parables als preus de mercat”. 
En aquest sentit, a més de de-
manar l’inici d’expedients per 
aconseguir introduir pisos 
desocupats en mans de bancs 
al mercat d’habitatge (tal com 
el ple va aprovar el febrer de 
2014 arran d’una moció de la 
PAH encara no feta efectiva), 
aposten també per continuar 
utilitzant el barem de la Llei 
24/2015 per al càlcul del preu 
del lloguer social en el 10, 12 i 
18% de la renda de les famílies 
amb Indicadors de renda de 
suficiència més baixos. 

Aprovada una proposta 
d’ERC, CUP i Decidim 
sobre habitatge

endesa.com

Per què  
evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se  
al món que l’envolta. Aquest desig innat  
de l’ésser humà per progressar explica per 
què una nova identitat. Una transformació  
que reflecteix el nostre nou model de negoci 
basat en la innovació i en la sostenibilitat, 
a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, 
per a tots nosaltres. Perquè quan obrim  
la nostra energia, el progrés és possible  
per a tots. #usatuenergía
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A mb una majoria abso-
luta còmoda a l’Ajun-
tament i com a valor 

emergent del seu partit a nivell 
nacional, Marc Castells és l’al-
calde de la ciutat que més dis-
tància ha aconseguit respecte 
els seus rivals en la història de la 
democràcia des de 1979. Amb 
un discurs que alguns conside-
ren ultraoptimista, i amb una 
política amb una potent càr-
rega comunicativa, el govern 
municipal de la ja extinta CiU 
ha aconseguit sortir ben parat 
en els últims cinc anys, gairebé 
sense sentir ni pessigolles per 
part de l’oposició.

Imagino que la valoració que 
féu del primer any de mandat 
deu ser positiva.
Primer de tot estem molt sa-
tisfets d’haver aconseguit una 
majoria, que tampoc volíem 
que fos absoluta en tots els 
seus termes. Vull dir que estem 
intentant que gran part dels 
acords i dels projectes tinguin 
el màxim de consens possible. 
També estem molt contents 
d’haver assolit un pacte amb el 
PSC per al pressupost, de ma-
nera que aquest va més enllà 
d’un sol grup polític. Diria que 
estem complint el nostre full 
de ruta i el contracte que tenim 
amb els ciutadans, que no és al-
tre que el compliment estricte 
del nostre programa electoral, 
amb propostes dels socialistes 
que milloren també el nostre 
projecte polític.
L’acord amb el PSC va ser una 
gran sorpresa. No li feia falta. 
Què buscava, amb això?
Hi ha un doble objectiu. Fer 
entendre a tothom que aquí 
hi ha un projecte de ciutat que 
va més enllà d’un partit polí-
tic, i amb el PSC i CiU veiem 
com una majoria amplíssima 
d’igualadins tenen garantit 
que els seus objectius de ciu-
tat tiren endavant. També ho 
fem per a que es vegi que vo-
lem fer un projecte en positiu, 
en clau de sumar. Igualada no 
es pot permetre quedar-se en-
rere. Hem viscut uns anys en 
què semblava que la ciutat tin-
gués una capa d’invisibilitat, 
que estàvem fora del mapa... 
S’ha de poder visualitzar que a 
Igualada som capaços de poder 
treballar junts per mirar enda-
vant. Les propostes dels soci-
alistes encaixaven en el nostre 
programa, i a més ells també 

“M’importa molt poc la majoria absoluta”

ho veuen en positiu, fent bones 
propostes.
El PSC són els únics que fan 
propostes en positiu? Els al-
tres no?
Em dóna la sensació que la 
resta de grups de l’oposició es-
tan sempre, com li diria... com 
enfadats. Veuen les coses en 
negatiu, no volen sumar. Es-
tem oberts a escoltar-los, però 
necessitem propostes positives. 
Insisteixo en que, a voltes, ens 
ha semblat que no hi ha aques-
ta actitud per part d’alguns 
grups de l’oposició.
Se’l veu feliç.
Ho sóc, i molt. Em sento es-
timat i estimo els igualadins. 
Algun alcalde veterà m’ha dit 
que, quan passa els temps, els 
ciutadans et deixen d’estimar, 
i tu deixes d’estimar-los. Ara 
mateix no em trobo en aquesta 
posició. Veig que estem com-
plint els objectius que tenim. 
Estem sembrant molt perquè 
estic convençut que recollirem 
molt per a la ciutat.
Ni li preocupa que potser ja 
ha arribat al màxim, amb la 
majoria absoluta?
Si vol que li digui la veritat, 
m’importa molt poc la majoria 
absoluta. El que m’interessa és 
tenir una ciutat que aposti pel 
coneixement, per l’esport, que 
estigui cohesionada, que esti-
gui per ser una ciutat industri-
al, on es generi riquesa i ocu-
pació. Posar Igualada al mapa.
Diu moltes vegades que vol-
dria que Igualada fos un cen-
tre comercial a cel obert, i que 
tingués una forta component 
industrial, però les dades són 
les que són. 
Estem en la bona línia. Malgrat 
haver passat una de les crisi 
més important de la història, 
ara mateix hi ha a Igualada 
mil aturats menys que fa tres 
anys. Això són dades, també. I 
les empreses funcionen. Quan 
vam arribar al govern l’any 
2011, el polígon de les Comes 
tenia un 30% de naus desocu-
pades. Avui està gairebé tot ple. 
Detectem un cert dinamisme 
de l’economia de la ciutat, i 
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“Em dóna la sensació 
que la resta de grups de 
l’oposició estan sempre, 

com li diria... 
com enfadats. 

Veuen les coses en nega-
tiu, no volen sumar”

Marc Castells.

Entrevista a l’alcalde d’Igualada i cap de Convergència a l’Ajuntament, Marc Castells

probablement de la comarca. 
S’anirà reflectint en els propers 
mesos. La setmana passada 
inauguràvem amb el president 
Puigdemont l’ampliació de 
l’empresa Buff, on hi treballen 
190 persones, que fan des del 
disseny fins la comercialització, 
passant per la producció. Tot 
fet a Igualada. I estem parlant 
d’una empresa líder mundial, 
que exporta a 90 països. Ha fet 
una inversió milionària. A ve-
gades sembla que creiem que 
aquí no passa res, i no és així.
Vol dir que les empreses 
s’amaguen?
L’altre dia, al Sopar de l’Em-
presari, els deia que fossin 
menys tímids, menys discrets. 
Que tinguessin la capacitat 
d’expressar els seus avenços, 
perquè així ajuden al territo-
ri. El president Puigdemont 
em deia que si això que ha fet 
Buff ho hagués fet un francès, 
al seu poble li aixecarien un 
monument i se li farien tots els 
reconeixements... Sí, aquí sem-
bla que ho fem una mica com 
d’amagat. Tenim gent molt 
important que està treballant 
molt. Jo, com a primer comer-
cial de la ciutat, haig i hem de 
saber vendre aquests actius. 
Els grups de l’oposició coin-
cideixen a dir que vostè ven 

molt fum. Que si vindrà una 
empresa molt aviat, que si 
falta poc per tenir grans no-
tícies... Creu que ha pecat de 
massa optimisme?
No, de cap manera. Hem de 
creure’ns que som una ciu-
tat que podem ser de les més 
importants del país. Si vendre 
fum és dir que tindrem un nou 
institut, ho deixo a la seva con-
sideració.  O que si fa dos anys 
teníem 200 estudiants uni-
versitaris, i ara en tenim 400, 
i després seran 1.000, doncs el 
mateix. L’anella verda, el parc 
central que s’està treballant,  el 
nou centre cívic, que els ser-
veis socials funcionen, que el 
projecte esportiu de les Comes 
serà molt important.... Això no 
és fum, són realitats. Discre-
po absolutament, i diria que 
aquestes lamentacions pessi-
mistes van en contra d’Iguala-
da i dels igualadins. I jo les vull 
combatre sempre.
Quins projectes veurem en 
aquest mandat per fer la Igua-
lada que vol?
Intentem no fer cap puntada 
sense fil. Tot té un sentit. Fi-
xar una ciutat amb un miler 
d’estudiants universitaris és un 
projecte de ciutat. Hi ha també 
una aposta per un cinema, que 
aquest Nadal serà una realitat. 
També tenim un nou institut. 
En el camp dels serveis socials 
hem de continuar garantint 
que les famílies amb més vul-

nerabilitat siguin ateses com 
cal. En el camp sociosanitari, 
hem posat en marxa un nou 
centre de dia, que quan estava 
a la Plaça dels Porcs, tenia un 
70% d’ocupació, i ara en té un 
94%. I l’hem posat en un lloc, 
el barri de Montserrat, que 
requeria d’inversió pública. 
També farem una important 
aposta pel turisme, relacionada 
amb l’alberg de Cal Maco i el 
camí de Sant Ignasi, i amb el 
patrimoni gastronòmic, ma-
terial i immaterial que tenim. 
S’han d’obrir totes les portes 
possibles.
La revisió del POUM va aca-
bar malament, fa sis anys. 
Tindrem nou Pla Urbanístic, 
aprovat provisionalment, a 
final d’aquest mandat?
Les ferides del POUM anterior 
estan començant a cicatritzar. 
Ara és el moment que obrim 
aquest debat, al barri del Rec. 
Per què? Doncs perquè re-
presenta el 70-80% del Pla a 
Igualada. Volem ser generosos 
de manera que tothom qui 
vulgui pugui implicar-se en el 
projecte de Consulta. Rebrem 
un munt d’informació que ens 
permetrà prendre decisions, a 
nivell polític, de manera con-
sensuada. Un POUM comença 
a fer por quan es comença a 
dibuixar... Doncs bé, quan ar-
ribi aquest moment portarem 
ja un any parlant amb tothom. 
Ningú no es podrà lamentar de 
no haver-hi participat.
Un Pla que tindrà en compte 
la Conca d’Òdena?
Ha de ser així. Montbui, Òde-
na, Vilanova i Jorba hi tenen 
molt a dir. Volem copsar tam-
bé les aportacions que facin els 
municipis veïns.
El projecte de la Zona Franca 

 “Un POUM comença 
a fer por quan es co-
mença a dibuixar... 
Quan arribi aquest 

moment portarem ja 
un any parlant amb 
tothom. Ningú no es 

podrà lamentar de no 
haver-hi participat”

“Hem de creure’ns que 
som una ciutat que 

podem ser de les més 
importants del país. 
No venem fum, hi ha 

realitats”
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torna a estar damunt la taula. 
Hi ha qui diu que s’ha d’en-
filar aquest tema, però es diu 
que vostè no hi aposta, que 
prefereix primer esgotar el 
polígon projectat al llindar de 
Jorba.
Poden anar en paral·lel. El Pla 
Director Urbanístic del Cuir 
i la Marroquineria està avan-
çant. Fa uns dies vaig parlar-ne 
amb el director general d’Ur-
banisme per tancar ja el pla i 
poder activar ja les possibles 
implantacions industrials. Al-
guna ja està interessada, però 
ha d’estar acabat abans el Pla 
Director. Jo només sóc parti-
dari d’obrir altres alternatives, 
com la Zona Franca o la que 
fos, però amb dues premisses. 
Primer, tinc la sensació que 
en aquests moments d’interi-
nitat pel Consorci de la Zona 
Franca, no vol invertir en cap 
lloc que no sigui la ciutat de 
Barcelona. Segon, estaria obert 
a escoltar i si cal liderar qual-
sevol iniciativa sempre i quan 
passi com es fa a d’altres terri-
toris, que ve primer l’empresa 
i se li fa el vestit a mida. Com 
ha passat amb Amazon, o amb 
el Consorci Recreatiu de Vila-
seca-Salou. Ara mateix no hi 
res d’això, aquí. Ni tenim cap 
indici. 
Però s’intenta?
És que això que li dic no vol 
dir que no ens estem movent, 
perquè ho fem tots els alcaldes 
de la Conca d’Òdena, aquest és 
el nostre territori. Si això anés 
del 0 al 10, hi ha vegades que 
hem estat a punt tenir una em-
presa, al nou i mig... Però des-
prés s’ha bloquejat, i per temes 
de caire global, com temes fi-
nancers, o laborals, o per altres 
països. Això no és gens fàcil. 
Imagini’s que vingui una em-
presa i vulgui invertir-hi 200 
milions d’euros. S’ho rumiarà 
una mica, oi? No podem cre-

ar falses expectatives, perquè 
llavors generen frustració. Cre-
gui’m que tots els alcaldes de la 
Conca, tots sense excepció, són 
proactius en aquest assumpte.
L’Hospital serà Universitari 
l’any vinent, al Campus es po-
drà estudiar Fisioteràpia i Nu-
trició com a nous estudis... En 
tindrem més?
Ara tenim un acord estratègic 
amb la Universitat de Llei-
da i amb la Generalitat, i ens 
sentim molt còmodes. Volem 
arribar al miler d’estudiants. 
Al 2019 hi haurà ja n’hi haurà 
600. Anirem creixent. Al nou 
grau de Fisioteràpia i Nutrició, 
de cinc anys de durada, ja es-
tudiaran 25 persones. Això vol 
dir que, en tots els cursos, aca-
baran havent-hi 125 estudiants 
de tot el país. I més amb Infer-
meria. Miri, tenim el conven-
ciment, tot i que hem d’acabar 
de concretar-ho, que tindrem 
nous estudis, importants, de 
l’àmbit de la Salut. I gràcies al 
4D Health, no ho dubtin. Ens 
ha permès un triangle màgic 
amb l’Hospital i el Campus. 
Per això Lleida s’ha interessat 
en Igualada, i d’altres univer-
sitats. També estem treballant 
en tenir un altre Grau vinculat 
amb el sector informàtic. Això 
implicarà  que aviat comencem 
ja a treballar en l’ampliació del 
Campus Universitari. Ja n’he 
parlat amb el president Puig-
demont i amb el conseller.
Dos anys i ja s’ha d’ampliar?
Doncs sí. Senyal que estem 
fent les coses ben fetes. També 
li haig de dir que el Campus ja 
es va dissenyar per ser ampliat 
fàcilment, si es volia. Tot ja és a 
punt, només cal la carcassa. La 
inversió serà d’un milió i mig 
d’euros. Ja hi ha garantida una 
part del finançament per part 
de la Generalitat. L’arquitecte 
municipal ja té instruccions 
per iniciar el projecte executiu 
per l’ampliació. 
Aviat s’aprovarà la Vegueria 

Penedès. Ja funciona l’àm-
bit territorial. A la Catalunya 
Central no li han fet gaire cas 
en la seva petició de tenir una 
delegació de la Generalitat. 
Cal ja desconnectar definiti-
vament de Manresa?
La Catalunya Central és una 
pàgina passada de la història 
d’Igualada. Em sentit allibe-
rats, no hem estat estimats. 
Ha estat un fracàs. El nostre 
posicionament és claríssim, 
en això. Amb el Penedès ens 
hi sentim molt còmodes, par-
lo molt sovint amb l’alcalde de 
Vilafranca i amb l’alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú. Tot això 
ajuda a teixir unes complici-
tats amb el territori que seran 
molt bones. És un territori de 
400.000 persones en el que hi 
tindrem un paper molt actiu. 
Esperem que l’Àmbit s’acabi 
desplegant molt aviat i Iguala-
da hi tingui molt a veure. 
Totes les quinieles el situen a 
vostè en un paper destacat en 
la nova Convergència que és a 
punt de formar-se.
Jo em considero un soldat del 
país i l’instrument és Con-
vergència. Aglutina un espai 
central del país, que creu en 
l’economia productiva, en la 
justícia social, en un país net 
de corrupció i amb una aposta 
clara per la independència de 
Catalunya. Em sento molt cò-
mode generacionalment amb 
molts alcaldes i amb el propi 
president Puigdemont. Però 
no es tracta de cares noves, 
sinó de llenguatge. Que sigui 
nou i doni oportunitats a l’es-
perança per un futur millor. I 
jo vull ser-hi.

“Ja hem encarregat l’ampliació 
del Campus Universitari”

“Tinc la sensació que 
en aquests moments 

el Consorci de la Zona 
Franca, no vol invertir 
en cap lloc que no sigui 
la ciutat de Barcelona. 
Estaria obert a escoltar 
i si cal liderar qualse-
vol iniciativa sempre 
i quan vingui primer 

l’empresa, ja li farem el 
vestit a mida” “La Catalunya Central 

és pàgina passada de 
la història d’Igualada. 
Ens sentim alliberats, 
no hem estat estimats. 

Ha estat un fracàs”

Castells, amb el president Puigdemont a les instal.lacions de Buff.
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E squerra Republicana 
es va  quedar en les 
últimes eleccions mu-

nicipals amb tres regidors, 
menys dels què esperava. La 
formació republicana confia-
va en que evitaria la majoria 
absoluta que es preveia en la 
llavors CiU. Els resultats van 
obligar els independentistes a 
refer la seva estratègia, però el 
cert és que Marc Castells hi ha 
contribuït força en el primer 
any de mandat, amb decisi-
ons que no han agradat gaire 
a les files republicanes. Parlem 
d’aquests primers dotze me-
sos amb Josep Maria Palau.

Com definiria, en poques pa-
raules, aquest primer quart 
de mandat municipal?
L’anterior va ser el de l’equili-
bri en els comptes municipals, 
i aquest hauria de ser el del 
canvi de model econòmic.
Intueixo que no ho està es-
sent, per les seves paraules.
És evident que no. El govern 
municipal diu que l’atur s’es-
tà reduint, però això passa 
a tot arreu a causa del cicle 
econòmic... Si només apor-
tem aquesta dada, no estem 
anant al fons de la qüestió ni 
afrontem els reptes locals. La 
taxa d’atur a la Conca, que 
és el nostre mercat de treball, 
és del 18%, i continua essent 
per sobre de la demarca-
ció de Barcelona, que és del 
14%. I una altra dada: de les 
seves onze comarques, la que 
menys ocupa llocs de treball 
de l’economia del coneixe-
ment és l’Anoia. És millor no 
autoenganya-nos i reconèixer 
les nostres febleses, per poder 
posar-hi remei.
Alguns es pregunten que si 
estem tan malament, com 
és que a Igualada hi ha tanta 
vida i s’hi fan tantes coses?
Hi ha bones sensacions, és 
cert. Hem aconseguit nous 
estudis universitaris, com els 
d’Infermeria, o més recent-
ment els de Fisioteràpia i Nu-
trició, i és veritat que hi ha una 
política d’esdeveniments i de 
dinamització de cap de setma-
na, o el projecte de millora de 
les instal·lacions esportives... 
Nosaltres creiem que això són 
bones notícies, positives, i els 
hi donem suport. El que passa 
és que no ens podem quedar 
només en això. No avancem.

“Ens dóna la sensació que el govern vol tancar el POUM amb 
quatre retocs generals i un procés lluït en el barri del Rec”
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“Acceptàvem apujar 
l’IBI quan el nivell del 

deute era molt alt, però 
ara que s’ha rebaixat, 
això és inacceptable”

Josep Maria Palau, davant La Veu de l’Anoia.

Entrevista a Josep Maria Palau, cap de l’oposició i portaveu d’ERC a l’Ajuntament d’Igualada

I què cal fer, per a vostè, per 
canviar el model?
Cal fer tres canvis de xip fona-
mentals. Primer, la ciutat ha 
de posar les llums llargues, ha 
de mirar a llarg termini, amb 
una visió ben ferma de Conca 
d’Òdena. Segon, hem d’inver-
tir molt més, sense esperar a 
que ens ho demanin, en sec-
tors que tenen possibilitats de 
crear llocs de treball de quali-
tat. A més de la pell i el punt, 
cal invertir molt més en pro-
gramació informàtica, en el 
potencial dels bons dissenya-
dors igualadins, en projectes 
vinculats a l’automoció... Si 
Igualada tingués un projecte 
de ciutat intel·ligent, generaria  
molts llocs de treball. I, per 
últim, ajudar més a les Pimes 
igualadines a crear llocs de 
treball. Quantes més n’hi hagi 
d’innovadores, millor. Hi ha 
molts exemples, diversos, de 
bones iniciatives: Pool Biking, 
Mpm Software, Trilogi, Ocis-
port, Buff, Abc Leather... No-
saltres fem propostes clares i 
concretes per aconseguir-ne 
més.
Però no s’han pogut incorpo-
rar al pressupost municipal. 
CiU ha preferit als socialistes 
abans que vostès...
Doncs sí, no les ha recollit per  
a debatre-les i negociar-les. 
Nosaltres no estem per ad-
herir-nos a la majoria abso-
luta de Convergència, tenim 
propostes pròpies, i rigoroses. 
L’abril vam presentar al ple 
tres propostes concretes per 
a les pimes, relacionades amb 
l’I+D i el canvi estratègic. No 
es van acceptar, ni tampoc 
una proposta de reduir la taxa 
de recollida de deixalles fins 
al 40% per als emprenedors i 
comerciants. En fi, seguirem 
insistint.
CiU i ERC governen juntes a 
la Generalitat, en molts ajun-
taments també, aquí al Con-
sell Comarcal... En canvi a 
Igualada això no passa.
La correlació de forces a Igua-
lada és la que és. Tenim una 
Convergència amb majoria 
absoluta, i Esquerra, enca-
ra que estigui molt lluny, és 

el primer partit de l’oposi-
ció, el que està en condicions 
d’esdevenir alternativa. Hem 
d’intentar generar-la i cons-
truir-la, és la nostra obligació.
Vostès prefereixen una gran 
ciutat de serveis, o una ciutat 
industrial?
Apostem per una Igualada que 
sigui reconeguda a l’exterior, 
que es detecti fàcilment que és 
emergent, que creix. Que les 
seves empreses, del sector que 
siguin, estiguin basades en la 
innovació i creant llocs de tre-
ball de qualitat, amb bons sa-
laris. Aquest ha de ser el mo-
del econòmic d’Igualada, i fins 
que no assolim aquesta fita no 
podem estar contents com a 
ciutat.
Pagant els mateixos impos-
tos? L’IBI que hi ha a Iguala-
da aixeca moltes crítiques...
No pot ser. La fiscalitat hauria 
de ser més justa i progressiva. 
Els igualadins paguen molts 
milions d’euros més que d’al-
tres ciutats semblants a la nos-
tra, quan els serveis que pres-
ta són similars... Tampoc pot 
ser que no s’apliqui una bona 
política, àmplia, d’ajuts per al 
pagament d’aquests impos-
tos i taxes, segons els nivells 
de renda. Acceptàvem pujar 
l’IBI quan el nivell del deute 
era molt alt, però ara que s’ha 
rebaixat, això és inacceptable. 
També hi ha un recorregut de 

millora enorme en els grans 
contractes municipals.
El de la neteja, per exemple?
Doncs sí. Tothom veu com 
està de bruta Igualada. Estem 
a la cua del país en reciclatge. 
Però la mateixa empresa que 
l’hauria de fomentar, FCC, té 
més ingressos quan més dei-
xalles sense reciclar es por-
ten al seu propi abocador de 
Tivissa... Hi ha un conflicte 
d’interessos claríssim, oi? Po-
dria ser que, si això continua, 
paguéssim 440.000 euros més 
pel contracte. S’ha d’afrontar, 
això, com també enfilar d’una 
vegada el lloguer social, o la 
millora dels barris...
Canviaria el polígon indus-
trial “dels adobers”, per un 
Centre Tecnològic de la Inno-
vació, com s’havia plantejat 
inicialment?
Aquesta zona ja està enfocada 
ara cap aquesta direcció, per 
a una possible expansió del 
sector de l’adob de pell. De 
moment mantindria aquesta 
aposta, s’ha de veure si real-
ment el teixit empresarial està 
disposat a aprofitar aquell es-
pai. Si passat un període no 
massa llarg en el temps això 
no succeeix, s’haurà de re-
plantejar i potser sí que seria 
bo tornar al projecte més am-
biciós que hi havia en un inici. 
Ens faria més forts de cara al 
futur. 
Respecte al POUM, es parla 
de l’excessiu protagonisme 
que se li dóna al barri del Rec. 
Com ho veuen?
Ja ho dèiem al nostre progra-
ma electoral. Nosaltres pen-
saríem en crear una oficina 
del POUM, que comptés amb 
personal tècnic del territori. A 
partir de l’avanç del pla, fet en 

conjunció amb la resta de la 
Conca d’Òdena, generar mol-
ta participació ciutadana. 
En les trobades que teniu 
amb la societat civil, teniu la 
sensació que el nou POUM 
tindrà un procés participatiu 
de debò? Què diuen?
Doncs, la veritat, ens sembla 
que no gaire... Aquesta estra-
tègia de concentrar-ho tot en 
un barri, com si en el conjunt 
de la ciutat no es podessin 
plantejar canvis urbanístics, 
no s’acaba de veure, i això que 
el Rec és molt important. La 
integració de l’antiga N-II, 
la mobilitat entre barris, els 
accessos a la ciutat,  o pre-
parar-la per acollir aquesta 
economia emergent en zones 
industrials en desús, que n’hi 
ha a més del Rec, són coses 
que s’han d’afrontar. Tot això 
són oportunitats. Ens dóna 
la sensació que el govern vol 
tancar el tema amb quatre re-
tocs generals i un procés lluït 
en el barri del Rec. Això no és 
transformar la ciutat ni plani-
ficar-la per d’aquí vint anys.

“Nosaltres no estem per 
adherir-nos a la 

majoria absoluta de 
Convergència, tenim 
propostes pròpies, i 

rigoroses”

“Apostem per una Igua-
lada que sigui recone-
guda a l’exterior, que 

es detecti fàcilment que 
és emergent, que creix. 
Que les seves empreses, 

del sector que siguin, 
estiguin basades en 

la innovació i creant 
llocs de treball de qua-
litat, amb bons salaris. 

Aquest ha de ser el 
model econòmic”
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Sis piscines de la Conca 
d’Òdena, Capellades i 
Calaf participaran diu-

menge en una nova edició del 
Mulla’t per l’Esclerosi Múlti-
ple, en favor de la investiga-
ció d’aquesta malaltia. L’As-
sociació d’Esclerosi Múltiple 
de la Comarca de l’Anoia ha 
treballat de valent per inten-
tar que diumenge tot vagi 
a la perfecció i molta gent 
s’apunti a aquesta iniciativa, 
que es farà també a tot el país. 
Igualada, Òdena, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, i Capellades són els 
municipis de la comarca que 
participaran activament en el 
Mulla’t, han explicat a La Veu 
Dolors Canal i Jordi Soler, 
membres de l’associació ano-
ienca, que agraeixen el suport 
dels ajuntaments i els volun-
taris. A Calaf, que s’organitza 
de forma independent, també 
s’hi faran moltes activitats. 
En totes les piscines hi haurà 
una parada de marxandatge 
amb tovalloles, samarretes, 
gorres, necessers i bosses amb 
les quals es pot col·laborar 
amb la Fundació de l’Esclero-
si Múltiple (FEM).

Activitats previstes
A Igualada, tindrà lloc a la 
piscina Infinit, amb la parti-
cipació de l’actor Joan Valen-
tí, de 10 a 14 hores. L’import 
que es recapti de les entrades, 
serà integre per la FEM. A les 
11 es farà una sessió d’Aqua-
gym, i músics de jazz anima-
ran l’activitat, amb claqué a 
càrrec de Cristina Galtés. 
A la piscina municipal de Ca-
pellades, hi haurà un inflable 

Sis piscines de l’Anoia participen diumenge 
al Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

per a tothom que participi en 
el Mulla’t. A la piscina muni-
cipal de Santa Margarida de 
Montbui es faran activitats 
Lúdico-esportives per tots 
els joves. De la recaptació de 
les entrades, de cada una se’n 
destinarà 1 euro per la FEM.
A la piscina municipal d’Òde-
na, l’Esplai Pany del bosc farà 
activitats pels més petits, i 
també hi haurà un inflable. 
A Can Titó de Vilanova del 
Camí hi col.laborarà l’Esplai 
Endinsa’t, i també hi haurà 
inflable. La Colla Excursio-
nista de Vilanova del Camí 
també destinarà el dia al Mu-
lla’t. Del que és recapti de les 
entrades, se’n destinarà 2 eu-
ros per la FEM. L’Associació 
agrairà els voluntaris amb un 
petit esmorzar i una beguda.
A Calaf, a partir de les 10.00 
h. i fins ben entrada la nit, a 
la plaça Barcelona 92, 3x3 
de futbol -obert a totes les 
edats-. Al migdia, gran re-
mullada sota l’arc inflable en 
suport a la campanya del Mu-
lla’t de la Fundació Esclerosi 
Múltiple.
Durant tot el dia, les entrades 
venudes a la piscina aniran 
destinades a la Fundació Es-
clerosi Múltiple. 
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A l’entorn del 20è aniversari 
Federació Catalana dels Tres 
Tombs, l’Antic Gremi de Tra-
giners organitza el proper 16 
de juliol, a les 17.30 hores al 
Museu de la Pell, la taula ro-
dona Els Tres Tombs. Les dues 
cares del mirall.
Es vol posar sobre la taula el 
passat, present i futur dels tres 
tombs. Els tres tombs  han 
de ser el mirall d’una època 
passada on els homes de tra-
lla eren els protagonistes del 
transport de mercaderies i 
passatgers, han de ser refle-
xe fidel de la celebració de la 
festa, o bé creiem que hem 
d’obrir les portes a altres dis-
ciplines hípiques?.
Hi participaran Tània Guasch, 
presidenta de la Federació 
Catalana dels Tres Tombs; 
Andreu Bernadàs, de la Fe-
deració Tres Tombs de Sant 
Antoni Barcelona; Adolf Bar-
gués, d’Amics de Sant Antoni 
Abat de Martorell;  Miquel Vi-
vancos, de la Societat de Sant 
Antoni Abat de Rubí, i Quirze 
Puig, d’Arriers de Cerdanyola.

Jordi Soler i Dolors Canal, de l’Associació de l’Esclerosi Múltiple.

El 16 de juliol, taula 
rodona sobre la festa 
dels Tres Tombs

La piscina de l’Infinit, l’any passat, plena a vessar.

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

Sta. Margarida de Montbui
info@fernandezsanglas.com

www.fernandezsanglas.com
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D iumenge vinent, 10 
de juliol, a partir de 
les 11h, es durà a ter-

me la inauguració del pati del 
Museu de la Pell, recentment 
remodelat per l’Ajuntament 
com un nou espai per a la ce-
lebració d’esdeveniments a la 
ciutat. 
L’Associació Cultural Dessota 

Diumenge s’inaugura el “nou” pati del Museu 
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Demà, xerrada de Lluís 
Llach davant el Foment 
sobre el Procés 
Constituent

ha preparat, sota el títol Els ge-
gants surten al pati, una mati-
nal festiva perquè els assistents 
puguin gaudir dels gegants i 
els capgrossos que habitual-
ment descansen a la Casa de la 
Festa, ubicada al mateix Mu-
seu. Grans i petits podran in-
teractuar amb aquests entra-
nyables personatges i, a partir 
de les 12h, s’hi farà un vermut 
inaugural.  
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El passat dimecres dia 29 
de juny es va realitzar 
a la Biblioteca Central 

d’Igualada un emotiu acte de 
reconeixement als joves i grans 
que durant el curs 2015-2016 
han participat en la segona 
edició del projecte Acompa-
nya un Avi. Un grup de 37 nois 
i noies que cursen primer de 
batxillerat als instituts d’Igua-
lada han establert un vincle 
d’intercanvi de vivències amb 
28 persones grans que residei-
xen a la Residència i Centre de 
dia Pare Vilaseca, equipament 
gestionat pel Consorci Socio-
sanitari d’Igualada (CSSI).
Els joves voluntaris han dedi-
cat durant tot el curs una hora 
setmanal a visitar l’avi o àvia 
que se’ls hi ha assignat en fun-
ció de les seves afinitats. Els 
objectius assolits pel projecte 
han estat afavorir les relacions 
entre joves i grans, compartir 
vivències i diàleg, ampliar el 
coneixement i experiències 
dels joves, conèixer el funci-
onament d’una residència, 
iniciar experiències en l’àm-
bit del voluntariat, pal·liar la 
solitud i aïllament social que 

Premiats els participants d’Acompanya un Avi

pateixen les persones grans, 
incrementar la seva autoes-
tima, i ajudar a dignificar la 
vellesa. L’acollida per part dels 
dos col·lectius ha estat molt 
positiva i tant els avis com els 
nois i noies han gaudit molt. 
L’acte d’entrega de premis va 
comptar amb la presència de 
Marc Castells, alcalde de la 
ciutat i president del CSSI, i 
Jordi Ferrer, gerent del CSSI, 
que van dirigir unes paraules 
als assistents i van donar grà-
cies als joves i grans que han 
participat en el projecte així 
com al personal de la Resi-
dència pare Vilaseca que ho ha 
fet possible, incloent la Maria 
Àngels Riba, directora tècnica, 
la Carla Jorba, presentado-
ra de l’acte i educadora soci-
al, la Dora Gassol i la Sandra 

Balcells, assistents socials, la 
M.Àngels Toribio, integradora 
social i la Silvia Grau, fisiote-
rapeuta.
Durant l’acte es va poder 
gaudir de tres peces musicals 
interpretades pel cantant i pi-
anista Marc Mateu Salat, de 
lectures de vivències perso-
nals de la Sara Segura i la Júlia 
Costa, d’una peça al piano de 
la Clara amb ball de la Sara, 
d’un poema recitat per la Ce-
lerina Solé, d’un poema llegit 
per la Jana i que ha aprés amb 
la Montserrat Vila, i d’una lec-
tura de la Juliana Esteban.
L’alcalde i el gerent van fer 
entrega a totes les parelles de 
joves i persones grans d’un di-
ploma i d’un petit obsequi re-
alitzat en cuir per Nubuckcuir, 
empresa igualadina fundada 

per Marta Ferrer i Mon Soler, 
antigues alumnes de l’Escola 
Gaspar Camps.
En la part final de l’acte es va 
poder gaudir d’un conte amb 
cançons de boleros, narrat i 
cantat de forma brillant per 
Mònica Torra, artista que des 
del 2003 es dedica a explicar 
contes. En acabar, es va rea-
litzar la fotografia de grup de 
tots els participants, que va re-
alitzar la jove fotògrafa iguala-
dina Marina Méndez.
La primera edició d’aquest 
projecte intergeneracional es 
va iniciar el mes de desembre 
de 2014. El projecte tindrà 
continuïtat amb una terce-
ra edició el curs 2016-2017 
que es preveu ampliar també 
als usuaris del Centre de Dia 
Montserrat.
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El Casal Popular d’Iguala-
da-El Foment, organitza per 
demà dissabte 9 de juliol una 
xerrada amb el President de 
la Comissió del Procés Cons-
tituent del Parlament de Ca-
talunya, Lluís Llach.  El can-
tant i actualment diputat al 
Parlament, està recorrent tot 
el país com a President de la 
Comissió d’estudi del Procés 
Constituent fent xerrades per 
analitzar la situació política 
actual a Catalunya, per expli-
car en què consisteix el Pro-
cés Constituent i sobretot per 
debatre sobre l’oportunitat 
que ens presenta el procés de 
construcció de la República 
Catalana. 
Amb un format de xerrada 
on les persones que hi assis-
teixin podran preguntar-li 
directament al diputat Lluís 
Llach totes aquelles qüestions 
al voltant del procés constitu-
ent, es busca un acte partici-
patiu, tal com ho ha de ser el 
propi procés constituent. 
L’acte amb Lluís Llach serà a 
les 18:30 de la tarda, davant 
mateix del Foment, a la Ram-
bla Sant Isidre.  



Mary Kay Cosme-
tics és una com-
panyia d’Alta Cos-
mètica que s’ha 
posicionat com a 
companyia número 
1 en venda directa 
de cosmètica. Tres 
dels factors que 
han contribuït al 
seu èxit són un ser-
vei personalitzat, 
un preu molt com-
petitiu i una garan-
tia de satisfacció 
del 100%.

Avui ens agradaria co-
nèixer més de prop en 
què consisteix el servei 
personalitzat d’aquesta 
gran empresa del sec-
tor de la bellesa. Ens ho 
explica Olga Jiménez, 
Empresària Nacional In-
dependent de Mary Kay

Olga, què és 
exactament una classe 
magistral de cura de la 
pell?

La classe magistral és 
el nostre segell perso-
nal. Totes les nostres 
clientes en reben una, 
que pot ser individual o 
en grup. A més, a l’estiu, 
adaptem els tractaments 
i el maquillatge a les al-
tes temperatures. Si la 
classe se celebra en 
grup la clienta gaudirà 
dels avantatges de ser 
amfitriona. Una de les 
coses que més agraden 
a tothom és que la clas-
se és gratuïta i sen-
se compromís de 
compra. La clien-
ta podrà formu-
lar  les seves 
preocupa-
cions i 

es buscaran les millor 
solucions perquè pu-
gui lluir una pell sana i 
impecable i un maqui-
llatge a mida dissenyat 
només per a ella. Du-
rant la classe la clienta 
aprendrà com realizar 
tots els passos a casa, 
ja que s’ho farà ella ma-
teixa guiada per la seva 
consultora. Gaudirà de 
tractaments de mans i 
llavis, tractaments de 
rostre antiaging, ilumina-
dors o rehidratants amb 
resultats visibles des de 
la primera aplicació o del 
tractament de microder-
moabrasió que polirà la 
pell donant-li un tacte de 
rostre de bebè. Apren-
drà com cuidar el seu 
contorn d’ulls i, a més, 
s’aplicarà un maquillatge 
que ressaltarà molt més 
els resultats obtinguts. 
D’aquesta manera podrà 
provar abans de com-
prar, quelcom que és 
poc habitual en el món 
de la cosmètica. Sorti-
rà preciosa, amb l’auto-
estima alta i a punt per 
menjar-se el món. Ac-
tualment són moltes les 
bloggers que fan ressò 
d’aquest sistema únic i 
el recomanen a tothom. 
Celebrar una classe és 
un pla divertit i gratifi-
cant. És una gran idea 
organitzar-ne una per 
a celebrar un aniversa-
ri, un comiat de soltera, 
una graduació o sim-

plement per passar una 
tarda agradable amb la 
família o les amigues. I 
el millor és que és total-
ment gratuïta!

En què consisteix 
ser amfitriones d’una 
classe?

Avui en dia el que està 
de moda és viure expe-
riències. Una classe ma-
gistral de cura de la pell 
i automaquillatge és tota 
una experiència i més si 
es gaudeix en grup. A les 
dones ens encanta com-
partir moments especi-
als amb les nostres ami-
gues i familiars. El servei 
de Mary Kay és tan ex-
clusiu que no es troba en 
botigues i només s’hi pot 
accedir si coneixes una 
consultora o una amiga 
et refereix o et convida 
a una classe. Com am-
fitriona que comparteix 
MaryKay amb les perso-
nes del seu entorn,  l’or-
ganitzadora de la clas-
se rebrà un tracte Vip, 
descomptes i regals. No 
dubtis a preguntar!

A més de la classe de 
cura de la pell y la d’au-
tomaquillatge, quins 
altres tipus de classes 
es poden gaudir?

Es pot organitzar una 
sessió de tendències en 
maquillatge i moda, una 
de corporals i spa o fins 
i tot una sessió especial 

per a núvies i acompa-
nyants, on aprendran a 
estar precioses per al 
gran dia. Estem obertes 
a tot tipus de propostes 
i les sessions es poden 
fer a mida. Les nostres 
clientes tindran dret a 
rebre una primera clas-
se de cura de la 
pell amb una 
altra d’auto-
maquillatge 
al cap de 
15 dies. 
Després 

Olga Jiménez Muntané
Empresària Nacional

Independent de Mary Kay 
630670239 

olgajimenezmk@gmail.com
 www.olgajimenez.es

La classe magistral de cura de la pell i automaquillatge, 
un gran assessorament en imatge personal que ofereixen 

les consultores de bellesa independents de Mary Kay

les veurem 4 cops a 
l’any, per revisar la seva 
pell durant els canvis 
d’estació i presentar-los 
les noves col·leccions, 
de manera que seran 
les primeres a assaben-
tar-se del que es porta.
 

En definitiva, ofe-
rim un servei 

d’alt nivell amb 
professionals 
atentes i ben 
preparades.
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Si desitges demanar dia i hora per una 
classe de cura de la pell o automaqui-

llatge gratuïta amb les teves amigues o 
saber més de l’oportunitat de ser Con-
sultora, contacta amb la teva consulto-
ra de bellesa o, si no la tinguessis, amb 

Olga Jiménez al 630670239 
o a olgajimenezmk@gmail.com
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L a Penya Blaugrana 
d’Igualada va celebrar 
el seu 57è aniversa-

ri amb un sopar al Jardí dels 
Encants de l’Ateneu Igualadí, 
amb l’assistència d’un cente-
nar de comensals.
Durant la sobre taula, i Amb 
la presència de Ramon Ter-
mens, Síndic del Penyista i 
representant el FCB, de l’ex-
jugador Pere Valentí Mora, de 
l’Agrupació Barça Jugadors, 
i de la regidora d’Esports de 
l’Ajuntament d’Igualada Rosa 
Plassa, es va fer l’entrega de les 

La Penya Blaugrana 
celebra el 57è aniversari

Comença una nova 
edició de l’Estiuet

insígnies de l’entitat.
Les insígnies de plata de la Pe-
nya Blaugrana d’Igualada, en 
reconeixement als més de 25 
anys de fidelitat a l’entitat, es 
van atorgar als penyistes Jo-
sep Maria Talló, Lluís Muñoz 
i Joan Freixas. I les insígnies 
d’or, en reconeixement als 
més de 50 anys d’antiguitat a 
l’entitat, es van atorgar als pe-
nyistes Jaume Ferrer, Ramon 
Clotet, Rosa Pons i Pere Martí.
Tot seguit es van succeir els 
parlaments de les autoritats 
presents a l’acte, i la festa va fi-
nalitzar amb un bingo a càrrec 
del Showman Txema López.
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En el cas dels autònoms, 
es podran donar d’alta 

en només 2 hores i 
gratuïtament, i també 

es podran crear 
empreses SL i SLNE

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres, 1 
de juliol, l’espectacle 
Dansant per la vida, de 

la companyia igualadina Can 
Cantem va iniciar a la Plaça 
de l’Ajuntament les activitats 
de l’Estiuet 2016. Aquest és un 
projecte de lleure adreçat als 
infants, impulsat pel departa-
ment municipal de Joventut, 
que té com a objectiu contri-
buir a la conciliació familiar 
durant les vacances escolars, 
donant protagonisme a la di-
versió i l’aprenentatge. Per tal 
de celebrar l’inici de les acti-
vitats, divendres es van convi-
dar tots els casals de la ciutat 
a participar d’aquesta festa 

Tots els socis guardonats aquest any amb les insígnies d’or i plata.
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L ’Ajuntament d’Iguala-
da ha estat recentment 
acreditat com a Punt 

d’Atenció a l’Emprenedor, 
Punt PAE, fruit d’un conveni 
de col·laboració amb el Mi-
nisteri d’Indústria, Energia i 
Turisme i la Diputació de Bar-
celona, convertint-se en l’únic 
PAE públic a la comarca de 
l’Anoia. 
El Punt PAE, ubicat a les instal-
lacions del viver d’empreses 
Ig-nova Tecnoespai, amplia i 
complementa així els serveis 
municipals als nous empre-
nedors i empreses que volen 
iniciar una activitat. A més de 
prestar el servei d’informació i 
assessorament en la definició i 
posada en marxa de les inicia-
tives empresarials que ja es ve 
desenvolupant des de fa anys, 
a partir d’ara es podrà realit-
zar també la tramitació per a 
la constitució i inici de les ac-
tivitats, agilitzant i abaratint 
els processos de posar en mar-
xa una empresa. 
Les formes jurídiques que es 
podran constituir a través del 
PAE són empresari individual 
(treballador autònom), Soci-
etat de Responsabilitat Limi-
tada (SL) i Societat Limitada 
Nova Empresa (SLNE). Per 
altres formes jurídiques, com 
ara les Societats Civils Priva-
des, Cooperatives ó Laborals, 

Igualada ja té un Punt d’Atenció a 
l’Emprenedor, útil per crear un negoci

d’animació infantil. 
Aquest any, l’Estiuet d’Igua-
lada es realitza en dos centres 
educatius, el Ramon Castell-
tort i el Garcia Fossas i comp-
ta en total amb 315 infants 
inscrits, distribuïts en els di-
ferents torns. La setmana amb 
més inscripcions és l’actual, 
amb 247 participants. La pro-
gramació que s’està duent a 
terme a les dues escoles és si-
multània i inclou tallers, jocs, 
gimcanes, excursions, piscina i 
moltes altres activitats.  
L’Estiuet va arrencar el passat 
27 de juny i s’allargarà fins 
el proper 29 de juliol. Del 30 
d’agost al 9 de setembre, tin-
drà lloc a l’Espai Cívic Centre, 
com en les darreres edicions. 
 

caldrà seguir els tràmits regla-
mentaris en cada cas. El PAE 
utilitzarà el sistema de tra-
mitació telemàtica (STT) del 
Centre d’Informació i Xarxa 
de Creació d’Empreses (CIR-
CE) que permet l’intercanvi 
de la documentació necessà-
ria per a la creació d’empre-
ses mitjançant el Document 
Únic Electrònic (DUE). La 
tramitació telemàtica agilit-
zarà el procés de constitució 
d’empreses ja que permet ges-
tionar d’un sol cop fins a 22 
tràmits de les administracions 
públiques implicades relatius 
a l’alta de l’activitat, com ara 
Hisenda i la Seguretat Social.  

Aquest tipus de tramitació té 
com a principals avantatges 
evitar desplaçaments a les per-
sones i sobretot un important 
estalvi de cost i de temps. En 
el cas dels autònoms, es podrà 
donar d’alta l’activitat la en un 
màxim de dues hores durant 
el mateix dia i gratuïtament. 
En el cas de les SL, els tràmits 
inicials de constitució de la 
societat es podran realitzar en 
tres hores i l’empresa podrà 
estar constituïda en el termini 
de quatre a deu dies, un cop es 
fa la signatura davant notari. 
Si es fa presencialment, aquest 
procés pot durar fins a qua-
ranta dies. Pel que fa a les SL 
i SLNE, només caldrà abonar 
les despeses de notaria i d’ins-
cripció definitiva al Registre 
Mercantil. Segons dades de la 
Diputació de Barcelona, les 
empreses de la demarcació de 
Barcelona constituïdes l’any 
2015 a través dels Punts PAE 
dels Centres Locals de Serveis 
a les Empreses, els van suposar 
un estalvi conjunt de 282.330 
euros. 
Les persones interessades a 
donar d’alta la seva activitat 
de manera ràpida, gratuïta i 
amb un sol únic interlocutor, 
poden contactar amb el Punt 
PAE a través del 93 806 65 55, 
al correu oficinaempresa@
aj-igualada.net o presencial-
ment a l’Ig-nova Tecnoespai, a 
l’Avinguda Barcelona, 105.  

El 4D Health, guardonat per Blanquerna

REDACCIÓ / LA VEU 

A finals de juny s’ha ce-
lebrat al Palau de la 
Música Catalana de 

Barcelona la Graduació dels 
alumnes de la Facultat de 
Ciències de la Salut de Blan-
querna, que inclou els estudis 
d’Infermeria, Nutrició i Fi-
sioteràpia. Com cada any, en 
aquest acte tan important per 
aquells que finalitzen els es-
tudis universitaris, s’atorguen 
reconeixements a les entitats i 
centres sanitaris que col·labo-
ren amb la facultat i en la for-
mació pràctica dels estudiants. 
Enguany, el centre d’innova-
ció per la salut 4D Health ha 
rebut el Premi Blanquerna 
Salut, atorgat per la branca 
d’Infermeria, que distingeix 
l’hospital simulat igualadí per 
la seva innovació en les pràc-
tiques formatives d’aquests es-

tudiants i l’ús de la simulació 
com a eina indispensable per 
a l’aprenentatge. La formació 
en simulació aporta un entorn 
segur i a la vegada innovador 
que, a més, brinda una opor-
tunitat única als estudiants i 
els prepara pel món professi-
onal, que aviat afrontaran. El 
doctor Enric Macarulla, direc-
tor d’estratègia i cofundador 

del 4D Health, va ser l’encar-
regat de recollir el guardó en 
representació del centre.  
En aquest esdeveniment, 
s’han atorgat reconeixements 
també a l’Institut Guttmann, 
per la seva col·laboració en la 
formació dels alumnes de Fisi-
oteràpia i a l’Hospital de Bell-
vitge, per la seva col·laboració 
amb els alumnes de Nutrició.   
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El Consell d’Adminis-
tració de CaixaBank 
ha acceptat la renúncia 

d’Isidre Fainé com a presi-
dent de l’entitat i ha aprovat 
el nomenament de Jordi Gual 
com a president no executiu 
de CaixaBank, entitat finan-
cera líder del mercat espa-
nyol. Per la seva part, Gonzalo 
Gortázar, conseller delegat de 
CaixaBank, continuarà com a 
primer executiu de l’entitat.
Isidre Fainé es mantindrà, 
com fins a ara, com a presi-
dent de la Fundació Bancària 
“la Caixa” i de CriteriaCaixa, 
accionista de control de Cai-
xaBank, i ampliarà la seva de-
dicació al capdavant d’amb-
dues entitats.
Aquesta decisió s’emmarca 
en el compliment de la Llei 
26/2013 de caixes d’estalvis 
i fundacions bancàries, que 
estableix la incompatibilitat 
entre el càrrec de patró de 
les fundacions bancàries i de 
membre de l’òrgan de go-
vern de l’entitat bancària de 
la qual la Fundació és accio-
nista.
Isidre Fainé, impulsor de la 
revolució comercial de Cai-
xaBank des de 1999
Isidre Fainé es va incorporar 
a “la Caixa” a finals de 1981, 
com a director general adjunt 
i responsable de tota l’activi-
tat comercial, inclosa la xarxa 
de 500 oficines; va ser nome-

Isidre Fainé presidirà la 
Fundació Bancària “la 
Caixa” i CriteriaCaixa

nat director general el 1999 i 
va assumir la presidència de 
l’entitat el 2007, en substitu-
ció de Ricard Fornesa.
Des de 1999, primer com a 
director general i després 
com a president de “la Caixa”, 
Fainé va implementar una 
veritable revolució comerci-
al, en convertir a CaixaBank 
– entitat que l’any 2011 va as-
sumir el negoci bancari de “la 
Caixa”– en la primera entitat 
financera del mercat espa-
nyol, multiplicant per 4,6 ve-
gades el seu volum, doblant el 
nombre de clients i triplicant 
la inversió en Obra Social.
En el mateix període, i fins al 
tancament de l’exercici 2015, 
l’entitat ha multiplicat per 
pràcticament 5 el volum de 
crèdits (de 42.442 a 206.437 
milions) i per 4 el de recursos 
totals de clients (de 74.374 
a 296.599 milions) en gran 
part per l’àmplia oferta de 
serveis financers promoguda 
per Fainé des de la seva arri-
bada a l’entitat.
Durant la seva trajectòria, 
Fainé ha impulsat el desple-
gament del negoci bancari 
mitjançant la xarxa d’oficines 
més extensa del sistema fi-
nancer espanyol. Ha insis-
tit en què el seu objectiu és 
“seguir treballant pel Grup 
“la Caixa” amb la mateixa 
entrega, il·lusió i energia del 
primer dia, però a més amb 
l’experiència acumulada des-
prés de 35 anys en l’entitat”.
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Jordi Gual, Isidre Fainé i Gonzalo Gortázar.
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El president Puigdemont 
va presidir dijous pas-
sat al vespre el Sopar de 

l’Emprenedor de l’Anoia, que 
organitza la Unió Empresarial 
de l’Anoia (UEA). L’acte, pre-
sentat per l’actor Quim Mas-
ferrer, tenia com a eslògan 
“Empresa, Territori i Talent”. 
El premi UEA al gremi o ins-
titució se l’ha endut l’empresa 
d’economia social Abacus 
Cooperativa, el premi al com-
promís social ha estat per la 
paperera Pere Valls, el guardó 
a l’empresa innovadora se l’ha 
endut Intesis Software dedica-
da al hardware i software per 
a l’automatització d’edificis, 
Original Buff s’ha endut el 
premi a la capacitat empre-
nedora i, finalment, l’empresa 
de productes químics Quim-
ser ha estat reconeguda amb 
el premi a la trajectòria em-
presarial.  
A més dels premis UEA, en el 
transcurs de l’acte s’han donat 
també guardons en col·labo-
ració amb altres entitats. El de 
TICAnoia se l’ha endut Car-
diosos Global Protection per 
l’aplicació Cardiocity112, el 
premi Campus Motor Anoia 
ha estat pel corredor de moto-
ciclisme Jordi Viladoms i el de 
comunicació atorgat conjun-
tament per la UEA I el Col·le-

El president Puigdemont defensa 
“l’aposta intel·ligent” d’Igualada per la 
universitat i la indústria

gi de Periodistes de Catalunya 
ha estat per Sílvia Giralt Estè-
tica Avançada. 

Puidgdemont: “Cal recupe-
rar la visió de país” 
El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, va reivin-
dicar en el seu discurs la ne-
cessitat que “Catalunya recu-
peri la visió de país basada en 
diferents centralitats territo-
rials”, per tal de “reequilibrar 
el territori”. “Tenim la sort de 
tenir grans ciutats com Barce-
lona, que volem que segueixi 
sent referent mundial, però 
les comarques heu de dema-
nar la centralitat que us toca”, 
va assegurar, “i cal que ens hi 
posem tots”.  
El cap de l’Executiu va llençar 
un missatge d’optimisme, as-
segurant que, “avui tenim mo-
tius per l’esperança i l’Anoia 
en té per estar orgullosa i tenir 
molta estima”.
Després del mal moment eco-
nòmic que ha viscut el país en 
els darrers anys, el president 
va fer notar que “les coses es-
tan anant millor” i hi ha mol-
tes dades positives que con-
viden a l’optimisme. Malgrat 
això, també va constatar que 
“aquest creixement encara no 
s’ha transferit en el combat 
contra les desigualtats”. “No es 
tracta només de reduir les llis-
tes de l’atur, sinó que siguem 

capaços d’apostar per llocs de 
treball de qualitat, especialit-
zats i que es quedin a casa nos-
tra”, va reflexionar. I va afegir 
que, en aquest sentit, “l’aposta 
per la indústria i per la univer-
sitat, com està fent l’Anoia, és 
una aposta intel·ligent”.
El president va acabar el seu 
parlament agraint als em-
presaris “l’esforç fet aquests 
anys” de dificultats i valorant 
la “grandesa que té tenir un 
teixit productiu valent, que se-
gueix apostant per quedar-se 
aquí, al país”. “El Govern 
us acompanyarà sempre en 
aquest suport moral perquè 
Catalunya no perdi el tren de 
la quarta revolució industrial i 
necessitem tenir les eines ade-
quades com a estat per poder 
aprofitar les oportunitats que 
se’n derivin”, va sentenciar.
El cap de l’Executiu va desta-
car que, a diferència del que 
passa a l’Estat espanyol, on la 
classe política “no és capaç de 
posar-se d’acord per crear un 
nou Executiu i no té projecte 
de país clar”, Catalunya “no 
es rendeix, és capaç de supe-
rar enormes dificultats i és un 
país que s’estima a sí mateix”. 
“En aquest país les empreses 
no marxen, sinó que saben 
que val la pena invertir-hi, i 
per això Catalunya, i l’Anoia 
en particular, tenen futur”, va 
concloure.

Tots els guardonats a la nit de l’empresari de l’Anoia, amb les autoritats.



PIA PRAT JORBA

“EL MEU PARE NO POT VENDRE EL SEU PIS 
PER CULPA DE LA SEVA MALALTIA DEGENERATIVA”

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

La banca no rectifica en el 60% de casos en que el client té raó.

Les queixes cauen un 31%
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lar del compte, o moltes altres situacions similars que es 
poden produir amb tots els problemes que ocasionen. 

Per aquests motius han anat apareixent una sèrie d’ins-
truments preventius per garantir que es compleixi la vo-
luntat de la persona que en un futur pogués no tenir la 
capacitat per a expressar-la. 
Un d’ells són els poders preventius.

Què és un poder preventiu?
- És un document Notarial que permet a una persona 
(Poderdant) designar-ne a una altra o altres (Apodera-
des) perquè actuïn representant els seus interessos en 
cas d’arribar a la mancança de capacitat necessària per a 
manifestar la seva voluntat.

Cal que el poder sigui vàlid des del dia de la firma o 
pot firmar-se i deixar la seva validesa per un moment 
futur?
- No, pot estipular-se que el poder no tindrà efecte si 
no es dóna el cas que la persona que el dóna pateixi la 
incapacitat prevista al document o bé estipular-se que el 
poder sigui vàlid des del mateix dia de la seva firma i que 
seguirà vigent en cas d’arribar a  produir-se la incapaci-
tat esmentada.

El poder ha de ser general o pot ser limitat?
- El poder pot tenir totes les facultats que desitgi el firmant, 
des d’un poder bàsic d’administració, fins a facultats molt 
àmplies, com la venda d’un pis, o fins i tot operar amb els 
seus comptes bancaris.

El poder es pot donar a diferents persones perquè hagin 
de firmar alhora i evitar dependre d’una sola?
- Sí, es pot donar a una persona o a vàries perquè puguin 
utilitzar el poder indistintament (solidari) o bé a vàries per-
sones perquè, de forma obligatòria, hagin de fer servir el 
poder conjuntament (mancomunat). Lògicament l’elecció 
per l’un o l’altre tipus dependrà de les circumstàncies per-
sonals i familiars de cadascú.

Es pot anul·lar el poder?
- Per descomptat, en qualsevol moment es pot anul·lar el 
poder simplement anant a una Notaria i firmant un docu-
ment anomenat “revocació de poder”.

Què passa en cas de la defunció de l’atorgant del poder?
- El poder queda automàticament revocat i la seva utilitza-
ció per part de l’apoderat seria un frau de Llei.

Què passa en cas de separació, divorci o extinció  de pa-
rella de fet envers els poders concedits entre cònjuges o 
entre els membres de la parella?
- Igualment queden revocats de forma automàtica per Llei.  
 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

A la desesperada. 
Vueling contrata 34 pilotos y alquila 6 aviones para atajar su crisis

Otra vez se está politizando un tema que es meramente 
numérico: el sistema de pensiones actual no es sostenible.

XAVIER MORALES
Economista
@xm300

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

SERGI SABORIT VILÀ @ssaborit 
Periodista. Cap de secció d’Expansión.

ELS BREXITERS I LA QUOTA 
DEL GIMNÀS 

F
a quinze dies va venir a la meva Notaria un se-
nyor ancià vidu, el Senyor “Jordi” (nom ficti-
ci...), acompanyat de dos dels seus fills, amb la 
intenció -segons em van comentar- de vendre 

el seu pis de tota la vida i així poder anar pagant les 
despeses de la residència on vivia, ja que els seus fills no 
podien mantenir el pagament de la residència amb els 
seus sous, portaven varis anys fent-ho i ja havien gastat 
tots els seus estalvis per tal d’ajudar a pagar l’atenció 
del seu pare.

Quan vam començar a llegir l’escriptura de venda del 
pis del Senyor “Jordi”, em vaig adonar que seria impos-
sible firmar-la. El Senyor “Jordi” no entenia què havia 
de firmar, i malauradament no sabia ni on estava degut 
a la malaltia degenerativa que patia, per la qual cosa, 
com a Notari, no vaig poder seguir endavant amb l’es-
criptura de venda.

Després d’explicar a la part compradora que no podria 
efectuar-se la compra-venda del pis, vaig estar parlant 
una estona amb els fills, explicant que l’única solució 
era anar al procés d’incapacitat judicial  i posterior no-
menament de tutor dictat pel Jutge i, una vegada decla-
rada la incapacitat, s’hauria d’obtenir addicionalment 
l’autorització judicial per a la venda, amb tot el que 
suposava el retard de mesos i fins i tot anys que tarden 
-segons el casos- per poder-ho obtenir.

Els vaig comentar la possibilitat d’haver previst aquesta 
situació uns anys abans del deteriorament mental ir-
reversible del seu pare, mitjançant la firma d’un poder 
preventiu, especial o general amb efectes des del mateix 
dia de la seva firma o des que es presentés dita discapa-
citat acompanyat del pertinent certificat mèdic.

L’any 1916 l’esperança de vida a Catalunya era de 38 
anys, i en canvi un segle després és de gairebé 83 anys, 
per la qual cosa sovint malauradament es produeixen a 
moltes famílies situacions com la descrita, o per exem-
ple, la necessitat d’haver de fer pagaments a través del 
banc, impossibles si no es té un poder Notarial del titu-

A 
l’estiu sempre dubto si seguir pa-
gant la quota del gimnàs, ara ve 
mes de gust la cerveseta a la fresca 
i també ens estalviarem uns euros, 

oi? Tornant de vacances segur que hi ha una 
bona promoció i em surt la matrícula bé de 
preu. Els britànics en el recent referèndum 
han decidit abandonar la Unió Europea 
(UE) amb un argument principal, reprendre 
el control sobre les decisions en política eco-
nòmica i de migració. Es tractaria en defini-
tiva, d’estalviar-se l’aportació neta al pressu-
post comunitari i limitar el lliure moviment 
de persones que, com defensen els Brexiters, 
estaria portant a un major atur, a la saturació 
dels serveis públics i a mes inseguretat.

Els arguments per la sortida de la UE són 
discutibles però, en qualsevol cas, no sembla 
raonable estalviar-se la quota de soci i gaudir 
de les avantatges del club. Aquest club és el 
mercat únic i representa mes del 50% dels 
intercanvis comercials pels britànics.

 
Els britànics no són un soci més, desprès de 
dures i recurrents negociacions disposa del 
carnet VIP: Margaret Tatcher va aconseguir 
un important descompte en la aportació al 
pressupost comunitari, John Major va man-
tenir la lliura fora del euro, en Tony Blair no 
aplicar tots els acords de Schengen i el ma-
teix Cameron estalviar-se una creixent inte-
gració política.

Els tractats preveuen dos anys de negoci-
acions per a la sortida ordenada del Regne 
Unit de la UE, que seran tècnicament i po-
lítica complexes i agreujats per la necessària 
resposta a l’actual posició dels escocesos i la 
d’Irlanda del Nord.

O finalment pot ser no caldrà sortir de la 
UE? Pot ser que els britànics tinguin ganes 
altre cop d’apuntar-se al gimnàs passat l’es-
tiu si els deixen el preu de la matrícula mes 
econòmica i un bonic carnet VIP?  

Els tractats preveuen dos 
anys de negociacions per 
a la sortida ordenada del 

Regne Unit de la UE
C. JIMÉNEZX. MORALESXAVIER MORALES

CARLOS JIMÉNEZ

Quan vam començar a llegir l’escriptura de venda del pis del 
Senyor “Jordi”, em vaig adonar que seria impossible firmar-la. 
El Senyor “Jordi” no entenia què havia de firmar, i malaura-

dament no sabia ni on estava degut a la malaltia degenerativa 
que patia, per la qual cosa, com a Notari, no vaig poder seguir 

endavant amb l’escriptura de venda.
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CALAF / LA VEU 

Cent cinquanta perso-
nes van prendre part, 
aquest dilluns al ves-

pre, a l’inici de l’Any Figue-
rola amb el qual Calaf com-
memora el bicentenari del 
naixement de Laureà Figuero-
la. El reconegut economista i 
polític català va néixer a Calaf 
el 4 de juliol de 1816.
Amb el carrer Ravalet ple de 
gent, la celebració va comen-
çar al número 17, on s’ubica 
la casa pairal de la Família Fi-
guerola. L’alcalde, Jordi Badia, 
acompanyat per Merche, Ma-
nuel José i Maite Figuerola, 
van ser els encarregats de des-
cobrir la placa commemora-
tiva que s’ha ubicat en aquest 
edifici com a reconeixement i 
en record del bicentenari del 
naixement de qui va ser l’ins-
taurador de la pesseta.
L’acte va continuar a la pla-
ça Ravalet on la regidora de 
l’àrea d’Economia i Finances, 
Montse Mases, va fer un repàs 
històric de la vida de l’home-
natjat i va avançar que la ce-
lebració aniria més enllà d’un 
dia. I és que l’objectiu de l’Any 
Figuerola és recordar aquesta 
figura cabdal per a la història 
econòmica alhora que es dóna 
a conèixer entre les noves ge-
neracions. Per aquest motiu, 
s’està buscant la complicitat 

de tota la societat calafina, en-
titats, centres educatius, així 
com establiments comercials 
i hotelers per tal que durant 
aquests propers 12 mesos es 
doni vida al seu record i a tot 
el seu llegat des de diferents 
àmbits.
Per part de la família, Merche 
Figuerola va ser l’encarrega-
da de dirigir-se als presents 
mostrant la seva gratitud per 
aquest reconeixement i per 
voler comptar amb la família 
a l’hora d’organitzar noves 
propostes que serveixin per 
recordar la figura de Figuero-
la. Finalment, l’alcalde va ex-
plicar que proposarà un regla-
ment d’honors i distincions i 
que quan estigui fet es farà un 
reconeixement solemne al qui 
va ser ministre d’Hisenda del 
govern espanyol. Per finalitzar 
la part més protolcol·lària, el 
mateix alcalde va entregar a 
la família un obsequi com-
memoratiu en record de l’acte 
que ha donat inici a l’Any Fi-
guerola. 
Seguidament es va donar 
a conèixer el cartell que es 
convertirà en la imatge de la 
propera Festa Major de Calaf, 
sorgit de la primera convoca-
tòria de concurs de cartells. 
Les bases de la convocatòria 
del guardó determinaven que 
el tema principal del car-
tell havia de ser la figura de 

Laureà Figuerola.
L’obertura de l’Any Figuerola 
es va cloure amb un brindis i 
amb l’aplaudida actuació del 
grup ‘Vent endins’, que van 
oferir un repertori d’havane-
res amb versions adaptades a 
un estil molt propi.

Concurs de cartells
Montse Graells va ser la gua-
nyadora del primer Concurs 
de cartells de la Festa Major 
de Calaf. En total, hi han par-
ticipat 13 persones i s’han re-
collit 18 propostes diferents, 
ja que cada autor podia pre-
sentar dos cartells diferents. 
Des d’aquesta setmana i fins 

Calaf ret homenatge a Laureà Figuerola i dóna el tret de 
sortida a un any amb activitats de diferents caire 

passada la Festa Major, a mit-
jan setembre, els cartells es-
taran exposats al vestíbul de 
l’Ajuntament de Calaf.
L’hereuet i la pubilleta de Ca-
laf van ser els encarregats de 
descobrir el cartell guanyador. 
L’alcalde va fer entrega de la 
reproducció del cartell i d’un 
diploma acreditatiu a la gua-
nyadora. El guardó està valo-
rat en 300 euros.
Durant el moment de l’en-
trega del premi, l’autora va 
explicar que el cartell busca 
“la vistositat que ha de tenir 
un cartell de Festa Major”. Per 
aquest motiu juga amb colors 
vius i amb els negatius de les 

imatges relacionades amb 
Laureà Figuerola i Calaf. En 
el muntatge s’hi poden loca-
litzar diferents anys que, se-
gons Graells, “serveixen per 
vincular i fer més entenedores 
les imatges triades: Calaf en 
l’època del naixement d’en 
Laureà Figuerola, el campa-
nar en l’actualitat, un dels 
seus millors retrats, la prime-
ra pesseta, un facsímil d’una 
carta dirigida a en Laureà i un 
bitllet de 100 pessetes”. Final-
ment, les papallones i les fu-
lles intenten “enllaçar l’estiu 
amb les portes de la tardor”, 
època en la que es celebra la 
Festa Major de Calaf. 

MASQUEFA / LA VEU 

Dimarts al matí, un 
membre de la Guàr-
dia Civil va entrar, 

pel registre d’entrada de 
l’Ajuntament masquefí, un 
requeriment d’informació 
sol·licitant documentació 
relacionada amb la con-
tractació de l’empresa Efial. 
L’Ajuntament de Masque-
fa és un dels investigats en 
l’operació Térmyca. Aquesta 
operació investiga a diversos 
ajuntaments de tot l’estat per 
delictes contra administració 
pública, organització crimi-
nal, blanqueig de capitals, 
malversació, prevaricació, 
suborn i tràfic d’influències, 

entre d’altres. 
L’alcalde Xavier Boquete ma-
nifestava, en el moment del 
fets que “Com sempre hem 
fet, col·laborarem amb la jus-
tícia en tot allò que puguem. 
No obstant, ens ha semblat 
molt estrany que tractant-se 
d’unes actuacions “secretas”, 
tal com diu l’ordre judicial, la 
premsa n’hagi tingut coneixe-
ment abans que l’Ajuntament 
rebés el requeriment”.
Per ahir dijous era prevista un 
sessió plenària on es presen-
tava una moció d’urgència 

on s’explicaven els motius i 
la determinació de l’Ajunta-
ment per posar fi a la relació 
contractual, de forma imme-
diata i ordenada, amb l’em-
presa Efial.
A hores d’ara, des d’Alcaldia 
ja s’ha comunicat als dife-
rents departaments munici-
pals amb els quals l’empresa 
hi guardava relació profes-
sional que, ordenadament i 
sense que cap tasca quedi de-
satesa, en el termini més curt 
de temps es finalitzi la col·la-
boració amb Efial.
L’equip de govern reconeix la 
bona tasca professional de-
senvolupada per la consulto-
ra -una valoració compartida 
també pels mateixos tècnics 

L’equip de govern res-
cindirà tots els contrac-
tes amb l’empresa Efial

municipals-, però l’Ajunta-
ment de Masquefa, fent ús del 
seu deure i responsabilitat per 
mantenir una bona imatge de 
la vila i per no posar en risc 
el bon nom de Masquefa pren 
aquesta decisió ja irrevocable.
L’empresa Efial SL (actual-
ment CGI), des de l’any 2009 
presta serveis d’assessora-
ment econòmic i financer al 
govern de l’Ajuntament de 
Masquefa i a l’empresa públi-
ca Masquefa Impulsa SL.

ERC i el PSC demanen expli-
cacions
Vista l’alarma social que ha 
desencadenat a Masquefa i 
a l’Anoia pels requeriments 
efectuats per la Guàrdia Civil, 

els grups municipals del PSC 
i ERC van demanar informa-
ció del que estava succeint 
al secretari de la corporació. 
El mateix dimarts a la tarda 
es va convocar una junta de 
portaveus per donar les per-
tinents explicacions.
Els grups municipals d’ERC i 
PSC valoraven com a insufi-
cients les explicacions dona-
des pel govern de Masquefa, 
i consideren necessària la res-
cissió immediata de qualse-
vol relació contractual entre 
l’Ajuntament de Masquefa i 
l’empresa Efial SL i exigeixen 
l’assumpció de responsabili-
tats polítiques per mantenir 
els contractes amb Efial SL 
després de l’any 2014.

L’Ajuntament de Masquefa, investigat en l’operació Térmyca

L’economista i polític calafí Laureà Figuerola va ser l’instaurador de la pesseta a l’estat espanyol
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

U na seixantena d’em-
presaris participen a 
la II Jornada d’Inno-

vació al Centre d’Innovació 
Anoia sota el títol “Anoia, un 
teixit empresarial per desco-
brir”. La jornada s’ha estructu-
rat en diferents taules rodones 
que preveuen mostrar dife-
rents visions del món de la in-
novació amb la voluntat de vi-
sibilitzar algunes experiències 
d’èxit i acostar-les al territori. 
L’Ajuntament de Vilanova 
del Camí, el Centre Tecnolò-
gic Leitat, PIMEC i l’Associa-
ció Polígons dels Plans s’han 
donat la mà per organitzar 
aquesta  segona Jornada d’In-

novació.
Aquest matí, l’alcaldessa Va-
nessa González ha fet la salu-
tació oficial i Mariona Sanz, 
directora d’innovació d’AC-
C1ó, l’agència de la Genera-
litat de Catalunya, ha tingut 
cura de l’obertura de l’acte. 
Julia García, de Leitat, ha pro-
nunciat la primera ponència i 
ha explicat com poden contri-
buir els centres tecnològics en 
la innovació empresarial. 
Tot seguit, Fran de la Torre, 
director del departament de 
consultoria estratègica i finan-
çament de PIMEC ha ofert 
un seguit de recursos i ajudes 
econòmiques per impulsar el 
creixement i la innovació a les 
empreses catalanes.

Una seixantena 
d’empresaris a la II 
Jornada d’Innovació

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A partir de demà dissab-
te, el trànsit rodat no 
podrà circular pel car-

rer Santa Llúcia. El tall només 
serà efectiu els dissabtes i diu-
menges de quatre de la tarda 
a onze del vespre entre l’1 de 
juliol i el 6 de setembre.
Els carrers afectats són Santa 
Llúcia, entre Mossèn Borràs 
i Major, i Onze de Setembre, 
entre Jacint Verdaguer i Ma-
jor. Durant les hores del tan-
cament s’habilitarà un recor-
regut alternatiu per assegurar, 
per exemple, l’entrada al pàr-
quing. La ruta alternativa esta-

rà senyalitzada i s’iniciarà a la 
rotonda del Rovy. Passarà pel 
passeig de la Indústria, carrer 
les Quadres fins al carrer Ma-
jor.
La decisió es va consensuar 
a la Comissió de Vialitat de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i també s’ha fet tenint en 
compte les opinions dels veïns 
i establiments de la zona que 
es van mostrar favorables al 
tancament temporal al tràn-
sit rodat. Aquest espai registra 
habitualment una important 
afluència de públic, especial-
ment d’infants i famílies que 
gaudeixen de l’espai de joc i de 
la restauració de la zona.

El carrer Sta. Llúcia es 
tallarà al trànsit els caps 
de setmana d’estiu 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A quest mes de juliol 
el radar pedagògic 
de la Policia Local de 

Vilanova del Camí s’ha tras-
lladat a la cruïlla dels carrers 
Santa Llúcia i Mossèn Borràs, 
després d’haver estat durant 
gairebé tres mesos al carrer 
Major, 57 i efectuar més de 
350.000 mesures. El 99,7% 
dels vehicles circulaven a una 
velocitat inferior a 40 quilò-
metres per hora (velocitat mà-
xima permesa).
Les noves dades del radar pe-
dagògic es van obtenir al car-
rer Major 57, en direcció a la 
plaça Major, entre els dies 11 
d’abril al 30 de juny. La mitja-
na de velocitat es troba entre 
els 20 i 30 Km/h. Segons les 
dades obtingudes, dels 30.992 
vehicles controlats tan sols 9 
anaven a una velocitat entre 
60 i 70 quilòmetres per hora 
(la més alta). En conjunt, un 
49% de les mesures estan per 
sota o igual als 20 km/h i un 
47% entre 20 i 30 km/h.
Segons l’informe de l’inspec-
tor en cap de la Policia Local 
de Vilanova del Camí, Marc 
Peña, tampoc no s’ha enre-
gistrat cap accident de trànsit 
a la zona  durant els mesos de 
control de velocitat.

Els vehicles circu-
len entre els 20 i 30 
km/h al carrer Ma-
jor segons el radar 
pedagògic 

SEMPRE A PROP T
EU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC

ELS COMERÇOS
DEL NUCLI ANTIC

estem de 

L’ENGLANTINA - HIDRAMAR NATURA - SARA CASTELLS JOIERA 
CASA VICTÒRIA - LES CONFECCIONS - L’ESTANC DE LA PLAÇA 
CAL FUM- CAL PERICO - LA BOTIGUETA - CENTRE ÒPTIC ANOIA
LA BONA ESPARDENYA - BORN BY CALA - BC80 MARC ELVIRA  

ATMOSFERA SPORT - NON STOP TRAVEL - ALFIL - EL SAÜC 
LA CISTELLERIA - FIDEL SERRA - ROSA LLUCIÀ - LLEGIM...? 
CAL TARGARONA - INCRECENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT
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L ’Ajuntament de Mont-
bui ha començat du-
rant les darreres set-

manes actuacions de millora 
d’alguns dels principals ca-
mins del seu terme munici-
pal. Així, s’han realitzat obres 
de millora al Camí dels Horts 
al costat del CE Les Moreres 
(Nucli Antic) i també s’han 
fet tasques de millora al camí 
d’accés al Saió. Aquestes dues 
actuacions s’han dut a terme a 
través d’una empresa contrac-
tada per l’ajuntament. Tam-
mateix, amb la col·laboració 
d’un particular es va arranjar 
un camí a la zona de la Creu 
del Maginet, al Nucli Urbà, i a 
tocar del riu Anoia. 

Millora d’un punt conflictiu 
a la carretera del Saió i Coll 
del Guix
Des de l’Ajuntament també 
s’ha traslladat a la Diputació 
de Barcelona les reivindicaci-

ons de l’AAVV Saió-Coll del 
Guix sobre la necessitat de fer 
una millora en un revolt con-
flictiu d’aquesta carretera. Des 
de Diputació, qui té la com-
petència en aquesta via local, 
s’ha confirmat que actuació es 
farà de forma imminent.

L’alcalde Teo Romero desta-
ca que “Montbui té un ampli 
terme municipal, i el man-

Montbui millora els seus camins i 
vies rurals

MONTBUI / LA VEU 

A quest proper diumen-
ge començarà a Mont-
bui una nova edició 

de la Setmana de la Joventut. 
Es tracta d’un conjunt de pro-
postes i activitats adreçades al 
jovent del municipi, coincidint 
amb el període estiuenc.

Programa d’activitats
Les activitats començaran 
diumenge amb l’espectacular 
“Downhill La Tossa de Mont-
bui”, un descens de tricicles de 
derrapatge a la carretera d’accés 
al cim montbuienc. El “down-
hill”, una activitat amb grans 
seguidors entre el públic juvenil 
del municipi, començarà a les 9 
del matí i finalitzarà a la una de 
la tarda. Durant aquest període 
de temps només es permetrà 
l’accés al cim de forma molt res-
tringida. La carretera es tornarà 
a obrir al trànsit de vehicles a 
partir de la una de la tarda.  
Les activitats de la Setmana de 
la Joventut continuaran dilluns 
11, amb un taller de reciclatge 
a Mont-Jove, que es realitzarà 
entre les 10 del matí i la 1 de la 
tarda. Aquest taller es realitzarà 
també dimarts i dimecres.

Del 10 al 21 de juliol, Setmana de la 
Joventut

teniment de vials i camins és 
important. A nivell de gestió 
municipal intentem prioritzar 
sempre aquells camins amb 
més utilització i importància 
per garantir el pas de vehicles. 
És una de les nostres prioritats 
i continuarem treballant en 
aquest àmbit, sempre amb col-
laboració dels veïns i propie-
taris dels habitatges propers a 
aquests camins”. 

MONTBUI / LA VEU 

F ins el dia 8 de juliol es 
pot visitar a la Bibli-
oteca Mont-Àgora de 

Santa Margarida de Montbui 
l’exposició “Associació Lec-
tura Fàcil: 10 anys fent nou 
lectors”. L’Associació Lectu-
ra Fàcil (ALF) va celebrar els 
seus 10 anys d’història amb 
aquesta exposició que propo-
sa un recorregut des dels inicis 
del projecte fins a l’actualitat, 
passant per cada una de les 
àrees en les que treballa. Els 
materials anomenats “lectura 
fàcil” són aquells que estan 
editats amb especial cura per 
a ser llegits i entesos per per-
sones que tenen dificultats de 
comprensió lectora. 
L’exposició està adreçada a 
tots els interessats en les ac-
cions de foment de la lectura 
entre persones que tenen di-
ficultats per llegir i entendre 
textos. Com per exemple, par-
ticipants de clubs de Lectura 
Fàcil i els seu dinamitzadors, 
entitats d’atenció i suport a 
persones amb dificultats lec-
tores, professionals que treba-
llen amb aquests col·lectius i 
amb els materials de Lectura 
Fàcil (pedagogs, mestres, bi-
bliotecaris, escriptors, editors, 
administracions públiques...). 
L’exposició és una bona eina 
per donar a conèixer el projec-

te i els materials Lectura Fàcil 
que s’editen a persones que ho 
desconeixen.

Durant tot el mes de juliol, 
“Espai de deures i reforç lec-
tor”
Durant tot el mes de juliol 
els alumnes que ho desitgin 
podran gaudir a la Bibliote-
ca Mont-Àgora d’un espai 
de deures i de reforç lector, a 
càrrec de la monitora Cristina 
Cano. Aquest espai es realitza 
de dilluns a divendres entre les 
quatre i les cinc de la tarda i 
està especialment indicat per 
als alumnes a partir de vuit 
anys. L’activitat és completa-
ment gratuïta.

De l’11 al 15 de juliol: “Mont-
serrat Roig, 45 anys de vida, 
25 de llegat”
Dintre de les activitats del 
Correllengua 2016, que en-
guany es dedica a la periodista 
i escriptora Montserrat Roig 
en el 25è aniversari de la seva 
mort, la Biblioteca Mont-Àgo-
ra acollirà entre l’11 i el 15 de 
juliol una exposició dedicada 
a Montserrat Roig. Com re-
corden des dels organitzadors 
de la mostra “Roig va destacar 
pel seu compromís inequívoc 
per la llengua i el país a través 
de la seva inestimable tasca 
periodística i la seva esencia 
feminista”.

Dimarts 12 de juliol, a partir de 
les 10 de la nit, tindrà lloc una 
Sessió de Cinema a la Fresca a la 
Piscina d’Estiu, amb la projec-
ció de la pel·lícula infantil “Big 
Hero 6”.
El dimecres 13 de juliol, també 
a partir de les 10 de la nit, però 
a Mont-Jove, es realitzarà una 
projecció d’una pel·lícula juve-
nil, amb posterior debat sobre la 
seva temàtica. La pel·lícula que 
podran veure i comentar els jo-
ves montbuiencs és “La quinta 
ola”. Les activitats continuaran 
fins el dia 21, amb més cinema 
i festes a la piscina i la gran festa 
“holi” de l’estiu el divendres 15. 
Activitats d’aquagym, zumba, 
campionats de futbol sorra i vò-
lei sorra i més cinema a la fresca 
completen el programa. 
Tampoc no hi faltarà un “pack 
jove” per al cap de setmana del 
16 i 17 de juliol, amb sopar i 
acampada a la piscina, una ses-
sió informativa nocturna sobre 
temes d’interès per a joves (“ca-
ravana GPS”), un esmorzar de 
final d’acampada i un circuit 
d’obstacles al Parc Central. Totes 
quatre activitats, que es realitza-
ran entre la nit del dissabte 16 i 
el matí-migdia del diumenge 17 
de forma continua, tindran un 

preu per persona de 3 euros. Cal 
dir que la resta d’activitats de la 
Setmana de la Joventut són gra-
tuïtes, i són organitzades per la 
regidoria de Joventut de l’Ajun-
tament de Montbui, el punt de 
trobada Mont-Jove, amb la col-
laboració de diferents firmes 
comercials i espònsors.
L’alcalde Teo Romero assenya-
la que “aquesta Setmana de la 
Joventut és un bon moment 
perquè els nostres joves puguin 
gaudir amb les propostes for-
matives i d’oci que presentem. 
A Montbui treballem per po-
tenciar el paper dels joves dins 
el teixit associatiu del municipi, 
i en aquest sentit cal destacar 
la tasca que es fa des de l’espai 
Mont-Jove, servei que canalit-
za les inquietuds dels joves del 
nostre municipi”. De la seva 
banda, el regidor de Joventut 
Abel Fanega recorda que “en 
aquest programa els joves tro-
baran moltes activitats, com 
el “downhill”, banys nocturns 
a la piscina, animació, cine-
ma a la fresca, la novedosa 
festa “holi”,  activitats de sen-
sibilització, el “pack jove”...Us 
convidem a tots i totes a pren-
dre-hi part”.

Fins el 8 de juliol 
exposició: “10 anys fent 
nous lectors”

MONTBUI / LA VEU 

L’Ateneu del Nucli Antic aco-
llirà aquest proper dissabte la 
II Mostra de la Cervesa Ar-
tesanal. L’activitat es durà a 
terme entre dos quarts de sis 
de la tarda i les onze de la nit 
a l’Ateneu montbuienc. Du-
rant la jornada gastronòmica 
es podrà degustar un assortit 
de tapes. També, a partir de les 
vuit del vespre, hi haurà l’ac-
tuació del músic Diego Paqué. 
I a les 23 hores es farà el fi de 
festa.
Durant la jornada es podran 
degustar les cerveses Bripau, 
Els Minairons, Espina de Fer-
ro, La Lenta, Segarreta i Tous 

d’Anoia. Organitza aquesta 
activitat l’Ateneu Cultural i 
Recreatiu Nucli Antic.

II Mostra de Cervesa 
Artesanal a l’Ateneu del 
Nucli antic
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E l taller d’introducció a 
la poesia de Jacint Ver-
daguer que ha tingut 

lloc al llarg de la primavera 
a Òdena es va cloure amb la 
tercera sessió, una sortida a 
Osona el dissabte 4 de juny 
per conèixer els paisatges vi-
tals del poeta. En primer lloc 
es va visitar el santuari de la 
Gleva, on mossèn Carles va 
mostrar la cel•la en què mos-
sèn Cinto va estar reclòs du-
rant dos anys de resultes de 
les seves desavinences amb el 
marquès de Comillas i el bisbe 
Moragues. 
Tot seguit el grup del Club 
de lectura d’Òdena va anar a 
Folgueroles, el poble natal del 
poeta, on va visitar el Museu 
Verdaguer i on l’Anna Moré, 
la guia del museu, va fer un 
repàs de la vida de mossèn 
Cinto i on també es van  llegir 
alguns poemes.

La jornada es va cloure, di-
nant tots plegats, guia inclosa, 
al Bardaguer, un restaurant a 
prop del museu.
Tots els participants van estar 
molt contents amb el taller i la 
sortida, i ja esperen la prope-
ra activitat de Veus Poètiques 
a Òdena, la tardor vinent, un 
taller d’introducció a la po-
esia de Joan Salvat-Papasseit. 

El Club de lectura clou 
amb una sortida basada 
amb Verdaguer

ÒDENA / LA VEU 

P er aquest mes de ju-
liol el nucli de l ‘Es-
pelt d’Òdena es posa 

a punt, com és tradició per 
a passar unes nits diferents. 
L’organització de les activitats 
va a càrrec de l’Associació del 
Centre de l’Espelt i rep el su-
port de l’Ajuntament d’Òde-
na. Per començar, el divendres 
8 de juliol hi haurà servei de 

bar amb entrepans a partir de 
les 20.30 h, i a partir de les 22 
h hi haurà la projecció de la 
pel·lícula “Ocho apellidos ca-
talanes”.
El dissabte 16 de juliol, a les 
21 h s’obrirà el servei de bar, 
també amb entrepans. A les 22 
h hi haurà el concert a càrrec 
de Peter Coates i a partir de les 
23.30 h serà el torn dels moji-
tos a la fresca i del karaoke.
I el darrer dia, el dissabte 23 

Nits d’estiu a l’Espelt

de juliol, a partir de les 21.30 
h hi haurà el sopar popular. 
Es podran comprar els tiquets 
els dies 8 i 16, de les 21-24 h 
per 10 euros, pels socis i per 12 
euros, pels no socis. Per sopar 
hi haurà botifarra amb mon-
getes, pa amb tomàquet, ama-
nida de ceba i olives, vi, aigua 
i gelat. S’acabarà la nit amb el 
ball que anirà a càrrec del mú-
sic Ramon Porta, a partir de 
les 22.30 h.

ÒDENA / LA VEU 

Aquest primer dissabte 
de juliol es va realitzar 
un taller Kimo-Kap 

al nucli de l’Espelt d’Òdena. 
Aquest va ser el tercer cele-
brat al municipi odenenc. Allà 
mateix també es va poder be-
renar i fer beguda cedida per 
l’Ajuntament d’Òdena, des 
d’on s’organitza l’activitat i 

es va gaudir del bon gust de la 
coca del poble.
Al llarg de la tarda, entre les 
16-20.15 h, les persones que 
hi van participar van fer fei-
na, es van tallar molts gorrets 
i els que no es van poder co-
sir aquella mateixa tarda es 
van poder acabar al taller Ki-
mo-Kap que es va dur a ter-
me aquest dilluns 4 de juliol a 
Vallbona d’Anoia, tal com ens 

El 3r taller de Kimo-Kap d’Òdena es 
va celebrar al Centre de l’Espelt

explica una de les 3 delegades 
de Catalunya de l’Associació 
Kimo-Kap, la mateixa Núria 
Corrons, que és la persona que 
ha coordinat els tres tallers re-
alitzats al municipi d’Òdena.
En definitiva, amb aquests ta-
llers es pretén aconseguir el 
màxim de gorros-bandanes 
pels nens d’entre 0-18 anys 
que estan en tractament on-
cològic.
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L a Pobla de Claramunt 
ha viscut cinc dies in-
tensos de Festa Major. 

Del dijous 30 de juny al dilluns 
4 de juliol, els poblatans i les 
poblatanes han pogut gaudir 
d’un ampli ventall de propos-
tes festives, entre les quals cal 
destacar el recital d’havaneres, 
el sopar popular i l’espectacle 
amb el conegut humorista 
Peyu. La regidoria de Cultura 
i Festes de l’Ajuntament ha 
estat l’encarregada de tirar en-
davant aquesta programació.
Com en anys anteriors, la can-
tada d’havaneres va ser un èxit 
de públic. Unes 250 persones 
es van aplegar sota la plaça 
porxada dels Països Catalans, 
el dijous 30 de juny al vespre, 
per escoltar el grup Port Vell. 
Aquest recital de cançons de 
vora el mar ja s’ha convertit en 
una tradició en la programa-
ció festiva poblatana. Com en 
altres edicions, a la mitja part, 
tots els assistents van poder 
tastar el rom cremat.
Un altre dels actes destacats de 
la Festa Major va ser el sopar 
popular, que es va fer el dis-
sabte 2 de juliol a la plaça dels 
Països Catalans. Més de 300 
persones van assistir a aquest 
àpat. Mentre se servia el cafè, 
es va poder gaudir d’una ex-
hibició de balls de saló a càr-

rec dels professors Ino Arnau 
i Judith Clavero. Després del 
sopar, l’orquestra Swing Lati-
no va fer ballar gent de totes 
les edats i per acabar la nit, el 
DJ Àlex va animar a sortir a 
la pista de ball els qui encara 
resistien.
L’espectacle amb el Peyu, el 
diumenge 3 de juliol al vespre, 
va ser un dels altres plats forts 
de la Festa Major d’enguany. 
Unes 250 persones es van 
aplegar a la plaça dels Països 
Catalans per passar una bona 
estona i no parar de riure amb 
aquest humorista català que 
va portar a l’escenari el mun-
tatge “Planeta i - Neptú”.

Activitats per a la quitxalla 
amb novetats
Dins de la programació fes-
tiva, la regidoria de Cultura i 
Festes va organitzar diverses 
propostes per a la quitxalla. 
Enguany aquestes activitats 
eren diferents a les d’anys 
anteriors. El diumenge 3 de 
juliol a la tarda, el passeig de 
Lluís Companys es va omplir 
de jocs de fusta gegants i, com 
en altres ocasions, la festa de 
l’escuma va ser tot un èxit de 
participació.
El dilluns 4 de juliol, el darrer 
dia de Festa Major, també va 
estar dedicat als infants. Els 
nens i nenes van gaudir, i de 
valent, amb el parc amb els in-
flables terrestres i refrescants 
que es van col·locar a la plaça 
dels Països Catalans i amb un 
circuit de bicicletes de balan-

Les havaneres, el sopar popular i l’espectacle amb el Peyu, actes 
estrella de la Festa Major

LA POBLA DE C. / LA VEU 

E l barri de les Garrigues, 
de la Pobla de Clara-
munt, estarà de festa, 

del divendres 8 al diumenge 
10 de juliol. Durant aquests 
tres dies, des de l’Associació de 
Veïns s’organitzaran una sèrie 
d’activitats per a grans i petits. 
Aquesta festa compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.
Les propostes festives s’obri-
ran el divendres 8 de juliol, a 
les 9 del vespre, amb un sopar 
popular en què cadascú es 
portarà el menjar de casa. A 
2/4 d’11 de la nit, hi haurà ball 
amb Fernando de Màxim.
El dissabte 9 de juliol arribarà 
el torn de la quitxalla. De les 

11 del matí a les 2 del migdia 
hi haurà inflables, cars i festa 
de l’escuma. A les 4 de la tarda 
es jugarà un torneig de petan-
ca, que ja serà la novena edició. 
Les inscripcions es podran fer 
un quart d’hora abans de l’ini-
ci de l’activitat.
A 2/4 de 10 del vespre hi haurà 

un sopar, que consistirà en pa, 
botifarra, formatge i refresc 
(cal haver adquirit el tiquet 
amb anterioritat). Per a les 11 
de la nit s’ha programat un 
ball amb el duet Bartomeu i 
Sheila.
El darrer dia de la festa, el diu-
menge 10 de juliol, començarà 
amb un torneig de futbol, que 
arribarà a la novena edició. A 
continuació, es jugarà la final 
del campionat de petanca. A 
les 2 del migdia hi haurà una 
paella popular (cal haver ad-
quirit el tiquet amb anteriori-
tat) i a 2/4 de 5 de la tarda, un 
bingo. Totes les activitats pro-
gramades tindran lloc al vol-
tant del parc del barri, situat al 
carrer de Girona. 

El barri de les Garrigues està de festa

ce bike. A més de passar-s’ho 
bé, els infants i els pares van 
poder berenar xocolata amb 
xurros. 
A més de totes aquestes pro-
postes, i en una vessant més 
cultural, el dissabte 2 de juliol 
a la tarda a la Sala d’Exposici-
ons, l’alcalde, Santi Broch, va 
inaugurar l’exposició de se-
gells del poblatà Antoni Jové. 
És una mostra de gran valor i 
que es podrà veure fins al diu-
menge 17 de juliol. L’horari de 
visites és de dilluns a dissabte, 
de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre, i el diumenge, de les 12 
a les 2 del migdia.
Els joves també van poder 
gaudir de la festa amb el con-
cert a càrrec dels grups Tapeo 
Sound System i Séptimo A, 
que es va fer el divendres 1 de 
juliol al parc de Sant Galderic 

i que va durar fins a la mati-
nada. El dissabte 2 de juliol a 
la tarda, la cercavila va omplir 
alguns dels carrers del poble. 
Hi van participar els gegants 
i els capgrossos del Bruc, de 
la Pobla de la Claramunt i un 
gegant particular que portava 
un nen, procedent del barri 
poblatà del Xaró, i que va ser 
l’atracció de la festa.
Una de les novetats en la pro-
gramació d’aquest any va ser 
la jornada de portes obertes, el 
diumenge 3 de juliol, a les ins-
tal·lacions del camp de futbol 
municipal del Pas Blau i la dis-
puta del Trofeu de Festa Major 
entre els equips amateurs del 
CE Carme i del CF Pobla, que 
es acabar imposant en la tan-
da de penals. El lliurament de 
les copes va anar a càrrec del 
regidor d’Esports, Juan Carlos 
Pérez, i del president del CF 
Pobla, Zorion Llaguno.
Una altra de les novetats d’en-
guany i que va ser un èxit va 
ser la ballada de sardanes 
amb la cobla Contemporà-
nia, que es va fer el diumenge 
3 de juliol al migdia a la pla-
ça de l’Ajuntament, després 
de la celebració de la missa 
solemne, cantada per la coral 
poblatana La Lira, que també 
va oferir un breu concert. Una 
altra de les activitats que es 
van fer va ser la representació 
de l’obra “Amb pilotes”, el di-
vendres 1 de juliol al vespre a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, a 
càrrec del grup Quadrat Mà-
gic d’Igualada.

ÒDENA / LA VEU 

T ot i que el període ofi-
cial de preinscripcions 
es va tancar el passat 

mes de maig, encara hi ha la 
possibilitat d’inscriure infants 
a les llars d’infants “Els Vailets” 
i “L’Avió de paper” que es tro-
ben al nucli antic i el barri Sant 
Pere d’Òdena respectivament. 
Famílies de qualsevol municipi 
que s’hagin quedat sense plaça a 
les llars que havien sol•licitat te-
nen l’oportunitat d’inscriure als 
seus infants a les llars d’Òdena.
Com totes les llars municipals, 
les inscripcions estan obertes 
a nens i nenes de 4 mesos a 3 
anys, amb un horari de ¾ de 
8 del matí a les 6 de la tarda i 
amb servei de menjador per als 

qui ho desitgin. “Els Vailets” i 
“L’Avió de Paper” aposten per 
una pedagogia de la quotidia-
nitat que ajudi a resoldre con-
flictes, aprendre a gestionar el 
temps i les emocions i aprendre 
a compartir i cooperar. “L’Avió 
de Paper” és un equipament 
municipal que l’anterior man-
dat va tancar i que l’actual go-
vern del PSC torna a reobrir 
amb la voluntat d’oferir un 
servei de qualitat i de fàcil ac-
cés. Les persones interessades a 
inscriure els seus fills i/o filles 
o rebre més informació sobre 
qualsevol dels dos centres po-
den adreçar-se a la llar d’infants 
Dels Vailets, que es troba en el 
nucli antic d’Òdena, al carrer 
Verdaguer, núm.2 o al telèfon 
938052003.

Continuen obertes les 
inscripcions a les llars 
d’infants
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D urant la tarda d’ahir 
dijous, es va celebrar 
el primer acte de les 

festes de Sant Cristòfol, el can-
vi de bandera. L’inici va tenir 
lloc en el taller Auto Gamma, 
presidit per una rua de cotxes 
encapçalada per l’antic ban-
derer amb la mítica bandera. 
Aquesta cercavila va finalitzar 
en arribar al taller Auto Repa-
racions Santi, on el nou ban-
derer va obsequiar tots els as-
sistents amb un pica pica. Les 
festes han començat en bon 
peu, ja que, l’acte va concen-
trar un gran nombre de pú-
blic, la major part vinculada 
amb l’ofici.
El proper diumenge, dia 10 
de juliol, a les 10:00h del matí 
tindrà lloc la tradicional mis-
sa a l’Església de la Sagrada 
Família, seguidament a les 
11:00h, seguint la tradició de 
tants anys enrere, començarà 
la benedicció d’automòbils al 
Passeig Verdaguer.
Les festes seran pausades fins 
el proper dissabte, dia 16, a les 
9:00h del matí on la cèntrica 
Rambla d’Igualada rebrà la 
segona concentració de cotxes 
i motos amb més de 25 anys 
d’antiguitat. La participació 
està oberta a tot el públic, no 
es necessita inscripció prèvia, 
allà mateix en la rebuda del 
vehicle és podrà formalitzar, 
això sí, els vehicles hauran de 

En marxa la festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors

tenir més anys de la data es-
mentada anteriorment.
Per aquest motiu la Rambla 
d’Igualada romandrà tan-
cada unes hores, després els 
vehicles participants que ho 
desitgin i inscrits en la con-
centració formaran una llarga 
cua de cotxes que circularan 
conjuntament per diferents 
carreteres de la comarca. La 
ruta constarà d’uns 55 quilò-
metres i s’iniciarà en la matei-
xa Rambla. Gairebé en el final 
del trajecte hi haurà un punt 
de re-agrupació, on és farà la 
foto de família. La tornada 
serà conjunta fins arribar a la 
Rambla d’Igualada i s’obse-
quiarà amb un refresc als par-
ticipants.
Com a punt i final dels actes 
de Sant Cristòfol, sobre les 
21:00h de la nit és celebrarà a 
l’Hotel Amèrica un sopar de 
cloenda, amb ball i diferents 
sorpreses pels assistents. Espe-
rem una gran expectació i que 
tothom gaudeixi de la festa 
tant com ho fan els mateixos 
organitzadors.
Gas i salut.

Diumenge es farà la 
benedicció de vehicles, 
al Passeig Verdaguer, 
a partir de les 11 del 

matí. Abans tindrà lloc 
la missa a la Sagrada 

Família
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Una festa molt arrelada

La Festa de Sant Cristò-
for, patró dels automò-
bils i protector dels vi-

atgers, és una figura venerada 
des de fa segles a Catalunya. 
Durant el dia, cotxes, motos 
i bicicletes passen davant di-
verses esglésies dels Països 
Catalans per ésser beneïts i 
gaudir, així, de la protecció de 
sant Cristòfor durant tot l’any. 
El mossèn ruixa amb aigua 
beneïda els vehicles que s’hi 
acosten i a cada conductor li 
lliura un record de la diada.
La festa se celebra en honor 
de sant Cristòfor de Lícia, 
personatge a qui la tradició 
atribueix el fet d’haver prestat 
serveis a viatgers i vianants, 
per la qual cosa en va esdeve-
nir patró. Segons l’hagiografia 

del sant, va passar l’infant Je-
sús d’una llera del riu a l’altra. 
Va ser una feina molt àrdua: el 
cos del nen cada vegada pesa-
va més perquè portava a sobre 
tots els pecats del món.

La llegenda 
de Barcelona
A Barcelona, la tradició in-
clou alguns detalls molt inte-
ressants. Segons el llegendari 
barceloní, cada 10 de juliol al 
migdia sant Cristòfor arriba-
va a la ciutat amb una barca 
i amb el nen Jesús a l’espatlla 
pujava per la Rambla; en ar-
ribar al capdamunt, desapa-
reixia. Els qui tenien la sort de 
veure’l gaudien de bona ven-
tura tot l’any i s’asseguraven 
de no tenir una mort violenta. 

Des de finals del segle XX, un 
grup d’afeccionats als cotxes 
clàssics i d’època aprofiten la 
diada de Sant Cristòfor per 
mostrar els seus vehicles a la 
plaça de Sant Jaume. Després 
els porten a beneir a la cape-
lla i a fer un tomb pels carrers 
més cèntrics de la Ciutat Ve-
lla. A Igualada també es farà 
aquest any una concentració 
de vehicles clàssics. 
A més, la festa també té més 
vinculacions, també a l’hos-
taleria. Per exemple gastro-
nòmicament, el Volant de 
Sant Cristòfol és un dolç típic 
d’aquest dia. Està fet de pas-
ta de brioix, ornat amb fruita 
confitada i sucre, i té forma de 
volant.

C/ Cervantes 19, 
Igualada 08700

T. 938032767

Revisions i Manteniments

          Pneumàtics

Mecànica general - Electricitat
Aire condicionat - Diagnosis

(passant la revisió del teu cotxe amb nosaltres no perds la garantia o�cial)

J. Descarrega
 Servei d’Automoció

C/ Major 122 - Vilanova del Camí
j.dserveiautomocio@gmail.com

Tel. 93 806 23 14
 www.tallerjdescarrega.com
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Deu anys després de la 
posada en marxa del 
permís per punts, 

7 milions i mig de conduc-
tors han estat sancionats per 
cometre alguna infracció 
que comporta detracció de 
punts, el que representa el 
25% del cens de conductors.
Dels 7 milions i mig de con-
ductors sancionats per in-
fracció amb detracció de 
punts, el 16% (4,8 milions) 
ho són de ciutadans que han 
comès una única sanció i el 
8,6% (2,6 milions) són con-
ductors reincidents que han 
estat sancionats en dues o 
més ocasions per cometre 
infraccions que comporten 
la pèrdua de punts i que és el 
col·lectiu que més preocupa 
la DGT.
El nombre de sancions amb 
pèrdua de punts tramitades 
des l’1 de juliol de 2006 puja 
a 12,3 milions de sancions 
que suposen 37.990.000 de 
punts detrets.
Durant aquests deu anys, 
214.150 conductors (apro-
ximadament l’1% del cens) 
han perdut tots els punts del 
seu permís, el que significa 
que se’ls ha declarat la pèr-
dua de vigència del mateix 
i que no poden conduir le-
galment fins que no tornin 
a obtenir el permís. Dels 
214.150 conductors, a 8.759 
la pèrdua de vigència se 
l’han declarat en dues ocasi-
ons i a 219 conductors tres o 
més vegades.

DADES A DESTACAR
· El permís per punts va ser 
el començament de col·labo-
ració en matèria de mobili-
tat segura i sostenible entre 

diferents administracions. 
Des de 2006 totes les policies 
amb competència de vigi-
lància en trànsit (Agrupa-
ció de Trànsit de la Guàrdia 
Civil, Mossos d’Esquadra, 
Ertzaintza, Policia Foral i els 
2.300 municipis amb policia 
pròpia) comuniquen per via 
telemàtica les sancions amb 
detracció de punts impo-
sades als conductors en els 
seus àmbits competencials. 
L’activitat de cada munici-
pi en aquesta matèria es pot 
consultar a les fitxes munici-
pals que des de fa dos anys 
vam publicar a dgt.es.
· El 42% de les sancions amb 
detracció de punts, ho són 
d’infraccions que comporten 
la pèrdua de 2 punts, mentre 
que el 7% ho són per infrac-
cions molt greus que supo-
sen la pèrdua de 6 punts.
· Gairebé la meitat (46%) de 
les sancions imposades per 
la DGT en aquests deu anys 
del permís per punts ho són 
d’infraccions per excés de 
velocitat, seguides per la de 
no ús del cinturó de segu-
retat i sistema de retenció 
infantil (11% ); l’ús del telè-
fon mòbil / dispositius de so 
(10%) i la conducció havent 
consumit alcohol o drogues 
(9%).
· Pel que fa a la velocitat, el 
75% de les infraccions de ve-
locitat sancionats per DGT 
corresponen a excessos de 
velocitat entre 121 i 150 km 
/ h, infraccions que no com-
porten pèrdua de punts, no-
més multa de 100 euros. El 
25% restant són d’excessos 
de velocitat que si suposen 
detracció de punts (un 80% 
2 punts, un 5% 3 punts, un 

9% 4 punts i un 5% 6 punts).
· En relació amb l’alcohol, el 
34% de les sancions imposa-
des ho han estat a conduc-
tors que circulaven amb més 
del doble de la taxa permesa, 
el que els ha suposat la pèr-
dua màxima de punts (6) en 
una infracció.
· El grup de conductors que 
acumula el major nombre 
de sancions amb pèrdua de 
punts és el comprès entre 35 
i 44 anys amb el 26%, seguit 
pel grup d’entre 25 i 34 anys, 
amb un 25%.
· L’excés de velocitat i el con-
sum d’alcohol i drogues són 
les infraccions amb detracció 
de punts més comeses pels 
conductors novells. Conduc-
tor novell és aquell que té un 
permís de conducció amb 
una antiguitat inferior a tres 
anys i que parteixen amb 8 
punts en el seu permís de 
conducció.

Tres de cada quatre conductors manté intacte el seu carnet de punts

CURSOS DE RECUPERA-
CIÓ
Des de l’inici del permís 
per punts, s’han registrat 
503.291 assistents als cursos 
de recuperació parcial o total 
de punts, dels quals, un 44% 
han assistit a cursos de recu-
peració parcial (222.148) i 
el restant 56% (281.143) de 
recuperació del permís. Dins 
d’aquest grup, el 55% dels 
alumnes de recuperació total 
són per sentència judicial i 
el 45% per haver esgotat els 
punts.
El caràcter reeducador vial 
que tenen els cursos, tant els 
de recuperació parcial com 
total, es constata que el per-
fil de molts conductors es 
modifica reduint el nombre 
d’infraccions comeses.

CONDUCTORS BONIFI-
CATS
Tal com es recull en la Llei 
17/2005 de 19 de juliol per la 

qual es regula el Permís i lli-
cència de conduir per punts, 
als tres anys de la posada en 
marxa del mateix aquells 
conductors que disposaven 
d’un saldo de 12 punts , en 
no haver estat sancionat per 
cap infracció amb detracció 
de punts, van rebre l’1 de ju-
liol de 2009, dos punts més 
en el seu saldo. Van ser 21 
milió de conductors els que 
es van beneficiar d’aquesta 
mesura.
Tres anys més tard, l’1 de 
juliol de 2012, aquells con-
ductors que ja van obtenir la 
bonificació dels dos punts, 
però que van seguir sense 
cometre cap infracció amb 
detracció de punts, se’ls 
va bonificar amb un punt 
més, arribant al saldo mà-
xim de 15 punts. Gairebé 17 
milions de conductors, un 
59,3% del total del cens en 
aquesta data van obtenir el 
punt addicional.
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M és de 120.000 con-
trols de drogues: 
són els que pretén 

fer la Direcció general de tràn-
sit (DGT) durant aquest 2016. 
La xifra és major que la de 
2015, possiblement a causa de 
l’alarmant nombre de positius 
que es van donar l’any passat.
Però en què consisteix exacta-
ment un control de drogues? 
Com es detecta si el conductor 
ha consumit o no aquest tipus 
de substàncies? Aclarim els 
teus dubtes.
Els controls de drogues, pas a 
pas:
1. S’obté una mostra de saliva, 
mitjançant una espècie de pal 
de plàstic (similar a un bolí-
graf) que acaba en una espon-
ja, i es posa en contacte amb 
unes tires reactives. Aquestes 
tires són capaces de detectar la 
presència en saliva de cocaïna, 
opioides, amfetamina, me-
tamfetamina i cànnabis, se-
gons paraules de Juan Carlos 
González-Luque, sotsdirector 
adjunt de Recerca i Interven-
ció de la DGT.
2. Gràcies a un lector, l’agent 
pot saber, in situ, el resultat 

d’aquest primer test, capaç 
d’identificar la substància 
però no si hi ha molta o poca 
quantitat.
3. Si és positiu es torna a ob-
tenir una mostra de saliva. 
Aquesta mostra s’envia a un 
laboratori perquè l’analitzin 
i acabin de confirmar la pre-

sència o no de drogues i, ara 
sí, la quantitat. Mentrestant el 
conductor ha d’esperar i no 
pot agafar el cotxe (encara que 
si ho desitja, passat un temps 
pot tornar a sotmetre’s a la 
primera prova).
4. Si després d’aquest segon 
test es confirma que el con-

Què es mesura en un control de drogues?

ductor ha consumit drogues, 
la penalització varia molt en 
funció de la quantitat de subs-
tància trobada a la prova. Si 
la presència és molt baixa i la 
persona no presenta símpto-
mes (sudoració, eufòria, difi-
cultats per parlar…) la multa 
pot quedar-se en 1.000 euros i 

6 punts menys del carnet. Però 
en els casos més greus pot es-
tar penat amb fins a 6 mesos 
de presó i 4 anys sense poder 
conduir.

Es pot demanar un contraa-
nàlisi?
Sí. Si el conductor no està 
d’acord amb els resultats de 
la prova, pot sol·licitar que se 
li faci una anàlisi de sang, una 
prova més precisa que el test 
de saliva. La mostra s’obté en 
un centre sanitari, que s’envia 
a l’Institut Nacional de To-
xicologia perquè l’analitzin. 
Això sí, cal tenir en compte 
que si l’extracció es fa hores 
després de la primera prova, la 
que preval és la de saliva, per-
què el nivell de drogues pot 
haver disminuït.
En tot cas, recorda que si et 
paren per fer-te un control 
de drogues és obligatori pas-
sar-ho, i que conduir sota els 
efectes d’aquest tipus de subs-
tàncies posa en perill la teva 
vida i la dels altres, tal com ens 
recorda aquesta campanya de 
la DGT.
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JUAN LOZANO GARCÍA
TALLER C/ DEL PILAR, 48

08710 STA. MARGARIDA DE MONTBUI
608 232 771   planchisteria.jlg@hotmail.com

S
egur que, més d’una ve-
gada, conduint de nit les 
llargues d’un altre cotxe 

t’han enlluernat, amb el perill 
que això suposa. Però no et 
confonguis, tampoc es trac-
ta de no fer-les servir mai: el 
sentit comú (i conèixer la nor-
mativa) poden ajudar-te molt 
a l’hora de triar quin tipus d’il-
luminació és la més adequada.
Les llargues, només en carre-
teres molt poc il·luminades i 
amb poc trànsit
El Reglament General de Cir-
culació ho deixa clar: les llums 
llargues s’han d’utilitzar de nit 
i quan no hi hagi prou il·lumi-
nació. Gràcies a elles podrem 
veure de forma més clara al-
gun possible perill al camí (un 
animal, un cotxe aturat i amb 

els llums apagats…).
Però què entén la normativa 
per “vies insuficientment il-
luminades”? Són aquelles on 
no es pot llegir la placa d’una 
matrícula a 10 metres o en 
què no es distingeix un cotxe 
de color fosc a 50 metres. Això 
descarta que es facin servir a 
les autopistes i a les autovies. 
Tampoc s’han d’utilitzar a les 
zones urbanes.
Aquesta és la norma bàsica, 
però té algunes excepcions. 
Per exemple…
• Si circulem a menys de 40 
km/h o hem parat el cotxe, 
encara que la carretera sigui 
solitària i sense il·luminació, 
hem de fer servir les curtes.
• També hem de passar de llar-
gues a curtes si veiem que una 

Curtes o llargues: fas servir correctament els llums quan 
condueixes?

versible o un que, pel motiu 
que sigui, s’ha habilitat per 
circular en una direcció no 
habitual, has de fer-ho amb 
les curtes obertes encara que 
sigui de dia.
• També si les circumstànci-
es meteorològiques fan que 
es redueixi la visibilitat (per 
exemple en cas de boira, neu, 
pluja intensa o fins i tot si la 
pol·lució és alta). Un cas a part 
són les motos, que de dia han 
de circular sempre amb les 
llums curtes enceses.
Es poden usar en ràfegues?
Sí, però només en circums-
tàncies molt determinades, 
segons adverteix el Reglament 
General de Circulació. Per 
exemple, fora de zones urba-
nes es permet advertir un altre 
conductor que el volem avan-
çar utilitzant les llums curtes i 
llargues de manera alterna i a 
intervals molt curts, per evitar 
precisament l’enlluernament.

·MECÀNICA                                      ·DIAGNOSI
·FRENS I AMORTIDORS                 ·SERVEI RÀPID
·INJECCIÓ ELECTRÒNICA             ·INJECCIÓ DIESEL

Pl. de la Bomba, 7 · Tel. 93 805 40 72 · IGUALADA
mesmotoranoia@gmail.com

altra persona s’acosta i podem 
enlluernar-la (tant si va en el 
nostre mateix sentit o en sen-
tit contrari, i ja sigui conduint, 
caminant o anant amb bici).
I als túnels, la normativa hi 
permet l’ús de llums de llarg 
abast? Sí però, tal com passa a 
la carretera, només quan no hi 
hagi risc d’enlluernament.
Les curtes, no només de nit
Encara que estiguem acostu-
mats a utilitzar les llums d’en-
creuament o de curt abast de 
nit o als túnels, no només són 
obligatòries en aquests casos.
• Si circules per un carril re-
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A utoreparacions San-
ti SL (ARS), del car-
rer del Pilar de Santa 

Margarida de Montbui, és el 
nou banderer de la Festa de 
Sant Cristòfor. El negoci fami-
liar, que regenten Santi Colen 
i la seva esposa, i el seu fill Al-
bert, rep la bandera del Gremi 
del taller Auto Gamma, que la 
va tenir l’any passat.
La festa es remunta als anys 20 
del segle passat i, amb més o 
menys intensitat, ha perdurat 
fins avui. Va començar ahir di-
jous amb el protocol·lari canvi 
de bandera, on l’abanderat de 
l’any passat va dur la bande-
ra al d’aquest. ARS haurà de 
guardar i lluir la bandera quan 
calgui durant un any, fins al 
proper Sant Cristòfol. 
Un estàndard que data de 
1986, quan es va recuperar 
la festa, que llueix el patró al 
centre, i un volant en el cap-
damunt del pal, simbolitzant 
així la unió amb aquest món 
de les quatre rodes.
Després del traspàs de la ban-
dera, es va iniciar una rua 
pels carrers d’Igualada i San-
ta Margarida de Montbui per 
tal d’apropar i fer gaudir a tot 
el públic d’aquesta bella festa. 
Després a les instal·lacions del 
nou abanderat es va oferir un 
pica-pica a tots els assistents.

Santi Colen, d’ARS
Net i polit, gairebé com nou, el 
taller d’ARS a Montbui és un 
va i ve de cotxes. A ARS estan 
preparats per acollir vehicles 
de totes les marques. Santi 
Colen és un mecànic d’ex-
periència, amb molts anys a 
l’esquena tocant tota classe de 

Autoreparacions Santi SL (ARS), 
el nou banderer de la Festa de Sant Cristòfol

vehicles. El negoci familiar va 
començar “fa força anys, amb 
un petit taller que vam obrir 
al davant de casa, aquí mateix.  
Ara fa uns tretze anys que som 
en aquestes noves instal·laci-
ons, molt millor preparades. 
Amb l’ajuda de l’Albert, el 
meu fill, i la dona, anem tirant 
endavant”. 
Com passa en moltes coses, el 
sector de l’automòbil ha can-
viat moltíssim en pocs anys. 
Avui, l’electrònica ho domina 
tot. “Abans, amb un martell i 
unes alicates, sorties a la carre-
tera a veure què li havia passat  
a un cotxe i te l’emportaves 
a casa o al taller. Això avui és 
quasi impossible, s’ha de llui-
tar molt”. En un taller multi-
marca, encara és més com-
plicat. “Cada marca té la seva 
electrònica, és una informació 
molt preuada que és de la seva 
propietat, i als tallers multi-
marca com el nostre hem de 
lluitar molt. Per sort, entre 
els tallers som una pinya, ens 
anem ajudant i podem tirar 
endavant entre tots”.

Confiança, proximitat i 
sentir-se a gust en el taller
Acudir a reparar el vehicle, o 
a passar la revisió, en un ta-
ller multimarca, del mecànic 
que coneixes o del que en tens 
bones referències, és encara 
avui un avantatge que cal te-
nir en compte. I el Santi Colen 
ho sap per experiència. “Que 
el client es trobi a gust en el 
taller és per a nosaltres molt 
important, perquè té llavors 
la seguretat que deixa el seu 
cotxe en bones mans. La con-
fiança, la proximitat amb el 
mecànic i també els preus són 
un altre element cabdal”. Autogamma, el banderer de l’any passat.
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Albert i Santi Colen, al taller ARS del carrer del Pilar, a Montbui.

En Santi Colen sap de molts 
anys enrere què és sentir la 
festa de Sant Cristòfol. “El 
meu exjefe, que en pau re-
posi, en Francesc Boria, era 
molt devot i sentia molt d’a 
prop aquesta festa. Penso que 
és molt bonica, i nosaltres 
també l’hem anat continuant. 
Ens reunim un cop a l’any 
tots els companys, xerrem de 
les nostres coses, ens ho pas-
sem bé... Es tracta de gaudir 
la festa, d’això es tracta”, diu 
en Santi, mentre el seu fill Al-
bert l’observa. 
Ell segueix les mateixes passes  
que el pare. “T’ha d’agradar, 
això és més una passió que 
una professió, diria, perquè 
hi ha molts problemes i a ve-
gades et canses una mica. La 
bona companyia i el bon am-
bient de treball et fan apren-
dre molt, i gaudir”. 
Que sigui per molts anys!

C/ del Pilar, 48  08710  Sta. Margarida de Montbui
Tel. 93 804 32 43

Us desitgem un 
bon Sant Cristòfol!
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Les estacions d’Inspec-
ció Tècnica de Vehicles 
(ITV) van revisar du-

rant 2015 gairebé 19 mili-
ons de vehicles (18.757.553 
unitats), fet que suposa un 
1% més que el 2014, segons 
l’últim informe presentat 
per l’associació AECA-ITV. 
Del total de vehicles inspec-
cionats, gairebé 3,5 milions 
no van superar a la primera 
la inspecció obligatòria (és a 
dir, una mica més del 18% del 
total), o el que és el mateix, 
un de cada cinc vehicles va 
ser rebutjat per no reunir les 
condicions mínimes de segu-
retat o per emetre a l’atmos-
fera emissions contaminants i 
nocives superiors al que esta-
bleix la llei.
En total es van detectar 22 
milions de defectes, dels quals 
una mica més de 6 milions 
eren greus (aquells que au-
tomàticament impossibiliten 

que un vehicle passi la ITV). 
La mitjana d’errors greus de-
tectats per vehicle rebutjat va 
ser de 1,8 defectes, ja que en 
molts d’ells es van detectar 
més d’un defecte greu.

Enllumenat i senyalització
Per elements, l’apartat en què 
més defectes greus es van tro-
bar va ser el d’enllumenat i 
senyalització (24,5%), seguit 
d’eixos, rodes, pneumàtics 
i suspensió (22,5%) i frens 
(15,5%). Per tipus de vehicles 
els que van presentar major 
nombre de defectes greus van 
ser els camions, remolc i semi-
remolcs i autobusos (més de 2 
defectes greus per vehicles)

Entre el 15 i el 20% no passa 
la ITV
Entre un 15 i un 20% dels 
vehicles circulen sense tenir 
la ITV vigent, segons aquest 
informe, i subratlla que “un 

Quasi el 20% dels vehicles no superen 
la ITV

P er passar la ITV sense 
problemes molts con-
ductors opten per una 

revisió prèvia en un taller, però 
no està de més anar informat 
per evitar sorpreses. Es tracta de 
ser conscient de les parts del ve-
hicle que miraran amb lupa al 
moment de la revisió.
Assegura’t que tots aquests ele-
ments del cotxe funcionen i es-
tan ben regulats.
1. LLUMS
2. CLÀXON
3. TANCAMENTS DE POR-
TES
4. ALÇAVIDRES
5. ANCORATGES CINTURÓ
6. PARABRISA
7. EIXUGAPARABRISA ( im-
portant nivells de líquid i es-
combretes)
8. NIVELLS LÍQUIDS (oli, re-

frigerant, frens)
9. PNEUMÀTICS (pressió i 
profunditat del dibuix)
Els defectes van a valorar-se en 
tres nivells:
Recorda que a més has de lliu-
rar aquesta documentació:
• Permís de conduir.
• Permís de circulació del vehi-
cle o autorització provisional 
expedida per Trànsit.
• Targeta de les característiques 
tècniques del vehicle.
• Informe favorable de la ITV i 
adhesiu, en els casos als quals el 
vehicle ja l’hagi hagut de passar.
Hi ha dos documents que no és 
obligatori portar, però sí reco-
manable: pòlissa i rebut de pa-
gament de l’assegurança obli-
gatòria i rebut de pagament de 
l’impost de circulació.

Els 9 punts del cotxe que 
examinaran a la ITV

estat tècnic precari és la cau-
sa que no vagin a la ITV, per 
no haver de repar-los o, fins i 
tot, donar-los de baixa “. Així 
mateix, s’indica que aquest 
comportament és molt més 
freqüent entre els propietaris 
de ciclomotors, motocicletes 
i furgonetes, el percentatge 
d’absentisme s’eleva al 40%.
I tot això, tot i que la tendèn-
cia en el nombre de vehicles 
que van a la ITV va créixer un 
1% respecte a 2014. Entre les 
causes que expliquen, s’afirma 
des de l’associació AECA-ITV, 
aquesta situació hi ha la cri-
si econòmica ( molts usuaris 
no poden canviar de cotxe). A 
més està la major vigilància de 
la Direcció General de Trànsit 
(DGT) a través de campanyes 
de vigilància i de la tecnologia 
de les càmeres de pals i radars, 
que des de principis de 2014 
detecten quan un vehicle ha 
passada la ITV o no.

SLN Salinas Automoció

Tècnics especialistes de
BMW i Mini

per Igualada 
i comarca

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) 
 Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com
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Pneumàtics
Manteniment
Alineació- Direcció

Frens
Oli, �itres
Tubs d’escapament

Churruca, 22/ Argentina 19 - 08788 Vilanova del Camí
Te.l. 93 806 30 82

S egons un estudi del Ser-
vei d’Assistència Mecà-
nica 24 hores del RACC, 

entre els mesos de juny i se-
tembre d’aquest any 1.200.000 
conductors de tot Espanya de-
manaran assistència mecànica 
a les companyies que operen 
en aquest sector. L’augment 
del número de desplaçaments 
i la calor provoquen l’incre-
ment de les avaries. Aquestes 
són les incidències més fre-
qüents a l’estiu. 

L’efecte de la calor: més avari-
es elèctriques
Durant els mesos d’estiu, el 
sistema elèctric pateix més 
d’un 40% de les avaries, prin-
cipalment a causa de proble-
mes amb la bateria. En un 
percentatge molt inferior, al-
tres avaries freqüents són del 
motor (12,7%) i de les rodes, 
direcció, suspensió i frens 
(12,7%).
Una de les causes que expli-
quen aquestes avaries és la 
calor: afecta a la bateria, per 
l’ús a màxim rendiment de 
l’aire condicionat; el motor, 
per la necessitat d’una major 
refrigeració; i els pneumàtics, 
per la temperatura elevada de 
l’asfalt. 
Lògicament, durant l’estiu 

també canvia la ubicació de 
les avaries. Així, el 80% dels 
problemes es concentren en 
trajectes urbans dins de zones 
turístiques i el 20% d’incidèn-
cies es registren en dilluns, 
degut principalment a avaries 
produïdes el cap de setmana 
i que no es comuniquen fins 
aleshores. 

Com evitar-les: manteni-
ment, manteniment, mante-
niment...
El consell clau per evitar 
aquestes avaries és dedicar 
més temps al manteniment i 
fer un examen a fons del vehi-
cle abans dels grans desplaça-
ments de l’estiu:
• Comprovar l’estat dels pneu-
màtics, vidres, llums, eixu-
gaparabrises, líquid de frens i 
bateries, entre d’altres.
• Les bateries de més de quatre 
anys presenten un risc més alt 
d’avaria. És important portar 
les pinces.
• La pressió dels pneumàtics 
s’ha de revisar un cop al mes. 
• Per a més seguretat i adhe-
rència, el dibuix del pneumà-
tic no ha de ser inferior a tres 
mil·límetres.
• S’han de fer examinar els 
frens un cop l’any per un pro-
fessional.

Les avaries d’estiu més 
freqüents: com evitar-les

T ’ha vençut mai l’as-
segurança del cotxe 
i has trigat uns dies a 

renovar-la? T’ha passat alguna 
vegada pel cap (esperem que 
no!) anar sense assegurança 
perquè a tu “mai no et passa 
res”? No te la juguis! A més del 
risc que suposa per a la teva 
seguretat, circular amb un ve-
hicle sense assegurança és una 
infracció que pot tenir conse-
qüències greus, no només per 
la multa econòmica, sinó pel 
que podria passar en cas d’ac-
cident.

Cal tenir el cotxe assegurat de 
totes totes
• Circular sense assegurança 
està prohibit per llei. La Llei 
espanyola recull en un Reial 
decret legislatiu la prohibició 
de circular sense assegurança 
amb qualsevol vehicle. Només 
n’estan exempts aquells que ja 
estan donats de baixa al Regis-
tre de Vehicles de la DGT.
• I si tinc el cotxe aturat? Que 
no circulis amb el cotxe no 
vol dir que no hagis de tenir 
l’assegurança al dia. Si el tens 
aparcat al carrer és probable 
que acabis tenint notícies de la 
policia. I encara que estigui en 
un aparcament tancat, el mi-
llor és tenir-la en ordre a tots 
els sentits.

Què pot passar si tinc un ac-
cident sense tenir asseguran-
ça?
• Qui se’n fa responsable? El 
responsable d’un accident és 
el conductor, tot i que el pro-
pietari també n’és responsable 
solidari. Si l’assegurança no 
està en ordre, el conductor 
serà la persona reclamada, 
però si es declara insolvent 

respondrà el Consorci de 
Compensació d’Assegurances, 
que perseguirà el responsable 
solidari (és a dir, el propietari 
del cotxe) perquè assumeixi 
les despeses.

Què passa si m’enxampen 
circulant sense assegurança?
• Multes i cotxe immobilitzat. 
No és el mateix tenir el cotxe 
sense assegurança un parell 
de dies que tenir-l’hi diversos 
mesos, però sempre hauràs 
d’esperar una multa que va 
des dels 601 als 3.005 euros. 
A més, podràs tenir el vehicle 
immobilitzat d’1 a 3 mesos, 
fins i tot 1 any, i qui paga el 
dipòsit del vehicle és el propi-
etari.

És fàcil detectar que un cotxe 
no està assegurat?

Què pot passar si condueixo sense 
assegurança?

• Només per la matrícula ja 
es pot saber. Actualment la 
policia —en qualsevol mo-
ment a través de la matrícula 
del cotxe— pot saber si tenim 
l’assegurança al dia consultant 
de manera telemàtica el Fitxer 
Informatiu de Vehicles Asse-
gurats (FIVA). Per això ja no 
és obligatori portar l’assegu-
rança al vehicle, encara que és 
recomanable.
• Termini per justificar que te-
nim assegurança. Es pot donar 
el cas que a l’agent no li apare-
gui com a assegurat un vehicle 
que realment sí que ho està, 
per algun error informàtic. Si 
no portes el rebut de l’assegu-
rança a sobre, tindràs 10 dies 
per demostrar que la tens a la 
Prefectura Provincial de Tràn-
sit.



 

Sant Cristòfol a 
Igualada, 1927

L
a benedicció de vehicles per Sant Cristòfol és un 
esdeveniment que fa molts anys que es fa coincidint amb 
la festivitat del patró dels conductors. A la fotografia 
d’Antoni Tomàs, podeu veure la desfilada de vehicles per 

l’avui Rambla Sant Isidre, l’estiu de l’any 1927.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
AFMI 00421.  
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Carrer Gran Bretanya 6
08700 Igualada

93 803 61 04

www.autogama.cat

Bosch Car Service
Automòbils F.P. Bosch

Ctra. de La Pobla, 191 - 08788  
VILANOVA DEL CAMÍ

93 804 64 03 
fpboschtaller@gmail.com

·Injecció de Benzina
·Injecció Diesel
·Electricitat/Electrònica
·Encesa
·Xapa
·Línia PreITV
·Frens, ABS, ESP
·Mecànica de manteniment
·Mecànica motor
·Sistemes de Refrigeració
·Pintura
·Banc de Potència

MECÀNICA GENERAL
DIAGNOSIS / ELECTRÒNICA

Av. Madrid, 50 Nau 1 I ÒDENA I P.I. Pla de les Gavarreres
T. 93 803 00 71 I info@jjmotor.es I www.jjmotor.es



AUTOMOCIÓ Auto Bruch Igualada
Ptge. La Tossa, 2 Tel. 93 803 64 95 - Fax. 618 562 656

autobruc@gmail.com

Av. d’Andalusia, 19 · T/F 93 806 02 77
info@tallersanou.cat · tallersanou.cat
VILANOVA DEL CAMÍ (BARRI LA PAU) 

E�càcia
Con�ança

Experiència
Professionalitat

A.T. SAROSA, s.l.
C/ Alemanya, 9

 Pol. Ind. Igualada
08700 - Igualada
Tel. 93 805 46 42
www.sarosa.es

C. CASTELLFOLLIT, 16 - Tel. 93 803 91 43 - 
Mòbil: 629 53 90 40 -  08700 IGUALADA -

e-mail: tallerstomas@hotmail.com
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E l “Programa d’Incen-
tius al Vehicle Eficient” 
(PIVE) ha resultat un 

estímul indiscutible per ani-
mar a milers de compradors 
de nous vehicles. La seva fi-
nalitat és renovar el parc au-
tomobilístic per augmentar la 
seguretat i disminuir la conta-
minació.
L’últim pla aprovat ha estat el 
PIVE 8, dotat amb 225 milions 
d’euros, i ho podràs aprofitar 
fins al 31 de juliol de 2016 o 
quan s’esgotin els fons pressu-
postats. Però en què consisteix 
el pla PIVE8?

1. Import de les ajudes

L’ajuda general és de 1.500 
euros per vehicle, la meitat 
l’aporta el Ministeri d’Indús-
tria i la resta els fabricants o 
els concessionaris. Per a famí-

lies nombroses i persones amb 
mobilitat reduïda és de 3.000 
euros.

2. Requisits que has de complir

Solament pots accedir a l’aju-
da si compres un vehicle nou 
i matriculat a Espanya. Has 
d’aportar un cotxe que tingui 
des de la seva primera matri-
culació més de 10 anys, en el 
cas d’un turisme, i 7 anys per a 
un vehicle lleuger.

3. Documentació que has 
d’aportar

• Certificat de destrucció.
• Baixa definitiva del vehicle 
gestionada a la DGT.
• Últim Impost de circulació 
pagat.
• El vehicle ha d’estar a nom 
del comprador com a mínim 

els últims 12 mesos i matricu-
lat a Espanya.
• ITV en vigor.

4. Quin tipus de cotxe pots 
comprar?

• Turismes (M1) amb classe 
energètica A o B en la Base de 
dades de Turismes (BBDD) de 
IDAE de fins a 9 places.
•  Vehicles comercials lleugers 
(N1) amb emissions de CO2/
km no superiors a 160 grams.

Condicions i requisits per al Pla PIVE 8 en el 2016

• Turismes o vehicles comer-
cials (M1 o N1) elèctrics, ali-
mentats amb GLP o Gas Na-
tural amb emissions de CO2/
km no superiors a 160 grams.
• Vehicles híbrids, híbrids con-
nectables, elèctrics d’autono-
mia estesa i elèctrics purs.
• Turismes o comercials lleu-
gers (M1 o N1) amb emissi-
ons de CO2/km no superiors 
a 120 grams, amb classe ener-
gètica A, B, C o D en la BBDD 

de Turismes de IDAE.
• Turismes (M1), amb més de 
5 places, amb etiqueta A, B o 
C en la BBDD de Turismes de 
IDAE i adquirit sota la condi-
ció de Família Nombrosa.
• Vehicles adaptats a persones 
de mobilitat reduïda i adqui-
rits sota la condició de minus-
validesa reconeguda. Si són 
propulsats per gas natural o 
GLP, no podran superar els 
180 g/km de CO2.

5. I hi ha un preu màxim de 
compra?

Els cotxes nous en els quals es 
pot aplicar el Pla PIVE 8 no 
han de superar els 20.000 eu-
ros abans d’impostos (entre 
ells l’IVA). Per a les famílies 
nombroses i persones amb 
mobilitat reduïda el preu de 
compra (també abans d’im-
postos) pot ser de fins a 30.000  
euros.
Quant als vehicles 100% elèc-
trics, híbrids, híbrids connec-
tables o elèctrics d’autonomia 
estesa el preu de compra pot 
arribar als 40.000 euros, i no 
s’exclou el Pla MOVELE.
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C/ Gran Bretanya, 8, Nau 4
08700 Igualada

C/ la Tossa, 1,
08711 Òdena

Tel. 93 805 41 11
Fax. 93 806 62 79

odenauto@odenauto.com
www.odenauto.com

·Servei integral del seu vehicle

·Electricitat · Accessoris

·Diagnosi electrònica

·Xapa i Pintura

·Reparació de tot tipus de vehicles

·Maquinària agrícola i industrial

·Injecció electrònica

·Aire condicionant

MELCIOR GRAU
Passant la revisió del teu cotxe amb nosaltres no perds la garantia o�cial

c/ Alemanya, 33 nau 3 - 08700 Igualada
Tel. 93 803 10 78  - Fax.  93 804 02 38

fermivalls@telefonica.net

60é  
aniverari

Carregar el cotxe no ha 
de ser complicat, sem-
pre que segueixis una 

sèrie de normes, però si no ho 
fas bé se’n poden derivar si-
tuacions molt perilloses per a 
la seguretat viària i la possibi-
litat de rebre una multa con-
siderable. Hi ha alguns casos 
particulars que se solen pro-
duir quan surts de vacances, 
sobre els quals t’informem a 
continuació:

Carregar la baca
És millor no portar objectes al 
sostre del cotxe perquè li fan 
canviar el centre de gravetat 
amb el conseqüent perill que 
representa i perquè gastaràs 
més combustible. Però si no 
tens més remei que posar-los-
hi (a part de les taules de surf 
i les bicicletes, que tenen els 
seus elements específics), mi-
llor que ho facis en un cofre, 
perquè queda completament 
tancat. Però si acabes utilit-
zant una baca tradicional, ha 
de ser homologada i els ob-
jectes han d’anar repartits a 
l’espai que tens i lligats amb 
la màxima seguretat. A la fitxa 
tècnica del cotxe (no sempre 
però en general) pots trobar 
les indicacions del pes relatiu 
respecte al global del vehicle.

Taula de surf
Hi ha vehicles que per la seva 
capacitat de càrrega perme-
ten portar les taules de surf a 
dintre, però són pocs, el més 
habitual és portar-les al sos-
tre, cosa que t’ha de preocu-
par perquè pot esdevenir un 
element molt perillós si no les 
enganxes bé .
Per començar, has de comp-
tar amb una baca homologa-
da, perquè això et garanteix 

poder assegurar-les correcta-
ment amb fixacions, ja siguin 
gomes, cordes o corretges.
Millor que col·loquis les tau-
les amb la part davantera mi-
rant cap enrere del cotxe, i si 
has de portar més d’una taula 
hi has de posar alguna sepa-
ració al mig, encara que sigui 
un cartró, la qual cosa, a més 
de protegir-les entre elles, fa 
que no rellisquin, i així no es 
ratllaran, però, més impor-
tant, evites que es moguin.

Maleter obert lligat amb una 
goma o corda
No és estrany veure un cotxe 
amb el maleter una mica (o 
molt) obert perquè la càrrega 
no permet tancar-lo correcta-
ment. El normal és que vagi 
lligat amb una goma o una 
corda, però, això és legal?
Les lleis ho deixen molt clar; 
el Reglament General de Ve-
hicle diu: “Es prohibeix por-
tar obertes les portes del vehi-
cle, obrir-les abans de la seva 
completa immobilització i 
obrir-les o baixar del vehicle 
sense haver-se assegurat prè-
viament que això no implica 
perill o destorb per a altres 
usuaris”. I el maleter està con-
siderat una porta més, per la 
qual cosa queda clar que no es 
pot portar obert, encara que 
sigui lligat.

Pot el gos treure el cap fora 
de la finestra?
Resulta molt graciós veure 
com un gos treu el cap per 
la finestra del cotxe, se’l veu 
feliç. Si ets dels que viatgen 
habitualment amb la masco-
ta, pensa que qualsevol mo-
viment o frenada inesperada 
pot resultar fatal perquè si no 
està subjecte pot sortir “vo-

lant”; ells no porten cinturó 
de seguretat. Com a norma 
general, el gos ha d’anar sub-
jecte, sense possibilitat que 
es desplaci, sigui voluntàri-
ament o a causa d’algun fet 
inesperat. Pot anar al maleter 
quan aquest forma part de 
l’habitacle, amb una xarxa o 
amb barres especials, o si el 

5 errors a l’hora de carregar el cotxe per a les vacances

maleter està separat, entre els 
seients del darrere i davan-
ters. I encara millor, que vagi 
amb un arnès especial.

Paquets a l’espai del copilot
Moltes vegades per no col·lo-
car paquets, maletes o altres 
objectes al maleter, o perquè 
ja no hi caben, els posem a 

l’interior de l’habitacle, per 
exemple a l’espai del copilot. 
La càrrega en qualsevol vehi-
cle ha d’anar subjectada i se-
parada de l’habitacle, és a dir, 
al maleter i ben col·locada. 
Per això ni a l’espai del copi-
lot ni a cap altre hi pot haver 
objectes solts, que es puguin 
moure perillosament.



SANT CRISTÒFOL 
PROTEGEIX ALS 
CONDUCTORS.
NOSALTRES, 
ALS SEUS 
VEHICLES.

www.rodi.cat

Pol. Ind . Les comes c/ Alemanya, 15
08700 IGUALADA
93 803 01 82

RODI MOTOR SERVICES 
us desitja  un feliç dia 
de Sant Cristòfol

C/ Alemanya, 20 -22
08700 IGUALADA

Tel. 93 805 31 96/ 619 311 006
 fontanataller@gmail.com

En confiança c/Repòs, 8 
tel. 93 803 67 64
08700 Igualada
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La Direcció General de 
Trànsit ha dictat una 
instrucció per la qual es 

regula l’ús dels sistemes d’aju-
da a l’estacionament que cada 
vegada més models d’auto-
mòbils equipen.
Gràcies a l’ús de les noves tec-
nologies, els sistemes d’ajuda 
a l’estacionament permeten, 
la realització d’una de les ma-
niobres més freqüents que es 
realitzen a les vies urbanes, fa-
cilitant així al conductor, que 
voluntàriament els faci servir, 
la maniobra d’estacionament 
del vehicle en condicions de 
seguretat i comoditat.
En l’actualitat, s’està gene-
ralitzant la penetració en el 
mercat d’aquest els sistemes 
adaptats d’ajuda a la conduc-
ció, (ADAS: Advanced Driver 
Assistance Systems). Entre els 
ADAS estan cada vegada més 
presents els sistema d’ajuda a 
l’estacionament, per aquest 
motiu la Direcció General de 
Trànsit ha publicat una ins-
trucció que defineix què és el 
sistema d’estacionament as-
sistit i quines són les condi-
cions bàsiques d’ús d’aquest 
avanç tecnològic que facilita 
i fa més segura la tasca de la 
conducció.
Aquesta ajuda a la conducció 
actua de manera automatitza-
da sobre la direcció i / o el sis-
tema de frenada i acceleració 
del vehicle i permet realitzar la 
maniobra sense la intervenció 
directa del conductor sobre el 
volant i / o pedal del fre i acce-
lerador, el que manifesta una 
vegada més el canvi de para-
digma en la indústria de l’au-
tomoció que culminarà amb 
la conducció plenament auto-

matitzada.L’ús d’aquest siste-
ma pot emprar-se en les vies 
obertes al trànsit sempre que 
es compleixin les condicions 
de seguretat establertes en la 
normativa del mecanisme de 
direcció de la Comissió Eco-
nòmica de les Nacions Unides 
per a Europa (CEPE) i es man-
tingui la distància màxima de 
15 metres entre la secció d’ini-
ci i final de la maniobra.
Si el control dels comanda-
ments del vehicle es realitza 
des de fora de l’habitacle, la 
maniobra es realitzarà a una 
velocitat màxima de 5 km / hi 
la posició del conductor serà 
tal que li permetrà mantenir 
la seva llibertat de moviments, 
el camp necessari de visió i 
l’atenció permanent. En tot 
cas la distància entre el con-
ductor i el vehicle serà inferior 
a 4 metres.
Com ja passa amb altres siste-
mes avançats d’ajuda al con-
ductor, com ara: la frenada 
autònoma d’emergència, el 
control adaptatiu de la veloci-

La DGT estableix les condicions per a 
l’ús dels sistemes d’estacionament 
assistit dels cotxes

L es vendes de cotxes 
elèctrics a Espanya no 
acaben d’enlairar com 

en altres països europeus. Una 
de les causes, però no és l’úni-
ca, és la manca d’infraestruc-
tures: és a dir dels punts de 
càrrega. Iniciatives com la de 
Tesla no són suficients perquè 
hi hagi més punts de càrrega.
La Generalitat de Catalunya va 
anunciar un pla d’inversió de 
5,8 milions d’euros per multi-
plicar per cinc la xarxa actual 
de punts de cargaen Catalunya 
fins a arribar als 25.000 punts.
Aquesta inversió es destina 
tant a les infraestructures d’ús 
públic com privat. A nivell pú-
blic es vol passar dels 42 punts 
de càrrega semiràpida actuals 
a 400 punts (en centres co-
mercials, zones urbanes, etc.) 
i assolir els 42 punts de càrre-
ga ràpida. L’objectiu, segons el 
conseller d’Empresa i Conei-
xement Jordi Baiget, és crear 
uns corredors amb punts de 
càrrega que permetria així 
circular per tota la comuni-
tat autònoma. Dit d’una altra 
manera, és fomentar l’ús del 
cotxe elèctric fora de Barcelo-
na.

Falten punts de càrrega en les 
comunitats de veïns
No obstant això, el més signi-
ficatiu de la mesura és que es 
destinaran 2,6 milions d’euros 
en subvencions de fins al 50% 
per a la instal·lació de punts 
de càrrega en zones privades, 
especialment en pàrquings co-

munitaris. Aquest tipus d’ins-
tal·lació, de càrrega lenta (8 
hores) i associades a la tarifa 
nocturna són les més neces-
sàries en les ciutats europees 
per fomentar l’ús del cotxe 
elèctric. I és que Europa, a di-
ferència dels Estats Units, no 
és un país on les cases indivi-
duals són la norma.
Algunes marques, com Nissan 
quan compres un Leaf, finan-
cen una part de la instal·lació 
d’un punt de càrrega al pàr-
quing de la teva comunitat 
de veïns i s’encarreguen de la 
gestió administrativa (permi-
sos, etc) de cara a la seva ins-
tal·lació. És una altra iniciativa 
privada que intenta pal·liar la 
manca d’inversió pública per 
afavorir el creixement del cot-
xe elèctric.
Sembla que amb aquesta pro-
posta de la Generalitat de Ca-
talunya, les coses van canviant 
a poc a poc.

tat o l’assistent de canvi invo-
luntari de carril, el conductor 
és el responsable de la conduc-
ció del vehicle.
Amb l’objectiu de tenir un 
major coneixement de la im-
plantació dels ADAS en els 
vehicles que circulen per les 
nostres carreteres i el seu im-
pacte en la reducció de la si-
nistralitat, es podran registrar 
en el Registre de Vehicles de la 
DGT.
A més, aquesta anotació per-
metria a que un futur es pugui 
valorar, si escau, la necessitat 
d’una modificació normati-
va que permetés a criteri de 
l’aspirant obtenir un permís 
restringit, igual que ja passa 
per als vehicles automàtics, 
per a la conducció exclusiva 
de vehicles que comptin amb 
un sistema d’estacionament 
assistit, sense que per això fos 
necessari realitzar en les pro-
ves per obtenir-la maniobra 
completa d’estacionament en 
els termes actuals.

Catalunya invertirà sis 
milions d’euros per 
subvencionar els punts 
de càrrega de cotxes 
elèctrics
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Us desitgem un bon Sant Cristòfol!

E l bon temps convida a 
anar amb moto i a fer-
la servir en companyia, 

tant per als petits desplaça-
ments en els moments d’oci 
com en viatges més llargs que 
pot ser que estiguis preparant 
des de fa mesos. En qualsevol 
d’aquests casos cal que tinguis 
en compte una sèrie de reco-
manacions bàsiques per a la 
teva seguretat i la de l’acom-
panyant. Dur algú de paquet 
a la moto requereix tenir en 
compte algunes consideraci-
ons específiques que si sempre 
vas sol a la moto pot ser que 
no coneguis.

Preparació del conductor
• Considera al paquet un se-
gon conductor “actiu”, és a dir, 
s’ha d’involucrar amb tu a se-
guir les mesures de seguretat.
• Tingues en compte que por-
tar paquet afecta les caracte-
rístiques de la conducció de 
la moto, a causa del pes extra 
i el moviment independent 
d’aquest passatger.
• En frenades ràpides el passat-
ger del darrere tendeix a mou-
re’s cap endavant, cosa que pot 
provocar que els vostres cascs 
es toquin.
• En arrencar és possible que 

necessitis més acceleració. En 
frenar, és possible que neces-
sitis més pressió i començar a 
frenar abans. Si la teva moto 
disposa d’ABS i CBS, anireu 
més protegits.
• Probablement necessitaràs 
més temps i espai per avan-
çar. Tingues en compte també 
que pots notar més l’efecte del 
vent, especialment el que entri 
de costat.

Preparació de la moto
• Consulta el manual del fa-
bricant de la teva motocicleta. 
Probablement t’hi donaran 

consells de com preparar la 
moto per portar acompanyant 
i mesures extres de seguretat. 
Presta especial atenció a no 
excedir el pes que s’especifiqui 
al manual.
• És probable que hagis d’ajus-
tar la suspensió i la pressió 
dels pneumàtics.

Preparació del passatger
El passatger ha de ser prou 
alt com per arribar al repos-
apeus, i prou madur com per 
comportar-se de manera res-
ponsable com a paquet: això 
inclou que sàpiga seguir els 

A la moto amb paquet, quines precaucions cal seguir?

procediments que esmentem 
al llistat següent.
• Per descomptat, que porti 
casc i roba adequada per a la 
seva protecció.
• Que porti en tot moment les 
mans a la teva cintura, als teus 
malucs o a l’agafamans.
• Els peus al reposapeus, fins 
i tot quan la motocicleta està 
parada.
• Per a les corbes, és impor-
tant que li donis la recoma-
nació de mirar per sobre de la 
teva espatlla en la direcció de 

la corba. I això especialment 
si el teu paquet no té experi-
ència com a acompanyant en 
una moto. El motiu és que en 
aquesta situació nova per a 
ells moltes persones tendeixen 
de manera inconscient a incli-
nar-se cap al costat contrari de 
la corba, la qual cosa et com-
plicarà molt la traçada i farà 
les corbes més perilloses.
• En cap cas han de girar-se 
o fer moviments bruscos que 
puguin afectar la teva conduc-
ció.
Més enllà d’aquestes recoma-
nacions, deixa que el teu sen-
tit comú et guiï: evidentment 
que portar algú de paquet no 
és la millor ocasió per fer os-
tentacions amb la moto, grans 
acceleracions, anar ràpid o fer 
grans inclinacions a les corbes. 
Al contrari, és bon moment 
per no només cenyir-te de for-
ma escrupolosa a la normativa 
sinó per ser especialment con-
servador pel que fa a aquests 
temes. Dur algú de paquet a 
la teva moto és una respon-
sabilitat compartida entre tu 
i aquesta persona, però tu ets 
qui condueix.

Si heu de portar un nen en 
ciclomotor o motocicleta 
cal que tingueu en compte 
un seguit de consideracions. 
En primer lloc, l’edat míni-
ma que ha de tenir el menor 
ja que, per norma general, 
només un nen que tingui 12 
anys o més pot viatjar com a 
passatger de moto. No obs-

tant això, els nens més grans 
de 7 anys també poden anar 
d’acompanyants sempre que 
circulin amb el pare o la mare 
o un tutor o bé una persona 
major d’edat autoritzada per 
aquests. Lògicament, els nens, 
com els adults, sempre han de 
portar casc homologat i han 
d’anar asseguts de forma ade-

quada, això és, a cavall darrere 
de l’adult i amb els peus recol-
zats als reposapeus laterals. En 
cap cas el menor que va com 
a passatger del ciclomotor o 
la motocicleta es pot situar en 
un lloc intermedi entre la per-
sona que condueix i el mani-
llar de direcció del vehicle. 

Portar nens amb moto
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E n moltes ocasions es-
coltem gent que ens diu 
que conduir un cotxe i 

una moto és més o menys el 
mateix. Tant és així que fins 
i tot amb el carnet de cotxe 
acabat d’estrenar pots conduir 
un ciclomotor i amb una anti-
guitat de 3 anys ja pots con-
duir motos de 125 cc, encara 
que no hagis conduït mai una 
moto, ni tan sols una bici.
Res més lluny de la realitat. 
Conduir una moto o un ci-
clomotor requereix uns co-
neixements mínims, sense ells 
serem altament insegurs en el 
trànsit. Desconèixer les dife-
rències que hi ha entre con-
duir una moto i un cotxe ens 
porta al risc, conèixer-los ens 
fa conductors més segurs.
Comencem pel principi. 
Abans d’arrencar hem de por-
tar la indumentària adequada, 
que en cotxe no és tan especí-
fica. Necessitem un bon casc, 
guants, roba i calçat adequat. 
Si portarem a algun passatger 
aquest ha d’anar igual de pro-
tegit, moltes vegades no és així 
i us assegurem que el terra cre-
ma igual i està igual de dur per 
a conductor que per passatger. 
Quan vas a conduir cotxe pen-
ses en quina roba portes?
Un cop equipat arrenquem 
la moto o el ciclomotor i ini-
ciem la marxa, però cal tenir 
en compte que els pneumàtics 
estan freds i trigaran uns ins-
tants en agafar una mica de 
temperatura perquè la seva 
adherència sigui una mica 
efectiu. En els primers girs hi 
haurà menys adherència, s’ha 
de tenir en compte. 
Quan engegues el cotxe pen-
ses si els pneumàtics estan 
freds o tenen la temperatura 

adequada? Penses que en els 
primers revolts amb cotxe els 
teus pneumàtics estan freds? 
Doncs quan anem en moto 
hem de fer-ho.
Ja en marxa hem d’estar molt 
més atents i poder reaccionar 
adequadament, de manera 
que necessitem un estat físic 
mínim i una capacitat d’aten-
ció òptima, sens dubte en 
cotxe també, però en menor 
grau. L’estat físic és molt més 
important en la moto que en 
el cotxe (agilitat, reflexos, sin-
cronització, etc.) i l’estat psi-
cològic també ja que l’atenció 
ha de ser 17 vegades superior 
a la moto que en cotxe segons 
els últims estudis de seguretat 
viària.
En el desenvolupament del 
desplaçament en moto apa-
reixeran també diferents ris-
cos en moto que en cotxe. Des 
del propi maneig de la moto, 
la inclinació al girar (sense 
la qual no podríem viure els 
motoristes) o l’ús dels frens 
(al cotxe és un sol pedal i amb 
moto tenim dos elements per 
accionar amb la seva corres-
ponent tècnica), la dificultat 

de l’equilibri i l’atenció cons-
tant a l’adherència al pneumà-
tic davanter, a la possibilitat 
d’una fallada mecànica amb 
resposta molt diferent d’anar 
en moto a anar en cotxe (si un 
cotxe s’espatlla et pots quedar 
tirat o tenir un ensurt, si una 
moto s’espatlla pots patir un 
accident sever).
Cal destacar altres riscos de la 
via. L’adherència de les nostres 
motos depèn de mil factors, 
des de la temperatura de l’as-
falt, la brutícia que hi pugui 
haver ocasional, la fullaraca 
(fulles caigudes dels arbres), 
la pintura que tant patina, els 
embornals, i un llarg etcètera 
que amb el cotxe no són tan 
importants i amb moto sí ho 
són.
Tot un món. Les diferències 
de conduir una moto o un ci-
clomotor són tot un món. Cal 
que es coneguin les diferències 
entre conduir un cotxe i con-
duir una moto. No podem mi-
rar cap a un altre costat, ja que 
al final, el motorista sempre és 
el que paga les conseqüències 
... encara que no sigui culpa 
seva.

Anar en moto no és el mateix que 
anar en cotxe

E ls accidents de trànsit 
són una de les princi-
pals causes de mort, i si 

no hi posem remei entre tots 
pot convertir-se en la primera 
a les pròximes dècades. Gai-
rebé 1,24 milions de persones 
perden la vida cada any a les 
carreteres de tot el món, per 
la qual cosa disminuir rotun-
dament aquesta xifra ha de ser 
una prioritat.
La celebració del Dia Mundial 
en Record de les Víctimes dels 
Accidents de Trànsit, afavorit 
per l’ONU, pretén conscien-
ciar sobre “la devastació eco-
nòmica i emocional causada 
pels accidents de trànsit i re-
conèixer el sofriment de les 
víctimes i la tasca dels serveis 
de suport i de rescat”. Aques-
ta jornada se celebra el tercer 
diumenge de novembre, que 
aquest any és el dia 15.
Encara que als països avan-
çats les mesures adoptades 
han aconseguit estabilitzar o 
fins i tot reduir el nombre de 
morts, als països pobres, en 
canvi, segueixen en augment. 
L’estat de les carreteres, la im-
plicació de les autoritats i els 
mitjans amb què compten, a 
més del parc automobilístic, 
suposen una gran diferència 
entre països rics i pobres, però 
de tota manera el factor humà 
segueix sent la principal causa 
dels accidents.
Si segueixes una sèrie de re-
comanacions bàsiques, les 
possibilitats que pateixis un 
accident greu disminueixen 
sensiblement. Però sobretot 
has d’estar pendent només de 
conduir, així evitaràs distrac-
cions, el gran mal de la circu-
lació d’avui dia.

• Utilitza el mòbil amb mans 
lliures: el telèfon mòbil és un 
gran aliat, però la seva utilit-
zació inadequada al cotxe ja és 
la principal causa d’accident. 
Si l’has de fer servir, ha de ser 
només per parlar, i únicament 
amb el mans lliures.
• Respecta les normes de cir-
culació: sembla una obvietat, 
però les normes de trànsit hi 
són per complir-les. A l’auto-
escola ja et van ensenyar que 
no has de canviar bruscament 
de carril, o que no has d’avan-
çar per la dreta.
• Dóna prioritat als vianants: 
els vianants són els més vulne-
rables entre tots els elements 
que conformen la circulació, 
per això has de posar especial 
atenció no només als passos 
de vianants sinó en general, 
especialment de nit.
• No et distreguis als embus-
sos: si et trobes habitualment 
amb embussos, ets propens 
a patir problemes cardiovas-
culars, la qual cosa ja és un 
problema, però si a més et dis-
treus, augmenten les possibili-
tats de tenir un accident.
• No condueixis si has begut: 
segur que sents insistentment 
aquest missatge, però encara 
que sembli mentida, les in-
formacions sobre conductors 
que provoquen greus sinistres 
per haver begut no s’acaben 
mai; per això, “Si beus, no 
condueixis”.
• Respecta les regles de trànsit: 
les regles de trànsit estan po-
sades per tècnics atenent les 
circumstàncies de l’entorn i de 
la via. Si et saltes un semàfor o 
vas a més velocitat que la in-
dicada poses moltes persones 
en perill.

Sis coses que pots fer 
per evitar un accident de 
trànsit

Carrer Major, 126 -128 
Tel. 938  044 053

Mecànica en general de lʼautomòbil
Revisions pre. ITV

No perds la garantia oficial fent la revisió
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S egur que ha sen-
tit alguna vegada 
la paraula AdBlue. 

Certament, en els darrers 
temps s’ha situat com un 
dels elements a tenir en 
compte en els nous ve-
hicles dièsel, sobretot els 
d’alta gamma. És menys 
nociu pel medi ambient. 
Cada vegada hi ha més 
vehicles nous en el mer-
cat que poden incorporar 
l’Adblue. A Igualada, el 
podem trobar fàcilment 
a l’estació de servei “Fer 
Dissabte”, al carrer Ale-
manya, 30 de les Comes. 
A més, es troba instal.
lat en un dipòsit soterrat 
fabricat amb la darre-
ra tecnologia, per poder 
mantenir la temperatura 
ideal.

Què és l’Adblue?
És una solució d’aigua 
destil·lada i urea al 32,5% 
que injectada en el cata-
litzador SCR reacciona 
amb els òxids nitrosos i 
els descompon en gasos 
no nocius per a la salut. Es 
troba en un dipòsit espe-
cífic -diferent del gasoil- i 
disposa d’un mecanisme 
d’injecció connectat a la 
centraleta principal del 
vehicle. Aquí, per tant, 
trobem el primer avan-

AdBlue: la revolució ambiental per als vehicles Dièsel, 
a l’estació de servei “Fer Dissabte” de les Comes

tatge ja que ajuda clara-
ment a rebaixar els nivells 
NOx. 
Abans que s’esgoti, apa-
reix un missatge a la ins-
trumentació advertint de 
la necessitat d’omplir el 
dipòsit a la major breve-
tat, encara que no seria 
de manera immediata ja 
que podria superar fol-
gadament els 1.000 km. I 
fins i tot, a diferència del 
que es llegeix freqüent-
ment en determinats 
fòrums, el cotxe podria 
arribar a arrencar sense 
AdBlue tot i estar fora de 
les emissions que decla-
ra. O almenys permetria 
per motius de seguretat 
arrencar un nombre mí-
nim de vegades per evitar, 
per exemple, deixar-nos 
tirats a meitat del no-res 
sense més possibilitats de 
trucar a una grua. Això 
sí, recomanem no esgotar 
aquesta possibilitat i som 
més partidaris d’omplir.
Els avantatges que el 
nostre cotxe incorpori el 
sistema AdBlue® no les 
notarem a curt termini. 
El cotxe no caminarà mi-
llor ni pitjor, ni serà més 
silenciós, ni res d’això. 
Simplement contamina-
rà menys i ens provocarà 
menys problemes de salut 
... a tots! 

Preguntes i Respostes sobre l’AdBlue
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És car repostar AdBlue® ? 
El cost per km és ridícul a 
canvi de reduir l’emissió 
de NOx.

Puc posar AdBlue®
jo mateix? 
Tècnicament és tan sen-
zill com obrir el tap del 
dipòsit d’urea i omplir-lo, 
el problema és que cal 
connectar el cotxe a una 
màquina de diagnosi per 
resetejar el comptador 
del calculador electrònic 
de la centraleta que go-
verna el sistema. Per això 
és millor deixar la feina 
als professionals de “Fer 
Dissabte”.

Què passa si se m’acaba 
el AdBlue®? 
Cada fabricant ho fa 

una manera concre-
ta, pel que et recomano 
que llegeixis el manual 
del teu cotxe. En aquest 
moment s’activa un avís 
que ens recorda després 
de cada arrencada l’au-
tonomia restant. Quan 
aquesta és inferior a 
1.000 km, l’alerta queda 
fixa en el quadre de co-
mandaments. Si s’esgota 
l’additiu durant un viat-
ge, no passa res, podrem 
arribar al taller o a l’esta-
ció de servei.

Quines són les avaries del 
AdBlue®? 
El sistema en sí no genera 
avaries en el motor, però 
lògicament pot haver pro-
blemes en el propi siste-
ma. Es tracta d’una reac-

ció química (a diferència 
del filtre anti partícules, 
que és un filtre físic), de 
manera que no hi ha res 
que estigui sotmès a des-
gast, corrosió, etc. 

Quines cures requereix 
un cotxe amb AdBlue®? 
L’única precaució que cal 
tenir a l’hora d’usar un 
cotxe amb AdBlue® és 
omplir el dipòsit abans 
que s’esgoti l’additiu. 
Com dèiem, depèn de 
cada fabricant el com 
s’adverteix al conductor 
sobre el nivell, pel que 
és vital que llegeixis el 
manual d’usuari del teu 
cotxe. Gaudeix de l’Ad-
Blue i ajuda al medi am-
bient!

Meroil Fer Dissabte C/ Alemanya, 30 938050387 

A més, tenim un 
túnel de rentat i 
servei de neteja 

integral d’automòbils 
perquè no t’hagis de 

preocupar de res.
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Francesc Gràcia

AUTOMÒBILS

MOTOS

• Pintat d’automòbils en cabina de 80º.
• Reparació de para-xocs de plàstic i fibra, amb
soldadura per escalfador.
• Retolació.
• Reparació i pintura de motos al forn. Tot tipus de 
plàstics:ABS, Policarbonat, Polietilè, etc.

Carrer Pujades, 77 • tel. 93 803 11 68 • 08700 IGUALADA
siscogracia@hotmail.com

Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51 / 692 094 682
08700 Igualada
g.verdaguer@yahoo.es

Av. Caresmar, 13 · T. 93 380 03 37
IGUALADA · fvg.mecanic@gmail.com

P er a moltes famílies, 
viatjar amb cotxe no 
sempre és una aventu-

ra divertida i agradable. I és 
que els marejos són habituals 
en nens d’entre 2 i 12 anys. La 
causa d’aquest trastorn és la 
descoordinació entre el nostre 
cos, que està parat, i la percep-
ció de moviment al voltant. 
Encara que no és greu, sí que 
resulta molt molest, desagra-
dable i pot suposar que els 
viatges es converteixin en una 
mala estona. Per això, el millor 
és tractar de prevenir-ho i, si 
arriba, combatre-ho.
Pren nota d’aquests consells 
per evitar que el teu fill es ma-
regi en el cotxe:
• Viatjar en les hores de menys 
calor i, si és possible, en quina 
els nens solguin dormir (de 
nit o a l’hora de la migdiada) 
ja que el mareig no apareix 
dormint.
• Col·locar al nen mirant al da-
vant i en el seient més central 
del vehicle, sempre respectant 
totes les normes de seguretat i 
retenció.

 • Tractar que miri cap a l’ho-
ritzó, sobretot al capdavant 
del vehicle o, si li agrada mi-
rar per les finestretes laterals, 
aconsellar-li que es fixi en els 
elements llunyans: munta-
nyes, cel, núvols…
 • Mantenir una temperatura 
i ventilació agradable dins del 
vehicle. La calor excessiva o la 
calefacció forta poden contri-
buir al mareig.
 • Distreure al nen amb jocs 
com veig-veig, cantant, expli-
cant contes o històries, bus-
cant formes en els núvols… 
Si et marejaves de petit, pro-
bablement sabràs que això 
sol ser molt eficaç… A alguns 
nens també els funciona mi-
rar una pel·lícula, però millor 
evitar llibres, dibuixos o vi-
deojocs perquè solen produir 
marejos.
• Evitar els menjars forts abans 
del viatge. Millor no haver 
menjat o solament alguna 
cosa lleugera, encara que la 
sensació de gana tampoc aju-
darà a evitar marejos. Millor 
picoteig o menjars lleugers, 

parant de tant en tant per pas-
sejar, menjar i refrescar-se.
• En alguns nens, els caramels 
o els xiclets també ajuden.
• Pels quals són molt propen-
sos a marejar-se, es pot con-
sultar al pediatre l’opció de 
donar-li algun fàrmac o pol-
sera anti-mareig, però sense 
oblidar que poden tenir efec-
tes secundaris. En cas de re-

meis casolans com el gingebre, 
també consultar-ho abans ja 
que no solen ser recomanables 
per als nens.
• Evitar la conducció brusca, 
amb especial cura en les cor-
bes i a les frenades.
• Si encara així el mareig apa-
reix, obrir les finestretes per-
què li doni l’aire, distreure’l i 
parar en un lloc adequat.

El teu fill es mareja en el cotxe? Causes i consells per evitar-ho

• Portar sempre bosses per al 
mareig i roba de recanvi per si 
de cas.
Si al final tot això no funciona, 
el més important és tenir pa-
ciència i tranquil·litzar al nen 
si es troba malament o acaba 
vomitant. No cal oblidar que 
tota la família passa una mala 
estona però l’afectat és el que 
es porta la pitjor part.
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seguretat i con�ança / 75 anys 1940-2015

AVINGUDA PAÏSOS CATALANS, 32 A 08700 IGUALADA (BARCELONA)
TELS. 938 030 674 - FAX 938 030 760 - APARTAT 246 -  grues@grues-suarezisoler.com

c/Alemanya, 14 Nau-3 Pol. Ind. Les comes
08700 Igualada (Barcelona) info@dieselsanchez.com

tel. 93 804 44 53  ·  689 922 148  ·   619 480 817

VENDES I TALLER
Ntra. Sra. de la Mercè, 26

08788 VILANOVA DEL CAMÍ
Tel. i Fax. 93 805 24 40

angelmotos@hotmail.com

REPARACIÓ I VENDA DE TOT TIPUS DE 

MOTOCICLETS, RECANVIS I ACCESSORIS

N o tots els adults fan 
ús del cinturó de se-
guretat en els seus 

desplaçaments, amb els me-
nors passa el mateix. No sem-
pre són asseguts i ancorats 
correctament en els seus siste-
mes de retenció infantil.
Al 2014, 2 dels 14 nens menors 
de 12 anys morts que viatja-
ven en turisme o furgoneta 
no portaven cap dispositiu 
de seguretat en el moment de 
l’accident, ni 9 dels 82 ferits 
greus, ni 107 dels 2.724 ferits 
lleus. Aquestes xifres porten 
a la DGT a seguir insistint en 
la responsabilitat dels adults 
per transportar els menors de 
manera segura i a prioritzar la 
seguretat dels mateixos.
Per aconseguir entre tots que 
cap nen mori en accident de 
trànsit per no anar correcta-
ment assegut a la cadireta, es 
va incloure a la reforma de la 
Llei de seguretat viària, la pos-
sibilitat que tenen els agents 
de Trànsit d’immobilitzar el 
vehicle si es viatja amb me-
nors i no es disposa del dispo-
sitiu de retenció infantil.
Així mateix, per augmentar 
la seguretat i la protecció dels 
menors i reduir la gravetat de 
les lesions que poguessin patir 
en cas d’accident, s’ha modi-
ficat també la norma que el 
regula, de manera que des de 
l’1 d’octubre de l’any passat, 
a més que els menors d’edat 
d’estatura igual o inferior a 

135 cm. utilitzin un sistema de 
retenció infantil homologat i 
degudament adaptat a la seva 
talla i pes, han de situar-se en 
els seients del darrere, excepte:
- 1. Quan el vehicle no disposi 
de seients del darrere.
- 2. Quan tots els seients del 
darrere estiguin ja ocupats per 
altres menors de les mateixes 
característiques.
- 3. Quan no sigui possible 
instal·lar en aquests seients 
tots els sistemes de retenció 
infantil.
En el cas que ocupin els seients 
davanters, sempre han d’anar 
amb el sistema de retenció 

adequat al seu pes i talla i si 
el vehicle disposa de coixí de 
seguretat frontal, únicament 
podran utilitzar sistemes de 
retenció orientats cap enrere 
si el coixí de seguretat ha estat 
desactivat.
Els sistemes de retenció in-
fantil s’instal·laran al vehicle 
sempre d’acord amb les ins-
truccions que hagi facilitat el 
fabricant, en què s’indicaran 
de quina manera i en quin ti-
pus de vehicles es poden utilit-
zar de forma segura. La DGT 
recomana que sempre que si-
gui possible s’instal·lin aquests 
sistemes en el sentit contrari a 

Per seguretat, els menors en els seients posterior

la marxa, especialment per als 
menors de 15 mesos.

NOVA NORMATIVA EURO-
PEA SOBRE CADIRETES
La normativa UNECE R-129 o 
I-Size és el nou reglament eu-
ropeu sobre cadiretes de segu-

retat infantil que viurà en pa-
ral·lel amb l’actual regulació 
R44 durant els propers anys.
Aquesta nova normativa 
R-129 és fruit de la necessà-
ria actualització de la R44 per 
adaptar-la als nous avenços 
tecnològics i perquè totes les 
cadiretes siguin compatibles 
amb els automòbils.
Els canvis més importants que 
introdueix la normativa són:
• La classificació de les cadire-
tes de seguretat es farà per l’al-
tura de l’usuari en comptes de 
per la seva edat o pes.
• Requereix l’ús del sistema 
ISOFIX. Sistema d’ancoratge 
de la cadireta al vehicle que té 
2 o 3 punts de subjecció.
• S’introdueix l’assaig de xoc 
lateral (side impact test).
• Les cadires de seguretat i-SI-
ZE seran totalment compa-
tibles amb les places de l’au-
tomòbil que també siguin 
i-SIZE. La combinació de SRI 
i seient de l’automòbil seran 
de categoria “Universal”.
• La cadira més l’ocupant han 
de pesar, com a màxim, 33 kg.



Us desitja un bon Sant Cristòfol!

ANOIA MOTOR S.A
IGUALADA.

Av. Barcelona, 121
08700 - Igualada

Barcelona
93 804 02 00

ANOIA MOTOR S.A
HYUNDAI  IGUALADA.

C/Alemanya, 32
08700 - Igualada

Barcelona
93 801 77 17

TOYOTA IGUALADA
Av Europa, 5

08700 - Igualada
Barcelona

93 804 82 30

GARATGE MONTSERRAT
Av Catalunya, 10
08700 - Igualada

Barcelona
93 803 15 50
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PIERA / LA VEU 

A quest primer cap de 
setmana de juliol s’ha 
celebrat la 10a edició 

de la Festa de la Diversitat a 
Piera, un esdeveniment que ha 
comptat amb una gran aflu-
ència de públic. Han estat tres 
dies d’activitats diverses du-
rant els quals els participants 
han pogut gaudir de tallers, 
xerrades, exhibicions, atrac-
cions infantils, una actuació 
castellera, un espectacle de 
circ i parades gastronòmiques 

conèixer cultures d’arreu del 
món i fomentar valors entre 
els visitants com el multicul-
turalisme i la solidaritat. Com 
ja s’ha fet en altres edicions, 
els beneficis obtinguts es des-
tinaran a posar en marxa i 
donar continuïtat a projectes 
de la Fundació Quetzal. Així 
mateix, una part dels diners 
recaptats es faran arribar a 
una entitat local, en aquesta 
ocasió a Dispiera, per a ajudar 
a les famílies més necessitades 
del nostre poble. 
En el marc de la Festa de la 
Diversitat es va celebrar el pri-
mer concert del cicle ‘A l’estiu 
Música en Viu’. En aquesta 
ocasió els assistents van po-
der gaudir de l’actuació de 
Mabrouk’ l’Orquestra Àrab 
de Barcelona. El següent con-

Èxit de la 10a Festa de la Diversitat

cert previst tindrà lloc el pro-
per divendres dia 8 de juliol a 
partir de les 22 hores a la pla-
ça del Peix. Aquest comptarà 
amb l’actuació dels alumnes 
del Campus Rock, una escola 
itinerant musical per a joves i 
nens especialitzada en el pop-

PIERA / LA VEU 

E l passat diumenge, els 
participants a l’excur-
sió de Piera Turisme a 

conèixer la ruta modernista de 
la part antiga de Piera. Dins la 
ruta, van poder contemplar les 
40 cases assenyalades amb ex-
plicacions a la façana principal. 
També es van poder fixar deta-
lladament en els esgrafiats de 
Ca la Pentinadora, el Teatre Fo-
ment o els escuts de la plaça del 
Peix, Casa Sastre, Cal Martí de 
l’Estany, Cal Víctor Rius, Cal Sa-
nahuja i Cal Pelagalls, del qual 
és autor Ferdinandus Serra Sala.
El jove mestre Oscar Martí, resi-
dent a Capellades, es va ocupar 
d’explicar les textures, la com-
posició, les aplicacions, els ma-
terials i estris que s’utilitzaven 
per fer aquest treball i aquest 
art, que és el que ell desenvo-
lupa com a restaurador per po-
blacions de tot el territori català.
Els caminants també es van po-
der fixar en els rellotges de sol 
trobats al seu pas. Bons exem-
ples són els d’en Ferdinandus i 
d’altres més moderns el de Cal 
Pintor i el del paleta Isart, tots 
dos autors pierencs. Així ma-
teix, van poder observar petits 

detalls de diferents edificis, que 
normalment passen desaperce-
buts. També hi va haver lectu-
ra poètica d’en Franc Moliner 
Cols, de Sant Sadurní d’Anoia, 
i de la pierenca Josepa Ribera 
Vallès.
L’excursió del mes de juliol 
s’emmarcarà dins les activitats 
del Mercat de la Fruita Dol-
ça a Piera i està prevista per al 
dissabte 30 de juliol, a les 19 h, 
amb punt de trobada al Camp 
Municipal d’Esports.

Ruta modernista amb 
Piera Turisme

PIERA / LA VEU 

L a pierenca aconsegueix, 
en el seu debut al cam-
pionat d’Espanya, la 

medalla d’Or per equips i la 
medalla de Plata en individu-
al, sent l’única catalana que 
aconsegueix podi en la seva 
categoria.
Celebrat a Segòvia, el Campi-
onat d’Espanya de ponis reu-
neix a genets de totes les dis-
ciplines eqüestres provinents 
de tot l’Estat. Durant quatre 
dies es convoquen a genets i 
cavalls en tres proves elimina-
tòries i puntuables per tal de 
proclamar els nous campions 
d’Espanya.
Elsa Bosch Portillo, represen-
tant de Catalunya i en la dis-

ciplina eqüestre de Concurs 
Complet d’Equitació, aconse-
gueix doble pòdium en la seva 
categoria, després de superar a 
una trentena de competidors 
de major edat. La jove genet, 
aconsegueix també, gràcies a 
les seves puntuacions, l’Or per 

i artesanals. La bona música 
també ha tornat a ser una de 
les protagonistes amb les actu-
acions de grups com Gertru-
dis, Marinah i Funk Tumaka. 
Des de l’Associació per la Di-
versitat de Piera s’han mostrat 
molt satisfets amb la bona 
acollida que ha tingut l’esde-
veniment. Els organitzadors, 
que han comptat amb el su-
port de l’Ajuntament, han 
volgut agrair la col·laboració 
de tots els participants així 
com del públic assistent. 
La celebració pretenia donar a rock i la música contemporà-

nia. Aquests estaran guiats per 
professors que formen part de 
grups de renom com Lax’n 
Busto, Els Pets o la Banda Im-
possble.

Elsa Bosch Portillo al Campionat 
d’Espanya de Ponis

l’equip català de ponis B.
L’Elsa entrena al Centre d’En-
trenament Magí Mateu, a Pi-
era, on actualment prepara el 
Campionat de Catalunya que 
se celebrarà el pròxim mes de 
setembre.

ACADÈMIA D'ANGLÈS BUSCA
Professor/a amb titulació, autònom, per a impartir cursos 

de diferents nivells (des d'iniciació �ns CAE), 
per a nens, joves i adults.

Preparació per als diferents exàmens de Cambridge.
Residència a la zona de treball o en poblacions properes.

Carnet de conduir i cotxe.
Enviar CV a: carmengabarro@gmail.com

Av. Països Catalans, 61 
Igualada ·  93 805 06 73

DESCALCIFICADOR 2020C

www.xavipalau.com
639 769 218

osmosis cm

C/ Sant Magí, 50 · IGUALADA · T. 93 805 20 14

www.terraendinsonline.com
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CAPELLADES / LA VEU 

La Coral Noves Veus de 
Capellades ha viscut 
aquest diumenge un 

concert molt especial per ce-
lebrar els 40 anys d’activitat 
continuada.
En el concert es va comptar 
amb la participació de l’Orfeó 
de Santa Coloma, la Capella 
de Música de la Tossa i l’Or-
questra Zenith Musical. 
A la primera part cada for-
mació va interpretar part del 
seu repertori, i a la segona es 
va reinterpretar la composició 
“Nefertari La Reina” de Xavier 
Cassanyes. 
A la part final del gran concert 
també hi hagué l’acompanya-
ment de l’Esbart Dansot, que 
va posar sobre l’escenari la 
part de ball.
El recital, que va viure diver-
sos moments molt emotius, 

va tenir un record molt espe-
cial per a Jaume Enric Soteras, 
qui va ser cantaire de la Coral 
des dels seus inicis.
“Viatge a Ítaca” va ser la tra-
ca final d’un repertori que va 
agradar molt al nombrós pú-
blic assistent entre el qual s’hi 
comptaven representants de 

La Coral  Noves Veus celebra els 40 
anys amb un gran concert

l’Ajuntament. 
Acabat el concert, el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, va 
traslladar a diversos mem-
bres de la Coral la felicitació 
de l’Ajuntament pel 40è. ani-
versari, així com el reconeixe-
ment i agraïment per la tasca 
duta a terme.

CAPELLADES / LA VEU 

Dimecres passat es 
va celebrar la ses-
sió ordinària del Ple 

de l’Ajuntament del mes de 
juny.
La sessió va començar amb 
diversos decrets d’alcaldia, 
entre els quals destacava 
l’inici dels tràmits per a crear 
una borsa de treball per pro-
veir vacants de peó d’obres, 
de jardins i d’auxiliar admi-
nistratiu de serveis generals. 
Tal i com va destacar l’Alcal-
de, Aleix Auber, “considerem 
que aquesta serà la manera 
de donar resposta a les neces-
sitats laborals que es van ge-
nerant des de l’Ajuntament, 
d’una forma transparenti 

efectiva, tal i com molt de 
temps que venim demanant”.
En el decurs de la sessió tam-
bé es va aprovar la revisió del 
padró habitants, que a dia 1 
de gener d’enguany era de 
5.227 habitants.
Després d’un petit debats es 
va acabar aprovant per una-
nimitat la moció presentada 
per ERC, per un nou país 
lliure de corrupció d’estat.
Abans dels precs i preguntes 
hi hagué temps per modificar 
l’ordenança fiscal número 20, 
referent a limitar l’acumula-
ció de descomptes que es po-
den fer en la taxa de l’escola 
Bressol Vailets i en la número 
40 on es va augmentar la taxa 
en el lloguer d’espais del Mu-
seu Molí Paperer.

Ple ordinari del mes de 
juny

CAPELLADES / LA VEU 

El 6 de juny de l’any 
1916 va néixer Maria 
Masseguer Vallès, una 

capelladina que aquests dies 
ha celebrat els 100 anys amb 
un bon estat de salut, acom-
panyada de la seva gran famí-

lia amb fills, nets i besnéts.
Des de l’Ajuntament de Ca-
pellades també se li ha volgut 
fer un reconeixement, amb 
l’entrega de la medalla cente-
nària. A l’acte hi van assistir 
el regidor d’Acció Social, Sal-
vador Vives, i l’Alcalde, Aleix 
Auber. 

Maria Masseguer Vallès 
compleix 100 anys

CAPELLADES / LA VEU 

L’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Cape-
llades proposa una no-

vetat per al divendres 8 de ju-
liol a les 10 del vespre al Pati 
de La Lliga
Es tracta de la retransmissió 
de l’òpera “La Bohème” des 
del Gran Teatre del Liceu que 
tindrà lloc de forma simul-
tània en 121 municipis dels 

Països Catalans. L’acció for-
ma part del conjunt d’actua-
cions amb què el Gran Teatre 
del Liceu pretén traspassar les 
parets de l’edifici de la Ram-
bla i fer arribar l’òpera a tot-
hom.
“La Bohème”, òpera en 4 actes 
amb música de Puccini, nar-
ra els tràgics amors de Mimí 
i Rodolfo enmig de la vida 
bohèmia i és una de les més 
representades del repertori 
operístic.

“La Bohème” al pati de 
la Lliga

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies s’ha refor-
çat els sistemes de pro-
tecció a diversos espais 

de Capellades. Així, dins el 
Safareig de la Plaça Verdaguer 
s’ha col·locat un metacrilat 
transparent sota les baranes, 
per evitar que algú pogués 
caure dins el safareig des de 
dalt la passarel·la.
Una altra intervenció ha estat 
al parc infantil de Sarrià de 
Ter, on s’ha col·locat una bara-
na per delimitar l’espai i evitar 
així que els més petits surtin 
jugant al carrer i poguessin 

prendre mal.
Finalment, una tercera inter-
venció per reforçar la segu-
retat, en aquest cas dels via-
nants, s’ha produït a l’entrada 
nord de la Barquera, on s’ha 
col·locat unes baranes de fusta 
a la vorera.

Es reforcen les mesures de seguretat a 
diversos espais de Capellades

El regidor d’Urbanisme, Sergi 
Pérez, ha manifestat que “es-
tem fent una revisió dels es-
pais, també a través de diver-
ses suggerències que ens han 
fet arribar els mateixos veïns i 
veïnes, amb l’objectiu de mi-
llorar-ne la seguretat”.
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MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament segueix 
treballant per tal de 
preservar i tenir cura 

del medi ambient i l’entorn 
natural de Masquefa. I amb 
l’objectiu de prevenir els di-
ferents nuclis de població 
davant d’incendis forestals, 
es preveu crear una franja de 
protecció contra incendis, de 
25 metres d’ample i lliure de 
vegetació, al perímetre de les 
urbanitzacions.

És per això que, durant els 
primers mesos de 2016, el 
consistori va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona un 
ajut econòmic, en el marc 
del Catàleg de Serveis del Pla 
“xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, per a l’obertura 
d’una franja perimetral con-
tra incendis, prioritzant el nu-
cli de El Maset. En resposta a 
aquesta sol·licitud, la Diputa-
ció ha atorgat a l’Ajuntament 
de Masquefa una subvenció 
de 36.558,77 euros.

L’Ajuntament executarà 
una franja perimetral al 
nucli de El Maset

MASQUEFA / LA VEU 

Dimarts arrencava la 
3a edició de l’ori-
ginal concurs Fes 

Tapes, que pretén posar en 
valor la rica gastronomia de 
Masquefa. El guanyador del 
concurs tindrà un sopar per 
a dues persones en l’establi-
ment que s’alci amb el premi 
a la millor tapa.
Amb la voluntat de posar en 
valor i donar a conèixer la ri-
quesa gastronòmica de Mas-
quefa, l’Ajuntament va posar 
en marxa fa tres anys un nou 
concurs que, sota el paraigües 
d’un producte tan universal 
i versàtil com la tapa, tenia 
per objectiu dinamitzar i va-
loritzar l’oferta de restaura-
ció masquefina d’una forma 
amena i creativa.
L’èxit aconseguit en les suc-
cessives edicions d’aquest 
original certamen han por-
tat l’Ajuntament a insistir 
en la seva aposta. En aquest 
sentit, avui dimarts arren-
ca la 3a edició del Fes Tapes, 
el concurs més suculent de 
la comarca que durant dues 
setmanes completes posa a 

l’abast dels paladars més exi-
gents una àmplia i creativa 
oferta de tapes de primera 
qualitat.
Participar en el concurs Fes 
Tapes és molt senzill. Pri-
mer de tot, cal que t’adrecis a 
qualsevol dels bars-resturants 
participants, a les dependèn-
cies municipals o a un forn de 
pa, on hi trobaràs exemplars 
impresos del llibret informa-
tiu sobre el concurs. Un cop 
tinguis el fulletó, només cal 
que tastis una tapa en vuit 
bars o restaurants diferents 

Tapes per als paladars més exigents

d’entre els deu que formen 
part del concurs.
Cada vegada que facis una 
tapa, el bar et segellarà la cor-
responent casella de la butlle-
ta retallable que trobaràs al 
final del llibret informatiu. I 
un cop hagis completat vuit 
caselles, només caldrà que 
acabis d’emplenar la butlleta 
amb les teves dades i votis per 
la tapa que més t’hagi agradat. 
Tots els bars participants en 
el concurs disposaran d’ur-
nes en què podràs dipositar la 
butlleta un cop completada, 
entrant així en el sorteig d’un 
sopar per a dues persones en 
el bar o establiment de la tapa 
guanyadora. La millor tapa 
serà la que obtingui el major 
nombre de vots d’entre les 
butlletes recollides.
El nom de la persona gua-
nyadora del sopar per a dues 
persones es farà públic, jun-
tament amb els resultats de la 
votació de la millor tapa, el
21 de juliol a la Plaça de l’Es-
tació, just abans del gran con-
cert de Festa Major amb l’or-
questra Montgrins (2/4 d’11 
del vespre).

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El nucli de Pinedes de 
l’Armengol de La Torre 
de Claramunt va cele-

brar aquest dissabte amb una 
jornada plena d’activitats la 
inauguració  de la seva obra 
més emblemàtica: la Plaça de 
la Piscina. Per a l’ocasió, es va 
comptar amb la participació 
del vicepresident de la Di-
putació de Barcelona, Marc 
Castells, qui va recordar la 
història de l’emplaçament i 
va animar als veïns i veïnes a 
gaudir de l’espai amb civisme.
La jornada va començar a les 
onze del matí amb inflables 
i tallers per als més petits, a 
dos quarts d’una va tenir lloc 
l’acte oficial d’inauguració 
amb parlaments per part del 
vicepresident Marc Castells i 
l’alcalde de La Torre de Clara-
munt, Jaume Riba. Tot seguit, 
hi va haver actuació dels Fal-
cons i els Gegants de Vilanova 
d’Espoia. A les sis de la tarda 
va continuar la celebració 
amb espectacle infantil d’ani-
mació a càrrec de “Jaume 

Barri” i a les nou del vespre es 
va celebrar un sopar popular, 
finalment, a les onze de la nit 
hi va haver ball per a tothom 
amb l’actuació del grup “De 
Gala”.  
Durant el sopar es va cele-

brar un concurs popular per 
a escollir el nom de la plaça. 
Finalment el guanyador va ser 
“Plaça de la Piscina” en record 
a l’equipament que hi havia 
hagut antigament en aquest 
terreny. Durant el sopar tam-
bé es va homenatjar al veí 
Santiago Vallbona, que coin-
cidia que era el seu aniversari 
i en record a la seva tasca du-
rant molts anys com a presi-
dent i membre de l’Associació 
de Propietaris de Pinedes de 
l’Armengol. També la regido-

La Torre de Claramunt inaugura la Plaça de la Piscina

ra i primera tinent d’alcalde, 
Lourdes Cordón, va fer un 
relat d’una història particular 
d’una família des de la seva 
arribada a Pinedes de l’Ar-
mengol, una història plena 
d’emoció i records que va fer 
emocionar als protagonistes.
La plaça, que ha estat possi-
ble gràcies a una subvenció de 
més de 250.000 euros per part 

de la Diputació de Barcelona, 
ha estat pensada per a ser un 
punt de trobada dels veïns i 
veïnes, un espai de germanor 
on celebrar les festes majors i 
altres activitats del nucli. En 
aquest sentit, compta amb 
una esplanada de gran afora-
ment per a celebracions mul-
titudinàries i un parc infantil 
per a nens i nenes.

El mateix dia i mit-
jançant  una votació 

popular el poble va es-
collir el nom de la plaça

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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MONTMANEU / LA VEU 

D illuns a la tarda els 
Bombers de la Gene-
ralitat van treballar 

en les tasques d’extinció d’un 
incendi de vegetació a Mont-
maneu, proper a la N-II i la 
partida Comagrassa.
L’incendi va afectar majori-
tàriament vegetació agrícola. 
Es va propagar en sentit nord 
fent una carrera acompanyada 
pel vent fins a una zona amb 
vegetació forestal on es va po-
der frenar. No obstant això, a 
causa del vent que es va ge-
nerar per la formació de nu-
clis tempestuosos, va fer que 
s’obrís el flanc esquerre afec-
tant més camps de conreu.
En les tasques d’extinció hi 
van treballar una vintena de 
dotacions terrestres i 6 mit-
jans aeris de suport (2 avions 
de vigilància i atac, 1 heli-
còpter de comandament i 3 

helicòpters bombarders). En 
el dispositiu d’extinció tam-
bé hi van treballar efectius de 
les Agrupacions de Defensa 
Forestal (ADF) de Montma-
neu, Sant Guim de Freixenet, 
Argençola, Jorba, la Tossa, la 
Segarra i la Federació ADF de 
l’Anoia. A més, també es va 
comptar amb efectius del cos 
d’Agents Rurals i dels Mossos 

L’incendi de Montmaneu va afectar 
30ha de vegetació forestal i agrícola

d’Esquadra.
L’incendi va quedar completa-
ment extingit pels volt de les 
onze de la nit, hora en què els 
Bombers de la Generalitat es 
van retirar de la zona.
Segons el cos d’Agents Rurals, 
l’incendi ha afectat 30,96 hec-
tàrees, 3 de les quals de vegeta-
ció forestal i la resta d’agrícola 
(camp de cereal).

CARME / LA VEU 

A quest passat dissabte 
dia  2 de juliol a l’Es-
glésia  Parroquial de 

Carme    es va celebrar al con-
cert  “ Temps de Cireres”per  la 
coral Mixta d’Igualada  dirigi-
da per Alfred Cañamero .
Aquest any Carme ha tingut el 
privilegi de esser la població 
de la comarca elegida per fer 
el darrer concert de la tem-
porada que ofereix la coral  lo 
que possibilita poder escoltar i 
gaudir de la musica interpre-
tada per la Coral Mixta fora de 
la seva seu
La denominació del concert 
“Temps de Cireres” evoca 
molt bones sensacions. Qui 
no ha contemplat  la bellesa  
de un cirerer florit? i els bene-
ficis provats per la salut  que 
ens donen els   seus fruits 
 Segons  la tradició japonesa  
just  quan cauen els pètals de 
les flors  , la gent ens reuneixen 
sota els cireres i celebren l’ar-
ribada del bon temps. 
 Varem unir les sensacions de 
la naturalesa i les tradicions,  
amb el programa que ens va 
interpretat la coral  mixta 
d’Igualada. Les bones sensa-
cions que varem sentir  escol-

tant la seva interpretació ens 
evocaven a la bellesa del cire-
res florits.
El programa interpretat en el 
concert de Temps de Cireres 
va esser  un recorregut  que va 
anar  des de el Renaixement al 
segle XXI . Un concert amb l’ 
aire de bon temps com si els 
pètals de les flors de les cireres 
donegin ales a l’ d’excel·lent 
musica interpretada amb una 

sensibilitat i maestria   de la 
coral Mixta d’Igualada i   con-
duïda magistralment  per el 
seu director  .
Els nombrosos assistents al 
concert van gaudir molt del 
concert passant una tarda 
d’estiu d’allò més agradable i 
enrriquidor.
En acabar el concert es van 
repartir cireres a tots els assis-
tents. 

Concert  “Temps de cireres”  de la 
Coral Mixta d’Igualada a Carme

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

S ant Martí de Tous va 
acolir el passat cap de 
setmana  la VII edició del 

Festival de Llegendes de Cata-
lunya, el FesLleCat.
Aquest esdeveniment ha rebut 
la visita de més de 3.000 perso-
nes durant tot el cap de setma-
na que han pogut gaudir de to-
tes les activitats programades, 
entre elles, els Racons de Lle-
genda que han conformat un 
itinerari d’històries explicades 
per tot el centre del poble i on 
s’han pogut escoltar les llegen-
des de les localitats catalanes 
de Cervera, Alacant, La Bisbal, 
Santes Creus, Sant Llorenç del 
Munt i Sant Martí de Tous.
Enguany l’organització del 
FesLleCat ha aposat per in-
crementar la programació per 

adults i aquests espectacles han 
estat tot un èxit , especialment 
“Les dones fosques” i “La Mare 
de totes les llegendes”.
El plat fort d’aquest festival, 
però, és l’Apagada de Mis-
teri que va tenir lloc la nit de 
dissabte i va rebre la visita de 
1.300 persones, exhaurint així, 
i per primer cop, totes les en-
trades. L’Apagada de Misteri és 
un recorregut d’històries mis-
terioses pel casc antic del poble 
i que arriba al peu del castell de 
Sant Martí de Tous. En aquest 
lloc, l’actor convidat, que en-
guany ha estat el Jordi Mar-
tínez Vendrell (conegut pel seu 
personatge a Kubala, Moreno i 
Manchón a TV3), explicava la 
llegenda final de la nit i convi-
dava als assistents a cremar les 
seves pors a la caldera de Tous.

Nou èxit del Festival de 
Llegendes de Catalunya

LA TORRE DE C. / LA VEU 

A quest mes de juny La 
Torre de Claramunt 
ha estrenat el servei 

de Línia Verda, un canal di-
recte amb l’Ajuntament per a 
comunicar incidències loca-
litzades en el municipi. L’ob-
jectiu és aprofitar les noves 
tecnologies pel bé comú, per 
aconseguir entre tots un poble 
que compleixi les normes bà-
siques de benestar social. 
Es tracta d’un servei gratuït al 
qual es pot accedir per via web 
( HYPERLINK “http://www.
liniaverdalatorredeclaramunt.
cat” www.liniaverdalatorre-
declaramunt.cat) o baixant 
l’aplicació mòbil a través de 
Play Store o App Store en 
funció de si el dispositiu és 
android o iOS. Aleshores no-
més cal escollir el municipi 

i escollir al menú si es vol fer 
una consulta o notificar una 
incidència. 
Per comunicar una incidència, 
n’hi ha prou amb seleccionar 
la tipologia. Per geolocalitza-
ció, l’aplicació s’encarrega de 
detectar de forma automàtica 
les coordenades exactes en les 
quals se situa la mateixa. En-
cara així, l’usuari també pot 
fer-ho manualment si deci-
deix enviar l’avís a un altre 
moment des d’un altre lloc. 
Posteriorment, es pot adjun-
tar una foto de la incidència 
amb una breu descripció. Una 
vegada enviada, el responsable 
designat rebrà notificació de 
la mateixa. A partir d’aquest 
moment, s’inicien els tràmits 
per donar solució a la inci-
dència detectada. Una vegada 
resolta, el ciutadà rep una no-
tificació en el seu mòbil.

Una app per comunicar 
incidències a la Torre
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Us donem les gràcies a tots els que heu fet
 possible la nostra trajectòria professional durant 25 anys.

Aquest proper dia 30 de juliol ens acomiadem 
de tots vosaltres per iniciar una nova etapa.

A reveure.
Joan, Mercè, Marta i Ivan

ARGENÇOLA / LA VEU 

L ’ajuntament d’Argen-
çola, conjuntament 
amb l’Associació de 

Propietaris Forestals d’Ar-
gençola i la participació 
d’una empresa especialitza-
da , ha organitzat un curs  
d’obtenció i aprofitament 
de resines dels pins adreçat 
a persones aturades del mu-
nicipi. El curs s’inclou en el 
marc del Pla Forestal Muni-
cipal
El curs es va realitzar el pas-
sat dijous 30 de juny i diven-
dres 1 de juliol i va constar 
d’una part teòrica, a la seu 
del propi ajuntament, i una 
de pràctica, al bosc de la fin-

ca de Cal Fèlix. Hi van assis-
tir un total de 7 persones.
Aquesta formació permetrà 
als participants iniciar els 
treballs d’aprofitament de 

Argençola forma els seus aturats

resines de forma pràctica-
ment immediata. El curs el 
va impartir l’empresa sego-
viana Sociedad de Resinas 
Naturales. 

MONTMANEU / LA VEU 

El director de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua 
(ACA), Jordi Agustí, 

va avançar ara fa uns dies a 
Montmaneu que s’està ul-
timant un acord perquè la 
portada d’aigües de Rialb a la 
Segarra, l’Urgell, la Conca de 
Barberà i l’Anoia aconsegueixi 
10 milions en ajuts per cobrir 
més de la meitat de la inver-
sió, de 20 milions. Davant el 
projecte més recent, que es va 
quedar sense subvencions, la 
Generalitat aportarà 6 mili-
ons, als quals cal afegir els 8 de 
la potabilitzadora de Ratera 
(ja pagats), i les diputacions de 
Lleida, Tarragona i Barcelona 
aportarien 4 milions més. Així 
mateix, s’està negociant amb 
l’Estat un crèdit a cinquanta 
anys per finançar els 10 mili-

ons restants. Això permetria 
rebaixar el preu mitjà de l’ai-
gua, que passaria de 0,74 cèn-
tims per metre cúbic a 0,59, en 
cas de fer-se un repartiment 
solidari entre municipis.
Si depengués del cost d’im-
pulsió de l’aigua, quedaria en 
0,51 euros per a Tàrrega, que 
consumirà el 33% del cabal; 
0,69 euros per a la Conca de 
Barberà i l’Anoia, (15%); i 

Ajuts per pagar la portada d’aigües 
de Rialp

0,64 per a la Segarra, que con-
sumiria el 52% restant.
La Segarra defensa el preu so-
lidari i Tàrrega, en funció de 
les cotes d’impulsió. El presi-
dent del consell de la Conca 
de Barberà, Josep Pijuan, va 
manifestar que hi haurà una 
altra reunió al juliol “per acti-
var definitivament el projecte 
o per desfer-lo” si hi ha noves 
dilacions.

CALAF / LA VEU 

L ’adequació de la Sala 
d’actes municipal, les 
millores al Pavelló po-

liesportiu municipal,  la con-
solidació de l’ermita de Sant 
Sebastià, la reactivació per 
a ús temporal dels solars en 
desús i el projecte dels horts 
urbans són els cinc projec-
tes pels quals l’Ajuntament 
de Calaf ha aconseguit una 
subvenció global de 390.000 
euros de la Diputació de Bar-
celona. Aquests ajuts es vehi-
culen a través de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 
Es tracta d’una fórmula que 
permet un pacte bilateral en-
tre les dues corporacions, la 
provincial i el municipal, per 
determinar quines són les pri-
oritats inversores per a aquest 
mandat. 
Per això, a mitjan del passat 
mes de maig, l’alcalde de Ca-
laf, Jordi Badia, es va reunir 
amb el vicepresident primer 
de la Diputació de Barcelona, 
Dionís Guiteras, el vicepresi-
dent segon, Marc Castells, i 
el coordinador general, Xavi-
er Forcadell. Durant aques-
ta reunió, que va tenir lloc al 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
es van prioritzar les noves in-
versions al municipi que han 
de fomentar la diversificació 
econòmica. Badia va exposar 
els projectes que l’equip de 
govern vol prioritzar durant la 
present legislatura que han de 
servir per endreçar diferents 
espais públics de Calaf i ade-
quar, millorar i rehabilitar di-
ferents equipaments culturals, 

esportius i patrimonials.
Una vegada tramitades les pe-
ticions, la Diputació de Bar-
celona va fer-ne la valoració 
tècnica i va estudiar-ne la via-
bilitat. I és que la corporació té 
en compte la previsió d’assoli-
ment dels objectius marcats 
i de les seves necessitats, així 
com el fet que aquests pro-
jectes satisfacin les necessitats 
dels municipis amb els me-
nors costos possibles. De fet, 
el consistori calafí ha aconse-
guir finançament per als cinc 
projectes per als quals va fer la 
sol·licitud.

Concreció dels ajuts
Els projectes presentats pel 
consistori calafí que la Dipu-
tació subvenciona són:
- Adequació de la Sala d’actes 
municipal per a la seva legalit-
zació com a sala de concerts. 
Aportació de la Diputació: 
125.114 euros
- Adequació del poliesportiu 
municipal. Aportació de la 
Diputació: 36.090 euros
- Consolidació de l’Ermita de 
Sant Sebastià. Aportació de la 
Diputació: 90.000 euros
- Reactivació per ús temporals 
de solars. Aportació de la Di-
putació 110.000 euros
- Reactivació per a ús tempo-
ral d’un solar buit destinat a 
horts urbans. Aportació de la 
Diputació 28.796 euros

La Diputació de Barcelona 
atorga 390.000 euros a 
l’Ajuntament de Calaf

L’Ajuntament destinarà 
els diners a cinc projec-
tes que es desenvolupa-
ran durant la present 

legislatura



FUTBOL / LA VEU 

L ’igualadí Pep Clotet 
ja treballa a tot ritme 
al Leeds United, pre-

parant l’inici de la lliga a la 
Championship, la Segona Di-
visió anglesa, com a segon en-
trenador de Garry Monk, amb 
qui ja va coincidir fins l’any 
passat al Swansea, a la pode-
rosa Premier League d’Angla-
terra.
Monk i Clotet han signat un 
contracte per una temporada 
amb el Leeds United, de la se-
gona divisió anglesa, tot i que 
el primer que va arribar al seu 
nou destí va ser Monk. 
De seguida va afirmar que 
Clotet era el seu “objectiu nú-
mero 1” per completar l’staff 
tècnic. “(A Clotet) ment vull 

L’igualadí Pep Clotet ja treballa a tot ritme 
com a segon entrenador del Leeds United

aquí segur. Tinc una relació 
fantàstica amb ell”. Clotet 
estava sense equip des que 
Monk va ser destituït al Swan-
sea al desembre de 2015.
Clotet, de 39 anys, és només 
dos anys més gran que Monk 
i va ser nomenat membre del 
cos tècnic del Swansea el 2013, 
inicialment en els equips infe-
riors. Poc després de sis mesos 
va ser nomenat assistent de 
Monk en el primer equip dels 
cignes.
L’entrenador igualadí ha ocu-
pat càrrecs tècnics en el pas-
sat en clubs com el Halmstad 
suec, el Màlaga i els equips 
inferiors de l’Espanyol. També 
es va exercir com a assistent 
de Roland Nilsson al Malmö, 
amb el qual es va proclamar 
campió de la Lliga sueca.
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Pep Clotet, la setmana passada, en la pretemporada del Leeds Utd.

HOQUEI / LA VEU 

L a Lliga Catalana torna-
rà a marcar aquest estiu 
les pretemporades dels 

equips d’hoquei patins. Els 
clubs implicats ja han rebut el 
format, calendari i composi-
ció de grups de la Lliga Cata-
lana d’aquesta temporada i ha 
quedat organitzat en quatre 
grups: tres de tres equips i un 
de quatre. A l’A hi seran Barça, 
Noia i Voltregà; al B, Vic, Igua-
lada i Alcoi, al C, Reus, Caldes 
i Lleida, i al D hi haurà el Mo-
ritz Vendrell, el Vilafranca, el 
Manlleu i el Girona.
Els dos primers de cada grup 
aconseguiran classificar-se 
pels quarts de final que es dis-
putaran, inicialment, el 6 de 
setembre. El primer del grup 

L’IHC jugarà davant Vic i Alcoi aquest estiu a la Lliga Catalana
A jugarà contra el segon del 
grup D, el primer del B ho 
farà contra el segon del C, el 
primer del C contra el segon 
del B i el primer del D davant 
el segon de l’A. Les dues semi-
finals seran el dia 9 i la gran 
final l’endemà, 10 de setem-
bre, en un escenari encara per 
determinar.
Calendari de la competició
Grup A
23/08/2016: Voltregà-FC Barcelona
26/08/2016: CE Noia-CP Voltregà
30/08/2016: FC Barcelona-CE Noia
Grup B
23/08/2016: CP Vic-Enrile Alcoi
26/08/2016: Igualada-Enrile  Alcoi
30/08/2016: CP Vic-Igualada HC
Grup C
26/08/2016: Lleida-Caldes
30/08/2016: Caldes-Reus Deportiu
03/09/2016: Reus Deportiu-Lleida 

Grup D
23/08/2016: M. Vendrell-Manlleu
23/08/2016: Vilafranca-Girona CH
26/08/2016: Girona-M. Vendrell
26/08/2016: Vilafranca-Manlleu
30/08/2016: M.Vendrell-Vilafranca
30/08/2016: Manlleu-Girona CH

Quarts de final
06/09/2016: Primer del Grup A vs 
Segon del Grup D (partit E1)
06/09/2016: Primer del Grup B vs 
Segon del Grup C (partit E2)
06/09/2016: Primer del Grup C vs 
Segon del Grup B (partit E3)

06/09/2016: Primer del Grup D vs 
Segon del Grup A (partit E4)
Semifinals
09/09/2016: Guanyadors E1 vs E3
09/09/2016: Guanyadors E2 vs E4
Final
10/09/2016: Vencedors semifinals

BICICLETESBICICLETESBICICLETES
c/Aurora, 50 Igualada 08700

LIQUIDACIÓ 
PER

REFORMES



REDACCIÓ / LA VEU 

E l CF Igualada debutarà 
a la lliga 2016-17 a casa, 
davant el Balaguer, en 

partit que es disputarà el diu-
menge 4 de setembre. Aquesta 
setmana la FCF ha fet públic 
el calendari de la Primera Ca-
talana, en la que el CFI inten-
tarà tornar a estar en el grup 
capdavanter i, si pot ser, clas-
sificar-se per l’ascens a Tercera 
Divisió, objectiu que aquesta 
passada temporada va estar 
a punt de  complir.  Els blaus 
acabaran la temporada també 
a casa, davant el Sant Ildefons, 
el 28 de maig.
En qualsevol cas, el CFI no 
debutarà amb l’actual entre-

El CF Igualada debutarà a la lliga a casa contra el Balaguer, però 
sense l’entrenador Edu Berrocal, que ha decidit marxar

Primera Catalana (grup 2) 2016-17

nador, Edu Berrocal, que ha 
decidit plegar. A la marxa de 
l’equip d’importants jugadors 
formats a la casa, com Martí 
Just (que jugarà a la Segona B 
amb el Prat) ara s’ha conegut 
l’adéu del primer entrenador, 
que feia una temporada que 
era a l’equip. Sembla que les 
interferències de la directiva 
en la planificació tècnica de 
la propera temporada seria la 
principal causa de la marxa, 
actitud de la que ja hi haurien 
precedents al llarg de la cam-
panya que va acabar fa poques 
setmanes. A més de Just, tam-
bé ha marxat Garcia, i podrien 
fer-ho en breu Johny i el por-
ter Viles.
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El CFI de la propera temporada tindrà forçosament molts canvis. / ARXIU JOAN GUASCH

1/18 (04-09-2016/22-01-2017)
Suburense - Alpicat
Rubí - Morell
Rapitenca - Vista Alegre
Vilaseca - St. Ildefons
IGUALADA - Balaguer
Reus B - San Cristóbal
Lleida B - Santboià
Almacelles - Jesús Maria
Viladecans - Vilanova G.
2/19 (11-09-2016/29-01-2017)
Alpicat - Viladecans
Morell - Suburense
Vista Alegre - Rubí
St. Ildefons - Rapitenca
Balaguer - Vilaseca
San Cristóbal - IGUALADA
Santboià - Reus B
Jesús Maria - Lleida B
Vilanova G. - Almacelles
3/20 (18-09-2016/05-02-2017)
Alpicat - Morell
Suburense - Vista Alegre
Rubí - St. Ildefons
Rapitenca - Balaguer
Vilaseca - San Cristóbal
IGUALADA - Santboià
Reus B - Jesús Maria
Lleida B - Vilanova G.
Viladecans - Almacelles
4/21 (25-09-2016/12-02-2017)
Morell - Viladecans
Vista Alegre - Alpicat
St. Ildefons - Suburense
Balaguer - Rubí
San Cristóbal - Rapitenca
Santboià - Vilaseca
Jesús Maria - IGUALADA
Vilanova G. - Reus B
Almacelles - Lleida B

5/22 (02-10-2016/19-02-2017)
Morell - Vista Alegre
Alpicat - St. Ildefons
Suburense - Balaguer
Rubí - San Cristóbal
Rapitenca - Santboià
Vilaseca - Jesús Maria
IGUALADA - Vilanova G.
Reus B - Almacelles
Viladecans - Lleida B
6/23 (09-10-2016/05-03-2017)
Vista Alegre - Viladecans
St. Ildefons - Morell
Balaguer - Alpicat
San Cristóbal - Suburense
Santboià - Rubí
Jesús Maria - Rapitenca
Vilanova G. - Vilaseca
Almacelles - IGUALADA
Lleida B - Reus B
7/24 (16-10-2016/12-03-2017)
Vista Alegre - St. Ildefons
Morell - Balaguer
Alpicat - San Cristóbal
Suburense - Santboià
Rubí - Jesús Maria
Rapitenca - Vilanova G.
Vilaseca - Almacelles
IGUALADA - Lleida B
Viladecans - Reus B
8/25 (23-10-2016/19-03-2017)
St. Ildefons - Viladecans
Balaguer - Vista Alegre
San Cristóbal - Morell
Santboià - Alpicat
Jesús Maria - Suburense
Vilanova G. - Rubí
Almacelles - Rapitenca
Lleida B - Vilaseca
Reus B - IGUALADA

 9/26 (30-10-2016/26-03-2017)
St. Ildefons - Balaguer
Vista Alegre - San Cristóbal
Morell - Santboià
Alpicat - Jesús Maria
Suburense - Vilanova G.
Rubí - Almacelles
Rapitenca - Lleida B
Vilaseca - Reus B
Viladecans - IGUALADA
10/27(06-11-2016/02-04-2017)
Balaguer - Viladecans
San Cristóbal - St. Ildefons
Santboià - Vista Alegre
Jesús Maria - Morell
Vilanova G. - Alpicat
Almacelles - Suburense
Lleida B - Rubí
Reus B - Rapitenca
IGUALADA - Vilaseca
11/28 (13-11-2016/09-04-2017)
Balaguer - San Cristóbal
St. Ildefons - Santboià
Vista Alegre - Jesús Maria
Morell - Vilanova G.
Alpicat - Almacelles
Suburense - Lleida B
Rubí - Reus B
Rapitenca - IGUALADA
Viladecans - Vilaseca
12/29 (20-11-2016/23-04-2017)
San Cristóbal - Viladecans
Santboià - Balaguer
Jesús Maria - St. Ildefons
Vilanova G. - Vista Alegre
Almacelles - Morell
Lleida B - Alpicat
Reus B - Suburense
IGUALADA - Rubí
Vilaseca - Rapitenca

13/30 (27-11-2016/30-04-2017)
San Cristóbal - Santboià
Balaguer - Jesús Maria
St. Ildefons - Vilanova G.
Vista Alegre - Almacelles
Morell - Lleida B
Alpicat - Reus B
Suburense - IGUALADA
Rubí - Vilaseca
Viladecans - Rapitenca
14/31 (11-12-2016/07-05-2017)
Santboià - Viladecans
Jesús Maria - San Cristóbal
Vilanova G. - Balaguer
Almacelles - St. Ildefons
Lleida B - Vista Alegre
Reus B - Morell
IGUALADA - Alpicat
Vilaseca - Suburense
Rapitenca - Rubí
15/32 (18-12-2016/14-05-2017)
Santboià - Jesús Maria
San Cristóbal - Vilanova G.
Balaguer - Almacelles
St. Ildefons - Lleida B
Vista Alegre - Reus B
Morell - IGUALADA
Alpicat - Vilaseca
Suburense - Rapitenca
Viladecans - Rubí

16/33 (08-01-2017/21-05-2017)
Viladecans - Jesús Maria
Vilanova G. - Santboià
Almacelles - San Cristóbal
Lleida B - Balaguer
Reus B - St. Ildefons
IGUALADA - Vista Alegre
Vilaseca - Morell
Rapitenca - Alpicat
Rubí - Suburense
17/34 (15-01-2017/28-05-2017)
Jesús Maria - Vilanova G.
Santboià - Almacelles
San Cristóbal - Lleida B
Balaguer - Reus B
St. Ildefons - IGUALADA
Vista Alegre - Vilaseca
Morell - Rapitenca
Alpicat - Rubí
Suburense - Viladecans

Ascens a Tercera Divisió del 
primer classificat. Promoció del 
segon.
Baixaran a 2a Catalana els 
quatre darrers classificats.

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

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



FUTBOL / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha acollit dues recep-
cions per felicitar els 

equips de base i les jugadores 
de diferents categories del CF 
Igualada que han assolit èxits 
esportius aquesta temporada. 
Hi han assistit l’alcalde, Marc 
Castells, regidors del consis-
tori encapçalats per la regido-
ra d’Esports, Rosa Plassa, el 
president del club, Francesc 
Jorba, els tècnics dels equips i 
nombrosos familiars. Les es-
portistes homenatjades han 
estat, d’una banda, Laura Mas 
i Anna Sánchez, convocades 
per la Selecció Catalana S12, 

El CAI es consolida tercer club del país 
en el Campionat de Catalunya absolut

Anna Bernadí, que ho ha estat 
per la Selecció Catalana i la Se-
lecció Espanyola S16, Jana Ma-
rimon, cridada per la Selecció 
Catalana S16 i Queralt Gómez, 
convocada per la Selecció Es-
panyola S19. De l’altra, han es-
tat rebuts tots els integrants de 
l’equip Infantil-Cadet Femení 
Futbol 7, campió de Lliga; el 
Cadet A Masculí, campió de 
la 1a Divisió Catalana que ha 
pujat a Preferent; l’Infantil A 
Masculí, que ha ascendit també 
a Preferent; l’equip Prebenjamí 
A, campió de Lliga al grup de 
la Catalunya Central Anoia i, 
finalment, l’Aleví Femení, que 
s’ha proclamat campió de Ca-
talunya.
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ATLETISME / LA VEU 

E ls passats 29 i 30 de 
juny es va disputar a les 
pistes d’atletisme Joan 

Serrahima de Barcelona, el 
Campionat de Catalunya Ab-
solut d’atletisme junt amb el 
Meeting Internacional Ciutat 
de Barcelona, en què hi van 
prendre part, a més dels mi-
llors atletes catalans del mo-
ment,  un grup d’atletes afri-
cans i americans d’alt nivell, 
alguns dels quals amb marca 
mínima per participar als Jocs 
Olímpics de Rio.
Un total de 21 atletes del club 
Club Atlètic Igualada Petro-
miralles es van classificar en 
virtut de les seves marques, 
per poder participar en aques-
ta competició, què és la més 
important a nivell individual 
que es realitza a Catalunya. As-
soliren un total de 8 medalles, 
3 d’or, 4 d’argent i 1 de bronze, 
i diversos llocs de finalista.
Pel que fa a la classificació per 
clubs, el CAI va aconseguir 
una magnífica tercera posició, 
només per darrere del FC Bar-
celona i de l’Agrupació Atlèti-
ca Catalunya, entre un total de 
55 clubs participants, malgrat 
algunes absències per lesió 
d’atletes que per les seves mar-

Marc Sanchez i Hector Ramos (podi Alçada).

ques podien optar a medalla, 
i la reserva d’altres atletes que 
els dies 2 i 3 de juliol compe-
tiren al Campionat d’Espanya 
Junior de Castelló.
Pel que fa a la participació in-
dividual, es proclamaren cam-
pions de Catalunya absoluts 
Jordi Yoshinori Matsuoka en 
salt de llargada, amb 7,38 m., 
Lahcen Ait Alibou en 5.000 
m.ll. amb 14’08”32, i  Ariadna 
Ramos en el triple salt, amb 
13,12 m.
Varen assolir el sotscampionat 
de Catalunya  l’Ariadna Ra-
mos en llargada, amb 5,80 m., 
Eduard Viles en 100 m.ll., amb 

la 2a s/f. dels 400 m. tanques, 
amb 56”24, i Cristina Gabar-
ró era 6a en la 1a s/f. dels  100 
m.ll. amb 12”91, que no els 
donaren l’accés a les finals res-
pectives.
El públic assistent va poder 
gaudir de la participació al 
festival d’atletes d’alt nivell es-
tatal i internacional, amb una 
mínima per als Jocs Olímpics 
de Río, i diverses plusmarques 
catalanes i estatals. Els premis 
a les millors marques del Mí-
ting Internacional foren per 
als etíops Yomir Kejelecha i 
Letesenbet Gidey.  

Aleix Marin i Jordi Y. Matsuoka (podi Llargada).

una  marca de 10”58 dimecres,  
Marc Sánchez en el salt d’alça-
da, amb 2,07 m. i  Aleix Marín 
en salt de llargada, amb 7,02 
m.
La medalla de Bronze va ser 
per a  Hèctor Ramos en el salt 
d’alçada, amb 2,03 m.
Foren 4ts. Dasha Malevich 
en el salt d’alçada fem., amb 
1,66 m., i el llançador Fran-
cesc Adrià Bertran en javelina, 
amb 54,52 m. Santi Ramos 
era 5è en salt de llargada, amb 
6,73 m., i  Eduard Fàbregas 5è 
en alçada, amb 1,98 m., seguit 
de Santi Ramos, 7è amb 1,93 
m.

Jan Roca era 7è global a la final 
dels 200 m.ll., amb  22”34. Al-
bert Nogueras era 7è global en 
els 1.500 m.ll., amb 3’49”98, 
seguit de Rafael Hompanera, 
10è global amb 3’54”14, reti-
rant-se Daniel Abate García.
Naima Ait Alibou era 9a en els 
1.500 m.ll. fem., amb 4’45”97, 
i Abel De la Varga 10è global 
en els 800 m.ll., amb 1’58”18.  
Josep Mª Lagunas era 10è en 
Martell, amb 35,79 m.
Anna Asensi era 4a en la 2a s/f. 
dels 100 m. llisos, amb 12”35, 
classificant-se per a la final, 
que no va disputar per lesió.  
Albert Hernández era 5è en 

El CF Igualada celebra els èxits de la temporada
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BÀSQUET / LA VEU 

L ’EBA del CB Igualada 
fa una incorporació de 
luxe amb MickiStobart. 

Jugador format a les categori-
es inferiors del FC. Barcelona, 
i amb àmplia experiència en 
lliga EBA,  LEB Plata , LEB Or 
i també en Lliga ACB (hi ha 
jugat dues temporades), és el 
reforç que completa el planter 
de l’equip d’EBA del Club per 
la propera temporada. 
Nascut a Palma de Mallorca 
fa 31 anys,  i actualment resi-
dent a Manresa,  és un home 
de 2,05 cm d’alçada que juga 
de pivot. El Micki aporta mol-
ta defensa i rebot, a més a més  

L’exACB Micki Stobart 
fitxa pel CB Igualada

Molta participació de triatletes 
anoiencs a la prova de Manresa

de capacitat anotadora, cen-
tímetres i talent. Amb aquest 
fitxatge, i la renovació de tots 
els jugadors de la temporada 
passada, a excepció de l’Albert 
del Hoyo  que marxa a jugar 
a Alemanya, el Club dona per 
tancat l’equip 2016-17. 
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TRIATLÓ / LA VEU 

D iumenge 3 de juli-
ol es va disputar la 
XVII triatló Ciutat 

de Manresa, prova puntuable 
per la lliga de clubs i el circuit 
català de triatló. Uns 500 triat-
letes van participar-hi, en una 
prova de distància esprint que 
consistia en un primer tram 
de 750m de natació al Parc 
de l´Agulla, un segon tram de 
20 km de ciclisme i un tercer 
tram de 5km de cursa a peu.
Els guanyadors absoluts d´a-
questa van ser Rodrigo Torres 
amb un temps de 00:58:05 i 
Sara Loehr en fèmines amb  
1:03:02.
El CERRR Igualada hi va tenir 
una bona representació, obte-
nint els resultats següents:
Oriol Marimon 1:00:04  15è 
de la general; Samuel Delga-
do  1:02:27 40è; Jordi Carpi  
1:04:05 64è; Gerard Franch 
1:11:44 171è; Daniel Pujolà   
1:23:53 290è. 
Pel que fa a les fèmines, cal des-
tacar la 2a posició d’Assump-
ta Castelltort en veteranes2. 
Marta Marimon     1:18:48       
30a; Assumpta Castelltort 
1:20:51      37a de la general i 2a 
veterana2; Aida Mases 1:25:39 
44a; Mireia Malo  1:37:50 64a; 
Mercè Subils 1:44:38  69a.
Pel que fa la classificació per 
equips els nois van aconseguir 

una meritòria 7a posició i les 
noies la 9a posició.
Per part del CAI triatló Petro-
miralles, gran participació i 
molt bons resultats, destacant 
la gran 3era posició de la ge-
neral d’Anna Noguera i la 3era 
posició del David Sevilla a la 
seva categoria. Per clubs molt 
bona actuació de l’equip igua-
ladí amb una excel·lent 5a po-
sició de l’equip femení i una 

13a posició de l’equip masculí. 
Resultats:
32è David Sevilla; 55è Dani 
Baraldes; 109è Josep Mar-
tinez; 151è Oriol Castells; 
160è Oscar Torres; 239è Fran-
cesc Lladó; 287è Pep Roca; 
299è Toni Cañas; 340è Sergi 
Trujillo; 407è Javi Luque. Fe-
mení: 3a Anna Noguera; 11a 
Elia Ibarra; 41a Aïda Solà; 45a 
Susanna Llopart.

FUTBOL / LA VEU 

E l dia 23 de juliol al 
camp de gespa de Les 
Comes tindrà lloc la 

12a edició de les 12 hores de 
Futbol-7 de la S.E.Ateneu-Pe-
nya Blaugrana d’Igualada.
Aquest any, a part de la cate-
goria sènior, s’obre el torneig 
a les Sub-18 i Veterans (majors 
de 30 anys), per tal que tot-
hom s’hi vegi representat. El 

Dotze hores de futbol 7 
de la Penya i l’Ateneu

preu d’inscripció és 120 euros 
amb la possibilitat d’inscriure 
fins a 15 jugadors. 
Hi haurà obsequis per a tots 
els participants, trofeus pels 
primers, al millor jugador..... 
Com l’any passat, es col·labo-
rarà amb el 10% dels beneficis 
amb el Banc de Queviures. Per 
més informació i inscripcions: 
seateneu@gmail.com o trucar 
al 650720875.

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

LA CUBANA-GENTE BIEN  GRAN TEATRE LICEU

Dia 8 Octubre 2016        Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  15.45 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre COLISEUM. 
Entrades a platea

La Cubana sempre ha cantat i ballat en tots els seus espectacles, més aviat malament que bé i sempre utilitzant l’art del“dissimulo”. Ara es veuen obligats “per 
raons de pes” a fer un musical seriosament. El perquè: Ja ho veureu. Per fer aquest musical, La Cubana fa servir d’excusa Gente Bien, un sainet molt divertit escrit 
per Santiago Rusiñol l’any 1917. Han creat un “especial” viatge en el temps on els personatges de Rusiñol ens descobreixen que la necessitat d’aparentar no té 
mida, ni època, ni data de caducitat.

La Cubana, un musical? Ho sabran fer bé? De moment els ha sortit una opereta molt divertida… La resta està per veure. 
Se’n sortiran? Qui sap? Però teatre segur que en faran!!!

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

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



MOTOR / LA VEU 

T ot i a falta de l’última 
cursa, que tindrà lloc 
al setembre a la po-

blació de Teo (Galicia), l’Àlex 
Canales, pilot del Moto Club 
Igualada,  ja s’ha proclamat 
campió de Espanya a la seva 
categoria. Precisament a Teo 
tindrà la oportunitat de cór-
rer a la categoria de cadets, 
per començar a adaptar-se a la 
nova temporada 2017.
Durant aquesta temporada, 
l’Àlex ha conduït una nova 
marca (Sherco), adaptant-se 
durant cada carrera amb mol-
tes ganes i il·lusió. La primera 
cursa de l’any va ser a la lo-
calitat de La Nucía, on mani-
festa que va ser un trial molt 
fàcil però al qual un petit er-
ror costava car, aconseguint 
guanyar la cursa. La segona 
va ser a Sant Joan (Mallor-
ca),  on tot i ser un trial molt 

El poblatà Àlex Canales, 
campió d’Espanya de trial

El RallyRACC Catalunya, 
a tocar de l’Anoia

més difícil, també va guanyar 
còmodament. La tercera cur-
sa, a Bocairent, va quedar en 
una segona posició, degut a 
una errada comesa a la zona 
9. La quarta cursa va ser a la 
localitat de Pobladura de la 
Reguera (Leon), que per ell va 
ser la cursa més dura de trial 
de la temporada, i no per la 
dificultat de les zones si no 
perquè va tenir un accident 
per la interzona que li va pro-
vocar la fractura del radi de la 
mà esquerra; a pesar d’això, va 
aconseguir pujar al podi amb 
una meritòria tercera posició 
que el va donar el campionat 
de Espanya. Canales ha dit que 
“vull dedicar i agrair aquest 
campionat a la meva famí-
lia,  a la gent que em motiva a 
seguir endavant, a Sherco Es-
paña, al Moto Club Igualada, a 
Jorbà Solà i molt especialment 
a Non Stop pel seu suport en 
tot moment”.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

J a es coneix el recorregut 
de la màxima prova de 
ral·lis que es disputa al 

llarg de l’any a Catalunya i Es-
panya, el RallyRACC Catalu-
nya-Costa Daurada puntuable 
pel campionat del món.
Ja fa varis anys que la comarca 
de l’Anoia no està dins el re-
corregut d’aquest ral·li però 
si que de tant en tant es dis-
puta el tram de Querol, pràc-
ticament a tocar de l’Anoia. 

L’espectacle està assegurat amb el RallyRACC Catalunya. Foto Jordi Vidal.

El tram de Querol transcorre 
per les comarques de la Con-
ca de Barberà i Alt Camp, sent 
el revolt d’Esblada el seu punt 
més espectacular i també un 
dels més espectaculars de tot 
el ral·li.
El tram de Querol es disputa-
rà el dissabte dia 15 d’octubre 
i es farà dues vegades, el matí 
a partir d’un quart d’onze i 
a partir de dos quarts de tres 
de la tarda, d’aquest ral·li que 
serà l’antepenúltima prova 
puntuable, per la qual cosa és 

molt possible que sigui una 
cita clau per l’adjudicació 
d’alguns títols.
Hi hauran 21 trams crono-
metrats, 12 d’ells diferents 
i, d’aquests dos seran nous 
ja que fins ara es corrien en 
sentit contrari. El recorregut 
és mixt terra-asfalt, l’únic en 
el mundial en disposar d’un 
itinerari d’aquest estil, pecu-
liaritat que distingeix la prova 
catalana i que la fa ser extre-
madament complicada en el 
terreny esportiu.

Joan Masip, sotscampió d’Espanya
i semifinalista S23 de tennis taula

TENNIS TAULA / LA VEU

D es del dia 17 de Juny 
al 26 s’han celebrat 
a Blanes els campio-

nats d’Espanya de tennis taula 
en totes les seves categories. El 
jugador Igualadí, Joan Masip, 
militant aquest any a les files 
del CTT Ripollet a la Divisió 
D’Honor Estatal ha quedat 
segon en la categoria Juvenil, 
repetint la final de l’any passat 
i perdent per un ajustat 4-3 
amb el jugador del Burgos, i 
darrer any de juvenil, Carlos 
Vedriel, al Joan encara li que-
da un any a aquesta categoria. 
En la proba per equips van 
obtenir una meritòria tercera 
plaça en la mateixa categoria.
Durant la segona part de la 
competició es va dur a terme 
la proba sub23, en aquesta el 
Joan va arribar fins a les semi-
finals cedint amb el que aca-
baria sent el campió en Carlos 
Franco, aquest ha obtingut el 
seu quart campionat d’Espa-
nya sub23 consecutiu, i aquest 

ja és el seu darrer any en la 
categoria, per tant té sis anys 
més que el Joan.
En la propera temporada el 
Joan passarà a jugar amb el 
conjunt del CER L’Escala de 
Girona passant a competir 
en la màxima categoria naci-
onal la Superdivisió Estatal, 
després de fer una molt bona 
temporada a les files del Ri-

pollet aconseguint un 70% de 
victòries en la seva primera 
participació en la segona lliga 
estatal i per tant no passant 
desapercebut pels equips de la 
màxima categoria.
El dia 8 es desplaça a Zagreb a 
participar en els europeus for-
mant part del combinat espa-
nyol per tercer any consecutiu.
 
 



PÀDEL / IEC

L ’Equip Subaru de Pa-
delCat Masculí de 3a 
Categoria, ha dit adéu 

a la temporada. En els setzens 
de final no hem pogut superar 
un potent LifexPadel de Abre-
ra. D’aquesta manera posem 
fi, a una temporada molt irre-
gular on vàrem brillar a la pri-
mera fase i després hem anat 
de més a menys. Aquest cop 
els tres partits s’han decidit en 
dos sets, per els de LifexPadel. 
L’equip presentat per aquesta 
eliminatòria va ser: 
1-Josep Buron/Jordi Pallarès 
2-Marc Rabell / David Hornos 
3-Josep Maria Méndez / Jose 
Martinez 
Ara toca un merescut descans 
i després ja pensar amb la pro-
pera temporada on a veure si 
podem pujar de categoria. 
 
Femení
PadelCat Femení de 3a Ca-
tegoria, Fase Master, Setzens 
de final. L’Equip Subaru es 
jugava la continuïtat dins la 

Resultats dels equips de 
pàdel de l’Esquaix IGD

Final de temporada 
dels equips del CN Igualada

Fase Master que ja és elimina-
tòria, jugant a casa contra el 
Village Padel Club de St. Feliu 
de Llobregat. Aquest cop no 
ha pogut ser, tot i la millora 
constant en què es troben les 
nostres jugadores, han acabat 
cedint per un 1-2 En el primer 
partit, la Joana Calvet i la En-
carna Valdez, van perdre en 
dos sets amb Lourdes Abad i 
Rosa Pomar. La cosa es posava 
interessant quan amb un par-
tit maratonià, la Mireia Parra-
mona i l’Eva Jose guanyaven el 
seu enfrontament a Gloria Ca-
bazón i Monse Ponsà amb tres 
sets i mes de 2 hores de partit 
(3/6, 7/5, 7/5).
Finalment davant d’una pare-
lla també molt potent, les nos-
tres Encarna Delgado i Imma 
Llopart, no van poder arro-
donir el resultat i van perdre 
per 2/6 i 4/6 donant així per 
acabada la temporada, on tot 
i la novetat, hem estat prou 
bé. Segurament a la prope-
ra podrem estar més amunt! 
Fins aviat! 
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NATACIÓ / LA VEU

L a federació catalana 
de Natació divideix els 
campionats de Catalu-

nya  en les categories de benja-
mins i prebenjamins, en dues 
parts, la primera formada per 
proves individuals i una altra 
en forma de relleus.
Proves individuals:
Els dies 17,18 i 19 de juny  a la 
seu del Minorisa, es van dur a 
terme els campionats de ben-
jamins. 
Carla Perianes, Carlos Gon-
zalez, Jessica Rodriguez, Jana 
Carero, Júlia Monclús, Itziar 
Valenzuela i Ariadna Navarro.
Els resultats són més que mag-
nífics, ja que estem parlant de 
nedadors/es des de 7 fins a 10 
anys. Cal destacar els següents 
resultats:
2005-Carla Perianes 6a.
2006-Jessica Rodriguez 7a.
2007-Itziar Valenzuela 5a.
Proves de relleus:
Dissabte dia 2 de juliol, a la 
piscina del Reus Ploms, es van 
fer els campionats de relleus. 
Hi van participar tots els ne-
dadors/es  més petits del CNI, 
també amb gran èxit per l’edat 
que tenen.
L’objectiu dels entrenadors 
d’aquesta categoria, és que els 
nens i nenes aprenguin la tèc-
nica i que gaudeixin de la na-
tació com a esport d’alta exi-
gència individual i que tinguin 
un bon fonament d’equip.
Aquests petits però a la vegada 
molt grans, ho han aconseguit 
amb molt bona nota.
Ara toca gaudir de l’aigua 
d’una altra manera per car-

ENTITATS / LA VEU

P er primer cop a l’Anoia 
es durà a terme un curs 
sobre “Ensinistrament 

caní en positiu i clícker” amb 
el qual s’obté el títol oficial 
CAP 1 de l’escola canina an-
glesa Learning About Dogs i 
acreditat per l’ANACP (Asso-
ciació nacional d’ensinistra-
dors canins professionals).
S’impartirà a Santa Margarida 
de Montbui a les instal·lacions 
esportives de Can Passanals 
en format intensiu del 13 al 
17 d’agost. Està organitzat 
per l’Escola canina Rivalcan i 
forma part del seu programa 
d’activitats formatives. 
El curs teòric -pràctic el durà 
a terme la Núria Francés, 

Curs inèdit a l’Anoia 
d’ensinistrador caní

instructora acreditada per 
l’escola anglesa amb gran ex-
periència en el món caní com 
etòloga canina i professora de 
la universitat de la Facultat de 
Veterinària a la Universitat 
Complutense de Madrid. Està 
dirigit a ensinistradors canins 
que vulguin dominar el treball 
amb clicker, per propietaris de 
gossos que vulguin augmen-
tar el vincle amb el seu gos 
i aprendre a ensenyar-lo, a 
voluntaris de protectores i a 
amants del gossos en general. 
Les inscripcions ja estan ober-
tes, la informació del curs es 
pot trobat al blog https://club-
deagilityrivalcan.wordpress.
com/ o trucant directament a 
l’escola canina organitzadora.

regar piles i començar la tem-
porada el setembre amb més 
reptes i realitzar-los com ho 
han fet aquesta temporada.

Copes per delegacions
El passat dissabte 15 de maig,  
a les instal·lacions del CN Ge-
ieg (Girona), es va fer la com-
petició per delegacions. En 
aquest cas es tracta de tres que 
competien juntes: la de l’Ano-
ia, formada pel CN Igualada i 
el CN Piera; la del Berguedà 
amb CN Berga i CN Berga 
Resort; i la del Bages, formada 
pel CN Minorisa i CN Sallent.
Uns dies abans de l’esdeve-
niment, es van realitzar unes 
preses de temps dels neda-
dors/es de tots els clubs per 
la classificació total i seguida-
ment es van convocar per a la 
competició. El CNI i el Mino-
risa, van ser els clubs amb mà-

xim nombre de participants.
Durant el matí, es va dur a ter-
me la competició dels alevins 
i benjamins, on es va acon-
seguir la tercera posició de la 
classificació. A la tarda va ser 
el torn per els infantils, júniors 
i absoluts, aconseguint també 
la tercera posició de la classi-
ficació.
Els nedadors/es del CNI que 
hi van participar van ser:
Benjamins: Carla Perianes, 
Carlos Gonzalez, Jessica Ro-
driguez
Alevins: Andreu Bermejo, 
Oscar Díez, Inés Fernandes, 
Janna Blaya, Judit Fei Gon-
zalez, Aina Méndez, Aida 
Sánchez
Infantils: Alex  Varea, Xavi 
Tort, Marçal Rodriguez, Ber-
nat Esteban, Nil Enriquez,  
Jaume Lopez, Alicia Pérez, Ju-
dith Ibarra, Laura Rodriguez. 

Victòria d’Albert Torres al triatló de 
muntanya de Caldes d’Estrac

TRIATLÓ / LA VEU

E l passat diumenge 3 de 
juliol es va disputar a 
la localitat de Caldes 

d’Estrac la tercera edició del 
triatló de muntanya que or-
ganitza magníficament l’em-
presa BestTrail
Albert Torres del Unîca Bikes/
Pallares va prendre-hi part 
amb la intenció de poder re-
validar el títol que ja va assolir 
l’any passat.
Les distàncies a realitzar eren 
500m natació, 14km btt i 4km 
cursa, en un entorn immillo-
rable i amb uns traçats exi-

gents i molt ben marcats.
A les 8 del matí es va donar la 
sortida als gairebé 200 triatle-
tes i en un mar totalment en 
calma Torres va fer una excel-
lent natació posicionant-se al 
grup capdavanter i recuperant 
posicions fins a situar-se just 
darrere del primer nedador 
per mantenir el segon lloc i 
guardant forces per la bici.
Van sortir de l’aigua tres cor-
redors en el grup capdavanter, 
i Torres en una rapidíssima 
transició ja va sortir de boxes 
en primera posició amb algun 
segon d’avantatge.
Els 14km de bici de muntanya 

eren bastant exigents i Torres, 
amb unes sensacions immillo-
rables va aprofitar-ho per anar 
obrint diferències amb els seus 
rivals fins arribar als 2 minuts 
i poc. El tram de córrer estava 
marcat per una dura pujada 
inicial per continuar per un 
tram de bosc i un últim sec-
tor urbà on Torres va continu-
ar amb les bones sensacions i 
mantenir la 1a posició.
D’aquesta manera Torres re-
validava la victòria assolida 
l’any passat amb gran satis-
facció ja que guanyar sem-
pre és difícil i cal gaudir-ho 
com es mereix.   
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Una llarga i entusiasta prepa-
ració va fer possible la inau-
guració, el passat divendres, 
1 de juliol, del 2n Festival de 
Tendències Gastronòmiques, 
Vadefoodies, en el recinte del 
Museu de la Pell d’Igualada. 
Un festival nodrit de xerra-
des, demostracions culinàries 
i tastets elaborats per diversos 
restauradors de la comarca 
que van tornar a oferir a la 
ciutat d’Igualada les últimes 
novetats del sector, al llarg de 
trenta-sis hores. 
Si bé l’acte més protocol·lari, 
va ser el de la inauguració, que 
va comptar amb la presència 
de l’alcalde Marc Castells i els 
regidors: Àngels Chacón, Pere 
Camps, Carme Riera i Jordi 
Pont; i en què es va posar de 
manifest –un any més- el to-
tal suport de l’Ajuntament 
a aquesta iniciativa pionera. 
També, per part dels com-
ponents de l’Organització 
Vadefoodies es va fer  públic  
un sincer record al president 
d’aquesta associació, Joan 
Fontanella; absent  per raons 
de salut.
Un itinerari per una plural i 
diversa successió d’actes ens 
porta, el primer dia, a una pri-
mera conferència i posterior 
degustació per part d’un dels 
nostres forners més punters, 
el Xevi Ramón, des d’una fer-
ma reivindicació de la recu-
peració de la cultura del pa. 
Seguidament, cap al vespre, a 
l’espai exterior una substanci-
al concurrència va poder gau-
dir dels “showcookings”  a la 
fresca –Vermut de Nit i Cuina 
de Fusió– així com dels tastets 
i audicions musicals; aquestes 
organitzades conjuntament i 
per segona ocasió amb l’Esti-
val de Jazz. 
El dissabte, al matí, el recupe-
rat espai de l’Adoberia Bella va 
acollir el cicle de ponències Biz 
Experiences, organitzat per 

2n Festival de Tendències Gastronòmiques, Vadefoodies
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la Jove Cambra Internacional 
d’Igualada, amb el propòsit de 
presentar diverses experièn-
cies exitoses d’emprenedoria 
en el sector gastronòmic ca-
talà. Això i tot, a la Sala de les 
Encavallades del Museu de la 
Pell, després de celebrar una 
taula rodona sobre el disseny 
de les etiquetes de vi, va pros-
seguir-hi una de les activitats 
estrella del festival: el Vade-
vins, el 1r Mercat de Vins de 
Taller, en benefici de la Funda-
ció Esclerosi Múltiple, dins el 
marc de la campanya solidà-
ria Mulla’t. Simultàniament, 
dues conferències presentades 

a l’Auditori del Museu van 
prendre com a fil conductor el 
tema de L’alimentació saluda-
ble; la primera va girar al vol-
tant de les ciutats “veg-frien-
dly”, i, la segona al voltant del 
“health coaching” i els hàbits 
saludables. I, cap al migdia, a 
l’espai exterior un espectacle 
musical i artístic, a càrrec de 
Diego Paqué, va contribuir a 
donar més vida a l’hora del 
vermut;  mentre que un 2n 
“showcooking”, a la zona de 
la sínia, convidava al públic 
de la mà de l’assessor gastro-
nòmic de conserves, Ramón 
Peña. Les conferències de la 

tarda, ambdues amb degus-
tació, també van sumar-se a 
una participada afluència de 
públic. La primera, conduïda 
per Pere Castells, va tractar la 
relació entre cuina i ciència; i 
la darrera, a càrrec d’Olivier 
Fernández, va girar a l’entorn 
del procés artesà d’elaboració 
de la xocolata. 
Al capdavall de la jornada, 
una de les satisfaccions més 
grans de l’Organització i col-
laboradors va ser veure nova-
ment l’espai exterior del Mu-
seu, ple de gom a gom, en un 
animat i cordial ambient, en 
què tothom a més d’assaborir 

les exquisides degustacions 
de les parades, podia gaudir 
d’uns excel·lents concerts i 
bona música de DJ. 
Per últim, més enllà de fer 
publica la gratitud de l’Or-
ganització pel majúscul re-
coneixement del Vadefoodi-
es, val a recordar que aquest 
festival està organitzat sense 
ànim de lucre i amb molta il-
lusió;  a una relativa distància 
del centre neuràlgic i en un 
ambient proper i singular, 
en la línia d’oferir oportu-
nitats úniques als visitants 
amb un programa especial-
ment variat i complet.
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E l proper divendres, 8 de 
juliol, el festival Anò-
lia d’Igualada oferirà, 

per segon any consecutiu una 
proposta dirigida als amants 
de l’òpera, emmarcada també 
dins del programa Liceu a la 
Fresca. A partir de les 22h, des 
de l’amfiteatre de l’Estació Ve-
lla, a l’aire lliure, gratuïtament 
i en pantalla gegant, es projec-
tarà La Bohéme de Giacomo 
Puccini, interpretada des del 
Gran Teatre del Liceu. Aquesta 
iniciativa de projectar grans 
interpretacions de l’escenari 
barceloní en diferents munici-
pis de la geografia catalana es 
va iniciar el passat estiu amb 
una molt bona acollida.
La Bohème és un dels símbols 
universals del gènere i es troba 
entre les òperes més represen-
tades al món. L’obra de Pucci-
ni consta de quatre actes, amb 
llibret de Giuseppe Giacosa i 
Luigi Illica, basat en Scènes de 
la vie bohème d’Henry Murger. 
Es va estrenar l’1 de febrer de 

1896 al Teatro Regio de Torí, 
i va arribar al Liceu de Barce-
lona el 10 d’abril de 1898. A 
partir d’aleshores, el principal 
teatre català ha acollit un total 
de 257 interpretacions de La 
Bohème.
L’acció se situa al barri Llatí 

Avui divendres, projecció a Igualada de “La Bohéme” dins 
de les programacions de l’Anòlia i del Liceu a la Fresca

de París, centre de la vida bo-
hèmia de poetes i artistes, que 
lluiten per obrir-se camí a la 
capital francesa. Quatre joves 
hi comparteixen unes misera-
bles golfes, però les privacions 
i la gana no minven les seves 
ganes de viure, d’enamorar-se 

i de fruir amb alegria dels 
bons moments que se’ls pre-
senten. Mimí i Rodolfo s’en-
amoren, però malgrat ser feli-
ços junts, ell trenca la relació 
amb l’excusa del coqueteig de 
Mimí. La realitat, però, és que 
ella està molt malalta i se sent 

culpable perquè la seva vida 
austera l’ha fet empitjorar.
La Bohéme que es podrà veure 
a Igualada és una producció 
de l’English National Opera i 
la Cincinnati Opera amb l’Or-
questra Simfònica i Cor del 
Gran Teatre del Liceu. Comp-
ta, entre altres, amb Eleonora 
Buratto en el paper de Mimí, 
Olga Kulchynska – guanyado-
ra de l’edició 2015 del Con-
curs Tenor Viñas– interpre-
tant Musetta i Saimir Pirgu 
fent de Rodolfo. La Direcció 
Musical és de Marc Piollet, la 
direcció d’Escena i Coreogra-
fia de Jonathan Miller i l’Esce-
nografia i el Vestuari d’Isabella 
Bywater. Conxita Garcia diri-
geix el cor i Òscar Boada el cor 
infantil.
La producció, transportada 
al voltant del 1930, cent anys 
després de l’original, és fres-
ca, molt teatral i en un marc 
escenogràfic força tradicional, 
molt indicada per a la seva 
projecció i per a acostar l’òpe-
ra fins i tot als menys coneixe-
dors del gènere.

L’Anòlia comença amb la Companyia Electrica Dharma i 
els Comediants dins el mar de l’European Balloon Festival
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E l primer dels concerts 
de l’Anòlia 2016 serà 
demà dissabte a l’avin-

guda de Catalunya i està inclòs 
dins els actes de l’European 
Balloon Festival.
Serà un concert a càrrec de la 
Companyia Elèctrica Dharma 
que estarà acompanyada dels 
Comediants. El concert fina-
litza la gira commemorativa 
dels 40 anys de la Dharma.
La unió de la mítica Com-
panyia Elèctrica Dharma i la 
companyia Comediants va 
néixer als anys setanta i es va 
reprendre en l’edició de l’any 
passat del CAnet RoCk. La 
fusió va resultar una emotiva 
conjunció entre música i po-
sada en escena per fer saltar i 
ballar els assistents, fent palès 
que el repertori de la Dharma 
està arrelat a l’imaginari sonor 
dels catalans.
Per cloure la seva gira defini-
tiva fan aquest concert al nit 
del Night Glow de l’European 
igualadí i com a aperitiu de 

l’Anòlia, la Dharma farà un 
repàs a una trajectòria de qua-
tre dècades amb grans himnes 
com La presó del rei de França 
o Stella Splendens. I res mi-
llor que fer-ho acompanyats 
de Comediants per il·lustrar i 
acolorir un viatge que parteix 
de la música d’arrel mediter-
rània per arribar a una espai 
de màgia, rock i cercavila.

El concert, que és gratuït, co-
mençarà a les 11 de la nit.

Comença l’Anòlia a la Fàbri-
ca amb Enric Verdaguer
El proper dijous 14 comença 
l’Anòlia a la Fàbrica, al pati 
de la Igualadina Cotonera i ho 
fa de la mà de l’igualadí Enric 
Verdaguer.
Aquest igualadí de 20 anys va 

començar a tocar la guitarra 
electrica als 13 i als 16 va co-
mençar a compondre. Els seus 
principals referents musicals 
són cantautors com Damien 
Rice, James Vicent McMorrow 
o James Bay.
El 2015 llança el seu primer 
disc Moonstruck, que el des-
tapa com un gran valor a se-
guir, un jove de talent immens 

capaç de fondre el nervi del 
funk i la passió del soul en me-
lodies memorables.
Els membres de la banda són 
Enric Verdaguer, veu i guitar-
ra; Carles Guilera, guitarra 
elèctrica; Albert Burcet, te-
clats; Alan Pribizchuk, baix i  
Danko Compta, bateria.
El concert, gratuït, començarà 
a les 10 del vespre.
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P er onzè any consecu-
tiu, les nits de l’1 i 2 de 
juliol el departament 

de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada ha organitzat el 
Certamen de Grups de Mú-
sica Jove que, aquest any, ha 
presentat diverses novetats. 
D’una banda, s’ha apropat 
més a la ciutadania, ubicant-lo 
a la Plaça Sant Miquel i obrint 
la participació als joves de la 
comarca. De l’altra, s’ha pro-
mogut la divulgació del cer-
tamen a través de diferents 
mitjans de comunicació, de 
manera que els grups s’han 
pogut donar a conèixer amb 
entrevistes, difonent de la seva 

música i fotografies.
Una altra novetat ha estat l’es-
tabliment de tres categories 
diferenciades. En la categoria 
de Música Electrònica i Nous 
Formats, la guanyadora ha es-
tat Virgi, Virgínia Borràs, amb 
un premi de 400 euros i una 
actuació a l’Espai de Barra-
ques de la Festa Major d’Igua-
lada de l’any vinent i una re-
muneració de 200 euros. Com 
a Solista amb Acompanyant, 
Milton Salazar acompanyat 
d’Àlex Almirall, ha guanyat 
400 euros i la invitació per ac-
tuar a la Sala Voilà de Manresa, 
amb una compensació econò-
mica també de 200 euros. En 
la categoria de Grup Musical 
els guanyadors han estat els 

L’onzena edició del Certamen de Música Jove 
d’Igualada escull els millors artistes i grups locals

Psychodrome, formació que 
integren Yannick Corominas, 
Kenny Honores, Jesús Gual i 
Daniel Ferrer, amb un premi 
de 800 euros i una actuació 
com a convidats a l’Espai de 
Barraques de la Festa Major i 
una compensació de 500 eu-
ros. A més dels guardons en 
les categories esmentades, que 
han estat escollits per un jurat 
professional, el premi de 200 
euros atorgat per votació po-
pular ha estat per La Séptima 
Trastada, amb Albert Nieto, 
Sergi González, Marc Poveda-
no, José Alejandro Alamillo, 
Joan Cruz, José Manuel Ex-
pósito, David Nieto i Tomás 
Sánchez.
Enguany el Certamen ha 

comptat amb quinze actuaci-
ons i el concert com a convidat 
del William Guardado, que ha 
format part del projecte Resi-
liència Juvenil del programa 
Impuls del departament de 
Joventut, que dóna a conèixer 
en instituts i en altres espais la 
realitat d’El Salvador, així com 
diverses cançons tradicionals i 
festives.
Des del departament es va-
lora molt positivament la 
bona afluència de públic de 
diferents edats, havent pogut 
apropar l’esdeveniment a la 
ciutadania i oferint alterna-
tives d’oci alternatiu, mentre 
es promouen les actuacions i 
la difusió dels músics de la co-
marca.
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A quest diumenge el 
jazz tornarà a enviar 
les vinyes de Miralles 

amb el Jazz a les Vinyes a la 
Caseta Gumà.
El concert, que és gratuït i 
obert a tothom, comença-
rà a les 6 de la tarda i comp-
tarà amb les actuacions de 
molts músics, entre els quals 
els drums d’Adrià Font, Pau 
Bombardó i Aldo Caviglia. Les 
trompetes de Josep M. Farràs 
Mathew Simons, Oriol Vallès i 
Dan Posen.  El baix a càrrec de 
Ramon Grimal, Joan Humet i 
Pere Grive. El piano amb Dani 
Rambla, Joel Gonzalez i Albert 
Caire.
Amb saxo alt es comptarà amb 
Joan Albert i Miquel Tustet i 
amb el saxo l’Albert Carrique, 
Pau Casares, Friedric Carlkist 
i Deme Gomez.
Joan Masats, Alba Pujals i Os-
car Font tocaran el trombó i 
Jordi Rabascall, Laia Porta i 
Marta Rivera seran les veus.

Torna el Jazz a les 
Vinyes a la Caseta 
Gumà de Miralles

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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E ls Moixiganguers 
d’Igualada han comen-
çat les vacances aques-

ta setmana després de la dia-
da de Cal Tabola, celebrada 
dissabte a la tarda a la plaça 
de l’Ajuntament. La colla va 
apuntar-se una nova torre de 
vuit, tot i que només la van 
poder carregar. L’actuació a 
més a més va acabar quan 
s’havien completat les dues 
primeres rondes.
Els igualadins tenien clar quin 
era un dels objectius de la 
jornada, la torre de vuit amb 
folre, i la van plantar només 
començar l’actuació. El dia 
abans havien fet bones pro-
ves a l’assaig i els morats li te-
nien ganes. El castell va pujar 
amb nervis, però hi havia una 
bona soca i es van poder con-
trolar. Fins a la carregada l’es-
tructura va tenir prou corda, 
però després de l’aleta, alguns 
problemes als pisos superiors 

van fer estirar l’estructura i la 
torre, un castell amb poc mar-
ge per correccions, va acabar 
cedint. La caiguda va aturar 
momentàniament l’actuació, 
amb algun casteller contusi-
onat que va haver de ser atès 
a l’ambulància, i sobretot va 
deixar tocats moralment els 
igualadins, que tenien ganes 
de descarregar-la.
En segona ronda els morats 
van optar per un tranquil cinc 
de set, que van descarregar 
sense problemes.
La diada tampoc va ser rodo-
na pels Castellers de Lleida, 
que venien a Igualada amb 
ganes de descarregar els seus 
millors castells. Ho van acon-
seguir amb la torre de set, que 
aquesta temporada només ha-
vien carregat, però en segona 
ronda no van poder comple-
tar el tres de vuit. Van carre-
gar el castell, el primer de vuit 
pisos d’aquest 2016, però just 
a la sortida l’estructura es va 
trencar pels pisos superiors. 

Els Moixiganguers marxen de 
vacances amb una torre de vuit

Les dues ambulàncies van 
haver de marxar per atendre 
alguns castellers, sense grans 
conseqüències, i en aquest 
moment les colles van optar 
per posar el punt i final a l’ac-
tuació després dels pilars de 
comiat. La jornada va acabar 
amb un sopar de germanor de 
lleidatans i igualadins al local 
social dels Moixiganguers, Cal 
Tabola.
Els Moixiganguers han tan-
cat un excel·lent primer 
tram de temporada, havent 
descarregat tots els seus mà-
xims castells: la torre de vuit 
amb folre, una carregada i 
una descarregada, dos tresos 
de vuit i tres quatres de vuit. 
Després d’unes setmanes de 
desconnexió, els Moixigan-
guers afrontaran a partir d’ara 
el tram més intens, i atractiu, 
de la temporada; amb la diada 
de Sant Bartomeu de la Festa 
Major d’Igualada i el concurs 
de Castells de Tarragona a 
l’octubre com a cites clau.
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E l proper dissabte 9 de 
juliol, a 2/4 de 10 de 
la nit, l’Orquestra de 

Cambra Camerata XXI actua-
rà a Sant Magí dintre del cicle 
de les Nits Musicals a la Brufa-
ganya que aquest any se cele-
bra per cinquè any consecutiu.
L’Orquestra de Cambra CA-
MERATA XXI, que forma 
part de la Simfònica del ma-
teix nom, va ser fundada l’any 
2003. Ha interpretat obres 
tan rellevants com les dues 
passions de Bach: Passió se-
gons Sant Mateu i Passió se-
gons Sant Joan. Ha estrenat el 
ballet Ariel (estrena mundial 
absoluta) i l’obra Pandora de 
Robert Gerhard. També ha 
protagonitzat l’estrena ab-
soluta de Nova Catalonia de 
Joan Manén al Palau de la  
Música Catalana.  Ha actuat 
també a l’Òpera de Tòquio i 
a la Symphony Hall d’Osaka. 
Han col·laborat amb l’orques-
tra directors i solistes de reco-
negut prestigi internacional.
Mirant al mar és el títol del 
programa. David Puertas, el 

narrador que acompanya l’or-
questra ens l’explica d’aquesta 
manera: 
El mar embadaleix, com la 
música. Però també activa 
les emocions, com la música. 
Han mirat el mar els viatgers, 
els poetes, els músics... i també 
tots i cadascun de nosaltres. 
Us presentem un programa 
amb música feta de cara al 
mar on les notes i les parau-
les ens acompanyen en aquest 
afany d’explicar què és allò 
que ens fascina del mar, de la 
seva grandesa, de la seva cal-
ma, de la seva fúria... Els grans 
noms de la música ibèrica es 
donen la mà buscant els mis-
teris de les onades: Toldrà, Al-
béniz, Turina i Montsalvatge. 
Un pòquer de mariners musi-
cals navegant veles al vent.
Com sempre, els que assistei-
xin al concert i vulguin  bere-
nar o sopar una mica ho po-
dran fer fent petar la xerrada 
a les taules preparades davant 
del santuari mentre esperen 
l’hora. I en acabar, la xocola-
ta desfeta amb coca i pa torrat 
per a tothom.

L’orquestra de Cambra 
Camerata XXI actua a la 
Brufaganya

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 

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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
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L ’European Balloon 
Festival que arrenca a 
Igualada aquest dime-

cres arriba a la seva vintena 
edició. Per fer una repassada 
d’aquests vint anys d’histò-
ria, s’ha organitzat l’exposició 
“Vint anys volant” a la sala 
L’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova, on es pot veure una 
mostra dels cartells més re-
presentatius d’aquests anys de 
festival. A través de l’evolució 
de la imatge gràfica es pot 
veure com l’esdeveniment ha 
anat creixent any rere any fins 
a consolidar-se com un festi-
val de globus aerostàtics de re-
ferència al sud d’Europa.
La mostra s’inaugura el dia 
6 de juliol a les 19:30h i serà 
visible des del carrer durant 
els dies que duri l’European 
Balloon Festival. La sala l’Em-
premta està situada al carrer 
de Santa Maria número 12, 
just davant de l’entrada lateral 
de la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada.

L’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova
La sala l’Empremta, inaugura-
da l’any 2013, pertany a l’em-
presa Gràfiques Vilanova en-
capçalada per Àngel Acevedo, 
qui cedeix desinteressadament 
l’espai a la ciutat per tal que 
s’hi puguin realitzar activitats 
i exposicions divulgatives re-
lacionades amb el món de les 
arts gràfiques i vinculades a la 
vida cultural i associativa de la 
ciutat.

Vint anys de globus a 
l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova

EXPOSICIONS / LA VEU 

E l Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia inaugura el 

pròxim divendres, 8 de juliol, 
a les 19:30h i amb l’entrada 
lliure, una exposició sobre la 
història de la roba interior al 
món contemporani. La mos-
tra porta per títol Intimitats. 
La roba interior del segle XIX 
al XXI i romandrà oberta del 
8 de juliol al 25 de setembre. 
Es pot visitar, amb entrada 
gratuïta, de dimarts a diven-
dres de 10 a 14h, i dissabtes, 
diumenges i festius d’11 a 14h. 
Al setembre obrirà també les 
tardes de dijous i divendres, 
de 16 a 20h.
L’exposició explora una de les 
etapes més revolucionàries de 
la història de la roba íntima, 
que ha patit profunds canvis 
al ritme de les transformaci-
ons socials, econòmiques, tec-
nològiques, estètiques i dels 
sistemes de valors. Es mostren 
sobretot peces quotidianes, 
molt lluny dels models exclu-
sius que se solen exhibir ha-
bitualment, però precisament 
per aquesta raó són molt re-
presentatives de la societat i 
dels seus criteris morals. En-
cara que no s’ha ignorat la 
roba interior masculina, és 
innegable el predomini de la 
femenina, que ha canviat molt 
més d’acord amb els rols que 

la societat ha atribuït a cada 
gènere.
Està concebuda, doncs, com 
un viatge a través de més de 
dos segles d’història de la mà 
de la roba interior, per donar a 
conèixer, entre altres aspectes, 
el per què s’utilitza aquesta 
roba, quins criteris a part dels 
pròpiament funcionals són 
els que han determinat i de-
terminen les seves caracterís-
tiques; i quina ha estat l’evo-
lució que han sofert aquestes 
peces en els darrers dos-cents 
anys en el seu patronatge, ti-
pus de teixits, confecció, tot 
remarcant com aquesta evo-
lució s’ha produït d’acord 
amb els progressius avenços 
tecnològics que han contri-
buït a marcar importants di-
ferències entre la roba interior 
que s’utilitzava durant el segle 
XIX fins l’actualitat. I tot això 
sense oblidar la influència tan 

El Museu de la Pell d’Igualada acull, 
l’exposició Intimitats. La roba 
interior del segle XIX al XXI

notable que el món de les ide-
es, de la religió, del sistema de 
valors i de la moral té i com 
manifesta en el disseny de la 
roba interior, així com en la 
manera de concebre els rols 
dels gèneres masculí i femení.
L’exposició ha estat proposada 
i desenvolupada pel Museu de 
Badalona i produïda conjun-
tament amb la Diputació de 
Barcelona. La major part de 
les peces i objectes exposats 
pertanyen a aquest museu, 
però també n’hi ha del Museu 
de Cardedeu i de col·leccions 
particulars que hi han volgut 
participar, com per exemple 
de la família Almera, de Ma-
nent Casanovas SA (Janira), 
de Sara Pulido, llenceria Dora 
i també de la família Vives i 
Vidal, que durant dècades ha 
estat al capdavant d’una de les 
firmes de més anomenada en 
la roba interior.

CULTURA / LA VEU 

La Generalitat de Catalu-
nya ha celebrat aquesta 
setmana la segona edició 

dels Premis Nacionals d’Artesa-
nia de la Generalitat de Cata-
lunya, que reconeixen aquells 
artesans, entitats i empreses 
que han excel·lit en la seva obra 
i trajectòria i han aportat ele-
ments d’innovació i prestigi en 
el sector.
En el marc de l’acte, presidit per 
Carles Puigdemont, president 
de la Generalitat, es van lliurar 
també els Diplomes de Mestre 
Artesà corresponents a l’any 
2016, que reconeixen el mes-
tratge de 22 artesans catalans.
El lliurament d’aquests premis 

enceta el calendari d’actes de la 
Setmana d’Artesania de Catalu-
nya, una iniciativa del Govern 
per impulsar el coneixement 
del sector i afavorir la comerci-
alització dels productes artesa-
nals que inclou un calendari 
d’activitats que culminarà amb 
la celebració de la cinquena edi-
ció del saló The CraftRoom.

Premi Prestigia: Escola Muni-
cipal d’Art Gaspar Camps
Per apostar amb decisió per un 
ofici artesà històricament vin-
culat al seu territori, la comarca 
de l’Anoia, i ser escola de refe-
rència en l’àmbit del cuir; per 
promoure, divulgar i potenciar 
el disseny de qualitat en cuir i 
aplicar tècniques artesanals en 

La Generalitat lliura els Premis 
Nacionals d’Artesania

el seu tractament, de manera 
que doten de valor afegit objec-
tes funcionals i contemporanis; 
i per connectar l’activitat do-
cent amb el món empresarial.
Com en edicions anteriors, els 
Diplomes de Mestre Artesà 
compten amb la col·laboració 
directa de diversos artesans. 
D’una banda, el paper en què 
s’han imprès els Diplomes ha 
estat confeccionat per la mes-
tra artesana Victòria Rabal, del 
Museu Molí Paperer de Ca-
pellades. Es tracta de paper fet 
a mà, a base de fibres de cotó i 
lli (250g/m2 blanc i barbes als 
quatre costats). En el paper apa-
reix una marca a l’aigua de l’es-
cut de la Generalitat ampliat, en 
forma de filigrana.

DANSA / LA VEU 

D imecres dia 29  l ‘Aula 
Escola de Dansa, amb 
un teatre Ateneu ple 

de gom a gom, va presentar la 
seva gala de Ballet amb un to-
tal èxit amb participació de tot 
l’ alumnat de l’ escola.
“Hi havia una vegada ...” va 
ser l’espectacle ofert inspirat 
en pel.lícules de Walt Disney 
i que va permetre veure sobre 
l’escenari les evolucions de les 
ballarines de les diferents edats 
per finalitzar la primera part 
en una vistosa presentació de 
ballet clàssic amb la coreogra-
fia sobre el tema d’Aladdin.

En la segona part l’ espectacle 
es va tancar amb Minions i La 
invasion final amb tots els par-
ticipants sobre l’escenari.
Les diferents coreografies van 
estar acompanyades d’un au-
diovisual original de Marina 
Sánchez i un video protago-
nitzat en diferents moments 
pels actors Xènia Castelltort, 
Carme Planell, Marc Tarrida, 
Pol Vives i el jove  Guillem 
Sánchez.
Cal destacar la bona feina re-
alitzada pel professorat; Joan 
Sánchez, Irene i Maritxu En-
rique, Maria Enrique, Móni-
ca Esteve,  Blanca Jorba, Ruth 
Martinez i Anna Masip,

Gala de ballet de l’Aula 
Escola de Dansa



CULTURA  |  63
LA VEU
Divendres, 8 de julio de 2016

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
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adora i fotògrafa

QUARTADA ESTUDI, una clamorosa 
identitat del món del disseny

E
ls igualadins Albert Soler, Pau Parcerisas i 
Albert Vendrell i la Mariona Pujol, origi-
nària de  Santo Domingo, componen el 
grup Quartada. Tots quatre es van conèixer 

en el curs superior de Gràfica Publicitària, de l’EMA 
Gaspar Camps, i ben aviat es va anar teixint la ferma 
amistat que els va conduir, a l’estiu del 2015, a conso-
lidar-se com a estudi de disseny, aplegats amb la cla-
morosa identitat “Quartada”. Aquesta denominació 
ja va servir per a l’encàrrec del cartell que anunciaria 
els actes de La Coll@nada, a la Festa Major d’Iguala-
da, 2015. En tant que estudi de disseny (i de mane-
ra desinteressada) van decantar-se per una idea que 
transmetés els valors de les festes populars de la ciu-

tat i fos ben  
participativa. 
D’aquí en va 
derivar -amb 
diferents col-
laboracions- 
una fotogra-
fia grupal a 
l’Estadi Atlè-
tic d’Igualada 
amb el lema 
“Preparats , 
llestos, ja!”, 
referit com a 
tret de sorti-
da de la Festa 
Major de la 
Coll@nada.
Amb la con-

MÚSICA / LA VEU 

Q uaranta activitats, 
l’edició de tres but-
lletins informatius 

i vuitanta-vuit sessions d’as-
saig, és el balanç global del 
curs 2015-2016 que acaba de 
cloure la Coral de Santa Maria 
d’Igualada. Així ho resumia 
el seu president Lleonard del 
Rio, en el transcurs de la festa 
de cloenda d’aquesta tempo-
rada celebrada dissabte passat 
dia 2 de juliol a Can Bordis de 
Jorba. I afegia: «Aquest im-
portant resum ha estat gràcies 
a la quarantena de persones 
que formeu la Coral, i la viviu 
amb una intensitat extraor-
dinària perquè us l’estimeu. 
I això és el més important». 
I tot seguit va agrair especial-
ment a la junta, a la directora 
Coni Torrents i als pianistes 
Isidre Solé i Maite Torrents la 
seva important aportació.

La festa de cloenda del curs va 
consistir en un dinar de ger-

manor dirigit per un equip 
gastronòmic encapçalat per 

Elisabet Puñal i un diver-
tit show de sobretaula. En el 
transcurs de la festa és dedicà 
un acte de reconeixement a 
l’amfitrió Isidre Solé Solernou 
i a Rosa Lloret Pomès que per 
raons d’edat deixà la Coral, 
desprès de cinquanta anys 
de permanència. Del Rio co-
mentà que «la seva dedicació 
i bonesa de cor havien marcat 
una convivència exemplar en 
aquests cinc lustres». Tots dos 
foren obsequiats en nom de la 
Coral amb uns regals que els 
hi feren a mans Concepció 
Cuadras, Mercè Travesset i Al-
fons Ferrer.
També hi hagué una tómbola 
d’aportacions de les i dels ma-
teixos cantaires per incremen-
tar l’economia de la Coral. I es 
subhastà una extraordinària 
cistella donada per l’empresa 
amiga Super Mas.
El show de sobretaula fou pre-
sentat per Concepció Cuadras. 

La Coral de Santa Maria celebrà la tradicional festa 
de fi de curs a Can Bordis, de Jorba

S’hi presentaren esquetxos cò-
mics, poesies serioses i humo-
rístiques cançons de diversos 
estils i imitacions en directe 
(res de play-bak) des d’en Jo-
sep Carreras, passant pel Duo 
Dinàmico i fins i tot de la Lola 
Flores «la faraona». Hi actua-
ren Pepita Abril, Dolors Buc-
haca, Tofi Calvache, Encarna 
Cànovas, Alfons Ferrer, Josep 
Garcia, Elisabet Puñal, Jaume 
Puig, Lleonard del Rio, Gem-
ma Serarols, Isidre Solé C., 
Isidre Solé S., Coni Torrents, 
Maite Torrents, Mercè Tra-
vesset, Rosa Valero i Josep M. 
Vilarrubias. 
A la Coral li queden encara un 
parell d’activitats: el dissabte 
9 una sardinada a Can Fer-
rer-Travesset i el diumenge 10 
la darrera actuació del curs en 
la missa de sant Cristòfor a 2/4 
de 10 del matí a la parroquial 
de la Sagrada Família.

Reconeixement a la cantaire Rosa Lloret Pomés, en deixar la Coral, 
després de 50 anys d’activitat.. / JAUME VILA

vicció que en el món del disseny cada cop són més 
exigibles els coneixements de diferents disciplines, el 
grup ha apostat per consolidar-se com a un equip 
multidisciplinar, capaç de donar resposta qualsevol 
demanda dels clients, ja sigui des del  disseny d’un 
logotip, a un cartell, a una web, a una animació o 
bé a un tot a la vegada. De retruc, també els interes-
sen els projectes que defugen tècniques digitals, bo 
i incorporant la utilització i l’ex-
perimentació de procediments 
manuals; en aquesta línia, el fet 
de ser quatre dissenyadors és més 
un avantatge que no pas un in-
convenient.
Aquest episodi en què van deci-
dir-se a acoblar esforços i ide-
es, a pesar que cadascú tingui 
la seva pròpia feina o segueixi 
abraçant graus d’especialització, 
els fa sentir prou cofois amb les 
diferents ofertes de treballs que els arriben. Així, la 
creació de la imatge per a la Diada dels Moixigan-
guers, del 2015; el treball per a la revista Estiujove de 
la Kaserna, el logotip de Cultura Igualada, la imatge 
corporativa del projecte Retailink, de l’Ajuntament 
d’Igualada; o el disseny de la primera cervesera igua-
ladina La Lenta i la seva cervesa, la Optimista/Pesi-
mista; o més recentment la imatge del Festival Vade-
foodies d’enguany, han estat realitzacions que els fan 
mereixedors d’una gran satisfacció i d’un no menys 
important reconeixement.
Per a cada nou projecte apunten que els agrada fer 
“tabula rasa” i començar com si fos una  nova aven-

tura per a afrontar. 
Des d’aquest estiu, Quartada forma part de Dis-
seny=Igualada, un fet que els emplaça dins  de l’alt 
nivell creatiu i artístic de la ciutat, malgrat admetre 
que el futur contempla l’ampliació  d’horitzons. Em-
però, ara per ara, encara que els somnis hi són, va-
loren summament el seu funcionament en tant que 

equip; una forma de conduir-se sense fer feines repe-
tides, ni perdre la pròpia autonomia personal, sem-
pre posant sobre la taula els diversos punts de vista i 
sumant idees i processos creatius. Tanmateix, metes 
al marge, i tot i obrir-se fronteres, la clau és continu-
ar fent a tothora allò que els agrada: dissenyar.
Quant a les il·lustracions del Vadefoodies 2016, el 
concepte era prou clar –perquè el Pau ja havia tre-
ballat en l’edició anterior- i de seguida van resoldre 
una creació en la qual hi anés continguda una colo-
rista i alegre pluja d’idees recreant a una entusiasta 
xarxa associativa d’aquest tipus. El resultat, distribu-
ïda la feina, és un projecte unificat.
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La Alcarria, una terra àrida de dolça i serena bellesa

Un fotògraf internacional

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Arquitectures i veïnatges

E ls meus estudis de batxillerat elemental et 
descobrien La Alcarria com a aquella vasta 
comarca de la Submeseta Sur -entre les pro-

víncies de Guadalajara, Cuenca i Madrid- en què, a 
mercès d’un generós clima i d’una prolífica vegeta-
ció de plantes aromàtiques era possible l’existència 
d’una apicultura de la qual se n’obtenia la famosa 
“Miel de La Alcarria”. Ingènuament, en aquella èpo-
ca, jo sempre havia associat la paraula “alcarria” amb 
el concepte “mel”; mentre que anys després, quan 
vaig aprofundir en la geografia física i regional d’Es-
panya, vaig constatar que aquest sector de produc-
ció estava especialment centrat en el territori de la 
província de Guadalajara i no formava una comarca 
en l’estricte sentit geogràfic, sinó que abraçava una 
àmplia zona desdibuixada sense importants centres 
d’influència on s’hi entrecreuen fins i tot caràcters 
de comarques veïnes. En definitiva, aquesta comar-
ca, que comprèn uns vint municipis i que limita amb 
les demarcacions de Brihuega i de Cifuentes, amb 
més de mil quilòmetres quadrats, en la seva mirada 
al sud apunta a ser l’àrea provincial més reduïda de 
tot Guadalajara. En aquest context, la popular regió 
de La Alcarria va trobar tots els motius per a aquesta 
definició en temps del domini àrab en la identifica-
ció dels clàssics erms terciaris, amb l’omnipresència 
d’unes masses de formacions calcàries que dibuixen 
relleus tabulars -les anomenades “alcarrias”,  de dife-
rents i contrastades altituds- emmarcats i seccionats 
per rius i rierols amagats sota  valls de velles erosions 
i ben resguardades per un clima més mediterrani 
que continental.  Heus aquí el concepte “alcarria” 
(més o menys, terreny de diferents alçàries) en què el 
tret més destacable des del punt de vista físic segueix 
sent l’elevada alçada mitjana de la comarca, amb una 
successió de desnivells que veuen un lleuger descens 
cap al sud.  
Des d’una perspectiva econòmica i industrial, la de-
marcació territorial que, pròpiament, constitueix La 

Alcarria, si bé va tenir un gran pes en el seu passat 
medieval, avui no revesteix cap activitat notable, més 
encara quan els municipis que la representen -com 
és el cas de  Brihuega o Cifuentes- han anat perdent 
part de la seva població; això no obstant, les grans 
extensions que l’abracen, a resultes dels avenços tec-
nològics, han seguit possibilitant aquella activitat 
d’antany: la producció i la indústria de la mel. 
Ara bé, un assossegat recorregut per aquesta comar-
ca t’interna en alguns racons, on és possible la con-
templació d’unes bellíssimes panoràmiques. Albirar 
els típics sòls de marrons calcari i -horitzó enllà- una 
capa d’humus que es confon amb aquell mantell ar-
gilós que  permet unes comptades hortes és fer-te 
teva una espectacular postal. Però, de ben a prop, te 
n’adones que els sòls de La Alcarria tenen poc fons i 

J oan Domingo Bisbal fou un igualadí que desenvolupà una vida fotogràfica, tot i 
que professionalment, fou oficial de Notaria, ofici que inicià en el despatx de D. 
Julio Otero Valentín, al carrer de l’Argent.

La seva popularitat l’assolí amb la  càmera fotogràfica, des del 1944 i  continuà de-
mostrant un envejable sentit artístic, signat les seves obres com “Johndobis”. Amb elles 
realitzà moltes exposicions a Catalunya, Espanya i participà en salons internacionals. 
Fou membre de la “Federation Internationale de l’Art Photographique”, i soci de les 
agrupacions catalana i igualadina.
Durant 33 anys fou redactor de la revista “Arte Fotogràfico”, publicació que ell ajudà 
a fundar. El 1996 publicà el llibre “Vivències”, amb records i imatges de la seva trajec-
tòria. 
Fou distingit amb la Placa d’Argent de la ciutat, premiant així la seva vàlua artística i 
la seva inquietud en la recerca de noves formes d’expressió fotogràfica.
La seva caricatura, d’en J. Riba, fou publicada en  catàlegs de les seves exposicions, que 
sempre meresqueren elogiosos comentaris dels crítics especialitzats.  
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molta pedra; i, aquesta és la causa de les seves con-
tínues decantacions i d’aquell dèficit de minerals i 
de matèria orgànica que els resta vida. Tanmateix, 
és la vegetació –a excepció d’alzines i roures- de 
nombroses  espècies perfumades (espígol, farigola, 
sàlvia, romaní, ginesta, etc.) la que ha deixat la seva 
empremta en diversos la topònims i que ha donat i 
segueix nodrint a la popular apicultura de la mel. 
Avui, La Alcarria a pesar de la popularitat d’aquest 
daurat tresor manifesta una distribució de pobla-
ment uniforme des d’una minsa quantitat de perso-
nes; tot i així la  comarca segueix la tònica de saber 
sobreviure quasi exclusivament de les activitats pri-
màries, en una superfície agrícola destinada a cereals 
i lleguminoses, a ben poques  oliveres i vinyes, a més 
d’algunes pastures per a una exígua ramaderia.   
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DIVENDRES 8

MÚSICA
Igualada 
El Gran Teatre del Liceu presenta l’òpera 
“la Bohème” de Puccini. Projecció en di-
recte de l’òpera des del teatre barceloní.
Divendres a les 10 del vespre a l’amfite-
atre de l’Estació Vella.

MÚSICA
Piera 
Concert dins el cicle ‘A l’estiu música en 
viu’, amb l’actuació dels participants al 
Campus Rock i dels professors Toni Xu-
clà, Jimmy Pinyol i Nuna García.
Divendres a 2/4 de 10 del vespre a la 
plaça del Peix.

MÚSICA
Masquefa 
Chill out amb Judit i Dario (pop acús-
tic), Mag Eugenio i Deimost (new wave). 
Inclòs dins el Cap de setmana Jove.
Divendres a les 11 de la nit a la plaça 
de l’Estació.

MÚSICA
Vilanova del Camí 
Liceu a la fresca. Portem “La Bohème 
de Puccini” a la plaça del Mercat. Una 
oportunitat única de gaudir de l’òpera 
del Gran Teatre del Liceu amb pantalla 
gegant..
Divendres a les 10 del vespre a la plaça 
del Mercat.

MÚSICA
Capellades 
Liceu a la fresca. Retransmissió en pan-
talla gegant de l’òpera “La Bohème” des 
del Liceu de Barcelona.
Divendres a les 10 del vespre al pati de 
la Lliga.

MÚSICA
Calaf 
Dins el marc “Una nit de divendres” con-
cert amb Steve Smyth.
Divendres a les 10 del vespre a la pista 
del Casal de Calaf.

DISSABTE 9

ANÒLIA
Igualada 
Concert inaugural de l’Anòlia a càrrec de 
la Companyia Electrica Dharma i els Co-
mediants.
Dissabte a les 11 de la nit a l’avinguda 
Catalunya.

XERRADA
Igualada 
Xerrada a càrrec de Lluís Llach, president 
de la Comissió del Procés Constituent del 
Parlament de Catalunya sobre “L’oportu-
nitat per a un país millor”.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda a la Ram-
bla de Sant Isidre.

PATINATGE ARTÍSTIC
Piera 
Gaudeix d’un dels millors espectacles de 
patinatge de la comarca.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al pavelló 
municipal el Prat.

CINEMA
Piera 
Sessió de cinema a la fresca amb la projec-
ció de la pel.lícula “Kung Fu Panda 3”
Dissabte a les 10 del vespre a la plaçadel 
Peix.

MÚSICA
Masquefa 
Concert a càrrec de la Banda del Coche 
Rojo i Misled Soundsystem. Inclòs dins el 
Cap de setmana Jove.

Dissabte a les 11 de la nit a la plaça de 
l’Estació.

CLUB DE LECTURA I CINEMA
Els Hostalets de Pierola 
Trobada oberta del club amb la projecció i 
posterior tertúlia de la pel.lícula “Molt so-
roll per a no res”, de Kenneth Branagh ba-
sada en la novel.la de William Shakespeare.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala d’ex-
posicions de la Torre del Sr. Enric.

POESIA
Capellades 
Antologia de la poesia catalana amb el rap-
sode Joan Valentí i el músic Martí Marsal.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala 
Paper de Música.

BALL
Capellades 
Ball de Sant Cristòfol amb el Duet Melody.
Dissabte a les 11 de la nit al pati de la  
Lliga.

DIUMENGE 10

MÚSICA
Masquefa 
Masquefa Got Talent. Concurs de talents 
de Masquefa
Diumenge a les 6 de la tarda a la plaça 
de l’Estació.

DIMARTS 12

BARRUFAJOCS
Igualada 
Ikonikus
Imagina’t que et toca la loteria, que el teu 
gos es menja els deures, o que la teva iaia 
té superpoders. Com reaccionaries? Qui 
contesti millor a cada situació guanyarà 
la partida.
Dimarts a 2/4 de 12 del matí a la Bibli-
oteca Central.

DIMECRES 13

CINEMA
Igualada 
Barrufacinema d’estiu. Projecció de la 
pel.lícula “Stand by me” d’en Doraemon 
i en Nobita.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CINEMA VO
Igualada 
Projecció de la pel.lícula anglesa “The 
Danish Girl” en versió original subtitu-
lada.
Dimecres a 2/4 d’11 de la nit al pati de la 
Igualadina Cotonera.

HORA DEL CONTE
Sta. Margarida de Montbui 
Hora del conte més taller  sobre “L’Enric, 
el dragonet del colors” a càrrec de Car-
men Elvira.
Dimecres a les 7 de la tarda a la biblio-
teca Mont-Àgora.

CINEMA
Capellades 
Cinema a la fresca amb la projecció de la 
pel.lícula “El viaje de Arlo”.
Dimecres a les 10 del vespre al pati de 
la Lliga.

DIJOUS 14

ANÒLIA
Igualada 
Anòlia a la fàbrica. Actuació d’Enric Ver-
daguer, músic igualadí que oferirà un 
concert amb pop i folk-indie.
Dijous a les 10 del vespre al pati de la 
Igualadina Cotonera.

INTIMITATS
L’exposició explora una de les eta-
pes més revolucionàries de la his-
tòria de la roba íntima, que ha pa-
tit profunds canvis al ritme de les 
transformacions socials,.
Del 8 de juliol al 25 de setembre 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 
capella de Giotto, on la volta sen-
cera i el fons dels frescos són tan 
blaus...
Del 30 d’abril al 17 de juliol al Mu-
seu Molí Paperer.

PINTURA
Leonor Garcia.
Pintura. Primera exposició en soli-
tari de l’artista poblatana.
A partir del 18 de juny al restaurant 
Camí del Castell.

IN-FUSIONS D’IMAGE
Pepa Busqué i Encarna R. Cuerva
Imatges que les autores han fusionat 
per construir una tercera realitat,  
utilitzant l’atzar i la màgia de les no-
ves tecnologies.
Fins el mes de juliol a la sala d’expo-
sicions de la Tossa de Montbui.

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.

ELS LLIBRES POP-UP
Són llibres mòbils o animats, amb 
desplegables, figures tridimensi-
onals, pestanyes mòbils, solapes 
emergents….
 De l’1 de juny al 29 de juliol al vestí-
bul de la Biblioteca Central.

QUATRE REFLEXIONS 
LUL·LIANES
Fotografies de Teresa Gironés, Car-
me Ollé, Manel Simon i Ei Point.
Un grup de fotògrafs de l’Agrupació 
Fotogràfica de Catalunya se suma a 
la commemoració de l’any Llull
 Del 29 de juny al 15 de juliol a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca Central

EL MÓN DEL BABA’S
Sara Cuadros
Un alegre festival de llum i color, 
plasmat artísticament a cops de 
pinzell sobre quadres de tela i al-
tres materials.
 De l’1 al 24 de juliol a al Sala Mu-
nicipal d’Exposicions d’Igualada.

VINT ANYS VOLANT
A través de l’evolució de la imatge 
gràfica es pot veure com l’esdeve-
niment ha anat creixent any rere 
any fins a consolidar-se com un 
festival de globus aerostàtics de 
referència al sud d’Europa.
 Del 6 al 10 de juliol a la sala d’ex-
posicions l’Empremta de Gràfiques 
Vilanova.

EXPOSICIONS
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Misteris paranormals
Estrena a Montbui  •  Expedient Warren: El cas Enfield

RAMON ROBERT 

A ra tenim en pantalla gran, en 
sessions d’estrena, una se-
qüela d’Expediente Warren 

(2013).  Aquella va ser una pel.lícula 
molt ben rebuda per tots els amants 
del cinema de terror, fantasia i mis-
teris paranormals. La nova pel·lícula, 
com en l’anterior, presenta un cas real 
dels anomenats demonòlogics Ed i 
Lorraine Warren. En aquesta segona 
pel·lícula, per resoldre el misteri en 
qüestió, els Warren viatgen al nord de 

Londres per ajudar a una mare soltera 
que viu amb els seus quatre fills en una 
casa plena d’esperits malignes.

     Realitzada per James Wang, Expedi-
ent Warren: El cas Enfield és una ben 
greixada continuació de la pel·lícula 
precedent, en la que destaca la com-
posició atmosfèrica, el controlat sentit 
de l’esgarrifança i un bon nombre de 
sobresalts, ensurts i encongiments es-
tomacals, característiques favorables 
per a qualsevol pel·lícula de misteri i 
terror. 

El conte d’Spielberg
Estrena  •  Mi amigo el gigante

RAMON ROBERT 

A Steven Spielberg sempre li  han 
agradat els contes en els que hi 
surten nens i éssers extraordi-

naris. 35 anys després de realitzar E.T. 
el extraterrestre, Spielberg ha tornat a 
treballar amb la guionista d’aquella in-
oblidable pel·lícula, Melisa Mathison, 
que en aquesta ocasió ha adaptat un 
conte de Roald Dahl, un dels grans es-
criptors de literatura infantil i juvenil 
de tots els temps.
Interpretada per Mark Rylance, Ruby 
Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine 
Clement i Rebecca Hall, Mi amigo el 
gigante relata les fantàstiques aventu-
res d’una nena de 10 anys que uneix 
forces amb la Reina d’Anglaterra i amb 
un gegant bonàs, conegut com el BFG, 
per aturar una invasió de malvats ge-
gants que es preparen per menjar-se a 
tots els nens del país. De tot plegat, Spi-
elberg en treu un deliciós (i en algunes 
seqüències tenebrós) conte infantil en 
el que sembla voler alliçonar-nos so-

bre el valor de l’amistat i el poder de la 
imaginació. 

Jo vull ser capellà
Es projecta a Tous  •  Si Dios quiere

RAMON ROBERT 

H i va  haver una època en la 
que arribava a les pantalles 
catalanes un ample gruix de 

produccions italianes. En els darrers 
anys, però, el cinema italià ens arriba 
a comptagotes. En la collita italiana 
del l’any passat, el 2015, va destacar la 
comèdia Si Dios quiere, realitzada pel 
debutant Edoardo Maria Falcone. De 
fet, la pel·lícula va ser guardonada en 
l´edició dels Premis David di Donate-
llo: Millor òpera prima.

     El seu argument de sortida ja és prou 
curiós. En les primeres seqüències co-
neixerem a Tommaso, un cardiòleg 
de prestigi, que és un home de fermes 
creences atees i liberals. Està casat i té 
dos fills. Un d’ells, Andrea, promete-
dor estudiant de medicina. Però An-
drea revoluciona a tota la família quan 
els anuncia que vol fer-se capellà. Pel 
doctor Tommaso, això és gairebé un 
daltabaix. La pel·lícula, en les seves 
valoracions més positives, ha rebut els 
qualificatius d’amable, intel·ligent i di-
vertida.

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.

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  Yelmo Cines 
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 Yelmo Cines, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Yelmo Cines 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)



SI DIOS QUIERE 
Itàlia. Comèdia. D´ Edoardo Maria Falcone. Amb Marc 
Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante, Ilaria Spa-
da.
Tommaso, un cardiòleg de prestigi, és un home de fermes 
creences atees i liberals. Està casat i té dos fills. Un d’ells, 
Andrea, prometedor estudiant de medicina, revoluciona a 
la família quan els anuncia que vol fer-se capellà.

BUSCANDO A DORY
Estats Units. Animació. D´Andrew Stanton i Angus McLa-
ne.
Dory, la simpàtica peix blau amb seriosos problemes de me-
mòria és la protagonista d’aquesta nova aventura a l’oceà. 
Sobtadament, a Dory li arriben a la memòria records de la 
seva infantesa a Califòrnia. A partir d’aquesta pista sobre els 
seus orígens, la oblidadissa peix blau decidirà emprendre un 
viatge a la recerca de la seva família.  Però la curta memòria 
de Dory no facilitarà molt la recerca...

EXPEDIENTE WARREN: EL CAS ENFIELD

Estats Units. Terror. De James Wan. Amb Vera Farmiga, 
Patrick Wilson, Frances O’Connor, Madison Wolfe  

Seqüela de la reeixida “Expedient Warren” (2013) que pre-
senta un cas real dels anomenats dimonologs Ed i Lorraine 
Warren. Per resoldre un misteri, els Warren viatgen al nord 
de Londres per ajudar a una mare soltera que viu amb els 
seus quatre fills en una casa plena d’esperits malignes.  

MI AMIGO EL GIGANTE
Estats Units. Fantasia. D´Steven Spielberg. Amb Mark 
Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton
Adaptació del conte de Roald Dahl sobre una nena que 
uneix forces amb la Reina d’Anglaterra i amb un gegant bo-
nàs, conegut com el BFG, per aturar una invasió de malvats 
gegants que es preparen per menjar-se a tots els nens del 
país 

NOCHE REAL
Regne Unit. Comèdia. De Julian Jarrold. Amb Sarah Gadon, 
Emily Watson, Jack Reynor, Rupert Everett..
8 maig 1945, dia de la Victòria a Europa. La ciutat de Lon-
dres celebra el final de la guerra, i al Palau de Buckingham, la 
princesa Margarida i la seva germana Isabel, estan desitjant 
ser part de l’alegria fora de palau. A ambdues se les permet 
sortir d’incògnit per formar parts de les celebracions, donant 
començament a una nit plena d’emoció, perill i romanç.

INDEPENDENCE DAY
Estats Units. Ciència-ficció. De Roland Emmerich. Amb Liam 
Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Maika Monroe. 
Utilitzant tecnologia obtinguda dels extraterrestres 20 anys en-
rere, les nacions de la Terra, que temen el retorn dels invasors, 
han col·laborat en l’elaboració d’un programa de defensa per 
protegir el planeta. Però no és segur que aquest programa ser-
veixi per fer front als avançats i inaudits recursos dels atacants. 
Aquests tornen!.. 

NINJA TURTLES: FUERA DE LAS SOMBRAS
Estats Units. Acció i comèdia. De Dave Green. Amb Me-
gan Fox, Will Arnett, Laura Linney, Jeremy Howard, Tyler 
Perry 

En aquesta ocasió, les fabuloses i valentes Tortugues Ninja 
tornen a sortir de les ombres per protegir la ciutat de Nova 
York del malvat Shredder i els seus nous aliats

Cinema a l’Anoia
Igualada

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

Sant Martí de Tous

SALA AUDITORI

INDEPENDENCE DAY
Dv: 18:35/21:00
Ds: 16:15/18:35/21:00
Dg.: 16:15/18:35/21:00

SALA PETITA

EXPEDIENTE WARREN: EL CASO 
ENFIELD
Dv: 20:20
Ds i Dg: 18:20/20:50
BUSCANDO A DORY
Dv: 18:20
Ds.: 16:20

Sta Margarida de Montbui

1/ MI AMIGO EL GIGANTE 
(TP) 
Dv i Ds: 16:00/18:20/20:40/23:00
Dg.: 11:30/16:00/18:20/20:40/23:00
Dll a Dj.: 16:00/18:20/20:50/22:50

2/MI AMIGO EL GIGANTE en 
català (TP)
Dg: 12:00
2/MI AMIGO EL GIGANTE (TP)
Dv a Dj: 17:20/19:40/22:00

3/UN ESPIA Y MEDIO (7A)
Dv i Ds: 16:10/18:25/23:15
Dg.: 11:45/ 16:10/18:25/23:15
Dll a Dj.: 16:40/19:00/21:20

4/NINJA TURTLES (7A)
Dv i Ds: 16:00
Dg a Dj.: 17:00
4/BUSCANDO A DORY copia (TP)
Dv i Ds: 18:15
Dg a Dj.: 19:30
4/BUSCANDO A DORY en català 
(TP)
Dg: 12:15
4/EXPEDIENTE WARREN (18A)
Dv i Ds: 20:25
Dg a Dj: 21:45

Yelmo Cines 
Abrera 3D

4/DIOSES DE EGIPTO (7A)
Dv i Ds: 23:10

5/ BUSCANDO A DORY (TP)
Dv i Ds: 16:45/19:05/21:15
Dg.: 11:45/16:45/19:05/21:15
Dll a Dj.: 16:15/18.35/20:45
5/ MALDITOS VECINOS (16A)
Dv i Ds: 23:30
Dg. a Dj: 22:50

6/INDEPENDENCE DAY  (7A)
Dv i Ds: 16:30/19:00/21:30
Dg.:11:30/16:30/19:00/21:30
Dll a Dj: 16:30/19:00/21:00

7/ANTES DE TI (12A) 
Dv i Ds: 16:05/18:20/20:40/22:50
Dg: 11:50/ 16:05/18:20/20:40/22:50
Dj. Dll a Dj: 16:05/18:20/20:40/22:50

8/ MONEY MONSTER(12A)
Dv i Ds: 16.20/18:30/20:30/22:45
Dg: 11:55/16.20/18:30/20:30/22:45
Dll a Dj.: 16.20/18:30/20:30/22:45

NOCHE REAL (12anys)
Dg: 18:00

SI DIOS QUIERE (7 anys)
Dg: 19:40
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Juliol
8: Adrià III, papa; Àquila i Priscil·la; Edgar, rei d’Anglaterra.

9: Mare de Déu Reina de la Pau; Zenó;  Joan de Colònia. 
10: Cristòfor; Verònica Giuliani; Amèlia; Ascani.

11: Benet; Pius I, papa; Olga.  
12: Joan Gualbert; Abundi; Ignasi Delgado; Marciana

13: Enric; Eusebi de Cartago; Sara. 
14: Camil de Lel·lis; Francesc Solano; Adela.

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

            Josefina Castelltort Poncell

Els seus familiars: cosins, Mercè Castelltort Miralda (Carmelita), Nicolau, 
Josefina i  Maria Rosa Poncell Puig, cosins polítics, Nativitat Subirana, 

Fidel Noguera, Núria Matas, Rosa Tarrida i demés familiars,  
preguem que la tingueu present en el record i en la pregària.

L’ enterrament tingué lloc dimarts passat, 5 de juliol, a la Parròquia de Santa Maria d'Igualada. 
Descansi en pau.  

Morí cristianament el dia 4 de juliol de 2016, a l’edat de 89 anys, en la pau del Senyor.  
 

Igualada, juliol de 2016

     Preguem per ella

Funerària Anoia S.L

Josep Ma. Vilaseca Farré
Tu seràs per sempre més:

Un sentiment present
Un record perdurable
Una llum persistent

Una companyia inoblidable
T’estimem molt

La teva esposa, fill i néts sempre et recordarem

13è aniversari

Igualada, juliol de 2016

ESGLÉSIA / LA VEU 

E l bisbe de Vic, Mons. 
Romà Casanova, ha 
signat avui una sèrie 

de nomenaments eclesiàs-
tics en que destaca el nome-
nament de Mn. Xavier Bis-
bal i Talló, com a nou rector 
de la Parròquia de la Sagra-
da Família d’Igualada.
Mossèn Xavier va néixer a 
Igualada fa 33 anys, i va re-
bre l’ordenació sacerdotal el 
5 de setembre de l’any 2010. 
Després d’una etapa a Roma 
en què va completar estudis 
de teologia a la Universitat 

Gregoriana i fou col·labora-
dor del Santuario de la Ma-
donna del Divino Amore, 

Mossèn Xavier Bisbal, nou rector de 
la Parròquia Sagrada Família

fou destinat a Sant Vicenç 
de Castellet i el Pont de Vi-
lomara i Rocafort (al Bages) 
on ha servit durant quatre 
anys i ara se n’acomiada.
Actualment Mn. Xavier Bis-
bal és delegat de mitjans de 
comunicació de la diòcesi de 
Vic, director del Full Dioce-
sà, professor de l’Institut de 
Ciències Religioses de Vic 
i consiliari de l’Adoració 
Nocturna d’Igualada.
Retorna a la Parròquia de la 
Sagrada Família, on va rebre 
el Baptisme, la Comunió i 
va celebrar la seva primera 
Missa Solemne.

D issabte passat, a la 
basílica de Santa 
Maria, va tenir lloc 

la missa excequial per l’àni-
ma de Mn. Joaquim Font.
Aquest prevere igualadí fou 
un dels que, en els primers 
anys de la postguerra,  ana-
ren al Seminari de Vic, a 
preparar-se pel sacerdoci: 
Juncà, Vidal, Rossell, Mi-
serachs, Bernades, Bausili, 
Vich, Vives, Aribau... Era, 
també, un dels darrers dels 
que resten en vida, d’aque-
lla tongada de sacerdots.
Encara no era seminaris-
ta que el “Quimet de cal 
Marxantdones”, com el co-
neixíem, ja venia  amb un 
càntir a buscar aigua fres-
ca de la cisterna de casa, 
tal com cada estiu,  solien 
fer els veïns dels carrers de 
l’Argent i de Sant Sebastià. 
Després, quant ja era estu-
diant, coincidíem a les ano-
menades semicolonies, que 
s’organitzaven a cura dels 
aprenents de capellà, per els 
escolars que - com ells - es-
tàvem de vacances.
Recordem que, un cop ja 
ordenat, fou rector de l’Es-
pelt i assessor del “Frente 
de Juventudes” i com a tal, 
beneí els estudis de Radio 
Igualada, “Estación escue-

la, n. 4”, d’aquell organisme 
juvenil.
Entre els altres càrrecs 
eclesiàstics, si mal no re-
cordem, fou arxipreste de 
Prats del Lluçanès. Foren 
allunyaments d’Igualada, 
on anualment assistia a la 
festa del Sant Crist. Ja reti-
rat, vivia a Piera, on anà a 
viure la família del seu ger-
mà Casimir. Allà ajudava a 
la parròquia, però també 
col.laborava amb els rectors 
igualadins. Molts dies venia 
a Santa Maria i ocupava un 
dels confessionaris per ad-
ministrar el perdó als fidels 
que volien practicar el sa-
grament de la penitència..
Era un home entregat a la 
tasca d’exercir el seu mi-
nisteri espiritual. Senzill, 
humil i planer. Li agradava 
acabar les converses amb 
algun que altre acudit. Fou 
molt devot i sincer seguidor 
de sant Josemaria Escrivà, 
i, per poques hores, no va 
poder, enguany, assistir a 
l’Eucaristia que en honor 
al fundador de l’Opus, va 
celebrar-se dilluns passat a 
Santa Maria.
Reposi en pau aquest exem-
plar prevere, que ara haurà 
rebut el seu ben merescut 
premi de la glòria eterna.

Recordant a Mossèn 
Joaquim Font
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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
EmailSORTEIG

de 2 DVD
del documental de la Vall del 

Madriu-Pera�ta-Claror  (Andorra)
d’Àlex Tena i Jaume Riba

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil

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 al Museu del Traginer 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 Museu del Traginer, així com les activitas 
publicitàries i campanyes promocionals que el Museu 
del Traginer 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)

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

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



              

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

PILAR PRAT
 Col. 18704 
Psicòlolga

Màster en Psicologia Clinica 
i en Psicopatologia Legal i Forense

pilarpratjorba@gmail.com 
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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

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

ESPECIALISTES: 
 

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

· Psicologia
· Logopeda
· Coach i PNL
· Coach de Salut i    
  Nutrició
· Dietista-nutricionista
· Llevadora
· Moxibustió

· Naturòpata
· Homeòpata
· Flors de Bach
· Massatge Holístic
· Fisioterapia i Acupuntura
· Ioga embarassades
  i postpart
· Tallers per nadons.

FARMÀCIES 
DE TORN

Dia 8: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 9: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 10: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 11: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 12: SECANELL
Òdena, 84

Dia 13: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 14: ADZET
Av. Barcelona, 9

PATROCINAT PER:

EL TEMPS LLIURE

L’arribada de les va-
cances porta una 
sensació d’allibe-
rament. Toca fer un 

parèntesi. Intentar aparcar 
tot el que ens ocupa durant 
la resta de l’any. Sovint 
aquella ansietat lligada a 
les obligacions. Però, a ve-
gades, s’omple el buit que 
s’ha fet amb noves agendes 
i plans. Viatges, trobades i 
moltes activitats que potser 
no havíem pogut endegar 
abans. Però és deixar un es-
trés per posar-ne un altre. I 
això pot ser un avís de viure 
atordits. Potser no fer-se les 
preguntes adients. Una mala 
resposta per manca d’adap-
tació al que ens envolta. 
L’aflorament de la intrans-
igència o de la incomoditat 
de la falta d’adaptació. Per 
això moltes parelles es des-
fan després del període es-
tival.

El temps lliure és més de-
sestructurat. Desapareixen 
els referents i rutines que 
fèiem servir per controlar 
la nostra vida. I ens fa por 
entrar en la introspecció. 
Sovint es prefereix fugir i 
seguir en el brogit del mo-
viment que no es detura, per 
evitar  trobar-se davant les 
pròpies preguntes. 

Cal deixar de controlar les 
persones i les coses del nos-
tre entorn. Millor acceptar 
la incertesa i gaudir de les 
petites coses. Així es troba 
el descans i la pau interior. 
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Les lentilles més recomanables durant l’es-
tiu són les Lents de Contacte DIÀRIES. 
Durant aquests mesos anirem a la platja o 
a la piscina, de manera que les lents es po-
den contaminar més fàcilment.
Estem exposats a temperatures més eleva-
des i l’acció dels aires condicionats, factors 
que tendeixen a ressecar les lents de con-
tacte i reduir el seu nivell d’hidratació.
I en ocasions estem gaudint de les vacances 
en llocs on ens resulta difícil mantenir una 
bona higiene de les lents de contacte.
Així doncs, unes noves lents de contacte 
en cada ús ens evita la majoria d’aquests 
problemes.

Hem de netejar les lents de contacte de 
manera diferent durant l’estiu?

Les temperatures elevades a les que estem 
exposats durant aquesta època de l’any, ens 
obliguen a extremar les precaucions higiè-
niques de les lents de contacte, de l’estoig i 
dels nostres ulls.

- Netejar les lentilles després de cada ús, 
recomanable després de treure-les.
- Netejar l’estoig cada vegada que treus 
les lentilles, amb el mateix líquid desinfec-
tant i deixant-lo eixugar a l’aire.
- Deixar respirar l’ull, esperant mitja 
hora a l’aixecar-se pels matins, i traient-les 

mitja hora abans d’anar a dormir.

Podem banyar-nos al la platja o piscina 
amb les lents de contacte posades?

En principi és recomanable no fer-ho, per 
evitar possible contaminació de les lenti-
lles, irritacions i infeccions, entre elles la 
conjuntivitis.
Les substàncies químiques presents en l’ai-
gua de la piscina i de la sal marina, solen 
ser la causa de moltes conjuntivitis irri-
tatives, víriques o bacterianes típiques de 
l’estiu.
Però en el cas que degut a una graduació 
elevada s’hagin de portar durant el bany, 

millor que tinguis en compte les següents 
recomanacions:

- Les lents de contacte diàries són les més 
segures si les llences un cop acabat el bany. 
Recomanable fer un bany ocular amb sè-
rum fisiològic després. 
Si utilitzes lents i durant la teva estància a 
la platja les tens a l’estoig (a la tovallola, al 
cotxe...), només arribar a casa neteja-les i 
canvia el líquid, ja que les altes temperatu-
res disminueixen les propietats antibacte-
rianes d’aquest.

- No et treguis les lents de contacte només 
sortir de l’aigua, dóna un temps per a que la 

Quines són les lents de contacte ideals? 

Pàrquing gratuït 
per a clients

des de 1995 al seu servei!

TRES 
ULLERES 
AL PREU 
D’UNA!

Plaça Cal Font, 3 08700 Igualada
93 803 11 21

Dues ulleres
graduades
i unes de sol 

Dues ulleres
progressives
i unes de sol
graduades 

Directora Tècnica de Trióptic.

Nº Colegiada 21044.

lent s’hidrati amb la llàgrima de l’ull.

- Per a prevenir la irritació i els contagis a 
l’ull, el millor és utilitzar ulleres per nedar i 
bussejar a sobre de les lents de contacte.
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“Catalunya és meravellosa 
des de tot arreu 

on la miris”
He nascut a Igualada, estic casat amb la Regina i tenim dos fills bes-
sons de vuit anys. Sóc gerent i pilot de globus de l’empresa Camins de 
Vent, fundada fa catorze anys. Tenia una fàbrica de gènere de punt 
i afecció a volar en globus. Quan va arribar la crisi, el hobby es va 
convertir en professió. Ara tenim sis globus i volem a qualsevol lloc de 
Catalunya, on ens ho demanin. 

P
er què volar en globus?

És un esport amb una gran component turístic i publi-
citari. Ens permeten volar de forma molt tranquil·la i 
segura, apta per a tota mena de persones. Actualment 

disposem fins i tot de globus adaptats per a persones amb cadira 
de rodes. Avui tothom qui vulgui pot volar.

És segur?

Molt. És l’aparell per volar més segur que existeix. L’any passat 
hi va haver un accident. Feia més de trenta-dos anys que no hi 
havia cap accident a Catalunya. Amb la quantitat de vols que es 
fan, és una xifra mínima.     

Camins de Vent vola per tot Catalunya. Quin és el lloc més maco?

Això ens ho pregunten tots els clients que no saben on volar. 
Catalunya, per sort, és meravellosa a tot arreu. Si voles a l’Anoia 
o al Bages tens Montserrat de fons. Si voles a la Cerdanya tens les 
serralades del Cadí i del sud de França. Quan voles a l’Empordà 
veiem la badia de Roses i el Pirineu al fons. Potser el lloc més des-
conegut és Lleida i, en canvi és espectacular amb tots els camps 
quadriculats i al fons el Pirineu lleidatà i el Montsec. A qualsevol 
lloc de Catalunya que volis, veuràs un paisatge meravellós. Inclús 
a Osona, en un dia de boira baixa, puges per damunt del núvol i 
apareix el sol. Flotes per damunt d’un mar de núvols.

Què passa si vols anar en direcció a Montserrat i el vent t’em-
peny cap a Cervera?

Volar en globus vol dir que saps d’on surts però no on aterra-
ràs. Per sort cada vegada hi ha previsions meteorològiques més 
ajustades i sabem si tindrem vent de llevant o de ponent. A més 
engeguem un globus d’heli per veure quina direcció agafa. Sem-
pre ens segueix un vehicle de rescat, que  ens torna a casa.

Si voleu cap on us porta el vent, quina mena de control teniu 
en un globus?

És veritat que no tenim control de direcció però tenim control 
de pujada i baixada, que ens permet anar trobant els corrents 
que ens portin cap on volem anar.

A nivell internacional quin és el lloc més fantàstic on has volat?

Som clients i amics d’Ultramàgic que de tant en tant munten 
aventures en països on mai s’ha volat. Fa quatre anys vàrem anar 
a volar per damunt del Kilimanjaro que va ser una experiència 
excepcional. Aquest any ens ho han muntat a Madagascar i ha 
estat una altra gran experiència. El lloc on més s’està volant ac-
tualment és la Capadòcia, a Turquia. 

Com se’t va ocórrer passar del gènere de punt als globus?

És més fàcil afeccionar-te als globus a Igualada, on hi ha una 
fàbrica, que en un altre lloc. Va ser culpa de l’European Balloon 
Festival. El primer any demanaven voluntaris i la meva dona hi 
va participar i, amb ella, jo també. Ens vàrem fer molt amics 

amb pilots de globus. Vàrem aconseguir un globus, una mica 
patrocinat per Pujalt i així va començar l’aventura. Inicialment 
era un hobby, però amb la crisi del gènere de punt, es va con-
vertir en empresa.

El futur dels globus és el turisme?

El futur està entre el turisme i la publicitat. Actualment el no-
ranta per cent dels vols que es fan a Catalunya són turístics. 

Què es veu des del cel d’Igualada?

Els que vénen de fora es pensen que Igualada només té indús-
tria, però quan volen en el globus veuen que Igualada és molt 
petita i està envoltada de boscos i camps. Veus molta més natura 
que en altres llocs.

La gran aventura de la teva vida és Camins de Vent?  

La gran aventura és viure cada dia amb els ulls ben oberts. Si fa 
dotze anys m’haguessin dit que tindria una empresa de vols en 
globus no m’ho hauria cregut perquè estava molt a gust amb les 
meves màquines de gènere de punt. Allò sí que era una aventura: 
fabricar, cobrar dels clients, guanyar mercat, pagar impostos... 

Igualada és la ciutat dels globus?

Sense cap dubte. Els vint anys de l’European Balloon Festival 
fan que tothom que vulgui veure molts globus volants junts, 
vingui a Igualada. 

Jaume Singla, @jaumesingla

 Audi A1 1.6 TDI Ambition 105CV
 PVP: 24.249€ - Oferta 16.200€

Audi A4 2.0TDI Advanced Edition DPF 143
 PVP: 32.869€ - Oferta 20.300€

  Audi Q3 2.0 TDI Attraction 150CV
PVP: 39.776€ - Oferta 26.000€

Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport Edition 150CV
PVP: 48.788€ - Oferta: 33.000€

Audi Q7 dessing 3.0 TDI Q. 272CV trip
 PVP: 92.730€ - Oferta: 74.486€

Audi A7 SP S Line 3.0 TDI Q. 272CV S.Tronic
PVP: 84.497€ - Oferta: 69.473€
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Pocs globus veurà aquest cap de setmana Marc Castells. Tampoc la diputada Maria Senserrich. Tots dos tenen per davant el con-
grés fundacional de la nova Convergència, que aspira a presidir Artur Mas. Sembla que entre els dotze integrants de l’executiva 
del nou partit (els “12 apòstols”, els diuen) hi ha un lloc per a l’alcalde d’Igualada, que alguns anomenen “l’Albert Rivera con-
vergent”, o el “Lucky Lucke” del partit, per la seva manera extrovertida de fer davant els rovellats sistemes de la vella CDC... 
Totes les quinieles el situen entre els valors emergents que es tindran en compte, al costat d’altres alcaldes com els de Mollerussa 
o la Seu d’Urgell, per exemple. I, en la darrera setmana, sorgeix com un bolet en aquest grup Maria Senserrich, molt propera 
a Jordi Turull, que inicialment aspirava a manar en la nova Convergència... Veurem què passa, però tot sembla indicar que hi 
haurà presència igualadina dins la cúpula del partit. I potser amb una responsabilitat important...


