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Vista aèria de l’empresa Rivisa, en terme de Montbui, podria arribar als 150 treballadors.

Rivisa confia en l’Anoia: ampliació 
i fins a 50 nous llocs de treball
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Desfolca’t 
situa Calaf
en la capital
de la música
popular

L’empresa de tancaments metàl·lics 
engega un ambiciós projecte

Des del 2003, s’ubica al llindar del 
terme de Montbui amb Tous i Jorba

líders a l’Anoia

Àngels 
Chacón, nova 
Directora 
General 
d’Indústria

Reasfaltaran 
l’A-2 entre la 
Panadella i 
Esparreguera
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CBIgualada
@CBIgualada 

   
#setmanadelbàsquet. Comença la xerrada d’en 

Jaka Lakovic del @Barca de bàsquet pels 
entrenadors del Club!

L’EDITORIAL

Una oportunitat
El nomenament de la regidora igualadina Àn-

gels Chacón com a nova directora general 
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya 
és, sense cap dubte, una molt bona notícia. 

Representa no només un cop d’ull del govern del país 
cap al nostre territori, que tradicionalment no s’ha 
tingut en compte pel que fa als càrrecs polítics de més 
pes, sinó també una mos-
tra de confiança respecte 
les nostres possibilitats, i 
una clara porta oberta a 
aprofitar l’oportunitat.
El nom no fa la cosa, però 
ajuda, i molt, si se saben 
aprofitar els moments i 
les oportunitats. Aquí és 
on rauen totes les possi-
bilitats d’Igualada i l’Ano-
ia, en un moment clau 
per saber situar-se en els 
millors llocs del taulell de joc per quan sigui l’hora 
d’espavilar-se. No es tracta de “tibar cap a casa” de 
qualsevol manera, però està clar que si en algun mo-
ment aquest territori necessitava una empenta per 
fer-se veure, és ara. Esperem que la societat civil i po-
lítica sàpiga posar per davant els interessos col·lectius 
abans que els particulars, perquè, sinó, de res haurà 

servit ensopegar tantes vegades amb la mateixa pe-
dra.
La notícia coincideix també amb l’anunci de la Dipu-
tació de Barcelona de dotar als polígons industrials 
de la demarcació amb 30 milions d’euros d’ajudes per 
a la seva modernització. També és una bona nova, 
especialment per a aquelles zones industrials que ja 

tenen uns anys -com 
Les Comes d’Iguala-
da, però no és l’única a 
l’Anoia- i no disposen 
de les infraestructures 
que corresponen a es-
pais industrials com-
petitius en ple segle 
XXI. 
Tot plegat ens albira 
un bon moment per 
a millorar, en termes 
econòmics, les dades 

dels sectors industrials i de serveis que no acaben 
d’arrencar a la nostra comarca. L’atur es redueix, 
sí, però com succeeix a tot arreu. Cal una aposta 
més clara en aquest territori davant l’amenaça que 
representa la creixent mobilitat laboral diària cap 
a d’altres comarques veïnes. Tenim una oportuni-
tat. Aprofitem-la. 

No es tracta de “tibar cap a casa” 
de qualsevol manera, però està 

clar que si en algun moment 
aquest territori necessitava una 
empenta per fer-se veure, és ara.
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toni guix
@toniguix  

Per tant, avui, fa 209 anys de la batalla del 
bruc contra l’exèrcit de Napoleo, la primera 

batalla que perdien

els voladors
@elsvoladors  

 
Engeguem la campanya per apadrinar 

trons i mascles! Esperem comptar amb la 
vostra col.laboració!

Coral Vázquez
@coralvazquezh  

  
Repugnant el masclisme de Hernando del PP 
cap a @Irene_Montero_ . Avui ha traspassat 

tots els limits... #Mociondecensura

Ricard de Copons
@taxisigualada  

La mala educació insultant al President i als 
catalans del Albiol ratlla la targeta vermella 

dintre el @parlament_cat

Jom ||*||
@jom1408   

La #mociocensura era x fer president a un po-
lític q està en contra del dret d,autoderminació 

CAT. Igual que Rajoy. On és la diferència?

Francesc Esteve
@funkyover 

Un somriure costa poc, però acostuma 
a valer molt

FESTHI
@FESTHIgualada 

Sabies que la Festa Major d’Igualada és de 
gran importància per ser una de les més 

antigues de Catalunya?

IGUALADA Calaf Grup
@IgualadaHC 

L’adéu de @dani8lopez al 1r 
equip de l’@IgualadaHC.

Gràcies por tots aquests anys Dani i pels que 
vindran sent formador dels equips base!

#latevaveu

Eu Balloon Festival
@Ebf_Igualada  

T’agrada volar? Participa al sorteig de l’#eb-
fIGD i podràs guanyar un vol en globus pel 

9 de juliol! #VeigGlobus!

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat, va anunciar la data i la 
pregunta de la consulta.: “L’1 d’octu-
bre la societat catalana està cridada 
a respondre si «Voleu que Catalunya 
sigui un Estat independent en for-
ma de república?». I va afegir: “Els 
ciutadans saben el problema real de 
llavis del president espanyol: ‘No vull’, 
i amb un ‘no vull’ val més no anar a 
l’altar. No és una negació individual, 
és la de tot un sistema polític que 40 
anys després del retorn del president 
Tarradellas de l’exili francès ha sigut 
incapaç de demostrar cap voluntat de 
participar de la solució a un problema 
real i profund.” I més tard “a tot un 
poble mobilitzat no li podran fer ni 
pessigolles.”

Íñigo Méndez de Vigo, portaveu del 
govern de l’Estat, va respondre: “Ens 
trobem davant un nou pas en una 
estratègia que no condueix enlloc, 
una estratègia cada vegada més uni-
lateral i més radical. L’acte és una es-
cenificació que tracta de dissimular 
la soledat dels convocants. Mostra 
que cada cop són menys i que han 
fracassat tots els seus intents de bus-
car nous aliats en el seu full de ruta, 
després del fracàs del Pacte, el revés 
de la comissió de Venècia i les crei-
xents tensions a JxSí després del cas 
Gordó.” 

Pablo Iglesias, líder de Podem, va 
declarar “Jo crec que les mobilitzaci-
ons polítiques en democràcia i posar 
urnes en democràcia no és il·legal.”

Pedro Sánchez, secretari general del 
PSOE, considera que “un plebiscit 
sense garanties com el que s’ha plan-
tejat trenca la unitat del Pacte Naci-
onal pel Referèndum i suposa una 
prova més que l’unilateralisme inde-
pendentista aprofundeix en la crisi 
en lloc de resoldre-la. Seria esperan-
çador que el President Puigdemont 
rectifiqués i acostés posicions per 
trobar de veritat un camí de diàleg, 

negociació i pacte.”

Xavier Domènech, coordinador ge-
neral de Catalunya en Comú, ha asse-
gurat que “l’anunci del Govern sobre 
la data i pregunta del referèndum era 
una cosa sabuda i esperada que més 
enllà del seu valor simbòlic no aporta 
res de nou” i ha reclamat a l’executiu 
que expliqui “quina és la proposta real 
i com pensa fer el referèndum”. Però 
ha avançat que els Comuns, “per res-
ponsabilitat amb el país, valoraran la 
proposta que presenti el Govern en la 
mesura que sigui positiva per a Ca-
talunya i compleixi unes garanties”. 
També ha deixat clar, però, que no hi 
haurà “xecs en blanc per a una majo-
ria de la qual no participem i per uns 
anuncis simbòlics.”

Núria Gibert, portaveu del Secretari-
at Nacional de la CUP, els ha empla-
çat a ells i a “totes les forces polítiques 
democràtiques a no ser ambigües, ni 
mantenir falses neutralitats en aquest 
moment. No defensar el referèndum 
equival a posar-se al costat del Tribu-
nal Constitucional, del PP i del règim 
del 78. No és moment per al cinisme 
ni per a falses neutralitats.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



L a forma d’estat (monarquia, repú-
blica, dictadura...) en cap país del 
món, no hauria de condicionar el 
caràcter dels seus ciutadans. 

A l’Estat espanyol sembla ser que formar part 
d’un regne i no d’una república, ha convertit a 
molts ciutadans espanyols en súbdits. Súbdits 
dels Borbons i esclaus de la cort. 
Els catalans -o almenys una majoria- ens sen-
tim ciutadans i no súbdits. Per això trobem 
lògic i desitjable sotmetre a referèndum el 
futur de Catalunya. Aquest anhel, tan lògic 
en qualsevol democràcia, no és entès així per 
l’Estat que respon únicament amb amenaces i 
impediments legals a totes i cadascuna de les 
reivindicacions catalanes.
Després de reformar l’Estatut d’Autonomia 
seguint tots els viaranys que marca la Consti-
tución Española, el Tribunal Constitucional, 
a proposta d’un partit aleshores a l’oposició 
-i molt minoritari a Catalunya- declarava in-
constitucional la major part del text estatuta-
ri. Això ho feia el 2010, quatre anys després 
que el poble de Catalunya referendés l’Estatut 
en referèndum.
Des d’aleshores cap de les reivindicacions ca-
talanes, incloses les que el Constitucional va 
declarar legals, ha estat escoltada pel govern 
d’Espanya. Mentrestant les infraestructures 
estatals a Catalunya ens situen un esglaó per 
damunt d’Àfrica i políticament en una dicta-
dura feixista on els aparells d’Estat es dedi-
quen a fabricar proves falses contra els líders 
institucionals catalans o els porten davant 
dels tribunals.
“Arribarà un dia en que no podrem més i, 
aleshores ho podrem tot” deia Vicent Andrés 

Estellès. Doncs bé, aquest moment ha arribat.
El govern de la Generalitat ha fixat data -u 
d’octubre- i pregunta per al Referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya. Ja no hi ha 
marxa enrere.
Malgrat les amenaces dels acòlits de Mariano 
Rajoy, dels líders (?) del PSOE, dels anticata-
lans de C’s o de la majoria de la premsa, els 
catalans ja no tenim por de res. I menys a res 
que pugui venir de l’Estat.
La diferència entre una democràcia i una dic-
tadura és que les grans decisions les prenen 
els ciutadans  votant. Si no ens deixen votar, 
Espanya en el seu conjunt -i no només l’Estat- 
se situarà fora dels nivells democràtics accep-
tables a Europa.
Com diu la vella cançó del Club Súper 3 que 

cantaven els nostres fills: Uh Oh, no tinc por!
Estic segur que l’u d’octubre tindrem una cita 
amb les urnes de la llibertat. 
Diguin el que diguin els membres de la 
cort borbònica.  
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63 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@angelescura.com
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JAUME SINGLA, @jaumesingla U-O, no tinc por!

#L’enquesta de la setmana

Estaríeu a favor d’una pujada de l’aigua, si 
finalment arribés de la Llosa del Cavall?

 Sí 20%  No 80%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

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

ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t

estilllar@yahoo.es

El govern de la Generalitat ha fixat 
data i pregunta per al Referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya. 

Jo no hi ha marxa enrere. I el 
catalans ja no tenim por de res
i menys a res que pugui venir 

de l’Estat
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JOAN MASIP, CAMPIÓ DE CATALUNYA DE TENNIS TAULA

El palista igualadí Joan Masip va proclamar-se brillantíssim Cam-
pió de Catalunya absolut de tennis taula. Masip, que actualment 
entrena al CAR de Sant Cugat, havia format part del club igualadí.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

CANSATS D’ESPERAR 
EL MINISTRO CATALÁ
Joan Pinyol/Membre de l’AFPERV

Els soldats republicans als quals es 
va profanar la tomba durant la dic-
tadura franquista per tal d’omplir el 
Valle de los Caídos sense el consenti-
ment de llurs famílies constitueixen 
un greuge pendent que topa contí-
nuament amb l’esquena i el desinte-
rès del govern espanyol de Mariano 
Rajoy.
Des que els quatre familiars que ens 
movem per solucionar aquest greuge 
ens vam agrupar en l’Associació de 
Familiars Proexhumació de Repu-
blicans del Valle (AFPERV) sempre 
hem obtingut el no per resposta, pri-
mer per part del govern socialista de 
Zapatero que, tot i que ens va perme-
tre veure l’interior de les tombes del 
Mausoleu de Franco al final ens va 
girar l’esquena, i després, i sobretot, 
del govern del PP que ha contestat les 
nostres demandes amb el silenci més 
inhumà i cruel. L’últim lleig ha estat 
davant la nostra petició d’entrevista 
amb el ministro de Justicia, el senyor 
Rafel Catalá Polo a qui volem traslla-
dar les demandes d’exhumació dels 
nostres familiars segrestats al costat 
de la tomba del dictador i a qui vo-
lem transmetre també la nostra pre-
ocupació per l’incompliment de la 
sentència judicial d’abril de 2016 que 
obliga l’Estat espanyol a exhumar els 
germans Lapeña i que ha portat a una 
de les nostres associades, la Purifi-
cación Lapeña, a demandar aquest 
Estat davant l’ONU. A través de di-
verses cartes i de les peticions de dos 
senadors, Iñaki Anasagasti i Jokin 
Bildarratz, el setembre de 2015 vam 
sol·licitar-li que ens rebés i el minis-

tro s’hi va comprometre. I finalment, 
un any i vuit mesos després, el Mi-
nisterio de Justicia ens ha convocat a 
una reunió amb la sostsecretària de 
la División de Derechos de Gracia y 
otros Derechos, una entitat inopera-
tiva on el 2012, amb l’arribada del PP 
al govern,  va anar a parar l’Oficina 
d’Atenció a les Víctimes de la Guer-
ra Civil i de la Dictadura Franquista 
sense cap mena de competència.
Com que trobem que una vegada 
més el govern del Partit Popular es 
riu de la nostra causa i no considera 
gens seriosament les nostres deman-
des hem rebutjat aquesta xarlotada 
de trobada i tornem a exigir que ens 
rebi el senyor Catalá. Després d’ha-
ver comprovat amb els nostres ulls la 
viabilitat d’exhumar del Valle de los 
Caídos les restes dels nostres éssers 
estimats, lamentem profundament la 
inhumanitat dels que avui governen 
l’Estat espanyol i la manca de volun-
tat política per escoltar els nostres 
precs.

UN BARRI DE PIERA 
CANSAT DE LA INOPE-
RÀNCIA DE L’AJUNTA-
MENT
Javier Perellón /PSC Piera

La situació que viuen actualment 
al barri de Can Mas de Piera, amb 
un cens que supera les 1000 perso-
nes i una gran mobilitat de pobla-
ció per les instal·lacions esportives 
i socials que donen servei a gran 
part del municipi, estan arribant al 
“esperpent”. L’execució d’unes obres 
de ronda que segons sembla ningú 
es fa responsable de les contínues 
modificacions iniciades al mes de 

desembre “amb un pressupost de 
licitació de 20.000e.” I sense finalit-
zar en l’actualitat, després d’haver 
transcorregut més de 6 mesos. Es-
tan arribant a quotes de paciència 
veïnal insostenibles. La perillosi-
tat a la qual tots els veïns es veuen 
exposats al pas dels seus vehicles, 
la del transport públic i dels auto-
busos escolars diàriament amb una 
vialitat confusa i mal assenyalada, 
pot portar a la sinistralitat en qual-
sevol moment. Les obres s’han mo-
dificat en sis ocasions sense definir 
el model vial que correspon a una 
entrada a la urbanització amb una 
gran mobilitat. Al malestar se suma 
la pèrdua dels recursos públics de 
la inversió per la mala execució en 

un moment on els ciutadans han 
vist com els seus comptes Bancà-
ries han estat “apallissades” amb el 
gir de l’Ajuntament de la quasi tota-
litat dels impostos a l’inici del mes 
de maig. Fins ara l’única resposta de 
l’equip de govern, és reconèixer tant 
la decisió i error de l’execució de les 
obres com el del gir de les contribuci-
ons sense ser aquestes repartides en el 
temps i amb marge perquè les famílies 
puguin afrontar les seves obligacions 
com a contribuents. Les preguntes i la 
incomprensió dels veïns van en saber 
quines són les obligacions de l’admi-
nistració local i les responsabilitats 
amb la pèrdua d’uns recursos a la in-
versió i la mala execució d’un projecte 
que ningú va sol·licitar.
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www.fgc.cat

Accessible
tant les estacions, 
com els trens 
i les màquines 
expenedores

Puntual 
el 99% dels 
nostres trens 
arriben a l’hora

Descarrega’t l’app d’FGC
per estar sempre informat/ada.

Consulta horaris i freqüència de pas 
de la línia Llobregat-Anoia a fgc.cat.
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Q uan vaig ser a la carre-
tera ja vaig adonar-me 
que se m’havia fet tard 
i no arribaria a temps 

per dinar amb la família a Girona. 
Tampoc no m’abellia quedar-me en 
un  dels restaurants que hi ha a l’Eix 

Transversal on tot és prefabricat i de gust anodí. Per 
això, vaig fer un altre plantejament i anar a dinar a un 
poble petit, llunys dels vials de comunicació i on el 
menjar fos casolà i de productes de la terra.
No em va costar trobar-lo. En realitat, ja me n’havi-
en parlat, però sempre havia passat de llarg. El poble 
té menys de 200 habitants, però hi ha un restaurant 
força conegut, amb una terrassa  ran del riu Ter. Ideal, 
doncs, per a un dinar tranquil. La terrassa era plena de 
gent que prenien l’aperitiu tot esperant l’hora de dinar. 
Hi havia un ambient diria que de mitja festa, tot i ser 
un dia laborable.
Em va rebre una senyora de faccions clarament 
sud-americanes. Se’m va dreçar en castellà (només fal-
taria!). No tinc res contra ningú que hagi vingut a casa 
nostra per trobar millors condicions de vida. Però crec 
que s’hauria d’exigir un mínim d’integració. La situació 
em va sorprendre pel lloc on era i perquè m’havia fet 
la il·lusió de trobar-me en un indret del cor de Cata-
lunya. Em van assignar una taula que venia a ser com 
una mena de talaia d’observació de l’entorn. El local 
era gairebé ple. La majoria eren treballadors del camp 
i famílies que volien gaudir d’un cap de setmana llarg. 
Vaig comptar que hi havia dotze persones en total per 
servir. Eren eficients perquè tot seguit m’atenien quan 
veien que faltava alguna cosa. Però totes se m’adreça-
ren en castellà, i només dues en català, tot i que jo vaig 
deixar el diari obert i ben visible sobre la taula. Quan 
jo m’adreçava a elles en català em contestaven en català 
també. Seria molt demanar un xic d’educació envers el 
client? 
A la taula del costat hi dinaven dos treballadors. Un 
duia els braços embenats. Una cambrera els devia 
conèixer perquè va preguntar què havia passat. L’ho-
me es va fer un bon embolic per explicar en un castellà 
ben genuí de l’Empordà que desmuntant una tanca de 
ferro, li havien caigut tota una munió d’espurnes que li 
havien travessat la roba i se li havien incrustat a la pell.
Hi havia un gran televisor -per fortuna amb la veu 
fluixeta- connectat a Tele-5, de manera que em vaig 
haver d’assabentar de les notícies a través d’un canal 
foraster. El poc que varen dir sobre Catalunya era to-
talment esbiaixat i des de la perspectiva centralista que 
caracteritza aquest canal.
Almenys vaig tenir la sort que per postres m’oferissin 
“crema catalana” i a més, “casera”, és a dir, feta per ells. 
No vaig voler prendre cafè perquè tenia ganes d’arribar 
a “casa meva” i prendre’l davant un canal de televisió 
també de casa.
Mentre feia els darrers quilòmetres pensava en com 
podia ser que m’hagués sentit tan foraster en un lloc 
tan tradicionalment considerat el cor de Catalunya. 
La realitat és que aquest país nostre necessita dispo-
sar dels elements necessaris per mantenir una llen-
gua que, diguin el que diguin, va retrocedint davant 
la (pre)potència de l’espanyol que arriba de tot arreu i 
s’escampa fins als racons més recòndits del nostre país. 
Fins i tot en el cas d’independència, si no aconseguim 
incrementar l’ús social del català, podem ser com An-
dorra; els noms del carrers i els rètols dels establiments 
són escrits en català, però normalment t’atenen en la 
llengua del país veí. I no tot es pot vendre. 

JAUME VIZCARRA

Dinar de restaurant 15 preguntes catalanes
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A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JOSEP M. CARRERAS

A cabava d’esmorzar de forquilla i ganivet 
(que no gabinet ni gavineta, coses di-
ferents) unes arengades amb tomàquet, 
pa, vi i gasosa. En ple procés digestiu 

un dels comensals em va començar a preguntar so-
bre temes variats, sobretot de l’àmbit polític. Com 
que malgrat el temps s’hagi accelerat, la digestió 
segueix durant el mateix que abans de la postmo-
dernitat i la postveritat, la cosa se’m va fer feixuga. 
Em va agafar en aquest moment en què el cervell té 
ganes de descansar.
En arribar a casa vaig pensar que li tornaria unes 
quantes preguntes, per ell o per qui les vulgui con-
testar.
Aplaudeixo el Programa d’Ajudes a persones amb 
discapacitat, que  estableix uns criteris. Criteri (1):  
Sí es poden concedir si el beneficiari ocupa plaça 
residencial.  Criteri (2):  No es poden concedir si el 
beneficiari ocupa plaça residencial.
Del total de 19 ajudes per mobilitat i transport,  to-
tes 19 són de criteri 1.  
- Pregunta 1a: Quantes persones que viuen en una 
residència condueixen un vehicle?
Del total de 31 ajudes per discapacitat visual, totes 
31 són per persones que compleixin el criteri 1.
- Pregunta 2a. Una persona cega que visqui al seu 
domicili per què no té dret a aquestes ajudes?
- Pregunta 3a: Per què moltes d’aquestes ajudes no-
més es poden concedir a persones que ocupin una 
plaça residencial i no a les persones que viuen al 
seu domicili. Quin és el criteri?
- Pregunta 4a: És veritat que Ernest Benach  (ERC) 
es va gastar  20.000 euros de diner públic per “tune-
jar” el seu nou cotxe oficial Audi 8 (110.000 €). El 
detall: escriptori de fusta, reposapeus, una TV, sis-
tema mp3 i una connexió bluetooth. Tenia entès 
que després de les crítiques havia renunciat al re-
posapeus. I a la resta, també?
- Pregunta 5a: Quant temps cal que passi per què 
s’esgoti la paciència de l’ANC i de Òmnium amb els 
partits polítics que volen la independència?
- Pregunta 6a: Quant temps li queda de condemna a 
l’exconseller Ausàs (ERC) condemnat per pertinen-
ça a grup criminal i contraban?

- Pregunta 7a: Depèn de Madrid que el conseller 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jun-
queras (ERC) no sigui economista?
- Pregunta 8a: El conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya és llicenciat en Filosofia, però algú em 
podria dir quina formació té en temes sanitaris?
- Pregunta 9a. Com és que el PP de Catalunya diu 
que el referèndum no es farà i és el primer en fer 
campanya pel no?
- Pregunta10a: per què Junts pel Sí i la CUP van 
bloquejar la compareixença de qualsevol expert 
proposat per  l’oposició a la comissió pel cas de l’ex-
jutge i exsenador Vidal? 
Pregunta 11a: Actualment a què dedica el seu temps 
el Sr. Vidal?
- Pregunta 12a: Quan es governa s’apliquen els ma-
teixos criteris democràtics que quan s’està a l’opo-
sició?
- Pregunta 13a: Pot ser veritat que vivim una demo-
cràcia catalana de baixa intensitat?
- Pregunta 14a. És històricament cert que Luter va 
ingressar en un convent d’agustins després d’una 
forta tempesta quan tornava a Erfurt i que més tard 
es va casar amb una monja?
- Pregunta 15a: Algunes persones dedicades a la 
política són més covardes que prudents? O haurien 
de ser més agosarades que el comú dels mortals.



E ns trobem en plena era de les xarxes de comu-
nicació que vehiculen, amb extraordinària ra-
pidesa, moltes possibilitats comunicatives dins 

l’anomenada revolució digital, en què es produeix un 
canvi tecnològic que passa de la tècnica analògica a la 
digital. Per tant, els avenços tecnològics obren noves 
formes de relacionar-se les persones a partir de la siner-
gia d’infinites descobertes.
Comencen noves formes de trobar-se les persones, de 
dialogar, de transmetre vivències, criteris i desig que els 
altres sàpiguen el que tu ets i fas. Es crea un nou tipus 
de personalitat influenciada per aquests missatges que 
arriben d’amics o, fins i tot, de desconeguts que impac-
ten en els receptors. La xarxa possibilita fer nous amics 
i realitzar projectes i activitats en comú amb una parti-
cipació d’objectius compartits.
S’inicia una nova pedagogia, potser més anàrquica, que 
influeix directament a la persona amb un llenguatge 
que, a vegades, és molt diferent del que utilitzaven els 
pedagogs, però que té una eficàcia, sovint, discutible. 
Les immenses possibilitats d’accedir a mitjans informa-
tius, culturals, polítics, econòmics, comercials, investi-
gacions, etc. que s’havien de buscar a les biblioteques o 
llocs especialitzats, avui són fàcilment accessibles a tra-
vés de la xarxa. Actualment, al formador se li obren in-
nombrables i espectaculars maneres d’enriquir la capa-
citat intel·lectual dels alumnes, tot i haver de comptar 
amb el fet que la xarxa els suplirà algunes vegades.

 JOSEP M. FORCADA I CASANOVAS

Nou sentit de la comunicació

Sorgeix un nou tipus de personalitat que compta d’una 
manera oberta amb la comunicació a través d’Internet. 
Abans, tal com succeïa amb la comunicació telefònica, 
es produïa una determinada forma d’atendre la tru-
cada, és a dir, la manera com es mostrava l’interlocu-
tor, l’estat emocional, el to de veu… En l’actualitat, per 
exemple, el Facetime contribueix a superar incògnites: 
la localització de la persona, l’ambient i el rostre fan més 

real l’escena comunicativa.
Aquells que estan en xarxa i s’obren a la comunicació 
no acostumen a preocupar-se gaire per la seva inti-
mitat. Avui és una altra realitat, es posa l’accent en un 
relativisme personal. La mesura de la intimitat és molt 
subjectiva i l’ull digital veu i enregistra molts moments 
dels ciutadans. Alguns donen fàcilment les seves da-

des: l’adreça electrònica, el número de telèfon, el Fa-
cebook…, ja que necessiten un protagonisme i volen 
explicar les seves idees, preocupacions, fantasies, opi-
nar… Fins i tot, a vegades, es llencen a fer intervencions 
agosarades, acusacions, comentaris propis d’investiga-
cions, sovint poc contrastades. L’afany d’opinió pot arri-
bar a formes calumnioses que poden quedar amagades 
i protegides a partir d’estratègies que fan que es puguin 
amagar els acusadors, i els acusats no tinguin altre re-
mei que assumir unes conseqüències ben doloroses, ja 
que queden penjades a la xarxa.
El món de la virtualitat cada dia abasta més tots els àm-
bits socials, és a dir, cada vegada són més les persones 
enganxades a les xarxes. Això ens recorda aquell pen-
sament que defensava McLuhan quan parlava del «Ve-
ïnat global», conegut normalment com a Aldea global 
i que s’està complint en gran manera. Un «veïnat» cada 
dia més ample, en què entrar i «obrir les portes» és tan 
senzill com clicar un botó. Un «veïnat» sui generis que, 
a més, implica l’ensenyament virtual que facilita la loca-
lització de les persones a través de GPS, tan utilitzat per 
la policia o pels pares per a controlar els fills. En aquest 
«veïnat» hi ha tants recursos digitals, que realment em-
petiteixen de moment el nostre planeta. Avui és a tall 
d’experiment, però potser algun dia, no sabem quan, 
s’haurà d’utilitzar en altres planetes o galàxies. No em 
consta que McLuhan pensés en aquestes conquestes o 
en un esdevenidor proper.  
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     Servei      ·      Qualitat      ·     Proximitat Dia 23 obert tot el dia
Dia 24 tancat

Encarrega la teva coca 
i et regalem el cava

FORN

Us desitja una molt bona 
revetlla de Sant Joan

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



La igualadina Àngels Chacón,  nova Directora General 
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya
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És el càrrec polític més 
alt al qual ha arribat 

una dona en la història 
d’Igualada, i el segon 
de més importància 

després de la presidèn-
cia de la Diputació 
d’Antoni Dalmau

Àngels Chacón, dimecres a l’Ajuntament.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

B rillant notícia per a 
Igualada. El Consell 
Executiu va nomenar 

dimarts la igualadina Àngels 
Chacón nova Directora Gene-
ral d’Indústria de la Generalitat 
de Catalunya, un dels càrrecs 
amb més força del govern del 
país. La notícia, inesperada, va 
agafar a contrapeu a gairebé 
tota la societat política i social 
d’Igualada i l’Anoia.  Es tracta 
del càrrec polític més alt al qual 
ha arribat una dona en la his-
tòria de la ciutat, el primer de 
caràcter nacional, i el segon de 
més importància després de la 
presidència de la Diputació de 
Barcelona d’Antoni Dalmau, 
als anys vuitanta. L’exalcalde 
Ramon Tomàs va ser també 
entre 1997 i 2001 director ge-
neral de Seguretat Social.
El nomenament suposa, de fac-
to, un cop a l’espatlla del govern 
i del PDeCAT a Marc Castells 
i el seu lideratge a Igualada, 
atorgant-li un dels espais de 
més prestigi en la política exe-
cutiva nacional, més encara 
quan ens trobem en plena fase 
de recuperació econòmica i en 
un camp de tant pes a Catalu-
nya com la indústria. De fet, 
Chacón passa a ser la número 
2 del departament de Coneixe-
ment i Empresa, que encapçala 
el conseller Jordi Baiget.

Castells: “és un premi”
L’alcalde Marc Castells afirma-
va dimecres a l’Ajuntament que 
el nomenament “és un premi, 
però l’Àngels també és una de 
les persones més preparades 
per a aquest càrrec. Li demano 
que tingui en compte a la ciu-
tat, perquè tenim un munt de 
projectes en marxa”. L’alcalde 
afegia que “estem molt satis-
fets d’aquest nomenament, que 

valida i posa en valor la políti-
ca industrialista i de suport a 
l’empresa que el nostre govern 
porta a terme a Igualada des 
del primer dia”. Castells desta-
ca, a més, que “aquesta és una 
fita molt rellevant, ja que Àn-
gels Chacón és la primera dona 
igualadina que assumeix un 
càrrec de tanta responsabilitat”. 
La nova directora general, vi-
siblement contenta, explica-
va que “agraeixo moltíssim al 
conseller Baiget aquesta opor-
tunitat, però haig de dir que la 
llibertat, confiança i generosi-
tat de l’alcalde i el govern tam-
poc és el més comú, i ha estat 
sempre molt important. Som 
un equip transversal, de debò”.  
Per deixar enrere tots els dub-
tes, Chacón deixava clar que 
“poden estar segurs que tin-
dré molt en compte a Iguala-
da i comarca, hem de saber 
preparar-nos però per a quan 
vinguin les ocasions. Nosaltres 
moltes vegades hem remat en 
solitari defensant la indústria, i 
el temps ens està donant la raó. 
Creiem en la indústria de qua-
litat, perquè donarà serveis de 
qualitat”.

Chacón no deixa 
l’Ajuntament, vindrà un 
dia a la setmana
Entre les tasques que compor-
ta la Direcció General d’In-
dústria, que forma part de la 
conselleria d’Empresa i Co-

Nascuda a Igualada l’any 1968, Àngels Chacón compta avui amb 49 anys d’edat. És llicenci-
ada en Dret per la Universitat de Barcelona i té formació especialitzada en Comerç Exterior. 
Des de l’any 2015 és tinenta d’alcalde i regidora de Dinamització Econòmica, Coneixement, 
Internacionalització i Interior de l’Ajuntament d’Igualada. També és coordinadora del Projec-
te URBACT Retailink sobre la innovació en l’oferta comercial a les ciutats mitjanes. A banda 
d’aquesta activitat, des de l’any 2008 ocupa el càrrec de directora executiva del Centre de 
Simulació 4D Health per a la innovació en la seguretat del pacient.       
 Prèviament, entre el 2011 i el 2015 va ser tinenta d’alcalde i regidora de Dinamització Eco-
nòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament d’Igualada. En aquests mateixos anys també va 
ser coordinadora del Projecte URBACT 3D Cities sobre creixement econòmic i innovació en 
l’àmbit de la salut.
 Els anys previs al 2011, Chacón va desenvolupar la seva trajectòria professional en empreses 
del sector privat del sector paperer i també va ser la gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia 
des del 2008 fins al 2011.
La seva vinculació amb la política ja li ve de família. El seu pare, Enric Chacón i Andreu, va 
ser regidor a Vilanova del Camí per CiU, i president local d’Unió Democràtica. 

Llicenciada en Dret, experta en Comerç 
Exterior, i amb vinculació política familiar

La nova directora general d’Indústria va ser una de les principals impulsores del 4D Health.

neixement, destaquen les de 
fomentar el seguiment, el man-
teniment i la captació d’inver-
sions a Catalunya; dissenyar i 
executar polítiques de  foment 
de l’emprenedoria i desenvolu-
pament sectorial de les PIMEs 
i les microempreses; dialogar 
amb el teixit productiu català 

per tal d’observar, diagnosticar 
i fer propostes per a la crea-
ció dels entorns favorables al 
desenvolupament empresarial 
i la fixació d’inversions pro-
ductives a Catalunya; dissenyar 
i executar polítiques de foment 
de la competitivitat industrial i 
empresarial en els àmbits de la 
innovació, la internacionalitza-
ció, la qualitat i la productivitat; 
o dirigir la política de clústers i 
les actuacions de reforçament 
de la competitivitat sectorial. 
Chacón compaginarà aques-
ta nova responsabilitat amb la 
tinença d’alcaldia a l’Ajunta-
ment, conservant les delegaci-
ons competencials de les àrees 
de Dinamització Econòmica, 
Internacionalització i Conei-
xement però abandonant, 
mentre assumeixi aquesta 
nova responsabilitat al Govern 
català, l’àrea municipal d’Inte-
rior, la seva dedicació comple-
ta retribuïda i altres tasques de 
representació que duia a terme 

fins ara. El regidor Jordi Pont 
assumirà les tasques d’Interior. 
Chacón deia que “vindré segur 
un dia a la setmana per coor-
dinar les tasques de dinamit-
zació i internacionalització. 
Afortunadament, hi ha molts 
projectes consolidats perquè 
darrere hi ha sis anys de tre-
ball. Caldrà estar més a sobre 
de l’execució, més que de la di-
recció estratègica”.

Hi haurà més bones notícies
Sembla que aquesta no serà 
l’única bona notícia per a 
Igualada abans de l’estiu. En 
ocasió del Sopar de la UEA i 
després, d’una propera visi-
ta que s’està organitzant del 
president Carles Puigdemont, 
sembla que es podrien anun-
ciar respostes sobre la deman-
da de capitalitat territorial 
d’Igualada i també d’inversi-
ons industrials. L’àmbit eco-
nòmic sembla predestinat a 
donar-nos bones notícies.



Marc Castells proposa construir un gran auditori 
a la ciutat com a alternativa al teatre de l’Ateneu

Castells va fer un balanç de dos anys de mandat en un acte del Col.legi de Periodistes.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L’Ajuntament d’Iguala-
da planeja construir un 
auditori de gran capaci-

tat a Igualada perquè “el teatre 
de l’Ateneu està estressat, a la 
ciutat es fan més de mil actes 
a l’any i per l’Ateneu hi passen 
65.000 persones”. L’anunci el va 
fer Marc Castells en el trans-
curs d’un acte organitzat pel 
Col.legi de Periodistes de Ca-
talunya a l’auditori del Museu 
Comarcal, moderat pel com-
pany Jordi Còdol, en què va re-
passar els dos anys de mandat 
municipal i va avançar projec-
tes per al futur. 
L’alcalde va anunciar tam-
bé que la ciutat aspirarà a ser 
Capital Catalana de la Cultu-
ra l’any 2021, i, en relació a la 
Festa Major i el possible debat 
sobre la instauració de festivi-
tat per Sant Bartomeu indis-
tintament de quin dia fos de la 
setmana, es va mostrar taxatiu: 
“mentre sigui alcalde Sant Bar-
tomeu no serà un dia festiu”.
L’alcalde no va donar detalls 
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en relació al POUM, que, pel 
que sembla, es deixa per més 
endavant. Primer es vol acabar 
el procés de concurs d’idees al 
barri del Rec, doncs, segons 
Castells “representa un 80% 
del pla urbanístic”.
L’Ajuntament, d’altra banda, 
prioritzarà el nou enllaç amb 
la Ronda Sud, que costarà 8 
milions d’euros, abans que el 
soterrament del tren “doncs 
l’única possibilitat és soter-
rar l’estació sencera i costa 21 
milions d’euros. Amb l’enllaç 
de la ronda de moment acon-
seguirem, segons les estadís-
tiques, reduir un 50% el risc 
que representa el pas a nivell. 
No hi renunciem a la seva su-
pressió, però ara la Generalitat 
no té prou diners”. Finalment, 
Castells es va mostrar clar i 
contundent respecte el procés 
sobiranista i el referèndum 
previst per l’1 d’octubre: “A 
Igualada es votarà”. 
L’exposició de Castells sobre 
els dos anys de mandat muni-
cipal es va basar en diferents 
àrees: bon govern, ciutat de les 

persones, la ciutat amable de 
l’anella verda i blava, l’esport i 
la cultura, el centre comercial 
a cel obert que vol ser Iguala-
da, la ciutat universitària i el 
suport als sectors industrials.
L’alcalde va anunciar també 
una acció política “important” 
per atraure turisme a la ciutat. 
“Aquí vindran els turistes”, deia 
Castells, alhora que presumia 

de l’ambiciós pla que, des de la 
Diputació, està impulsant per-
què molt aviat es pugui anar en 
bici o caminant al llarg de tots 
els rius Anoia, Llobregat i Car-
dener, fins al mar.
Respecte la Conca d’Òdena i 
les contínues referències polí-
tiques i socials a unir esforços 
entre els municipis fins arribar, 
qui sap, a una unió adminis-

trativa, Castells va afirmar que 
“cada vegada ho veig menys 
malament”. 
Monbus Hispano també va 
tenir un racó en la trobada 
amb els periodistes. Castells 
va deixar anar una frase con-
tunent. “Aquesta empresa és 
un desastre i el meu somni 
és que algun dia se li rescin-
deixi el contracte”. 



Adjudicades les obres de reasfaltament de l’A-2 entre la 
Panadella i Esparreguera, que es faran durants les nits de l’estiu
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Ajuntaments amb 
altres polígons de la 
Conca d’Òdena i de 

la resta de la comarca 
també han anunciat 
que s’hi presentaran

Autovia A-2, a l’altura de Santa Maria del Camí.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Ministeri de Fo-
mento, a través de la 
Societat Estatal d’In-

fraestructures de Transport 
Terrestre (SEITT), ha adjudi-
cat per 16,02 milions d’euros 
el contracte d’obra per a la re-
habilitació del ferm en l’Auto-
via A-2 entre els quilòmetres 
530,7 a 580,0. Es tracta del 
tram comprès entre la Pana-
della, al límit provincial amb 
Lleida, i Esparreguera.
Les obres, llargament reivin-
dicades pels municipis que 
recorre l’autovia, permetran 
renovar les característiques 
superficials del ferm i corregir 
els deterioraments estructu-
rals que presenta. Caldrà col.
locar un nou asfalt en una 
superfície total de 1.145.000 
m2, amb una nova capa de 
trànsit de 3 cm de mircroaglo-
merat en calent. En el carril 

de més a la dreta -que usen 
els camions- s’hi posaran 15 
cm de mescles bituminoses 
noves, com a mínim, perque 
en els trams més deteriorats 
s’arribarà als 35 cm. Per a les 
obres caldrà sempre tallar un 
dels carrils, i des de Fomento 
avisen que es treballarà prefe-
rentment durant les nits.
Des de la inauguració dels di-
ferents trams de l’autovia, mai 
s’hi ha fet un “rentat de cara” 
intens. El tram de Cervera a 
Santa Maria del Camí va cau-
sar molta polèmica a causa de 
l’”Opció Nord”, projectada pel 
llavors Ministre d’Obres Pú-
bliques Josep Borrell el 1992. 
L’any 1999 l’Audiència Nacio-
nal va paralitzar les obres i no 
es van poder continuar fins 
al 2001 i per un altre lloc. Fi-
nalment, es va tallar la cinta 
d’aquest tram el 29 de juliol 
del 2004, gairebé 12 anys des-
prés del seu projecte.

El tram que va des de Santa 
Maria del Camí fins a Igua-
lada es va inaugurar el 2001, 

mentre que el tram que va 
des d’Igualada fins a Mar-
torell ja estava en funcio-

nament des del 1990, va ser 
dels primers de l’autovia des 
de Madrid a Barcelona.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na ha presentat aquesta 
setmana un ambiciós 

pla per a modernitzar els po-
lígons de la demarcació. L’acte 
de presentació ha anat a càrrec 
de la presidenta de la corpora-
ció provincial, Mercè Conesa, 
i del vicepresident, l’igualadí 
Marc Castells. En total, es po-
dran acollir al pla més de mil 
polígons, que acullen 6.000 
empreses i 120.000 treballa-
dors. Hi ha 30 milions d’eu-
ros disponibles per a aquesta 
modernització. L’objectiu és 
millorar-ne la qualitat finan-
çant inversions d’alt impacte 
que permetin transformar-los 
i, en conseqüència, augmentar 
la competitivitat de les empre-
ses que s’hi ubiquen, fer-les 
créixer i crear nous llocs de 
treball, aconseguint de retruc 
incrementar el PIB industrial 
català.
Ja es coneix que un dels polí-
gons que opten a rebre diners 
és el de les Comes. Castells ha 
avançat que “ara estem estudi-
ant quina fórmula triem per 
demanar aquesta ajuda, a la 
que també se que s’hi apun-
taran d’altres polígons de la 
Conca d’Òdena i la resta de la 
comarca”. Conesa va dir du-

La Diputació anuncia un ambiciós pla per a modernitzar 
els polígons industrials, del que se’n beneficiarà el de les Comes

La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, dirigint-se als alcaldes de la demarcació. Foto: Oscar Giralt.

rant la presentació que “volem 
prioritzar els projectes dels 
ajuntaments de fora de l’àrea 
metropolitana, és de justícia 
fer-ho”. Es volen també bus-

car aliances amb el món local 
i empresarial perquè aquest 
últim tingui un paper prota-
gonista i aposti per aquesta 
transformació integral. Així, 
el pla es completarà amb la in-
versió d’entre 10 i 20 milions 
d’euros a càrrec d’ajuntaments 
i empreses (en funció del pro-
jecte, el cofinançament de la 
Diputació oscil·larà entre el 50 
i el 75% del cost).
“Cal retornar a la indústria un 
paper rellevant en l’economia 
catalana”, ha explicat Marc 

Castells. “Les administraci-
ons assumim el repte però els 
ajuntaments i les empreses 
també han de fer un esforç, 
presentant necessitats i pro-
jectes”. 
Abans d’iniciar aquest pla s’ha 
fet una anàlisi acurada de la si-
tuació actual. De totes les hec-
tàrees dels polígons, el 40% 
està sense activitat econòmica 
i que el 48% dels polígons i el 
58% de les naus són anteriors 
a 1978, amb els dèficits impor-
tants que comporten aquests 

quasi 40 anys d’antiguitat. 
En els darrers 30 anys, les 
necessitats dels polígons han 
canviat: s’hi ubiquen serveis, 
necessitat de fibra, mobilitat 
sostenible i indústria 4.0, en-
tre d’altres. En aquest context, 
la Diputació de Barcelona vol 
revertir la situació.
El Pla de modernització de 
polígons es concretarà en 
dos tipus d’actuacions. D’una 
banda els Plans Integrals, per 
a polígons que tinguin més 
de 50 hectàrees i més de 100 
empreses o més de 1.000 tre-
balladors i disposin d’un “pla 
d’acció”. I, de l’altra, els Pro-
jectes Específics: transforma-
cions puntuals per a polígons 
de més de 5 hectàrees i més 
de 10 empreses o més de 100 
treballadors. Aquest projec-
tes contemplen intervencions 
concretes, com fibra òptica, 
mobilitat, millores d’estalvi 
energètic, simbiosi industrial 
o reaprofitament d’aigües, en-
tre d’altres. 
“Si amb aquest pla podem mi-
llorar els polígons i oferir la 
possibilitat que els ciutadans 
puguin treballar a prop de 
casa, haurem aconseguit un 
dels principals objectius que 
ens marca Nacions Unides des 
de la Nova Agenda Urbana”, 
ha explicat Mercè Conesa. 
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Snop Estampación va celebrar el seu 20è aniversari 
amb una gran festa amb tots els treballadors
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Autoritats, proveïdors i direcció de l’empresa, brindant pels 20 anys d’Snop.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S nop Estampacion SA, 
que es dedica a la fabri-
cació de components de 

xapa pel sector de l’automoció i 
compta amb dos centres de tre-
ball a la Conca d’Òdena, al Pla 
de les Gavarreres i al polígon 
Plans d’Arau, va celebrar dis-
sabte passat amb una gran festa 
el seu 20è aniversari. L’empresa, 
que va néixer el 1997 a la Pobla 
tot fabricant carcasses d’im-
pressores, ha experimentat una 
potent evolució fins a especia-
litzar-se en el sector de l’auto-
moció, augmentat la seva plan-
tilla i els centres de treball en 
diferents punts de Catalunya, 
Espanya i diversos països del 
món, sota la marxa del grup de 
capital francès FSD. 
Prop d’un miler de persones, 
entre treballadors i les seves fa-
mílies, proveïdors i autoritats, 
van ser presents a l’acte festiu. 
Carpes d’animació es van situ-
ar al centre de treball d’Òdena, 
i els convidats van efectuar 
un recorregut per l’interior de 
l’empresa a la Pobla, abans de 
compartir un acte de parla-
ments i un aperitiu al centre lo-
gístic del Pla de les Gavarreres. 
La regidora igualadina Àngels 
Chacón -avui ja directora ge-
neral d’Indústria de la Gene-
ralitat-, i els alcaldes d’Òdena 
i la Pobla de Claramunt, Fran-
cisco Guisado i Santi Broch, i 
Pedro Hojas, secretari general 
de la Federació d’Indústria de 
UGT Espanya, van voler estar 
a prop de l’equip de direcció de 
l’empresa, que encapçala Enric 
Cerdan, i de la família Pinaire, 
propietària del grup.

Un dia especial i 
un futur d’optimisme
Cerdan afirmava durant el seu 
discurs que “avui és un gran dia 
especial de celebració pels vint 
anys d’història de l’empresa, 
però també és una oportunitat 
per a albirar el futur amb op-
timisme. L’esforç i el treball de 
tots vosaltres ens ha permès 
arribar fins aquí”.
Per la seva banda, Pedro Hojas 
agraïa la invitació a la UGT a 
l’acte i afirmava que “Snop és 
un projecte d’èxit, un orgull per 
a la família propietària i per a 
l’equip directiu, però també 
veig avui la cara de satisfacció 
dels treballadors. Estic segur 
que el camí no ha estat fàcil, 
però ha estat sempre molt im-
portant com ho heu afrontat, 
sempre amb la voluntat del 

La nova directora general d’Indústria de la Generalitat, 
Àngels Chacón, amb els alcaldes d’Òdena i la Pobla,  Francisco Gui-

sado i Santi Broch, i el director d’Snop, Enric Cerdan.

Cerdan i Chacón amb el president de l’empresa, Michel Pinaire.

Prop d’un miler de treballadors i les seves famílies no van faltar a l’acte.

Tothom va voler deixar el seu missatge en un gran mural.

Snop fabrica planxes per al sector de l’automoció.

diàleg. I això és part de l’èxit, 
creieu-me. És molt important 
que les plantilles creixin digna-
ment, i vagin millorant les se-
ves vides”. El líder sindical in-
dustrial de la UGT, sindicat del 
comitè d’empresa,  afegia que 
els treballadors “es posen a la 
disposició de la direcció amb el 
milor que tenen, la seva capa-
citat i esforç de treball. El que 
volem és que hi hagi beneficis, 
que l’empresa vagi bé. Per vint 
o més anys més d’Snop”. 
Àngels Chacón agraïa a Snop 
“la seva aposta per aquest terri-
tori, que és industrial, sobre tot 
per creure en el treball de qua-
litat, en el coneixement. Sou un 
exemple a seguir. L’administra-

ció el que hem de fer és posar-
vos-ho fàcil i no molestar, sem-
pre vetllant pels treballadors 
i les demandes que els sectors 
necessiten”. 
L’alcalde poblatà Santi Broch 
agraïa “la solidesa i la bona 
acollida que Snop ha tingut 
sempre en el món empresari-
al, en una Conca d’Òdena que 
és un gran territori industrial i 
que ha sabut superar una crisi 
molt important. La nostra vo-
luntat és allargar la mà i ajudar 
en el què calgui”. En la mateixa 
línia, Francisco Guisado expli-
cava que “vint anys han servit 
per a que Snop sigui un projec-
te consolidat, en una Europa 
que s’ha de veure com un terri-
tori de noves oportunitats”.



L’IES Milà i Fontanals acollirà 
el 6 de juliol el Sopar de la UEA

La UEA va presentar el Sopar Empresarial, que es farà a l’IES Milà.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia ja té a punt la 
17ena edició del Sopar 

Empresarial que se celebrarà 
el dia 6 de juliol en un escenari 
inusual i diferent com és l’Ins-
titut Milà i Fontanals. Amb 
aquest marc acadèmic de fons 
el món empresarial vol reforçar 
la importància de la formació 
en l’àmbit laboral i apropar el 
món empresarial als joves. 
L’objectiu “és posar de manifest 
la manca de personal i millorar 
el desajust actual entre l’oferta 
i la demanda de professionals 
qualificats”. En aquest sentit, 
segons paraules del president 
Blai Paco, “des de l’entitat vo-
lem apropar-nos als joves per 
què coneguin l’especialització 
empresarial de la comarca i 
les oportunitats laborals que 
ofereix el territori”. La falta de 
professionals és una de les ne-
cessitats detectades ens els di-
ferents fòrums empresarials.

Premis UEA
Seguint aquest la línia, el lema 
del Sopar és “L’actitud d’avui, 
millora el demà” ja que da-
vant de qualsevol projecte “és 
important tenir una base de 
coneixement, però sobretot 
adoptar una actitud pro activa 
i oberta”, explica Paco.
Com és tradició en el transcurs 
de la nit s’entregaran els Pre-
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mis UEA per distingir aquelles 
iniciatives empresarials que 
hagin destacat durant l’any an-
terior. Els premis inclouen 8 
categories que es diferencien 
entre: Premis UEA i Premis en 
col·laboració amb altres enti-
tats i institucions. Els Premis 
UEA inclouen cinc categories: 
el premi a la trajectòria em-
presarial, a la capacitat empre-
nedora, a l’empresa innovado-
ra, a la Institució, i el premi al 
compromís social de l’empresa. 
Tres d’aquests guardons comp-
ten amb el patrocini de Mútua 
General de Catalunya, Grup 
Servisimó, i La Caixa.
Pel que fa als Premis en col-
laboració hi ha tres tipus de 
reconeixements: el premi a la 
millor implantació de les TIC, 
atorgat en col·laboració amb 
TICAnoia; el Premi Campus 
Motor Anoia i, per últim, el 
premi a la millor estratègia de 

comunicació, que s’atorgarà 
conjuntament amb el Col·legi 
de Periodistes de Catalunya.
La nit empresarial, que segons 
els organitzadors preveuen l’as-
sistència d’unes  450 persones, 
comptarà amb la presència del 
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Josep Rull. L’encarregat 
de conduir l’acte serà el perio-
dista Manel Fuentes.
També es comptarà amb un 
menú elaborat i creat per a 
l’ocasió de mans de David An-
drés, xef del restaurant Somia-
truites, cap de cuina de l’ABaC, 
i un dels 30 joves més influents 
del món segons la revista For-
bes.
Pel que fa al format, el Sopar es 
desenvoluparà en tres escena-
ris diferents per tal de facilitar 
el networking i la relació entre 
els assistents. La data límit per 
a formalitzar les inscripcions és 
el dia 30 de juny.

REDACCIÓ / LA VEU 

T al com ja va fer amb 
l’edició de 2015, la 
CUP ha fet públics els 

números de la passada Festa 
Major -10 mesos després- on 
també hi ha un desglòs de les 
activitats de cultura popular i 
tradicional. Una Festa Major 
que, per als cupaires, “avança 
gràcies a la tasca i energia de 
les entitats que any rere any in-
trodueixen canvis i millores a 
la mateixa, anant molt per en-
davant de la tasca de la regido-
ria de Cultura i del govern que, 
amb la seva inacció, demostren 
estar mancats de model”.
Dels números, la CUP destaca 
que, malgrat créixer l’aportació 
a la Coll@nada, aquesta encara 
es manté sota uns barems molt 
baixos, ja que concentra el 5% 
de tot el pressupost quan fan 
més del 20% d’activitats de la 
festa. Igualment, destaca l’alt 
cost d’algunes activitats (com 
l’espectacle del pregó, que su-
posen un 8% de tota la despesa 
de Festa Major), així com la 
gran despesa en equips de so i 
llums.
Per la CUP, l’essència de la Fes-
ta Major són els actes partici-
patius, populars i folklòrics, i 
creu que cal reivindicar-ne el 
seu paper central en la festa. 
Cal dotar aquests actes de la 

La CUP demana 
replantejar el model 
de Festa Major

importància, centralitat i es-
pais necessaris per al seu llu-
ïment, cosa que no ha d’anar 
contra la diversitat d’oferta a 
diferents públics. Igualment, 
cal un criteri sòlid a l’hora de 
valorar econòmicament la par-
ticipació dels diferents grups 
de cultura popular a la festa, 
ja que en l’actualitat hi ha desi-
gualtats molt notables.
Finalment, la CUP demana 
un replantejament del model 
de gestió de la festa, ja que “els 
canvis soferts en els darrers 
anys han fet el model actual 
s’hagi quedat obsolet”, i dema-
na “obrir el disseny i gestió de 
la festa a les diferents entitats 
participants”. Igualment, creu 
que cal “incidir en la transpa-
rència de la festa” i que hauria 
de ser la pròpia regidoria que 
fes públics els costos, un cop 
acabada la festa.

Un cost de 189.501€
Segons la informació facilitada 
per la CUP, les despeses de la 
FM 2016 van pujar 218.396€, 
destacant l’Orquestra Marave-
lla (12.100€), el Pregó d’Unico-
op Cultural (10.406€), i, com 
passa quasi sempre, una parti-
da de 36.179 per al so i llum, 
a càrrec d’Events. Els ingressos 
van pujar 28.895€, per la qual 
cosa el balanç és negatiu per un 
valor de 189.501€.

Depilació sense 
cita a partir de 

3€ 
Aquest 

juny la millor 
depilació al 
millor preu

Centres d’estètica
a Igualada i Vilafranca del Penedès

Passeig Verdaguer, 36. Igualada - Telèfon: 93 804 00 25

Av. Barcelona, 67. Vilafranca del Penedès - Telèfon: 93 892 05 14

de dilluns a divendres de 9 a 21 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

de dilluns a divendres de 9 a 20:30 h i dissabtes de 9 a 14 h

www.facebook.com/depimes



El PSC d’Igualada diu que troba a faltar “projectes de futur” 
en el govern de Marc Castells
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“Correm el risc de 
tornar a caure en els 
mateixos errors del 

passat. Ens preocupa 
la manca d’agenda del 

govern municipal”, 
diu Riba

Quim Roca, Jordi Riba, Irene Gil i PIlar Salat, durant el balanç del PSC de dos anys de mandat.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls tres regidors del PSC 
-Jordi Riba, Xavier Fi-
gueres i Irene Gil- han 

fet també balanç dels dos anys 
de mandat municipal. Aquest 
grup, malgrat estar a l’opo-
sició, ha esdevingut notícia 
pel seu pacte amb el govern 
del PDeCAT tant en els pres-
supostos com en el projecte 
d’ordenances fiscals, tant en 
l’exercici del 2016 com en el 
del 2017, malgrat que Marc 
Castells governa amb majoria 
absoluta.  
La regidora Irene Gil exposa-
va que “hem intentat treba-
llar des de la responsabilitat, 
posant molt en valor el poder 
del pacte, i sempre per davant 
de la nostra ideologia com a 
partit”, destacant les propos-
tes que des dels socialistes han 
sorgit en els àmbits de l’habi-
tatge, la promoció econòmica, 
social i la millora de la qualitat 
dels barris. “Estem contents, 
però trobem a faltar en aquest 
govern municipal projectes 
amb visió de futur, es treballa 
el dia a dia i les petites coses, 
però no veiem res més enllà”.
Jordi Riba va ser molt crític 
en aquesta línia. “Sí que hi ha 
hagut en els darrers sis anys 
de govern de CiU i ara del 
PDeCAT alguns projectes in-
teressants con la Universitat o 
el 4DHealth, que ja tenen un 

llarg recorregut en el temps, 
però veiem des de fa temps 
una indefinició en projectes 
concrets de ciutat. Hem de fe-
licitar-nos de que s’han acon-
seguit fites molt importants 
com els nous estudis univer-
sitaris, i hem de fer-ho sense 
cap ambigüitat, però notem a 
faltar un model de ciutat i com 
es concreta a nivell de Conca 
d’Òdena i també urbanística-
ment”. El portaveu de Socia-
listes d’Igualada va mostrar 
la seva “preocupació” per la 
“manca d’agenda” del govern 
municipal a l’hora de tenir en 
compte grans projectes en in-
fraestructures que “més d’ho-
ra que tard s’hauran de desen-
callar a nivell de país o hi som 
ara, o no hi serem a temps, ens 
passarà el tren”. Per a Riba “ha 
d’haver-hi una política per 
a l’especialització industrial 
a nivell de Conca d’Òdena, i 
això s’ha de planificar, tenir a 
punt tot el que farà falta, sinó 
ens passarà com abans de la 
crisi, que ens lamentàvem de 
no haver tingut en compte 
algunes infraestructures, i lla-
vors va succeir que quan tení-
em els polígons acabats, ja no 
es podien aprofitar... Correm 
el risc de tornar a caure en el 
mateix error”. 
Riba va tornar a citar l’Agenda 
Catalana del Corredor Medi-
terrani per a obrir els ulls dels 
qui encara recelen de l’oportu-

nitat que pot suposar el “tren 
gran” per al nostre territori. 
“Ara mateix s’està elaborant 
aquesta agenda, que explica 
com es connectarà el territori 
català amb aquesta infraes-
tructura capbal per a Europa, 
per donar sortida a la produc-

ció industrial. Doncs o hi som, 
o estarem fora i difícilment 
podrem competir amb altres 
punts del país que ja tenen 
una infraestructura ferrovi-
ària amb més o menys con-
dicions. És un repte i l’hem 
d’aprofitar”. També, segons el 
PSC local, passarà el mateix 
amb el Consorci de la Zona 
Franca. “Aviat es tornaran a 
donar els mateixos imputs 
que en el seu moment van fer 
possible que aquesta institució 
es fixés en la Conca d’Òdena 
per a establir-hi un polígon 
de gran capacitat, cal que es 
planifiqui adequadament el 

nostre entorn més immediat 
per a encabir-hi les indústries 
del segle XXI, i després infra-
estructures com el tren esde-
vindran necessàries i es retro-
alimentaran, l’una necessitarà 
l’altra i a l’inrevés”.
Molt crítics van mostrar-se els 
regidors socialistes amb la in-
existència d’un nou POUM. 
“L’actual ja té 31 anys”, recor-
dava Riba. “És impossible 
que pugui respondre, malgrat 
les esmenes, a les necessitats 
d’avui i encara menys a les dels 
propers anys, cada dia que pas-
sa és més necessari afrontar la 
redacció del Pla General”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ateneu Igualadí ha 
comunicat que en la 
darrera Assemblea Ge-

neral Ordinària de Socis cele-
brada el passat 25 de maig es 
va aprovar l’adhesió de l’enti-
tat al manifest del Pacte Naci-
onal Pel Referèndum, adhesió 
que s’ha formalitzat el passat 
12 de juny.
A proposta del Parlament de 
Catalunya, i amb l’impuls del 
Govern de Catalunya, el dia 
23 de desembre de 2016 es 
constituí el Pacte Nacional 
pel Referèndum, que aple-
ga milers d’entitats socials, 
culturals i polítiques, amb el 
propòsit d’impulsar un pacte 
entre els governs de l’Estat 
i de la Generalitat que per-
meti la celebració d’un Re-

L’Ateneu Igualadí s’adhereix al Pacte 
Nacional pel Referèndum

ferèndum eficaç i vinculant, 
perquè la ciutadania catalana 
pugui votar sobre el seu futur 
polític com a nació.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 10 de juny es va 
celebrar a Sitges el 13è 
Congrés Provincial del 

Partit Popular de Barcelona. 
Va sortir escollit per amplia 
majoria Daniel Serrano que 
serà el President Provincial i 
l’acompanyarà Elisabet Jimé-
nez Cara com a Secretària Ge-
neral Provincial. 
En la candidatura hi seran 
presents dos anoiencs, que 
formaran part de la nova Exe-
cutiva Provincial del Partit 
popular de Barcelona fins a 
que s’organitzi un nou congrés 
nacional.
Es tracta de Joan Agramunt 
portaveu del Grup Municipal 

i Comarcal del PP Igualada i 
Anoia i Francesc Ibáñez por-
taveu del Grup Municipal a 
l’Ajuntament de Piera. El pri-
mer hi participarà com a vocal 
i en Francesc Ibáñez com a Se-
cretari de Política Municipal. 
Ibáñez va remarcar “que és 
important fer arribar les nos-
tres propostes a les estructures 
supramunicipals de les nos-
tres respectives formacions 
polítiques”. 
Agramunt va destacar “que 
moltes realitats dels nostres 
municipis no tenen res a veu-
re amb els municipis que per-
tanyen a l’àrea d’influència 
de la ciutat de Barcelona. Al 
Congrés van participar-hi 692 
compromissaris electes.

L’igualadí Joan Agramunt i 
el pierenc Francesc Ibáñez, 
al comitè provincial del PP

L’Ateneu Igualadí considera 
un dret essencial de les so-
cietats democràtiques el dret 
a decidir. 



REDACCIÓ / LA VEU 

F a gairebé dos anys que 
la botiga de l’Hospital 
va tancar. Aquesta set-

mana es publica el concurs 
públic que ha d’adjudicar la 
gestió d’aquest comerç. 
La novetat és la nova ubicació 
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ERC diu que “cada vegada és més visible 
que som una alternativa de govern a Igualada”

“Aquí paguem molts 
impostos, però la ciutat 
és incapaç d’oferir una 
igualtat d’oportunitats 

per a tothom”, diu 
la regidora 

Carolina Telechea

Els tres regidors d’ERC, Enric Conill, Josep M. Palau i Carolina Telechea, en roda de premsa.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E n arribar a l’equador de 
l’actual mandat muni-
cipal, Esquerra Repu-

blicana a Igualada va oferir 
una roda de premsa de balanç 
posant sobre la taula l’acció de 
govern duta a terme pel grup 
del PDeCAT.
El portaveu del grup republi-
cà, Josep M. Palau, va assegu-
rar que “durant aquests dos 
anys veiem un estancament 
a la ciutat, sobretot compa-
rativament amb altres ciutats 
del país”, i va mostrar el grup 
d’Esquerra “com l’alternativa 
de govern a Igualada, apor-
tant solucions als problemes 
existents i afrontant els reptes 
de ciutat”, afirmava. “La ciutat 
continua bastant igual que fa 
dos anys, altres ciutats estan 
fent passes per encara el seu 
futur, i aquí ens quedem en-
rere”.
El portaveu republicà afegia 
que “cada any acaben una car-
rera prop de 400 joves igua-
ladins, i veuen que a la ciutat 
quasi no hi ha oportunitats la-
borals de qualitat. Això impli-
ca haver de marxar a treballar 
a fora”. 
Palau va plantejar una aposta 
ferma i decidida dels republi-
cans per activar els sectors amb 

més futur econòmic, com les 
TIC i el disseny, “ajudant més i 
millor a les PIMES, autònoms 
i a les empreses en l’R+D, com 
a política imprescindible”, ex-
plicava Palau, sense deixar de 
banda el comerç igualadí, on 
el govern no ha fet els deures 
de revitalització. “Si aquí hi ha 
bons sous, Igualada serà una 
ciutat potencialment forta a 
nivell comercial. No n’hi ha 
prou en què ens vinguin mi-
lers de persones al Rec.0 dues 
vegades a l’any”. Palau creia 
fermament que “cada vegada 
és més visible que som una 
alternativa de govern a Igua-
lada, hi ha un intens treball 
de dos anys i en algunes coses 
hem condicionat al govern de 
Marc Castells, com l’audito-
ria a la Hispano Monbus, o la 
congelació de l’IBI”.
La regidora Carolina Telec-
hea, va posar de relleu el pro-
jecte republicà d’una política 
educativa “que ens faci ser 
la ciutat amb menys fracàs i 
abandonament escolar de Ca-
talunya, com a principal antí-
dot davant les desigualtats i la 
pobresa en el futur”, afirmava 
Telechea. “Aquí paguem molts 
impostos i la ciutat no és capaç 
d’oferir una igualtat d’oportu-
nitats per a tothom”, deia.
Telechea afegia que “hem de 

promoure un Projecte Educa-
tiu de Ciutat on tots els agents 
educatius s’hi impliquin”. La 
regidora republicana també va 
fer referència a la necessitat de 
treballar en millors polítiques 
d’habitatge, “amb l’objectiu 
que cap persona hagi de pagar 
pel lloguer del seu habitatge 

més d’un terç dels seus ingres-
sos”.
En aquest sentit, els republi-
cans es marquen com a reptes 
a afrontar la creació de més 
i millor feina a la ciutat, fer 
d’Igualada una ciutat d’igual-
tat d’oportunitats i planificar 
i connectar la Igualada del 
futur. ERC Igualada, doncs, 
reclama “una acció transfor-
madora, més enllà de l’oferta 
d’entreteniment”.  
Finalment Enric Conill criti-
cava “la manca de planifica-
ció de futur de la ciutat per 
part del govern, que no té un 
projecte de futur per Igualada, 
sinó una mirada curtermi-
nista i sense visió de Conca”, 

explicava Conill. El republicà 
va reclamar la responsabilitat 
del govern d’elaborar un nou 
POUM, “l’eina més important 
de planejament de la ciutat”, 
assegurava, i acabava afirmant 
que “el govern s’omple d’ex-
cuses per no afrontar el repte 
que té amb el seu planejament. 
Aquí es fan coses aïllades, 
però no en una direcció clara. 
Que no afronti el nou POUM 
és escandalós, només fan que 
donar una pila d’excuses. El 
planejament no només serveix 
per a créixer, sinó també per a 
transformar, i seguim sense 
donar sortida als problemes 
més seriosos de la ciutat, com 
l’estat dels barris”.  

L’Hospital obrirà properament una nova botiga
al vestíbul de l’Hospital amb 
una superfície de 30 m2 apro-
ximadament.
Aquesta licitació contempla la 
gestió i explotació d’una boti-
ga per a la venda de premsa, 
revistes, llibres, floristeria, 
venda de petits objectes de 
regal i petits estris de neteja 

personal.
Les condicions de la licita-
ció estan publicades al perfil 
del contractant del Consorci 
Sanitari de l’Anoia dins de la 
Plataforma de contractació 
pública. Els interessats es po-
den adreçar a l’enllaç: http://
bit.ly/1NfPCxM

Manteniment i Reparació

T. 93 805 20 96  M. 689 18 42 87
C/ Av. Madrid, 32    Òdena   totcamioodena@gmail.com



Neix un nou grup de suport per a no professionals 
que cuiden persones depenents

16  |  IGUALADA Divendres, 16 de juny de 2017

El grup de suport és un espai de relació i intercanvi d’experiències.

La Coll@nada comença 
el compte enrere per a 
una Festa Major “plena 
de canvis i 
noves propostes”REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament d’Ac-
ció Social i Igualtat de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da ha posat en marxa un nou 
Grup de Suport Emocional i 
d’Ajuda Mútua (GSAM), un 
espai de relació, suport psico-
lògic i intercanvi d’experiènci-
es i ajuda entre persones cui-
dadores no professionals. 
El grup el formen un màxim 
de vint persones de la ciutat, 
cuidadores no professionals 
de persones en situació de de-
pendència i que, des dels Ser-
veis Socials municipals, se’ls 
ha orientat perquè participin 
en aquestes sessions. Condu-
ït per una psicòloga, va ini-
ciar l’activitat a l’Espai Cívic 
Centre el passat divendres, 9 
de juny, i tindrà continuïtat 
un dia a la setmana durant 
els mesos de juny, setembre, 
octubre i novembre, fins a un 
total de setze sessions d’una 
hora i mitja de durada. 
Aquest vol ser un espai que 

El Consell Comarcal ajuda a elaborar pressupostos 
participatius a diferents municipis de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha ofert recur-
sos per treballar els 

pressupostos participatius 
als municipis anoiencs que 
ho han sol·licitat: Copons, 
Capellades, Vallbona d’Ano-
ia, la Torre de Claramunt i el 
Bruc de l’Anoia. L’ens comar-
cal ha organitzat tres sessions 
grupals amb els càrrecs elec-
tes dels diferents consistoris 
per tal de treballar i entendre 
els pressupostos participa-
tius, el 25 de maig, el 20 de 
juny i l’11 de juliol. Després 
d’aquestes sessions es farà un 
treball individualitzat amb 

contribueixi a evitar la sobre-
càrrega emocional i física de 
la cura, conèixer altres perso-
nes cuidadores, evitar la sole-
dat i reduir l’estrès, millorant 

així la qualitat de vida de les 
persones en situació de de-
pendència. El servei el presta 
el departament d’Acció Soci-
al de l’Ajuntament d’Iguala-

da gràcies al suport de l’àrea 
d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona i el 
seu Servei de Suport de Pro-
grames Socials. 

“Amb les piles posades i ganes 
d’atiar el foc” aixi es mostra 
“La Coll@nada” davant la fes-
ta major d’enguany, que com 
ja van avisar,serà una festa 
major plena de canvis i noves 
propostes. Especialment nova 
i central, és la proposta que ja 
van avançar fa uns mesos de 
“nou espai”, amb la voluntat 
de descentralitzar l’oferta noc-
turna, evitar la massificació i 
programar una oferta durant 
tota la setmana coorganitzada 
amb el teixit cultural i social 
de la ciutat, apostant a més 
per nous formats i ampliant 
l’edat dels participants amb “la 
coll@nadeta”.
Aquest nou espai ubicat al 
“Pati Vila” al barri del Rec, es-
devindrà un punt neuràlgic de 
la festa major d’enguany, amb 
una logística preparada per 
acollir a més activitats orga-
nitzades per diverses entitats 
de cultura popular de la ciutat, 
a banda de les ja activitats con-
solidades per la colll@nada .

Diumenge llançament de 
l’spot i del Verkami
Aquest diumenge a més la 
Coll@nada fara públic el nom 
del nou espai, amb un espot 
on han participat més de 50 
persones de diverses entitats 
juvenils i culturals de la ciu-
tat. Un espot del qual, diver-
sos membres de la coll@nada 
han afirmat “visibilitza l’esforç 
del teixit comunitari igualadí 
per impulsar tot allò que dona 
vida a la ciutat”
També destaquen el verkami 
que llançaran aquest diu-
menge com una aposta forta 
per fer que tota la ciutadania 
pugui donar impuls a aquest 
nou projecte i els recursos 
logístic i d’infraestructura 
que necessita per tal de po-
der desenvolupar l’activitat 
de forma exitosa.

cada un dels municipis per 
impulsar el projecte l’any 
vinent.
El pressupost participatiu és 
el mecanisme de democràcia 
directa que permet als ciuta-
dans influir o decidir direc-
tament sobre els pressupos-
tos públics, generalment el 
pressupost del seu municipi, 
mitjançant processos de par-
ticipació ciutadana.
El suport del Consell Comar-
cal de l’Anoia està emmarcat 
en el pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, instru-
ment preferent per a l’exer-
cici de les competències de 
cooperació i assistència local 
de la Diputació de Barcelona, 

que es configura amb la vo-
luntat d’ajustar-se al màxim a 
la realitat diversa i asimètrica 

del món local, tot garantint 
l’efectivitat del principi esta-
tutari de diferenciació.

FirAnoia lliura el xec de 6.000€ 
REDACCIÓ / LA VEU 

F ira d’Igualada feia lliu-
rament del xec per valor 
de 6000€ al guanyador 

del sorteig entre tots els com-
pradors d’un vehicle durant la 
darrera  FirAnoia. L’afortunat 
era Manuel Morales Clemen-
te que va comprar un Citroën 

Jumpy XS al concessionari Fu-
turauto. Només hi participen 
les persones que han tancat la 
compra d’un cotxe durant els 3 
dies de la fira, que aquest any 
van ser 81 persones.
Dels 6000€ del premi, 3000€ 
són aportació de Fira d’Iguala-
da i els altres 3.000€ van a càr-
rec dels concessionaris.



Un servei de Whatsapp resol a Igualada 
dubtes a joves i famílies sobre les drogues

El Casal del Passeig 
acull avui un 
debat sobre la salut 
mental de les dones

REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Sa-
nitat i Salut Pública de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da ofereix, des d’aquest mes de 
juny, un servei d’atenció i ori-
entació via Whatsapp adreçat a 
joves, adolescents i famílies, en 
relació al consum de drogues. 
El número a través del qual 
es poden adreçar consultes al 
Servei de Prevenció de les Ad-
diccions és el 638 904 206. 
El servei ofereix informació i 

  IGUALADA  | 17Divendres, 16 de juny de 2017

Avui divendres 16 de juny, al 
Casal del Passeig, a les 18:00h, 
intercanviarem i debatrem  
sobre el tema de la salut men-
tal de les dones. La taula ro-
dona està inclosa dins de les 
activitats de celebració del dia          
d’Acció per la salut de les dones 
que organitza el MICOD cada 
any. Serà moderada per Mari-
bel Nogué, escriptora i defen-
sora activista dels drets de les 
dones.
L’activitat és organitzada per 
l’APPA, l’Associació de Psicò-
logues i Psicòlegs de l’Anoia 
i en ella hi participaran qua-
tre psicòlogues de l’ entitat, 
Vanesa Postigo, Inés Vidal, 
Montse Martí i Pilar Arbós 
per parlar de la salut mental 
femenina actualment, la psi-
cosomàtica i la simptomato-
logia del cos i la construcció i 
deconstrucció de la femenitat.

Dimarts vinent, 
cantada coral a Cal 
Font en favor dels drets 
dels refugiats

“Qui no pugui empatitzar amb 
aquesta realitat i avergonyir-se 
dels mínims que no els garan-
tim és que té el cor congelat”, 
va deixar dit en Carles Capde-
vila en relació al drama de les 
persones que fugen del terror i 
s’emparen en el dret internaci-
onal d’asil per demanar refugi 
entre nosaltres.
Després de la manifestació i 
del magne concert organitzat 
per Casa Nostra Casa Vostra 
el mes de febrer, sembla que 
la realitat dels refugiats s’hagi 
esvaït de la nostra presència, 
però no és així.
El 20 de juny és el Dia Mundi-
al dels refugiats i, des d’UCFR 
- Anoia, s’han proposat que no 
ens pot passar per alt i, amb el 
suport d’Igualada Solidària, 
han convocat una cantada, a 
les 19.30 hores a Cal Font, per 
la pau l la llibertat a la que hi 
són convidades especialment 
totes les corals de casa nostra.
Les seves veus es sumaran a 
totes les persones que ens hi 
podrem afegir per palesar que 
no ens resignem, que el nostre 
silenci no ens pot fer còmpli-
ces de la dissort dels milers i 
milers de persones que fugen 
del terror i la destrucció del 
que fins ara havia estat casa 
seva, la seva terra, el seu país... 

orientació a adolescents i jo-
ves que consumeixen drogues 
i que volen abandonar-ne 
el consum; assessorament a 
aquells interessats a reduir els 
riscos i danys de les drogues; 
informació sobre les diferents 
substàncies, efectes, riscos i 
conseqüències; suport a les fa-
mílies per tal de descobrir di-
nàmiques relacionals o desor-
dres que puguin portar els fills 
al consum de drogues; suport  
psicològic i emocional; i recol-
zament personal, comprensió 

o acompanyament. 
L’objectiu de l’atenció via 
Whatsapp és posar a l’abast 
d’aquells ciutadans que ho 
necessitin una nova via de 
consulta molt més directa. A 
banda, però, es pot seguir con-

tactant amb aquest servei a 
través de Facebook, de l’adreça 
electrònica promociosalut@
aj-igualada.net i presencial-
ment, demanant cita prèvia 
al 93 803 19 50 (ext.409) o al 
mateix 638 904 206. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l programa “Beveu 
menys” va néixer l’any 
1995 en el marc d’un 

projecte col·laboratiu interna-
cional de l’OMS amb l’objectiu 
de difondre a tot Catalunya les 
estratègies de detecció i inter-
venció breu en matèria d’al-
cohol en l’àmbit de l’atenció 
primària. L’abordatge habitual 
en el consum d’alcohol ha es-
tat gairebé sempre dicotòmic, 
o s’és addicte o no se n’és. Els 
nous paradigmes s’adapten 
més a la realitat existent, i esta-
bleixen tres nivells de gravetat 
segons els símptomes, cosa que 
desestigmatitza la persona. 
Es tractaven com a problemes 
independents l’abús i la depen-
dència. Ara, amb aquesta nova 
visió, es parla del trastorn per 
consum d’alcohol (TCA) i con-
sum excessiu reiterat (CER); es 
combinen els criteris diagnòs-

L’Atenció Primària tracta 
el problema de l’excés en 
el consum d’alcohol

tics anteriors i s’estableixen 
nivells de gravetat segons els 
símptomes. La nova visió afa-
voreix el tractament precoç de 
la malaltia alcohòlica en paci-
ents de menys gravetat. 
Els consums per sobre de 20 g/
dia en les dones i 40 g/dia en 
els homes de forma persistent 
o contínua es poden conside-
rar consum excessiu reiterat. 
A tall d’exemple, 10 g d’alcohol 
equivalen a un vas de vi o una 
cervesa petita. 
L’interès per aquest problema 
de salut és tan rellevant que 
van haver de fer-se’n dues edi-
cions per poder arribar als pro-
fessionals del centre de salut 
que en són referents de cada 
àrea bàsica de salut. Els dies 24 
de maig i 7 de juny, l’edifici de 
la Gerència Territorial de l’ICS, 
a Sant Fruitós de Bages, va aco-
llir a més de 55 professionals 
de salut de les sis comarques de 
la Catalunya Central.

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



LES PLATAFORMES DE FINANÇAMENT PARTICIPATIU DOBLEN EL SEU VOLUM EN UN ANY

Fort increment en les exportacions d’alt contingut tecnològic els 
darrers anys. Decisiu per un creixement econòmic sa i sostenible.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Frens a la competitivitat que sí fan por:
Els preus de l’energia i incompliments del Corredor frenen a BASF

La remuneración 3,3 M de ocupados está por debajo del 
salario mínimo. ¿Continuará esa tendencia?

FRAN DE LA TORRE director de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC.
@frandelatorre

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

E l fet de que les PIMES utilitzin alternatives 
de finançament no bancàries és una peça 
clau per millorar la seva situació financera i 
aconseguint major competitivitat. Perquè les 

PIMES siguin més potents, financerament parlant, és 
necessari que puguin desvincular-se de la dependència 
bancària i el creixement de les alternatives de finança-
ment com el crowdlending els ofereix una oportunitat 
per això. Com diversificar les fonts de finançament més 
enllà de la banca tradicional?
Gràcies a internet i a la desintermediació bancària de les 
plataformes de finançament participatiu, avui en dia ja 
és una realitat el que un préstec, per exemple de 200.000 
euros per inversió o per liquiditat, sigui finançat amb de-
senes d’inversors, de forma automàtica i quasi instantà-
nia a través de Plataformes de Finançament Participatiu 
(PFP).

Préstecs per empreses de 300.000 euros sense bancs de 
per mig? 
Per molts empresaris i inversors, aquest model on-line 
és l’evolució natural del sector dels préstecs a empreses, 
i les empreses que ho proven solen quedar sorpreses de 
poder finançar les seves necessitats financeres sense ni 
tan sols sortir del seu despatx, sense ni tan sols anar a 
Notari gràcies a la utilització de la signatura electrònica, 
i a uns costos que són més o menys competitius amb les 
baixos preus oferts per la banca tradicional actualment 
subvencionada pel Banc Central Europeu. Des del punt 
de vista dels inversors, ja ningú dubte de l’existència d’un 

XAVIER MORALES
Economista
@xm300

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
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QUAN FAS POP JA NO HI HA STOP... 
TAMBÉ PEL MILLOR BANC DEL MÓN.

E l Banco Popular va traspassar el 
passat dimarts dia 6 de juny de 
2017 als 91 any de vida. El Banc 
Central Europeu va determinar 

a través del seu òrgan de vigilància, el Me-
canisme Únic de Supervisió, que el banc es 
trobava en “fallida o a punt de fer fallida”. 
Els problemes de liquidat s’havien agreujat 
notablement en els darrers dies i el banc no 
podia afrontar la massiva retirada de dipò-
sits.

La compra per 1 euro per part del Banco 
Santander a l’endemà, el 7 de juny, suposarà 
probablement la desaparició de la marca i 
un dur ajustament de plantilla i oficines. La 
bona notícia és que a priori no ens costarà 
calés al contribuents i tota la pèrdua l’assu-
meixen els accionistes i bonistes i el mateix 
Santander que no rep garanties ni ajudes 
públiques en la compra.

El POP i la solvència: el Banco Popular his-
tòricament havia estat anomenat en mitjans 
especialitzats com el millor banc del món, 
l’entitat més solvent i confiable. En els dar-
rers 10 anys però, els seus gestors han comès 
errors majúsculs en la seva tardana aposta 
per la immobiliària, la compra “a pèl” del 
Banco Pastor i en deixar passar repetida-
ment la possibilitat d’una fusió reparadora. 
L’efecte sobre el valor de les accions en bor-
sa i sobre els ratis de solvència de l’entitat 
són coneguts. 

La liquiditat i ja no hi ha STOP: amb la sol-
vència en entredit, els erràtics canvis en la 
direcció, els anuncis de noves ampliacions 
de capital i les alertes dels mateixos audi-
tors interns del banc sobre els comptes, han 
encès finalment l’espurna de la desconfian-
ça entre els dipositants... i llavors passa com 
a l’anunci de les patates xips: fas POP i ja no 
hi ha STOP.  

X. MORALES

nou “asset class” en el que inversors de tot el món estan 
diversificant les seves carteres. Inversors particulars, pro-
fessionals i fins i tot institucionals estan canalitzant fons 
cap a PIMES a través de la inversió en carteres de préstecs 
originats i gestionats per aquestes Plataformes de Finança-
ment Participatiu.
Els volums originats a Europa només durant el primer 
semestre del 2016 van superar els 2.400 milions, dels 
quals 2.000 a Anglaterra i 400 a Europa continental, regió 
aquesta que està creixent al 100% anual. A Espanya, el pri-
mer préstec a una empresa a través d’una PFP el va fer Ar-
boribus a una empresa de Sant Quirze del Vallès fa tan sols 
3 anys. Com un bon exemple del creixement exponencial 
del sector, des d’aleshores, Arboribus ja ha concedit prop 
de 10 milions en préstecs a més de 200 empreses de tot 
l’Estat, i compta amb més de 3.000 inversors registrats. 
El sector s’està a poc a poc consolidant a Espanya, i ho 
podem veure tant per la sortida de cada vegada més pla-
taformes com per la regulació específica aprovada pel Par-
lament Espanyol l’any passat (Llei 5/2015) que instaura la 
superfició de les PFPs per part de la CNMV, donant molta 
més seguretat i confiança tant a l’inversor com a l’empresa. 
En la meva opinió i la d’altres experts del sector no dubten 
que les Plataformes de Finançament Participatiu on avui 
operen a part d’Arboribus altres com NoviCap, LoanBook 
o Finanzarel s’acabaran fent amb el 30% / 40% del mercat, 
avui dominat per la banca tradicional, que a Espanya re-
present uns 300.000 milions.  Les empreses anglosaxones 
han tingut tradicionalment moltes més alternatives en les 
que diversificar les seves fonts de finançament.  

XAVIER MORALES

“La compra per 1 euro per 
part del Banco Santander a 
l’endemà, el 7 de juny, supo-
sarà probablement la desa-
parició de la marca i un dur 
ajust de plantilla i oficines.

ENRIC CALVO

No poden ser autònoms econò-
micament dependents als quals 
realitzin la seva professió con-
juntament amb altres en règim 
societari, o sota una altra forma 
jurídica admesa en dret.

EDUARD GRAELL

Realment el disseny 
és una disciplina amb 
capacitat per trans-
formar el futur? 

E. GRAELLF. DE LA TORRE

A quests dies s’està duent a terme el con-
grés Barcelona Design Week sota el lema 
“Transformant la societat”. L’objecte de 
debat és saber quin impacte pot tenir el 

disseny a la societat del futur. Realment el disseny és 
una disciplina amb capacitat per transformar el futur? 
Sembla clar que ja avui dia i en un futur immediat 
la innovació serà clau. Les empreses i organitzacions 
(i també les persones a títol individual) necessitaran 
adaptar-se a un món cada vegada més canviant i el 
disseny com a disciplina estratègica i creativa pot aju-
dar a detectar necessitats i proposar noves solucions a 
problemes fins ara inexistents.
Un exemple el tenim en  els problemes mediambien-
tals que haurem d’afrontar i que seran un dels grans 
reptes de futur com a societat . Corrents com l’ecodis-
seny ja estan treballant en aquesta línia des de fa anys, 
dissenyant productes no només amb criteris de ren-
dibilitat econòmica sinó també d’impacte ambiental.
El consum i producció sostenible també són un dels 

reptes de futur. Com podem els dissenyadors impul-
sar una major consciència social a través de les nostres 
propostes? Té cabuda la producció local en un món 
globalitzat? El boom de productes autoeditats, peti-
tes series de producte que fugen de l’estandardització 
i fabricació en massa sembla demostrar que hi ha un 
mercat més enllà de les propostes de les grans multi-
nacionals,  alhora que impulsen l’activitat d’artesans i 
petits industrials locals.
Està clar que la resposta a aquests problemes tant trans-
versals no passarà només pel disseny...altres disciplines 
hi tindran molt a dir i probablement la conscienciació 
com a consumidors serà l’aspecte fonamental per defi-
nir el nostre futur com a societat. Quan siguem cons-
cients del poder que tenim com a consumidors i en-
tenguem que comprar samarretes a 4€ o cadires a 15€ 
no sempre surt tant barat com sembla (i no només per 
la poca qualitat o durabilitat del producte) podrem dir 
que estem fent/consumint bon disseny i alhora trans-
formant positivament la nostra societat.  

EDUARD GRAELL SANTACANA Dissenyador industrial a Loop Innovació
@eduard_graell

EL FUTUR DEL DISSENY



Prop de 90 joves s’han  format en cursos especialitzats 
de sectors com l’adoberia, la química, el metall o el tèxtil

Cursos de soldadura, 
pneumàtica, 

hidràulica, logística 
industrial disseny, 

aparadorisme, operari, 
carretillador, són 
alguns dels cursos 

que s’han fet

Judit Bonet, Àngels Chacón, Xavier Badia i Joan Mateu, en roda de premsa.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E stem raonablement sa-
tisfets”, deia dimecres 
Xavier Badia, President 

del gremi de Curtidors i dele-
gat a l’Anoia de la Cambra de 
Comerç. “Estem contents”, rei-
terava Joan Mateu, de la Sec-
torial de Química de la Unió 
Empresarial de l’Anoia (UEA).  
Les dues frases serveixen per a 
resumir les bones condicions 
que semblen tenir els cursos 
“a mida” que la UEA i l’Ajun-
tament organitzen per a joves 
en atur o que volen simple-
ment formar-se en feines que, 
segur, tenen demanda entre els 
sectors empresarials de casa 
nostra. 
Dimecres, la tinent d’alcalde 
de Dinamització Econòmica, 
Àngels Chacón, Xavier Badia 
i Joan Mateu, i la tutora d’un 
dels programes desenvolu-
pats, el Joves per l’Ocupació, 
Judit Bonet, van fer balanç del 
seguit de cursos que es venen 
realitzant, amb la participació 
de 90 joves. 
Chacón ha recordat que l’Ajun-
tament de la capital de l’Anoia 
“treballa de la mà de diferents 
sectors industrials locals per 
a ajudar-los a incrementar la 
seva competitivitat impulsant 
a la ciutat i a la Conca d’Òdena 
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aquelles accions de formació 
ocupacional, formació inte-
grada, formació professional 
i formació universitària que 
contribueixin a cobrir la seva 
demanda”. En aquesta línia 
van les darreres accions dels 
Programes Anoia Activa i Jo-
ves per l’Ocupació que avui 
s’han posat en valor. 
Pel que fa a Anoia Activa, 
aquest any es duen a terme 
cursos directament orientats 
a l’àmbit metal·lúrgic, com 
Soldadura per elèctrode re-
vestit, Pneumàtica-Hidràulica, 
Logística Industrial i Disseny 
Industrial, amb la participa-
ció en total de 45 alumnes. 
En aquest cas, han adquirit 
competències com diferents 
tipus de soldadura o disseny 
de  peces industrials utilitzant 
els programes AutoCad i Soli-
dworks. 
Pel que fa al programa Joves 
per l’Ocupació, que posa espe-
cialment l’accent en la forma-
ció professionalitzadora i en la 
contractació bonificada, es de-
senvolupen formacions de Ve-
nedor del sector retail-moda 
–alineat amb el sector tèxtil i 
impartint coneixements d’apa-
radorisme, atenció al client, 
tendències de moda o llengua 
anglesa– i també les d’Auxiliar 
de magatzem i d’Operari auxi-

liar i de magatzem en indústri-
es químiques, enfocats als sec-
tors químic i de l’adoberia. Hi 
han pres part també un total 
de 45 joves estudiants. 

Aquest darrer cas, com s’ha 
detallat, és un clar exemple 
de formació desenvolupada 
al 100% responent a les ne-
cessitats expressades per les 
empreses locals i, per tant, 
es compleix el doble objectiu 
d’ajudar a solucionar la manca 
de mà d’obra qualificada de la 
indústria i de donar una sorti-
da laboral ràpida als joves que 
hi participen. Els alumnes han 
cursat les matèries a l’Escola 
d’Enginyeria del Campus Uni-
versitari d’Igualada i ara inici-
aran pràctiques en empreses 
aprenent, entre altres, a nete-
jar i desinfectar laboratoris, 
a operar amb productes quí-
mics en magatzem, a treballar 
amb carretons a les indústries 
i a donar suport a operacions 
elementals en laboratori i in-
dústria química. 
El balanç per part dels impul-
sors d’aquestes accions és posi-
tiu i, de cara a propers cursos, 
tal i com afirma Chacón, la 

voluntat és “seguir treballant 
en la mateixa línia de suma 
d’esforços per a donar un bon 
futur laboral als nostres joves i 
per a fer més competitives les 
nostres empreses”.  
Joan Mateu explicava que “al 
sector químic som prop de 30 
empreses a la comarca, que 
ara estem agrupades sota una 
Sectorial de la UEA. En una 
de les primeres reunions que 
vam tenir ja va sorgir el tema 
de la formació com a quelcom 
molt important, i realment 
n’estem molt contents del re-
sultat”. Per la seva banda, Xa-
vier Badia exposava que “les 
necessitats del sector químic i 
dels curtits són pràcticament 
les mateixes. El que manca 
moltes vegades quan ens ve 
nou personal és que tingui 
una base prèvia, de manera 
que sigui més fàcil l’adaptació 
dels treballadors al ritme de 
treball, i estem raonablement 
satisfets amb aquests cursos 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Gerència Territorial 
Catalunya Central de 
l’ICS, a Sant Fruitós de 

Bages, ha acollit l’acte d’aco-
llida dels 25 especialistes en 
formació, vint dels quals cor-
responen a l’especialitat de 
medicina de família i cinc a 
infermeria familiar i comuni-
tària. En el decurs de l’acte, la 
gerent territorial Anna Aran 
ha destacat els valors associats 
a la formació d’especialistes, 
una activitat que obliga tot-
hom al debat, a la interpel·la-
ció i a la millora contínua. 
Els metges interns residents 
(MIR) en l’especialitat de me-
dicina de família seguiran el 
pla de formació durant un 
període de quatre anys, fins 
al 2021. Per comarques, n’hi 
ha vuit que estaran adscrits a 
centres d’atenció primària del 

Set nous especialistes mèdics en 
formació s’incorporen a l’Anoia

Bages; set que ho estaran a 
centres d’Osona i cinc, a cen-
tres de l’Anoia. Pel que fa a les 
especialistes en infermeria fa-
miliar i comunitària, estaran 
a la Unitat Docent Multipro-
fessional d’Atenció Familiar i 
Comunitària Catalunya Cen-
tral els propers dos anys. N’hi 
haurà dues a l’Anoia, dues al 
Bages i una a Osona. 
La Gerència Territorial Ca-

talunya Central de l’ICS for-
ma, actualment, un total de 
87 especialistes en ciències 
de la salut i la previsió és que 
aquest nombre augmenti en 
les futures promocions. La 
formació d’especialistes res-
pon a les línies estratègiques 
que l’ICS té establertes, con-
cretament, les relacionades 
amb la promoció del coneixe-
ment entre els professionals. 

ASSESSORIA LABORAL -  FISCAL  -  COMPTABLE
DEFENSA JURIDICA I MERCANTIL - ASSEGURANCES
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Representants del Casal Popular, l’Ajuntament, la Flama  del Canigó i l’Ass. de la Gent Gran.

Els Trabucaires d’Igualada inicien una campanya 
per a apadrinar la Tronada de la Festa Major

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, la colla de 
trabucaires d’Iguala-
da ‘Els Voladors’ ini-

cia la campanya ‘Apadrina un 
tro’, per tal d’aconseguir pa-
drins per la tronada de Festa 
Major. Amb l’objectiu de fer de 
la tronada una activitat cada 
cop més lluïda, es demana la 
participació i col·laboració 
de persones, entitats i establi-
ments que viuen intensament 
la Festa Major.
Els trabucaires ofereixen la 
possibilitat d’apadrinar un tro, 
una caixa de trons o un mascle 
de la tronada, a canvi de dife-
rents recompenses. Així, apa-
drinar un tro té un cost de 5 
euros i a canvi els participants 
constaran en la llista de pa-
drins de la tronada, a més de 
rebre un petit detall. També 
es pot apadrinar una caixa de 

trons, a un cost de 25 euros, i 
a canvi es rebrà una samarreta 
exclusiva de la tronada.
Finalment, també s’ofereix la 
possibilitat d’apadrinar un 
dels mascles de la tronada, a 
un cost de 50 euros i pensat es-
pecialment per a establiments 
i entitats de la ciutat que cons-
taran com a patrocinadors en 
el cartell de la tronada i rebran 
un obsequi de la colla. 
Es pot participar de la cam-
panya contactant directament 
amb els membres de la colla, 
al cafè de l’Ateneu  (c. st. Pau, 
9), a les Cotxeres dels Moixi-
ganguers (pl. de Catalunya, 1) 
i a Cal Rabell (c. sta. Caterina, 
17). També es pot apadrinar 
per correu electrònic, escri-
vint a trabucairesigualada@
gmail.com. 
L’any passat, ja van ser més 
de 20 empreses/entitats i més 
de 100 padrins de trons que 

van participar-hi, i que van 
fer possible ampliar la trona-
da amb més mascles i petards, 
així com garantir-ne la seva 
viabilitat. L’objectiu d’enguany 
és arribar als 150 trons i als 25 
mascles.

Serà el 23 d’agost
La tronada d’enguany es durà 
a terme el dimecres 23 d’agost, 
vigília de Sant Bartomeu, a 
les 12 del migdia a la Rambla 
st. Isidre d’Igualada. En pocs 
anys, la tronada igualadina 
s’ha convertit en un tret dis-
tintiu de la Festa Major de la 
ciutat, ja que és un element 
compartit amb molt poques 
ciutats catalanes degut al seu 
singular sistema de preparació 
i de detonació. És un acte de 
valor patrimonial de primer 
ordre, amb una espectacular 
i marcada personalitat. Cada 
any la tronada l’encén una per-

sona que forma part activa de 
la vida associativa de la ciutat 
i/o de la Festa Major. La seva 
identitat es manté en el més 
estricte secret i es comunica a 

l’afortunat per carta uns dies 
abans de l’esdeveniment. 
Podeu veure un vídeo de la 
tronada a youtube.com/watc-
h?v=834E_VtzPSQ 

La revetlla de Sant Joan a Igualada permetrà triar entre una 
festa popular a la Rambla o un ball de pagament a l’Escorxador
REDACCIÓ / LA VEU 

A questa setmana s’han 
presentat el cartell i el 
programa d’actes de la 

Revetlla de Sant Joan a Igua-
lada, un seguit de propostes 
elaborades conjuntament entre 
l’Ajuntament i diferents entitats 
i col·lectius que, per segon any, 
sumen esforços amb la volun-
tat d’oferir una nit variada i 
amb alternatives per a tots els 
públics. 
Hi participen el departament 
municipal de Promoció Cul-
tural, l’Associació Flama del 
Canigó, El Foment Casal Po-
pular d’Igualada i l’Associació 
de Gent Gran, amb la col·labo-
ració també, com és habitual, 
d’entitats esportives i culturals 
i de les colles de diables. El 
disseny del cartell d’enguany 
és obra de l’il·lustrador Xavier 
Mula. 
Com és tradició, el divendres 
dia 23, cap a les 19h, arribarà 
la Flama del Canigó, que hau-
ran portat desenes d’atletes i 
escolars fent relleus des de la 
Catalunya Nord fins a la capi-
tal de l’Anoia. Serà a les 20h, a 
la Plaça de l’Ajuntament, quan 
es farà l’encesa del peveter, es 
llegirà el manifest de la diada i 
les entitats i representants dels 
diferents municipis encendran 

les seves torxes i s’enduran ar-
reu de la comarca aquest foc 
carregat de simbolisme. 
A les 22h, sortint des de la Pla-
ça Sant Miquel tindrà lloc el 
Correfoc de Sant Joan, coordi-
nat en aquesta ocasió pels Dia-
bles d’Igualada i amb la partici-
pació del Grup Mal Llamp i els 
Petits Mal Llamp, els Pixapò-
lvora d’Igualada i els Diables 
d’Igualada amb els Petits Dia-
bles d’Igualada. Passarà pel c/ 
Sant Roc, el c/ Sant Sebastià, la 
Pl. De la Creu, el c/ Nou, la Pl. 
del Pilar i el c/ del Born, finalit-

zant a la Pl. Ajuntament. 
A les 21:30h aquells que vul-
guin sopar a la fresca, ho po-
dran fer a la Rambla Sant Isidre 
on, amb la Flama arribada des 
del Canigó, s’encendran brases 
i tothom que ho desitgi hi po-
drà preparar el seu sopar. Hi 
haurà, doncs, servei de barba-
coa, taules i cadires a disposi-
ció, en una iniciativa que pro-
mou El Foment Casal Popular 
d’Igualada. 
El recinte de l’antic Escorxador 
acollirà, per segon any, la Re-
vetlla Tradicional, coordinada 

per l’Associació de Gent Gran 
de la ciutat. Començarà també 
a les 22h, tindrà l’ambientació 
que requereix l’ocasió i hi ac-
tuarà l’orquestra Gerunda, que 

compta amb un repertori de 
prop de cent-cinquanta can-
çons clàssiques dels anys ’60, 
’70 i ’80. Amb l’entrada, que té 
un preu de 8 euros anticipada 
i 10 euros la mateixa nit de la 
revetlla, els assistents gaudiran 
de cava i coca. Les localitats es 
poden adquirir prèviament al 
local de l’associació, al Casal 
del Passeig. 
Finalment, a les 23:30h i a la 
Rambla Sant Isidre, comen-
çarà la revetlla de caire més 
familiar i jove que promou 
també El Foment Casal Popu-
lar d’Igualada, amb el grup de 
Les Absentes i el seu directe 
fresc i festiu gràcies a la fusió 
de música popular i tradicio-
nal, i també amb l’orquestra 
Raggatunning, que reformula 
grans hits estivals i sintonies 
televisives amb sons llatins, 
tropicals, funkoides i disco. 
Aquesta proposta tindrà l’ac-
cés gratuït.



La colla Mal Llamp, donant consells sobre foc i petards a alumnes del Mowgli.
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Protecció Civil dóna consells als nens de les escoles 
per celebrar una revetlla de Sant Joan més segura

El Consorci de Salut i 
Social de Catalunya
premia l’Hospital 
d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

F a uns dies ha tingut lloc 
a l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada una jornada 

de la campanya de sensibilit-
zació ‘Revetlles amb precau-
ció’ que cada any organitza 
la Direcció General de Pro-
tecció Civil de la Generalitat 
(DGPC). A la sessió s’ha re-
presentat l’obra de teatre ‘A foc 
lent’ davant d’una cinquan-
tena d’alumnes de 5è i 6è de 
l’Escola Mowgli d’Igualada.
L’any passat es va iniciar amb 
molt bons resultats aquesta 
nova manera d’apropar de for-
ma amena i didàctica els con-
sells de seguretat per a joves 

a través d’una obra de teatre 
que explica les anècdotes de 
tres joves durant la nit de Sant 
Joan. Enguany, les representa-
cions es fan a una quinzena de 
municipis i està previst que la 
vegin uns 1.300 nens i nenes 
d’entre 10 i 13 anys.
Abans de l’obra, el director dels 
serveis territorials d’Interior a 
la Catalunya Central, Eduard 
Freixedes, i el regidor de Qua-
litat Urbana i Protecció Civil 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Jordi Pont, han presentat la 
jornada als alumnes i han do-
nat pas a un representant de 
la Creu Roja d’Igualada, el 
qual ha donat els consells sa-
nitaris en cas de patir lesions 

com cremades, contusions o 
objectes estranys als ulls.
Una vegada acabada l’obra de 
teatre, els alumnes han po-
gut exposar els seus dubtes 
i preguntes, i finalment s’ha 
fet una explicació teòrica i 
posteriorment a l’exterior una 
demostració pràctica de com 
encendre i llançar els petards 
correctament, a càrrec de dos 
membres de la colla igua-
ladina de diables Grup Mal 
Llamp.
Dins la campanya de sensi-
bilització ‘Revetlles amb Pre-
caució’ també s’han distribuït 
10.000 pòsters ‘Feu la festa 
amb seguretat’ i 8.000 qua-
dríptics repartits als ajunta-

ments i consells comarcals de 
Catalunya, gremis de pastis-
sers,... Tot aquest material, així 
com també els tres volums del 
còmic ‘En Pau, l’Arnau i l’An-
na a...’ es poden descarregar 
del web interior.gencat.cat/re-
vetlles, on també es pot veure 
un tràiler de l’obra de teatre.
Protecció Civil de la Gene-
ralitat també reforça la cam-
panya de sensibilització de 
la revetlla publicant els prin-
cipals consells de seguretat 
amb l’etiqueta #revetllasegu-
ra als comptes de twitter @
emergenciescat, amb més de 
118.000 seguidors, i al perfil 
de facebook www.facebook.
com/emergenciescat. 

El passat dijous 8 de juny es 
van lliurar, a Barcelona, els 
premis Benchmark Sanitari 
3.0 als hospitals de referència 
i als hospitals d’alta de tecno-
logia de Catalunya que parti-
cipen en la xarxa d’hospitals 
associats del projecte ARQ. 
El projecte CSC/ARQ exami-
na l’anàlisi del rendiment i la 
qualitat que busca superar la 
limitació actual de les fonts 
d’informació i permetre que 
els centres que hi formin part 
puguin compartir quelcom 
més que dades i resultats. 
Així, es van repartir diversos 
premis en tres categories de 
centres: a hospitals d’alta tec-
nologia, a hospitals bàsics i a 
hospitals de referència que és 
on es troba classificat l’Hos-
pital d’Igualada. Es van donar 
els premis a l’excel·lència mè-
dica i a l’excel·lència quirúrgi-
ca. Aquest últim és el que van 
concedir al centre igualadí. 
D’altra banda, es van entregar 
diplomes als dos hospitals bà-
sics, de referència i d’alta tec-
nologia que havien obtingut 
els millors resultats en cadas-
cun dels indicadors analit-
zats. Així, el mateix centre de 
la capital de l’Anoia va rebre 
els diplomes de benchmark 
en l’indicador de cirurgia ma-
jor ambulatòria i en l’indica-
dor de mortalitat. 

REDACCIÓ / LA VEU

A mb motiu d’obres de 
millora a la infraes-
tructura el cap de set-

mana del 17 i 18 de juny s’in-
terromprà el servei d’un tram 
de la línia R6 (Igualada) de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC). El tram 

afectat pels treballs de millora 
és el comprès entre les estaci-
ons de Sant Esteve Sesrovires 
i Igualada de la línia Llobre-
gat-Anoia. 
Com a alternativa per garan-
tir la mobilitat dels viatgers, 
FGC posarà a disposició dels 
usuaris un servei d’autobusos 
substitutoris:

Entre les estacions de Marto-
rell Enllaç i Igualada, en amb-
dues direccions i amb parada 
a les estacions intermitges.
Entre les estacions d’Igualada 
i Martorell Enllaç, amb un au-
tobús directe.
La resta de circulacions de la 
línia Llobregat-Anoia es rea-
litzaran amb normalitat.

Aquest cap de setmana, sense tren d’Igualada fins Sant Esteve

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA · Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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Pere Fullana, director de la Càtedra UNESCO del canvi climàtic, dirigint-se als assistents.

Els empresaris s’interessen pel model d’economia 
“circular”, on tot s’aprofita i se li dona nou valor

Festa al barri de les 
Flors amb l’espectacle 
d’humor d’Impro

REDACCIÓ / LA VEU

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) ha or-
ganitzat una jornada 

formativa sobre economia 
circular que ha captat l’inte-
rès d’una trentena d’empreses, 
entenent per “economia cir-
cular” aquell model econòmic 
orientat a l’assoliment de sis-
temes de producció i consum 
més eficients que preservin 
els recursos dins d’un cicle i 
n’optimitzin el seu valor. És a 
dir, que el que poden ser resi-
dus en un determinat moment 
-vapors, retalls marginals de 
paper, transports...- puguin 
tornar a ser valoritzats, ja sigui 
per una altra empresa o bé per 
la pròpia empresa mateix. 
En aquest sentit, la directora 
de l’Àrea Tècnica de Foment 
del Treball Nacional i vice-
presidenta de la Comissió de 
Desenvolupament Sostenible 
i Medi Ambient de la CEOE, 
Alba Cabañas, ha assenyalat 
que les empreses papereres i 
adoberes anoienques situen la 
comarca “a l’avantguarda de 
Catalunya en matèria de cir-
cularitat”. I és que, des del seu 
punt de vista, amb l’economia 
circular “el territori torna a 
agafar un pes i un protagonis-
me que estava perdent per la 
globalització”. 
El director del Consell Asses-
sor del Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya (CADS), 
Arnau Queralt, arribat direc-
tament del World Circular 
Economy Forum de Hèlsinki, 
ha apuntat que precisament a 
la capital finlandesa s’ha posat 
en evidència aquests dies el 
missatge que “hi ha uns límits 
planetaris”, i que “el model 

lineal que teníem fins ara no 
té ni sentit ni futur”, motiu pel 
qual s’han de començar a fer 
“canvis importants”. “La cièn-
cia està advertint al món em-
presarial i al conjunt de la so-
cietat que, o fem aquest canvi 
de model profund, o tindrem 
problemes molt seriosos”, ha 
exposat. I més tenint en comp-
te el context europeu, un espai 
geogràfic “altament depen-
dent en tema de recursos”. I, 
tot plegat, en un context en 
què l’eix econòmic mundial 
s’està desplaçant cada cop més 
cap al Pacífic (Xina-EUA). 
El director de la Càtedra 
UNESCO de Cicle de Vida i 
Canvi Climàtic, Pere Fullana, 
ha reflexionat en la mateixa 
línia. “Sabem que hi haurà un 
col·lapse, perquè el sistema és 
finit. Però no sabem si serà per 
manca de recursos o per excés 

de contaminació”, ha exposat. 
Sigui com sigui, ha identificat 
la lluita pel medi com el prin-
cipal repte polític imminent. 
“Se sap que hi haurà escasse-
tat de primeres matèries, i per 
això el mercat futur de deter-
minats productes ha augmen-
tat de manera alarmant”, ha 
avisat. 
Des de Foment, al seu torn, es 
té clar que l’evolució cap a un 
model circular permet que, 
“en un context de limitació de 
recursos, es conciliï l’objectiu 
de créixer i de mantenir els re-
cursos dins el cicle el màxim 
de temps possible”. Cabañas 
s’ha lamentat del fet que, des 
de la perspectiva ambienta-
lista, sovint s’han formulat 
crítiques al món empresarial 
per la voluntat contínua de 
creixement. “Però és que el 
creixement zero no està pro-
gramat en el nostre sistema 
capitalista, i l’economia circu-
lar permet fusionar la voluntat 
de creixement amb fer un ús 
més eficient dels recursos”, ha 
resumit. 

Els recursos útils de l’Anoia
Però perquè l’economia circu-
lar sigui possible, ha avisat, hi 

ha d’haver una voluntat prèvia 
de cooperació empresarial. 
“Segur que aquí mateix a 
Igualada hi ha recursos que 
no s’estan tornant a fer ser-
vir. Per què? Perquè no hi ha 
cooperació entre empreses, i 
aquesta és la clau”, ha senten-
ciat Cabañas. Si aquest nou 
paradigma econòmic s’acaba 
implementant, a més, ha vati-
cinat que afavorirà el conjunt 
de Catalunya. “La circularitat 
permetrà millorar la posició 
del territori davant dels reptes 
globals”, en tant que els residus 
banals que genera una gran 
empresa poden ser aprofitats 
per diverses empreses petites 
del seu entorn per crear nou 
valor. “I el tèxtil català està 
avançant molt cap a aquesta 
línia”, ha assenyalat. 
De fet, segons dades del prin-
cipal think-tank especialitzat 
en la matèria, Ellen Macarthur 
Foundation, l’economia circu-
lar a Europa pot arribar a ge-
nerar el doble de beneficis que 
el model actual i es pot traduir 
en un augment del PIB de 7 
punts percentuals. A més, per-
metria reduir un 32% el con-
sum de matèries primeres i un 
50% el nombre d’emissions. 

La festa del barri de les Flors 
d’aquest any començarà el dis-
sabte al matí, des de les deu 
fins la una del migdia, amb el 
“1er torneig de partides ràpi-
des d’escacs del barri de Les 
Flors”, organitzat pel Club 
Escacs Igualada. En el mateix 
horari, activitats i manualitats 
per a infants, a la plaça del car-
rer de les Gardènies. 
Continuarà a la tarda, amb 
el primer plat fort de la festa, 
l’espectacle de contes per a in-
fants de la Mònica Torra, a les 
sis de la tarda, també a la pla-
ça del carrer de les Gardènies. 
Mitja hora abans, a dos quarts 
de sis, berenar amb coca i xo-
colata per a tothom. La Mòni-
ca, que té com a eslògan “Hi 
havia una vegada...contes per 
a tothom!”, en els contes per a 
infants, s’ajuda del teatre, dels 
objectes i de la interacció amb 
el públic, per apropar coneixe-
ments i valors, amb l’objectiu 
de fer gaudir als més menuts 
d’històries insòlites. Ha for-
mat part de “Deparranda”, 
“Princep Totilau” i és membre 
de l’Associació de Narradors 
Professionals de Catalunya. 
El vespre, al mateix lloc, es 
farà el tradicional sopar po-
pular veïnal, aquest any amb 
pica-pica, fideuà i síndria. Els 
tiquets es poden adquirir fins 
el dia 16 de juny a la 1 del mig-
dia, al preu de 8 euros (7 els 
socis), a la Ferreteria Sefrei, 
o bé es pot fer la reserva als 
telèfons dels membres de la 
Junta que apareixen al fulletó 
del programa. A dos quarts 
d’onze del vespre, a continua-
ció del sopar, s’ha programat 
l’espectacle “Comando Impro”, 
una de les propostes d’Impro 
Barcelona, a la plaça del carrer 
de les Gardènies amb l’entrada 
lliure per a tothom.

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques
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Telèfon - 661 150 335
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Sortida de l’Antic Gremi de Traginers

Txabi Franquesa.

El sopar de la Penya 
Blaugrana, l’1 de juliol 
a l’Ateneu Igualadí

REDACCIÓ / ANTIC G. TRAG.

E l passat diumenge 11 
de juny va tenir lloc 
l’excursió organitzada 

des de l’Antic Gremi de Tra-
giners, que com és de costum 
tanca la temporada abans de 
l’arribada de l’estiu. 
Més d’una cinquantena de 
persones van realitzar un dia 
ple d’activitat cultural en pri-
mer lloc fent parada al Mu-
seu de la Mecanització Agrà-
ria de Tàrrega (antiga fàbrica 
de cal Trepat) on es conser-
ven totes les 19 naus indus-
trials que van funciona en el 
seu moment, les màquines 
del procés de producció, les 
eines dels operaris, etc, a més 
d’un arxiu fotogràfic i la me-
mòria oral dels seus treba-
lladors. Els assistents es van 
poder fer una idea ben apro-
ximada de les condicions la-
borals en aquest context cent 
anys enrere. Seguidament es 
feu parada al Museu Comar-
cal de l’Urgell i amb la gana 
ben feta es va fer un bon des-
cans tot dinant. A la tarda, i 
sense que la calor donés tre-
va, els assistents es van diri-
gir al monestir cistercenc de 
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Vallbona de les Monges per 
conèixer aquest monument 
declarat Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional, en el qual ac-
tualment hi resideixen vuit 
monges.
Malgrat les altes temperatu-
res es va gaudir d’un dia molt 
agradable, amb bona compa-

nyia i culturalment enriqui-
dor. Gràcies a tots els assis-
tents per la participació.
Cal dir que durant el viatge, 
es va realitzar un minut de si-
lenci per Clementa Cánovas 
i Martínez, (esposa de Magí 
Molas i Pineda) seguidora fi-
del i compromesa de l’Antic 

Gremi de Traginers d’Igua-
lada, que ens deixà el passat 
dissabte 10 de juny a l’edat de 
70 anys. La seva senzillesa 
i humilitat, així com el seu 
somriure ens acompanyaran 
sempre. En nom de l’entitat 
volem oferir el més sentit re-
colzament a la família.

Enguany la Penya Blaugrana 
d’Igualada celebra el seu 58è 
aniversari amb un sopar el dis-
sabte dia 1 de juliol, a les 21h, 
al jardí de l’Ateneu Igualadí. El 
preu és de 10€ pels socis i de 
15€ pels que no, i enguany el 
sopar serà amenitzat pel mo-
nologuista Txabi Franquesa. 
També es faran entrega de les 
insígnies de plata de l’entitat 
als associats amb més de 25 
anys d’antiguitat. 
Per assistir-hi és imprescinci-
ble fer la reserva abans del dia 
24 de juny, ja sigui per correu 
pbdigualada@gmail.com, pel 
nostre whatsapp 619772768 o 
per telèfon 938055117.

Festa del 21è aniversari 
del Casal Montserrat

Un any més des del Casal i 
amb la col·laboració de di-
verses entitats, celebren el 21e 
aniversari de l’equipament, 
amb una festa familiars plena 
de tallers, activitats i jocs.
El divendres 16 a partir de les 
17.30 davant del Casal hi po-
dreu trobar, taller de cuina, 
maquillatge, jocs d’aigua, jocs 
de construcció, circuït de mo-
tos, jocs per petits, tot per par-
ticipar en família. Al final de 
la festa una sorpresa i berenar 
per a tothom.

Creu Roja va recollir 4.716 kg. d’aliments
REDACCIÓ / LA VEU

C reu Roja ens comu-
nica que “un any 
més hem superat les 

expectatives pel que fa a la 
Campanya “Estiu sense fam” 
que es va dur a terme el passat 
27 de maig a 9 punts de reco-
llida d’Igualada”. En total, es 
van recollir 4.716 quilos d’ali-
ments.
Aquesta tercera edició ha 

comptat amb la col·laboració 
de 26 persones voluntàries 
encarregades d’informar, re-
collir i classificar tots els pro-
ductes de primera necessitat.
Aquesta col·laboració entre 
M. Piqué corredoria tècnica 
d’assegurances i Creu Roja 
Anoia,  farà possible que mol-
tes persones de la comarca re-
bin aliments peribles durant 
els mesos d’estiu, per garantir 
els àpats bàsics diaris. 

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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L’empresa de tancaments 
metàl·lics Rivisa, ubi-
cada a Montbui des de 

l’any 2003 a la zona de Cal Je-
pet, va anunciar dilluns passat 
en roda de premsa un ambi-
ciós projecte d’ampliació de 
la línia de producció i també 
un important creixement de 
les instal·lacions de la fàbrica. 
L’ampliació de la producció 
es traduirà en un augment de 
personal d’entre 30 i 50 noves 
contractacions. Rivisa podria 
arribar als 150 treballadors, 
completant així un procés ex-
pansiu que ha estat constant 
des de la seva implantació a 
Montbui.  L’anunci es va dur a 
terme en una roda de premsa 
celebrada a l’Ajuntament de 
Montbui i en la qual van in-
tervenir l’Alcalde montbuienc 
Teo Romero, el President de 
Rivisa Jaume Alfons Rivière 
Llobet, el Director General de 
la companyia Jaume Rivière 

Miró-Sans i el Director Indus-
trial de Rivisa, Xavier Rovira.
Rivisa és una empresa líder al 
mercat espanyol i una de les 
10 més importants del sector 
a nivell europeu. L’objectiu de 
la companyia, amb seu central 
a Lliçà de Vall (Vallès Orien-
tal), és fer possible l’ampliació 
de la fàbrica en 12.000 metres 
quadrats nous, i guanyar entre 
30 i 50 llocs de treball. Durant 
el mes de maig s’han iniciat 
les obres d’ampliació de les 
naus, que seran una realitat 
pels volts del setembre. A par-
tir d’aquest moment s’instal-
larà i provarà la nova maqui-
nària i aproximadament al 
gener del 2018 es preveu que 
Rivisa hagi executat aquest 
procés, que comportarà un 
augment de producció i que 
es traduirà també en un in-
crement del personal.

Teo Romero: “és la primera 
d’un seguit de bones notíci-
es en l’àmbit de la generació 
d’ocupació i riquesa al muni-
cipi”
L’Alcalde Teo Romero va valo-
rar de forma molt important 
aquesta ampliació de Rivisa, 
“que és molt important per a 
tota la conurbació. Rivisa és 
l’empresa que té més treba-
lladors de Montbui, també 
és una de les més importants 
de l’Anoia i és una empresa 
capdavantera, líder a nivell 
espanyol en el sector dels tan-
caments metàl·lics. Per a no-
saltres és molt important que 
Rivisa hagi decidit continu-

ar la seva expansió al nostre 
municipi”. L’Alcalde va desta-
car que “des de l’Ajuntament 
de Montbui sempre hem es-
tat, estem i estarem al costat 
d’aquelles empreses que apos-
tin per la creació de riquesa i 
ocupació a Montbui” i va va-
lorar de forma molt positiva 
el compromís de Rivisa amb 
el municipi: “és una empresa 
involucrada amb el territori, 
i que fa de la responsabilitat 
social un element important 
del seu dia a dia, implicant-se 
en aquell municipi on està im-
plantada”. L’Alcalde va posar 
a disposició de l’empresa els 
serveis municipals d’ocupació 
i la borsa de treball municipal 
per si es considerés de cara als 
futurs processos de selecció 
de personal i també va agrair 
a la direcció de Rivisa que “en 
aquests 14 anys d’implanta-

ció al nostre municipi hagin 
apostat per persones de Mont-
bui per treballar a la  seva em-
presa” . L’alcalde montbuienc 
va aprofitar l’acte per destacar 
que “aquesta és la primera d’un 
seguit de bones notícies en 
l’àmbit de la generació d’ocu-
pació i riquesa al municipi. 
Avui podem parlar d’aquesta 
ampliació de Rivisa, però molt 
aviat anunciarem bones notí-
cies sobre la implantació d’em-
preses al polígon Plans de La 
Tossa”. L’Alcalde va assenyalar 
que la generació d’ocupació 
al municipi és una prioritat 
màxima. Romero va explicar 
que “des de l’Ajuntament de 
Montbui veiem que la situa-
ció de l’atur a casa nostra va 
millorant durant els darrers 
anys. Hem passat de gairebé 
1400 aturats a 870 actualment. 
Però tenim clar que aquesta 
taxa d’atur continua sent un 
problema molt important i un 
contratemps greu per a moltes 
famílies. Volem sortir d’aques-
ta situació endèmica d’atur i 
pensem que el nostre muni-
cipi, el nostre polígon, pot ser 
una ubicació perfecta per aco-
llir noves indústries. Oferim 
un preu de sòl industrial molt 
competitiu, una ubicació molt 
central i propera a grans eixos 
de comunicació”.
L’alcalde montbuienc va co-
mentar per últim que “el nos-
tre territori necessita notícies 
com aquesta. Notícies en po-
sitiu que ens permetin a tots 
un canvi d’actitud. Tenim un 
territori amb molt potenci-
al i hem d’estar preparats per 
aprofitar totes les oportuni-
tats”. 
De la seva banda, el presi-
dent de Rivisa Jaume Alfons 

Rivière va recordar el procés 
d’implantació i consolidació 
de l’empresa a Montbui, des de 
la seva implantació l’any 2003 
fins avui en dia. Rivière va ex-
plicar l’evolució d’aquesta em-
presa que durant aquests anys 
sempre ha anat creixent, su-
perant inclús els efectes de la 
crisi econòmica a través d’una 
clara aposta per l’exportació. 
El president de Rivisa va vo-
ler agrair “la col·laboració que 
hem tingut sempre de l’Ajun-
tament. Som una empresa que 
ha anat creixent progressiva-
ment, que ja abans de la crisi 
va començar a exportar part 
de la producció i això ens ha 
permès que avui en dia el 60 
per cent del que produïm vagi 
a l’exportació, i només el 15 
per cent al mercat català i el 25 
per cent al mercat espanyol”. 
El president de la companyia 
va assenyalar que “fem un 
producte molt competitiu per 
poder exportar als mercats in-
ternacionals. Tenim l’empresa 
sanejada, estem millorant as-
pectes logístics i tenim clar 
que no estirarem més el braç 
que la màniga. Som de men-
talitat industrial/empresarial i 
tenim clar que el futur de les 
empreses passa per exportar 
una bona part de la produc-
ció. Venem a Sud-Amèrica, el 
nord d’Àfrica i a països euro-
peus”. 

Una inversió de més d’un mi-
lió o mig d’euros
Rivisa invertirà més d’un mi-
lió i mig d’euros en aquest pro-
cés, que li permetrà augmen-
tar la producció a partir de 
d’adaptar una nova maquinà-
ria, comprada a un competi-
dor que va fer fallida. Com va 

Rivisa ampliarà instal·lacions i crearà entre 30 i 50 
nous llocs de treball a Montbui

explicar el Director General 
Jaume Rivière Miró-Sans “Ri-
visa es va implantar a Montbui 
perquè ens sentíem que està-
vem ben situats, aprop de vies 
de comunicació importants, 
vam trobar facilitats i perso-
nes amb voluntat de treballar 
per aquest projecte. La im-
plantació a Montbui va ser un 
encert”. El Director General 
de la companyia va assenyalar 
que “el projecte és molt il·lusi-
onant. No ens volem confor-
mar amb el que tenim, hem de 
tenir clar que per ser compe-
titius hem de treballar per as-
solir i mantenir l’excel·lència”. 
També va assenyalar que “amb 
aquesta ampliació volem do-
blar la producció de l’empresa 
en un termini de deu anys”. 
El Director Industrial Xavier 
Rovira va assenyalar que “l’ad-
quisició de noves naus i noves 
màquines comportarà també 
la necessitat de més perso-
nal. Implementarem aquest 
projecte de creixement que 
és ambiciós i que ens farà ser 
més competitius”.
Rivisa té a Montbui la seva 
planta de producció, amb més 
d’un centenar de treballadors 
del conjunt de l’empresa, que 
suma 170 treballadors en to-
tal. La seu central està a Lliçà 
de Vall i l’empresa té diferents 
delegacions a Madrid, Pam-
plona, Tarragona, Saragossa i 
Pontevedra. Rivisa va facturar 
l’any passat 25 milions d’euros.

L’empresa de 
tancaments metàl·lics 

engega un ambiciós 
projecte d’ampliació 

d’instal·lacions i 
producció

L’alcalde Teo Romero va 
anunciar bones notícies 

sobre al implantació 
d’empreses al polígon 

Plans de la Tossa
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D urant els darrers 
dies han començat 
els treballs de millo-

ra de la Plaça Picasso, un dels 
espais del Nucli Urbà sobre el 
qual es durà a terme una im-
portant tasca de millora i re-
novació. Una de les primeres 
tasques que s’ha començat a 
realitzar és la substitució dels 
trams d’escales deteriorats, 
especialment el que connecta 
la Travessia La Tossa amb la 
plaça. L’actuació inclou una 
intervenció global a tot l’es-
pai, amb millora dels espais 
d’accés al parc, renovació del 
mobiliari urbà, substitució 

dels jocs del parc infantil, 
reposició de baranes i reixes 
de protecció, etc. També es 
renovaran diferents elements 
com les cistelles de la pista de 
bàsquet. L’actuació va a càrrec 
de l’empresa Construcciones 
Guindos i té un pressupost 
global de 22.000 euros.

La remodelació de l’entorn 
de la Plaça Picasso es fa de 
forma prèvia al projecte de 
perllongament del Carrer 
Sant Jaume fins el carrer La 
Tossa, una actuació que per-
metrà obrir i crear un nou 
espai de connexió entre zo-
nes fins ara sense connexió 
per al trànsit rodat. 

En marxa la millora 
integral de l’entorn de la 
plaça Picasso

MONTBUI / LA VEU 

A quest proper diumen-
ge tindrà lloc amb sor-
tida i arribada al Nucli 

Antic montbuienc la tercera 
edició de la Trail “3 Municipis”. 
S’organitzarà una prova llarga 
(trail) de 24 quilòmetres, una 
cursa de 9 quilòmetres i també 
una caminada de 9 quilòme-
tres. Tant la sortida com l’ar-
ribada es donaran des del CE 
Cal Font/Les Moreres. La cursa 
està organitzada pel Club Cor-
redors 3 Municipis i enguany 
s’ha canviat quasi completa-
ment el recorregut. Dimarts es 
va presentar en roda de premsa 
aquesta prova, en un acte que va 
comptar amb la presència del 
regidor d’Educació i Esports de 
l’Ajuntament de Montbui Josep 
Palacios i de tres dels membres 
del club organitzador, Joaquim 
Vich, Josep Ramon Claramunt 
i David Espallargues.
Durant la presentació es va 
recordar que les proves, a les 
diferents modalitats, comen-
çaran a les 9 del matí. Joaquim 
Vich va assenyalar que “la idea 
d’aquesta prova va sorgir per-
què nosaltres som corredors 
i pensem que podem promo-
cionar un territori i un patri-
moni molt bonic que tenim 
aquí”. Vich, que va recordar 
que encara és possible inscriu-

re’s, va recordar que la prova 
d’enguany “ja compta amb 
uns 200 inscrits, la gran majo-
ria dels quals de fora de la co-
marca de l’Anoia”. Els paratges 
pels quals passaran els corre-
dors són alguns dels espais de 
més bellesa natural de la Vall 
de La Tossa. De la seva Josep 
Ramon Claramunt va agrair 
“la col·laboració de totes les 
persones, entitats, espònsors i 
administracions que fan pos-
sible aquesta prova amb el seu 
suport i col·laboració”. Una de 
les novetats d’aquesta edició és 
l’establiment d’un premi de 200 
euros per al primer classificat 
masculí i femení absoluts, de la 
cursa de 24 quilòmetres. David 
Espallargues, també membre 
de l’organització, va remarcar 

Aquest diumenge es celebra a 
Montbui, Orpí i Miralles la 3a edició 
de la  “Trail 3 municipis”

que “enguany hem canviat en 
un 90 per cent el recorregut. 
Hi haurà camins i corriols di-
ferents i sorprenents, amb mol-
tes pujades i baixades, un tra-
jecte exigent. Els participants 
tindran tres avituallaments 
diferents a la prova, on se’ls do-
narà aigua, fruita i tindran la 
possibilitat de massatge”.
Una altra de les novetats és que 
la participació a la III Trail 3 
Municipis implicarà poder te-
nir un descompte a la inscrip-
ció de la I Trail Nocturna La 
Tossa de Montbui, que es farà 
el proper 7 d’octubre. Aquesta 
exigent prova permetrà que 
els participants pugin dos cops 
fins el cim montbuienc, amb 
diferents recorreguts aprofitant 
l’espai verd del municipi.

Tallers de cuina fàcil 

mes informació: 93 806 68 59
info@restaurantexquisit.com

Per a nois i noies
entre  7 i 15 anys

30€ per dia
100€ tot el mes

els dimecres de 
Juliol de 18 a 21h 

col·labora 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A questa setmana ha 
començat un pro-
cés de participació 

als centres d’ensenyament de 
primària vilanovins per tal 
que l’alumnat triï com inver-
tir la partida econòmica que 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha destinat a aquesta 
acció. En total, 15.000 euros 
que serviran per portar a ter-
me diferents projectes de mi-
llores als tres centres.
Tots els alumnes, des dels 
pàrvuls fins als de 6è, podran 
votar a les tres escoles entre 
les propostes que trobaran en 
les butlletes que s’han distri-
buït amb les propostes que 
des dels propis centres s’han 
considerat interessants in-
corporar, “juntament a altres 
que hem incorporat des de 
l’Ajuntament”, segons explica 
la regidora de Participació 
Ciutadana, Imma González. 
En aquest cas, però, es trac-
ta de propostes més genèri-
ques, com ara l’adquisició 
d’un equip de so que es pugui 
cedir a entitats o activitats al 
municipi, inversions a la via 

pública o un cicle de confe-
rències, xerrades i taules ro-
dones per al municipi. Amb 
major probabilitat, per tant, 
com reconeixia González, els 
alumnes triaran d’altres més 
engrescadores que els afec-
ten directament, en la seva 
activitat diària al centre, com 
ara la instal·lació d’un rocò-
drom, taules de ping-pong, 
gronxadors, construccions 
per al pati... 
Els diners s’han distribuït de 
manera proporcional en tres 
parts: 5.000 euros per a ca-
dascun, una decisió que no 

L’alumnat tria millores per les escoles 
en el marc d’un procés participatiu

ha estat rebuda amb la ma-
teixa conformitat als centres. 
Segons la regidora “sabem 
que no tots tenen les matei-
xes necessitats, però des de 
l’Ajuntament ja ens estem 
fent càrrec, a més es tracta 
que aquesta inversió no fos 
tant d’estructura o infraes-
tructura sinó de caire més 
lúdic i que la poguessin triar 
els nens”. 
El procés de votacions acaba 
aquest divendres. El dia 20 
s’obriran les urnes i es notifi-
carà el resultat de les propos-
tes guanyadores als centres.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un total de 79 persones han 
estat admeses a la convocatò-
ria de les 23 places per a pe-
ons de neteja que ha convocat 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, una d’elles reservada 
a personal amb discapacitat. 
Els dies 22, 23 i 26 de juny es 
faran els exàmens a les aspi-
rants al Centre d’Innovació 
Anoia; el primer dia la prova 
de català; el segon, la prova 
pràctica i per últim, l’entre-
vista. 
A les proves de peó nomes 
han quedat dues persones ex-
closes al concurs per no acre-
ditar la possessió del certificat 

d’estudis primaris, equivalent 
o superior. 
D’altra banda, també s’han fet 
públics els noms de les per-
sones admeses a la convoca-
tòria de la plaça d’Encarregat 
de la Brigada de Neteja que 
només són dues: un home i 
una dona. Hi ha 6 persones 
excloses del concurs per no 
acreditar el període mínim de 
dos anys d’experiència com a 
coordinador, director o en-
carregat d’un equip de treball. 
En aquest cas, els dos aspirant 
a la plaça d’encarregat hauran 
de fer les proves el dia 27 de 
juny, a l’Ajuntament.    
Les llistes estan publicades a 
la pàgina web municipal. 

79 persones aspiren a les 23 
places de peons de neteja a 
Vilanova del Camí

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l premi a la millor tapa 
de la Ruta de la Tapa 
2017 , Tasta l’Anoia, ha 

estat, per votació popular, el 
llit de l’ou, un platet amb una 
base de patata amb botifarra 
de la Llacuna i un ou de guat-
lla elaborat per La Techarí.
Aquest divendres, Vilanova 
Comerç va fer el lliurament 
del premi a la seu de La Tec-
harí. Una delegació de Vila-
nova Comerç, encapçalada 
pel seu president, Jordi Vilar-

rubias, va lliurar una placa als 
gerents de l’establiment, Ruth 
Gómez i José Expósito Cano. 

Rosa Maria i Pedro Flores, 
guanyadors dels vals de 
compra de Vilanova Comerç
Tot seguit van fer el sorteig 
del dos vals de compra als 
establiments associats a Vi-
lanova Comerç, que curiosa-
ment han estat per a dos ger-
mans. El val de 50 €  que va 
ser per a Rosa Maria Flores 
i el de 100 € que va ser per a 
Pedro Flores.

Vilanova Comerç lliura 
els premis de la Ruta de 
la Tapa, Tasta l’Anoia 
2017

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E nmig d’un clima com-
pletament estiuenc, la 
festa “Viu la tapa” ha 

tornat a fer gaudir de la gas-
tronomia i d’un ambient soci-
al i distès a la població vilano-
vina. Centenars de persones 
es van acostar al passeig de la 
Indústria, dissabte al vespre, 
per degustar les elaboracions 
culinàries fetes per mitja dot-
zena d’entitats.  
La regidora de Cultura Imma 
González ha valorat amb sa-
tisfacció la participació a 
la festa i sobretot el canvi 
d’emplaçament, que segons 
assegura “ha estat un encert 
i també ha estat molt ben re-
but per les entitats i el públic, 
perquè ha facilitat l’assistèn-
cia a la festa de força gent que 
consideraven una mica lluny 
haver de traslladar-se al parc 
fluvial”. 
Tot i que el nombre d’entitats 
ha estat inferior al d’altres 

anys, “per diferents circums-
tàncies”, explica González “el 
nombre de participants ha es-
tat molt alt; diria que més alt 
que altres anys”. A falta d’un 
recompte definitiu, Cultura 
creu que es podrien haver 
arribat a vendre unes 2.500 
tapes. “En menys de mitja 
hora ens havíem quedat sense 
tiquets per vendre” explica la 
regidora i afegeix que “va ser 
un encert també el fet de tenir 

dos punts de venda”. 
Finalment Lacetanis, el Cen-
tro Cultural Casa de Anda-
lucía de l’Anoia, l’Associació 
de Germanor de Vilanova 
del Camí, la Penya Bètica, 
l’Esbart Dansaire i l’Associ-
ació Cultural Camp del Rei 
van posar-se el davantal per 
cuinar diferents tapes. Al-
guns van optar per propostes 
ja tradicionals, amb garantia 
d’èxit. 
La regidora ha puntuat amb 
un 10 la festa i sobretot ha 
destacat la feina de les enti-
tats; “perquè dediquen mol-
tes hores als preparatius de 
tot plegat i també el dia de la 
festa”.
Tot i el bon ambient viscut 
a la festa Viu la tapa, aques-
ta edició alguns recordaran 
l’absència d’algunes entitats 
a la celebració pel traspàs 
d’una persona vinculada 
tant a la UCE Anoia com a la 
Peña Madridista: José Anto-
nio González. 

Nou èxit de la festa ‘Viu la tapa’ i bona 
nota pel canvi d’emplaçament  
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U nes 140 puntaires de 
diferents poblacions 
catalanes van partici-

par, el diumenge 11 de juny, a 
la dissetena trobada que es va 
fer a la Pobla de Claramunt. 
L’activitat va tenir lloc a l’en-
torn del nucli antic i la va orga-
nitzar la regidoria de Cultura 
amb la col·laboració de l’Asso-
ciació de Puntaires poblatana.
Com en altres edicions, es 
va fer un reconeixement a la 
puntaire més gran de fora, del 
municipi i a la més jove de la 
trobada que van ser, respec-
tivament: Maria Mercè Cas-
tells, de 91 anys, de Capella-
des; Rosa Valls, de 88 anys, i 
Claudia Serrano, de 7 anys, 
de les Puntaires de l’Anoia. El 
lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde, Santi Broch; 
la regidora de Cultura, Esther 
Touriñán, i la nova presiden-
ta de les puntaires poblatanes, 
Roser Chiva.
Abans de fer aquest reconeixe-
ment, l’alcalde va adreçar unes 

paraules als assistents a la tro-
bada. Santi Broch va encorat-
jar la nova junta de l’entitat a 
continuar treballant i va agrair 
la feina realitzada per tirar 
endavant la trobada, un dels 
actes més consolidats dins el 
calendari festiu del municipi. 
Després dels parlaments i dels 
reconeixements, es va fer un 
sorteig de regals.
La trobada es va iniciar cap a 
les 10 del matí, amb un temps 
esplèndid i calorós. Primer, 
les puntaires van esmorzar un 

Unes 140 puntaires participen a la 17a 
trobada de la Pobla de Claramunt

entrepà i un cafè amb llet. A 
continuació, es va inaugurar 
la mostra de puntes al coixí i 
manualitats, que es pot veure 
a la Sala Municipal d’Exposi-
cions fins al diumenge 25 de 
juny. De puntaires n’hi havia 
de divuit associacions, proce-
dents de diferents localitats, 
com Gironella, Verdú, Tàrre-
ga, Olèrdola, la Granada, Ca-
pellades, Masquefa o Calaf. 
Totes les participants van rebre 
un obsequi en record d’aques-
ta dissetena trobada. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

C om en altres edicions, 
coincidint amb la Tro-
bada de Puntaires, la 

Sala Municipal d’Exposicions 
de la Pobla de Claramunt acull 
una mostra dels treballs de les 
alumnes de les classes de pun-
tes al coixí i manualitats. La 
col·lecció la va inaugurar, el 
diumenge 11 de juny al matí, 
l’alcalde poblatà, Santi Broch.
L’exposició s’organitza des de la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament i és una de les més visi-
tades i esperades per als pobla-
tans i les poblatanes. Enguany 
s’hi poden trobar una gran 
diversitat de peces artesanals, 
que són veritables meravelles. 
Pel que fa a les puntes al coixí 
s’hi poden contemplar moca-
dors, mantells, quadres, coi-
xins i algun collaret, col·locats 
amb molt de gust i elegància. 
Quant a les manualitats, desta-
quen els quadres, que es carac-
teritzen per la seva originalitat 
en la combinació de materials, 

les teules, les caixetes, els punts 
de llibre o les fofuches.
Les alumnes de les classes de 
puntes al coixí, a càrrec de 
l’Anna March, que exposen 
en aquesta mostra són: Roser 
Chiva, M. Eugènia Llacuna, 
Pepita Morera, Angelina Jornet, 
Carme García, Angelina Solé, 
Rosa Mateu, Rosa Valls, Emí-
lia Burrull, Rosa Sabaté, Pepita 
Argelich, Teresa Casadó, Pepita 
Domingo, Carme Bernat, Rosa 
M. Miquel i Valeria Finskels-
tein. 
Les alumnes del taller de manu-

alitats, que tenen com a pro-
fessora la Lydia Malpartida i 
que mostren els seus treballs 
en aquesta col·lecció són: Pilar 
Tula, Conxita García, Consuelo 
Pérez, M. Carmen Pérez, Maria 
Gil, Antonia Rodas, Pepi Torres, 
Pepita Soteras, Gori Ortiz, Rosa 
Felip, Esperanza Tello, Antonia 
Sánchez i Antonia Leyva. 
L’exposició es podrà visitar fins 
el diumenge 25 de juny. L’hora-
ri de visita és de dilluns a dis-
sabte, de les 6 de la tarda a les 8 
del vespre, i el diumenge, de les 
12 a les 2 del migdia.

Treballs de puntes al coixí i 
manualitats comparteixen espai a la 
Sala Municipal d’Exposicions

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt organitza, del 26 
de juny al 21 de juliol, els 
cursets de natació a la Pisci-
na Municipal. El preu és de 
55 euros per a tot el curs i les 
inscripcions i el pagament es 
poden fer a l’oficina del Banc 
de Sabadell del municipi.
Hi haurà diferents grups amb 
diferents horaris: grup 1, de 
les 5 a les 6 de la tarda, per 
als nens i nenes que no saben 

nedar o iniciació de 3 anys; 
grup 2, de les 6 a les 7 de la 
tarda, per als nens i nenes que 
vulguin millorar i que ja sa-
ben nedar una mica; grup 3, 
de les 7 de la tarda a les 8 del 
vespre, perfeccionament, per 
als qui ja saben nedar, i grup 
4, de les 8 a les 9 del vespre, 
per als adults. En el moment 
de fer la inscripció, caldrà 
indicar el nom i els cognoms 
del participant al curset i el 
grup orientatiu on s’apunta. 
La final es farà el divendres 
21 de juliol. 

Cursets de natació a la 
Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’escola Maria Borés de la Po-
bla de Claramunt es prepara 
per dir adéu al curs 2016-
2017. La festa tindrà lloc el 
dissabte 17 de juny, a partir 
de les 7 de la tarda al pati del 
centre educatiu. Les activi-
tats les organitzen la plantilla 
de professors i l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes 
(AMPA).
En l’actuació dels alumnes es 
combinarà música i ball. Les 
representacions que oferirà 
cada curs seran: educació in-
fantil, “Amb ulls petits i grans 
mirem el món”; primer, “Wel-
come to Maria Borés Restau-
rant!”; segon, “Ballant com un 
egipci”; tercer, “Busquem va-
lents!”; quart A, “Tempos fu-
git”; quart B, “Balla amb mi!”; 
cinquè, “Atura’t! Gaudeix de 
la vida” i sisè, “La venjança de 
les joguines oblidades”.
Després de cada actuació, 

els nens i nenes rebran una 
ampolla d’aigua,  obsequi de 
l’AMPA. Un cop finalitzat l’es-
pectacle, es lliuraran les orles 
i es farà el comiat als alumnes 
de sisè. 
A les 9 del vespre començarà 
el sopar, organitzat per l’AM-
PA i la Comissió de Festes. 
L’àpat d’enguany podrà ser de 
dues modalitats: sarró, cadas-
cú es porta el menjar de casa, 
o botifarrada, s’haurà de fer 
la reserva del tiquet per com-
prar un entrepà de botifarra. 
Per reservar taula caldrà po-
sar-se en contacte amb l’asso-
ciació o amb la Comissió de 
Festes. Hi haurà servei de bar, 
organitzat per l’AMPA.

Festa de fi de curs a 
l’escola Maria Borés

D’INTERÈS PER A TOTS ELS 
VITICULTORS I AFICIONATS

A LA VINYA
Cellers Torres està realitzant un treball de 
recerca i recuperació de varietats ancestrals 
catalanes. 
Si coneixeu algun tipus de cep que no sigui 
una varietat habitual (Xarel·lo, Macabeu, 
Parellada, Carinyena, Ull de llebre, Cabernet, 
Sumoll, Merlot, Garnatxa,...) i sabeu on es troba 
o algun viticultor que la cultivi, us agrairem que 
ens ho comuniqueu a:

Montse Torres
Dpt. de Viticultura
Tel. 93.817.75.04

e-mail: mtorresv@torres.es
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E l passat divendres el 
saló de plens s’om-
plia de veïns i veïnes 

en la presentació del llibre 
“Teatre medieval en esce-
na. Representacions de tea-
tre medieval i renaixentista 
(1961-1969)”, del seu fill il-
lustre Josep Romeu i Figue-
ras. L’acte s’emmarca en la 
celebració de l’Any Romeu, 
en commemoració del cente-
nari del naixement de l’autor 
odenenc.
L’acte va estar presentat per 
l’autor local Josep Vicenç 
Mestre i va comptar amb la 
participació de qui ha editat 
el llibre, el catedràtic d’His-
tòria del Teatre Català de la 
Universitat Rovira i Virgili i 
amic de Josep Romeu, Fran-
cesc Massip i del fill del ma-
teix Josep Romeu, en Jordi 

Romeu. Els tres van parlar 
sobre l’obra de l’autor però 
també de la seva persona i del 
llegat que ha deixat pel patri-
moni cultural de Catalunya.
Per la seva part, l’alcalde 
d’Òdena, Francisco Guisado, 
va explicar l’orgull pel muni-
cipi d’haver estat el bressol de 
l’autor i va anunciar que els 
germans Casanova, Ramon i 
Carles, amb la participación 
de la Cobla els Lluïsos musi-
caran un dels poemes de l’au-
tor i s’estrenarà en la próxima 
Festa Major 2018.
Des del Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya es volen aprofitar 
les commemoracions i ani-
versaris per a posar en va-
lor i reivindicar figures de 
la nostra història, que per la 
circumstància que sigui, no 
han tingut el reconeixement 
que mereixien. En aquest 

cas, es tracta del crític litera-
ri, poeta i també dinamitza-
dor o emprenedor cultural, 
Josep Romeu i Figueras, fi-
gura cabdal en l’estudi de la 
poesia catalana del segle XX, 

Òdena acull la presentació del llibre del seu fill il·lustre 
Josep Romeu i Figueras

ÒDENA / LA VEU 

Ò dena engega aquest 
dissabte 17 de juny 
la temporada de pis-

cina amb una piscina posada 
a punt. Durant els darrers me-
sos s’han dut a terme diferents 
arranjaments i millores a les 
instal·lacions perquè els veïns i 
veïnes puguin gaudir del servei 
durant tot aquest estiu.
Entre les millores destaca la 
instal·lació de noves bombes 
dosificadores, 15 tumbones 
per estrenar, nova ombra a la 
zona del bar i la piscina, repa-
ració de les portes del vestuari, 

i també en els estudis de di-
ferents expressions de caire 
popular, com el cançoner o 
el teatre popular. Enguany fa 
cent anys del seu naixement 
a Òdena i per això, l’Ajunta-

ment d’Òdena s’ha sumat a 
la commemoració de l’Any 
Romeu amb l’organització 
d’aquest i altres actes que 
s’estan duent a terme durant 
tot l’any.

pintura de les parets exteriors, 
arranjaments a les dutxes, ne-
teja integral de la vorada de 
la piscina gran, vernissat del 
grafiti de la paret, pintura de la 
recepció i els vestuaris, arran-
jaments a la gespa artificial i 
natural....
Les persones interessades ja 
poden realitzar els abonaments 
al registre de l’Ajuntament (Pla-
ça Major, 2) de dilluns a diven-
dres de les 9-14 h. i els dilluns i 
dimarts de les 16.30-19 h. (du-
rant els mesos de juliol i agost 
a la tarda romandrà tancat el 
registre de l’Ajuntament) i al 

Obre la piscina d’Òdena amb millores 
en les seves instal·lacions

CASTELLOLÍ / LA VEU 

L a Coral d’Aulí, conjun-
tament amb l’Ajunta-
ment de Castellolí, or-

ganitza una trobada de corals 
aquest diumenge 18 de juny a 
les 12 del migdia en el marc 
de l’Església Vella de Caste-
llolí. En l’acte hi participa-
ran quatre corals i cada una 
oferirà diferents cançons del 
seu repertori i per acabar una 

Diumenge, trobada de 
corals a l’Església Vella 
de Castellolí

canta conjunta.
Les corals participants són: 
La Coral la Cuitora de la Lla-
cuna, la Coral Ara i Aquí de 
Vallbona d’Anoia, la Coral 
Moixerigues del Bruc i la 
Coral d’Aulí de Castellolí.
La Coral d’Aulí, que comp-
ta amb 23 anys d’història, 
actualment està dirigida 
per la Clara Puig i l’any 
passat va actuar al Palau de 
la Música Catalana.

Centre Cívic del Pla d’Òdena, 
de dilluns a divendres d’ 11 a 
15h. Tota la informació neces-
sària, tarifes i documentació 
que cal presentar pot consul-
tar-se al web de l’Ajuntament.
Els preus de l’entrada es man-
tenen com en els darrers anys 
en 3,50€ els dies laborables i 5€ 
els dies festius. En el cas dels 
menors d’entre 5 i 16 anys i 
els majors de 60 anys el preu 
també es manté en 2,35€. 
L’horari de la piscina al llarg 
de tota la temporada serà de 
les 11 h a les 20 h, tots els 
dies de la setmana. 
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T ot és a punt per co-
mençar aquest di-
vendres una nova 

edició de les festes més po-
pulars de Capellades, les tra-
dicionals Festes del Carrer.
El programa serà similar al 
de cada any, amb una nove-
tat. Així el divendres es farà 
el Pregó d’inici de Festes, 
amb una cercavila i presen-
tació a les 9 de la nit, amb 
Capgrosso. La cercavila sor-

Avui divendres comencen les Festes del Carrer a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

E l dimecres 7 de juny 
s’ha aprovat en sessió 
extraordinària el Pres-

supost Municipal per a l’exer-
cici 2017 de l’Ajuntament de 
Capellades. Aquest ha estat el 
punt més destacat d’una sessió 
on també s’ha aprovat les bases 
reguladores dels ajuts per a ac-
tivitats extraescolar esportives 
i els convenis de col·laboració 
amb Capellades Comerç, la 
Xarxa i Caritas.
El primer punt de l’ordre del dia 
ha estat l’aprovació inicial de la 
plantilla municipal. Fins ara 
aquest punt estava inclòs dins 
el pressupost general, però tal i 
com va explicar l’alcalde, Aleix 
Auber, segons recomanacions 
d’intervenció enguany l’apro-
vació es fa separada. El resum 
de la plantilla és de 43 perso-
nes, 18 funcionaris, 5 laborals 
fixes, 19 laborals temporals i 1 
laboral eventual. En els orga-
nismes autònoms, al Museu hi 
ha un total de 9 treballadors i 
a la Llar d’Infants Vailets hi ha 
un total també de 9 persones. 
Aquest punt, seguint el patró 
que després es va reproduir 
en el pressupost, es va aprovar 
amb els vots a favor de l’equip 
de govern (VdC-ERC) i l’abs-
tenció de l’oposició (PdeCAT i 
PSC).
Seguidament es va passar a 
l’aprovació del pressupost, 
que enguany està xifrat en 
5.677.613’59 euros. En la seva 
presentació, l’alcalde Aleix 
Auber, va destacar “l’esforç ge-
neral de totes les regidories i 
d’intervenció  i secretaria per 
tirar-lo endavant. És un pres-
supost que ha tornat a patir 
grans reformes, igual que l’any 
passat, amb un gran esforç per 

desgranar partides i estructu-
ra’l de manera menys opaca i 
més entenedora. Cal recordar 
que l’agost passat hi hagué la 
baixa de l’anterior interventor i 
fins aquest gener no ha comen-
çat la Marisa Sala a ocupar la 
plaça d’interventora. També hi 
hagut un canvi de regidor, de 
Sergi Pérez a Jaume Solé. Tot 
això ens ha portat a presentar 
el pressupost més tard del que 
volíem. Avançar-ne l’aprovació 
és un dels objectius que ens 
hem proposat de la cara al pro-
per any, per tal de continuar 
millorant.
Aquest pressupost defineix 
molt bé la separació d’àrees, 
cosa que ha canviat l’estructura 
del pressupost. 
Finalment també vull destacar 
que seguint la línia participa-
tiva de treball que té aquest 
equip de govern, hem fet ex-
tensiu a la resta de partits po-
lítics l’oportunitat de fer apor-
tacions. Algunes s’han pogut 
incorporar i d’altres no, per 
diferents motius. Per endavant 
l’agraïment a totes les forma-
cions per l’esforç que han fet. 
Volem que aquest acabi sent 
l’ADN d’aquest Ajuntament.
Hem d’entendre el pressupost 
d’una manera positiva, de con-
sens i per això demanem la 
seva aprovació. Com a aspectes 
generals, m’agradaria destacar 
l’increment dels capítols 1 i 2. 
Es compleixen els objectius de 
la llei amb una estabilitat pres-
supostària amb una capacitat 
de finançament de 479.402’85 
euros, el deute viu es situa altre 
cop a la baixa amb una previ-
sió del 44’36%. Són unes dades 
positives i optimistes. L’equi-
libri pressupostari és correc-
te. L’estalvi corrent es situa en 
244.447 euros i es compleixen 

els requisits de la llei. Hi ha un 
increment del pressupost del 
3’9%”.
Seguidament va intervenir el 
regidor d’Hisenda, Jaume Solé, 
per detallar algunes de les ac-
tuacions previstes en aquest 
pressupost. “Cal remarcar que 
el nostre nivell d’endeutament 
és del 44’36%. Així tenim mar-
ge per a dur a terme el projec-
te que voldrem assumir l’any 
vinent. Com explicava l’Aleix, 
hi hagut un traspàs d’algunes 
partides. Per exemple, abans 
es considerava com a inversió 
la via públic i ara ho entenem 
com a manteniment. 
Entrant directament en el re-
pàs de les inversions podem 
constatar com a vies públiques 
i accessibilitat, on seguim una 
política de treball constant per 
posar al dia els nostres carrers, 
amb un pla de millora de l’ac-
cessibilitat que tothom ja co-
mença a veure amb 28 punts 
on s’està actuant per millorar 
la seguretat. S’està redactant 
un projecte de remodelació del 
casc antic; estudi d’instal·lació 
de pilones i de bams.
En política cultural fem un 
gran esforç per al manteni-
ment de les infraestructures, 
ja que tenim uns equipaments 

municipals antics que necessi-
ten força recursos per a fer-hi 
un bon manteniment. El pres-
supost també contempla que 
s’instal·li elements turístics de 
senyalització per als visitants. 
Hi ha un esforç col·laboratiu 
per la restauració dels gegants 
centenaris de Capellades.
Les reformes a Casa Bas, al 
Teatre La Lliga i l’impuls per a 
l’Abric Romaní són algunes de 
les inversions més destacades.
Les instal·lacions esportives 
també contemplen partides per 
al seu manteniment i millora, 
ja que són moltes les persones 
que practiquen esport a Cape-
llades, així com la Piscina Blava 
que s’inicia la primera fases de 
reforma. També es vol crear es-
pais de joc a la via pública, amb 
la instal·lació de taules de ping 
pong als espais públic.
En salut pública es preveu 
comprar més desfibril·ladors i 
habilitar un espai per a gossos 
darrera el Parc de Bombers de 
Capellades. 
La seguretat viària preu nous 
passos elevats i els dispositius 
per a la lectura de l’aigua als di-
pòsits i al pou. 
En comunicació es preveu in-
vertir en informàtica, nous ser-
vidors i en programari.

El Ple de l’Ajuntament aprova el pressupost per aquest exercici

Cal  destacar com paulatina-
ment s’anirà canviant les eines 
de la Brigada Municipal , in-
vertint en maquinària nova i 
més eficient. Es seguirà apos-
tant per la instal·lació de llums 
de baix consum a l’escola i als 
patis.
Aquests any s’ha activat el pis 
d’emergència social i ara es se-
guirà amb un petit pla d’inver-
sió perquè estava molt vellet 
i s’ha d’adequar per a la seva 
funció.
 Encara hi ha molts més punts 
a destacar, els regidors heu po-
gut tenir la documentació 20 
dies abans per poder-la mirar i 
malgrat no hem pogut acabar el 
pressupost dins l’any, aquest és 
el proper objectiu”.
A l’hora de valorar el pressupost 
des de l’oposició el portaveu del 
PdeCAT, Marcel·lí Martorell, va 
voler felicitar l’equip tècnic per 
la millora en la qualitat del pres-
supost però va renyar l’equip 
de govern per la tardança en la 
seva presentació. “Pel que fa als 
temes de personal creiem que 
d’una banda s’ha fet bona feina, 
recuperant els triennis per part 
dels treballadors laborals que 
durant uns anys els han perdut. 
En canvi, creiem que no s’ha 
aprofitat les oportunitats que 
han anat sorgint a l’hora de re-
gularitzar la plantilla”.
Per la seva banda el número 
ú socialista, Aaron Alcázar, va 
manifestar com “el calendari 
d’aprovació és millorable tot 
i que entenem els arguments 
que s’han exposat respec-
te al seu retard. Agraïm però 
l’oportunitat que se’ns ha ofert 
per col·laborar i les propostes 
nostres que s’han acceptat, tot 
i que lamentem les que s’ha de-
sestimat i nosaltres considerà-
vem importants per als veïns”.

tirà de la plaça Àngel Guime-
rà i anirà pel carrer Major fins 
arribar a la plaça Verdaguer 
on es farà les ballades i la pre-
sentació de la festa.
La novetat vindrà diumenge, 
on es canvia l’habitual fes-
ta infantil per una cercavila. 
Capgrossos de Capellades 
compleix 20 anys i ho vol cele-
brar amb un festa que ompli-
rà els carrers de Capgrossos. 
Es tracta del projecte “Cape-
llades, cada nen un capgròs” 
que ha promogut que des de 

les escoles es construeixi un 
capgròs per a cada nen i nena. 
El resultat de tots aquests tre-
balls es podrà veure diumen-
ge a partir de les 5 de la tarda 
quan tots sortiran en cerca-
vila, cada una des d’un punt 
diferent de Capellades. La 
“cercavila groga marxarà de 
la plaça Àngel Guimerà fins 
la Catalunya i la “cercavila 
grana” des de la plaça d’Es-
panya pel Passeig també fins 
a la plaça Catalunya. Totes 
aniran acompanyades d’una 

batucada i acabaran amb una 
megafoto amb una plaça ple-
na de capgrossos de colors, 
mides i estils diferents.
Les Festes del Carrer s’orga-
nitzen des de fa segles sem-
pre amb la mateixa estruc-
tura. Dissabte, Barri de les 
Bledes; dilluns Barri del Ruc; 
dimarts Barri del Gegants; 
dimecres Barri del Ninot i 
dijous Barri de les Places. 
Al matí a les 11.30 es surt de 
cada barri amb les paneres 
en cercavila fins a l’església, 

on es beneeixen els tortells 
i després es torna al punt 
de sortida. A la tarda, a les 
8, comença el  típic treure 
ball. Primer es fa a la plaça 
gran de cada barri i des-
prés sempre es va a la Pis-
cina Blava. 
Des de la Comissió de 
Festes del Carrer i des de 
l’Ajuntament de Capella-
des aquests dies s’ha en-
galanat carrers i places 
per gaudir de les festes 
amb el màxim lluïment.
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L’objectiu del curs és pre-
parar l’alumne per inter-
venir en el lleure infantil 

i juvenil i capacitar-lo per a 
l’organització, dinamització i 
avaluació d’activitats educati-
ves en el marc de la programa-
ció general d’una organització, 
per mitjà de l’aplicació de les 
tècniques específiques d’ani-
mació grupal, amb una inci-
dència explícita en l’educació 
en valors i amb atenció a les 
mesures bàsiques de seguretat 
i prevenció de riscos. 
El curs de monitors/es s’adre-
ça a totes aquelles persones 
interessades en realitzar les 
tasques i les funcions que 
s’atribueixen al monitoratge 
d’infants i joves, mitjançant la 
seva participació, ja sigui de 
forma voluntària o remunera-
da, en projectes en l’àmbit de 
l’educació en el lleure. 
L’activitat formativa, adreçada 

a joves majors de 18 anys, es 
desenvoluparà a l’Escola Mar-
quès de Capellades i tindrà lloc 
del 10 al 29 de juliol (de dilluns 
a dissabtes). L’horari serà el se-
güent: de Dilluns a Divendres 
de 15:30h a 20:30h i Dissabtes 
de 10h – 14h / 15h – 19h. 
La inscripció es farà de forma 
telemàtica al portal www.esco-
laelsol.org i el cost serà de 200€ 
per als empadronats a Cape-
llades i estudiants als centres 
educatius de Capellades i de 
225€ per als que no estiguin 
empadronats al municipi. El 
termini per a les inscripcions 
s’acabarà el 30 de juny. 
L’ajuntament fa una aposta per 
aquestes formacions, ja que 
creu que són una bona opor-
tunitat de formar al jovent en 
matèria del lleure. 
Per a més informació podeu 
adreçar-vos a l’Alícia Benito 
(tècnica de joventut): abeni-
to@anoiajove.cat o bé trucant 
al 679.964.684.

Formació intensiva de 
monitors/es de lleure infantil 
i juvenil a Capellades

PIERA / LA VEU 

E l passat dissabte es va 
organitzar un concert 
en el qual van parti-

cipar també els alumnes de 
musicoteràpia de Dispiera i els 
infants del projecte’ Un Infant, 
Un Instrument’
El Teatre Foment de Piera va 
acollir el passat dissabte 10 
de juny una audició de gran 
format dels alumnes de l’Aula 
Municipal de Música Maria 
Escolà i Cases. Va ser un acte 
en el qual van participar-hi 
tots, petits i grans, i durant el 
qual amics, companys i famili-
ars van poder veure els avenços 
que els alumnes del centre han 
fet durant el curs.
A més de les actuacions habi-

tuals, el concert va comptar 
amb la participació dels alum-
nes de musicoteràpia de Dis-
piera i dels infants de l’escola 
Creixà que han participat en 
el projecte ‘Un Infant, Un Ins-
trument’. Es tracta d’una inici-
ativa que s’emmarca en el Pla 
Educatiu d’Entorn i que pretén 
introduir l’alumnat en la pràc-
tica instrumental en l’educació 
obligatòria.
En finalitzar l’audició va ar-
ribar un dels moments més 
emotius amb l’agraïment pel 
seu treball a l’Aurora Viladoms, 
que es jubila després de 26 anys 
de dedicació al centre, així com 
als professors Xavier Piquer i 
Montserrat Pons que deixaran 
de formar part del claustre per 
motius professionals.

Cloenda del curs de 
l’Aula de Música de Piera

ANOIA / LA VEU 

E l passat divendres, 9 
de juny, la Diputada 
a Congrés dels Dipu-

tats Mercè Perea, va visitar 
alguns municipis de l’Anoia 
per conèixer sobre el terreny 
les esmenes als pressupostos 
generals de l’Estat que el PSC 
Anoia va presentar.

Desenvolupament 4t Cintu-
ró i connexió B224 amb A2
Amb els regidors socialistes 
de Piera, Javier Perellón i de 
Masquefa, Daniel Gutiérrez, 
la diputada Mercè Perea va 
veure, in situ, el trànsit que 
circula per la B224.
Els socialistes anoiencs van 
presentar una esmena amb 
l’objectiu de desenvolupar el 
4rt Cinturó (B40) en el seu 
tram entre Abrera i Masque-
fa. És de vital importància la 
connexió  entre la carretera 
B224 i l’A2.  La carretera B224 
està al límit de la saturació, 
fet que provoca, sobretot, 
greus problemes de seguretat 
als veïns de l’Anoia Sud que 
diàriament en fa ús. Aquesta 
situació s’agreujarà amb l’am-
pliació d’alguns polígons a la 
banda del Baix Llobregat i la 
implantació d’una nova pla-
taforma logística a Masquefa.
La connexió de la B224 amb 
l’A2 permetria descongesti-
onar la carretera comarcal,  
guanyar en seguretat i dei-
xar d’escanyar el desenvolu-
pament econòmic de l’Anoia 

Sud.
Malauradament el PP, soci 
del govern de Masquefa, i 
Ciutadans van votar en con-
tra d’aquesta esmena al Con-
grés dels Diputats. Malgrat 
aquesta oportunitat s’ha per-
dut, la diputada Mercè Perea 
es compromet a treballar per 
fer realitat aquesta inversió.

Centre d’Atenció a la Gent 
Gran dels Hostalets de Pie-
rola
Acompanyada de l’alcalde 
Daniel Vendrell i la regidora 
de la Gent Gran de la locali-
tat, la diputada Mercè Perea 
va poder conèixer el mo-
del innovador d’atenció a la 
gent gran que desenvolupa 
els Hostalets de Pierola i que 
posa en valor l’atenció a tot el 
col·lectiu de persones de més 
edat de la població, amb in-
dependència de si són depe-
nent o no.

Òdena ultima els projectes 
de la Llei de Barris.
Finalment, i acompanyada 
de Francisco Guisado, al-
calde d’Òdena, i de mem-
bres del consistori odenenc, 
la Mercè Perea va conèixer 
els nous equipaments que ja 
han començat a construir-se 
al municipi i que aviat seran 
realitat. La Biblioteca i el nou 
Centre Social i d’Atenció a la 
Gent Gran són projectes fi-
nançats per la Llei de Barris 
que finalitzaran al voltant de 
l’any 2018. Són velles recla-
macions de la societat ode-
nenca que finalment seran 
realitat.
Els Socialistes de l’Anoia 
agraïm a visita de la Diputa-
da Mercè Perea, així com la 
seva atenció i predisposició 
a portar les demandes de la 
nostra societat  fins al Con-
grés del Diputats.

La Diputada al Congrés dels Diputats 
Mercè Perea visita l’Anoia

VALLBONA D’A. / LA VEU 

La piscina municipal de Vall-
bona d’Anoia inicia aquest 
dissabte una nova tempora-
da de bany obrint les seves 
instal·lacions des de les 11 h 
del matí fins a les 7.30 h de 
la tarda, sent a més aquest 
primer dia gratuït per a tots 
els banyistes que decideixin 
anar-hi.
L’inici d’aquesta nova tem-
porada coincideix ja amb 
l’arribada de la calor i com 
sempre amb el final del curs 
escolar, el que permet ser un 
espai més de gaudi per els 
nens i nenes i les families en 

periode de vacances. 
La piscina municpal obre 
portes també després d’al-
gunes actuacions de reforma 
i manteniment a fi de dei-
xar-la a punt per a la tempo-
rada d’estiu que començarà 
aquest dissabte 17 de juny i 
és previst que duri fins l’11 
de setembre. L’horari serà 
de les 11 h del matí fins a les 
7.30 h de la tarda de dilluns a 
diumenge.
L’entrada senzilla per un dia 
al recinte costarà 4,50 euros 
feiners i 5 euros festius, els 
menors de 4 anys és gratui-
ta i el tiquet pels de 5 a 17 
anys serà de 3 euros feiners i 

4,50 euros festius. A més, hi 
ha els diversos tipus d’abo-
naments de temporada indi-
vidual o familiar. Es poden 
consultar a la web de l’ajun-
tamet o demanar informa-
ció al mateix ajuntament.

Vallbona d’Anoia inaugura aquest 
dissabte la temporada de la piscina 
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L’Ajuntament de la Llacuna 
amb el suport tècnic del Con-
sell Comarcal de l’Anoia i la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona han convocat 
la 1a Taula de Treball del sec-
tor econòmic de la Llacuna, 
dimarts 20 de juny a les 19 h 
a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment. L’objectiu és reunir els 

empresaris i autònoms dels di-
ferents sectors econòmics de la 
Llacuna: agricultura, comerç, 
allotjaments i restauració i ser-
veis.
Per a inscripcions a la 1a 
Taula de treball del sector 
econòmic a la Llacuna, o per 
obtenir més informació, po-
deu adreçar-vos al telèfon 93 
897 60 63 o al correu elec-
trònic llacuna@diba.cat.

1a Taula de treball del sector econòmic

LA LLACUNA / LA VEU 

D iumenge passat, amb 
el dinar de la gent 
gran es va tancar la 

Setmana de la Gran gent Activa 
de la Llacuna.
L’ajuntament i el Casal, orga-
nitzadors de la setmana, fan 
una valoració molt positiva de 
la participació i del nivell dels 
actes i activitats programades 
espectacles, sortides, xerra-
des... 
El diumenge, jornada principal 
de la Setmana van tenir lloc els 
reconeixements. Així, a  l’esglé-
sia de Santa Maria, després de 
la Missa es va fer l’homenatge a 
les persones amb més edat del 

La Llacuna clou la Setmana 
de la Gran Gent Activa

municipi, en representació dels 
quals van ser: Medir Boadas 
Llenes de 90 anys i Maria Albet 
Pujado de 97, que no va poder 
ser-hi present. I seguidament 
al dinar, homenatge a les pare-
lles que han celebrat 50 anys de 
casats: Valentí Toscas i José Vi-
gara, Jaume Vivó i Lolita Perez, 
Albert Guilaña i Mercè Palau.
En el dinar, en el que hi van 
participar prop de 200 perso-
nes, també hi van assistir alcal-
des de municipis veïns, la dipu-
tada al Parlament de Catalunya 
Maria Senserrich, regidors del 
consistori l’alcalde llacunenc, 
Josep Parera. La festa i la setma-
na es va tancar amb l’espectacle 
d’humor de Jordi LP.

E l 27 de maig de l’any 
2011 l’Arquebisbat de 
Tarragona i l’Ajun-

tament de Pontils signaven 
un acord en el què el primer 
cedia al segon l’ús i la gestió 
d’un espai d’uns 180 metres 
quadrats  situat a la part la-
teral esquerra mirant al san-
tuari de Sant Magí. Aquesta 
era la primera de les accions 
d’un projecte que impulsava 
l’Associació d’Amics de Sant 
Magí de la Brufaganya i el 
seu entorn i que era definit en 
un annex al contracte que se 
signava de la següent manera: 
“Aconseguir la recuperació 
de l’entorn espiritual, social i 
material del  Santuari de Sant 
Magí de la Brufaganya, dels 
seus edificis annexos i del pa-
ratge natural del seu entorn, 
per a convertir-ho novament 
en centre de pelegrinatge, 
lleure i cultura amb activitats 
que tinguin continuïtat en el 
temps”.
Ara, sis anys després, temps 
durant el qual ha estat gai-
rebé impossible aconseguir 
subvencions públiques per 
a projectes com aquest, ha 
començat la primera fase de 
les obres de la que anome-
nem “La casa d’acollida”. La 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Pontils  per tirar endavant 
les obres ha estat incondicio-
nal en tot moment perquè no 
s’ha d’oblidar que és l’Ajunta-
ment el titular del dret d’ús i 
qui contracta les obres. Sense 
la seva complicitat res d’això 
seria possible. 
Hi ha la previsió de que les 
obres segueixin en fases 
posteriors i que s’acabin, si és 
possible, l’any 2018 ó 2019. 
Amb tota seguretat s’hauran 
acabat l’any 2020, any en que 
se celebrarà el quatre-cents 

aniversari de l’aplec que es fa 
cada tercer diumenge de se-
tembre

Il·luminació interior al san-
tuari
La il·luminació interior del 
santuari de Sant Magí de la 
Brufaganya des de fa molt de 
temps que presentava moltes 
mancances. Fins fa cosa de 
tres o quatre anys la instal·la-
ció era totalment obsoleta ja 
que era de 125 wats, però la 
col·laboració de la Diputació 
de Tarragona va fer possible 
instal·lar una nova escomesa 
i tirar el cablejat interior 
d’una nova instal·lació elèc-
trica per tot el santuari. Tot 
i així les lluminàries i fluo-

rescents  que hi havia instal-
lades no eren pas suficients 
per a les necessitats actuals.
El fet de que últimament, a 
més de les cerimònies reli-
gioses, sigui també escenari 
d’altres activitats culturals 
obligava a reforçar la il·lu-
minació de forma bastant 
continuada. Per això, re-
centment s’hi ha instal·lat 
la primera fase d’un nou 
sistema d’il·luminació in-
terior en la part del presbi-
teri, amb focus de qualitat i 
de baix consum (leds), grà-
cies a una subvenció que la 
Diputació de Tarragona ha 
concedit a la Parròquia de 
Sant Magí de Rocamora per 
a aquesta finalitat.

Obres a Sant Magí de la Brufaganya
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Inauguració de 
l’aeròdrom, 1959

El 28 de setembre de 1959, amb una gran festa, va tenir lloc 
la inauguració de l’aeròdrom Igualada-Òdena, sota el nom 
del General Vives, igualadí considerat el “pare” de l’aviació 
espanyola. El camp d’aviació va esdevenir ràpidament un 

referent de l’aeronàutica esportiva. 
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
AFMI 05104. Autor: Procopi Llucià.  
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PIERA / LA VEU 

L a gran oferta cultural i 
esportiva de Piera s’ha 
vist representada aquest 

passat cap de setmana amb tot 
un seguit de propostes destina-
des a públics diversos.

26a Festa del Rocío a Can Mas
De divendres a diumenge es va 
celebrar a Can Mas la Festa del 
Rocío que aquest any arribava 
a la seva 26a edició. Entre les 
activitats programades no van 
faltar la processó amb la blanca 
paloma i l’ofrena floral, la missa 
rociera cantada pel ‘coro rocie-
ro Morenito de la Sierra’ o el fi 
de festa amb un dinar de ger-
manor.

Trobada dels amics de Ràdio 
Piera
El passat dissabte es va celebrar 
l’11ª Trobada dels Amics de 
Ràdio Piera, organitzada per la 
Carmina Dalmau, amb la vo-
luntat de reconèixer el treball 
de tècnics i locutors. Al dinar hi 
van assistir l’alcalde, Josep Llo-
part, i el regidor de Comunica-
ció, Josep M Rosell, que van de-
dicar unes paraules d’agraïment 
als assistents animant-los a con-
tinuar amb el seu voluntariat a 
l’emissora local. 

Xerrada sobre els drets de les 
persones amb diversitat fun-
cional
El mateix dissabte, la sala po-
livalent del Teatre Foment va 
acollir una xerrada en la que es 

va parlar de les diverses presta-
cions a què tenen dret les per-
sones amb diversitat funcional, 
siguin generades per la feina o 
pels seus familiars. L’acte va es-
tar conduït per l’Elsa Salgado 
que, d’una manera amena i sen-
zilla, va explicar als assistents 
les diferents situacions que po-
den donar lloc a aquestes pres-
tacions i va ajudar a resoldre els 
seus dubtes.

Festival de natació sincronit-
zada
La Piscina Municipal va acollir 
dissabte a la tarda el festival de 
natació sincronitzada durant el 
qual els participants van mos-
trar a familiar i amics l’apre-
nentatge i l’evolució que han fet 
durant aquesta temporada. Les 
nedadores van rebre un diplo-
ma que els va lliurar la seva en-
trenadora i un petit obsequi de 
mans de la regidora d’Esports, 
Maite Guzmán.

Final de temporada de l’AE 
Piera
L’AE Piera també va aprofitar 
aquest cap de setmana per a ce-
lebrar la festa final de tempora-
da, que va servir per fer un reco-
neixement a totes les categories 
i per premiar amb un trofeu 
els golejadors i els jugadors 
més regulars. L’Ajuntament de 
Piera, amb l’alcalde i la regido-
ra d’Esports al capdavant, van 
lliurar una placa al club amb 
una cita especial per a l’ascens 
a la categoria Preferent acon-
seguit per l’Infantil A.

Intens cap de setmana 
cultural i esportiu a Piera

PIERA / LA VEU 

Amb la voluntat de 
fomentar la música 
amb segell pierenc, 

el proper divendres dia 16 
de juny se celebrarà la Ruta 
dels músics, una iniciativa 
que porta deu anys en funci-
onament durant els quals no 
ha parat de créixer. De deu 
de la nit i fins ben entrada la 
matinada, els pierencs i pie-
renques podran gaudir d’un 
programa d’actuacions musi-
cals de grups i formacions de 
la nostra vila que s’oferiran 
de forma gratuïta i simultà-

nia per diversos racons del 
barri dels Gats.
Hi haurà una ruta programa-
da que els visitants podran 
seguir per anar d’un concert 
a un altre i tastar propostes 
d’estils ben diferents. La il-
luminació, únicament amb 
espelmes i teieres, sense la 
llum dels fanals, és un dels 
trets característics de la ruta, 
que mantindrà un ambient 
íntim i acollidor.
La formació Always 
Drinking Marching Band 
serà l’encarregada d’iniciar 
una cercavila des de la plaça 
de la Creu fins a la plaça de 

La Ruta dels Músics celebra la desena  
edició pels carrers de Piera

Joan Orpí. Serà a partir de 
dos quarts d’onze de la nit 
quan s’oferiran un total de 
quinze actuacions progra-
mades alhora d’agrupacions 
musicals de Piera, repartides 
per carrers, places i racons 
del barri antic de Piera. Cap 
a dos quarts d’una, la tambo-
rinada dels Sbombats, els Di-
ables de Piera i els Desterrats 
indicarà el final de la ruta, i 
tots junts es dirigiran cap a 
la plaça de la Sardana per a 
donar pas al concert dels Kill 
Drake (Piera) i el grup de 
versions barceloní Always 
Drinking Marching Band.

PIERA / LA VEU 

Aquest proper diumenge 18 
de juny, a les 12 h, s’inaugu-
rarà la barana de forja instal-
lada a l’empedrat del Castell 
de Jaume I. Es tracta d’una 
obra feta de muntants indi-
vidualitzats d’estil lliure, en 
la qual s’ha treballat en les 
darreres edicions de la Festa 
de la Forja, des de l’any 2015 
fins al 2017. L’acte serà la cul-
minació d’un treball en què 
hi han col·laborat els ferrers 
Gonzalo Ruiz, Jaume Bonet, 
Albert Fibla, Jaume Raventós 
i Albert Ribes, aquests dos úl-
tims veïns de Piera. 
Durant la Festa de la Forja 
és tradició que els assistents 
participin en els tallers que 
s’hi organitzen i en els quals 
poden treballar en l’elabora-

ció de parts de baranes. Tam-
bé es van fer d’aquesta mane-
ra les que es troben ubicades 
al parc del Tricentenari, a la 
font de l’Abeurador i la situ-
ada davant la casa de l’Era. 
Aquestes han quedat instal-

Inauguració de la barana de forja del 
Castell de Jaume I

lades en llocs que podien su-
posar algun risc per a la segu-
retat dels vianants. 
La inauguració, oberta a tot-
hom, serà el darrer acte pro-
gramat en el marc de la festa 
del Barri dels Gats. 
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MASQUEFA / LA VEU 

D ivendres 9 de juny, 
l’Ajuntament de 
Masquefa va presen-

tar de forma pública i oficial 
els treballs d’adequació i mi-
llora realitzats a la piscina de 
l’Alzinar al llarg dels darrers 
mesos en el marc del conveni 
signat a finals del passat mes 
de desembre del 2016 entre 
el consistori i la Junta de la 
Societat Recreativa i Cultural 
l’Alzinar.
L’acte d’inauguració, celebrat 
a la piscina, va anar a càrrec 
de l’alcalde de Masquefa, Xa-
vier Boquete; el president de 
la Societat Recreativa i Cul-
tural l’Alzinar, Manel Ferrer; 
el director general de Cultu-
ra Popular de la Generalitat 
de Catalunya, Lluís Puig; i 
del president de la Federació 
d’Ateneus, Salvador Casals; i 
va comptar amb la presència 
de nombrosos socis de l’enti-
tat i veïns de la vila.

Unes instal·lacions de qua-
litat
L’actuació a la piscina de l’Al-
zinar –inaugurada el 22 de 
juliol de 1962- ha consistit 
en la reforma integral dels 
vestidors i en la supressió de 
les barreres arquitectòniques 
–tot mantenint l’estètica i 
l’essència original de l’equipa-
ment- amb l’objectiu d’oferir 
unes instal·lacions adaptades 
a les necessitats i interessos 

dels usuaris i facilitar l’accés a 
tot l’espai de les persones amb 
mobilitat reduïda. Les obres, 
a més, s’han dut a terme a tra-
vés d’un Pla d’Ocupació Lo-
cal i han estat realitzades en 
un temps rècord de 61 dies, 
fet que ha permès avançar en 
més de dues setmanes l’inici 
tradicional de la temporada 
de les piscines d’estiu.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, assegura que “el 
que veiem avui és el fruit del 
treball conjunt fet colze a col-
ze entre la junta de l’entitat, la 
Generalitat i l’Ajuntament de 
Masquefa per tal de garan-
tir el futur i la viabilitat de la 
nostra associació més emble-
màtica i amb més tradició”. 
En aquest sentit, Boquete 

avança que “el conveni signat 
amb l’Alzinar ha estat bene-
ficiós per a tot el poble. Pri-
mer, perquè l’Ajuntament pot 
oferir als veïns un nou ser-
vei municipal de piscina de 
màximes garanties. I segon, 
perquè l’Alzinar ha pogut so-
lucionar els problemes eco-
nòmics que arrossegava fruit 
de la mala gestió de la junta 
anterior i que havien posat a 
l’entitat en una situació límit”.
Mentrestant, Manel Ferrer, 
president de la Societat Re-
creativa i Cultural l’Alzinar, 
va qualificar la inauguració 
de moment “molt significatiu, 
important, emotiu i d’orgull” 
per a l’entitat, i va assegurar 
que “l’esperit de col·laboració 
que hi ha hagut en tot mo-
ment amb l’Ajuntament i amb 
les administracions és el mi-
llor exemple que mai no hi ha 
res perdut i que som capaços 
d’endegar amb garanties pro-
jectes de gran importància 
per al poble i per a l’entitat”.
De la seva banda, Salvador 
Casals, president de la Fe-
deració d’Ateneus, va defi-
nir l’Alzinar com un “símbol 
d’esforç, dedicació, tenacitat 
i sacrifici” i va posar èmfasi 
en la “vocació de servei pú-
blic i en la voluntat d’estar al 
costat de la ciutadania que 
ha demostrat l’entitat al llarg 

La renovada piscina de l’Alzinar obre les 
seves portes als veïns de Masquefa

d’aquest procés i de la seva 
història”. Finalment, Lluís 
Puig, director general de Cul-
tura Popular de la Generali-
tat de Catalunya, va felicitar 
a l’Ajuntament i a l’Alzinar 
per la “voluntat d’entesa co-
muna” i per garantir, a través 
d’aquesta instal·lació reno-
vada, “nous i millors serveis 
lúdics i culturals als veïns de 
Masquefa”.
Després dels parlaments, l’ac-
te d’inauguració va cloure 
amb l’actuació en directe del 
duet musical Alba Pujol & 
Eugeni Muriel Project, que va 
amenitzar la vetllada amb un 
original concert a la piscina.

Un equipament a ple rendi-
ment
Tant la piscina de l’Alzinar 
com la piscina del camp de 
futbol, ambdues de titulari-
tat municipal, ja es troben 
en ple funcionament des del 
dissabte 10 de juny, dia d’inici 
de la temporada d’estiu 2017. 
Ambdues instal·lacions obri-
ran les seves portes fins el 
proper 11 de setembre amb 
els següents horaris:
- Del 10 al 23 de juny: de di-
lluns a divendres, de 16 h. a 
20 h. Dissabtes i diumenges, 
d’11 h. a 20 h.
- A partir del 24 de juny: obert 
tots els dies d’11 h. a 20 h.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

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

a la selecció de 8 llocs de treball 
en diferents àmbits laborals del 
consistori. Les ofertes publica-
des són les següents: oficial de 
primera i segona de paleta, peó 
d’obres públiques, conductor 
amb carnet C i auxiliar d’admi-
nistració.
Els interessats en participar en 
la convocatòria han de complir 
els requisits següents:
• Estar inscrit al SOC i al Servei 
d’Ocupació Local Agafa’t o La-
boroteca del Consell Comarcal, 
un mes abans de la data de pu-
blicació de cada oferta al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, i tro-
bar-se en situació legal de deso-
cupació en els termes previstos 
a l’article 208 del RDL 1/1994, 
de 20 de juny.
• Tenir els requisits específics 
del lloc de treball pel qual s’opta.
• No patir cap malaltia o limita-
ció física o psíquica que impe-
deixi complir les funcions cor-
responents als llocs de treball de 
la convocatòria.
• No estar inhabilitat/da per 
l’exercici de les funcions pú-
bliques per sentència ferma, 
ni estar separat/da, mitjançant 
expedient disciplinari, del ser-
vei de qualsevol administració 
pública.
• Assistir -si escau- a la forma-
ció específica en matèria de 
seguretat i salut laboral que en 
cada cas sigui exigible.
• Només es podrà optar en la 
sol·licitud, a un màxim de dues 
opcions de lloc de treball.
• Que no tingui cap deute pen-
dent amb el conjunt d’aquesta 
l’administració local.
Per participar en la convoca-
tòria, les persones interessades 
han de presentar la sol·licitud 
conforme al model que es faci-
litarà al registre de l’Ajuntament 
o a la pàgina web municipal 
www.elshostaletsdepierola.cat, 
entre els dies 9 i 20 de juny.

El Pla d’Ocupació 
dels Hostalets de 
Pierola ofereix 8 
noves places

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

DIMECRES AL MATÍ 
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada

Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com

Advocats
BUSCO AUXILIAR

ADMINISTRATIU/VA
mitja jornada

amb experiència
interessats/des envieu CV
a l’apartat de correus
2 -08700 IGUALADA

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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CALAF / LA VEU 

L ’alcalde, Jean-Luc Ali-
bert, va encapçalar la 
delegació de Soual que 

aquest passat cap de setmana 
va ser a Calaf. Aquesta visita 
tenia lloc després que a mit-
jan mes de maig un centenar 
de calafins visités la població 
francesa. Ambdues visites 
tenien el mateix objectiu, ce-
lebrar a banda i banda dels 
Pirineus el desè aniversari de 
l’agermanament entre les dues 
viles.
Els soualesos van arribar a 
Calaf a primera hora de la tar-
da. A la plaça dels Arbres van 
poder veure com l’artista lo-
cal, Núria Martí, començava a 
pintar un mural commemora-
tiu de l’agermanament. Segui-
dament, van iniciar un recor-
regut pel patrimoni històric i 
cultural del municipi durant 
el qual també van visitar les 
exposicions de l’Any Figuerola 
i del pintor Ramon Puigpelat. 
A més, van poder entrar en 
dues de les botigues-musu-
eu de la plaça Gran que està 
previst que aquest any puguin 
obrir-se al públic.
Puntualment, a les 18.30 ho-
res, va celebrar-se l’acte ins-
titucional amb la intervenció 
dels dos alcaldes. Després de 
signar el Llibre d’Honor de 
Calaf, Jean-Luc Alibert, alcal-
de de Soual, va destacar que 
aquesta trobada servia per 
renovar el jurament que ha-
vien fet els seus predecessors 
assegurant que se sentia “feliç 
i orgullós de compartir aquest 
moment fugaç que romandrà 
gravat per sempre al meu cor”.
Per al seva part, l’alcalde de 

Calaf, Jordi Badia,  va centrar 
les seves paraules en el con-
cepte de l’amistat perquè “hem 
de comprendre que quan par-
lem de l’agermanament entre 
Soual i Calaf, de fet, parlem de 
l’amistat entre les dues viles”. A 
més, va insistir en la idea que, 
després de deu anys d’agerma-
nament “estem en condicions 
d’aprofundir-hi i d’estendre’n 
l’abast”. I ja va avançar alguns 
dels camps en els quals es pot 
aprofundir com són l’econo-
mia, el turisme, l’ensenyament 
i la cultura.
Finalitzat aquest acte, l’activi-
tat es va desplaçar a la plaça 
dels Arbres on hi havia una 
ballada de sardanes. Segui-
dament, l’Associació Cultural 
i Educativa Calamanda va 
oferir una ballada de danses 
tradicionals. Seguidament, la 
delegació es va dirigir al Ca-
sal de Calaf on es van cloure 
els actes amb un concert de la 
Coral Ressons.
Per finalitzar la intensa jor-
nada, es va celebrar el sopar 

institucional amb tota la de-
legació de Soual, l’alcalde i 
els regidors de l’Ajuntament 
de Calaf, representants de di-
ferents entitats del municipi 
i diferents ciutadans que al 
llarg dels anys han estat di-
rectament vinculats en aquest 
agermanament. 
L’endemà diumenge, la dele-
gació del poble francès va par-
ticipar en la festa de l’Arrela’t 
de Calaf que, tot i la pluja, va 
tenir lloc al Bosquet del Ren-
tador. Allí es va viure un altre 
moment especial quan l’alcal-
de Jordi Badia, va convidar al 
seu homòleg soualès, Jean-Luc 
Alibert, a plantar “el roure de 
l’agermanament, com a símbol 
de la solidesa del nostre lligam 
i com a promesa de longevitat 
de la nostra amistat”. Segons 
Badia, “pretenem que aques-
ta soca s’enlairi forta i sòlida 
perquè voldrà dir que les se-
ves arrels s’han fet profundes 
i sàvies, com la relació d’amis-
tat que des de fa vint anys ens 
uneix amb la vila de Soual”.

Calaf i Soual renoven el seu 
compromís amb l’agermanament

Aquest dimecres es posen a la 
venda les entrades per al nou 
concert que està preparant l’Es-
cola Municipal de Música de 
Calaf “English hits of the 80s” 
juntament amb les dues acadè-
mies d’anglès del municipi, el 
Centre d’Estudis It’s English i 
English Times Language Scho-
ol. A partir d’aquesta dimecres 
a la tarda ja es podran adqui-
rir les entrades, per 3 euros, a 
la mateixa Escola de Música, 
durant el seu horari habitual. 
El dia del concert també es po-

dran comprar una hora abans 
de l’espectacle a la taquilla del 
Casal.
Serà un gran concert que tin-
drà lloc el proper dijous, 22 de 
juny, a les 19.30 hores. Més 
de 200 petits i joves cantants, 
d’entre 3 i 16 anys, pujaran 
dalt l’escenari del Casal de 
Calaf per interpretar fins a 13 
cançons dels anys 80. Totes te-
nen un denominador comú, la 
lletra de les cançons són amb 
anglès.
Per aquest motiu, l’Escola de 

Música, promotora d’aquest 
concert, va buscar la compli-
citat i ajuda de les acadèmies 
d’anglès. D’aquesta mane-
ra, cada centre hi aporta allò 
que millor sap ensenyar i els 
alumnes en surten doblement 
beneficiats amb els coneixe-
ments adquirits.
Els professors de l’escola seran 
els encarregats de l’acompa-
nyament musical de tots els 
temes, excepte el primer, una 
peça instrumental que inter-
pretarà l’orquestra del centre.  

L’Escola Municipal de Música promou un 
gran concert amb les acadèmies d’anglès

ARGENÇOLA / LA VEU 

E l dissabte passat 10 
de juny es va rea@lit-
zar el 7è Mercat de les 

Espècies d’Argençola amb un 
protagonista d’excepció, el 
Saüc. Una de les plantes més 
apreciades i utilitzades a Ca-
talunya, però també a Europa 
i als Estats Units, on es troba 
a la llista de les 20 plantes més 
venudes.
Una bona colla d’activitats i 
parades varen omplir el Mer-
cat. La informació rigorosa 
dels ponents vol situar aquest 
Mercat entre els de referència 
a Catalunya. Es tracta d’un 
esdeveniment dedicat fona-
mentalment a transmetre els 
usos de les plantes i les se-
ves aplicacions fent valdre el 
món vegetal, aquesta edició 
es va celebrar sota un sol de 
justícia que imposava el seu 
ritme!
Aquest Mercat cuida els de-
talls i la decoració del poble, 
els continguts de les xerrades 
i tallers, les parades amb ar-
tesans de proximitat i el trac-
te humà. Es tracta d’una jor-
nada plena de sensacions, per 
reconèixer plantes sobre el 
terreny, tastar productes dife-
rents a base de saüc, escoltar 
les xerrades de la jornada tèc-
nica i taules rodones, recórrer 
pels carrers gaudint d’una ex-
posició sobre l’Aprofitament 
del Saüc, usos i propietats, i 
aprendre de l’Alquímia de les 
espècies, on es varen preparar 
uns 20 productes diferents a 
base de saüc, la majoria tas-
tats durant el matí.

Més de 80 persones varen as-
sistir a la Jornada “Botànica 
a la Cuina. Espècies, herbes 
i flors” inclosa al PATT, un 
altre èxit va ser el Tast de 20 
productes diferents a base 
de saüc (melmelada, gelea, 
cava, cervesa, vi dolç, còc-
tel, coca...) i després de dinar 
l’hora de la ratafia digestiva 
amb un Tast de les ratafies de 
Santa Coloma de Farners, ra-
tafia 1842: la Clàssica, la Vuit 
Porrons, la Nou Verda i la de 
Cireres.
El dinar de LES PLAN-
TES DE MARGE AL PLAT, 
“MENÚ DEL MERCAT” va 
tornar a sorprendre pels in-
gredients utilitzats, la majoria 
plantes que creixen als horts 
i a la vora del bosc. La gua-
nyadora de la sal aromàtica 
afeccionada va ser la Roser 
Soms Tramujas amb la sal 
“primavera floral”, segona la 
Fina Bonet Borràs, i tercera la 
Marta Hernández amb la sal 
“segarrenca”.
La gent gran del poble varen 
explicar que en feien amb el 
Saüc a la taula sobre la Me-
mòria històrica d’Argençola, 
què en diuen els avis del po-
ble sobre el saüc i les plantes 
medicinals i en acabar, es va 
tastar la ratafia de l’Ermità (s. 
XVIII, possiblement una de 
les fórmules més antigues fins 
ara coneguda).
En resum, que va ser una 
trobada molt professional i 
alhora recollida, on passejar, 
gaudir i aprendre però tam-
bé conèixer altres persones 
amb qui compartir l’amor 
per les plantes.

Bona acollida del 7è 
mercat de les espècies 
d’Argençola
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CALAF / LA VEU 

E n la sessió celebrada 
aquest dilluns al ves-
pre, el ple ha aprovat 

la separació de l’Ajuntament 
de Calaf del Consorci de l’Al-
ta Anoia. La proposta va ser 
aprovada amb el vot de qua-
litat de l’alcalde, votant-hi en 
contra els tres regidors del 
grup municipal de Conver-
gència i Unió (CIU) i els dos 
del GIC – Veïns amb Veu, ja 
que la regidora Neus Aparicio 
no va assistir al ple.
L’alcalde Jordi Badia va expli-
car els motius que, uns dies 
enrere, havien fet que dimi-
tís com a president d’aquest 
ens supramunicipal. Va re-
cordar que s’havia posat al 
capdavant, l’any 2015, amb 
l’objectiu de tancar-lo per una 
qüestió d’operativitat i per la 
duplicitat que suposa amb la 
Mancomunitat de l’Alta Se-
garra. A més, s’hi afegeix una 
situació de deute, de prop 
260.000 euros, una incapa-
citat per generar ingressos i 
una important despesa es-
tructural. Amb aquest objec-
tiu, l’alcalde va aconseguir 
una subvenció de la Diputa-
ció de Barcelona que perme-
trien liquidar-lo i tenir una 

assistència jurídica.
Aquest dilluns, Badia va de-
fensar-ne la sortida “per una 
qüestió de protecció dels in-
teressos dels veïns de Calaf 
perquè el Consorci seria ads-
crit a l’Ajuntament de Calaf. 
Segons la Llei de Racionalit-
zació i Sostenibilitat de l’Ad-
ministració Local (LRSAL), 
aquest ens quedaria adscrit 
a l’Ajuntament de Calaf,  i 
“això vol dir que seria el res-
ponsable del deute que té el 
Consorci en cas que s’hagués 

d’executar”.
Pel grup de CIU deixar el 
Consorci “és un error greu. 
Va en contra dels objectius 
de comarca que tantes vega-
des hem repetit en aquest ple. 
Ara deixarem d’estar en un 
òrgan important”. Segons el 
seu portaveu, Joan Caballol, 
aquest deute està “declarat 
sobresegut” pel jutjat i per 
tant “a dia d’avui aquest deute 
no existeix”. Tot i això asse-
gura que quan va finalitzar el 
seu mandat al capdavant del 

Calaf deixarà el Consorci de l’Alta Anoia
Recentment, l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, va dimitir del Consorci en no poder tirar endavant 
el mandat pel qual havia estat escollit president

Consorci tenia el compromís 
que la Diputació de Barcelo-
na cobriria aquest deute “si 
era el cas que s’havia de pa-
gar”. També va recordar que 
va deixar pactada una sub-
venció de 50.000 euros “per 
cobrir els costos d’estructura” 
de l’ens.
El GIC, que també hi va vo-
tar en contra, va manifestar 
el seu desconeixement sobre 
aquesta qüestió. El seu por-
taveu, Salvador Prat, va plan-
tejar que “si hi ha un deute, 

el més important és no sor-
tir-ne i fer una auditoria, que 
és com es funciona normal-
ment. Des de fora no tens la 
mateixa força”.

Altres acords
En aquesta sessió també es 
va aprovar la declaració dels 
serveis essencials i priorita-
ris de l’Ajuntament i l’acord 
d’incorporació a l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Di-
putació de Barcelona la con-
sideració  “d’encarregat del 
tractament” respecte de les 
dades personals. Aquesta in-
corporació està vinculada a la 
delegació de la recaptació de 
multes aprovada en el ple del 
passat desembre.
Per altra banda, es van apro-
var dos punts referents a la 
modificació de crèdit del pres-
supost que permetrà regu-
laritzar la despesa efectuada 
durant l’any 2016. Al treballar 
amb un pressupost prorrogat, 
la suma de 112.907,06 euros 
en despeses estava pendent 
d’aplicar. Aquesta modifica-
ció del pressupost permetrà 
utilitzar el romanent de treso-
reria del 2016 per fer la regu-
larització d’acord amb el que 
marca la Llei orgànica d’esta-
bilitat pressupostària.

CALAF / LA VEU 

El poeta i escriptor calafí, 
Josep Vilaseca ‘El Segarrenc’, 
ha fet una donació de tota la 
seva obra a l’Arxiu Municipal 
de l’Ajuntament de Calaf. La 
seva àmplia obra està forma-
da, especialment, per prosa i 
poesia, però també hi ha con-
tes i la lletra de l’Havenera de 
Calaf. Conegut com ‘El Segar-
renc’, Josep Vilaseca fa gairebé 
50 anys que dedica bona part 
del seu temps a escriure. Ho 
fa des que un accident va obli-
gar-lo a deixar la vida laboral 
i va centrar els seus esforços 
en l’escriptura, una afició que 
tenia des de ben jove.
El fons que ha aportat a l’Ar-
xiu està format per 47 llibres, 
amb recopilacions de textos, 
i la partitura de l’Havanera 
de Calaf. També ha aportat 

sis contes, 13 narracions en 
prosa, 21 poesies sense agru-
pa i un text premiat en un 
concurs literari. Tot i aques-
ta donació, l’autor no tanca 
la porta a noves incorpora-
cions, si amplia la seva obra.

Josep Vilaseca ‘El Segarrenc’ cedeix 
tota la seva obra a l’Arxiu municipal

La cessió es va oficialitzar 
amb un acte en el qual hi va 
prendre part l’alcalde de Ca-
laf, Jordi Badia; el regidor de 
Cultura i Festes, Jordi Fitó; i 
la regidora d’Economia i Fi-
nances, Montserrat Mases.

PRATS DE REI / LA VEU 

Com ja és tradició, el Raval 
de Sant Joan es convertirà la 
nit del 23 de juny en l’escena-
ri de la revetlla popular dels 
Prats de Rei, organitzada per 
l’Agrupació Cultural Recrea-
tiva Sigarra. La festa comen-
çarà a les 21.30 h amb la lec-
tura del manifest i l’encesa del 
foc amb la Flama del Canigó, 
que portaran en relleus des 
d’Igualada una colla de joves i 
infants del municipi. Després 
se servirà el sopar popular, 
que constarà de pa amb tomà-
quet, embotit, beguda i coca. 
Els tiquets per al sopar costen 
només 6 euros, i es vendran 
aquest divendres 16 de juny a 
Cal Calamando (de 20.00 h a 

21.00 h). Durant el sopar i al 
llarg de la nit, es podrà gaudir 
amb la música de la DJ iFont 
i comprar coca i cava al ser-
vei de bar que s’instal·larà al 
carrer. Com sempre, a la 1.00 
h de la matinada, s’obsequia-
rà tots els presents amb una 
bona xocolata desfeta. Col·la-
bora en la festa l’Ajuntament 
dels Prats de Rei.

Els Prats de Rei viurà una 
nova revetlla al carrer la 
nit de Sant Joan
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S. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L ’estiu arriba i amb ell 
arrenca la preparació 
de la revista cultural 

de Sant Martí Sesgueioles, la 
Margaridó. Com cada any, al 
llarg d’aquests dies ja s’està 
treballant per tal que la nos-
tra publicació anual pugui ser 
a totes les cases del municipi 
arribada la Festa Major.
La Margaridó és la revista de 
Sant Martí de Sesgueioles no 
només perquè es reparteix al 
municipi, sinó perquè és fruit 
de les aportacions de sant-
martinencs i santmartinen-
ques. Sense la implicació de 
totes les persones que cada 
any la fan possible, la revista 
Margaridó perdria la seva es-
sència.
És per aquest motiu que des 
de l’Ajuntament ens posem 
en contacte amb tothom qui 

vulgui aportar contingut a 
l’edició d’enguany, que serà 
molt especial ja que es tracta-
rà de la desena. Per tal de fer 
arribar material, cal que s’en-
tregui a l’Ajuntament o bé via 
correu electrònic (narbona-
ar@sesgueioles.cat). Cal que 
els textos s’enviïn en format 
Document (.doc), amb tipo-
grafia Arial número 11.
Per altra banda, l’Ajuntament 
també fa una crida a la par-
ticipació de la gent jove del 
municipi que està vivint a 
l’estranger per tal que expli-
quin la seva experiència i els 
motius de la seva estada. Per 
l’altra, també s’està preparant 
un recull de fotografies dels 
hereus i pubilles que hi ha 
hagut durant tots els darrers 
anys. Tothom qui tingui foto-
grafies, es demana que es fa-
cin arribar per alguna de les 
dues vies esmentades.

L’Ajuntament fa una crida 
per preparar la 10a revista 
cultural Margaridó

S. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles manifesta el seu 
suport a la celebració del re-
ferèndum vinculant sobre la 
independència de Catalunya, 
el proper 1 d’octubre de 2017, 
organitzat pel Govern de Ca-
talunya.
El referèndum, que té com a 
eslògan “Referèndum és de-
mocràcia”, preguntarà a tots 
els catalans: “Voleu que Cata-
lunya sigui un Estat indepen-

dent en forma de república?”.
La democràcia es defineix 
com una forma d’organització 
de grups de persones, on la 
titularitat del poder resideix 
en la totalitat dels seus mem-
bres, de manera que la presa 
de decisions respon a la vo-
luntat col·lectiva dels mem-
bres del grup. És per aquest 
motiu que l’Ajuntament de 
Sant Martí Sesgueioles defen-
sa fermament el dret a votar 
de les persones i de decidir el 
nostre futur.

L’Ajuntament de Sant 
Martí manifesta el seu 
suport al Referèndum 
sobre la independència

ELS PRATS DE REI / LA VEU 

L a pluja que va caure 
diumenge passat va fer 
que la 42a Trobada a la 

Manresana fos, enguany, di-
ferent. L’organització, l’ACRS, 
ja va decidir divendres i ve-
ient les previsions, anul.lar la 
missa i els jocs a l’aire lliure 
i traslladar l’elaboració de 
la paella sota les voltes de la 
plaça Major. Així a primera 
hora del matí es va començar 
a preparar l’arròs, que es va 
repartir al voltant de les dues 
del migdia. Enguany n’hi ha-
via per a unes 270 persones, 
i cal dir que era boníssim. 
També es va obsequiar els ca-
ramellaires amb un pastisset. 
Ara l’ACRS ja treballa per a la 
propera festa, Sant Joan.

Els Prats de Rei celebra un aplec de la 
Manresana diferent a causa de la pluja

S. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L ’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles ha 
inciat un projecte de 

control de colònies de gats 
al municipi, a través d’una 
subvenció del Servei de Salut 
Pública de Diputació de Bar-
celona. L’empresa encarrega-
da de fer-ne el control serà 
Biodiversitat.
Els gats de carrer tenen unes 
característiques peculiars, i la 
seva presència provoca una 
sèrie de problemes i inconve-
nients que cal minimitzar.
Per tal de conviure amb 

aquestes colònies de gats, 
cal que aquests animals es-
tiguin identificats i superin 
un control sanitari i per tant 
estiguin sans i esterilitzats 
quirúrgicament, amb l’objec-
tiu de mantenir una població 
estable i evitar problemes as-
sociats al zel (baralles, mar-
catge territorial, miols...). 
També és important alimen-
tar-los correctament, de ma-
nera que millorin les seves 
condicions físiques, i que 
alhora evitem la presència 
d’aliment orgànic als racons 
de la via pública.
Cal dir que totes aquestes ac-

tuacions seran dutes a terme 
per veterinaris que garantei-
xen la qualitat de l’assistèn-
cia, i que els gats rebran una 
atenció continuada a través 
de voluntaris que s’encarre-
garan de mantenir-los, amb 
la col·laboració de personal 
tècnic municipal.
És important que tots res-
pectem les actuacions que es 
portaran a terme, i que evi-
tem la sobrealimentació dels 
gats que a partir d’ara rebran 
aquest tractament.
Per a més informació, podeu 
dirigir-vos a les oficines de 
l’Ajuntament.

Inicien les actuacions de control de 
colònies de gats a S. Martí Sesgueioles

S. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

 La temporada 2017 de la Pis-
cina Municipal de Sant Mar-
tí Sesgueioles començarà 
dissabte dia 24 de juny fins 
diumenge 3 de setembre
Al llarg d’aquests dies, s’han 
dut a terme diferents ac-
tuacions de millora de les 
instal·lacions, per tal que la 
temporada pugui arrencar 
amb òptimes condicions.
Pel que fa a la piscina, S’ha 
refet la part superior del vas, 
ja que hi havia filtracions 

d’aigua que anaven directa-
ment a les sales de màquines.
També s’ha canalitzat l’aigua 
de pluja de l’entrada a la pis-
cina, la instal·lació d’aigua 
potable ha estat millora-
da,s’han soterrat els cables 
elèctrics i els desaigües del 
bar també han estat arre-
glats.
A part de la pròpia piscina, 
s’ha aprofitat les diferents 
actuacions per millorar la 
paret de frontó, que es tro-
bava malmesa.
Els abonaments a la piscina 

estaran disponibles a partir 
del dia 12 de juny a les oficines 
de l’Ajuntament, en horari de 9 
a 14 h, de dilluns a divendres.

Tot a punt per l’arribada de la nova 
temporada de piscina a Sant Martí



Gerard Miquel s’incorpora 
a l’Igualada Hoquei Club
HOQUEI / LA VEU 

G erard Miquel Solé, 
de 19 anys i proce-
dent de l’equip Júnior 

del FC Barcelona, és el segon 
i darrer reforç de l’Igualada 
Calaf Grup de cara a la tem-
porada 2017-2018. El jugador 
firma amb el club arlequinat 
per una temporada. L’ex blau-
grana assegura que l’Igualada 
“és molt bon club per créixer. 
Aposta pels joves i el Ferran 
López m’ha dit que tinc la seva 
confiança i que jugui com sé”.
El ja nou fitxatge de l’Igua-
lada es va formar als equips 
inferiors de l’Andorra Hoquei 
Club. Ara fa quatre tempora-
des, es va incorporar a la base 
del FC Barcelona, on ha com-
pletat dos anys com a juvenil 
i dos de júnior. Com a blau-
grana ha aconseguit un ampli 
palmarès que compta amb 3 
Campionats de Catalunya, 2 
Campionats d’Espanya i 1 sots 
campionat d’Espanya. Amb el 
Barça ha disposat de molts mi-
nuts a Primera Nacional Espa-
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nyola, on ha anotat 12 gols i ha 
repartit 4 assistències. Amb 12 
dianes, ha estat el tercer mà-
xim golejador de l’equip. Tot 
i això, la nova incorporació 
arlequinada es defineix com 
un jugador “més defensiu que 
ofensiu”  i a qui li agrada ana-
litzar el joc i organitzar-lo. 
Gerard Miquel té la nacio-
nalitat andorrana per haver 
nascut a Andorra, però els 
seus pares són igualadins. De 
fet, Gerard Miquel és el fill de 
Llorenç Miquel, que al llarg 

de la temporada 1987-1988 
va tenir algunes aparicions 
amb el primer equip igualadí, 
amb Roc Mestres a la ban-
queta.
Ara farà el salt a jugador sè-
nior amb l’Igualada Hoquei 
Club. Gerard Miquel afronta 
amb ganes i il·lusió el repte del 
club arlequinat, que rejoveneix 
molt el seu planter. És consci-
ent que “jugar a l’OK Lliga serà 
un canvi gran, però m’adaptaré 
i podré donar a l’Igualada el 
que necessiti de mi”.

HANDBOL / CHI

E n el partit jugat el pas-
sat dissabte a Banyoles, 
corresponent a la final 

de la Copa Federació, entre el 
Club Handbol Igualada i el Jo-
ventut Handbol Mataró B, els 
igualadins es varen imposar 
després d’un encontre molt 
emocionant. Després d’una 
bona temporada a la lliga, 
l’equip la volia coronar amb 
un títol que no tenien a les se-
ves mans, la Copa Federació.
En un dia de molta calor a 
Banyoles i encara més dins el 
Pavelló de La Farga, els dos 
equips, que ja es coneixen de 
la lliga, han fet un partit molt 
ben estudiat, en el que les de-
fenses i els porters han estat 
molt importants. 
La mostra que les defenses i 

els porters han decidit el gua-
nyador és els resultats parcials, 
al minut 15 el resultat era de 6 
a 5 per l’Igualada i al final de 
la primera part el resultat era 
de 10 a 10. Resultat que deixa-
va la incògnita per veure com 
evolucionava la segona part.
Els primers 15 minuts de la 
segona part el partit ha seguit 
molt igualat, els nervis als dos 
equips eren evidents, però 
l’equip anoienc fent un joc 
molt disciplinat i ordenat, a 
partir del minut 20 ha comen-
çat a distanciar-se del Mataró i 
quan faltaven 2 minuts per al 
final els igualadins guanyaven 
per 24 a 21. Semblava que ja 
estava tot decidit, però el Ma-
taró aleshores va començar 
a jugar a la desesperada amb 
defenses molt dures i atacs 
molt agressius que per uns 

moments va agafar desprevin-
guts als igualadins i en aquests 
2 minuts, ràpidament es van 
posar a 2 gols del Igualada. 

Per uns moments els de l’Igua-
lada van patir, però en l’últim 
atac el porter de l’Igualada va 
aturar espectacularment el tir 
a porta del Mataró, quedaven 
6 segons i ara si l’Igualada te-
nia la pilota i tot els intents 
desesperats del Mataró el par-
tit va acabar per 25 a 24 a favor 
dels Igualadins.
Enhorabona a tot l’equip del 
Club Handbol Igualada que 
ha arrodonit la temporada 
2016/17 amb aquesta victòria 
a Banyoles.
Entrenats per Pol Cantero, 
han jugat: Porters: Jordi Ber-
mejo, Carles Serra i Eric Pla-
za (21 aturades). Jugadors de 
pista: Adrià Suero (8), David 
Cubí, Oscar Visa (3), Roger 
Calzada(1), Jordi Vilarrubi-
as (1), Sergi Garcia (3), Jordi 
Grado (4), David Diaz(3) Pere 
Sendra (2), Daniel Fons i Nil 
Subirana.

Infantil masculí
Poca cosa a explicar en un 
partit, que vam controlar des 
del primer minut, treballant 
bé en defensa i aprofitant molt 
bé els tirs errats pel rival per 
poder fer contraatacs, també 
destacar el bon treball en la 
porteria que estava sol, sense 
relleu del seu company, feli-
citats Marc, bona feina i ben 
portada per la banqueta, la 
qual era dirigida per 1a vega-
da per l’Ángel, felicitats a tots 
i bona feina feta al llarg de la 

temporada. Passo a fer qua-
tre números per reflectir el 
bon treball de la temporada: 
1 VOLTA 1a victòria contra 
Geiec, jornada 6. I acabem 
la 1a volta amb 4 victòries, 8 
punts, amb 356 gols a favor i 
406 en contra, -50. 2aVOLTA 
comencem guanyant a tot un 
Granollers i 7 partits més, en-
tre ells Santpedor, Montgrí, 
Sant Feliu entre altres. 408 
gols a favor i 397 en contra, 
-11. Bons números a la segona 
volta, llàstima d’alguns partits 
en la primera part del campi-
onat, però hem gaudir molt 
amb els nois aquesta tempo-
rada. Aprofito per felicitar tots 
els membres del club i entre-
nadors que han treballat amb 
nosaltres per la bona feina 
feta. Uns altres noiets i pares 
comencem una altra etapa, 
molt més exigent i difícil, però 
que marcarà el futur dels nois 
i si volen continuar practicant 
aquest esport fantàstic, gràcies 
a tots el pares pels moments 
que hem compartit tots junts, 
i els noiets que es queden, no-
més desitjar-los molta sort i 
que sobretot, treballin moltís-
sim, perquè d’aquí 2 anys els 
esperem, salut i força a tots. 
Ànims i a seguir.
Hem jugat amb: Alex, Noel, 
Dani, Marc, Edgar, Dimas, 
Joan, Raúl, Isaac, Eric, Hugo, 
Pol i Sergi i Igor. Entrenats 
per: Ángel Arias Staff tècnic: 
Dani P., Samu Daniel Leon.

L’Handbol Igualada, campió de la Copa Federació

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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El CA Igualada, guardonat a la Diada de l’Atletisme Català
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Grup d’atletes veterans al Campionat de Catalunya.

ATLETISME / LA VEU 

E l C.A.Igualada Petro-
miralles  va ser premiat 
amb diverses distinci-

ons dijous passat al vespre, en 
la 26a edició de la Diada de 
l’Atletisme Català, correspo-
nent al 2016, i que es va cele-
brar a la sala d’actes de l’edifici 
Docent del Consell Català de 
l’Esport, a Esplugues de Llo-
bregat, amb organització de 
la Federació Catalana d’At-
letisme. L’acte va ser presidit 
per Antoni Reig, director del 
Consell Català de l’Esport de 
la Generalitat, acompanyat 
dels presidents de les Federa-
cions Catalana i estatal d’atle-
tisme, Joan Villuendas i Raúl 
Chapado, entre d’altres perso-
nalitats. 
En l’apartat de clubs, el 
C.A.Igualada Petromiralles 
va ser premiat com a campió 
de Catalunya absolut fem. “B” 
en pista coberta 2017, i també 
com a lr classificat a la pun-
tuació per equips dels Camp. 
de Catalunya individuals Pro-
mesa masc. indoor 2017, Ju-
nior masc. aire lliure 2016, i 
Cadet masc. en pista coberta 
2017, a més de 3r absolut al 
Camp. de Catalunya de Clubs 
a. lliure 2016, 3r al Camp. de 
Catalunya Sub-20 a. lliure 
2016, i 3r al Camp. de Cata-
lunya de Clubs masc. indoor 
2017.  
Van recollir els guardons el 
president del CAI Lluís Caña-

mares, l’expresident Ramon 
Mir i el saltador Marc Sànc-
hez.
Foren guardonats diversos 
clubs i  atletes catalans de les 
diferents categories,  sobresor-
tint els premis als atletes cata-
lans a nivell absolut, recollint 
els guardons la marxadora in-
ternacional del F.C. Barcelona 
Raquel González, i el fondista 
internacional Ilias Fifa (F.C. 
Barcelona), acompanyats dels 
entrenadors respectius.
Altres guardons foren per a 
la Jutge Concepción Alvarez, 
que va recollir la placa al mè-
rit “Domingo Casillas” i per a 
Jordi Graells, que va recollir el 
trofeu “Francesc Castelló” al 
jutge de l’any, i el reconeixe-
ment  a l’entitat l’Aliança - Di-
vina Pastora, pel seu suport a 
la FCA i a l’atletisme.

Dos podis del CAI 
al míting d’Andorra
Tres atletes Promesa del C.A. 

Igualada Petromiralles van 
participar diumenge pas-
sat, en la 34a edició del Mi-
ting Internacional Principat 
d’Andorra d’atletisme, que 
es va dur a terme a l’Estadi 
Comunal d’Andorra la Vella. 
Les proves comptaren amb la 
participació de destacats atle-
tes de l’atletisme català, amb 
l’objectiu d’assolir mínimes  
per les diverses competicions  
d’aquest estiu.  Van sobresortir 
les actuacions d’Adrià Bertran, 
guanyador en llançam. de ja-
velina  amb 51,78 m. i d’Aleix  
Marín, guanyador en el salt de 
llargada amb 6,95 m., essent 4t 
Santi Ramos amb 5,68 m.

Sis medalles per als veterans 
al Campionat català
Un total de sis medalles assoli-
ren els sis atletes del C.A.Igua-
lada Petromiralles participants 
als Campionats de Catalunya 
per Veterans aire lliure, que es 
dugueren a terme diumenge 

passat a les pistes de Mollet del 
Vallès. Assoliren medalla d’Or,   
d’Argent i   de Bronze, a més de 
diversos llocs de finalista en les 
proves respectives.
Sobresortiren en masculins 
Juan Sánchez García, cam-
pió català en Javelina en ca-
teg. M-55 amb  31,83 m. Lluís 
Marimon, Or en els 100 m.ll. 
M-85 i Josep Martí, 3r i Bron-
ze en els 5.000 m. marxa M-45 

amb 26’18”91.
En femenines Josefa Salazar 
era campiona de Catalunya 
en categ. F-45 en disc, amb 
21,71 m., a més de campio-
na en martell amb 22,37 m. 
i també Or en martell pesat 
amb 8,25 m. Jordi Fernández 
Aguado era 5è en els 5.000 
m.ll. M-40 amb 16’34”77, i 
Antoni López 10è en els 100 
m.ll. M-40 amb  13”62.    

Aleix Marín, dalt del podi a Andorra.

Temporada 2016 - 2017

CABARET:  TEATRE VICTORIA

DON GIOVANNI:  GRAN TEATRE DEL LICEU

Dia 02 de Juliol 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 14.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al LICEU. Entrades garantides a la zona 2B

Una producció de grans efectes visuals

Sevilla, Espanya. Don Giovanni intenta seduir Donna Anna, però acaba lluitant i matant el seu pare, el Comanador. Comencen un seguit d’embolics en 
què Don Giovanni intenta seduir alguna noia i fugir d’algun promès gelós, fet que aconsegueix amb l’ajut del seu criat Leporello. Al �nal, el fantasma del 
Comanador s’emportarà un Don Giovanni que mai no es penedirà de les seves malifetes.

• És un luxe per al Liceu poder tenir dos repartiments de primer nivell encapçalats per Mariusz Kwiecien i Carlos Álvarez.
• Una producció high-tech de Kasper Holten, amb una escenogra�a amb plataformes i escales impossibles. La psique de Don Giovanni es re�ecteix per                    
mitjà d’efectes i projeccions i una excel·lent il·luminació.

Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

Dia 28 d’Octubre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides a platea

L'història transcórre en els darrers anys de la República de Weimar, en un Berlín decadent i assotat per la crisi del 29. Una ciutat que es segueix aferrant 
inútilment a la il·lusió d'aquells anys d'esplendor que la van magni�car poc temps enrere. El Kit Kat Club, el club nocturn de la �cció, obre les seves portes 
cada nit per a entretenir a un públic ansiós per oblidar, encara que sigui per un parell d'hores, el mal que plana per damunt dels seus caps.

Governat pel seu inquietant i divertit mestre de cerimonies, el Kit Kat Club esceni�ca la convivència entre l'imparable creixement de la hidra nazi i la 
�ngida normalitat quotidiana dels protagonistes: la cantant anglesa Sally Bowles i el novel·lista americà Cli� Bradshaw o el romanç de tardor entre 
Fräulain Schneider i el propietari jueu d'un �orent negoci de fruiteria, Herr Schultz.

Amb diverses de les cançons més emblemàtiques de la història dels musicals: “Willkommen”, “Cabaret”, “Money Money”, “Maybe this time”… CABARET és 
El Musical de Broadway que tothom hauria de veure un cop a la vida.

La producció actual:Elena Gadel, Ivan Labanda i Alejandro Tous encapçalen un talentós repartiment de més de 20 actors, acompanyats dalt de l'escenari 
per una banda de 9 músics en directe.

 Truca al:
93 803 75 56Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 



Joan Sendra.

El CF Vilanova del Camí, 
cap a la refundació

L’amistat no té fronteres
per a l’AV Igualada
FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT 

P artit disputat a les Co-
mes dels nostres vete-
rans enfront a l´equip 

suïs A S prevessins Moëns, 
on la companyonía, amistat i 
fair play van estar per damunt 
del resultat, del tot anecdótic 
i per l´estadística.  Encontre 
amistós i emotiu al tornar a 
retrobar-nos amb el nostre 
company Quim Capdevila, 
que després de cinc llargs 
anys per terres suïsses várem 
poder gaudir de ell, encara 
que vestit de visitant i recor-
dárem amb estusiasme el seu 
pas per l´equip blau.
S´iniciá el matx amb clar do-
mini dels blaus i fruit d´a-
quest domini al minut 9, 
s´escapa Sergi per velocitat i 
de potent xut enceta el mar-
cador 1-0. Reaccionen els 
suïsos i comencen a apamar 
el terreny de joc, les forçes 
s´anivellen, però una gran 
jugada de Alvarez per banda 
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en el minut 37, acaba amb 
una centrada que Costa, sem-
pre a l´agüait, fa el segon per 
l´equip igualadí 2-0.  Amb 
aquest resultat s´arriba al 
descans, a la represa els Pre-
vessins van apretar de valent, 
uns cops la defensa, altres 
Gámez neutralitzáren les es-
comesses dels visitants, man-
cats de sort, val a dir-ho.  En 
el minut 75, Sergi fa una cen-
trada xut que s´estabella en el 
travesser i de rebot la defensa 
fa entrar la pilota al seu arc 
3-0, en el 80 gran jugada de 
Lele que és desfá de tothom 
i el seu passi el recull Moyes 
per fer el cuart 4-0.  
Lluny de baixar els braços els 
suïssos apretáren de valent als 
blaus, fruit de l´insisténcia 
Nigel escurça el marcador i 
fa el gol del honor, encara que 
per honor, el que va tindre 
l´equip igualadí de rebre al 
nostre anfitrió, el Associació 
Sportiva Prevessins Moëns, 
moltes grácies nois!!!.?

ATLETISME / LA VEU

D issabte passat, 10 de 
Juny, es van dur a 
terme a les pistes de 

Castellar del Vallès les proves 
corresponents a la jornada Fi-
nal dels Campionats de Cata-
lunya Infantil, Aleví i Benjamí.
Hi participaren 26 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles/
Dental Igualada assolint 11 
medalles en total. El CAI va 
ser 3r per clubs en Infantils, 
pel que fa a la puntuació glo-
bal dels seus atletes, entre 59 
clubs participants.

8 Medalles en Infantil
Pel que fa als Infantils, van 
sobresortir en masculins Joan 
Sendra, doble campió Català 
en 80 m.t. amb 12”35 a la fi-
nal, i en Llargada amb 5,28 m. 
i Pol Cos, campió en Disc amb 
38,74 m..  Alex Riera era tam-
bé campió en Javelina, amb 
33,37 m. i 4t en Pes amb 10,74 
m. i Ian Queraltó 8è en Perxa 
amb 2,50 m. i 8è en Javelina 
amb 26,41 m.
En femenines va sobresortir 
Francina Massagué, campio-
na de Catalunya en 600 m.ll. 
amb 1’42”47, i les medalles 
d’Argent de Carla Bisbal, 2ª en 
1.000 m.ll. amb 3’05”99, i de 
Nuria Moix en Alçada, amb 
1,47 m., a més de 6ª en la s/f. 
de 80 m.t. amb 15”67. 
Rut Castellano era 4ª en Ja-
velina, amb 25,17 m. i Edit 
Guzmán era 8ª en Llargada 
amb 4,51 m. 

2 Medalles en Aleví
Pel que fa a les Alevins feme-
nines  van sobresortir Mar 
Buchaca, Argent en 60 m.ll. 
amb 8”97 a la final,  i Bronze 
en Alçada amb 1,29 m. 

11 medalles per al CAI al campionat 
català infantil, aleví i benjamí

Elsa Alias era 5ª en Pes amb 
8,06 m. Jana Planell era 6ª en 
Perxa amb 1,70 m., a més de 
4ª en la s/f. dels 60 m. tanques 
amb 10”83. En masculins, va 
sobresortir Olau Riera, me-
dalla de Bronze en Pes amb 
7,90 m.Marc Aguila era 6è en  
2.000 m. marxa amb 12’04”85.

Ferran Torra, campió 
Benjamí en Pilota                                                                                     
Els Benjamins participaren 
també a Castellar del Vallès 
en la jornada final, assolint 
en masculins la medalla d’Or  
Ferran Torra en llanç. de Pi-
lota amb 28,09 m.  Youssef 
Ayyad era 10è en 1.000 m.ll. 
amb 3’35”41. Pel que fa a les 
Benjamins fem., Martina Llo-
rach era 11ª en Llargada, amb 
2,96 m.

Gran actuació dels  Cadets 
del CAI a la Classificatòria
Els atletes Cadet del CAI Pe-
tromiralles, van protagonitzar 
una gran actuació en la Jorna-
da classificatòria del Campi-

onat de Catalunya disputada 
diumenge al Prat de Llobregat, 
assolint molts d’ells la classifi-
cació en les diferents proves 
per a la final del proper 25 de 
Juny a Sta. Coloma de  Grame-
net. S’assoliren també diverses 
mínimes per al campionat 
d’Espanya Cadet de primers 
de Juliol a Murcia.
Assoliren la classificació per 
a les finals respectives:  en fe-
menines, Judit Ibarra, 1ª en 
3.000 m.ll. amb 10’56”12, Laia 
Planas, 1ª en Alçada amb 1,54 
m., Júlia Solé, 3ª en 1.000 m.ll. 
amb 3’04”25, Anna Torras 
amb 5’24”33 i Carla Alemany 
amb 5’28”76 en 1.500 m. 
Obstacles, Laura Giménez en 
3.000 m. marxa amb 17’21”37.  
Laia Planas en 300 m. tan-
ques, amb 50”63, Berta López 
en 1.000 m.ll. amb 3’08”55, i 
Isabela Lago en 100 m.ll. amb 
13”25.
Pel que fa als Cadets mascu-
lins, van assolir la classifica-
ció els atletes següents: Aitor 
Caldito, 2n en Salt de Llarga-
da amb 6,42m. Riduan Boul-
bayem, 2n. en 1.500 m. Obs-
tacles amb 4’36”40. Pol Roca 
era 3r en Alçada, amb 1,78 m. 
i 4t. en Triple Salt, amb 12,58 
m. i David Muñoz, 3r en Ja-
velina amb 41,53 m. i 5è en 
300 m. tanques, amb 43”75.
Gerard Farré, 4t en 600 m.ll. 
amb 1’27”22 i classif. en 300 
m.ll. amb 37”99. Franc Sa-
maniego, 5è en 600 m. llisos 
amb 1’27”80. Jan Bisbal en 
1.000 m.ll. amb 2’55”87, Edu-
ard Alba en 3.000 m.ll. amb 
10’03”58, i Alex González en 
Javelina, amb 37,41 m.
Franc Samaniego va partici-
par a més en els 100 m. llisos 
amb 12”87, no accedint a la 
final corresponent.

El CF Vilanova del Camí, des-
aparegut fa un parell d’anys 
després d’una terrible crisi 
interna, sembla que va camí 
de la refundació. Un grup de 
joves jugadors estaria inten-
tant crear un equip de 4a Ca-

talana defensant els colors 
de la samarreta blanc-i-ver-
mella de l’històric club vila-
noví. En properes edicions 
informarem més abastament 
d’aquesta bona notícia per al 
futbol de l’Anoia.

A   U   T   O   M   O   C   I   Ó
   Automòbils nous, seminous i d’ocasió
   Servei tècnic de reparacions multimarca
   Pintura i planxisteria

Av. Països Catalans, 30 · IGUALADA · T. 93 803 36 50 · comercial@rosichmotors.com · www.rosichmotors.com



Fi de la primera temporada de 
la natació sincronitzada d’Igualada
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L’Igualada Aula tanca la 
temporada amb or

SINCRO / MERITXELL TRILLA

E ls dos equips de na-
tació sincronitzada 
de l’Anoia club gim-

nàstic d’Igualada han acabat 
la seva primera temporada. 
Les nedadores i nedador del 
club, que entrenen els dime-
cres a la tarda a la piscina 
d’Infinit, amb David Alcalá 
i els dissabtes al migdia a la 
piscina de les Comes amb 
Cristina Amorós i Meritxell 
Trilla, han participat aquest 
curs a les competicions que 
organitza el consell esportiu 
escolar de Barcelona, indi-
vidualment ho han fet a la 
competició de figures, en les 
categories A1 (Hidaya M 22, 
Laura M 25, Jordi A i Aroa G 

26, Maria Elna G 31, Paula 
O 34, Valentina S 40, Mar A 
42), B2 (Carlotta V 28, Jana C 
32, Bruna V 40, Andrea H 49 
i Mar M 51) i C2 (Núria D 37 
i Andrea C 39), i per equips 
a les competicions de rutines 
tècniques i rutines lliures, en 
les categories A1 (tècniques, 
desena posició, lliures 19a), i 
B2 i C2 actuant com un equip 
(tècniques, 11a posició, lliu-
res 16a posició).
Totes les jornades han estat 
un gran èxit, els nedadors 
han pogut ensenyar la feina 
que han realitzat als entre-
naments i des del club volem 
felicitar als nostres equips per 
les classificacions i puntua-
cions assolides a les compe-
ticions, agraint-los l’esforç i 

dedicació que han demostrat 
al llarg d’aquest primer curs 
d’aquest nou projecte i ani-
mar-los a continuar treballant 
com ho han fet al llarg de tota 
la temporada. Paral·lelament 
a les competicions, s’ha par-
ticipat en la classificació del 
“semàfor de valors”, on el co-
mitè avalua que el comporta-
ment dels esportistes, tècnics 
i públic, sigui respectuós i 
correcte, vers la competició i 
els seus agents implicats. El 
club ha obtingut la 4a posició.
L’última jornada, on hem tor-
nat a gaudir un cop més de la 
natació sincronitzada abans 
de finalitzar aquesta tempo-
rada, ha estat aquest passat 3 
de juny a les piscines Bernat 
Picornell de Barcelona. 

GIMNÀSTICA / LA VEU

A la localitat gironina de 
Torroella de Montgrí, 
es va celebrar la final 

nacional de gimnàstica rítmi-
ca dels jocs esportius de Ca-
talunya. A la final territorial, 
dues de les quatre represen-
tants del club igualadí, eren 
les classificades per a la final 
nacional, en benjamí obert 
Gina Castelltort i aleví A, Mila 
Pijoan. Les dues joves gimnas-
tes varen realitzar el seu millor 
exercici de la temporada, dig-
nes d’una final nacional. Gina 
Castelltort es proclamà cam-
piona i Mila Pijoan 18a d’entre 
quaranta participants. 
Gran i impecable temporada 
de l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula que ha tingut gimnastes 
amb podi a totes les finals i ni-
vells.  
Per part del CE Montbui, Jú-
lia Enrich va lluir al tapís amb 
molta seguretat i elegància i 
per això va aconseguir la 4a 
posició.
Dissabte es va celebrar la Gim-
naestrada Ciutat d’Igualada 
organitzada pel club igualadí 
Aula, on un any més s’aplega-

ran un gran nombre d’entitats, 
gimnasos i escoles de la co-
marca, un esdeveniment que 
una vegada més no deixava 
indiferent a cap dels assistents, 
sota la temàtica de “El Mons-
tre de les Emocions”, l’ICGA, 
representava 7 emocions amb 
un total de 108 gimnastes. 
La tristesa, la por, l’alegria, 
l’amor, la calma, la ràbia i la 
puresa, van fer gaudir i vibrar 
a tots els espectadors. 

btt
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e-bikes
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C/Comarca 62,   tel .  93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail .com
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Daniel Peralta Ill, el campió d’Europa 
de culturisme natural més jove

El jove, de només 16 
anys d’edat, és de 

Collbató però resideix 
a Castellolí i forma 

part del Club de 
Peses d’Igualada

Últims partits 
de la temporada de 
l’Igualada Vòlei Club

CULTURISME / MARISA ILL

T enim a Catalunya el 
campió mes jove de 
tota la historia del cul-

turisme natural.
Ja sabem que l’esport del cul-
turisme no és gaire conegut, 
molt menys el culturisme na-
tural o físic culturisme natural, 
però caldria destacar l’esforç, 
el sacrifici i la constància que 
reclama aquest esport.
Sempre hem escoltat i llegit so-
bre culturistes de renom com 
ara  Arnold Schwarzenegger  i 
d’altres sense ser conscients del 
profund treball que requereix 
aconseguir aquests cossos tan 
esculturals. El culturisme na-
tural no és tan impressionant a 
la vista ja que, no existeix cap 
tipus de dopatge, tot és a base 
d’alimentació, suplements ali-
mentaris i preparació física, 
molta preparació física i una 
impertèrrita voluntat.
Aquí, a Catalunya, tenim un 
esportista d’aquest gènere, Da-
niel Peralta Ill, un noi de 16 
anys nascut a Barcelona que 
ha viscut a Collbató durant la 
infància i ara resideix a Cas-
tellolí.  Però no es tracta d’un 
esportista més, és l’esportista 
més jove que mai ha guanyat 
un campionat d’Europa en 
aquesta modalitat. Hem d’estar 
orgullosos.
Daniel Peralta Ill, fa un any i 
mig que està inscrit a la De-
deració Catalana de físic cul-
turisme, pertanyent al Club 
de Peses d’Igualada (situat al 
carrer la Torre 77) i es prepara 
per a ser allò que ell somia, ser  
el millor atleta d’aquesta espe-
cialitat i, dono fe que ho està 
aconseguint, amb l’ajut del seu 
preparador físic, el director es-
portiu de la Federació Catala-

 ESPORTS  | 43Divendres, 16 de juny de 2017

na, l’igualadí Josep Camats, un 
impressionant preparador que 
vetlla sempre per l’estat físic 
del Daniel. 
El passat 27 de maig va pro-

clamar-se campió de Catalu-
nya en la categoria Sub21 en el 
campionat que va celebrar-se 
a la Sala Pal.ladius de Pallejà  i 
aquest 10 de juny, a Salaman-
ca, al EuropeanChampions 
UIBBN2017 s’ha proclamat 
Campió d’Europa en la seva 
categoria, de fet, és el noi més 
jove que mai ha assolit el títol.
Aquest any, els esportistes ca-
talans d’aquesta especialitat 
han estat presents als campi-
onats europeus, aconseguint 7 
medalles d’or i una magnífica 
segona posició  per equips, un 
èxit aclaparador.  És obvi que 
no es tracta de futbol o Fórmu-
la 1, però assolir aquestes fites, 
encara que siguin esports, bé 
val la pena fer-ne el ressò que 
es mereix.
youtube: Danny Hill
instagram: Danny_hiill 

VOLEIBOL / IVC

D isputant ja el torneig 
social, en ple funcio-
nament, encara que-

dava algun partit per disputar 
com el que es va celebrar dis-
sabte al fortí, que enfrontava 
els veterans de l’XP davant el 
Sant Quirze, l’únic equip que 
ha posat en dificultat els ju-
gadors de Xavi Avila, que van 
aconseguir la victòria per un 
3-0, en un primer set seriós i 
resolutiu, el segon més apre-
tat i un tercer molt sòlid que 
va portar a situar-se de mo-

ment el equip imbatut sols 
ha deixat escapar un punt, a 
la espera de celebrar el ultim 
parit contra el Viladecans. 
Sols felicitar aquest grup que 
a part de competir són un 
gran grup humà.
Recordem que sols a falta de 
celebrar la final de social i el 
sopar de club, i ja es comença 
a olorar el Vòlei Sorra a Igua-
lada i comarca, el 25è Ani-
versari, tota una efemèride. 
També de l’11 al 21 de juliol es 
portarà a terme l’escola de Vò-
lei amb grups d’iniciació i tec-
nificació per a totes les edats. 

Bon debut d’Èlia i Judit 
Ibarra a la ITU Triathlon

TRIATLÓ / LA VEU

E l passat diumenge 28 
de maig a Madrid, es 
va disputar la prova 

classificatòria Youth per el 
campionat d’Europa de tri-
atló.  
Per part del CAI Triatló, 
destacar el gran debut de les 

joves triatletes Èlia i Judit 
Ibarra en aquest classificato-
ri, les quals  van aconseguir 
una magnífica 9a i 12a po-
sició ; respectivament; de la 
general.  Imposant-se davant 
les seves companyes d’expe-
dició i sent la primera  i se-
gona representant catalana a 
creuar la línia de meta.  

Important empresa de 
comunicació de la comarca 

busca persona de pràctiques 
amb estudis de

 Comunicació Audiovisual. 

Interessats enviar CV a:
classi�catsveuanoia@gmail.com Sant Mart’ de Tous, 37 1r 1a IGUALADA

Tel. 938031326  á  617323989

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades



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 

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

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Amics de la Música

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

TOTS ELS SORTEJOS

Teatre Nu

SORTEIG
ENTRADES 

MUSEU DEL TREN

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L
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Nacho Fajardo 
domina el circuit 
de 3a d’esquaix 
a Palau Solità

Avui, gran final de la lligueta 
d’escalada en bloc a Ingravita
ESCALADA / INGRAVITA

A vui divendres 16 de 
juny a partir de les 8 
a Ingravita es dispu·

tarà la gran Final de la Lli·
gueta.
La lligueta és una compe·
tició d’escalada en bloc que 
organitza Ingravita per tots 
aquells socis i usuaris del 
rocòdrom. La inscripció és 
gratuïta amb l’entrada a la 
instal·lació i funciona de la 
següent manera:
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Cada participant té una but·
lleta on s’anota les puntuaci·
ons. Ingravita cada setmana 
munta 10 blocs (itineraris 
per escalar) de diferents di·
ficultats, per gent d’inici·
ació a experts, cadascun 
d’aquests blocs val 1 punt. 
Al llarg de les de 6 setma·
nes de competició i 60 blocs 
en total els competidors 
més perseverants i amb més 
punts son els que entraran a 
la final.
Amb les categories sub 18, 

absoluta i veterana,  tindrem 
espectacle assegurat! A més 
aquest any hi haurà sorpre·
ses en l’espai de la final i el 
seu funcionament.
També sortejarem materi·
al per tots els participants i 
tindrem muntats blocs nous 
per la resta de competidors 
i usuaris d’Ingravita, perquè 
no només els finalistes puguin 
gaudir de blocs nous. Com 
sempre comptem amb la col·
laboració de les marques Five·
Ten, Blackdiamond i Edelrid.

L’Esquaix Montjuïc de Palau 
de Plegamans va ser la seu 
d’una nova prova del circuit 
català de 3a categoria amb 4 
anoiencs participant·hi.
El millor de tots va ser el Nac·
ho Fajardo que és va endur 
amb molta autoritat el quadre 
principal.
El jove monbuienc va salvar 
la 1a ronda sense jugar, a 2a 
ronda es va desfer de Massimo 
Milessi per 3·0, a quarts tam·
bé va donar compte del jove 
P. Georgiev també per 3·0, a 
semis es va imposar a Gerard 
Montaño per idèntic resultat i 
a la gran final és va imposar a 
Raul Carnenero per 11·9, 11·
7, 9·11, 11·9.
Carles Sánchez va passar ron·
da guanyant a Xavi Rami en 4 
jocs però va caure amb Raul 
Carnenero en tres. Per llocs va
Sergi Rivero també va cedir a 
1a ronda davant Gerard Mon·
taño.
Javi Fajardo va caure a 1a ron·
da del quadres i a consolació 
va assolir el 26è lloc final.
Finalment Toni Reillo, man·
resà però membre de l’Es·
quaix Igualada va superar la 
1a ronda davant David Beneit 
però va caure a 2a enfront José 
Martínez per 3·0.

Maria Fernández 
Grande, nova 
entrenadora 
de l’Igualada 
Femení Hoquei

L’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins ha comunicat 
aquesta setmana que l’entre·
nadora del primer equip per 
a la propera temporada, serà 
la Maria Fernández Grande 
Pulgui, entrenadora de l’Hos·
telcur Gijón les darreres cinc 
temporades, on hi ha guanyat 
l’OKlliga, el sots campionat 
de la Copa d’Europa i els sots 
campionat de la Copa de la 
Reina aquesta temporada, i 
dues Copes de la Reina en an·
teriors edicions.
A més, l’asturiana també as·
sumirà la direcció del segon 
equip, serà la coordinadora 
dels equips sèniors i tindrà 
competències en la direcció 
esportiva del club.
L’equip directiu va contactar 
amb ella fa unes setmanes 
i li va proposar encapçalar 
l’ambiciós projecte esportiu a 
quatre anys que s’ha marcat el 
club, per tornar l’equip ano·
ienc a l’elit de l’hoquei patins.
Des de la Junta Directiva del 
club, i en nom de tots els so·
cis, sòcies, jugadores i segui·
dors, “donem la més caloro·
sa benvinguda a la “Pulgui”, 
amb la il·lusió i l’esperança de 
que aquest sigui l’inici d’una 
altra etapa històrica, tant 
per al club, com per a ella, i 
li agraeix que hagi acceptat i 
faci seu el repte de tirar enda·
vant el projecte esportiu”.

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

Realitzem la recollida, revisió, classi�cació i reciclatge o destrucció de joguines usades.

Distribuïm gratuïtament joguines a nens i nenes, tant a nivell local com internacional.

C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com



Cinc medalles d’or per 
al nedador Enric Ferrer
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NATACIÓ / LA VEU 

E l nedador igualadí de 
83 anys d’edat Enric 
Ferrer i Solà, va par-

ticipar en els campionats de 
Catalunya de natació dispu-
tats a Sabadell els dies 3 i 4 de 
juny. Ferrer va aconseguir cinc 
medalles d’or, tres individuals 
en els 50, 100 i 200 metres 
esquena, i dues més en els re-
lleus nedant amb el Club Nagi. 
L’Enric, molt animat i amb el 
suport d’aquest club, continua 
preparant-se per a participar 
en el proper Campionat del 
Món que es farà a Budapest 
(Hongria) del 13 al 22 d’agost 
d’aquest any.

L’igualadí Joan Masip, campió 
de Catalunya absolut de tennis taula
TENNIS TAULA / LA VEU 

H istòric. El palista 
juvenil Joan Masip 
(CER l’Escala) s’ha 

proclamat a Calella brillan-
tíssim Campió de Catalunya 
absolut de tennis de taula. 
L’igualadí Masip, que entre-
na al Centre d’Alt Rendiment 
(CAR) de Sant Cugat del Va-
llès a les ordres dels tècnics 
Dani Torres i Ramon Mampel, 
ha fet història aquest cap de 
setmana a Calella coronant-se 
com el millor jugador català 
sent juvenil. Precisament ha-
via estat campió absolut sent 
juvenil l’actual entrenador de 
Joan Masip al CAR, Dani Tor-
res. Torres ho va fer la tempo-
rada 93/94 defensant els colors 
del Bagà Petrocat i també el 
mite i llegenda viva Josep Ma-
ria Palés la temporada 80/81. 
 En la gran final individual, el 
jugador d’Igualada s’ha impo-
sat al vigent campió i defensor 
del títol Oriol Monzó (DKV 
Borges Vall) per 3 sets a 0 (11-
7, 11-5 i 11-8). Monzó portava 
quatre títols consecutius a ni-
vell individual i Joan Masip ha 
trencat aquesta ratxa del sitge-

tà sent molt superior i demos-
trant la seva gran progressió. 
En les semifinals, Masip ha 
superat a Yordi Jason Ramon 
(CN Mataró) per 3 jocs a 1 
(11-7, 10-12, 13-11 i 11-5) i 
en els quarts de final a David 
González (Borges) per 11-5, 
11-9 i 11-9. 
 Títol de campió de Catalunya 
individual per a Joan Masip i 
en dobles fent parella amb el 

seu company d’equip al CER 
l’Escala Marc Clotet. Clotet i 
Masip han estat els millors en 
la competició de dobles mas-
culins guanyant a Albert Salas 
(Olesa) i Xavier Casadevall 
(Lluïsos de Gràcia) en la final. 
 I per equips, subcampionat 
del CER L’Escala de Joan Ma-
sip. Els escalencs han cedit en 
la gran final contra el DKV 
Borges Vall per 3 a 1. 

Aquest cap de setmana, 
Pujada Serra de la Llacuna

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

A mb aquesta ja són 
setze les edicions de 
la pujada en costa 

Serra de La Llacuna. Aquesta 
pujada anoienca les primeres 
edicions van ser organitzades 
per Auto Sport Igualada i ja 
des de fa varis anys, és l’Escu-
deria Penedès Competició la 
que l’organitza.
Si durant dècades l’especia-
litat de muntanya tenia mol-

ta popularitat i era seguida 
una gran quantitat de pilots 
i afeccionats, aleshores va ve-
nir una època de poca parti-
cipació i ara torna a tenir una 
certa empenta.
Aquesta pujada serà puntua-
ble per al Campionat de Ca-
talunya de Muntanya amb un 
recorregut de 3,800 metres de 
la carretera BP-2121, o sigui 
amb la sortida a les afores de 
la població de Llacuna fins 
d’alt al km 25. Es tracta d’un 

recorregut breu però espec-
tacular, amb un bon paisatge.
Demà dissabte a la tarda, a 
partir de les cinc hi haurà les 
verificacions administratives 
i tècniques, que es repetiran 
el diumenge a primera hora 
pels que no ho haguessin fet 
el dia abans. A partir de les 
nou del matí del diumenge 
hi haurà tres mànegues d’en-
trenaments i a partir de dos 
quarts d’una les dues màne-
gues de carrera. 

Derrota del pàdel 
Esquaix Igualada
PÀDEL / LA VEU 

P oques opcions pel pri-
mer equip Subaru de 
l’Esquaix Igualada en 

una nova jornada federada.
Josep Llorach amb el debu-
tant Nil Munné, Isidre Ma-
rimon/Joan Corcelles i Kim 
Aribau/Jan Albareda no van 
tenir cap opció davant un 
equip amb clares aspiracions 
a jugar a la divisió d’honor 
l’any vinent amb dura pugna 
amb el CT Torelló.

Caprabo-Crossland X
Aquest cap de setmana arri-
ba el Caprabo-Crossland re-
servat a jugador amateus de 
la comarca. Tindrà categoria 
masculina (dilluns ja estaba 
tancada la inscripció) i feme-
nina, és jugarà en 3 dies des 
del 16 al 18. Començarà el di-
vendres dia 16 (dijous en cas 
de excepcional) i finalitzarà el 
diumenge 18 dia de les finals 
amb el corresponent lliura-
ment de recompenses.
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MÚSICA / LA VEU 

E l DesFOLCa’t, Festival 
de Música Popular i 
Tradicional arriba en-

guany a la seva 26a edició. 
El festival, que se celebrarà 
aquest cap de setmana, reu-
nirà els millors grups de folk 
i convertirà Calaf, un any 
més, en la capital catalana de 
la música popular i tradicio-
nal. Amb l’objectiu d’acostar 
la música d’arrel a diferents 
públics, el DesFOLCa’t apos-
ta per impulsar el patrimoni 
musical de diferents territo-
ris i treballa per aconseguir 
que les músiques tradicio-
nals i populars siguin viscu-
des per totes les generacions, 
dels més petits als més grans.
Programant concerts a di-
versos espais, bars, carrers 
o places, el DesFOLCa’t pre-
senta enguany una progra-
mació molt diversa, donant 
cabuda al folc més tradici-
onal però integrant també 
propostes més heterodoxes 
que fan evolucionar la músi-
ca d’arrel cap a nous paisat-
ges sonors. Els gallecs Luar 
Na Lubre inauguraran el fes-
tival que inclou, com a plats 
forts de l’edició d’enguany, 
els concerts de Joseba Tapia, 
Antonio Rivas Quartet, Che 
Sudaka, Moussu T e lei Jo-
vents, Judit Neddermann i 
Carles Dénia. Completen un 
cartell de luxe Cor de Carxo-
fa, De Calaix, Les Absentes, 

Red Rombo i l’animació in-
fantil dels Encara farem sa-
lat. 

Luar Na Lubre inauguraran 
la 26a edició
Amb una trajectòria de 25 
anys, el festival no abaixa el 
llistó enguany i presenta una 
programació encapçalada 
pels gallecs Luar na Lubre, 
que inauguraran la 26a edi-
ció en el marc de la gira del 
seu 30è aniversari. Amb tres 
dècades de trajectòria i 16 
discs publicats, l’agrupació 
gallega és tot un referent de 
la música celta. El grup va 
aconseguir una gran relle-
vància internacional gràcies 
a la seva col·laboració amb 
Mike Oldfield, compositor i 
músic multi-instrumentista 
anglès referent del rock pro-
gressiu, la música popular i 
la música clàssica, conegut 
especialment per la seva obra 
Tubular Bells. El projecte mu-
sical de la banda es basa fona-
mentalment en les músiques 
d’arrels gallegues, pel que 
dediquen particular atenció a 
l’estudi dels principals canço-
ners gallecs així com al treball 
de camp que els proporciona 

un profund coneixement so-
bre la realitat musical gallega 
que queda patent en les seves 
pròpies composicions.

Els plats forts de la 26a edi-
ció
La programació d’enguany 
combina grups de Catalunya, 
Galícia, Euskadi, Colòm-
bia-França, Occitània i el País 
Valencià en un total de 12 
concerts. 
Dissabte a la tarda escalfa-
ran els motors del festival la 
cantant i compositora cata-
lana Judit Neddermann, que 
portarà a Calaf el seu darrer 
treball Un segon, que ha estat 
escollit Millor Disc del 2016 
segons els lectors de la revista 
La Tornada i 12è millor disc 
de l’any segons la Crítica dels 
Premis Enderrock. També 
Carles Dénia que, procedent 
del jazz, ha esdevingut una 
veu important del cant d’estil 
i de les diverses fórmules de 
la música tradicional del País 
Valencià. La inauguració a 
càrrec de Luar Na Lubre do-
narà pas a les actuacions de 
De Calaix, un grup de polifo-
nia femenina que reinterpre-
ta i deixa al descobert els sons 
del nostre país a través de 
cançons apreses de viva veu 
o bé extretes de manuscrits 
i cançoners i La Portàtil FM, 
que captivaran el públic que 
tingui ganes de ballar.
A partir de la mitjanit pujaran 
als escenaris del DesFOLCa’t 

La 26a edició del Desfolca’t converteix Calaf 
en la capital de la música popular i tradicional

Joseba Tapia eta Besamotzak, 
mestre basc de l’acordió di-
atònic i innovador trikitilari 
que ha abastat molts camps 
diferents, que arriba a Calaf 
amb un projecte elèctric que 
recull una antologia del re-
pertori de la seva discografia 
en solitari; els marsellencs 
Mossu T e lei Jovents, una 
de les bandes més excitants 
de l’escena musical francesa, 
amb la seva mescla única de 
poesia urbana provençal i 
marsellesa i els ritmes criolls 
i blues; i el colombià Antonio 
Rivas, mestre del vallenato i 
la cúmbia que actuarà acom-
panyat de Nelson Gómez, 
Daniel Ochoa i Danilo Polo.
Encarrilaran el final de la nit 
els solsonencs Les Absen-
tes, una mescla de tonades 
de tota la vida, melodies de 
grans èxits internacionals i 
ritmes ballables amb lletres 
de cançons arxiconegudes i 
pròpies de la mà de l’ska, folk, 
rock, funk, reggae o cúmbia. 
Finalment, posaran el punt i 
final  Che Sudaka, conside-
rat un dels referents interna-
cionals del mestissatge. Els 

dos germans argentins, Leo i 
Kachafaz, i els seus companys 
colombians, Jota i Sergio, fan 
que la fusió de la cúmbia, 
l’ska i el punk es converteixi 
en garantia de festa. Les seves 
lletres, reivindicatives i sig-
nificatives, superen qualse-
vol frontera, ja sigui cultural, 
ideològica o física, sempre a 
favor de la convivència i en 
contra de divisions polítiques 
i mediàtiques.
Diumenge al migdia, tancant 
la programació del DesFOL-
Ca’t, tindrà lloc un vermut 
musical a càrrec de Red 
Rombo, un projecte musical 
dirigit pel músic barceloní 
i resident a Màlaga, Gerard 
Mases “Lere”, músic de di-
verses formacions com la re-
coneguda Muchachito Bom-
bo Infierno.

Els tallers del DesFOLCa’t, 
l’acordió i el cant improvisat
El DesFOLCa’t potencia un 
any més la vessant de forma-
ció i programa dos tallers: 
dissabte al matí hi haurà un 
taller d’acordió vallenato a 
càrrec d’Antonio Rivas i un 
taller de glosa i cant impro-
visat a càrrec de Cor de Car-
xofa, que també oferiran un 
Combat de Corrandes a la 
tarda. Paral·lelament tindrà 
lloc una matinal de cultura 
popular amb una trobada 
de gegants, diables, danses 
tradicionals i trobada de 
colles bastoneres. 

Luar na Lubre, Joseba 
Tapia, Antonio Rivas, 

Che Sudaka i Moussu T 
e lei Jovents, plats forts 
del DesFOLCa’t 2017

L’associació Cor de 
Carxofa oferirà un 

taller de glosa i cant 
improvisat i el colombià 
Antonio Rivas un taller 

d’acordió vallenato
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MÚSICA / CRISTINA ROMA 

L a Núria Planell fa cinc 
anys que és al capdavant 
del Festival Desfolca’t de 

Calaf. Forma part d’un equip 
humà d’unes vuit persones, 
que són qui porten a terme l’or-
ganització del festival tot i que 
compten amb la col·laboració 
de molta gent més, que durant 
aquests dies previs i aquest cap 
de setmana, seran imprescindi-
bles per poder dur a bon terme 
totes les activitats previstes.
La Núria és professora de músi-
ca, toca l’acordió i sempre havia 
viscut intensament el Festival 
calafí.

El Festival d’enguany és el nú-
mero 26. Com van ser els ini-
cis?
Va començar com una petita 
trobada d’acordionistes pro-
moguda per un calafí que un 
any es va acostar a Arsèguel, on 
feien unes trobades d’acordions 
diatònics que anaven agafant 
empenta. En tornar a Calaf va 
buscar persones que tingues-
sin la inquietud de muntar una 
trobada d’aquest tipus. Arsèguel 
ens va apadrinar  i gràcies a la 
voluntat d’un seguit de perso-
nes es va tirar endavant.
Els primers anys era una tro-
bada de persones que tocaven 
l’acordió, bàsicament persones 
grans, que havien recuperat 
melodies antigues i tradicio-
nals. A poc a poc va anar aga-
fant cos i aquests acordionistes 
van passar a tocar a diversos 
espais del poble: places, bars... I 
això acabaria marcant l’essència 
del Festival d’avui en dia, que 
encara es du a terme per diver-
sos espais de Calaf.

A la 18a edició el festival va 
canviar de nom i va passar a 
anomenar-se Desfolca’t. Els or-
ganitzadors d’aquell moment 
va decidir que el nom “Festival 
de Música Tradicional de Calaf 
i l’Alta Segarra” era massa llarg 
i van buscar un apel·latiu més 
singular.
Les arrels del Festival s’han 
mantingut, malgrat els can-
vis?
S’han mantingut alguns aspec-
tes: com les actuacions simultà-
nies en diversos emplaçaments. 
Però d’entrada el centre del 
Festival era l’acordió diatònic, 
i malgrat que sempre intentem 
que hi hagi actuacions on apa-
regui l’acordió diatònic, ara l’es-
pectre és molt més ampli, abas-
tant tot el ventall de la música 
tradicional i fins i tot combina-
da amb altres estils musicals. 
Les trobades d’acordionistes 
van anar desapareixent per do-
nar pas a altres tipus d’actuaci-
ons, suposant una professiona-
lització del Festival.
El Desfolca’t dona cabuda a 
músics bàsicament dels Països 
Catalans però també hi han 
passat representants de la mú-
sica folk europea. És un festi-
val reconegut arreu?
És un Festival que diria que 
sí que és de referència perquè 
durant aquests 26 anys hi han 
passat artistes de renom a nivell 
internacional i de casa nostra. 
Però també hem de ser consci-
ents que és un festival que es fa 
a Calaf, que és un municipi petit 
i això fa que el públic hagi de ve-
nir expressament. Si el festival 
es fes en una ciutat més gran es 
nodriria en part del mateix pú-
blic local i a Calaf depenem dels 
amants de la música tradicional 

que venen de fora.
Però els grups de música que ja 
tenen una trajectòria dilatada 
en la música d’arrel sí que co-
neixen el Desfolca’t.
Quins són els objectius 
d’aquest Festival?
L’objectiu primer és promoure 
la música d’arrel tradicional i 
donar-la a conèixer a la pobla-
ció. A més intentem captar pú-
blic que potser no aniria a un 
festival de folk estricte  i venen a 
Calaf a veure un grup que bar-
reja tradició i modernitat i allà 
s’adonen que hi ha altres grups 
que no coneixien i que també 
sonen bé. Per això a l’hora de fer 
la programació tenim en comp-
te buscar aquest equilibri: que 
hi hagi grups prou coneguts que 
siguin una crida per a la gent i 
d’altres no tan coneguts que 
permeten al públic marxar del 
festival havent descobert noves 
músiques.
Quines novetats trobarà el pú-
blic que visiti Calaf aquest cap 
de setmana.
Hem donat més importància a 

Aquests mesos de  juny i 
juliol tindrà lloc a la Cape-
lleta de la Mare de Déu de 
Montserrat d’Igualada (Ptge. 
Capità Galí, 4) un nou cicle 
de concerts organitzats per 
Llegim...? Llibreria i per l’en-
titat igualadina Contrapunt, 
Plataforma per a la promoció 
d’activitats musicals, dins el 
seu projecte Anacrusi, que 
s’iniciaran el dissabte, dia 
17 de juny a les 9 del vespre 

amb un concert de música 
antiga. Un concert que ani-
rà a càrrec del Duo Bisell, de 
flautes i guitarra,  integrat pels 
igualadins Marc Claramunt i 
Castelltort, i Luca Almiñana 
Morales , que ens oferiran una 
selecció de grounds anglesos 
(formes musicals populars, 
d’origen renaixentista, basa-
des en el principi de variació 
sobre un baix obstinat) per a 
flauta de bec i guitarra, alter-

nats amb una selecció de duos 
(fantasies i sonates) per a flau-
tes de bec de Georg Philipp 
Telemann (1681-1767), en 
conmemoració dels 250 anys 
de la mort de compositor ale-
many emplaçat estilísticament 
dins el barroc tardà,  que va te-
nir lloc a Hamburg justament 
el 25 de juny de 1767. El nom 
de duo bisell fa referència al 
mecanisme d’aresta situat en 
el bec de la flauta que facilita 

la generació i l’emissió del so. 
Creiem que es tracta d’un con-
cert singular i especial, molt es-
caient en el context íntim de la 
capelleta que ret homenatge a 
un dels grans autors del barroc 
alemany, malauradament poc 
conegut a casa nostra. Dilluns 
19 de juny, a 2/4 de 9 del vespre 
i en col·laboració amb la classe 
de música de cambra de David 
Murgadas del Conservatori 
d’Igualada, tindrà lloc un nou 

concert a la capelleta, de veu i 
guitarra, a cura del tenor Marc 
Martínez i dels guitarristes  
Miquel del Pozo i Mickel 
Naranjo, que ens oferiran un 
programa de peces variades. 
Per acabar el cicle el dia 1 de 
juliol tindrem un duo de flau-
tes travesseres amb Carla Sa-
baté i Frederic Prat, amb un 
repertori diversificat de peces 
brillants, que ja anunciarem 
en el seu moment. 

S’enceta el  cicle de concerts a la Capelleta de la Mare 
de Déu de Montserrat amb el Duo Bisell

la programació diürna. Cal te-
nir en compte que el Desfolca’t, 
en les seves èpoques més bones 
havia durant tres o quatre dies i 
degut a la crisi i d’altres aspec-
tes, amb els anys la programa-
ció s’ha hagut d’anar aprimant. 
Si vols mantenir un cartell de 
qualitat has de reduir per algu-
na banda.
En el Festival sempre han tingut 
molta importància els concerts 
de nit i enguany intentem que 
des del matí, en què es faran dos 
tallers i una matinal de cultura 
popular, les activitats creixin en 
importància i públic. A la tarda 
els concerts ja començaran a 
partir de les 5 i fins ben entra-
da la matinada la música sonarà 
per diversos indrets de Calaf. A 
la tarda, com a novetat, hi ha un 
seguit d’actes paral·lels, com són 
l’animació infantil, el combat 
de glossa i cançó improvisada 
i un espai de cantautors, on es 
podrà escoltar la Judit Nedder-
mann i el Carles Denia. A lA nit 
se segueix en la línia del que ja 
es venia fent els darrers anys, 

amb el concert inaugural que 
enguany anirà a càrrec del pres-
tigiós grup gallec Luar Na Lubre 
i per tot seguit poder gaudir de 
la música fins la matinada. I 
diumenge al matí, per tancar, 
hi haurà un vermut-concert al 
Casal.
Què es farà en els tallers pro-
gramats?
Es fa un taller de cançó impro-
visada a càrrec de Cor de Car-
xofa, que és una entitat referent 
que promou la glosa als Països 
Catalans. Aquest taller està 
vinculat amb el combat de glo-
sa que es farà a la tarda. L’altre 
taller que es farà serà d’acordió 
amb Antonio Rivas que és un 
mestre acordionista de renom 
que ha actuat diverses vegades 
a Calaf.
En el programa hi ha concerts 
de pagament i concerts gratu-
ïts.
Efectivament, els concerts que 
es fan a la plaça dels Arbres i a 
la plaça Barcelona 92 són gra-
tuïts i els que es fan en indrets 
tancats s’ha de pagar entrada. 
De tota manera el Festival té 
un forfet de 6 euros que per-
met accedir a tots els concerts.
Econòmicament com us fi-
nanceu?
El Desfolca’t compta amb el 
suport de l’Ajuntament de Ca-
laf, la Diputació de Barcelona,  
la Generalitat de Catalunya i 
l’Obra Social de la Caixa. Tam-
bé es compta amb finançament 
privat d’empreses i col·labora-
dors que fan la seva aportació.
Hi ha festival per anys?
Sembla que sí. De fet ha 
començat a entrar gent 
jove a l’organització fet que 
permetrà anar fent relleu 
sense patiments.

“L’objectiu del Desfolca’t és promoure la música d’arrel 
tradicional i donar-la a conèixer”

Núria Planell, directora del Desfolca’t
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E ls Moixiganguers d’Igua- 
lada van estar a l’alçada 
del cartell i de l’esce-

nari aquest dissabte a la diada 
del Pati de Valls, una cita que 
va concentrar en una mateixa 
plaça la Joves de Valls, els Cas-
tellers de Vilafranca, els Caste-
llers de Barcelona i els Nens del 
Vendrell, a més dels morats. 
A l’actuació, on es van poder 
veure els primers castells de 
gamma extra de la temporada, 
els igualadins van descarregar 
amb solvència la primera tri-
pleta de vuit de l’any, la més 
matinera que han aconseguit 
fins ara.
Les prop de 200 camises amb 
què els morats van arribar al 
Pati van afanyar-se a mun-
tar la soca de la torre de vuit 
amb folre, el castell de sor-
tida dels Moixiganguers. El 
castell va pujar molt sòlid, el 
domini que els morats tenen 
amb l’estructura es va notar i 
van descarregar la torre sen-
se haver-la de treballar en 
excés. Era el millor inici i la 
segona torre de vuit folrada 
de l’any. En segona ronda els 
morats van optar per un al-
tre dels objectius del dia, el 
tres de vuit; el castell va pu-
jar bé i sense perdre les mi-
des, però amb alguns nervis i 
tremolors als pisos superiors 

van optar per desmuntar-lo 
i evitar riscos. A la següent 
ronda van repetir el castell, 
que va pujar amb tranquil·li-
tat i molta confiança, i el van 
descarregar sense problemes; 
era el tercer tres de vuit de la 
temporada. Només queda-
va arrodonir l’actuació amb 
el quatre de vuit, un carro 
gros de postal, també el ter-
cer de l’any, que va permetre 

als igualadins aconseguir la 
primera tripleta de vuit del 
2017. Van tancar la diada 
amb un vano de cinc de co-
miat.

Castells de nou i de gamma 
extra
La diada del Pati de Valls 
va ser sens dubte l’actuació 
destacada del cap de set-
mana casteller, que va per-

Els Moixiganguers planten la tripleta 
més matinera al bressol casteller

metre veure els dos primers 
castells de gamma extra de 
la temporada i diversos cas-
tells de nou. Els Castellers 
de Vilafranca hi van descar-
regar un imponent tres de 
nou amb folre i agulla, seguit 
d’una torre de nou amb fol-
re i manilles descarregada 
amb èpica i molt treball del 
folre i les manilles. Els Verds 
van acabar la diada amb un 

quatre de nou amb folre i es 
van conformar amb un pilar 
de set amb folre carregat de 
comiat. Els amfitrions, per la 
seva banda, van començar la 
jornada amb un tres de nou 
amb folre molt treballat i que 
només van poder carregar. 
En segona ronda, la Joves de 
Valls va intentar el que ha-
via de ser un dels objectius 
del dia, el quatre de vuit amb 
agulla; quan ja el descarre-
gaven, es va despenjar la ca-
nalla del pilar i el castell va 
quedar només carregat; dues 
caigudes que van ensopir els 
ànims dels vermells. En ter-
cera ronda van acabar amb 
el quatre de vuit. Destacada 
també va ser l’actuació dels 
Castellers de Barcelona, que 
van començar amb el tres 
de nou amb folre, una torre 
de vuit amb folre força tre-
ballada i un quatre de vuit; i 
finalment, els Nens del Ven-
drell van completar el tres i 
el quatre de vuit i la torre de 
set, i van descarregar un pilar 
de sis treballat al límit, molt 
aplaudit, per tancar l’actuació.
La propera cita dels Moi-
xiganguers d’Igualada serà 
a Barcelona, a la mostra de 
cultura popular de Sant An-
dreu de Palomar; estaran al 
costat de la Colla Jove dels 
Castellers de Barcelona i dels 
Xicots de Vilafranca.

La torre de vuit amb folre dels Moixiganguers. 
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R otary Club Igualada, 
organitza el proper 21 
de jny un concert so-

lidari Pro Pau en el marc del 
curs d’estiu “La construcció de 
la Pau i el Món” que es durà a 
terme del 19 de juny al 14 de 
juliol, el Campus Universitari 
d’Igualada.
Rotary Club Igualada en co-
ordinació amb Rotary Club of 
Kabul City, ja estan treballant 
per poder donar a dues estu-
diants universitàries afganeses, 
dues beques per particpar a 
aquest curs. Rotary es farà càr-
rec de forma desinteressada de 
totes les despeses, des del des-
plaçament fins a l’estada. 
Així, per fer-ho possible or-
ganitza un concert PRO PAU 
amb un cartell molt especial i 
es que es comptarà amb l’ac-
tuació de Jennifer Panebianco, 
coneguda com “L’enfant prodi-
ge”, una jove prodigi del violí. 
Panebianco,  va néixer a Reus 
i viu a Cambrils. Alterna els 
estudis d’una nena, amb els de 
grans músics a les millors es-
coles nacionals i el proper mes 
d’octubre al HIGHLIGHT’S 
BLACKMORE´S DE BERLIN. 
Tot i la seva joventut ja té un 
gran palmarès. Entre altres, 
ha guanyat el concurs inter-
nacional The Josef Micka Vi-

olí Competition (Praga), en la 
categoria d’intèrprets menors 
de 12 anys. Va debutar com 
a solista amb orquestra als 8 
anys i des de llavors ha actuat 
amb orquestres a França, Itàlia, 
Rússia i Espanya.
A Jennifer Panebianco l’acom-
panyarà el Quartet Altimira, 
una formació nascuda a l’estiu 
del 2012 de la iniciativa dels 
seus actuals membres a partir 
de les ganes de treballar i gau-
dir del principal repertori que 
s’ha escrit per quartet de cor-
da i l’interès d’oferir concerts 
arreu del territori. Actualment 
estan profunditzant el treball 
del quartet de corda amb els 
membres del prestigiós Quar-
tet Casals i malgrat la seva re-
cent formació han tocat arreu 
de la geografia catalana. Els 
seus membres són Luis Peña i 
Joan Mestre al violí, David An-
dújar a la viola, Mariona Tuset 
al violoncel.
El Concert PRO PAU es farà 
el proper dimecres 21 de juny 
a les 20h al Restaurant Sesoli-
veres i seguidament tindrà lloc 
un sopar d’estiu als jardins. Els 
preus són 15 € per assistir al 
Concert i 30€ concert i sopar. 
La venda d’entrades es pot fer 
a “Clicfotografia”, C/Sta Cateri-
na, 29 - tel. 931 313 564 – Igua-
lada i les reserves a 606 804 986 
o 619 705 670.

Rotary Club Igualada 
organitza un concert 
PRO PAU

MÚSICA / LA VEU 

D illuns 12 de juny es 
va donar el tret de 
sortida a la cinque-

na edició de l’Estival de Jazz 
d’Igualada al Teatre Municipal 
de l’Ateneu. L’acte va començar 
a les 17:30h amb una xerrada 
a càrrec dels músics Txema 
Riera i Esther Condal, que ens 
van parlar sobre l’estat del jazz 
contemporani tot combinant 
cançons interpretades en di-
recte i explicacions dels ma-
teixos músics. Seguidament, 
va sortir a l’escenari el grup 
“Artigas & Cagigal”, creat es-
pecialment per aquesta ocasió. 
Ens van oferir un concert sota 
el títol “Kintsugi”, que significa 
l’art japonès de la reparació, de 
convertir en bellesa la fragili-
tat, mostrant amb orgull les 
cicatrius i imperfeccions. El 

quartet format per Laia Cagi-
gal a la veu, Alfred Artigas a 
la guitarra, Martín Leiton al 
contrabaix i Oriol Roca a la 
bateria, ens van oferir una in-
terpretació musical sota aquest 
concepte japonès, donant una 
mirada única al repertori de 
cançons originals, versions i 

estàndards de jazz. Aquest acte 
va ser possible gràcies a la col-
laboració de l’AUGA.
El proper acte serà el dijous 
22 de juny a les 22h al pati de 
l’Ateneu, amb la pel·lícula “Pi-
ano Blues” de Clint Eastwood 
i amb la col·laboració de Cine 
Club Ateneu Igualada.

Arrenca la cinquena edició de l’Estival 
de Jazz a Igualada

La Sala Municipal d’Exposici-
ons d’Igualada acollirà, entre 
el 22 de juny i el 19 de juliol, 
l’exposició Identitats anòni-
mes (Iran), un recull de fo-
tografies de Rosa Sáez en una 
mostra organitzada pel depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament. L’artista pre-

senta una col·lecció d’imatges 
sobre el poble iranià, pensada 
com una suma de situaci-
ons quotidianes on cadascú 
representa o fa alguna cosa. 
Són fotografies en blanc i 
negre, perquè en els llocs on 
han estat fetes hi havia tants 
colors que, des del punt de 

La Sala Municipal d’Exposicions acull 
l’exposició Identitats anònimes (Iran)

vista de l’autora, les persones 
quedaven diluïdes en l’ambi-
ent i perdien el protagonis-
me que havien de tenir. El 
format és petit, obligant així 
l’espectador a acostar-s’hi i 
apreciar els detalls. La inau-
guració tindrà lloc el dijous, 
22 de juny, a les 19:30h.

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant: Cada dia de 20h a 22h (Caps de setmana 20,30 a 22,30h)
Dissabte i diumenge també migdia de 13 a 15h
Obert sempre per a grups (amb reserva prèvia)

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com
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E l passat diumenge 11 
de juny va tenir lloc 
a l’espai La Bastida 

d’Igualada la 1ª Jam Galàc-
tica de Poesia i Música, un 
altre acte cultural que va 
organitzar l’Associació Cul-
tural Galàxia, amb la fina-
litat de donar oportunitats 
a artistes novells i no tant 
novells, per mostrar el seu 
art sigui música o poesia, o 
qualsevol altre forma d’art 
escènic. Van participar set 
projectes culturals: en pri-
mer lloc, la poeta Isabel del 
Pilar Valero, de Vilafranca 
del Penedès amb dos llibres 
de poesia publicats. En segon 
lloc, la jove Marina Freixas 
com a cantant de versions 
acompanyada de Javi Vilches 
a la guitarra i Adrià Tauste 
a les percussions. En tercer 
lloc, va ser el torn del poeta 
d’Alacant, afincat a Igualada, 
Alejandro Penalva, que ens 
va mostrar uns petits con-
tes i faules. En quart lloc, va 
participar el gran cantautor 
Joan Blau, barceloní-lleida-

tà, que va tocar-nos algunes 
cançons del seu primer disc 
“Somnis”. En cinquè lloc, el 
poeta Marc Freixas d’Iguala-
da va recitar-nos poemes del 
seu proper llibre “Damunt 
les passes” que s’editarà a la 
tardor d’aquest any. 
En sisè lloc, va actuar el po-
eta Jordi Rica d’Igualada 
recitant petits poemes, que 
a la vegada, en alguns mo-
ments els feia acompanyar 
de la seva guitarra creant 
melodies. I en setè lloc, la 

1a Jam Galàctica de Poesia i Música 
a la Bastida

gran cantant i ràpsode Maria 
Santfores va sorprendre’ns 
amb la seva veu i qualitat 
artística oferint dos cançons 
que les va transformar en 
poemes. En acabar la Jam, 
la presidenta de l’Associació 
Cultural Galàxia va agraïr 
la participació dels artistes 
i del públic, com també al 
suport rebut per part de Sur-
tdecasacentre i l’Associació 
La Bastida, que va oferir als 
assistents un petit refrigeri 
com a cloenda.

MÚSICA / LA VEU 

A kord’s és un espai 
cultural i escola de 
música, imatge i so, 

teatre musical, dansa i botiga 
d’instruments. Aquest curs 
celebren 15 anys d’experièn-
cia i ho fan de la millor ma-
nera que ho saben fer: amb la 
representació d’un musical.
L’any passat ja van realitzar el 
musical Hairspray, un musi-
cal situat a Balitmore als anys 
60, que va tenir molt bona 
acollida.
Aquest any aposten per Un 
musical de cine, un musical 
semiprofessional que recull 
les millors escenes de musi-
cals de Broadway i Catalunya 
coneguts per tothom. Chi-
cago, Mar i Cel, Beetlejuice, 
Mary Poppins, Annie, Grease 
i la màgia i fantasia de les mi-
llors escenes de Walt Disney: 
Blancaneus i els set nans, Bella 
i la bèstia, El Rei lleó, Frozen... 
entre moltes més. El musical 
tindrà lloc aquest diumenge 

18 de juny a les 19 hores al 
Teatre Unió Agrícola d’Òde-
na (el preu és de 6€).
L’obra no seria possible sen-
se l’equip tècnic i logístic d’ 
Akord’s i Lakarta. Nosaltres 
definim que som com una 
família, ja que el compromís 
i compenetració entre nosal-
tres i alumnat, professorat i 
famílies és molt important.  
L’obra és dirigida per Lys 
Miró, actriu professional de 
Teatre musical, amb l’ajuda 
de Nil Solé i Carme Planell, 
que s’ocupen de l’escenogra-
fia.Totes les escenes tenen el 
seu número de ball realitzat 
gràcies a la nostre coreògra-
fa Judit Balasch, i l’afinació i 
correcció de les cançons no 
seria possible si no fos per 
la nostra professora de cant 
Suki Landaeta. Comptem 
amb un equip tècnic especi-
alistes en iluminació i  sono-
rització i oviament no ens po-
dem deixar els infants i joves, 
sense el seu esforç i dedicació 
res seria possible.

L’escola Akord’s presenta 
“Un musical de cine” al 
Teatre d’Òdena

MÚSICA / LA VEU 

La Plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada acollirà aquest 
divendres, 16 de juny, a les 
19:30h, l’actuació de dues 
formacions musicals arriba-

des d’Alemanya. D’una ban-
da, la Jugendkapelle Über-
lingen, formada per una 
seixantena de components i, 
de l’altra, la Jugendphilhar-
monie Schwarzwald-Neckar, 
amb prop de cinquanta mú-

Actuació de dues bandes de música 
alemanyes, divendres, a la Plaça de 
l’Ajuntament 

sics. Aquest concert és pos-
sible gràcies a la Comissió 
de Festes del Barri de la Font 
Vella i compta amb la col-
laboració del departament 
de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada.

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)

Nova gerència,
noves tendències

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

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

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars
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MÚSICA / LA VEU 

G ran celebració de la 
festa de la Pentecos-
tès diumenge passat 

per part de la Coral de San-
ta Maria, en commemoració 
del seu 78è. aniversari fun-
dacional.
Al migdia es participà en la 
missa solemne de la basílica 
que va presidir l’arxiprest i 
rector de Santa Maria Mn. 
Josep Massana acompanyat 
del diaca Mn. Pere Roig. Sota 
la direcció de Coni Torrents 
i amb l’¡acompànyament a 
l’orgue de Maite Torrents 
s’inicià la celebració amb 
un «Al·leluia» de G. H. Ha-
endel, per continuar amb el 
«Glòria» d’Albert Taulé. Rafi 
Pérez fou la salmista amb el 
responsorial de Domènez 

Cols i Albert Taulé. A l’ofer-
tori s’interpretà «Au pren 
alè» de David Julién i a la 
comunió «Vós i jo» de Maria 
del Rio. S’acabà amb l’himne 
«Esperit de Pentecosta» de 
Marie Annick Rètif.
A continuació es feu una in-
teressant visita a Fulgentia, a 
la que s’hi afegiren diversos 
feligresos. Mn. Josep Mas-
sana explicà amb tot detall 
les peces més remarcable 
d’aquesta col·lecció d’art re-
ligiós d’entre les que destaca 
la creu processional major 
de Santa Maria d’Igualada 
una de les tres més impor-
tants del país. Una excel·lent 
lliçó que ens va permetre va-
lorar la importància del nos-
tre patrimoni avial.
Després hom es desplaçà al 
restaurant Queralt d’El Bruc 

La Coral de Santa Maria celebrà el seu 
78è. aniversari

per compartir el tradicional 
dinar de germanor, després 
d’aconseguir unes fotos de 
grup amb el fons de la mun-
tanya de Montserrat. A les 
postres el president Lleo-
nard del Rio comentà la gran 
activitat portada a terme des 
de primer d’any amb disset 
actuacions diverses, i aca-
bà dient als i a les cantaires: 
«Deixeu-me demanar doncs 
bàsicament dues coses: que 
us estimeu la Coral i que 
sigueu generosos procurant 
compartir tot el que de bo 
estigui al vostre abast»
A continuació Del Rio im-
posà la insígnia de la Coral a 
la nova cantaire Irene Salva-
dó Segura, enmig dels aplau-
diments dels assistents. 
La festa va acabar amb una plu-
ja d’acudits i el cant dels adéus.

MÚSICA / LA VEU 

D ues associacions 
igualadines, Asso-
ciació Rock City i 

Col·lectiu Subunderground, 
uneixen forces per portar 3 
magnífics i potents grups a 
Igualada: Tano!, Tooth i Ple-
ase Wait.
Serà el divendres 16 de juny a 
les 23:30h a la sala Rec on Fire 
on arribarà per primera vega-
da a Igualada aquest duo de 
punk rock en català que són 
els gironins Tano! per presen-
tar el seu directe i contundent 
disc homònim. Ho faran jun-
tament amb els bascos Tooth, 
una altra banda que s’estrena 
a Igualada i que descarregarà 
el seu post hardcore cantat 
en basc posant èmfasi en els 
intensos temes del seu últim 
disc “Bi”. I per completar 
aquest triple cartell, tindrem 
a una de les sensacions del 
hardcore punk de casa nos-

tra: Please Wait. Des de Sant 
Feliu de Guíxols aquesta jo-
veníssima banda portarà la 
seva descarada i enèrgica 
proposta al local més under-
ground d’Igualada.
Si us agrada la música punk i 
hardcore, si us agraden ban-
des com At The Drive-In, 
Minor Threat, Viva Belgra-
do, Helmet, Converge, Re-
fused o Sick Of It All, no us 
podeu perdre aquests tres 
concerts el divendres 16 de 
juny al Rec on Fire d’Igua-
lada.
Organitza: Col·lectiu Subunder-
ground i Associació Rock City

Nit de hardcore punk 
a Igualada amb Tano!, 
Tooth i Please Wait

MÚSICA / LA VEU 

R oger Argemí, el jove 
igualadí que amb no-
més 18 anys ha acon-

seguit un notable reconeixe-
ment gràcies al seu primer 
disc Un nou sentit, va estre-
nar, el passat 26 de maig el 
seu nou single.
Es tracta d’una cançó molt 
especial ja que comptarà amb 
una important col·laboració, 
la del conegut cantant Carles 
Ribes. Justament, aquest duet 
serà la primera incursió en 
solitari de Ribes després del 
seu exitós pas pels Amelie.
El tema s’anomena Ara te’n 

vas i, aquesta nova versió en 
forma de duet, ha tornat a 
estar produïda musicalment 
per Ramon Hernández de 
Margarett, i ha comptat amb 
la direcció i producció exe-
cutiva de Carles Gómez dels 
Lexu’s a través del segell Crea 
Music.
Aquesta nova versió es pot 
escoltar en exclusiva a You-
Tube a través d’aquest enllaç:
https://youtu.be/wcImsxo-
LE28.

Roger Argemí trepitja fort 
amb el seu primer disc “Un 
nou sentit”
El panorama musical cata-

là té un nou talent que pre-
senta amb molta força el seu 
primer treball discogràfic. Es 
tracta de l’igualadí Roger Ar-
gemí, un jove de 18 anys que 
estrena el disc Un Nou Sentit, 
composat i interpretat ínte-
grament per ell.
El treball inclou 10 cançons 
d’estil eminentment pop, amb 
un segell molt personal, ju-
venil, fresc i eclèctic, d’influ-
ències molt variades que van 
des de l’indie fins a l’R&B. Les 
cançons, que giren al voltant 
de temes sentimentals, parlen 
d’aquells sentiments que mol-
tes vegades només es poden 
explicar a través de la música.

Roger Argemí i Carles Ribes s’uneixen 
en el nou single “Ara te’n vas”

Foto de grup amb la muntanya de Montserrat al fons. / JAUME VILA
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SARDANES / LA VEU 

A quest passat diumen-
ge 11 de juny, tingué 
lloc a la nostra ciu-

tat el tradicional Aplec de la 
Sardana, que enguany era el 
número 89. El dia resultà es-
plèndid i molt calorós; el tram 
escollit del passeig Verdaguer 
va ser el comprès entre el car-
rer de Sant Vicenç i el carrer 
Pare Carles; com és ja habi-
tual a l’aplec, al matí acostu-
ma a ser una mica més minsa 
l’afluència de gent, a la tarda 
és quan la gent s’anima més a 
sortir i venir a ballar sardanes.
Així doncs, i amb molt bon 
humor tots els membres de la 
junta, ens posàrem a treballar 
de valent perquè tot sortís al 
màxim de bé possible; primer 
doncs portant els estris neces-
saris del local, muntant el bar, 
preparant l’entarimat per als 
músics, i altres petits detalls 
per tenir-ho tot a punt a l’hora 
indicada. Primer de tot hi ha 
la trobada de col·leccionistes 
de plaques de cava, la qual re-
uneix un bon grup de perso-
nes aficionades a l’intercanvi 
de plaques i veure les novetats 
que surten; enguany era l’edi-
ció núm. 18.
A les 11 en punt començà 

l’aplec, conduït i presentat 
aquest any per la senyora Ma. 
Àngels Reig, inicia l’audició 
la cobla Maricel de Sitges per 
anar alternant-se cada dues 
sardanes amb la cobla Ciutat 
de Girona; durant al matí la 
cobla Maricel fa l’estrena de la 
sardana Pepita Elvira, la qual, 
ha vingut, juntament amb un 
grup d’amics, de Lleida; tam-
bé tenim entre nosaltres un 
grup d’amics de Súria; a més 
com cada any, també hi ha 
persones d’altres poblacions, 
com ara de Reus, per posar un 
exemple.
Així arribem a l’hora de di-
nar, que és elaborat amb mol-
ta cura per l’equip de la “Tie-
ta Rosa”, de Sant Privat d’en 
Bas, comarca de la Garrotxa. 
Enguany hem superat les 180 
persones que hem dinat sota 
l’ombra dels plataners del Pas-
seig; amb el temps just de fer 
el ball de crespelles, s’inicia 
la ballada de la tarda; també 
amb 17 sardanes, com al matí, 
però ara acompanyats a part 
de cobla Ciutat de Girona, de 
la cobla Ciutat de Terrassa.
Arriba el moment del concurs 
de colles improvisades, en el 
qual s’apunten 10 colles, que 
obtenen el següent resultat: 1a 
Alegria, d’Igualada, Súria, Po-

linyà i Terrassa; 2a 27 d’abril 
I, de Lleida; 3a 27 d’abril II, 
també de Lleida; 4a Clavells 
grocs, d’Igualada; 5a Clavells 
vermells, d’Igualada; 6a Via 
Catalana, d’Igualada; 7a Bons 
amics, d’Igualada i Cerve-
ra; 8a 11 de juny, de diverses 
poblacions; 9a Sardanistes de 
Montbui, d’Igualada, Mont-
bui i Jorba i 10a Vilanova del 
Camí, de Vilanova del Camí; 
es donen a continuació els ob-
sequis corresponents a totes 

les colles i es fa el sorteig de 
la panera, aquest any a marxat 
el premi cap a Cervera, enho-
rabona! Ja quasi estem al final 
de l’aplec i arriba l’hora del 
berenar popular, gentilesa de 
diversos forns i pastisseries de 
la nostra ciutat. És el moment 
de la sardana de germanor, 
que enguany és la titulada 
Festiva, del mestre Jordi Leon 
i Royo, i amb el ¡Visca! final 
és dona per finalitzat l’aplec 
d’enguany.

Ara ha arribat l’hora de l’equip 
de l’Agrupació a plegar-ho tot 
i deixar el passeig tal com 
l’hem trobat al matí, i també 
sentir amb orgull, que hem fet 
un treball que esperem hagi 
agradat a tothom, almenys és 
el que hem intentat. 
Desitgem que l’any vinent 
també sigui tant o més reeixit 
que el d’enguany; serà un nú-
mero rodó, el 90è, i per això 
intentarem afegir alguna que 
altra sorpresa.

Igualada va celebrar un càlid 89è Aplec de la Sardana

CINEMA / LA VEU 

P esadilla en Elm Street 
(1984) de Wes Cra-
ven serà la prope-

ra pel·lícula de les sessions 
Cinema Total. En pantalla 
gran i en versió original 
subtitulada en espanyol, es 
projectarà la nit del dissabte 
17 de juny a les 00:30h (ses-
sió golfa) a l’Ateneu Cinema 
d’Igualada.
Cinema Total compta amb 
la col·laboració d’una entitat 
històrica i bàsica per enten-

dre l’exhibició de cinema a la 
nostra ciutat: el Cineclub Ate-
neu. També compta amb el su-
port de l’Ateneu Igualadí amb 
la seva nova i moderna sala de 
cinema, i amb el suport de co-
merços de la ciutat com Ano-
iafoto, Antiga Cafeteria Soler, 
Auto Gama, Osteopatia i Fisi-
oteràpia Vanesa Jovell, Llucià 
Joiers i Getaria Enginybar.
Dirigida i escrita per Wes 
Craven, i amb un repartiment 
format per Heather Lan-
genkamp, Robert Englund, 
Johnny Depp, John Saxon i 

Amanda Wyss, Pesadilla en 
Elm Street és la història de 
diversos joves d’una petita 
localitat que tenen malsons 
en els que són perseguits per 
un home amb la cara desfi-
gurada que utilitza un guant 
acabat amb unes afilades i 
amenaçadores ganivetes. Al-
guns d’aquests joves seran as-
sassinats mentre dormen per 
aquest ésser, que resulta ser un 
assassí de nens que fou cremat 
viu pels pares d’aquests joves 
uns anys abans.
Impactants escenes en combi-

nació amb una història origi-
nal i un personatge icònic com 
és en Freddy Krueger van con-
vertir aquesta producció de 
baix pressupost en un mite del 
cinema de terror. Sang adoles-
cent, atmosferes sublims, sur-
realisme, frases memorables 
i sobretot, Robert Englund 
encarnant un monstre tan sà-
dic i aterrador com atraient i 
entranyable. Wes Craven va 
escriure un magnífic guió, i 
va crear un dels assassins psi-
còpates definitius de la histò-
ria del cinema. Pesadilla en 

“Pesadilla en Elm Street” en pantalla gran a l’Ateneu Cinema
Elm Street va aconseguir un 
enorme èxit de taquilla que 
va iniciar una saga de pel·lí-
cules que mai van igualar la 
qualitat d’aquesta primera 
part de 1984.
Així doncs, si aquest dis-
sabte 17 de juny després de 
sopar voleu gaudir d’una 
activitat nocturna diferent, 
a l’Ateneu Cinema podreu 
viure l’experiència de veure 
Pesadilla en Elm Street en 
pantalla gran i V.O.S.E. I ja 
sabeu, “Hagas lo que hagas, 
nunca te duermas”.

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Marc Sellarès i Cots, o la sensible escultura 
de la Natura 

A propòsit de l’edició, el passat dissabte, del pri-
mer Surtdecasa Festival, una jornada cultural 
impulsada per la revista Surtdecasa; al Kiosk 

del Rec va ser presentada una instructiva conferèn-
cia d’en Marc Sellarès, sobre “La creació artística a la 
Natura”. Si bé unes laudables paraules van il·lustrar 
un dels seus projectes iniciàtics, el “Sol de sols, ànima 
d’ànimes”, del 2001, un treball seleccionat que s’endin-
sa en una pràctica artística duta a terme amb diferents 
mitjans i suports en la línia de recuperar aquelles ma-
nifestacions pròpies de l’Escultura social, emplaçada 
tant a l’espai urbà com a la Natura, en tant que àmbits 
cada cop més necessitats d’una efectiva preservació. 
Ell, va insistir en què les seves propostes parlen d’his-
tòria, de memòria i d’un present susceptible d’una im-
mediata  transformació. I, és en el projecte “El Bosc 
de les Creus” - comunicat en més de cinc cents canals 
informatius d’arreu del Planeta i mitjans audiovisu-
als- on ha aconseguit un major visibilitat; un ressò del 
qual se’n sent molt cofoi, més encara si es consideren 
els efectes de consciencia social i humana que s’han 
arribat a activar. Després, amb visió de futur, va co-
municar el seu darrer projecte fet públic a la biennal 
de Land Art d’Andorra, que fa al·lusió a la realitat de 
l’exili i dels refugiats i que ha obtingut un gran efecte 
mediàtic; de la mateixa manera que també va anunci-
ar una imminent iniciativa projectada en el sí del coll 
de Can Massana, al·lusiva a les Batalles del Bruc.
“El Bosc de les Creus” és aquell projecte que va néixer 
d’una demanda interior d’exterioritzar els sentiments 
de tristesa i impotència davant l’estat de desolació de 
què va ser objecte el bell embolcall paisatgístic del 
seu poble arran de l’incendi forestal del 26 de juliol 
de 2015, iniciat accidentalment al municipi anoienc 
d’Òdena. Aquest incendi, que va cremar una impor-
tant secció d’un terreny forestal que li era molt proper, 
va empènyer-lo a fer una ràpida  intervenció, a mode 

ESCULTURA, DIBUIX I 
PINTURA
Selecció dels treballs realitzats 
en els cursos de dibuix, projectes 
guiats d’escultura, escultura de 
l’Escola oberta per a adults de l’Es-
cola municipal d’art Gaspar Camp
Del 2 al 18 de juny a la Sala Muni-
cipal d’exposicions

COSETES DE 
PATCHWORK PER A 
PETITS I GRANS
Montse Planell
Amb retalls, fils de colors i molta 
imaginació la Montse Planell crea 
coloristes peces de patchwork, so-
bretot per als més petits.
Del 20 de juny al 21 de juliol al Punt 
de lectors de la Biblioteca Central.

MEDITERRANEO.
APPUNTI
Daniela Colafranceschi.

De juny a agost al Mirador del Museu 
Molí Paperer de Capellades.

ITOMARISME
Mari Ito.
L’obra pictòrica d’aquesta artista  ja-
ponesa és plena de sensibilitat i ens 
obre una imatge única del món i els 
sentiments humans
Fins el 2 de juliol a Artèria, espai 
d’art i tallers

8 RAONS PERQUÈ 
L’EMPRESA PARLI 
CATALÀ
L’exposició mostra el català com a 
llengua de mercat, moderna, compe-
titiva i com a instrument necessari 
per a un servei de qualitat.
De l’1 al 30 de juny al vestíbul de la 
Biblioteca Central.

SUBIRACHS. LA 
FIGURA FEMENINA, 

ENTRE LA METÀFORA I 
EL MITE
El Museu de la Pell se suma a la 
commemoració del 90è aniversari 
del naixement de Subirachs.
Del 5 de maig al 16 de juliol a la sala 
d’exposicions del Museu de la Pell.

GRAVAT, FOTOGRAFIA, 
DIBUIX
Col·lectiva dels treballs realitzats 
per l’alumnat dels tallers de gravat, 
fotografia i dibuix de Retrats de l’Es-
cola oberta per a adults de l’Escola 
municipal d’art Gaspar Camps..
De l’1 al 30 de juny a la sala d’exposi-
cions de la Gaspar.

CONCURS DE DIBUIX 
DE L’OU COM BALLA
Dibuix sobre els detalls de la plaça, del 
brollador de l’ou com balla o de l’orna-
mentació de la font, a càrrec de nens i 
nenes de 3 a 10 anys.

Del 15 al 18 de juny a la plaça de 
Pius XII.

PER CATALUNYA! 
VIDA I MORT DE 
LLUÍS COMPANYS
Un repàs per la trajectòria vital del 
president, des dels seus orígens com a 
fill d’una família benestant d’un petit 
poble de l’Urgell, fins a l’exili, la de-
tenció i l’afusellament en el Fossar de 
Santa Eulàlia.
Del 8 al 30 de juny a la sala d’expo-
sicions de la Biblioteca Central.

IDENTITATS 
ANÒNIMES (IRAN)
Rosa Saez. Fotografies
Quan viatja sempre ho fa per dos mo-
tius: un pel plaer de contemplar un 
lloc i un altre per observar en directe, 
què fa la gent d’aquell indret.
Del 22 de juny al 9 de juliol a la 
Sala Municipal d’Exposicions.

EXPOSICIONS
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de ritual, en què es veiés expressada la seva recança 
per un bosc del tot devastat i l’ajudés alhora a superar 
la pena per tanta pèrdua. En conseqüència, prèvies 
proves, va resoldre de realitzar una intervenció a la 
zona de bosc pròxima a la carretera BP-1101 (entre el 
km 6 i 7) amb l’única finalitat de participar a tothom 
dels seus sentiments. La primera creu va esculpir-la 
dins del terme municipal de Sant Salvador de Guardi-
ola, mentre que la resta de l’actuació és al terme mu-
nicipal del Bruc.
El projecte és un ritual de dol, d’un any de durada, 
consistent en l’art de modelar -amb les restes dels ar-
bres cremats- totes les creus possibles. L’última creu, 
de 12 metres d’alçada, va ser la creu número 1293 
-coincident amb el nombre d’hectàrees cremades- i 
ocupa una superfície intervinguda d’unes 4 hectàrees. 

Ara, l’objectiu es exportar arreu aquesta idea com a 
instrument mediàtic per a crear consciència en la llui-
ta contra els efectes del canvi climàtic i la proliferació 
d’incendis forestals (intencionats o no ).
Marc Sellarès i Cots, fill de Sant Salvador de Guardio-
la, és llicenciat en Belles Arts, en l’especialitat d’Escul-
tura, i màster en Creació, realismes i entorns; a més de 
ser caporal dels Bombers de Barcelona; una professió 
–la de bomber- que, al costat d’una longeva sensibili-
tat per al paisatge i la Natura, l’han portat per incan-
sables recerques i una vasta investigació sobre el pre-
sent i el passat del seu entorn més proper. Una bona 
col·lecció de primers premis d’escultura i un altre no 
menys estimable nombre de presentacions públiques 
dels seus treballs -instal·lacions, accions i exposicions- 
certifiquen, doncs, la seva lloable trajectòria creativa.



La campana de les Escolàpies

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

E l convent de les MM Escolàpies tenia una capella, amb el seu campanar. Un oratori que, 
després de la guerra, serví de temple parroquial, mentre es reconstruïa el de la Soledat.
Destinada a aquell campanar, el dia 17 de juny de 1951, va beneir-se una campana, 

segons consta en l’opuscle-recordatori, presidit pel dibuix que inserim i que porta un escrit 
del P. Romuald M. Díaz, monjo igualadí de Montserrat, sobre les campanes
La Missa de mig pontifical, fou oficiada pel bisbe de Colofon, el caputxí P. Maties Solà Farrell. 
Fou apadrinada per l’alcalde i diputat provincial, Francesc A. Matossas i la senyora -exalum-
na- Francesca Boyer, de esposa d’Adolf Gabarró, que va pagar-la. L’imposaren els noms de: 
Assumpta, Teresa i Anna. Porta la llegenda: “Les crido poncelles - per fer-les donzelles - ben 
fidels a Déu”.
Hi assistiren les mares General, Provincial i la Superiora de la comunitat, M. Joaquima Bus-
quets de Maria Auxiliadora, l’Arxipreste, Mn. Miquel Fitó, el canonge de Vic, Mn. Amadeu 
Amenós, escolapis, caputxins, maristes  sacerdots i exalumnes.
Al enderrocar-se la capella, la campana fou traslladada al cloquer de la Soledat. 

El Carrer del Roser 
i el llegat noucentista de la Pastisseria Targarona

Descobreix Igualada i més
CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Tot i la seva lleugera ondulació, la silueta estreta i retallada del carrer del 
Roser no amaga l’interès d’aquesta via de pas des la plaça de Pius XII i 

la cruïlla dels carrers de Custiol i de Santa Maria cap a la mateixa Plaça del Rei. 
Aquí, resseguint el vell camí de Lleida a Barcelona, el que antigament havia 
estat anomenat d’en Carrió o d’en Riumaior, incorporat al primitiu Raval de Sol-
devila, s’hi va veure obert el  Portal de Soldevila, o de l’Àngel, en tant que accés 
-des de mitjan segle XIV- a uns afores que, als nostres dies, conformen la Plaça 
del Rei i més enllà el carrer de la Soledat.   

D’aquest modest itinerari que, de fet, no ha deixat de ser un camí entre dues 
places; episodis d’una llarga quotidianitat han escrit la història d’un veïnatge 
molt entregat a la religiositat i a la veneració del vell Temple del Roser d’ençà 
el segle XVI; un espai de culte que ha servit d’alberg protector de l’avenir dels 
més propers i de la pròpia Confraria del Roser, àdhuc de tots els vilatans igua-
ladins, a més de concedir-li el nom al carrer. Després de l’església, que n’ocupa 
el número 6, una mirada atenta a la resta d’edificis d’aquest carrer, entre una 
successió de façanes força austeres de dues o tres plantes, sense cap referent 
arquitectònic en especial, és impossible de no deturar-se i concedir a una de-
tinguda contemplació de la planta baixa –avui molt ampliada, i amb dues ober-
tures- de la Pastisseria Targarona, popularment coneguda per les persones de 
més edat amb el renom de “Cal Xandri”. 

En aquest sentit, al costat del deliciós reclam de la seva essència: els dolços i els 
pastissos; aquest establiment et regala una bella mirada a una botiga construï-
da  segons les pautes de l’estètica del Noucentisme. El comerç, que va veure la 
seva creació a l’any 1929, acull una manifestació artística, el Noucentisme, que 
apuntava a ser una reacció contra el Modernisme, en base a un ferm propòsit 
de renovació en el món de l’art. Tant és així que l’interès per la racionalització 
d’aquest corrent és de cert el que li va atorgar un certificat segell personal a 
aquesta entitat comercial: el que més interessava era, doncs, servir-se d’ele-
ments que afavorissin una eficaç funcionalitat del propi comerç. 

A la mateixa porta principal d’accés i els seus respectius aparadors, a banda i 
banda, el gust hel·lènic domina per damunt de cap altra expressió, en el sentit 
que els motius clàssics s’imposaven per a evidenciar una renovada –alesho-
res- actualitat. Qualsevol signe de sumptuositat o d’ostentació era substituït 
per un sobri  refinament, capaç d’aportar una sensació harmònica a la simetria 
d’aquest esmentat portal. Emperò, és al seu interior, on més es manifesten 
aquestes noves incursions artístiques i funcionals amb una sensible voluntat 
d’experimentar amb les diverses disposicions noucentistes. Així, d’una banda, 

el mateix taulell – ordenadament farcit de relleus- empara dues adustes i deli-
cades columnes jòniques que volien suportar una cerimoniosa volta divisòria 
entre la secció de despatx i la de la clientela; de l’altra, s’imposa un sostre coro-
nat per un magnífica composició circular que recrea pictòricament l’escenifica-
ció musical de les figures d’uns angelets. A la vegada, un embolcall d’aparadors, 
estanteries i taulells se sumen amb delicades inspiracions clàssiques a conno-
tar el bon gust i l’operativitat d’aquest comerç pastisser.  
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fotografies pastisseria Tarragona per Carmel·la Planell 



MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Concert de l’Orquestra de Cambra Ter-
rassa 48, amb l’espectacle “Postals a Enric 
Granandos”. Organitza l’associació Amics 
de la Música dels Hostalets de Pierola.  
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres.

VISITA GUIADA
Veciana 

Visita al Centre d’Interpretació del Patri-
moni Religiós de la Comarca de l’Anoia, 
un recorregut pel romànic, el gòtic i el 
barroc anoienc,  
Diumenge a partir de les 11 del matí a 
l’església de Santa maria de Segur.

TEATRE MUSICAL

Òdena 
“Un musical de cine”. Un recull de les mi-
llors escenes dels millors musicals de Bro-
adway i Catalunya. Organitza AKORD’S.  
Diumenge a les 6 de la tarda al teatre 
Centre Unió Agrícola.

DILLUNS 19

MÚSICA
Igualada 

Doctor Jazz Friends. Dixieland. Integrat 
per cinc components amb una llarga ex-
periència, tant en la vessant de la inter-
pretació com de la pedagogia musica. 
Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA
Igualada 

“Gotes de cohesió”. Una passejada cultu-
ral pel passeig Verdaguer, que ens apro-
xima a la industrialització d’Igualada i al 
seu patrimoni arquitectònic.
Dilluns a les 10 del matí des de la loco-
motora de l’Estació Vella.

MÚSICA
Igualada 

Concert de veu i guitarra, a cura del tenor 
Marc Martínez i dels guitarristes Miquel 
del Pozo i Mickel Naranjo. En col·labo-
ració amb la classe de música de cambra 
de David Murgadas del Conservatori 
d’Igualada,

Dilluns a 2/4 de 9 del vespre a la capelleta 
de la Mare de Déu de Montserrat.

MÚSICA
Igualada 

Concert de final de curs dels alumnes i 
professors de l’Escola Municipal de Mú-
sica.
Dimarts a  les 6 de la tarda al pati de l’Es-
cola de Música.

MÚSICA
Piera 

L’Aula Municipal de Música Maria Escolà 
i Cases obre les classes per tal que, qui ho 
desitgi, pugui veure i viure en directe les 
activitats musicals que habitualment s’hi 
fan.
De dilluns a dimecres a 2/4 de 6 de la tar-
da a Ca La Mestra.

DIMARTS 20  

PRESENTACIÓ DE CONTE
Igualada 

“Les aventures de l’equip Molí: el riu”.  A 
càrrec de Susana Monge i Noemí Fernán-
dez. Aquesta història, basada en fets re-
als, narra les aventures d’un grup de nens 
d’Igualada que decideixen anar a explorar 
el riu.
Dimarts a  2/4 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

 DIMECRES 21  

MÚSICA
Igualada 

Festa de la Música - Concert a la fresca a 
càrrec d’alumnes, grups de cambra i com-
bos de l’EMMI. 
Dimecres a 2/4 de 9 del vespre a pati de 
l’Escola de Música.

MÚSICA
Igualada 

Concert solidari Pro Pau en el marc del 
curs d’estiu “La construcció de la Pau i el 
Món”. El concert serà a càrrec de Jennifer 
Panebianco  a qui acompanyarà el Quartet 
Altimira, 
Dimecres a les 8 del vespre al restaurant 
Sesoliveres.

  DIJOUS 22 

CINEMA A LA FRESCA
Igualada 

Projecció de la pel·lícula “Piano Blues ” 
(2003) de Clint Eastwood
Amb la col·laboració de Cineclub Ateneu.
Dijous a les 10 del vespre al pati de l’Ate-
neu..

MÚSICA
Igualada 

Concert de la Coral d’Alumni de la Uni-
versitat de Bradley, dirigits per John Jost. 
Programa: Mozart, Grzegorz Gorczycki 
W.A., William Billings, Randall Thomp-
son, i espirituals.
Dijous a les 9 del vespre a la basílica de 
Santa Maria.

DIVENDRES 16  

FESTIVAL VADEFOODIES
Igualada 

Festival cultural i gastronòmic on a través 
de xerrades, showcookings i degustacions 
es pretén apropar al públic les darreres 
tendències del món de la gastronomia.  
Divendres  i dissabte durant tot el dia al 
Museu de la Pell.

ANIVERSARI
Igualada 

Festa 21è aniversari Casal Cívic Montser-
rat. Joc, tallers i música. Podreu gaudir-ne 
participant en les diverses activitats, jocs 
i tallers.  
Divendres  a 2/4 de 6 de la tarda davant 
el Casal Cívic Montserrat.

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada 

“El carter sempre truca dues vegades”. 
Projecció de l’adaptació de l’obra de James 
B. Cain dirigida per Bob Rafelson (1981) i 
tertúlia posterior sobre l’obra. Els partici-
pants hauran d’haver llegit el llibre..  
Divendres  a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

MÚSICA
Igualada 

Concert Orquestra Simfònica de l’EC-
MMI. Concert del projecte simfònic que 
s’ha dut a terme aquest últim trimestre 
pels alumnes.  
Divendres  a 2/4 de 8 del vespre a l’audito-
ri de l’Escola de Música.

MÚSICA
Igualada 

Dues associacions igualadines, Associació 
Rock City i Col·lectiu Subunderground, 
uneixen forces per portar 3 magnífics i 
potents grups a Igualada: Tano!, Tooth i 
Please Wait..  
Divendres  a 2/4 de 12 de la nit a la sala 
Rec on Fire.

MÚSICA
Piera 

10a. Ruta dels Músics. Cercavila de 
l’Always Drinking Marching Band, Actu-
acions en directe de 16 agrupacions mu-
sicals de Piera i concerts finals amb Kill 
Drake i l’Always Drinking Marching Band.  
Divendres  a les 10 de la nit al barri dels 
Gats.

TEATRE
Òdena 

Teatre escolar dels alumnes de 6è de l’Es-
cola Castell d’Òdena.  EL SEGREST DE 
DONAL TRUMP , alumnes de 6è A
INTERCANVI DE MONS , alumnes de 6è 
B. I seguidament, actes de clausura d’etapa
Divendres  a les 6 de la tarda al Teatre 
Centre Unió Agrícola

CLUB DE LECTURA
Vilanova del Camí 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre per comentar-lo. El llibre a co-
mentar serà “Los cuerpos extraños “ de 
Lorenzo Silva.
Divendres  a 2/4 de 4 de la tarda i a 2/4 
de 8 del vespre.

DISSABTE 17 

TEATRE
Igualada 

11a Marató de teatre de La Tarima
L’alumnat de l’Escola municipal de Teatre 
La Tarima presentarà els seus muntatges.  
Dissabte a les 11h, 16,00h, 18,30h i 21h. 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Cicle de concerts a la Capelleta de la Mare 
de Déu de Montserrat. Concert a càrrec de 
a càrrec del Duo Bisell, de flautes i guitar-
ra.  
Dissabte a les 9 del vespre a la capelleta de 
la Mare de Déu de Montserrat.

TEATRE
Calaf 

S’obre el càsting de la temporada 2017-
2018 dels Pastorets infantils.  
Dissabte a 2/4 de 4 de la tarda a la Sala de 
Fusta del Casal.

DESFOLCA’T
Calaf 

El DesFOLCa’t, Festival de Música Popular 
i Tradicional arriba enguany a la seva 26a 
edició reunint els millors grups de folk.  
Dissabte durant tota la tarda i nit en di-
versos espais de  Calaf

DIUMENGE 18  

TEATRE
Calaf 

La Companyia Sala Trono presenta l’obra 
“You say tomato”, una comèdia intensa 
amb un diàleg còmic sobre allò que ens 
trobem quan deixem de ser joves.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

DESFOLCA’T
Calaf 

El DesFOLCa’t, Festival de Música Popular 
i Tradicional arriba enguany a la seva 26a 
edició reunint els millors grups de folk.  
Diumenge fins al migdia en diversos es-
pais de  Calaf
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PASSATEMPS

Sudokus
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Dificultat: Baixa

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

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

Instal·lacions i manteniment de gas
C/Grècia, 4 Nau 3, “Les Comes”08700 - Igualada

info@insmagas.com  Tel. 93 805 32 29

Facilitats de pagament : 
des de 1 €/dia 

finançament al 0% interès

AQUEST ESTIU SENSE CALOR

Instal·leu l’aire
condicionat ara

HORITZONTALS: 
1. Signes per cloure les qüestions que mereixen resposta / 2. De l’ocell casolà. Abstinència i Un-
ció. Banda sonora d’una bona faena / 3. Mig mil.lenni. Tot allò de l’obra que no és estrictament 
personal. El mil.lenni sencer / 4. No és que li importi un rave, és malenconia de poeta anglòfil. 
La part del tricicle que va matar el patrici / 5. Un toc de xuleria. Segmentat com l’opció política 
d’en Calvino / 6. Torna a apreciar financerament. Naixement de cetacis dins els límits del com-
prensible / 7. Pudent com una bomba. Bramuls a la Brussel.les francesa / 8. Logaritme neperià. 
Tallarem d’alguna manera el perillós farciment de la bomba / 9. Endarrera, aquesta gent, en 
veient que la nostra també. Indi americà parent del puma / 10. Tenen per costum remenar neus. 
Per darrera resulta cara / 11. Tren que no transporta animals. Regió índia on viuen els penjats. 
Tir accidentat en un tram de Mitre / 12. Poa amb angúnia. Victòria per partida triple. No fa la 
força però la unió sí / 13. Acusada de mutilar la marea. Com que és estudiosa de seguida l’han 
portada cap a la ciència.

VERTICALS: 
 1. Per uns llibres és la taula de continguts, per altres l’editorial. Proveïdor del d’Hamelin / 2. No 
cal dir que és niquel. Bolets derrotats a la guerra dels federals. Valencià, home de bé / 3. Petit i tot, 
té un més que evident empelt de temple. Herba remeiera feta d’un panet / 4. No és real, malgrat 
acumular eres. Miraven de mala manera el camp de vímet / 5. Triple no mortal al carrer. Carre-
gades de fum i tensió. Prefix per la que s’acaba de convertir / 6. De la ratlla de sud a nord. Pujant 
amunt / 7. Sentir ressons enmig de la boira. Té uns límits sota els quals no hi ha ni misèria. Té 
majoria en la lluita / 8. A en Serrat li van regalar i un inoportú li la va aixafar. És evident que és 
còctel de vi bo / 9. Ara que el coronel ja no mana. Arronsat i encongit de fred. Versió Catalanit-
zada / 10. Preu per llogar el balco que lenta llana. De la resposta que fuig d’estudi / 11. Abracen 
la Txell. Orla rodona reproduint el cicle de l’amor. Capciró del dit / 12. Els més perseguits de tots 
els pobles. Es mou per dissimular la cauta.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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Un vent de llibertat
A Tous •  Hedi

RAMON ROBERT / 

M olt aplaudida en el darrer 
Festival Internacional de 
Cinema Valladolid i pre-

miat Majd Mastoura (premi al mi-
llor actor) en el Festival de Berlin, 
Hedi és una notable pel.lícula tunisi-
ana (amb aportació de productores 
belgues i franceses) que situa la seva 
acció a Tunísia, poc després de la 
primavera àrab. Hedi és un noi de 25 
anys que treballa en un concessiona-
ri de cotxes i li agrada dibuixar cò-
mics. Ara, com mana la tradició en 
el seu país, està a punt de contraure 
matrimoni amb una noia triada per 
la seva família. Però llavors s’enamo-

ra d’una guia turística i es plantejarà 
canviar el seu destí, rebel·lar-se con-
tra els que han planejat la seva vida. 
Escrita i dirigida pel debutant Mo-
hamed Ben Attia, Hedi va molt més 
enllà del que a priori es podria espe-
rar d’ella, o sigui una altra pel.lícula 
sobre la repressió de la dona ( i de 
l’home) en molts estats de religió fo-
namentalista. Positivament, Ben At-
tia es posiciona com un detallat re-
tratista de comportaments humans i 
un precís observador de complexi-
tats socials i culturals. La pel.lícula 
pot semblar austera, però atresora 
matisos, idees i suggeriments sobre 
les persones i les circumstancies en 
les que viuen.
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Cinema total
Ateneu Cinema •  Pesadilla en Elm Street

RAMON ROBERT / 

D issabte, poc després de mit-
ja nit, se’ns convoca a una 
nova sessió de Cinema To-

tal, una lloable proposta consistent 
en recuperar en pantalla gran pel·lí-
cules de fa, com a mínim, dues o tres 
dècades. Aquesta vegada s’hi projec-
tarà un clàssic del cinema de terror 
dels anys 80, Pesadilla en Elm Street, 
de Wes Craven. 
Es tracta del primer i sens dubte mi-
llor lliurament de les sagnants ma-
lifetes de Freddy Krueger (Robert 
Englund), el sinistre personatge que 
turmenta els somnis d’un grup de jo-
ves carn de ganivet. Molt comentada 

per les seves frases promocionals 
(“Si Nancy no es desperta cridant, 
és que no despertarà mai” o “Facis el 
que facis, mai t’adormis”) va ser una 
pel.lícula pionera en un màrqueting 
de cinema de terror que encara avui 
tributa sang adolescent. Esquitxades 
de truculent gore i d’humor maca-
bre, les seves seqüències van captar 
una legió de seguidors. Impactants 
escenes i una història original la van 
convertir en fonamental i mítica en-
tre els fanàtics del gènere, el que va 
propiciar una sèrie interminable de 
cada vegada pitjors seqüeles. Recor-
dem que entre els seus actors secun-
daris apareix un llavors desconegut 
actor anomenat Johnny Deep.

Pirates, tercera setmana
A Montbui •  Piratas del Caribe: la venganza de Salazar

RAMON ROBERT / 

E strenada el passat 26 de maig, 
Piratas del Caribe: La venjan-
za de Salazar porta recaptats 

a tot el món més de 600 milions de 
dòlars i apareix en la llista de les ara 
per ara 10 pel·lícules més taquille-
res de l’any 2017. Curiosament, 150 
d’aquests 600 milions han estat apor-
tats per l’exhibició de la pel·lícula en 
la Xina, on moltes pel·lícules ameri-
canes tenen més espectadors que als 
Estats Units.  Amb aquestes recap-
tacions monumentals, no és gens 
estrany que les seves productores 
associades (Walt Disney Pictures i 
Jerry Bruckheimer Films) segueixin 
explotant el filó, una de les franquí-

cies més exitoses de tots els temps.
Segueix en cartell als cinemes 
Mont-Àgora de Montbui, doncs, 
Piratas del Caribe: La venjanza de 
Salazar. En aquesta ocasió, el capità 
Jack Sparrow s’enfrontarà a un grup 
de pirates-fantasma comandats per 
una de les seves velles nèmesis, el 
terrorífic capità Salazar (Javier Bar-
dém), acabat de fugir del Triangle 
de les Bermudes. L’única possibilitat 
de Sparrow per sortir amb vida és 
trobar el llegendari Trident de Posi-
dó, un poderós artefacte que dona al 
seu posseïdor el control dels mars. 
En fi, un cinquè lliurament amb més 
del que ja coneixem: aventures, hu-
mor, fantasia i espectacle per a tots 
els públics.



CULTURA / CARTELLERA  |  59Divendres 16 de juny de 2017

EL CAPITÀ CALÇOTETS 
Estats Units. Animació. .  
De Jordi i Berto son dos nens una mica brètols que s´ho 
passen bé dibuixant còmics. Per tal de no ser separats, els 
nens hipnotitzen amb un anell màgic al director de la seva 
escola i a més el converteixen en personatge d´un dels seus 
còmics: El capità Calçotets. Aquest es un superheroi nomes 
vestit amb roba interior. Apareix un nou professor, un tipus 
de veritat dolent. Pel.lícula produïda per Dreamworks..

MIL COSES QUE FARIA PER TU 
Espanya. Comèdia. De Dídac Cervera. Amb Peter Vives, 
Irís Lezcano, Carmen Barrios, Peyu, Jordi Vilches, Boris 
Ruiz.
Dani ha perdut el rellotge que la seva nòvia Mónica li va re-
galar pel seu aniversari. Farta d’aquesta i tantes altres decep-
cions, Mònica decideix trencar amb ell. Aconsellat pel seu 
amic Elies, Dani farà l’impossible per recuperar el rellotge i 
salvar la seva relació amb Mònica.

UNA POLICIA EN APUROS
França. Comèdia. De Dany Boon. Amb Alice Pol, Dany 
Boon, Michel Blanc. 
Johanna Pasquali és una jove policia, una agent molt especi-
al. Per als altres policies és simpàtica però totalment inútil. 
La seva malaptesa fa d’ella una amenaça per als delinqüents 
... i per a la gent. Li assignen missions sense importància, 
però ella s’entrena sense descans, en el seu temps lliure, per 
fer realitat el seu somni de ser la primera dona a formar part 
del grup d’elit de RAID, els cossos especials.. 

HEDI
Tunísia. Drama. De Mohamed Ben Attia. Amb Majd Mas-
toura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita.. 
Tunísia, després de la primavera àrab. Hedi és un noi de 25 
anys que treballa en un concessionari de cotxes i està a punt 
de contraure matrimoni amb una noia triada per la seva 
família. Però s’enamora d’una guia turística i es plantejarà 
rebel·lar-se contra els que han dissenyat la seva vida

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR
Estats Units. Aventures. De Joachim Ronning. Amb Johnny 
Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom, Geoffrey Rush.. 
El capità Jack Sparrow s’enfrontarà a un grup de pirates-fan-
tasma comandats per una de les seves velles némesis, el 
terrorífic capità Salazar, acabat de fugir del Triangle de les 
Bermudes. L’única possibilitat de Sparrow per sortir amb 
vida és trobar el llegendari Trident de Posidó, un poderós 
artefacte que li dóna al seu posseïdor el control dels mars.

PESADILLA EN ELM STREET
Estats Units. Terror. De Wes Craven. Amb Heather Lan-
genkamp, Robert Englund, Johnny Depp 
Diversos joves d’una petita localitat sofreixen malsons en 
què són perseguits per un home deformat pel foc i que fa 
servir un guant acabat en afilades urpes. Alguns d’ells co-
mencen a ser assassinats mentre dormen per aquest ésser, 
que resulta ser un assassí al qui els pares d’aquests joves van 
cremar viu anys enrere..

UN REINO UNIDO
Regne Unit. Drama històric. D´Amma Asante. Amb David 
Oyelowo, Rosamund Pike, Jack Davenport
Biopic sobre el Príncep Seretse Khama, el rei de Botswana, 
que en contreure matrimoni en 1948 amb Ruth Williams, 
una dona blanca britànica, va originar un conflicte inter-
nacional, ja que l’apartheid sud-africà no permetia els ma-
trimonis interracials. Eren la parella perfecta, però la seva 
intenció de contraure matrimoni es va enfrontar al rebuig, 
no només de les seves famílies

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

UN REINO UNIDO 
Dv: 19:30/21:30
Ds: 19:30/21:30
Dg: 18:30/20:30
Dll: 19:30/21:30
Dm: 19:30
Dc: 19:30/21:30
Dj: 19:30/21:30

ELS SUPERHEROIS (en català) 
Ds: 17:00
Dg: 11:00/17:00

CINEMA TOTAL
PESADILLA EN ELM STREET
Ds.: 00:30

1/ SEÑOR DAME PACIENCIA (12A)
Dv Dll a Dj: 17:00/18:55/20:50/22:45
Ds: 12:25/14:25/16:25/18:25/20:25/2
2:20/00:15
Dg: 12:25/14:25/16:25/18:25/20:25
/22:20

2/ CAPITAN CALZONCILLOS (TP) 
Dv Dll a Dj: 18:00/20:00
Ds i Dg: 12:00/13:55/18:00/20:00
2/ CAPITAN CALZONCILLOS 3D (TP)
Ds i Dg: 15:55
2/ LA MOMIA 3D (12A) 
Dv a Dj: 22:15

3/ CAPITAN CALZONCILLOS  
Dv a Dj: 17:00/19:00
3/ CASO SLOANE (12A)
Dv a Dj: 21:00
3/ MIL COSES QUE FARIA PER TU 
(12A)
Dv i Ds: 23:40
3/ CAPITÀ CALÇOTETS )
Ds i Dg: 13:00/15:00

4/ LA MOMIA (12A)
Dv Dll a Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds i Dg: 16:00/18.15/20:30/22:45
4/ GUARDIANES DE LA GALAXIA. 
VOL 2 (12A)
Ds i Dg: 12:45

5/ LOS VIGILANTES DE LA PLAYA 
(16A)
Dv Dll a Dj: 17:05/19:35/21:55 
Ds i Dg: 12:30/17:05/19:35/21:55

6/ PIRATAS DEL CARIBE (7A)
Dv Dll a Dj: 17:10/19:35/21:55
Ds: 12:50/15:40/18:35/21:10/23:45
Dg: 12:50/15:40/18:35/21:10

7/ DEJAME SALIR (16A)
Dv a Dj: 17:55/18:15
7/ ALIEN COVENANT (16A)
Dv a Dj: 22:35
7/ BEBE JEFAZO (TP)
Dg: 11:55/13:55/15:50

8/ LA MOMIA
Dv Dll a Dj: 17:15/19:30/21:45/00:00
Ds: 12:45/ 17:15/19:30/21:45/00:00
Dg: 12:45/ 17:15/19:30/21:45
8/ LOS PITUFOS (TP)
Ds i Dg: 15:05

SALA AUDITORI

PIRATAS DEL CARIBE
Dv i Dg: 20:30
Ds:20:30
EL CAPITAN CALZONCILLOS
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:30
Dg: 16.30/18:30

SALA PETITA

UNA POLICIA EN APUROS
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16.30/18:40/20:40
Dg: 16:30/18:40/20:40

UNA HISTORIA DE LOCOS (12A)  
Dg: 18:00
HEDI (7A)  
Dg: 20:05
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Dilluns l’oratori del 
Tanatori d’Iguala-
da es va quedar pe-

tit, molt petit, en la cerimò-
nia de comiat de Clementa 
Cànovas. Durant els seus 
setanta anys de vida, Cle-
menta ha estat una dona 
lluitadora i discreta, sem-
pre al costat d’en Magí Mo-
las, el seu espòs, però sense 
cap voluntat de protagonis-
me. Originària de Múrcia, 
la Clementa va arribar de 
ben petita a Igualada. L’any 
1962 coneix a Magí Molas, 
qui seria el seu company 
per a tota la vida i, vuit anys 
després, el 1970 es varen 
casar amb el compromís 

mutu i públic que han com-
plert: dir-se sempre la veritat, 
respectar-se i creure sempre 
l’un a l’altre. Trenta-set anys i 
dos fills després, en Magí i la 
Clementa han estat un matri-
moni unit i feliç.  
Clementa ha estat una dona 
treballadora, sensible, dis-
creta i fent sempre costat a la 
seva família. Ni tan sols els 
problemes de salut que va pa-
tir els darrers anys de la seva 
vida, li feren renunciar al seu 
paper d’esposa i mare. 
Aquest caràcter amable, dis-
cret i esforçat es va veure àm-
pliament demostrat amb la 
massiva presencia d’amics a 
l’acte del seu comiat.

Ens ha deixat Clementa Cànovas 
i Martínez, una dona lluitadora i 
discreta

ESGLÉSIA / LA VEU 

“Cridats a ser comunitat” 
és la proposta que llança 
Càritas a tota la comu-

nitat cristiana i al conjunt de 
la ciutadania en el Dia de la 
Caritat, que, com cada any, 
se celebra el diumenge 18 de 
juny, festivitat del Corpus 
Christi. Amb aquesta invi-
tació es vol posar en relleu 
la importància que totes les 
persones puguem viure en 
comú a la mateixa casa, a la 
Terra comuna que ens acull a 
tots, amb els mateixos drets i 
dignitat, que pertanyen a tots 
els éssers humans per igual.

Cultivar l’acollida i l’inter-
canvi
La campanya institucional 
de Càritas, que compta amb 
dos moments d’especial in-
tensitat, Nadal i el Corpus 
Christi, crida l’atenció sobre 
la necessitat de col·laborar 
en la realització “d’una co-
munitat humana plural, on 
siguem capaços de reconèixer 
la riquesa que cada persona 
aporta a la construcció de la 
societat, conreant l’actitud 
d’acollida i l’intercanvi enri-
quidor, per tal de crear una 
convivència més fraternal i 
solidària”. “Es tracta de viure 
la cultura de la trobada”, en 
paraules del papa Francesc.
Eva Sanmartín, coordinadora 
de la campanya institucio-
nal, assegura que “l’acollida i 
l’obertura als altres, lluny de 
la por que només ens porta a 
veure riscos i perills, són una 
oportunitat per descobrir el 
rostre de Déu en cada germà 

i germana, per celebrar en co-
munió els dons i riqueses que 
ens regala a cada un per posar 
al servei de la construcció del 
bé comú, que és de tots”.

Revisar les nostres actituds 
cap als migrants
Per posar de manifest la im-
portància d’aquesta vida co-
munitària en el moment pre-
sent, Càritas posa el focus en 
el drama de la mobilitat hu-
mana que viuen avui en dia 
milions de persones que es 
veuen obligades a abandonar 
les seves llars per assegurar 
les seves vides o els seus drets 
bàsics. En aquest sentit, es fa 
una invitació en clau personal 
a revisar les nostres actituds 
cap a les persones migrants 
que conviuen amb nosaltres, 
en els nostres mateixos barris 
i comunitats.
“T’has preguntat com són les 
seves vides, quins són els seus 
sentiments, els seus somnis?”, 
s’interroga en el díptic editat 
per al Dia de la Caritat, alho-
ra que es convida “a practicar 
la trobada i l’acollida amb 
altres persones, a tu, al teu 
grup o comunitat, a conèixer 
la vida dels altres, la seva his-
tòria, el seu camí, posar-se al 
seu lloc, saber què necessiten, 
compartir”.

Drets “minvants”
Juntament amb l’acollida, 
el Dia de la Caritat serveix 
també perquè cadascuna de 
les 70 Càritas diocesanes de 
tot l’Estat espanyol rendeixin 
comptes de la seva activitat 
anual i de l’evolució de la re-
alitat social de les persones 

vulnerables que acompanyen 
en els seus respectius territo-
ris i que, en termes generals, 
confirmen un panorama de 
drets “minvants” davant la 
crisi econòmica i un augment 
de les restriccions per a l’ac-
cés a drets socials.

Valors i actituds a posar en 
pràctica
La millor manera de respon-
dre a la crida a ser comuni-
tat d’éssers humans iguals en 
drets i dignitat, sota el sostre 
de la casa comuna que és la 
Creació, passa per posar en 
pràctica aquests valors i acti-

En Magí segurament mai 
hauria pogut desenvolu-
par la seva ingent tasca al 
front de l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada, sense 
el suport i l’escalf de la Cle-
menta. 
El matrimoni de Magí Mo-
las i Clementa Cànovas re-
presenta molt bé el caràcter 
de les famílies tragineres 
d’Igualada. La mort de Cle-
menta però no trenca la fa-
mília perquè el seu exemple 
i record perdurarà per sem-
pre entre els que l’han cone-
gut.

Jaume Singla

18 de juny, Dia de la Caritat: “Cridats a ser 
comunitat” perquè tots visquem amb els mateixos 
drets i dignitat a la casa comuna

tuds:
1. Fer comunitat, buscar sem-
pre el bé comú, ser participa-
tiu.
2. Compartir i viure senzilla-
ment.
3. Fer un consum responsa-
ble.
4. Ser cooperatiu.
5. Tenir un compromís soli-
dari treballant per la justícia i 
els drets per a tothom.
6. Els diners no regeixen la 
meva vida.
7. El bé de l’ésser humà és el 
primer.
8. Afany de servei i gratuïtat.
9. Cura i relligament amb la 

Mare Natura.
10. Cultivar la pròpia pro-
funditat, l’espiritualitat, la 
transcendència.

Carmina Martí i Sánchez
1973-1996

Carmina, et trobem a faltar. Sempre estàs en 
els nostres pensaments.

Igualada, a 12 de juny de 2017

Joan Balcells Colillas

L’Alcalde i la Corporació municipal, volen expressar el més sentit condol, a la seva esposa, 
fills i familiars, per aquest dolorosa pèrdua.

Qui va ser Regidor de l’Ajuntament d’Argençola

Argençola a 15 de juny de 2017.

A.C.S

En record de:



Juny
16: Quirze; Ferriol; Ilpidi.

17: Gregori Barbarigo; Emília Vialar. 
18: Marc i Marcel·lià; Marina; Ciríac i Paula.

19: Romuald; Gervasi; Aurora.  
20: Silveri; Florentina.

21: Lluís Gonzaga;  Ramon de Roda; Adolf,; Demètria. 
22: Joan Fischer; Tomàs More; Paulí de Nol 

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

Trini Tusal Botines

Els seus estimats: espòs: Jaume Casellas Gassó; fills: Jaume, Toni,  Maria i 
Albert; la seva germana Mercè; fills polítics: Dolors, Pau i Laura;  nets,  

besnets i la resta família ho fem saber a llurs amics i coneguts i  volem agrair 
les mostres de condol i amistat rebudes.

L’acte de comiat tingué lloc dimecres 14 de juny a l’Arxiprestal 
Basílica de Santa Maria.

En record de 

Igualada, juny de 2017

Ens ha deixat el passat dimarts 13 de juny a l’edat de 82anys.

ESGLÉSIA / LA VEU 

E l proper diumenge, 
dia 18 de juny, és la 
festivitat de Corpus 

Christi, diada que, en aquest 
cas a Igualada, tindrà els seus 
actes festius propis a la Par-
ròquia de la Sagrada Família. 
L’Església recorda festiva-
ment en aquesta solemnitat 
la institució per part de Jesús 
del sagrament de l’Eucaris-
tia.

Actes durant el dia
A les 10 del matí estan con-
vocats els feligresos i els ve-
ïns per tal de confeccionar 
les catifes de flors pel pas de 
la processó. Es fa una crida a 
la participació a tothom qui 
vulgui col·laborar en les tas-
ques de decoració.
A 2/4 de 7 de la tarda se 
celebrarà l’Ofici Solemne i 
concelebrat. La part musical 
anirà a càrrec de la Scho-
la Cantorum d’Igualada. La 
col.lecta anirà dirigida a Cà-
ritas, essent la festa del Cor-
pus la postulació del ‘Dia de 
la Caritat’. La parròquia tam-
bé informa que durant el dia 
se celebraran misses a 2/4 de 
10 del matí i a 2/4 de 12.

La processó, al vespre
Acabada la missa, cap a 2/4 
de 8 del vespre, sortirà de la 

Sagrada Família la Processó 
d’homenatge de la ciutat a 
l’Eucaristia. El Santíssim Sa-
grament, en la Custòdia, serà 
portat sota tàl.lem. Acom-
panyarà la banda de música 
del Corpus Christi. Hi par-
ticiparan nens que han fet la 
Primera Comunió enguany, i 
es fa una crida a tots els in-
fants igualadins –que també 
l’hagin fet aquests dies- que 
hi participin, amb els seus 
vestits propis. El recorregut 
serà el següent: carrer Piero-
la, plaça de la Sardana, carrer 
Doctor Flèming, carretera de 

Manresa, Avinguda Barcelo-
na, carrer de Sant Magí, car-
rer rei Ferran, carretera de 
Manresa i retorn a la Parrò-
quia. Al llarg del recorregut, 
que quedarà tallat al trànsit, 
s’han previst uns quants al-
tars, preparats per diverses 
entitats, des d’on s’imparti-
rà la benedicció. S’acaba en 
el monumental altar parro-
quial, a la placeta al voltant 
de l’església, on hi haurà les 
vistoses catifes de flors. A la 
parròquia es vendran ciris 
per acompanyar el seguici 
processional.

Diumenge, festa i processó del Corpus 
Christi 

El proper dijous, dia 22, a 
les 11 del matí, el Sr. Bis-
be, Mons. Romà Casanova, 
farà l’entronització i bene-
dicció de la nova imatge 
de Sta. Teresa Jornet, fun-
dadora de les Germanetes 
dels Ancians Desamparats, 
que en endavant es podrà 
venerar a l’altar del sagrat 
Cor de la Basílica de Santa 
Maria, tot estrenant la nova 
il·luminació. Ens acompa-
nyarà en el cant la Coral 
de Santa Maria, sota la di-
recció de Coni Torrents, i a 
l’orgue, Lluís Victori, orga-
nista titular de la basílica.

Festivitat de Santa 
Teresa de Jesús 
Jornet a Santa 
Maria

Càritas demana ajuda en 
aquesta diada
Les col·lectes que es rea-
litzaran aquest diumenge 
en motiu de la festivitat de 
Corpus Christi, a totes les 
parròquies i esglésies, es 
dedicaran a Càritas, ja és la 
postulació del ‘Dia de la Ca-
ritat’. Amb el lema “Cridats 
a ser comunitat” es fa una 
crida a la solidaritat de tot-
hom, especialment davant la 
situació de cronificació de la 
pobresa que es viu a la nos-
tra ciutat i comarca.
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·Psicologia
·Logopedia
·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

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 
75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Reflexologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 16: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 17: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 18: ESTEVE/
SECANELL
Dia 19:  MISERACHS

Rambla Nova, 1
Dia 20: BAUSILI

Born, 23
Dia 21: CASAS V.

Soledat, 119
Dia 22: PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

centre dental juvenil i familiar
“Per menjar-se la vida a mossegades”

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10
08700 - IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

especialistes en prevenció
logopèdia
podologia i posturologia
sedació conscient 
implantologia
totes les especialitat odontològiques

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de VICTÒRIA RABAL /  
Directora del Museu Molí Paperer de Capellades

Divendres, 16 de  juny de 2017

“El paper i la impremta, 
varen democratitzar l’accés 

a la cultura”

Vaig néixer a Barcelona, tinc tres fills; Xavier, Eduard i Claudia. 
Des del 1982 treballo al Museu Molí Paperer de Capellades. Vaig 

començar fent l’inventari i m’hi vaig quedar atrapada fins 
al dia d’avui.

És complicat dirigir un museu de la grandària 
del Molí Paperer de Capellades?

És d’una talla mitjana/petita que s’autofinança en 
un percentatge entre el seixanta-cinc i el seixan-

ta-vuit per cent que és una xifra molt alta per a un Museu. 
No és una tasca complicada perquè portem molts anys de 
feina i som un equip molt compenetrat entre nosaltres. 
Gràcies a la personalitat i l’esforç de tots, no se’m fa difícil 
la direcció del Museu Molí Paperer. És molta feina però hi 
ha un bon equip.

A banda de les visites, quines altres activitats es fan al 
Museu Molí Paperer?

El Museu va ser fundat pels industrials paperers i per això 
tenim una doble característica que som museu i molí. La 
part de Museu és visitada per vint-i-sis mil persones cada 
any majoritàriament escolars. Però també som molí i fem 
papers estàndards a mà i també papers per encàrrec, per 
a artistes... I també tenim els papers plantables, el paper 
germinat, estem creant un paper de llavors de flors per 
protegir les abelles. Mirem d’estar a l’avantguarda de la in-
vestigació paperera.

Qui fa la investigació?

Tenim un bon equip on cadascú hi aporta la seva espe-
cialitat. El meu fill Eduard, que és farmacèutic i ha estat 
a la Fundació Alícia, ens ha ajudat a crear part d’aquests 
productes. En Ton Lloret, el conservador, es mira els pro-
veïdors i les llavors. Jo m’ocupo de la producció. L’Anna 
Costa és la nostra dissenyadora... és un treball en equip on 
tothom opina per a arribar als millors resultats.

Partint dels residus recupereu una primera matèria i 
elaboreu un paper de molt prestigi.

De fet no partim de reciclat, sinó de primeres matèries 
nobles. Utilitzem pastes que no venen de fusta sinó de 

cotó, lli, cànem, “cizàlia”, “bacavraga”… A partir d’aques-
tes pastes nosaltres dissenyem les fórmules per donar les 
característiques del paper que volem obtenir. 

Estar situats al bell mig de la indústria paperera, us 
converteix en laboratori del paper?

Hi ha molt bona comunicació amb diverses fàbriques. 
Qualsevol cosa que necessitem ens hi ajuden i quan ells 
necessiten alguna evolució al nostre abast, ens ho dema-
nen. Al voltant hi trobem tots els elements que necessi-
tem. Ens facilita la feina.

A banda, tenim convenis de col·laboració per exemple 
amb l’escola Milà i Fontanals per a beques salari per aco-
llir alumnes en pràctiques, amb sou. Som fidels al nostre 
objectiu de mantenir la tradició paperera.

Quin és el futur del paper?

Mirant l’antologia dels diferents suports utilitzats per 
l’home es veu l’evolució del pergamí al papir i d’aquest al 
paper, en un procés de canvi constant. Avui per avui el 
paper és l’eina de conservació de documents més fiable 
que tenim. Els humans preferim llegar sobre paper que en 
pantalla. A banda de ser durable, el paper és un material 
natural fet de fibra, aigua i energia i sempre pot retornar a 
la natura. El paper ben portat és el més ecològic.

Què la va portar a vostè a dedicar-se al paper?

Em vaig casar i vaig venir a viure a Capellades. Era el mo-
ment en què es reorganitzaven els museus. En ser llicenci-
ada en Belles Arts em vaig oferir a fer l’inventari de mate-
rials del Museu Molí Paperer i m’hi vaig quedar.

Som conscients a l’Anoia de la importància del Museu 
Molí Paperer?

Potser no tothom veu el potencial que té, però cada vega-
da la gent hi creu més. Ho hem vist en la presentació de les 

Rutes del Paper.  O amb l’outlet del paper.

A quina xifra de visitants li agradaria arribar?

Si sobrepasses el nombre màxim de visitants que pots aco-
llir, acabes per desnaturalitzar les visites. Nosaltres només 
podem acollir grups cada mitja hora. Si tinguéssim dos ta-
llers podríem doblar el nombre de visites. Per la capacitat 
que tenim, m’agradaria arribar als cinquanta mil. 

S’ha conservat molt patrimoni paperer?

No és possible conservar tot el patrimoni. El nostre objec-
tiu és conservar tot el patrimoni de molins que queden.

Una de les seves aportacions al Museu va ser la Sala 
d’Impremta, relacionada directament amb la premsa 
escrita.

Les dues primeres sales del Museu parlen del trànsit de 
la mà a la màquina en la fabricació del paper. És atractiu 
complementar-ho amb l’ús més emblemàtic del paper que 
és la impremta. El paper i la impremta varen fer possi-
ble la democratització i expansió de la cultura. Hi veiem 
el paper imprès en les diferents arts possibles i també la 
multiplicació d’exemplars fins arribar al offset. Vol obrir la 
curiositat respecte les diferents tecnologies de la impres-
sió i la transmissió de la cultura.

Què són els llibres d’artista?

Són llibres especials. Els fa el mateix artista, com a com-
plement del seu treball. Són de tiratge molt curt amb mol-
ta creativitat. Són petits tresors que podem deixar en una 
lleixa.

Si tornés a començar, tornaria al paper?

Sense cap mena de dubte.

Jaume Singla, @jaumesingla
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