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L’herba ha crescut al camp de vol, que s’inaugurarà el 7 de juliol, al mateix temps que la intensa onada de calor.

Dubtes amb la gespa del nou 
camp de vol a Igualada
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Casal Popular Igd
@El_Foment  

   
 #StJoan ens espera a la Rambla #igualada 

Compartim la flama! Recuperem els carrers! 
reserva taula i cadira!

L’EDITORIAL

Compte amb el foc

L a festa del solstici d’estiu, la nit més 
curta de l’any que se celebra tradicio-
nalment durant la vigília del dia de Sant 
Joan, és el tret de sortida d’una infinitat 
de revetlles i fires amb què petits i grans 

gaudim durant tota la temporada d’estiu. El foc és 
present a moltes d’aquestes celebracions, en què 
els nens es diverteixen 
amb bombetes, trons i 
petards.
Per no espatllar la festa, 
convé tenir en compte 
tota una sèrie de precau-
cions. Aquest any l’alt 
risc d’incendi forestal a 
causa de les altes tempe-
ratures i les condicions 
meteorològiques de les 
darreres setmanes, fa 
que tots estem més aler-
ta que mai. Protecció civil activarà en alerta el pla 
d’emergències per onada de calor i emetrà una pre-
alerta del Pla Infocat pel risc d’incendis. Els Bom-
bers de la Generalitat reforçaran els parcs i les sales 
de control per fer front a la nit de la revetlla, però 
igualment totes les mesures són poques si no impe-
ra el sentit comú dels ciutadans. Hi ha arguments 

de sobres com per estar aquest any més a l’aguait. 
La nostra és una comarca amb una superfície fo-
restal prou important, castigada en bona mesura 
pels incendis passats, dels que encara en queden 
vestigis, com els més recents d’Òdena, que tenim 
tots en la memòria, el Bruc o, especialment, Ru-
bió, aquest últim de ja fa algunes dècades, però el 

més devastador. No 
ens podem permetre 
tornar a ser testimo-
nis de primera línia 
de la destrucció de la 
natura de casa nos-
tra. Per això totes les 
mesures són poques. 
Sembla que aquest 
serà un estiu sec, ca-
lorós, amb poca pluja 
i amb temperatures 
més altes del normal. 

Raó de més per estar especialment amatents, i en 
una nit de revetlla, més que mai. Seria realment 
lamentable que, davant les reiterades alertes i els 
nombrosos consells de les autoritats, haguéssim 
d’informar d’un incendi a causa d’una imprudèn-
cia. Siguem prudents. Siguem responsables. Ens hi 
juguem molt. 

No ens podem permetre tornar 
a ser testimonis de primera línia 
de la destrucció de la natura de 
casa nostra. Per això totes les 

mesures són poques. 
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Pep Solé Vilanova
@pepsoleV 

Fa molta falta recuperar paraules com decència 
i ètica. Es legisla molt, massa, sobre qualsevol 

tema, però no sobre ètica ni decència

Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67  

 
Que una Universitat digui NO a la democràcia 
em sembla molt greu. I si té relació amb Iguala-

da m’emprenya més.

iaia Toneta
@Iaia_Toneta 

  
Benvingut, estiu! I per no enfadar els comuns, 
ni els cupaires, ni a ningú... Benvingut, estia!

Toni Marlès
@tonimarles 

“Herois” quan hi ha la catàstrofe i “quin xollo 
de feina que teniu” quan s’està esperant la catàs-

trofe. ... i na fent

Alba Vergés Bosch
@albaverges  

Ahir a la Com. #OperacióCatalunya, avui 
Xavier Trias a @elmonarac1 i Fco. Marco a @

maticatradio Q surti tot! 
#llumalesclavegueres

Imma González
@immagonnar

No me acostumbro a ver al cura de mi pueblo 
usando una tablet última generación en lugar 
de un misal. El voto de pobreza no tiene WiFi.

Parcmotor Castellolí
@Parcmotor 

Debido a las altas temperaturas, nos vemos 
obligados a adelantar la fecha de cierre del 

#CircuitoMx hasta pasado el verano

CRP de l’Anoia
@crpanoia 

VI Jornada Pedagògica a la Catalunya Central 
… Va de matemàtiques!

#latevaveu

EscolaEsportivaCERRR
@EscolaEsportiva

Tanquem temporada i comencem vacances. 
Bon estiu!!!

Juan Maria Atutxa, expresident 
del Parlament basc, i Gorka Knörr 
i Kontxi Bilbao, exmembres de la 
Mesa de la cambra, han vist com 
el Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans (TEDH) els donava la raó en 
la seva reclamació contra la justícia 
espanyola, que els havia condem-
nat a inhabilitació per negar-se a 
dissoldre el grup parlamentari So-
zialista Abertzaleak (SA) després de 
la legalització de Batasuna el 2003. 
A Espanya els havien condemnat el 
Tribunal Suprem el 2008, sentèn-
cia confirmada cinc anys després el 
Tribunal Constitucional (TC). 

Pablo Iglesias, líder de Podem va 
presentar una moció de censura. Va 
parlar molt de corrupció i va acusar 

al PP  “de no haver sabut entendre 
Espanya” i va proclamar “la neces-
sitat d’afrontar la plurinacionalitat 
de l’Esta que és una tasca urgent i 
d’Estat.”

Mariano Rajoy, president del go-
vern de l’estat, va respondre-li 
“Creu vostè en la sobirania nacio-
nal o hi ha dret a destruir- la?”. Per 
afegir “vostè creu que el Parlament 
és un plató televisiu, però no pot 
fer el que vol. Per fer-ho ha de gua-
nyar les eleccions.”

Pablo Iglesias, líder de Podem, ha 
comentat que “No sé si el PSOE 
pactarà amb nosaltres i amb els 
independentistes. Pedro Sánchez 
té una enorme tasca, que és com-
plir la seva paraula, si defraudés 
en això seria definitiu.” I va afegir 
“Estic convençut que a Catalunya 
un referèndum per pertànyer a Es-
panya però amb Catalunya com a 
nació... això arrasaria a Catalunya.”

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, va enviar una carta 
a Ana Pastor, presidenta del Con-
grés de Diputats, sol·licitant “un 
debat sobre el referèndum que vo-

lem convocar el primer d’octubre. 
Em sembla important que tots els 
diputats del Congrés puguin escol-
tar, com a màxim responsable ins-
titucional de Catalunya, les raons 
per les quals hem arribat fins aquí, i 
perquè el meu Govern va sol·licitar 
dialogar sobre la proposta de refe-
rèndum amb el Govern espanyol.”

Albert Rivera, líder de Ciutadans, 
ha advertit el secretari general de 
Podem que “si Pedro Sánchez tor-
nés a fer el que va fer fa un any i mig 
és com si no hagués passat res en 
aquest país.”

José Manuel Maza, fiscal general de 
l’Estat, al ser preguntat pels 4.500 
voluntaris que intervindran en el 
referèndum unilateral anunciat per 
al pròxim 1 d’octubre, ha avisat que 
“actuarà en qualsevol circumstància 
en què s’hagi incomplert la llei sen-
se cap tipus de complex ni exacer-
bació.”

Cristiano Ronaldo, jugador de 
futbol “me’n vull anar del Madrid i 
Espanya perdrà el contribuent que 
més paga a Hisenda.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



E l turisme és un sector estratègic per a 
la nostra economia i un factor d’equi-
libri territorial indubtable, perquè 
genera riquesa  i possibilita l’arrela-

ment de l’activitat econòmica al territori, grà-
cies al seu impacte en sectors com la indústria , 
els serveis i el comerç. Les dades ho constaten: 
el turisme avui suposa el 12% del PIB català i 
genera al voltant del 13% de l’ocupació.
Tenim la sort de disposar d’una oferta turística 
molt variada, tant com ho és la nostra geogra-
fia i la nostra realitat. Tenim Barcelona com a 
gran reclam i com a porta d’entrada a Catalu-
nya, però darrera hi ha també tot un país, la 
resta del territori, amb unes potencialitats i 
unes dinàmiques turístiques pròpies. En el cas 
de la demarcació de Barcelona, i més enllà de 
l’àrea metropolitana, tenim una bona oferta en 
turisme cultural, gastronòmic, religiós, rural...  
i l’hem de potenciar. Cal aprofitar les sinèrgies 
turístiques que genera la ciutat de Barcelona i 
oferir als visitants la realitat que hi ha al seu 
voltant. 
Més enllà de Montserrat, que cada any rep mi-
lers de visitants, hi ha potencialitats com la del 
turisme rural i familiar en les sis comarques 
de la Catalunya central, destacant especial-
ment a l’Alta Anoia, el Moianès, el Solsonès o 
el Berguedà; l’enoturisme del Bages i l’Anoia; 
el turisme cultural i religiós a Osona, Solsonès 
i Bages, amb, entre d’altres atractius, el Camí 
Ignasià; el paisatgístic i de natura a diversos 
punts, com poden ser, per exemple, les Mines 
de Sal de Cardona, les petjades dels dinosaures 
de Fumaña o l’entorn del Parc natural del Cadí 
Moixeró amb el Pedraforca;  i el gastronòmic, 
del qual es troben exponents rellevants en totes 

i cadascuna d’aquestes comarques;  sense oblidar 
el turisme industrial que, amb diferents tipus de 
museïtzacions, com poden ser el Museu de les 
Mines de Cercs, el Museu de la Pell a Igualada, 
el Museu de la Cinteria de Manresa, la colònia 
Vidal al Puig-reig o el Museu del Molí Paperer a 
Capellades, ens mostren l’empremta del seu pas-
sat i el caràcter que els conforma avui.
El turisme amb visitants del nostre país és ja 
una realitat econòmica en aquesta zona. El repte 
ara, és atraure el turista estranger i estatal, i així 
ampliar l’impacte econòmic del sector.  Perquè 
volem un model que afavoreixi la descentralit-
zació de l’activitat cap a l’interior del país, sense 
renunciar als actius que són el litoral, Barcelona 
o el turisme de neu i muntanya.  I un model amb 
una oferta de qualitat, com la que oferiu vosal-

tres, que fidelitzi el visitant i que alhora sigui un 
model sostenible, que es desenvolupi en harmo-
nia amb l’entorn. 
Entenem el turisme com un sector econòmic 
que integra actors diversos: agents privats, ad-
ministracions públiques, ciutadania...i els pro-
pis turistes. Un fenomen social i econòmic viu i 
complex, que ens exigeix estratègies i polítiques 
que comptin amb la col·laboració i el compro-
mís de tots aquests actors. Sabem que el territo-
ri ha fet un gran esforç per ser competitiu en el 
sector turístic i des del Govern hi donem suport 
amb diversos programes  de promoció i línies de 
suport. 
El turisme és una oportunitat per a tots els ter-
ritoris. També per al vostre.  I hi som per afavo-
rir-lo, amb la complicitat de tothom.  
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CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

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

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

Advocats

La
 tr

ib
un

a
JORDI BAIGET, conseller d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat

El turisme estranger i estatal,  
un repte, una oportunitat

#L’enquesta de la setmana

Després d’amplis debats, us satisfà l’1 
d’octubre com a data del referèndum?

 Sí 60%  Tant me fa 40%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

LLETRADA SILVIA

lletradasilvia@gmail.com

Tel. 938034936

C/Castellfollit, 3   Igualada 

SÍLVIA  PIQUÉ

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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JORDI Y. MATSUOKA I MARC SÁNCHEZ

Els dos atletes del CAI es van proclamar campions d’Espanya amb 
la Selecció Catalana d’Atletisme en el campionat celebrat el passat 
cap de setmana a Ciudad Real.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

PER AL MÓN EMPRESA-
RIAL, PARES, ALUM-
NES I AJUNTAMENT 
D’IGUALADA
Enric Sánchez

El passat dijous 15 de juny vaig as-
sistir els treballs finals dels alumnes 
de 2n curs que fan a l’escola Gaspar 
Camps.  Cicle gràfica publicitària.
La presentació d’aquests  20 alumnes 
va ser d’un gran nivell.
Els seus treballs van ser molt interes-
sants, doncs estan al dia, i em va cri-
da molt l’atenció el seu esperit crea-
tiu en trobar nous camins en el món 
de la publicitat gràfica.
Jo que vinc del món laboral, vaig 
veure que tenen un nivell prou inte-
ressant, em va cridar l’atenció l’agra-
ïment dels joves pels seus professors.
Deien que aquesta escola Gaspar 
Camps havia sigut per a ells, com 
una família
Amb sinceritat, amb una mica més 
de pressupost, aquesta escola,  po-
drien assolir cotes increïbles, doncs 
l’equip de mestres dirigit per la Ra-
quel Camacho, ha fet una feina de 
molt nivell. 
El treballs eren complets, doncs, des 
de la creativitat dels logotips, fins 
tota la feina gràfica, estava molt ben 
resolta,  contemplant totes les vari-
ants, fins i tot el merchandising. 
Són joves que no tenen cap experièn-
cia en el món laboral,  i cap experi-
ència en presentar en públic el seus 
treballs, fins i tot un d’ells, malgrat 
tenir projectat el seu PowerPoint 
era incapaç d’explicar-se, doncs, els 
nervis el traïen, però això, és el de 
menys, doncs, la feina era prou dig-
na i l’important és el contingut,  ja 

aprendran a explicar el continent.
Animo l’Ajuntament a que disposi de 
més pressupost per afegir nous cicles  
d’aprenentatge, doncs es donaria un 
plus a la nostra ciutat, no només en 
el món gràfic, sinó també en el d’Arts 
gràfiques i  packaging. Falten nous 
professionals, com així ho demana 
aquest col·lectiu, de manera urgent, 
però bé, estic segur que tot arribarà.

CROADA CONTRA EL 
CÀNCER: KENNEDY, 
ÍDOLS I HEROIS
Lluís Urpí

JFK, deia “ si penses que pot fer l’es-
tat per tu, perquè no et planteges, 
què pots fer tu per l’estat”. He per-
dut per un càncer la meva germana 
i tinc una amiga que lluita des de fa 
dotze anys per superar-ne un. Invito 
a tothom a reflexionar, encara que 
siguin 5 minuts, a la societat civil , 
al món cultural, religiós, a la classe 
política, al món financer i econòmic, 
i especialment al món empresarial de 
l’àmbit privat. Tenim grans corpora-
cions i grans empresaris amb prestigi 
a nivell internacional.  Ara bé, tenim 
un problema molt important de sa-
lut que es diu CÀNCER, i que afecta 
la pràctica totalitat de les famílies.  
Està molt bé que els aficionats al fut-
bol puguem gaudir de gols, de Messi 
i/o Ronaldo, els dos ídols de masses 
arreu . Però, aquí tenim autèntics 
cracks a nivell mundial en l’àmbit de 
la investigació contra el càncer: Este-
ller, Baselga, Massagué…, El càncer 
és una autèntica plaga, que ens afecta 
o ens pot afectar. Voleu dir que en-
tre tots, i sobretot els que teniu més 

diners, no en podem aportar més, 
perquè aquests professionals dispo-
sin de més recursos per poder tirar 
endavant els seus projectes, que po-
den salvar milions de vides. Uns són 
ídols, però aquests investigadors són 
els nostres herois .I per acabar pro-
poso que aquesta reflexió la facin els 
governs català i espanyol sobre els 
pressupostos. I pel que fa a la resta 
d’institucions públiques el mateix,i si 
és possible, que totes aprovin en els 
respectius plens mocions o resoluci-
ons a favor d’aquesta idea. Si us plau, 
de veritat, pensem-hi i actuem a tots 
els nivells, incloses les xarxes socials. 
Segur que mai ens en penedirem si 
tirem endavant una croada en tota 
regla contra aquesta xacra del segle 
XXI. 

PERSONES QUE OBREN 
CAMINS. RECONEIXE-
MENT A ANTON FONT
Margarida Bernús

Voldria agrair personalment a l’Ajun-
tament d’Igualada el reconeixement 
que es va fer al meu marit l’Anton 
Font, durant la Marató de Teatre de 
l’Escola Municipal La Tarima, el 17 
de juny.
Sí, fa 30 anys, el Ton va obrir un camí 
per a la cultura teatral a Igualada, 
amb la creació d’aquesta escola, aju-
dant a molts joves a trobar sortides 
com a actors, monitors, professors… 
i que avui dia continua.
Però sobretot, voldria reivindicar la 
importància que tenen les PERSO-
NES que OBREN CAMINS a la vida, 
perquè d’altres els recorrin per al seu 
futur.
En el cas del Ton, són varis els ca-
mins oberts durant la seva vida:
El mim, l’expressió corporal a l’esco-
la, la creació d’El Timbal a Barcelo-
na, primera escola privada de Dansa 
i Teatre  a tot  l’Estat (48 anys), Didó 
i les seves joguines didàctiques... i un 
etc, que ara no cal detallar.
Gràcies Ton… segur que també en 
nom de moltes persones !
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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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E spanya és el millor país 
del món. Amb dife-
rència. Aquí pots viu-
re com un maharajà, 

fer inversions amb seguretat que 
tindràs beneficis, tenir el diners a 
l’estranger -i no tributar- i dema-

nar que et facin lleis a mida. Com es viu a Espanya, 
no es viu en cap altre lloc del món. Això sí, només 
hi viuen així els Borbons, els que són rics, els que 
són dirigents del Real Madriz, els que manen al PP 
(o al PSOE) els alts càrrecs de l’Estat i els banquers. 
Per a la resta de súbdits, Espanya és una p... merda. 
I si tens dependència, estàs parat, ets pensionista 
o tens idees contràries al sistema, l’Estat et farà la 
vida molt dura.

El país on paguem els impostos acaba de buidar 
la guardiola de les pensions. Fa sis anys hi havien 
60.000 milions d’euros. Avui no hi queda un sol 
euro. El ministre De Guindos (el nom ve de guin-
dar?) ha dit que en el rescat bancari hi hem perdut 
60.000 milions d’euros. Ja sabem on són els diners 
de les pensions de la nostra gent gran.
El fiscal anticorrupció que va dimitir per tenir una 
empresa a Panamà, legalment no tenia perquè di-
mitir. Segons la llei vigent a Espanya, Panamà no 
és un paradís fiscal tot i que s’hi amaguin empre-
ses fantasma per no pagar impostos. Resulta que 
el govern d’Espanya va declarar formalment que 
Panamà no era un paradís fiscal.... per afavorir a 
una empresa espanyola que volia construir el nou 
canal de Panamà.
Els panamenys encara lamenten haver-la contrac-
tat, pels sobrecostos que s’han generat. 
Una empresa de Florentino Pérez (un altre que 
-com el campechano- és molt amic de Roca Ju-
nyent) va invertir en un diposit de gas sota el mar. 
Quan el dipòsit ha provocat terratrèmols als pobles 
costaners i s’ha hagut de tancar, l’Estat l’ha grati-
ficat amb 1350 milions d’euros (que ja ha cobrat) 
i ara ens toca als ciutadans pagar el capital, els in-
teressos i les costes, en el respectius rebuts del gas.
Un altre grups d’empreses -de la construcció, na-
turalment- va invertir en autopistes de peatge al 
voltant de Madrid. Com que els usuaris no hi pas-
saven per no pagar el peatge, ara s’han rescatat -uns 
altres 5.000 milions d’euros- amb diners públics.
És tan collonut ser empresari amic del règim a Es-
panya, que pots invertir i fer-te immensament ric, 
sense arriscar el teu capital. Si et falla la inversió, el 
pare Estat et retorna els diners invertits i el benefici. 
Lucro cesante, en diuen en castellà. 
Digueu-me en quin altre país del món pots fer això?
I fer-ho sense que els ciutadans no protestin.
Els rics condemnats a presó -com ara Rato i Blesa- 
es mouen lliures pel carrer mentre manifestants, 
twitaires, comediants.... passen nits a la presó sense 
sentència.
Si jo fos ric, molt ric, potser també seria unionista, 
però no es donarà mai el cas. 
Per això tot i viure legalment al País de las Maravi-
llas, tinc ganes de viure en un país normal, on la llei 
sigui igual per a tothom. En un país nou. 

L’unionisme intenta allargar la seva 
agonia sabent que té les de perdre 

perquè es troba en minoria

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

El millor país del món Uns pobres arguments
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A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

P arlem, per exemple, dels 
coneguts arguments de 
Millo que, com a encar-
regat per la metròpoli de 

vigilar la colònia del nord-est pe-
ninsular, fa uns papers políticament 
vergonyosos. Podem parlar també, 

per exemple, de Ros, el paer de Lleida, o de Balmón, 
l’alcalde de Cornellà, o de Garcia, aquell personatge 
impresentable que va ser alcalde de Badalona. Uns 
són del PP i uns altres són socialistes, però les actu-
acions de tots ells van sempre en el mateix sentit. De 
Ciudadanos no en puc posar cap exemple perquè la 
crossa del PP a Catalunya no té cap alcalde de color 
taronja. 
No creuen en el divorci, i la España Una Grande y Li-
bre és per a ells inamovible. Estan disposats a tot per 
imposar la seva tesi, també a boicotejar la voluntat 
majoritària dels catalans. Res a dir sobre els objectius 
unionistes, tenen tot el dret a defensar-los. No critico 
els objectius sinó els mètodes violents que utilitzen 
per assolir-los, en contra de la voluntat majoritària 
dels catalans. Violència no és només violència física. 
Violència és intentar frenar amb males arts les in-
versions a Catalunya. També és violència col·lapsar 
l’aeroport de Barcelona per no enviar-hi els policies 
necessaris per controlar 
els passaports dels viat-
gers. Violència és boico-
tejar rutes aèries transo-
ceàniques. Violència és, 
també, no facilitar els 
documents d’identitat 
espanyols (passaport i 
DNI) a aquells catalans 
que els necessiten. Vi-
olència és menystenir i 
multar a qui es dirigeixi 
en català a un funciona-
ri espanyol a Catalunya. 
La violència espanyo-
la contra Catalunya té 
moltes facetes i diferents 

graus d’intensitat. 
L’unionisme intenta allargar la seva agonia sabent 
que té les de perdre perquè es troba en minoria. Ara 
ens parlen d’enquestes misterioses, oblidant que en 
democràcia compten els resultats electorals, no les 
enquestes. Franco també feia enquestes i tampoc 
deixava votar, i els unionistes semblen haver-lo aga-
fat com a model. Els últims resultats electorals ens 
diuen que hi ha un 39 per cent d’unionistes contra el 
48 per cent d’independentistes; projectats en una lec-
tura plebiscitària, es tradueix en el 45 per cent contra 
el 55. Així, els independentistes serien un vint per 
cent més que els unionistes. Aquests personatges, els 
Millo, Ros, Balmón, García i companyia tenen una 
metròpoli que els facilita tota mena d’instruments —
també il·legals— per sotmetre els catalans. Al final, 
però, s’acabarà imposant el sentit comú, que diu que 
una llei no pot anar mai en contra de la voluntat ma-
joritària d’un poble. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

El país on paguem els impostos acaba 
de buidar la guardiola de les pensions. 

Fa sis anys hi havien 60.000 milions 
d’euros. Avui no hi queda un sol euro. 
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Amb el finançament de: Amb la col·laboració de:

HEM ESCAMPAT MÉS PUNTS
DE RECOLLIDA PER TOT EL PAÍS

Algunes peces dels aparells elèctrics i electrònics contenen materials valuosos. Reciclant-los bé, evitem l’explotació de nous recursos naturals.

Quan els petits aparells ja no funcionin, porta’ls a qualsevol botiga 
d’electrodomèstics senyalitzada amb aquest distintiu. A les botigues 
petites si en compres un de nou i a les grans en qualsevol moment.

residus.gencat.cat
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El projecte del parc, 
valorat en 400.000€ 

representa per a 
Castells una gran 
oportunitat per a 

Igualada: “guanyem 
un espai de 25.000 
metres quadrats”

La “gespa” del camp de vol d’Igualada ja és pràcticament a punt.

La “gespa” del camp de vol genera dubtes, però Marc Castells
assegura que “només es regarà quan toqui”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

V int-i-cinc mil metres 
quadrats de verdor, 
allí on fa quatre dies 

hi havia terra seca, pols i pe-
dres. La catifa de “gespa” de 
baix cost -de fet és herba cor-
rent- és en boca de tothom, so-
bretot perquè, a mida que han 
anat augmentant les tempera-
tures aquests dies a Igualada, 
apareixia com del no-res una 
espectacular imatge de verdor 
al camp de vol, i els aspersors 
treien aigua a dojo, sobretot al 
capvespre. 
Molta gent pregunta què carai 
està passant allí on l’alcalde 
Castells ha assegurat que s’hi 
construirà el “central park” de 
la Conca d’Òdena, un pulmó 
verd al bell mig de la ciutat que 
pretén ser un espai d’esbarjo 
durant tot l’any, i també seu 
d’esdeveniments. 

El PSC “preocupat”
Això no treu, però, que la “ges-
pa” hagi generat dubtes en 
moltes persones, també en un 
dels grups polítics de l’Ajunta-
ment. L’únic que ho fa fet pú-
blicament ha estat el PSC, cu-
riosament un “soci” de Castells 
al govern de la ciutat, perquè 
els socialistes li han aprovat 
el pressupost municipal del 
2017 on precisament hi figura 
aquest projecte del parc cen-
tral... Tot i que pot semblar pa-
radoxal, no ho és tant. A casa 
dels socialistes d’Igualada s’es-
tan movent coses, i els temps 
on se li reien les gràcies a l’al-
calde i al seu govern sembla 
que tenen els dies comptats.
Els Socialistes d’Igualada ex-
pressen “els seus dubtes sobre 
la idoneïtat del camp de ges-
pa”, perquè “en plena onada 
de calor i a les portes d’un dels 

estius més càlids dels darrers 
anys, consideren inadequa-
da l’aposta per plantar tants 
metres quadrats de gespa”. 
En aquest sentit, el grup so-
cialista demana al govern del 
PDeCAT “que expliqui com el 
mantindrà i quin cost tindrà”.
El PSC també considera que 
aquesta acció “no s’adiu amb 
els compromisos contra el 
canvi climàtic i de conscien-
ciació ambiental que al llarg 
dels darrers anys ha firmat 
l’Ajuntament d’Igualada”. El 
grup socialista recorda que 
“mentre era al govern de la 
ciutat ja va haver de substituir 
la gespa natural del camp de 
futbol de les Comes per gespa 
artificial davant les dificultats 
de creixement i manteniment 
que tenia”. Per aquest motiu 
el PSC està “sorprès que ara, 
de cop i volta, Igualada pugui 

assumir aquesta gran extensió 
de gespa”.
Els socialistes treuen del calaix 
el projecte que, després del 
fracàs del World Trade Cen-
ter, van presentar el 2010 per a 
fer un parc en el mateix espai 
que “no preveia gespa degut al 
seu cost i dificultats de man-
teniment en un clima càlid i 
sense abundants pluges com 
és el d’Igualada”. 

El somni de Lladó
Que ara el camp de vol presenti 
una imatge així, però, no és un 
caprici producte d’una nit sense 
son. Anys al contrari, una ràpida 
ullada a l’hemeroteca de La Veu 
permet veure com, en multitud 
d’ocasions, un dels impulsors 
de l’European Balloon Festival 
(EBF), l’igualadí Josep Maria 
Lladó, fundador d’Ultramagic, 
afirmava que l’esdeveniment 
corria el risc d’encallar-se si no 
es milloraven les condicions 
del camp, perquè en d’altres 
iniciatives similars es buscaven 
indrets amb herba tupida i un 
terreny compacte i uniforme, 
que facilitava molt la feina dels 
participants i assegurava un mi-
llor estat del material. En algu-
na ocasió el propi Lladó havia 
explicat que veure algun dia el 
camp de vol d’Igualada de color 
verd era quasi com “un somni”. 
Res nou, doncs.

Castells convida al civisme i 
aprofitar “el gran parc”
A l’alcalde Castells li va faltar 
temps per a respondre als so-
cialistes quan la premsa li vam 
preguntar pel cost de la gespa: 
“costarà infinitament menys 
que el projecte del World Tra-
de Center, que s’havia de fer al 
mateix lloc i que encara estem 
pagant”. El zasca de l’alcalde era 
previsible.
Castells va aprofitar la compa-
reixença habitual dels dimecres 
davant els periodistes per pre-
sentar la propera edició de l’EBF 
-del qual en parlarem la prope-
ra edició-, i de passada, el nou 

parc central, amb una superfí-
cie de 25.000 metres quadrats 
amb unes grades de fusta que 
tenen capacitat per acollir més 
de 2.000 persones assegudes. El 
projecte total puja 400.000€, i, 
de moment, se n’executa la pri-
mera fase. 
L’alcalde va dir que aquest camp 
ha de ser un “parc per a la gent 
i per a la ciutat, el gran parc de 
l’Anoia” i ha d’acollir “tot tipus 
d’espectacles de gran format”. 
Un concert del Club Super 3 
servirà per inaugurar el Parc 
Central, el divendres 7 de juliol.
Sobre l’herba, l’alcalde va voler 
tranquil·litzar tothom afirmant 
que “no es regarà quan no to-
qui. A l’hivern i a l’estiu serà 
rossa, a la tardor i la primavera, 
verda. Se l’ha de deixar créixer 
i així que ho faci, amb el temps, 
serà tupida i serà encara un 
millor escenari per als globus. 
Hem de deixar que passi el 
temps”. Tot i això, Castells no 
va saber explicar quants diners 
costarà mantenir el parc. “Ho 
sabrem d’aquí un any”, va dir, 
“però serà baix, perquè deixa-
rem que aquesta herba faci el 
cicle natural”.  

Aigua freàtica
L’aigua que s’està utilitzant, 
va dir Castells, prové d’un 
dipòsit  d’aigua freàtica -no 
potable- situat sota la pas-
tilla de terreny on habitu-
alment s’hi fan les proves 
de 4x4, i que, a partir d’ara, 
s’adequarà per a encabir-hi 
els firaires per la Festa Ma-
jor, fins gairebé Can Busqué. 



Detingut per robar menjar 
en supermercats com a mitjà de vida
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
de la comissaria de 
Martorell van detenir, 

el dilluns 12 de juny, un home 
de nacionalitat armènia, de 33 
anys, i veí de Barcelona, com a 
presumpte autor de 21 furts a 
supermercats situats a les co-
marques de l’Anoia, Baix Llo-
bregat, Barcelonès, Pla d’Ur-
gell, Urgell i Vallès Occidental.
La investigació es va iniciar el 
mes de setembre quan els in-
vestigadors van detectar diver-
sos furts en múltiples super-
mercats de diferents cadenes 
comercials de la zona i van 
iniciar una investigació per es-
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brinar, identificar i detenir el 
presumpte autor dels fets.
Durant la investigació es va 
constatar que es tractaria d’una 
única persona, que realitza-
va els furts sempre seguint els 
modus operandi següents: sos-
treia els productes de les boti-
gues col·locant-los, tant en un 
carretó gran de la compra com 
en un de petit, i quan ningú 
mirava, passava per la línia de 
caixa, sense comprar res. 
Després de tractar tota la infor-
mació obtinguda, els investiga-
dors van realitzar diversos se-
guiments per a demostrar que 
actuava reiteradament i van 
constatar que aquest era el seu 
mitjà de vida.

Finalment els agents van dete-
nir, el dilluns 12 de juny a Es-
parreguera, el presumpte autor 
dels fets i el van relacionar amb 
21 furts a supermercats arreu 
de Catalunya, quan circulava 
per l’A-2, amb el maleter ple de 
material sostret. Es dóna la cir-
cumstància que l’home hauria 
tingut aquell mateix matí un 
judici a Igualada i abans del ju-
dici, i després del judici, hauria 
furtat en dos supermercats.
El detingut, amb 60 antece-
dents de la mateixa tipologia 
delictiva, va passar a disposició 
de jutjat d’instrucció en funci-
ons de guàrdia de Martorell, 
el dijous 15 de juny, el qual va 
decretar llibertat amb càrrecs.

A presó dos veïns de Vallbona per un 
robatori amb violència a Capellades
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos de l’Anoia van 
detenir el dia 17 de juny 
una dona i un home, 

de 24 i 38 anys, de nacionalitat 
espanyola i veïns de Vallbona, 
com a presumptes autors de dos 
robatoris amb violència i inti-
midació, un delicte de danys, 
un delicte de  resistència i deso-
bediència als agents de l’autori-
tat, un delicte contra la salut pú-
blica, un delicte lleu de lesions i 
un delicte de furt.
Tot va començar quan el mateix 
dia 17 cap a les 15:30 hores es 
va rebre l’avís que una dona i 
un home havien entrat a robar 
violentament en un domicili 
de Capellades mentre l’inquilí 
es trobava en el seu interior.
Aquestes dues persones van 
entrar al domicili rebentant la 
porta a puntades de peu. Un 
cop a l’interior van amenaçar a 
l’inquilí amb un ganivet per un 
deute que volien cobrar. Van 
regirar el pis causant tot un se-
guit de destrosses i finalment 
van decidir marxar.
Abans però d’abandonar el 
pis van agafar tots els objectes 
que van poder. La noia es va 
emportar un televisor i el co-
mandament corresponent. I el 
noi, que portava un carret de la 
compra, el va omplir amb tot el 
que va poder. Va agafar menjar, 
una pistola d’imitació, un ordi-
nador portàtil, quatre telèfons 
mòbils, uns binocles i roba.
Els mossos van poder inter-
ceptar els autors just quan bai-
xaven les escales. Moment en 
que els van poder detenir pels 

fets que acabaven d’ocórrer 
al domicili. Els arrestats però 
s’hi van oposar mostrant-se 
reticents a la detenció. Després 
d’indagar i de realitzar diferents 
gestions, els agents es van as-
sabentar, que la detinguda, ja 
havia anat a primera hora del 
matí a buscar objectes en el pis 
violentat.
Per altra banda, a mig matí, a 
la mateixa Capellades un ciu-

tadà va patir una estrebada del 
seu telèfon mòbil mentre l’esta-
va utilitzant. Es va iniciar una 
investigació per part de Policia 
Local i Mossos d’Igualada en 
què van poder concloure que 
havien estat els mateixos detin-
guts.
Els arrestats, amb diversos an-
tecedents policials, van passar 
a disposició judicial i el jutge 
en va decretar ingrés a presó.
 

C/Alemanya, 14 Nau-3 · Nau-3 · Pol. Ind. Les Comes · IGUALADA
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l’especialista pel teu vehicle

A Endesa ho sabem i treballem dia
a dia per fer productes accessibles 
que millorin la vida de les persones.
Com Nexo, amb el qual pots 
controlar a distància la teva llar 
des de qualsevol dispositiu. O com 
Infoenergía, que t’ajuda a estalviar
en la teva factura perquè et 
proporciona informació detallada 
sobre els teus consums energètics. 
O com Soluciones Integrales, que 
permet millorar el confort de la teva 
llar d’una forma fàcil. I és que, creant 
solucions que faciliten el teu dia a dia, 
construïm un món millor.

Amb energia
es pot
construir un
món millor.

endesa.com
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“Si volem democràcia, no 
tenim més remei que marxar 
d’un Estat que ens maltracta”

10  |   IGUALADA Divendres, 23 de juny de 2017

“Estem convençuts 
també que el proper 

11 de setembre serà el 
més multitudinari dels 

darrers anys”

Marina Llansana i Rosich, vicepresidenta d’Òmnium Cultural

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Estem preparat per tot 
el que, sembla, ens ve 
al damunt?

Crec que sí, la data de l’1 d’oc-
tubre és irreversible. Tenim 
un  govern decidit a anar fins 
al  final i assumir totes les con-
seqüències que això comporti, 
sigui en forma de multes o in-
habilitacions. Tots ells són molt 
conscients que s’hi juguen la 
seva carrera política i alguna 
cosa més. D’altra banda, tenim 
una majoria de la societat ca-
talana que vol anar a les urnes 
el dia que se’ls convoqui. Això 
fa que el referèndum no tingui 
camí enrere. Hi ha un govern 
decidit, i una societat que vol 
votar. Em pregunto com es pot 
impedir, això. Crec que no hi 
ha manera política i democrà-
tica de no fer-ho possible. 

Veus del SÍ,            Veus del NO (1)

Marina Llansana i Rosich 
(Igualada, 28 de juny de 
1976) és filòloga, periodis-
ta i política catalana d’Es-
querra Republicana de Ca-
talunya. Ha estat diputada 
al Parlament  des de l’any 
2003 fins al 2010, i porta-
veu d’ERC entre el 2004 i 
el 2008. 
Llicenciada en Filologia 
Catalana per la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(1998) i llicenciada en Pe-
riodisme per la Universitat 
Pompeu Fabra (2002). Ha 
format part de diferents 
entitats culturals de l’Ano-
ia, com l’Associació Ano-
ienca d’Ajut a l’Universitari 
(AAAU), la coral juvenil 
Xalest, el Col·lectiu Propat-
gesses i el Consell Munici-
pal de Joves d’Igualada.
És membre dels Moixi-
ganguers des de la seva 
fundació. Actualment és 
vicepresidenta  nacional 
d’Òmnium Cultural i es de-
dica professionalment a la 
gestió de la comunicació 
a través de l’empresa Li-
dera.

BiO

Hi ha gent cansada del llarg 
que s’està fent aquest procés. 
L’ANC, l’AMI i Òmnium teniu 
com objectiu “despertar” en 
les properes setmanes aquells 
que s’han tornat escèptics o 
s’han cansat?
Això del cansament ho he anat 
sentint gairebé des del 2010. 
És cert que hi és, hi ha hagut 
molts alts i baixos, i aquestes 
coses comporten desànim en 
algunes persones. És lògic, ha 
durat molts anys. Però fixa’t 
que quan ha calgut, a l’hora de 
la veritat, la gent no ha fallat, 
ha estat allà. Sempre. En els 
actes que organitzem conjun-
tament les tres entitats aquest 
cansament no es nota. Fa uns 
dies, a Montjuïc, es van mobi-
litzar gairebé d’avui per demà 
a 40.000 persones. Estem con-
vençuts també que el proper 11 
de setembre serà el més mul-
titudinari dels darrers anys. El 
fet de tenir la data de l’1 d’octu-
bre en el calendari ens garan-
teix que la mobilització prèvia 
serà més important que mai.

I si aquell dia no ens deixen 
votar?
Llavors la mobilització serà en-
cara més gran el dia després. 
No en tenim cap dubte, d’això.

Et toca viure un procés molt 
important des de primera lí-
nia. Com es veu, des de tant a 
prop?
La feina de les entitats sobira-
nistes ha canviat molt des del 
27 de setembre del 2015. Fins 
llavors érem nosaltres els que 
havíem de liderar i pilotar tot el 
procés, sorgia tot de la gent del 
carrer i les entitats van ser les 
que van canalitzar tot el mo-
viment, però a partir d’aquell 
dia d’eleccions al Parlament va 
existir una majoria absoluta a 
favor de la independència. Lla-
vors la nostra tasca va canviar, 
hem seguit organitzant l’acció, 

però anant sempre de bracet 
amb les institucions per poder 
fer realitat aquest referèndum, 
de manera que aquests 18 me-
sos que el govern es va marcar 
com a termini arribessin a bon 
port.  L’experiència en aquesta 
etapa ha estat molt positiva, tot 
i que ens ha tocat posar-nos al 
davant en moments molt di-
fícils, com en tota la sèrie de 
judicis i inhabilitacions a càr-
recs electes. Hem viscut mo-
ments molt greus de la història 
d’aquest país, i tot i així po-
der-ho seguir des de la direcció 
d’una entitat és tot un privilegi.

També heu “rebut”, vosaltres, 
de l’Estat.
No només l’Estat ha actuat 
contra els càrrecs electes, la 
qual cosa és un escàndol tan 
gran que ha donat la volta al 
món, sinó que també ha actu-
at contra les entitats. Ens han 
confiscat dels nostres comptes 
bancaris més de 400.000 euros, 
amb multes que els nostres ad-
vocats ens diuen que són del 
tot arbitràries. Això, per una 
entitat com la nostra que no 
rep cap subvenció pública i no-
més viu de les quotes dels socis, 
és un cop molt dur. I, malgrat 
tot, no podran amb nosaltres. 
Òmnium Cultural és una enti-
tat amb més de 60 anys d’his-
tòria, i si el franquisme no va 
aconseguir tancar-la, tampoc 
ho aconseguirà el govern de 
Rajoy.

El president d’Òmnium, Jor-
di Cuixart, citava a Montjuïc 
fa uns dies a Candel i Garcia 
Lorca, obrint els braços del 
sobiranisme a tots els cata-
lans, sense diferències en fun-
ció de l’origen o la llengua. 
Vosaltres heu fet molta feina, 
en això, també a l’Anoia. Cre-
ieu que encara cal picar molta 
pedra, en aquest camp?
Des d’Òmnium hem dut a ter-
me un procés que crec és molt 
crític, perquè pensem que des 
del catalanisme o el sobiranis-
me no sempre havíem estat a 
l’alçada, en el sentit que dèiem 
que teníem la raó i que calia 
eixamplar-la socialment, quan, 
en realitat, no es tracta d’eixam-

plar, sinó de compartir. Posar 
en comú allò positiu que tots 
podem aportar. Fa un any vam 
començar una campanya que 
porta per nom “lluites compar-
tides” que serveix per posar en 
valor moviments socials i veï-
nals de persones diverses i d’orí-
gens diferents. Junts, havíem 
aconseguit millorar les condici-
ons de vida dels seus barris, po-
bles o ciutats. A l’Anoia ho vam 
centrar en Santa Margarida de 
Montbui.

Amb aquesta campanya hem 
aconseguit construir ponts, 
asseure’ns tots plegats en una 
taula i triar la temàtica, muntar 
una exposició, hem parlat amb 
associacions de veïns, entitats 
ecologistes, de moviment so-
cial, culturals, esportives... amb 
les quals mai no s’havia assegut 
a parlar ningú. Per a nosaltres 
aquesta és la millor manera de 
demostrar aquella realitat que 
ja deia Paco Candel, aquell “sol 
país”, una Catalunya única que 
hem construït entre tots, amb 
les mans, i és igual quina llen-
gua, ideologia o origen tenim. 
El valor de la cohesió social no 
l’hem de perdre mai.

Doncs a l’Anoia el PSC ha in-
dicat que posarà traves per 
votar. Després de treballar 
per construir ponts, sembla 
que hi ha gent que continua 
sense moure’s.
Els dirigents del PSC estan 
traint el propi ideari del PSC. 

“Des del catalanisme 
o el sobiranisme no 

sempre havíem estat 
a l’alçada, dèiem que 

teníem la raó i que 
calia eixamplar-la 

socialment, quan, en 
realitat, no es tracta 
d’eixamplar, sinó de 

compartir



Marina Llansana, la setmana passada, al carrer Sant Magí d’Igualada.
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Veus del SÍ,            Veus del NO (1)

Aquest era un partit catala-
nista que tenia inicialment en 
el seu ideari el dret a decidir. 
Darrerament, les direccions 
que ha tingut el partit socialis-
ta han arraconat el que és un 
dels punts del seu programa 

ideològic. És una llàstima, per 
a Catalunya i també per a ells, 
perquè hi tindrà veure molt en 
el seu camí cap a esdevenir un 
partit minoritari. Ens preocu-
pa el rol que està fent el PSC, 
però també el que fa Iniciativa 

per Catalunya i l’entorn dels 
Comuns. S’hauran d’acabar 
mullant, quan està en joc la de-
mocràcia no es poden moure 
en el terreny de l’ambigüitat. És 
un contrasentit que es diguin al 
Parlament Catalunya Sí que es 
Pot, i en canvi ens diguin que 
no podem votar. Si “es pot” i 
“podem”, llavors han d’estar 
al costat de posar les urnes l’1 
d’octubre. Esperem que sigui 
així, perquè governen Barcelo-
na i a la ciutat s’han de poder 
obrir tots els col·legis com si es 
tractés d’una jornada electoral 
normal. 

Què ha de passar, per a què el 
món es fixi d’una vegada en 
Catalunya i li doni suport?
Els Estats, d’entrada, es prote-
geixen entre ells. Malaurada-
ment, la Unió Europea és un 
“club d’estats”, i el que fan més 
és protegir-se els uns als altres. 
Però jo en aquest sentit soc 
molt optimista. Espanya ha fet 
una feina diplomàtica que fins 
i tot li ha costat deure favors, 
com va reconèixer el ministre 
Margallo, perquè es posicio-
nessin molts països en contra, i 
de moment no ho ha fet ningú. 
Sí que és veritat que ningú ho 
ha fet a favor, però tampoc en 
contra. Això sol ja penso que 
ho hem de viure com una vic-
tòria. Si es guanya el referèn-
dum, ja els podrem exigir que 
es posicionin.

A Espanya falta que algun so-
biranista d’aquí mogui un dit 
perquè  un Fiscal ja li estigui 
apuntant el nom. 
El que més ha contribuït al 
creixement de l’independentis-
me són els tics antidemocràtics 

de l’estat espanyol, que en els 
darrers anys acumula un seguit 
d’accions contra els catalans que 
són intolerables en qualsevol 
democràcia.  La sola Operació 
Catalunya, per exemple, amb 
un ministre conspirant per des-
trossar la sanitat catalana, in-
ventant-se proves contra càrrecs 
electes perquè perdessin elec-
cions... O ara ho hem vist altra 
vegada amb el tribunal d’Estras-
burg, condemnant a Espanya 
per la sentència del cas Atutxa. 
És el 28è país de la UE en inde-
pendència judicial, un desastre, 
a la cua en separació de poders 
de tota Europea. Hi ha un sense-
fí de demostracions. L’ofec al que 
ens està sometent l’estat espa-
nyol és tan gran, que ja no estem 
davant d’una reivindicació inde-
pendentista, sinó democràtica. 
Si volem democràcia no tenim 
més remei que marxar d’un es-
tat que ens maltracta d’aquesta 
manera.

Els indecisos necessiten in-
formació. No creu que s’ha 
perdut molt temps en lluites, 
corrupteles i altres coses, que 
no a parlar dels pros i  contres 
d’un estat independent?
Segurament tens raó. S’ha 

fet molta pedagogia, però se 
n’hauria de fer molta més. 
Abans del 9N ja es va fer la 
campanya Ara és l’hora, amb 
molts actes explicant com seria 
una Catalunya independent. 
En aquestes properes setma-
nes s’haurà de reprendre, això. 
S’ha d’admetre que hi ha dub-
tes damunt la taula, és clar. Si 
guanya el SÍ, hi ha moltes coses 
que s’hauran de pactar amb Es-
panya. També hem d’entendre 
que hi ha coses que, ara per ara, 
no es poden explicar, perquè 
tenim davant un estat a punt 
per a posar-hi pedres. S’ha de 
treballar amb discreció. 
Als qui estan preocupats per les 
pensions, per exemple, han de 
saber que la Generalitat tindrà 
el seu propi sistema de recaptar 
impostos, i estaran garantides. 
On no està tan segur és a Es-
panya, on el govern de Rajoy ja 
s’ha polit el fons de reserva.

Igualada ha estat molt favora-
ble a la independència, i bona 
part de l’Anoia. Hi ha una 
ampla majoria, però no passa 
el mateix en determinats bar-
ris o alguns municipis. Què 
passarà si l’1-O hi ha una àm-
plia majoria del SÍ però hi ha 
municipis o barris sencers en 
contra?
Doncs haurem de seguir tre-
ballant perquè se sentin in-
corporats en el nou projecte. 
No hi haurà més remei. De 
tota manera, aquesta Catalu-
nya ja no és tant així. Hi ha 
llocs al Baix Llobregat on gua-
nya ERC. A Badalona governa 
la CUP. Això fa uns anys era 
impensable. L’independentis-
me fa temps que ha sortit del 
seu cercle tradicional. 

“Espanya ha fet una feina diplòmatica que fins i tot li ha costat deure favors, 
per a que es posicionessin molts països en contra, i de moment no ho ha fet 

ningú. No ho han fet a favor, però tampoc en contra”

“Si guanyar el SÍ i 
ens trobem que hi ha 

municipis o barris 
sencers on ha guanyat 
el NO, doncs haurem 
de seguir treballant 
per a que se sentin 

incorporats en el nou 
projecte. No hi haurà 

més remei”
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Una quarantena d’igualadins 
van ser a l’Aplec del Canigó
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El correfoc és un dels plats f orts d’avui en la revetlla a Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na del 17-18 de juny 
una representació de 

l’entitat de la Flama del Ca-
nigó d’Igualada va participar 
en l’Aplec del Canigó que es 
realitza davant del refugi de 
Cortalets a dalt de la munta-
nya del Canigó. En total una 
quarantena d’igualadins par-
ticiparen d’aquest aplec, per 
gaudir d’uns dies de tranquil-
litat i de reivindicació dels 
Països Catalans a les vigílies 
de l’esperada revetlla de Sant 
Joan.
L’aplec del Canigó serveix bà-
sicament perquè joves i no tan 
joves de tot el territori de par-
la catalana pugin dalt del cim, 
a la Pica del Canigó (2.784m) 
per portar els feixets de bran-
quillons (portats d’arreu del 
nostre país)  amb els quals 
s’encendrà la foguera la nit del 
22-23 dalt de la Pica del Cani-
gó, que servirà per regenerar 
la Flama guardada tot l’any al 
Castellet de Perpinyà i poste-

riorment encendre totes les 
fogueres de la revetlla de Sant 
Joan del nostre país.  
Com ja és tradició la ciutat 
d’Igualada participa molt ac-
tivament d’aquesta tradició, ja 
que un grup de corredors de 
muntanya i d’escolars porten 
aquesta flama integrament 
corrents, recorrent quasi 200 
quilòmetres des  de la Pica 
del Canigó fins a Igualada, on 
agafa el relleu el CAI per por-
tar-la fins a Montserrat.

L’emblemàtica tradició que 
l’entitat prepara amb il·lusió 
ha estat  tot un èxit, gràcies 
també a què el fred ha donat 
treva aquests dies al Pirineu 
català. Des de la Flama d’Igua-
lada animem a tots els iguala-
dins que provin l’experiència 
de l’aplec, perquè les noves 
incorporacions asseguren re-
petir l’any que ve, i desitgem 
trobar una bona benvinguda a 
la Flama, a la plaça de l’Ajun-
tament avui dia 23.

REDACCIÓ / LA VEU 

P er avui, vigília de Sant 
Joan, hi ha força al-
ternatives per poser 

passar una bona revetlla. Tot i 
que alguns decideixen marxar 
a macrofestivals que es fan a 
la platja, sobretot la gent jove, 
el cert és que a la capital de 
l’Anoia hi ha propostes sufici-
ents per poder passar-s’ho bé. 

Arribada de la Flama del 
Canigó i correfoc 
Avui, cap a les 19h, arribarà la 
Flama del Canigó, que hauran 
portat desenes d’atletes i esco-
lars fent relleus des de la Ca-
talunya Nord fins a la capital 
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 encen-
dran les seves torxes i s’endu-
ran arreu de la comarca aquest 
foc carregat de simbolisme. 
A les 22h, sortint des de la 
Plaça Sant Miquel tindrà lloc 
el Correfoc de Sant Joan, co-
ordinat en aquesta ocasió 
pels Diables d’Igualada i amb 
la participació del Grup Mal 
Llamp i els Petits Mal Llamp, 
els Pixapòlvora d’Igualada i 
els Diables d’Igualada amb els 
Petits Diables d’Igualada. Pas-
sarà 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, finalitzant a la Pl. Ajun-
tament. 

Revetlla popular a la Rambla 
i ball a l’Escorxador
A les 21:30h aquells que vul-
guin sopar a la fresca, ho po-
dran fer a la Rambla Sant Isi-
dre on, amb la Flama arribada 

Propostes per a tots els gustos per passar 
la revetlla de Sant Joan a Igualada

des del Canigó, s’encendran 
brases i tothom que ho de-
sitgi hi podrà preparar el seu 
sopar. Hi haurà, doncs, servei 
de barbacoa, taules i cadires a 
disposició, en una iniciativa 
que promou El Foment Casal 
Popular d’Igualada. 
A les 23:30h i a la mateixa 
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 tradici-
onal, 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. 
El recinte de l’antic Escorxa-
dor acollirà, per segon any, la 

Revetlla Tradicional, coordi-
nada per l’Associació de Gent 
Gran de la ciutat. Començarà 
també a les 22h, tindrà l’ambi-
entació que requereix l’ocasió 
i hi actuarà l’orquestra Gerun-
da, que compta amb un reper-
tori de prop de cent-cinquanta 
cançons clàssiques dels anys 
’60, ’70 i ’80. Amb l’entrada, 

que té un preu de 8 euros anti-
cipada 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’associ-
ació, al Casal del Passeig.  

Torna la revetlla a l’Ateneu
Aquest any també torna a fer-

se la revetlla a l’Ateneu Iguala-
dí. A partir de les 9 del vespre 
i fins a les 3 de la matinada hi 
ha festa assegurada. Hi haurà 
sopar i festa a la pista de l’en-
titat i qui vulgui només festa 
també podrà apuntar-s’hi a 
partir de les 11 de la nit. El 
Cafè de l’Ateneu prepararà 
un menú especial-revetlla i 
la festa l’amenitzarà els DJ’s 
de l’Acústic amb música dels 
70, 80, 90 i actual. També s’ha 
pensat en un espai perquè els 
més petits puguin gaudir de la 
festa amb jocs i activitats pre-
parades per dos animadors al 
Jardí prohibit.
Per a qui vulgui venir a sopar, 
el preu del menú és de 20 € i 
pels nens el preu és de 15 € 
amb accés a la zona infantil. 
Els tiquets s’han de comprar 
a Secretaria de l’Ateneu. Per a 
més informació / Tel. 93 803 
07 63
A partir de les 11 de la nit qui 
vulgui podrà accedir com-
prant una entrada de 7 € amb 
dret a consumició (refresc o 
cervesa) i pels nens amb dret 
a accedir a la zona d’animació. 
Dins el recinte de la pista esta-
rà prohibits els petards. 

Es necessita

Assistenta per a la casa

Els mesos de
juliol i agost
a Coma-ruga

649 916 017
93 803 16 22
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La CUP insisteix amb Tickdi per intentar demostrar 
un suposat “favor” de Chacón a un extreballador
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Els cupaires Albert Mateu i Eva Pedraza, en roda de premsa.

Patrícia Illa passa a 
tenir dedicació 
total a l’Ajuntament, 
en substitució 
d’Àngels Chacón, amb 
un sou de 45.000€

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S ant Tornem-hi amb 
l’aplicació mòbil Tickdi. 
Si fa uns mesos la CUP 

va intentar demostrar que 
la regidora Àngels Chacón 
hauria fer un suposat “tracte 
de favor” a un extreballador 
de l’Ajuntament en atorgar-li 
“a dit” el projecte per fer una 
aplicació per a telèfons mòbils 
per a fidelitzar el comerç, que 
va costar 76.000€ a les arques 
públiques, aquesta setmana 
els dos regidors cupaires Al-
bert Mateu i Eva Pedraza han 
tornat a la càrrega afirmant 
que l’empresa que comercialit-
za Tickdi estaria oferint a d’al-
tres ajuntaments la mateixa 
aplicació, a un preu molt més 
reduït que el que va pagar el 
consistori igualadí. Per arribar 
a aquesta conclusió els regi-
dors cupaires es van fer passar 
per agents comercials, en diri-
gir-se a l’empresa.

Preguntes per escrit
L’assumpte el va denunciar la 
CUP dilluns al vespre, i di-
marts, en el ple, com era d’es-
perar, la temperatura va pujar 
de seguida que els cupaires 

El recent nomenament de la 
primera tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, Àn-
gels Chacón, com a directo-
ra general d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya, ha 
provocat canvis en la distri-
bució de responsabilitats al 
govern municipal de la capital 
de l’Anoia, que s’han concretat 
en el ple ordinari d’aquest di-
marts, 20 de juny. 
Chacón continuarà essent re-
gidora de Dinamització Eco-
nòmica i Coneixement, però 
abandona altres àrees de go-
vern i la seva dedicació exclu-
siva retribuïda al consistori. 
Les competències d’Interior 
passen a la regidoria de Quali-
tat Urbana, a càrrec del segon 
tinent d’alcalde, Jordi Pont, i la 
fins ara regidora d’Ensenya-
ment i Joventut, Patrícia Illa, 
ho serà també de Turisme, 
Promoció de la Ciutat, Co-
merç i Mercats, passant a te-
nir dedicació exclusiva. El sou 
brut anual de Jordi Pont serà 
de 55.000€, i el de Patrícia Illa 
de 45.000€.
De la mateixa manera, en 
aquest mateix ple s’han con-
cretat altres canvis pel que fa a 
les comissions informatives i a 
la Junta de Govern Local.

Decidim felicita la 
Síndica de Greuges 
Rosa Sánchez pel seu 
treball

Decidim Igualada ha volgut 
felicitar públicament la Síndi-
ca de Greuges Rosa Sánchez 
pel seu treball. Dario Cas-
tañé, portaveu de Decidim, 
ha declarat que “la figura de 
la Síndica és imprescindible 
per a una Administració Pú-
blica pròxima a la ciutadania” 
i aposta per “potenciar-la en-
cara més com eina d’entesa i 
termòmetre de la ciutat”.
En la seva intervenció, Cas-
tañé ha destacat que un 22% 
de les queixes rebudes per 
la Síndica han estat relaci-
onades amb qüestions de 
benestar social, de les que 
destaquen un 31% relacionat 
directament amb la pobresa. 
“Només és la punta de l’ice-
berg” afirmava el portaveu 
sobre els casos descrits en 
l’informe de la Sindicatura. 

van posar el tema damunt la 
taula. Com que l’alcalde ja va 
dir un dia que no respondria 
a les preguntes de la CUP si 
no eren per escrit, de debat 
no n’hi va haver gaire, però 
Marc Castells va parlar “d’as-
setjament” a Àngels Chacón 
per part dels cupaires, i va 
interrogar sense èxit a Albert 
Mateu sobre els mètodes que 
havia fer servir per a saber 
que Tickdi oferia millor preu a 
fora, que a Igualada. “Pregun-
ti-ho per escrit”, li va etzibar 
Mateu. Quina mania de voler 
gastar paper...
La CUP va donar a conèixer 

als periodistes dos pressupos-
tos de l’empresa en què només 
es demanen 2.000€/any per 
Ajuntament i 120€/any per es-
tabliment. Amb aquesta tarifa, 
un altre municipi hauria pa-
gat 4.160€ pel mateix nombre 
d’establiments i servei que el 
prestat fins ara a Igualada, que 
n’ha pagat 63.400 més IVA.
Els  cupaires parlen que és “un 
escàndol” el fet que l’aplica-
ció mòbil només tingui a dia 
d’avui 18 establiments ad-
herits. “Que 8 mesos després 
de la signatura del contracte, 
a dos mesos d’extingir-se, hi 
hagi menys de 20 comerços 

adherits i quasi la meitat d’ells 
siguin membres de la junta 
d’Igualada Comerç no sembla 
gaire bon indicador dels resul-
tats d’aquesta aposta”, afirmen 
els cupaires. A més, expliquen, 
“segons el mateix contracte, 
entre els mesos de març i abril 
s’hauria d’haver ‘desplegat la 
plataforma a tots els comerços 
d’Igualada” i s’haurien d’haver 
“intensificat les accions co-
municatives’”, i res d’això ha 
passat. Ni tan sols han assolit 
els 30 comerços que segons 
contracte haurien d’haver ser-
vit per fer la prova pilot entre 
gener i febrer”
La setmana vinent farà 8 me-
sos que el contracte és vigent. 
Ara per ara al mapa de Tickdi-
app hi figuren 18 comerços i a 
la seva secció d’ofertes només 
hi podem trobar una única 
proposta de vermuts a 7,75€.  
La CUP va aprofitar la roda 
de premsa per fer un petit ba-
lanç dels dos primers anys de 
mandat. La regidora Pedraza 
va ser molt explícita en afir-
mar quina era la situació del 
consistori: “els ponts estan 
trencats amb l’oposició real a 
l’Ajuntament”, referint-se a la 
CUP, ERC i Decidim.

Caprabo crea el primer mapa digital de 
productes de proximitat per comarques
REDACCIÓ / LA VEU 

C aprabo ha creat el pri-
mer mapa digital de 
productes de proximi-

tat de Catalunya i es conver-
teix en la primera companyia 
de supermercats que desen-
volupa un mapa online amb 
informació detallada sobre els 
productes agroalimentaris més 
representatius i propis de les 41 
comarques catalanes. Aquesta 
iniciativa suposa un pas més en 
el seu Programa de Proximitat 
per Comarques, reforçant el 
seu compromís amb la pro-
ducció agroalimentària local, 
la seva implicació amb el terri-
tori i el seu suport als beneficis 
econòmics, socials i mediam-
bientals que implica el consum 
de productes de proximitat. 
De fet, Caprabo va ser el super-
mercat pioner en incloure el 
segell oficial “Venda de Proxi-
mitat” pels productes que pro-
cedien directament del camp. 
L’objectiu d’aquest segell és que 
el consumidor es pugui benefi-

ciar tant de la qualitat com del 
preu del producte i que, a més, 
sàpiga que al comprar aquest 
producte afavoreix al produc-
tor i, per tant, a l’economia lo-
cal. 
Sota el nom de “Pròxim a tu”, 
Caprabo ha desenvolupat dins 
el seu portal un mapa interac-
tiu que es pot consultar per 
comarques o per tipologia de 

producte per oferir als seus 
consumidors informació deta-
llada sobre els productes més 
característics de cada zona. A 
cada una de les 41 comarques, 
s’ofereix informació sobre 
l’oferta agroalimentària més 
representativa de cada zona i 
sobre els productes que es po-
den trobar als supermercats 
Caprabo de cada comarca.

CaixaBank incrementa 
un 42,5% el finança-
ment a particulars de 
l’Anoia

CaixaBank ha aprovat la con-
cessió de noves operacions de 
finançament a particulars de la 
comarca de l’ Anoia per valor 
de 18,9 milions d’euros durant 
el primer quadrimestre del 
2017. Els 18,9 milions d’inver-
sió creditícia representen un 
increment del 42,5% respecte 
el mateix període de l’any an-
terior. 
L’ increment més destacat en el 
finançament del client particu-
lar s’ha produït en els préstecs 
hipotecaris. De gener a abril 
d’aquest 2017 s’han formalitzar 
noves operacions per valor de 
12,5 milions d’euros a l’ Anoia, 
xifra un 46,8% superior a les 
operacions tancades al mateix 
període del 2016.
Destaca també l’evolució del 
crèdit total de préstecs al con-
sum, que de gener a abril del 
2017 han crescut 6,5 milions 
d’euros a l’Anoia el que repre-
senta un augment del 34,8% 
respecte al primer quadri-
mestre del 2016. 



La Síndica de Greuges d’Igualada 
va fer 127 actuacions l’any passat

Rosa Sánchez, durant la seva intervenció en el ple.

Arrenca el curs “La Pau 
i el Món, avui”, al 
Campus Universitari

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Síndica Municipal 
de Greuges d’Iguala-
da, Rosa Sánchez, ha 

presentat aquesta setmana la 
memòria de l’activitat duta a 
terme durant l’any 2016. De 
les 127 accions comptabilitza-
des els últims dotze mesos, 56 
corresponen a Consultes, As-
sessoraments i Informacions 
(CAI) i la resta, 71 en total, 
a Queixes. El conjunt d’acci-
ons de la Síndica s’han incre-
mentat de 110 a 127, amb un 
marcat augment de les consul-
tes –passant de 17 a 56– i un 
descens de les queixes –de 92 
a 71–. Els àmbits que motiven 
més queixes a la Sindicatura 
són encara ensenyament, mul-
tes, urbanisme, serveis muni-
cipals i serveis socials. 
En concret, pel que fa a infor-
mació, s’han atès 16 consultes 
i s’han efectuat 29 assessora-
ments en temes de competèn-
cia municipal i 11 de temes 
extramunicipals. Pel que fa a 
les queixes, 33 han estat esti-
mades –la persona interessada 
no estava d’acord amb una re-
solució presa per l’Ajuntament 
i la Síndica ha considerat que 
tenia la raó– i 25 més han es-
tat desestimades –en vista de 
la documentació aportada i les 
consultes efectuades, la Síndi-
ca ha considerat que la perso-
na interessada no tenia la raó–
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. A dia d’avui, hi ha 9 queixes 
més en tramitació oberta i 4 
han estat arxivades per desis-
timent, és a dir, que la perso-
na interessada no ha aportat 
la documentació sol·licitada 
per justificar la seva reclama-
ció. Durant tot l’any passat, la 
Síndica no va haver d’obrir cap 
actuació d’ofici. 
Rosa Sánchez ha destacat 
també de manera especial el 
creixent nombre de consultes 
que es reben de ciutadans d’al-
tres poblacions de la comarca, 
un fet que, al seu entendre, 
posa de manifest la necessitat 
aquesta figura es normalitzi en 
un major nombre de munici-
pis catalans. Les actuacions de 
la Síndica són gratuïtes per a 

tothom i es duen a terme amb 
confidencialitat i vetllant es-
pecialment per la intimitat de 
les persones, actuant sempre 
en base als principis d’equitat, 
independència, bona fe i lega-
litat. 
Els interessats a contactar 
amb la Síndica ho poden fer 
de dilluns a divendres, de 8 a 
15h. Els dilluns fa atenció pre-
sencial a hores convingudes a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’edifici principal 
del consistori; la resta de dies 
les consultes s’atenen telefòni-
cament i telemàticament. S’hi 
pot contactar al telèfon 93 803 
19 50, extensió 553, i al cor-
reu electrònic sindicatura@
aj-igualada.net.  

El dilluns dia 19 de juny s’ha do-
nat el tret de sortida al curs “La 
Pau i el Món, avui”, un curs d’es-
pecialització obert a tot tipus de 
públic que reuneix experts de 
tot el món en matèria de Pau i 
Estudis Globals. El curs, orga-
nitzat per l’Ajuntament d’Igua-
lada, té lloc al Campus Univer-
sitari de la ciutat –amb segell de 
la Universitat de Lleida–  fins el 
14 de juliol i les classes es de-
senvoluparan a la sala d’actes. 
Les inscripcions per participar 
al curs es mantenen obertes 
i són totalment gratuïtes pels 
igualadins. Per les persones de 
la resta del territori que vulguin 
assistir al curs s’ofereixen preus 
molt assequibles. Així mateix, 
es pot assistir a les conferències 
de manera individual, presen-
tant-se a la sala d’actes direc-
tament. El preu d’accés a les 
conferències és de 6 euros (en 
cas de ser igualadí és totalment 
gratuït) i es pot abonar l’import 
in situ. Podeu consultar la pàgi-
na web igualadaschoolofpeace.
cat per més informació. 
La sessió inaugural ha comptat 
amb una videoconferència de 
Cynthia Enloe, professora emè-
rita de la Clark University i una 
de les principals expertes en 
militarisme i gènere, que ha dut 
a terme la conferència “Milita-
rism is About More than Mili-
taries”. El curs “La Pau i el Món, 
avui” comptarà amb molts al-
tres professors i experts.

Obert el termini 
per demanar ajuts 
per estudis 
postuniversitaris

L’Ajuntament d’Igualada obre 
dilluns vinent el termini per sol-
licitar subvencions per cursar 
estudis de postgraduació uni-
versitària i per optar a premis a 
l’excel·lència acadèmica. En els 
dos casos, el termini de sol·lici-
tud romandrà obert entre el 26 
de juny i el 21 de juliol i només 
hi podran optar les persones 
empadronades a la ciutat des de 
sis mesos abans de la sol·licitud. 
Pel que fa als ajuts per estudis 
de postgraduació università-
ria, hi poden optar aquells que 
aquest mateix curs hagin estat 
matriculats en estudis de nivell 
3 –màster– i que hagin apro-
vat un mínim de 30 crèdits. Si 
s’han aprovat entre 30 i 59 crè-
dits l’ajut podrà ser de fins a 500 
euros i, si se n’han aprovat 60 o 
més, podrà ser de fins a 800 eu-
ros. Aquest és un ajut per al pa-
gament de la matrícula però, en 
cap cas, podrà superar l’import 
total de la mateixa. 
La subvenció és compatible 
amb qualsevol altra, però no si 
se n’ha rebut una del MEC.
El mateix 26 de juny s’obre la 
convocatòria de premis per als 
estudiants que hagin obtingut 
les millors notes a la Selectivitat, 
als cicles formatius de Formació 
Professional i d’Arts Plàstiques 
i Disseny o en estudis de grau 
universitari. Cada premi estarà 
dotat amb 1.000 euros.
Més info a tramits.igualada.cat. 

Tallers de cuina fàcil 

més 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 

Introducció al món culinari i als  bons hàbits alimentaris. 

1r. Dia
    · Estacionalitat de productes
    · Amanides fresques
    · Cuinem amb pasta
    · Trucs i màgia!

3r. Dia 
   · Súper esmorzars
   · Coques i pizzes
   · Trucs de com cuinar carns i peixos

4r. Dia
    · Cuina internacional; Sushi i tikka massala
    · Pastisseria fàcil, pastís de formatge 
      i coulant de xocolata

2n. Dia 
    · Fantàstiques croquetes
    · Gaspatxo de fruita 
    · Biquinis dolços i salats 
    · Gelats al moment



Les feministes reclamen més recursos 
contra la violència masclista

16  |  IGUALADA Divendres, 23 de juny de 2017

Importants millores a 
la piscina municipal, 

que garanteix total 
accessibilitat, amb un 

elevador en el 
seu interior

Foto: Dan Ortínez.

La piscina del Molí Nou 
ja ha obert portes

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Plataforma Feminista 
de l’Anoia s’ha sumat 
aquest 19J als col·lec-

tius de dones d’arreu de Cata-
lunya i l’Estat per exigir més 
dotació pressupostària en la 
lluita contra les violències 
masclistes. En una setmana 
clau per a la discussió i apro-
vació última dels Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2017, 
les associacions feministes 
han secundat mobilitzacions 
conjuntes per deixar en evi-
dència que aquesta és una 
qüestió d’Estat “que afecta a 
la meitat de la població i que 
té una causa estructural que 
és la desigualtat entre dones i 
homes” i per reclamar “els re-
cursos que siguin necessaris” 
per eradicar-la.
Davant dels ajuntaments, tam-
bé a la capital de l’Anoia, s’ha 
recordat, d’una banda, les 28 
dones assassinades en el que 
portem d’any, “que se eleven 
a 52 si incorporem la totalitat, 
per conseqüència de violèn-
cies masclistes”, i de l’altra, les 
xifres “ínfimes” que es preveu 
dedicar a finançar la lluita 
contra la violència masclista: 

“una partida de poc més de 
31 milions d’euros, el que su-
posa un 0,00011% del total del 
Pressupost i un 10% menys 
que fa 7 anys”. Assenyalen que 
se segueix sense assignar ni un 
euro a la prevenció en els àm-
bits educatiu, sanitari i de mit-
jans de comunicació, que no 
s’atén la violència sexual com 
preveu el Conveni d’Istanbul 
de 2014 i que no es millora 
la resposta judicial, entre al-
tres. “El pacte d’Estat naixerà 
mort”, reblen.
També critiquen la manca de 
voluntat per liderar les políti-
ques públiques en aquesta ma-
tèria des del govern de Catalu-

nya on des de l’any 2008, any 
d’aprovació de la Llei 5/2008 
del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista, s’ha re-
tallat en un 50% el pressupost 
per a la igualtat.
Per tot plegat, insten a l’Estat 
Espanyol a un augment de 120 
milions d’euros d’assignació 
pressupostària destinats a la 
igualtat i a la lluita contra la 
violència masclista i en el cas 
del Govern de la Generalitat 
“que les partides deixin d’es-
tar supeditades a ‘la disponi-
bilitat pressupostària’, perquè 
les vides de les dones s’han 
de garantir de manera clara i 
contundent”.

Taula sobre la salut mental de les dones
REDACCIÓ / LA VEU 

E n ocasió del dia inter-
nacional d’acció per 
la salut mental de les 

dones, la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena va organitzar 
una taula rodona. 
En primer lloc, va parlar Va-
nesa Póstigo de la histèria, i 
es va referir a la pel·lícula que 
porta aquest nom com a refe-
rent per entendre aquesta ma-
laltia, i va citar Sigmund Freud 
en el sentit de que va se quan 
es va començar a considerar 
la malaltia més enllà del cos, 
a trobar-se amb la paraula, 
doncs la histèria parla a través 
del cos, i quan el cos es posa a 
parlar es poden esbrinar mol-
tes causes del malestar, per 
exemple quan es pateix d’amor 
per un desig sexual insatisfet, 
per si ens sentim o no desitja-
des, etc...
La Inés Vidal, va parlar dels 
feminicidis com el pitjor mal 
que patim les dones, doncs el 
21 % de dones, a nivell mun-
dial, han mort a causa de la 
violència. Va parlar de com les 
emocions influeixen –en posi-

tiu o en negatiu- sobre la salut 
i, en aquest sentit, va citar que 
dels 350 milions de persones 
pateixen depressió, la gran 
majoria són dones. Els tras-
torns d’ansietat o depressió 
lleu sols es tracta amb medi-
cació, però en cap cas es supe-
ra el problema de fons ,doncs 
simplement es camuflen els 
símptomes que l’afloren. 
La Montse Martí va posar da-
munt la taula el fet de que les 
dones, en general, ens veiem 
obligades a arribar a tot arreu, 
a prioritzar el dels demés i a 
no saber dir que no, relegant 
en darrer terme allò que fa re-
ferència a nosaltres mateixes, 
a reservar-nos el propi espai. 
Va informar de com ho ma-
nifestem: amb TCA (trastorns 
de la conducta alimentària), 

somatitzacions (fibromiàlgia, 
fatiga crònica, dolor, depres-
sió, ansietat, violència, esgota-
ment, preocupació per l’enve-
lliment en el sentit de perdre 
atractiu físic, etc...
Per últim, la Pilar Arbós va 
parlar de com el capitalisme 
va associat intrínsecament a 
l’estructura patriarcal que tan 
ens afecta les dones. Ja la in-
corporació a les dones al món 
laboral ha suposat una millora 
del capitalisme, doncs s’ha be-
neficiat de la nostra capacitat 
per dur a terme els treballs, 
per la motivació del nostre 
lliurament...El capitalisme no 
ha alliberat les dones, sinó que 
les ha integrat, va dir. Per això 
és partidària d’aquella màxima 
dels moviments alternatius 
de“un altre món és possible”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha dut a terme aquesta 
primavera la cinquena 

fase de treballs de millora a 
les instal·lacions de la piscina 
municipal del Molí Nou, unes 
tasques que es van iniciar l’any 
2013 i que es duen a terme 
cada any fora de la temporada 
de bany. 
A partir d’una diagnosi ela-
borada pels serveis tècnics de 
la Diputació de Barcelona, el 
consistori ha anat programant 
diferents actuacions per a la 
recuperació d’aquesta sim-
bòlica piscina, que data l’any 
1.934 i que acumulava moltes 
mancances. 
El principal repte per aquest 
any 2017 era aconseguir la 
plena accessibilitat de la ins-
tal·lació, una fita que s’assoleix 
amb la ubicació d’un elevador 
al seu interior, que comunica 
la planta principal de l’edifici 
amb la zona de bany, i també 
amb l’adquisició d’una grua 
que permet el bany a les per-
sones amb mobilitat reduïda. 
Malgrat la piscina ha obert 
portes aquest dimecres, la po-
sada en marxa tant de l’ascen-
sor com de la grua es preveu 
per a la setmana vinent, la del 
26 de juny. 
Els últims anys, a més, s’ha 
renovat bona part de la ins-
tal·lació elèctrica, s’han ins-
tal·lat nous elements exteriors 
de mobiliari i enjardinament, 
s’han modificat els desnivells a 
l’entorn de la piscina per evitar 
la formació de tolls per la plu-
ja, s’han construït noves esca-
les d’accés a la piscina des de 
l’edifici, s’ha refet completa-
ment la terrassa, s’han renovat 

els lavabos i s’han impermea-
bilitzat les zones més sensibles 
de l’estructura per prevenir fil-
tracions i goteres. 
El Molí Nou obre entre aquest 
dimecres, 21 de juny, i el di-
lluns, 11 de setembre, de les 
10 a les 20h, els set dies de la 
setmana. 
La informació relativa als abo-
naments es pot consultar a la 
mateixa piscina, a les oficines 
del servei municipal d’Esports 
a Les Comes, al web www.es-
portigualada.cat o trucant al 
telèfon 93 805 42 10. 

Rehabilitació i ampliació de 
les pistes de frontennis 
Al marge d’aquestes accions 
que es venen desenvolupant 
anualment, en el marc de Pla 
Integral de Modernització 
dels Equipaments Esportius 
Municipals, que l’Ajuntament 
impulsa dins la candidatura 
per esdevenir Ciutat Europea 
de l’Esport 2019, la propera 
tardor es preveu iniciar les 
obres de rehabilitació i millo-
ra dels frontons del Molí Nou. 
Ara mateix hi ha dues pis-
tes en aquesta zona de fron-
tennis però cal adequar-les 
a la normativa federativa 
i, d’aquesta manera, es vol 
aconseguir que el Molí Nou 
i els clubs que en fan ús tin-
guin pistes de 30 metres i to-
talment reglamentàries.  



Més d’una vintena de firmes presenten les seves 
millors receptes en un consolidat VadeFoodies

L’IES Badia 
Margarit guanya el 
concurs d’idees 
contra el bullying 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l festival de noves ten-
dències gastronòmi-
ques d’Igualada Vade-

Foodies tancava dissabte a la 
nit la tercera edició amb un ex-
cel·lent regust de boca. En tres 
anys la mostra s’ha consolidat 
com a referent gastronòmic 
i la seva aposta per la qualitat 
és apreciada dins del sector. La 
doble aposta d’enguany, la de 
presentació de noves tendèn-
cies gastronòmiques d’arreu 
del món i la reivindicació de 
la bona cuina d’Igualada, ha 
estat ben rebuda pel nombrós 
públic que divendres a la tarda 
i al llarg de tot el dissabte ha 
omplert el Museu de la Pell de 
la capital de l’Anoia. 
Aquest any fins a 24 firmes re-
lacionades amb el món de la 
restauració, majoritàriament 
d’Igualada i de l’Anoia, han po-
sar a l’abast dels assistents les 
seves millors receptes. Els par-
ticipants valoren positivament 
una experiència que de mica 
en mica es va consolidant. El 
públic assistent destacava la 
qualitat de l’oferta gastronòmi-
ca d’aquesta edició. 
Cal remarcar també l’alt nivell 
de les conferències celebrades 
aquest any, una de les grans 
apostes del VadeFoodies. Des-
taca en aquesta tercera edició 
la presència del cuiner igualadí 
David Andrés (ABaC i Somi-
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atruites) que, en col·laboració 
de Pere Castells (Gastrocultura 
Mediterrània), va realitzar un 
interessant showcooking a l’ex-
terior del Museu. Andrés tam-
bé va participar en una taula 
rodona amb Manel Pla (Seso-
liveras) i Joan Boix (Cor Verd).
La xerrada i showcooking de-
dicats a la pastisseria han estat 
una de les activitats més aplau-
dides del festival. La classe va 
comptar amb la participació 
de Miquel Guarro, professor a 
la Chocolate Academy, Josep 
Maria Guasch, de la pastisseria 
Targarona i Olivier Fernández, 
director de la EPGB. En el fes-
tival també van destacar la tau-
la rodona sobre el desparament 

de la taula, o les conferènci-
es sobre nutrició i l’esport i la 
cuina natural i vegana, entre 
d’altres. La cuina mexicana ha 
estat la convidada d’aquest any 
del VadeFoodies i ha esdevin-
gut un dels seus plats forts. Va 
acompanyar als cuiners la còn-

sol de Mèxic, Carmen Oñate. 
En col·laboració amb Jove 
Cambra, el festival enguany 
també ha abordat l’emprene-
doria gastronòmica amb la 
Biz Marathon, amb un tast 
de projectes gastronòmics a 
l’Adoberia Bella.

El departament d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Igualada ha 
resolt el veredicte del concurs 
d’idees contra el bullying que 
es va convocar en el marc de la 
campanya que té com a lema 
“Stop tu pots” i que anava adre-
çat a joves entre els 12 i 16 anys, 
estudiants d’ESO en qualsevol 
dels instituts d’Igualada. La do-
tació econòmica del concurs és 
de mil euros, que es donaran al 
centre educatiu per a despeses 
en material escolar. 
Al concurs d’idees s’hi han pre-
sentat dos centres i ha resultat 
guanyador el projecte presen-
tat per l’Institut Badia i Mar-
garit, titulat Entre tots, podem 
i realitzat per les alumnes Iris 
Piedras, Clàudia Terés i Bruna 
Velázquez, de 1r i 2n d’ESO, 
amb la professora responsable 
Judit Serra. El jurat ha valorat 
els projectes rebuts segons cri-
teris de viabilitat i d’implemen-
tació, presentació, estructura, 
claredat, participació i prota-
gonisme per part de l’alumnat i 
projecció a la ciutat. 
Aquest treball s’oferirà el curs 
vinent als altres centres de la 
ciutat, amb l’objectiu de cons-
cienciar sobre l’assetjament 
escolar a partir de dos vídeos 
coordinats per les alumnes del 
Badia i Margarit i del posterior 
treball que faran amb els alum-
nes dels altres centres.  

El proper Divendres 30 de juny
a la Plaça del Peix. 19.30 hores

Vols fer una 
pregunta 

als nostres 
representants?  
Escriu-nos-la a:  

piera@esquerra.cat  
o el dia de l’acte 
la podràs fer en 

persona!

Hi intervindran: 
Alba Vergés, Diputada al Parlament per l’Anoia, Presidenta Co-

missió d’Investigació “Operació Catalunya””
Jordi Madrid, 1r Tinent Alcalde de Piera

esquerra.cat

Gabriel Rufián
a Piera

Piera



SANT JOAN ÉS A L’ESTIU

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

El dia de la marmota:
La Cambra i Foment del Treball 

es planten pel Corredor ‘Madriterrani’
AHORA el problema son los ingresos: minijobs + subempleo = 

salarios bajos = cotizaciones reducidas.

PERE PRAT GONZÀLEZ  Empresari
@pere_prat

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

H i ha coses que tothom sap i, de tant en tant, es fan evidents. 
Això confirma que no són imaginacions esbojarrades per la 
calor de l’estiu. Una d’elles és que els ‘grans negocis’ no estan 
a l’abast de tothom i es fan en un cercle petit d’interessos 

compartits. 

Fa poc, pagant-ne un euro, el Banc de Santander s’ha quedat el banc Po-
pular, davant l’amenaça de fallida per falta de liquiditat i un forat de 7.000 
milions d’euros. I això que en el darrer any havia passat amb comoditat els 

CESC ALCARAZ
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tests d’estrès. Tothom pot pensar que hi ha hagut una gestió molt defici-
ent, però també tenir la mosca al nas. Ara el BCE diu que “hi ha camp per 
valorar si s’ha fet servir informació privilegiada.” Sobretot al saber-se la 
retirada de fons públics feta pocs dies abans de la intervenció.

Semblant al que ha passat amb els  60.613 milions d’euros per ajudar a 
la banca (39.542 milions en ajudes públiques i 21.071 milions de fons 
semiprivat, segons xifres de tancament del 2015). És la pèrdua que el 
Banca d’Espanya reconeix que tindrà i que significa el 78,7% dels 76.950 
milions totals que es va destinar al sanejament bancari. Diuen que “sense 
aquestes ajudes no hi havia manera de salvar l’economia” ja que les caixes 
no podien cobrir capital pels seus propis mitjans i que la liquidació de 
les entitats amb problemes hauria suposat un cost molt més alt per als 
contribuents, perquè haurien d’haver sortit al rescat dels dipòsits dels 
clients. 

Sigui pel que sigui, és clar que en aquests casos els beneficis són privats 
i les pèrdues no. Ningú assumeix cap culpa, ni mercantil, ni econòmica, 
ni penal. I això que emoluments dels gestors, habituals en el sector, són 
generosos i donarien per retribuir a gent capacitada. I potser ho siguin, 
però que el problema estigui en que els mouen uns interessos diferents 
als que es derivarien de les seves responsabilitats.

El cost final de l’assistència al sector financer no quedarà completament 
identificat “fins que acabin els processos de reestructuració pendents i 
finalitzi l’exposició que encara té el sector públic davant el sector ban-
cari”. Aquest cost havia de ser neutre pel contribuent i aquestes “petites” 
desviacions són en benefici dels mateixos de sempre. Un gran encert dels 
nostre governants. I tot legal. O al menys és el que diuen. Com cada any 
Sant Joan és a l’estiu.  

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

PERE PRAT CESC ALCARAZ

PERE PRAT

Els EEUU recuperen tot el rescat bancari + beneficis. 
A ESP pràcticament tot perdut. Incompetència? corrupció?

Hi ha una sèrie de símptomes que es 
repeteixen de forma habitual quan 
no existeix un sistema organitzatiu 

elaborat i ben mantingut

Ara el BCE diu que “hi ha camp per valorar si 
s’ha fet servir informació privilegiada.” So-
bretot al saber-se la retirada de fons públics 
feta pocs dies abans de la intervenció.

E n base a la nostra experiència com experts en organització em-
presarial i després d’haver realitzat nombrosos projectes d’opti-
mització o millora organitzativa en diferents empreses, veiem 
que hi ha una sèrie de símptomes que es repeteixen de forma ha-

bitual quan no existeix un sistema organitzatiu elaborat i ben mantingut:

1. Mal ambient de treball. Directament relacionat amb la manca de de-
finició de rols i responsabilitats que acaba provocant conflictes entre el 
personal i desmotivació

2. Regnes de taifes. La falta d’organització provoca que se vagin generant 
petits califats que no s’alineen amb l’estratègia de la companyia i cada 
grup s’organitza com pot i sense relació amb l’organigrama oficial

3. Mala comunicació interna. Generalment hi ha mala comunicació Inter 
departamental i personal. Gran quantitat de correus interns sense una 
direcció clara

4. Gran número de full d’Excel. Tot sistema informàtic necessita un siste-
ma organitzatiu ben definit. En el moment en que això no passa, prolife-
ren els fulls d’Excel per poder satisfer el dia a dia del personal

5. Poca disciplina en el seguiment d’indicadors. En moltes organitzacions 
ens trobem amb KPI’s (Key Performance Indicators) i Dashboard, però és 
molt difícil trobar-ne alguna que es gestioni amb els mateixos. Si el sis-
tema organitzatiu està ben definit, no hauria de ser necessari cap suport 
addicional per assegurar la consecució dels objectius.

Un bon sistema informàtic (entenguis ERP) no és capaç de millorar un mal 
sistema organitzatiu que ha de contemplar e integrar els següents punts:
 

CESC ALCARAZ  Economista soci- director Feedbackground
@cescalcal

5 SÍMPTOMES D’UNA EMPRESA DESORGANITZADA



Intensa activitat de l’Hospital 
de dia Sant Jordi i l’AFADA

Propera excursió de la 
Coral de Sta. Maria 
a la Seu d’Urgell

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dia 5 de juny 
de 2017 les persones 
ateses a l’Hospital de 

Dia Sant Jordi, centre gestio-
nat pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada, van gaudir d’una 
excursió i dinar a la Tossa de 
Montbui. Els assistents van 
fer en primer lloc una visita 
guiada a càrrec de Glòria Na-
sarre Madrazo, presidenta de 
la Fundació la Tossa de Mont-
bui, entitat que conjuntament 
amb l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui forma 
el Consorci La Tossa de Mont-
bui. La visita  va  recórrer un 
itinerari  que permet fomentar 
el coneixement històric i cul-
tural. 
L’església de Santa Maria de la 
Tossa, del segle X, és un dels 
conjunts alt medievals més in-
teressants de Catalunya, men-
tre que el Castell de la Tossa, 
també del segle X, formava 
part d’un sistema defensiu 
més extens, un castell terme-
nat que comprenia tot el cim 
de la muntanya. 
Seguidament tots els assistents 
van gaudir d’un àpat de tem-
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porada i familiar en les matei-
xes instal·lacions de la Tossa, 
en un entorn privilegiat i amb 
un espectacular paisatge.

S’editarà el conte “El tresor 
més gran del món” 
L’Associació de Familiars 
d’Alzheimer i demències de 
l’Anoia, AFADA, ha rebut re-
centment una subvenció de 
la Diputació de Barcelona de 
1270 euros que permetrà edi-
tar i imprimir còpies del conte 
“El tresor més gran del món”. 
El conte, preparat per l’AFA-
DA i l’Hospital de Dia Sant 
Jordi d’Igualada, és l’element 
central d’un projecte que té 
com objectiu la sensibilitza-
ció dels escolars de primària 
en relació als seus tractes amb 
les persones grans, i específi-
cament amb les persones amb 
demència o deteriorament 
cognitiu. En el conte, els tres 
personatges principals, la 
princesa, el cavaller i el drac, 
han envellit i ja no tenen les 
facultats que tenien de joves, 
però amb les capacitats que 
encara conserven són capaços 
de viure una fantàstica aven-
tura.

L’estrena de les representaci-
ons teatralitzades del conte va 
tenir lloc el passat 22 d’abril en 
una jornada de portes obertes 
que es va realitzar a l’Hospital 
de dia Sant Jordi, centre gesti-
onat pel Consorci Sociosanita-
ri d’Igualada, per commemo-
rar el 45è aniversari de la seva 
obertura com a escola bressol. 
Posteriorment, el 22 de maig 
va tenir lloc l’estrena del conte 
en un centre educatiu, en una 
representació duta a terme a 
l’escola Garcia Fossas d’Igua-
lada. Un grup format per vo-
luntaris de l’AFADA i personal 
de l’Hospital de dia Sant Jordi 
van ser els encarregats de des-
plaçar-se i teatralitzar aquest 
conte.  
Aquest esdeveniment dona el 
tret de sortida a la represen-
tació itinerant que es durà a 
terme durant el proper curs 
2017-2018 a les escoles de la 
comarca de l’Anoia. Ja s’ha 
confirmat una representació 
a l’escola Marta Mata de Vi-
lanova del Camí. Tots els cen-
tres educatius interessats en 
una representació del conte es 
poden demanar-ho al  telèfon 
938068188.

La Coral de Santa Maria 
d’Igualada, prepara per al di-
jous, 13 de juliol una excursió 
a la Seu d’Urgell, el cor medi-
eval dels Pirineus i capital del 
formatge. La sortida serà a les 
¾ de 8 del matí de la plaça del 
Rei i a les 8 de davant de la Sa-
grada Família.
El programa serà el següent: 
A les 10 del matí arribada a 
la Seu. A ¼ d’11, visita guiada 
a la catedral romànica (és la 
única que es conserva a Ca-
talunya, segle XII), claustres 
i museu diocesà. A les 12 del 
migdia, recorregut pels prin-
cipals carrers del nucli antic, 
compra de formatges i visita 
al Parc olímpic del Segre. A 
les 2 de la tarda, dinar a l’Ho-
tel Avenida. A ¼ de 5, despla-
çament a Pont d’Arsèguel per 
visitar la fàbrica de llanes, que 
forma part de la ruta dels ofi-
cis d’ahir promoguda pel Con-
sell de l’Alt Urgell. A 2/4 de 6, 
sortida cap a Figols d’Organyà 
per visitar la granja familiar 
La Reula, especialitzada en 
productes làctics artesanals 
(formatges frescos, mató, cre-
ma de iogurt i gelats). A 2/4 de 
8 retorn a Igualada. 
Inscripcions als telè-
fons 938030475 (Rosa) i/o 
636741530 (Concepció). 

Endesa destina 
enguany més de 4,4 
milions d’euros a la 
neteja i protecció de 
boscos 

Endesa destina enguany a la 
Catalunya Central més de 4,4 
MEUR en el Pla anual per a 
la campanya de protecció dels 
boscos, vertebrat, bàsicament, 
en tres eixos principals: la ne-
teja i cura de la massa forestal 
que creix al voltant de la xarxa 
elèctrica, la realització de ter-
mografies i les revisions ex-
haustives a peu de línia de to-
tes les instal·lacions. Enguany, 
i com a novetat, també s’ha 
implementat l’ús de la tecnolo-
gia LIDAR a un terç de la xar-
xa d’alta tensió de Catalunya, 
un dispositiu que realitza un 
escaneig làser per determinar 
que la distància entre la massa 
forestal i les infraestructures 
és la correcta.  
Del total de 7.631 quilòmetres 
de línies elèctriques que En-
desa té repartides per l’Anoia, 
el Bages, el Berguedà, la Cer-
danya, el Moianès, Osona i el 
Ripollès el 76,72% són aèries 
–o el què és el mateix, 5.855 
quilòmetres–i, per tant, estan 
subjectes d’alguna manera a 
zones boscoses o amb vege-
tació. L’especial orografia dels 
boscos, com a  element viu, que 
creix i canvia constantment, fa 
que la Companyia –conscient 
de les dimensions de la seva 
xarxa– destini una inversió 
singular per protegir els espais 
forestals catalans, seguint les 
seves directrius de sostenibi-
litat i protecció ambiental. Es 
focalitzen els espais boscosos i 
d’altres especialment sensibles 
per a la societat, que reclamen 
una protecció i una dedicació 
màxima. En concret són 495 
els quilòmetres de línies aèries 
d’alta tensió a les comarques 
centrals, mentre que de mit-
jana tensió en són 3.615 i de 
baixa tensió 1.745. 
A Catalunya, la inversió anu-
al per netejar i protegir els 
boscos ha estat de prop de 
22,3 MEUR, els quals s’han 
repartit proporcionalment 
entre els 52.616 quilòmetres 
de línies aèries que hi ha dis-
tribuïdes pel país.

La situació dels 
refugiats, a debat amb 
Òscar Camps 

El periodista Xavier Rosiñol, 
sotsdirector del programa Els 
matins de TV3 i impulsorde la 
plataforma Casa nostra, casa 
vostra, conversarà amb Òscar 
Camps, fundador i director de 
l’ONG Proactiva Open Arms, 
sobre la situació que viuen i pa-
teixen els migrants i refugiats. 
La conversa tindrà lloc el di-
lluns 26 de juny, a les 8 del ves-
pre, al Teatre de l’Ateneu, amb 
organització del diari digital 
Anoiadiari. Òscar Camps i 
l’ONGProactiva Open Arms 
han rebut nombrosos reco-
neixements per la seva tasca, 
entre d’altres el Premi Català 
de l’Any.

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

S'ofereix noia de 16 anys  
responsable per: 

classes d'anglès particulars
auxiliar de conversa en 

llengua anglesa
 au pair en anglès

cangur en català o castellà. 
Preu hora 7€

34  616 24 58 20
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Opuscle 
commemoratiu 
dels 10 anys de 
l’Hospital d’IgualadaREDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte, un 
any més, el barri de 
Les Flors ha estat de 

festa. Es va portar a terme 
un programa d’actes que va 
començar amb el “I torneig 
de partides ràpides d’escacs”, 
acompanyat de les activitats i 
manualitats per a infants. Va 
continuar amb el berenar de 
coca i xocolata, i els contes per 
a nens i nenes de la Mònica 
Torra. Finalment, sopar po-
pular, amb la participació de 
més de cent veïns, i espectacle 
d’humor i improvisat, a càrrec 
dels actors d’Impro Barcelo-
na, que van fer gaudir d’una 
divertida sobretaula a tots els 
assistents. 
Des de l’Associació de Veïns del 
Barri de Les Flors d’Igualada es 

El Consorci Sanitari de l’Ano-
ia, amb motiu  dels deu anys 
de la inauguració de l’Hospital 
d’Igualada, ha editat un opuscle 
que ha titulat: “10 anys, 10 ba-
tecs”, amb el subtítol, “10 anys al 
teu costat”
Després d’unes notes intro-
ductòries de: l’alcalde, Marc 
Castells, de Francesc X. Niño i 
Núñez, president del Consorci, 
de Ferran García i Cardona, ge-
rent, ve una explicació sobre les 
deu mirades, els deu batecs dels 
deu anys de l’hospital.
Venen en forma d’entrevistes, 
realitzades a deu persones re-
lacionades amb el centre hos-
pitalari d’Igualada, formant un 
mosaic d’opinions sobre aques-
ta realitat sanitària igualadina, 
des de diferents angles profes-
sionals
Són: Pere Basora, cirurgià: “No 
hi ha cap feina al món que sigui 
tan agraïda i, al mateix temps, 
tan frustrant”; Fina Bové, In-
fermera de Consultes Externes: 
“Les màquines són quadrades, 
però les persones som rodones”; 
Fermí Capdevila, Oncòleg: “Les 
persones que encaren la malal-
tia amb positivitat, les coses els 
van millor”; Daniel Fernàndez, 
Cap del Servei de Farmàcia: “Es 
un moment de canvis i els far-
macèutics ens hem de posicio-
nar”; Esther López, presidenta 
Local de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer:”De vegades 
només es tracta de poder-ne 
parlar fent un cafè”; Pere Ruiz, 
Coordinador d’Admissions: “Hi 
ha gent que té la sensació que 
això és un hotel i que pot triar 
l’habitació”; Eduard Sanchis, 
Cap del Servei de Diagnòstic 
per la Imatge: “M’agrada el rep-
te de descobrir el diagnòstic”; 
Mercè Taló, Infermera: “Les 
infermeres detectem molts pro-
blemes de patologies i també 
de sentiments”; Rat Vidal, Res-
ponsable de la Unitat d’Atenció 
al Ciutadà: “Costa més agrair 
que no pas queixar-se” i Joan 
Vilanova, Exdirectiu: “La fusió 
no es va acabar fins que hi va 
haver un hospital nou”.
L’edició es completa amb unes 
notes històriques i una xifres 
estadístiques comparatives 
d’aquests primers deu anys. 
El text és de Pep Elias i les fo-
tografies, de Manel Caballé.
La direcció anà a cura d’Olga 
Font i la Coordinació d’Imma 
Jubert, responsable de protocol 
i comunicació. La impressió 
fou realitzada per “Tintaprint 
Arts Gràfiques”.  

Premiats del concurs 
de l’Ou com Balla del 
barri de la Font Vella

La Comissió de Festes del Barri 
de la Font Vella d’Igualada ha 
fet saber la relació dels partici-
pants que han obtingut premi 
en el 31è Concurs de Dibuix 
de l’Ou Com Balla. Són els se-
güents:
Premis Edat 3 Anys
1R. Nil Arjona Noguera J.Maria
2N. Max Pijuan Vegun. J.Maria
3R. Jofre Duran Sala J.Maria
Premis Edat 4 Anys
1R. Ashley Slazar Rojas J. Maria
2N. Nella Gallegos A. J.Maria
3R. Xavi Naranjo Mtez. J.Maria
Premis Edat 5 Anys
1R. Kiara Sevilla Vazq.J.Maria
2N. Otger Codina Escola Pia
3R. Roc Viladoms Escolapies
Premis Edat 6 Anys
1R. Mar Boria Aguilera D.Pastor
2N. Carla Guerro Exposito
3R. Eulalia G.Fossas
Premis Edat 7 Anys
1R. Julia Navarro Sans J.Maria
2N. Lina Tan Zhang G.Fossas
3R. Lidia Martinez Gris D.Pastor
Premis Edat 8 Anys
1R. Jan Valls Haro Jesus Maria
2N. Berta Martin Bordas J.Maria
3R. Cassian Tarchilo D.Pastor
Premis Edat 9 Anys
1R. Cesar Perez Quimi J.Maria
2N. Paula Tolosa G. Ramon C.
3R. Carla Cabrerizo C. J.Maria
Premis Edat 10 Anys
1R. Aneo Morcillo F. Maristes
2N. Roger Marimon Sot. J.Maria
3R. Jana Planell Cortasa J.Maria
Dibuixos Presentats: 514
Els premis es poden recollir a:
Esports Salles. Plaça Del Pilar , 2

vol agrair molt especialment la 
col.laboració dels 49 comerços 
del barri que han ajudat a fer 
possible la festa. Per a l’Associ-
ació, els comerciants i els veïns 
compartim objectius i els fem 
realitat amb campanyes com 
“Fent Comerç, Fem Barri!” que 
s’ha porta a terme. L’entitat or-
ganitzadora agraeix també la 

col.laboració del tots els/les so-
cis/es i les persones que donen 
un cop de ma el dia de la festa. 
Restant a disposició de tothom 
per a continuar vetllant per la 
millora dels espais públics i la 
convivència veïnal al barri, el 
correu de contacte de l’Asso-
ciació de Veïns és barrideles-
flors@gmail.com.

Fira d’Igualada dona 1.575€ de la 
subhasta de quadres al Banc de Queviures
REDACCIÓ / LA VEU 

F ira d’Igualada feia lliu-
rament al Banc de Que-
viures dels productes 

comprats amb els diners que es 
van recaptar a la subhasta soli-
dària de quadres de FirAnoia.  
Concretament, van ser un to-
tal de 1575€ que s’han destinat 
a la compra d’aliments i pro-
ductes d’higiene de primera 

necessitat. La compra s’ha fet 
al comerç local Supermas.
 Fira d’Igualada organitzava 
per primera vegada aquesta 
subhasta solidària de quadres 
procedents dels concursos 
de pintura ràpida d’anys an-
teriors. En total, es van sub-
hastar 25 quadres amb il·lus-
tracions de diferents racons 
de la ciutat d’Igualada, unes 
obres que, amb la col·labora-
ció d’Igualada Comerç, van 
estar exposades als comerços 
d’Igualada abans de la fira. 
Durant la setmana de FirAno-
ia van poder-se veure exposats 
tots junts a la sala d’exposici-
ons L’Empremta de Gràfiques 
Vilanova. 
La subhasta, que va tenir lloc 
el diumenge 28 de maig en un 
acte amenitzat per l’actor local 
Joan Valentí, va acollir a un 

gran públic interessat a adqui-
rir una obra i alhora col·labo-
rar en una activitat solidària. 
El Banc de Queviures d’Igua-
lada, és fruit del conveni en-
tre Serveis Socials de l’Ajun-
tament d’Igualada, Càritas 
Arxiprestal Anoia-Segarra, 
Creu Roja Anoia i l’Escola Pia 
d’Igualada, amb l’objectiu de 
proporcionar aliments i altres 
productes, gratuïtament i de 
forma temporal, a persones 
i famílies, en situació de po-
bresa o en risc d’exclusió soci-
al, empadronades al municipi. 
Durant el 2016 es van atendre 
a 526 famílies, amb un total de 
1.614 beneficiaris. 
El Banc de Queviures comp-
ta amb uns 20 voluntaris que 
amb dedicació i fidelitat al 
projecte, són peça clau els dies 
d’entrega d’aliments.



Igualada ja té un document que marca les passes a 
seguir en cas de tot tipus de grans emergències

Un projecte de 
dermatologia 
sostenible, premiat 
atenció primària

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha enllestit, amb el su-
port de la Diputació de 

Barcelona, la redacció del Do-
cument Únic de Protecció Ci-
vil Municipal (DUPROCIM). 
El Ple Municipal ha apro-
vat inicialment el document 
aquest dimarts, 20 de juny, ara 
se sotmetrà a un període d’ex-
posició pública i al·legacions 
i, posteriorment, serà traslla-
dat a la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya, que és qui 
l’ha d’homologar definitiva-
ment. Serà aleshores quan 
quedarà derogat l’actual Pla 
Bàsic de Protecció 
Civil Municipal i qualsevol 
futura actuació davant d’una 
emergència a la capital de 
l’Anoia seguirà exclusivament 
aquest DUPROCIM. 
El nou Document Únic de 
Protecció Civil Municipal, 
que s’ha elaborat tenint en 
compte  específicament tant la 
climatologia, com les infraes-
tructures i les activitats de risc 
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Del treball conjunt en l’abor-
datge de dermatologia dels vuit 
centres d’atenció primària de 
l’ICS a l’Anoia, del CAP Nord, i 
de l’Hospital ha sorgit un pla de 
millora per a l’atenció dels pa-
cients que tenen problemes de 
pell a l’Anoia. Un estudi sobre 
els primers anys d’implanta-
ció del projecte ha obtingut, el 
Premi a la Millor Iniciativa de 
Millora dels Serveis Sanitaris en 
Atenció Primària. 
Des de l’any 2009, el Servei de 
Dermatologia de l’Hospital, 
conduït per Marta Cucurell, 
amb el suport d’Elena Nogués, 
Carola Baliu, i la infermera Fina 
Bové, ha anat formant dos pro-
fessionals de medicina de cada 
equip d’atenció primària, tres 
pediatres del SAP Anoia i del 
CAP Nord. L’estudi ha estat li-
derat per Marta Cucurell i con-
duït per Yolima Cossio, amb els 
metges Isabel Caballero, Carme 
Cases, Elisenda Florensa, Anna 
Quintana, Neus Requesens, Mª 
Dolores López, Robert Pana-
dès, i Carmina Bascompte.  

a Igualada, detalla actuacions 
davant pandèmies, nevades, 
fred, ventades, inundacions, 
sismes, risc químic, risc de 
transports de mercaderies 
perilloses i risc d’emergències 
aeronàutiques. 
Per a cadascun d’aquests supò-
sits, s’hi especifiquen els efec-
tius i recursos que cal mobilit-
zar, els elements vulnerables, 
el procediment operatiu –amb 
sistema d’avisos i amb criteris 

d’actuació i nivells d’alerta, 
tasques preventives i opera-
tius per a cada nivell–, les me-
sures de protecció a la pobla-
ció –amb zones d’allunyament 
i pautes de confinament–, els 
centres d’acollida, el catàleg 
de mitjans i recursos, el direc-
tori dels efectius necessaris i 
la cartografia específica per a 
cada emergència. Qualsevol 
emergència sobrevinguda i no 
prevista per aquest document, 

es regiria pel Pla de Protecció 
Civil de Catalunya (PROCI-
CAT). 
Els objectius amb la redac-
ció i futura adopció del nou 
DUPROCIM són assolir una 
òptima reacció en episodis 
d’emergències, aconseguir la 
màxima eficàcia i coordinació 
entre tots els cosses actuants a 
Igualada, minimitzar els efec-
tes a la ciutat i, sobretot, evitar 
danys per la població. 



L’IES Milà i Fontanals celebra el primer acte de 
graduació dels alumnes de la FP Dual
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dilluns 19 de 
juny es va celebrar a l’ 
Institut Milà i Fonta-

nals d’Igualada el primer acte 
de graduació dels alumnes de 
Formació Professional Dual 
dels Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament 
a la Catalunya Central. L’Acte 
va estar presidit per l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells, el 
director dels Serveis Territo-
rials d’Ensenyament a la Ca-
talunya Central, Antoni Mas-
segú i pel director del Milà i 
Fontanals, Juan Manuel Lina-
res. A l’esdeveniment es van 
homenatjar les primeres pro-
mocions de lalumnat que han 
finalitzat la FP Dual als insti-
tuts de la Catalunya Central. 
Hi van assistir representants 

de les empreses col·laborado-
res de les cinc comarques de 
la Catalunya Central i repre-
sentants de la Unió Empresa-
rial de L’Anoia i de la Cambra 
de Comerç.
D’aquest primer desplega-

ment de la PF Dual hi han 
participat un total de 9 centres 
de Formació Professional: el 
Campus Professional UVIC_
UCC de Manresa, l’Institut 
Mig-Món de Súria, l‘Insitut de 
Puig-reig, l’Escola Professio-

nal Montserrat de Sant Vicenç 
de Castellet, l’Institut de Vic, 
l’Institut Lacetània de Man-
resa, l’Institut Guillem Catà 
de Manresa, l’Escola Xarxa de 
Berga i l’Institut Milà i Fonta-
nals d’Igualada.

El Dr. Pere Brescó, premi “Aspid de Oro”
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 7 de juny es 
va celebrar a Barcelo-
na l’acte de lliurament 

dels “Premios Aspid” en la 
seva edició anual.  En aquest 
acte el Dr. Pere Brescó (Cap 
de Servei de Ginecologia de 
l’Hospital d’Igualada) va ser 
reconegut amb el guardó “As-
pid de Oro” pel seu projecte 
“App Endo Ginecología”.
“App Endo Ginecología” és 
una aplicació que permet la 
comunicació en directe mit-
jançant imatge i so entre el 
cirurgià endoscopista que està 
realitzant la intervenció (ci-
rurgia mínimament invasiva) 
i altres professionals que no 
es troben a quiròfan en aquell 

moment a través d’elements 
mòbils de comunicació (telè-
fons mòbils o tablets).
Aquesta possibilitat única 
de transmissió en temps real 
de cirurgies endoscòpiques 
permet establir connexions 
múltiples i simultànies des 

d’una sala d’operacions amb 
diferents participants, oferint 
avantatges clars i evidents 
quant a la formació de cirur-
gians o la possibilitat de con-
nexió amb grups d’experts que 
recolzin els actes quirúrgics 
amb el seu assessorament a 

través de l’aplicació. 
El projecte s’ha desenvolupat 
amb el suport de la junta de 
la Secció d’Endoscòpia de la 
Societat Espanyola de Gineco-
logia i Obstetrícia, de la qual 
el mateix Dr. Pere Brescó és el 
president. Aquesta aplicació 
premiada pels “Premis As-
pid” suposa el primer mitjà 
de comunicació interactiu i 
en temps real amb el cirurgià 
a través de dispositius mòbils 
totalment a l’abast en la nostra 
vida diària.
Els premis Aspid reconeix 
les millors iniciatives en in-
novació i comunicació sobre  
publicitat iberoamericana de 
Salut i Farmàcia. Enguany 
han arribat a la seva XXI edi-
ció espanyola. 

Trobada de peregrins 
del Camí de 
Sant Jaume

El proper divendres 30 de juny 
a les 7 de la tarda a l’Espai Cí-
vic Centre, l’Associació Amics 
del Camí de Sant Jaume orga-
nitza una trobada de peregrins 
per tal de compartir experi-
ències però sobretot ajudar i 
informar aquells que estiguin 
preparant-se per fer el Cami-
no de Santiago en qualsevol 
dels seus itineraris. 
Si necessiteu credencial, con-
sells del què s’ha de posar o 
no a la motxilla, si voleu sa-
ber quina és la ruta que millor 
s’adapta a les vostres necessi-
tats, o expectatives, veniu a la 
trobada i us informaran.

Nou servei gratuït 
d’atenció psicològica 
per a gent gran

Ja funciona el nou  Servei 
d’Atenció Psicologica dedicat 
a la gent gran, espai que obre  
l’Associació Psicologiaytu 
(Apsi) amb la col·laboració de 
la Generalitat de Catalunya.
L’atenció es dona  en espais del 
C.C Montserrat i del CCdel 
Passeig Verdaguer,  els  diven-
dres de 9h a 14 h, de forma 
gratuïta, a aquelles persones 
de més de 65 anys d’edat.
L’esperit del servei és el que la 
vellesa és una etapa de la vida i 
que com unes altres (infància, 
adolescència…) té les seves 
especificitats, però aquestes 
singularitats no inclouen la 
desaparició del dret a dirigir la 
pròpia vida i sobretot el de ser 
tractat amb respecte i com-
prensió en aquest sentit. 
El servei compta amb un es-
pai d’atenció individual, i un 
altre d’abordatge grupal on es 
tractaran des d’una perspec-
tiva crítica les creences errò-
nies i estereotipades.

Diumenge, festa de 
cloenda del Pati Obert 
al CEIP R. Castelltort

El proper diumenge, 25 de 
juny, entre les 11 i les 14h, 
tindrà lloc l’acte de cloenda 
d’aquest curs del Pati Obert 
de l’escola Ramon Castelltort. 
S’hi farà una festa de l’aigua i, 
per tant, es recomana portar 
tovallola, roba de bany, xan-
cletes, joguines d’aigua i cre-
ma solar. L’obertura dels patis 
per la ciutadania en general 
i en cap de setmana s’ha en-
gegat aquest any juntament 
amb la direcció del centre i 
Creu Roja Anoia.  

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

ASSESSORIA LABORAL -  FISCAL  -  COMPTABLE
DEFENSA JURIDICA I MERCANTIL - ASSEGURANCES

Av.  Gaudi, 45  -  08700 IGUALADA 

Tel  93 803 3612  -  Fax  93 804 1222
www.bernadas-associats.com
info@bernadas-associats.com



Reus va acollir l’assemblea de l’AMIC
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comu-
nicació, de la qual en 

formen part La Veu de l’Anoia 
i Veuanoia.cat, va celebrar el 
passat divendres 16 de juny la 
seva XX Assemblea General a 
la Fira Reus, on hi van assistir 
més d’un centenar de mitjans 
associats, juntament amb au-
toritats del sector de la comu-
nicació.
Ramon Grau, president de 
l’AMIC, va obrir l’ordre del dia 
fent un balanç de l’any i re-
passant les dades i xifres més 
destacables dels últims me-
sos: amb un ritme de creixe-
ment d’un mitjà cada 12 dies, 
l’AMIC aviat arribarà als 300 
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associats, actualment integra 
288 mitjans –128 impresos i 
160 digitals–, i ha arribat als 
170 mitjans auditats; en poc 
més de tres anys l’AMIC ha 
doblat els ingressos i d’una 
facturació d’un milió dos-
cents trenta-vuit mil euros, 
un cinquanta-u per cent són 
ingressos privats; a més, els 
recursos propis s’han multi-

plicat per sis en un període de 
cinc anys. De cara als propers 
anys, el president va conside-
rar que “l’aposta de futur de 
l’associació serà la innovació, 
per avançar-nos als canvis i 
reptes tecnològics, que estan 
generant un canvi dels hàbits 
informatius dels ciutadans, 
convertint aquests reptes en 
oportunitats per a tots”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Saló de Sessions de 
l’Ajuntament d’Igua-
lada ha acollit aquest 

divendres, 16 de juny, l’acte de 
final de curs del Programa de 
Formació i Inserció (PFI), en 
la modalitat de Pla de Transi-
ció al Treball (PTT), correspo-
nent als perfils professionals 
d’Auxiliar de Vendes, Oficina 
i Atenció al Públic i d’Auxi-
liar de Fabricació Mecànica 
i Instal·lacions Electrotècni-

Lliurament de diplomes 
del programa PFI-PTT

ques. Els PFI-PTT s’adrecen 
a joves entre 16 i 21 anys que 
no s’han graduat en l’ESO i 
els transmeten competències 
professionals bàsiques per ac-
cedir al mercat laboral o con-
tinuar amb altres estudis. Els 
vint-i-cinc d’alumnes que han 
finalitzat els cursos a l’Institut 
Milà i Fontanals, acompanyats 
de les seves famílies, el pro-
fessorat, les empreses, els de-
partaments municipals col·la-
boradors i les tutores del curs, 
han rebut avui els diplomes i 
l’orla commemorativa.

REDACCIÓ / LA VEU 

C amins de Vent s’ha 
sumat a la conscien-
ciació per la cardi-

oprotecció dels espais, amb 
l’adquisició d’un DEA (Desfi-
bril·lador Extern Automàtic) 
que portarà amb ell durant els 
vols en grup. Camins de Vent  
va formar als seus treballadors 
en les maniobres de reanima-
ció i DEA. Aquests aparells, 
molt implementats a les ciu-

Camins de vent, empresa 
cardioprotegida

tats, són capaços de detectar 
eficaçment les arítmies cau-
sants de la mort sobtada i apli-
quen una descàrrega elèctrica 
quan és necessari per restablir 
la funció normal del cor. 
A l’European Balloon Fes-
tival, Cardiosos juntament 
amb Camins de Vent, dispo-
saran de 3 aparells DEA. Un 
d’ells es trobarà situat de for-
ma fixe a l’estand de Camins 
de Vent, i els altres dos esta-
ran als cotxes de rescat.

Al mosquit tigre,  Evitar-ne  
la proliferació,  

la millor prevenció! 
“ 

El departament de Sanitat i Salut Pública d’Igualada duu a terme el Programa d’inspecció i 
tractament del mosquit en embornals i altres acumulacions d’aigua de la via pública. 

ni aigua! 

L’Ajuntament d’Igualada té aprovada l’ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits 
i, particularment, del mosquit tigre. 

Per a més informació podeu trucar al Departament de Sanitat i Salut Pública: 93 803 19 50 (Ext. 407) 
També podeu consultar la pàgina web:  
http://www.igualada.cat/ca/regidories/sanitat-i-salut-publica/recomanacions-estacionals/mosquit-tigre 

Com és el mosquit tigre? 

Evitar l’acumulació d’aigua en espais exteriors és la millor prevenció. Entre d’altres, pots: 

Què pots fer? 

És de mida petita.  
Fa entre 2 i 10 mm.  

Se’l reconeix fàcilment. És negre amb 
ratlles blanques al cap, cos i potes.  

D’on és originari? 
És una espècie de 
mosquit invasora, 
procedent d’Àsia, 
que es troba en 
expansió. 

Com el podem combatre? 
Eliminant els punts d’aigua estancada, 
evitarem la posta d’ous i el creixement 
de les larves aquàtiques. 

Retirar objectes 
innecessaris  
i buidar l’aigua 
d’aquells que no 
puguin  
suprimir-se, 
mantenint-los secs. 

Tapar amb tela 
mosquitera els 
elements fixes i, 
quan no sigui 
possible, renovar 
l’aigua mínim dues 
vegades/setmana. 

Eliminar  
pneumàtics vells, 
així com evitar 
forats dels troncs 
dels arbres, 
emplenant-los  
de sorra. 

Mantenir nets  
els embornals, 
zones de  
drenatge  
i canals de 
desguassos. 

Reparar  
esquerdes i 
depressions 
del terra 
on s’hi pugui 
acumular 
aigua. 

I si em piquen? 
Si malgrat disposar de mosquiteres, de dur 
roba llarga i/o d’utilitzar repel·lents acabes 
rebent la seva picada, renta i desinfecta bé 
la zona afectada. Tanmateix, si les 
molèsties persisteixen, consulta al personal 
sanitari. 

Davant un estiu amb risc de Zika i Chikungunya, es recorda la necessitat de prendre mesures, 
doncs és un insecte amb capacitat transmissora de malalties. 

Amb el suport de: 

Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604 

 carnsduran@gmail.com

 Carn de qualitat 
Tracte de proximitat 
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L a Diputació de Barcelo-
na comença aquest di-
vendres, 16 de juny i fins 

a l’1 de setembre, la campanya 
2017 d’Informació i Vigilància 
contra incendis forestals (PVI), 
un programa de suport als mu-
nicipis en la prevenció de focs 
al bosc durant els mesos d’estiu 
i que es realitza en col·labora-
ció amb 269 ajuntaments, 118 
agrupacions de defensa forestal 
(ADF) i 9 federacions d’ADF.
Aquest any, la campanya, que 
arriba a la 21ena edició, comp-
tarà amb un dispositiu integrat 
per un total de 266 persones 
contractades, a més dels 14 en-
ginyers de l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incen-

dis Forestals de la Diputació 
de Barcelona, que coordinen el 
conjunt del dispositiu.

Tres sectors territorials de pre-
venció
El Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals (PVI) 
és un dispositiu que abasta el 
conjunt de la demarcació de 
Barcelona, amb una extensió 
de 475.502 hectàrees forestals, 
dividida en tres sectors de pre-
venció com són el Centre (Ba-
ges, Berguedà, Osona i Moia-
nès), el Metropolitana Sud (Alt 
Penedès, Anoia, Baix Llobregat 
i Garraf) i el Metropolitana 
Nord (Maresme, Vallès Occi-
dental i Vallès Oriental).
En conjunt, el Pla compta amb 
un total de 90 unitats d’infor-

mació i vigilància mòbil, 22 
punts de vigilància fixa i 8 cen-
tres de control per centralitzar 
avisos i incidències, que actu-
aran en el conjunt de territori 
entre les 12.30 i les 19.30 h tots 
els dies del 16 de juny fins a l’1 
de setembre.
El PVI té com a objectius reduir 
el nombre d’incendis mitjan-

Comença el dispositiu d’informació i vigilància 
per a la prevenció d’incendis forestals 
de la Diputació de Barcelona

çant la sensibilització a la po-
blació  i la detecció de punts de 
risc que poden ser causa d’un 
incendi forestal amb informa-
dors que recorren un total de 
90 rutes per zones forestals, així 
com pels vigilants situats en 
punts fixos d’observació.
El Pla també disposa de dos 
centres de suport situats a la 
sala central de control del Cos 
d’Agents Rurals a Torreferrussa, 
al municipi de Santa Perpètua 
de Mogoda, i l’altra situat a la 
mateixa seu de la Diputació de 
Barcelona des d’on es realitzen 
funcions de control central del 
dispositiu.
Amb aquests dispositius l’objec-
tiu és reduir el nombre d’incen-
dis a partir de la sensibilització a 
la població, especialment sobre 
els risc d’incendi en punts amb 
major presència de persones al 
bosc, com poden ser zones de 
lleure, àrees amb cases rurals i 
cases de colònies, amb consells 
d’informació i dissuasió de con-
ductes imprudents que poden 
ser causa d’inici d’un foc, així 
com mesures preventives en 
l’activitat agrícola o en la regu-
lació d’accés motoritzat a espais 
del medi natural.
També s’actua en la detecció 
de punts de risc que poden ser 
causa d’un incendi forestal, com 
abocaments de material infla-
mable, barbacoes que no com-
pleixen la normativa, incidèn-
cies en la xarxa elèctrica i piles 
de biomassa que no compleixen 
les condicions tècniques.
El PVI treballa en coordinació 
amb la Generalitat de Catalu-
nya, especialment amb el Cos 
de Bombers, amb cessió d’es-
pais als parcs de bombers pels 
centres de control, així com 
amb la cessió d’ús de torres de 
guaita i la cooperació en el dis-

positiu de vigilància, així com 
el Cos d’Agents Rurals, amb la 
transmissió d’informació sobre 
autoritzacions de cremes, in-
fraccions i dades dels incendis.

Minimitzar els efectes dels in-
cendis
Entre els objectius del Pla tam-
bé hi ha poder minimitzar els 
efectes dels incendis a partir de 
la detecció ràpida i avís imme-
diat als equips d’extinció, infor-
mació de la localització exacta 
i característiques de l’incendi, 
confirmació d’avisos per a la 
identificació de falses alarmes 
o tasques de guiatge als equips 
d’extinció en el territori.

Assistència als ajuntaments
L’equip integrant del Pla també 
donarà assistència tècnica als 
ajuntaments en casos d’incendi 
important, amb informació so-
bre l’estat de les infraestructures 
de prevenció a la zona, estat de 
la xarxa viària, xarxa de punts 
d’aigua, franges de protecció de 
les urbanitzacions o zones d’ac-
tuació prioritària.

Treballs de prevenció al llarg 
de l’any
La Diputació de Barcelona 
ha realitzat una feina tècnica 
d’identificació dels principals 
punts de risc, que coincideixen 
amb la concentració de perso-
nes en l’entorn rural, i evitar les 
conseqüències negatives que 
se’n deriven.
Així, al llarg de l’any es realitzen 
tasques de gestió forestal, entre 
les quals destaquen les accions 
en urbanitzacions amb la im-
plantació i neteja de franges 
perimetrals, d’acord amb les 
mesures de prevenció d’in-
cendis forestals exigides per 
la Llei de 5 de juny de 2003.

El dispositiu està integrat per un total de 266 persones 
contractades  / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

A causa de l’elevat risc 
d’incendi els municipis 

de Cabrera i les 
Pinedes de l’Armengol 

prohibeixen el 
llançament de petards i 
l’encesa de fogueres per 
la revetlla de Sant Joan
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D urant el passat mes 
de maig d’aquest any 
AIGÜES ARTÉS va 

dur a terme una enquesta per 
tal de valorar la satisfacció del 
servei entre els clients de San-
ta Margarida de Montbui.
Els resultats  de l’enquesta 
encarregada a l’empresa in-
dependent Vox Populi Recer-
ca, S.L. i feta a 500 persones 
del municipi han estat els se-
güents:
El 80% dels clients confien que 
l’aigua subministrada per Ai-
gües Artés no suposa cap risc 
per a la salut, un 18% no s’ho 
planteja i un 2% hi confia poc.
La qualitat de l’aigua es valora 
molt satisfactòriament, així la 
continuïtat del servei obté una 
nota de 8,1 punts, la pressió 
7,4 i l’aspecte de l’aigua de 7,1 
sobre 10, el sabor de l’aigua és 
el menys valorat tot i que es 
puntua amb 5,8 punts sobre 
10. 
Pel que fa a la satisfacció glo-
bal amb el servei de subminis-
trament aquest es valora amb 
un notable, un 7,7 sobre 10, el 
que significa que un 94% dels 
clients troben que el servei 
d’Aigües Artés és bo o molt bo.
També es puntua amb un 
notable l’atenció al client, en 
aquest cas la nota és un 8 so-
bre 10, i tot i que la majoria 

de clients contacten amb la 
companyia per telèfon o bé de 
forma presencial a les oficines, 
es detecta sobre tot entre la 
franja més jove d’usuaris, una 
tendència cada vegada més 
acusada a establir el contacte 
mitjançant altres canals com 
el correu electrònic i/o la pà-
gina web.
Al preguntar als clients, si ha-
vien tingut alguna incidència 
amb l’aigua, els que contesten 
afirmativament no arriba a 
un 20% i d’aquests, un 77% 
van quedar satisfets o molt 
satisfets de la manera com la 
companyia va resoldre la inci-
dència. El clients valoren aquí 
l’agilitat i rapidesa en la res-
posta i serveis com la gestió 
d’avisos de consum anormal-
ment alt.
Les incidències més freqüents 
estan relacionades amb pro-
blemes de fuites i excés en el 
consum. També es detecta 
una preocupació creixent per 
temes relacionats amb la ocu-
pació d’habitatges i les conne-
xions il·legals al servei.
Preguntats sobre el trasllat de 
les oficines d’Aigües Artés dut 
a terme l’any passat, un 70% 
dels clients en fan una valora-
ció molt positiva i consideren 
que els va millor tenir les ofi-
cines de la companyia a Santa 
Margarida de Montbui.
Sobre la valoració de la factura 

de l’aigua un 73% dels clients 
creuen que la informació que 
conté és bona o molt bona.
Respecte del preu de l’aigua 
només un 20% dels enques-
tats afirma conèixer quin és 
el percentatge d’impostos que 
s’inclouen en la factura de 
l’aigua. Quan els enquestats 
s’assabenten que entre un 35 i 
un 40% del total de la factura 
correspon als diferents tributs, 
el 57% d’ells considera que el 
preu de l’aigua es just o ba-
rat, un 32% creu que és car i 
un 11% que és molt car. Aquí 
s’aprecia que qui més satisfet 
està amb el servei és qui con-
sidera en major mesura que el 
preu és just.
Pel que fa l’evolució del servei, 
el 76% dels clients consideren 
que aquest es manté bàsica-
ment igual, ara bé, preguntats 
per aspectes concrets, el 73% 
dels clients creuen que pel que 
fa a la distribució de l’aigua 
(continuïtat del servei, menys 
talls, avaries, pressió, etc.) s’ha 
millorat. El sabor i la calç són 
els principals aspectes que 
s’haurien de millorar segons 
un 42% dels enquestats.
Un cop finalitzat l’anàlisi 
dels resultats de l’enquesta 
aquests serviran per iden-
tificar línies d’actuació que 
ajudin Aigües Artés a millo-
rar encara més el servei i les 
relacions amb els clients.

Montbui qualifica amb un notable 
el servei d’aigua del municipi

EN UNA ESCALA DE 0 AL 10, COM 
VALORA EL SERVEI DE SUBMINIS-
TRAMENT D’AIGÜES ARTÉS? 

COM VALORA L’ATENCIÓ AL 
CLIENT D’AIGÜES ARTÉS? 

VAN QUEDAR SATISFETS AMB LA 
RESOLUCIÓ DE LA INCIDÈNCIA? 

TENINT EN COMPTE ELS TRIBUTS, 
CONSIDERA QUE EL PREU DE L’AI-
GUA ÉS... 
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MONTBUI / LA VEU 

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

del Coneixement Mont-Àgora 
l’acte de lliurament dels ajuts 
econòmics als estudiants uni-
versitaris i de cicles formatius, 
corresponents a la novena con-
vocatòria. L’acte va comptar 
amb la presència de l’Alcalde 
montbuienc Teo Romero i la 
del regidor d’Educació i Es-
ports Josep Palacios. El batlle va 
recordar que “aquestes beques 
són un estímul per als estudi-
ants del nostre municipi, tant 
pels de l’àmbit universitari com 
pels de cicles formatius. L’ob-
jectiu era poder donar aquest 
ajut tant a les famílies com als 
estudiants. Estem en una de 
les comarques amb una de les 
taxes més baixes d’universitaris 
del país. Això és un tema que 
potser es deu a la llunyania que 
tenim respecte algunes univer-
sitats, i possiblement també 
per criteris socioeconòmics. 
Per tot plegat pensem que és 
bàsic aquest incentiu”. Rome-

ro va assenyalar que enguany 
“s’ha reduït el nombre d’estudi-
ants que rebran els ajuts i, per 
tot plegat, la quantitat de les 
beques individualment ha aug-
mentat. N’hi ha que arriben als 
800 euros”.    
En aquesta novena convoca-
tòria s’han lliurat 72 ajuts, 66 
a estudiants universitaris i sis 
a estudiants de cicles forma-
tius, que s’han vist afavorits per 
aquesta convocatòria, la qual 
comptava amb una partida 
pressupostària de 30.000 euros. 
Sumant totes les convocatòries 

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

s’hauran lliurat 270.000 euros a 
un total de 753 estudiants. 
L’alcalde va refermar el com-
promís de l’Ajuntament amb 
els joves que volen millorar la 
seva formació i va finalitzar 
recordant que “una millor for-
mació serà millor per a tots”
Com és costum, els alumnes 
becats van anar recollint els 
corresponents xecs nominals, 
encara que alguns d’ells no 
hi van poder assistir perso-
nalment i hauran de recollir 
l’ajut a les oficines municipals 
de l’Ajuntament . 

MONTBUI / LA VEU 

Diumenge passat va 
tenir lloc a l’Estadi 
Municipal de Futbol 

de Montbui el partit d’ho-
menatge pòstum a dos joves 
futbolistes anoiencs que van 
perdre la vida per diferents 
circumstàncies durant els 
darrers mesos. El matx va 
aplegar prop de 200 persones 
i va servir per retre homenat-
ge a Gabriel Pérez i Carlos 
Castellana. 
Gabriel Pérez, jove igualadí 
de 24 anys,  va morir el pas-
sat mes d’agost per una apen-

dicitis mal diagnosticada. La 
seva pèrdua ha derivat en un 
cas que ara mateix es troba en 
via judicial. De la seva banda 
Carlos Castellana va morir a 
l’abril del 2016 a causa d’un 
càncer. Tots dos es van for-
mar a la Unió Esportiva Sant 
Maure. 
El partit va ser molt emotiu, 
amb el número 7 a totes les 
samarretes, tant de l’equip 
verd dels “Amics de’n Gabri” 
com també de l’equip rosa 
“Castewini”, en honor a Car-
les Castellana. Va cloure l’ac-
tivitat un dinar-graellada de 
germanor entre els assistents.

Emotiu partit 
d’homenatge pòstum als 
joves futbolistes Gabriel 
Pérez i Carlos Castellana

MONTBUI / LA VEU 

Montbui celebrarà aquest 
proper divendres l’arribada 
de l’estiu amb una nova edició 
de la Revetlla de Sant Joan. 
Enguany, com és costum du-
rant els darrers anys, es durà 
a terme l’encesa i la crema de 
la foguera, activitat que tin-
drà lloc a partir de les 10 de 
la nit a l’esplanada municipal 
ubicada a tocar del super-
mercat “Mercadona”. Des de 
l’Ajuntament de Montbui es 
recomana als ciutadans que 
utilitzin amb molta precaució 
els elements pirotècnics da-
vant l’elevat risc d’incendi.
A més de la foguera de Sant 
Joan, a Montbui hi haurà fes-
ta-revetlla musical a Mont-
Mercat. Amb la música de 
Peter Night DJ, entre les 23.00 
hores i fins a les 3 de la mati-
nada (hi haurà servei de bar). 
La revetlla és organitzada per 

la regidoria de Cultura.
El dissabte 24 de juny s’or-
ganitzarà el Ball de la Gent 
Gran amb la música de Jordi 
Solé. L’activitat començarà a 
les sis de la tarda a La Viní-
cola. Hi haurà coca i mosca-
tell per als assistents. Orga-
nitza l’activitat el Casal de la 
Gent montbuienc.

Montbui celebra Revetlla 
i festa de Sant Joan

MONTBUI / LA VEU 

A començaments d’any 
AMPANS posava en 
marxa un projecte de 

creació a partir del ferro que 
s’emmarcava dins el programa 
de Noves Oportunitats per a 
joves a Montbui. Es tractava 
d’un taller de soldadura i me-
catrònica on una vintena de 
joves d’entre 16 i 24 anys que 
no treballaven acabarien do-
nant vida a un arbre mecànic 
a través del disseny i la creació 
de peces amb ferro i sensors de 
moviment.
El proper dijous 29 de juny es 
podrà comprovar la tasca realit-
zada durant aquest projecte en 
un acte que tindrà lloc a l’Espai 
de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora. Així, es durà a 
terme la primera “Trobada del 
Centre de Noves Oportunitats 
START de la Catalunya Cen-
tral”, un programa promogut 
pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya i pel Fons Social Europeu, 
dins el pla de garantia juvenil.
Les activitats començaran a 

un quart de 10 del matí amb 
l’acte de benvinguda i la pre-
sentació de l’acte a càrrec de jo-
ves que prenen part en aquest 
Centre de Noves Oportunitats 
“START”. A continuació in-
tervindrà el Director General 
de l’entitat que implementa 
aquesta acció, AMPANS, en 
Toni Espinal. Pels volts de tres 
quarts de 10 del matí es farà la 
presentació del projecte que 
han realitzat els alumnes parti-
cipants en aquest projecte for-
matiu: un arbre mecànic ideat 
al taller Ferroluar per l’escul-
tor Raül Martinez Beteta i que 
ha estat desenvolupat durant 
els darrers mesos pel grup de 
joves del CNO al magatzem 
municipal on realitzen aquest 
projecte (antic magatzem Cal-
çats Ferrer). A un quart i cinc 
d’onze intervindrà Mercè Ga-
rau, directora del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i també l’alcalde mont-
buienc Teo Romero. A partir 
de les 11 del matí es durà a ter-
me l’activitat “Mercat START” 
(converses al voltant d’espais 

d’aprenentatge i projectes dels 
joves) i a les 12 finalitzarà la 
jornada amb l’acte de clausura. 
El programa “Start: Fomació 
i feina” es centra en l’atenció 
i suport a aquells joves que 
ho necessiten, especialment 
aquells que han abandonat un 
itinerari educatiu. El projec-
te busca formar als joves en 
competències transversals i els 
facilita la reinserció, ja sigui en 
el sistema educatiu o bé per 
aconseguir una feina. Els joves 
que prenen part en aquest pro-
grama reben actuacions perso-
nalitzades (adequades a cada 
perfil individual). A través del 
programa, entren en contacte 
amb professions i empreses, 
sempre acompanyats i amb se-
guiment tutorial.
L’artista Raül Martínez Beteta, 
de l’empresa Ferroluar de crea-
ció d’animals i vida mecànica, 
ha estat l’encarregat de trans-
metre als joves coneixements 
de diferents disciplines com 
la soldadura, la mecanització 
o l’electrònica a partir d’una 
creació artística. 

1a trobada del centre de noves oportu-
nitats “start” de la Catalunya Central
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TEATRE / LA VEU 

L’Associació Cultural La Llo-
breia organitza, per tercer 
any, la revetlla de Sant Joan 
a la Pobla de Claramunt. Les 
festa es farà el divendres 23 de 
juny al parc de Sant Galderic 
i s’han programat diverses ac-
tivitats, que compten amb el 
suport de l’Ajuntament.
Les propostes per a la nit més 
curta de l’any començaran a 
les 9 del vespre amb l’arriba-
da, des d’Igualada, de la Fla-
ma del Canigó. Els corredors 
que vulguin participar en la 
portada d’aquest símbol hau-

ran d’estar a 3/4 de 7 de la tar-
da al parc de Sant Galderic. 
Un cop hagi arribat la flama, 
hi haurà un sopar de carma-
nyola, que consisteix en què 
cadascú es porta el menjar de 
casa i l’organització col·loca 
les taules i les cadires fins a 
esgotar existències.
A 2/4 d’11 de la nit es farà 
l’encesa d’una foguera. Les 
persones que estiguin interes-
sades a portar fustes per en-
cendre la foguera ho podran 
fer a partir d’avui dimarts 20 
de juny al mateix parc, on ja 
s’ha senyalitzat l’espai amb 
unes tanques. 

Tradicional revetlla de 
Sant Joan a 
la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / 

E n la liquidació del 
pressupost municipal 
de la Pobla del 2015 

passen coses que no deixen 
de sorprendre.
En primer lloc la liquidació es 
va demorar més del compte, 
tot i que per normativa s’ha 
d’aprovar abans del març de 
l’any següent el decret d’alcal-
dia d’aprovació va ser de data 
9 setembre de 2016.
En segon lloc aquesta liqui-
dació no va ser presentada 
a la Comissió Especial de 
Comptes en la que hi ha re-
presentants de tots els grups 
municipals fins 6 mesos des-
prés (13-03-2017). Sense que 
s’arribés a cap acord ni es vo-
tés es fa l’exposició pública 
del 28 de març al 3 de maig, 
per poder presentar  reclama-
cions, objeccions o reclama-
cions.
Des del grup municipal 
JUNTS PER LA POBLA va-
rem detectar anomalies que 
nosaltres considerem greus i 
suficientment importants per 
presentar al·legacions el dia 9 
d’abril de 2017 dins el període 
d’exposició.
Efectivament, vàrem detec-
tar que desviacions del 15%, 
17%; 25% i 33% de més en  
l’execució d’algunes obres no 
adjuntéssim un trist informe 
de justificació de la desviació.
El sr. Alcalde que havia sig-
nat els pagaments no va po-
der presentar cap informe 
de justificació quan se li va 
demanar en la Comissió de 
Comptes i sense que fins ara 
se’ns hagi fet arribar l’infor-
me demanat.

Vam detectar que s’havia atri-
buït despeses a partides que 
no corresponien. A manca 
d’una altre explicació supo-
sem que per no «carregar 
més» les partides ja desvia-
des.
Vàrem detectar també que 
havent-hi uns diners pres-
supostats en partida amb 
mandat del Ple Municipal 
per pagar-se, a 31 de desem-
bre no s’havia fet efectiva 
però comptablement es do-
nava com anul·lada la par-
tida. Simplement s’ignora el 
mandat del màxim Òrgan de 
l’Ajuntament representatiu de 
la voluntat dels poblatans.
A dia d’avui a mitjans juny, 
encara no s’ha convocat de 
nou la Comissió de Comptes 
per resoldre les al·legacions 
presentades, i cap membre de 
la Junta de Govern s’ha dig-
nat dir-nos res al respecte.
Per continuar, tenim pendent 
encara la liquidació del pres-
supost de 2016 que s’havia 

d’aprovar abans del març.
I per acabar, està pendent 
també la formalització del 
pressupost d’aquest any 2017 
que no s’ha fet i l’ajuntament 
«va tirant» amb la pròrroga 
en l’últim moment del pres-
supost del 2016.
Tots aquests problemes són 
d’ordre intern, sense que pu-
guin ser atribuïbles a cap Ens 
exterior, ni Generalitat, ni 
Diputació, ni Govern Central 
ni Europa; són problemes de 
casa i no valen excuses. Segur 
que són problemes difícils de 
detectar i posar en evidència 
quan s’han d’analitzar multi-
tud de dades i anotacions en 
pocs dies però fàcilment iden-
tificables si es treballa al dia a 
dia i el fet de no haver-se ado-
nat dels mateixos demostra la 
poca dedicació dels màxims 
responsables municipals, per 
això des de JUNTS PER LA 
POBLA no tenim altre remei 
que fer-ho saber a la població 
exposant-ho públicament.

Junts per la Pobla detecta anomalies 
en la liquidació del pressupost 
municipal de 2015
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L ’entitat Barrufet Roig 
organitza, del 24 al 
30 de juny, una nova 

edició de la Setmana de la 
Joventut de la Pobla de Clara-
munt, que enguany arribarà 
a la quinzena edició. Dins de 
la programació s’inclouen di-
verses propostes, algunes de 
les quals es mantenen d’altres 
anys, com el dinar popular i el 
bingo, el Campionat de Vòlei 
o el Campionat de Bubble Fo-
otball, i d’altres són una no-
vetat, com un tast de vins per 
parelles. Les jornades comp-
ten amb el suport de l’Ajunta-
ment i de diverses empreses.
Les activitats s’obriran el dis-
sabte 24 de juny a les 8 del 
vespre, amb un Correbars i 
una batukada amb el grup 
Batinkat. El punt de sorti-
da serà des del parc de Sant 
Galderic i es farà un recor-
regut pels bars del municipi. 
Aquest mateix dia, a les 12 
de la nit a la plaça dels Països 
Catalans, hi haurà un con-
cert amb els grups Nezar, Joe 
Gass, la Séptima Trastada i 
Lokito Lopongo.
El diumenge 25 de juny, a la 
plaça dels Països Catalans, a 
2/4 de 2 del migdia hi haurà 
un dinar popular, que con-
sistirà en una paella. Els ti-
quets, que tenen un preu de 
10 euros, es poden adquirir a 
El Cau de l’Ais, Bar el Lokal, 
l’Estanc i la Piscina Munici-
pal. A continuació, hi hau-
rà un bingo i la II Pujada de 
Caixes, que consisteix en anar 
col·locant caixes de cervesa i 
aguantar-s’hi a sobre.
Per al dimarts 27 de juny, a 
2/4 de 6 de la tarda al parc de 
Sant Galderic, s’ha programat 
un Campionat de Vòlei, que 
arribarà a la quarta edició. 
Les inscripcions, que tenen 
un preu de 2 euros, es poden 
fer al Cau Jove, El Cau de l’Ais 

i l’Estanc. El dimecres 28 de 
juny, a les 7 de la tarda a la 
Piscina Municipal, tindrà lloc 
la principal novetat d’aquesta 
setmana, el I Tast de Vins per 
parelles, que anirà a càrrec 
de la reconeguda sommelier 
poblatana, Sònia Farran. Els 
punts de venda dels tiquets 
per participar en aquesta ac-
tivitat, que té un preu de 15 
euros per persona, es poden 
adquirir a El Cau de l’Ais, Bar 
el Lokal, l’Estanc i la Piscina 
Municipal. 
I el mateix dia a les 10 del 
vespre, es farà un sopar a la 
fresca, que comptarà amb 
l’animació del grup “No fem 
un trio?” Hi haurà un menú 
especial que tindrà un preu 
de 10 euros. Tot seguit, es farà 
una activitat que portarà per 
títol Micro Obert, consistent 
en què la gent pugi a l’escena-
ri a interpretar, per exemple, 
una peça musical o a explicar 
un acudit.
El dijous 29 de juny, a par-
tir de 2/4 de 6 de la tarda al 
Camp de Futbol del Pas Blau, 
es disputarà el II Campionat 
de Bubble Football, que con-
sisteix en un partit de futbol 
en què els jugadors van reco-
berts amb unes bombolles de 
plàstic. Els equips han de ser 
de cinc persones. Les inscrip-
cions, que tenen un preu de 5 
euros per persona, es poden 
fer al Cau Jove, El Cau de l’Ais 
i l’Estanc.
La Setmana de la Joven-
tut  d’enguany es tancarà el 
divendres 30 de juny amb 
un concert per celebrar el 
quinzè aniversari i que tam-
bé s’ha inclòs dins de la pro-
gramació de la Festa Major. 
Es comptarà amb les actua-
cions del grups Boikot, Zà-
pig Versions, DJ Àlex i el 
grup teloner Fransie Klass. 
El concert tindrà lloc a par-
tir de les 11 de la nit al parc 
de Sant Galderic. 

La Setmana de la Joventut 
compleix 15 anys

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí ha fet 
una convocatòria per 

a l’adjudicació del contracte 
d’obres per a l’ampliació del 
parc infantil de la plaça del 
Mercat. 
Actualment aquesta zona de 
jocs infantils ocupa una su-
perfície de gairebé 200 metres 
quadrats, distribuïts en un 
quadrat de 14x14m, delimitat 
de la resta de la plaça per una 
tanca de fusta. El mobiliari in-
fantil està dotat per un gron-
xador i una estructura infantil.
L’ampliació de la zona de jocs 
implicarà un increment de la 
superfície en 140m2 i la subs-
titució dels jocs actuals per 
una gran estructura per a 
nens de 6 a 12 anys, i diver-
sos tipus de gronxadors, un 
d’ells adaptat per a infants 
amb cadira de rodes.

Les obres preveuen la retira-
da del sauló del parc existent 
i la col·locació d’un paviment 
de cautxú segons normativa. 
També està previst la col·lo-
cació d’una vorada de jardí 
que delimiti la zona de sauló 
sota els arbres existents, que 
s’aprofitarà com a zona de sor-

ral pels petits i el paviment de 
cautxú, que es col·locarà a la 
resta del parc infantil.
El valor estimat del contrac-
te és de 55.600 € + IVA. Les 
propostes es poden presen-
tar al registre de l’Ajunta-
ment abans de  les 14 h del 
dia 11 de juliol de 2017.

Surt a concurs el contracte d’obres 
per ampliar la zona de jocs 
de la plaça del Mercat 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí prepara una nova ses-
sió formativa per aquest mes 
de juny. Es tracta d’un taller 
per conèixer la nova versió de 
la norma ISO 9001:2015 i els 
principals canvis que ha in-
corporat respecte de la versió 
de 2008.
La norma ISO 9001:2015 és 
la més reconeguda i la més 
establerta a nivell mundial 
en tema de gestió de qualitat. 
Aquesta és la primera revisió 
important 
de la norma des de l’any 2000 

i ha estat desenvolupada ba-
sant-se en el reptes 
als que s’enfronten les empre-
ses d’avui dia. Els canvis en la 
norma permeten que aquesta 
sigui suficientment flexible 
com per oferir a les organit-
zacions no sols una eina per a 
la gestió de qualitat sió també 
un marc significatiu per a la 
millora empresarial gràcies a 
l’eficàcia  la millora de la sa-
tisfacció del client. 
La sessió tindrà lloc el 30 de 
juny de 10  a 12 h, al Centre 
d’Innovació Anoia, al carrer 
dels Impressors, 12 del Po-
lígon Riera de Castellolí. El 
taller, que serà impartit per 

professionals del Centre Tec-
nològic Leitat,  ubicat al ma-
teix Centre d’Innovació, és 
gratuït, però cal fer inscripció 
prèvia. 
Per a més informació i ins-
cripcions podeu contactar 
per correu electrònic: peco-
momica@vilanovadelcami.
cat o per telèfon: 938054411 
extensió 5.
El taller compta amb el su-
port de l’Àrea de Desenvo-
lupament Econòmica de la 
Diputació de Barcelona, el 
Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, Catalunya Em-
prèn i el Fons Social Europeu.

Promoció Econòmica i Leitat explicaran 
en un taller formatiu els canvis més 
importants de la norma ISO 9001:2015

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Biblioteca de Vilanova del 
Camí està preparant per les 
tardes de juliol el cicle de tar-
des literàries. Enguany l’han 
titulat “Un estiu a Londres” i 
cada dimarts de juliol comen-
taran textos de llibres on la 

protagonista serà la gran ciu-
tat britànica. Aquesta setma-
na han anunciat els títols d’on 
s’extrauran els quatre textos per 
llegir i compartir.
Per començar el cicle, el primer 
dimarts, 4 de juliol, comenta-
ran el primer capítol del recull 
Londres de Virginia Woolf, 

“Retrato de una londinense”. El 
dia 11, serà el torn del capítol 
“La Debbie i la Julie” de la re-
copilació Històries de Londres 
de Doris Lessing. El 18 de ju-
liol, el text protagonista serà el 
de Simonetta Agnello Hornby: 
“Una triste partida”, primer 
capítol de l’obra Mi Londres. I 

per últim, el 25 de juliol, llegi-
ran “El londinense accidental” 
d’Enric González, també el 
primer capítol d’una altra obra 
titulada Historias de Londres. 
Les tardes literàries comença-
ran a partir de les 4 de la tarda 
i estaran moderades per Mont-
serrat Farrés. Tothom qui hi 

vulgui participar ja pot passar 
per la biblioteca a recollir els 
textos. 
D’altra banda us informen que 
l’horari de l’equipament per 
aquest divendres 23 de juny, 
revetlla de Sant Joan, serà no-
més de matí, de les deu a la una 
del migdia.   

La biblioteca ja té passatge de lectures per l’estiu a Londres
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ANOIA / LA VEU 

A hir dijous, 22 de juny, 
tornàvem a entrar en 
un episodi meteoro-

lògic de temperatures extre-
mes amb avís de calor per a 
la comarca de l’Anoia. Aquest 
avís tan sols s’emet quan les 
temperatures pronosticades 
s’esperen dins dels valors més 
elevats de la sèrie històrica. 
Quan això passa 3 dies conse-
cutius, és llavors quan tenim 
una onada de calor. La setma-
na passada em vam tenir una 
d’onada de calor entre el di-
mecres 14 i el dissabte 17 amb 
temperatures que es van enfi-
lar fins els 36,2ºC a l’aeròdrom 
d’Òdena (dissabte 17) o els 
36,5ºC a l’Ajuntament d’Igua-
lada (dijous 15). Aquestes són 
dades oficials del Servei Me-
teorològic de Catalunya de 
l’estació automàtica que hi ha 

a l’aeròdrom d’Òdena i de l’es-
tació manual de l’Ajuntament 
d’Igualada amb dades des de 
1984. 
Ahir dijous arribàvem a  tem-
peratures altra vegada de 36-
37ºC a la Conca d’Òdena i es 
poden mantenir en aquesta 
banda elevada durant tres 
dies, dijous, divendres i dis-
sabte. Per tant, parlem d’una 
nova onada de calor. La calor 
acumulada en aquest mes de 
juny ens porta a parlar del mes 
de juny més càlid des del 2003. 
Tot plegat ens fa tenir present 
en extremar les precaucions 
davant d’aquesta situació me-
teorològica si  no volem patir 
un cop de calor. Evitar inso-
lació en les hores centrals del 
dia, refrescar-se sempre que 
es pugui i sobretot hidratar-se 
encara que no tinguem ganes 
de beure. Per desgràcia un ci-
clista ja va morir aquest passat 

Segona onada de calor, 
amb un alt risc d’incendi

diumenge per un cop de calor 
al Bages. 
Aquesta situació també ens fa 
mantenir l’alerta pel risc d’in-
cendi que si ve fins ara no se 
n’ha parlat gaire cal tenir pre-
sent que va pujant el risc dia 
a dia. L’evaporació dels darrers 
d’es s’ha situat per damunt de 
la mitjana que hi ha en ple es-
tiu i la humitat que es va acu-
mular als boscos a principis 
de primavera s’està perdent. 
De moment els mapes de risc 
d’incendi d’aquest dimecres ja 
ens donaven risc alt en alguns 
punts de la comarca, una de 
les comarques més vulnera-
bles al risc d’incendi. Cal te-
nir present també que aquest 
any ens conicideix l’onada 
de calor amb l’acumulat dels 
darrers dies amb un cap de 
setmana amb revetlla i pe-
tards. Cal mantenir totes les 
precaucions possibles. 

CASTELLOLÍ / LA VEU 

C om estava previst 
diumenge divuit de 
juny a les dotze hores 

del mig dia va començar la 
1a. Trobada de Corals a Cas-
tellolí, l´escenari l’Església 
Vella, pràcticament en mig de 
la natura.
Tot inici te les seves dificultats 
i comporta un treball d`unes 
persones, però és fàcil, difí-
cil és donar-li continuïtat i 
és el nostre és el nostre desig 
aquesta trobada any rere any 
sigui realitat, el concert ens 
ha deixat satisfacció, (sempre 
hi han coses es poden mi-
llorar i en això treballarem), 
s`han oferint obres de lo més 
clàssic, però també innova-
dores no habituals en corals, 
cosa a la gent agrada i agra-
eix. La primera en actuar va 
ser la “Coral Moixerigues” del 
Bruc dirigida per Vanesa Es-
cala amb: Vell pelegrí (Harm. 
Jean Pegot) El canó de Pala-
mós (J. Ortega/ arr. Ma An-
dreu i Benet) i l´havanera La 
Gavina (Frederic Sires/Arr. 
Josep Gustems, seguida de 
la coral de Vallbona d`Anoia 
“Ara Aquí” , que ens van can-
tar: Aya Ngena (trad.Zulu), 
El llop de mar (Ramon Car-
reres) i Yo me soy la Moreni-
ca, sota la direcció de Xavier 
Cassanyes, en tercer lloc la 

“Societat Coral la Cuitora” de
la Llacuna, amb qui van com-
partir una actuació emotiva 
i memorable ara farà un any 
al Palau de la Música Cata-
lana, dirigida per la seva di-
rectora M. Teresa Costa, van 
interpretar: La vida es bella 
(Nicola Piovani), Hallelujah 
(Leonard Cohen/arr .José 
Luis Blasco i la Salve Rocie-
ra (Manuel Pareja Obregón) 
i per últim la nostra coral 
de Castellolí “Coral d’Aulí” 
dirigits per la nostra mes-
tra directora Clara Puig van 
interpretar: No tardis Jack 
(espiritual negra), Matinet 
me`n llevo jo ( Eduard Tol-
drà) i  Heaven is a wonderful 
place (espiritual negra) tot a 
continuació conjuntament 
totes les corals dirigides 
per nostre directora Clara 
Puig el molt emotiu i bri-
llant Evocació al Pirineu de 
la Zarzuela La cançó d’amor 
i guerra (R. Martinez Valls) 
i per donar fi a l`acte es va 
oferir a tot i totes cantaires i 
assistents un pica-pica sem-
pre molt entranyable de con-
versa i amistança.
Agrair al nostre Ajuntament 
de Castellolí el seu suport, 
i contribució (sense el qual 
aquesta trobada no s’hagués 
fet possible) i a tots i totes 
han treballat i ajudat per fer-
lo realitat, fins l’any vinent

Castellolí va viure la 1a 
Trobada de Corals

ÒDENA / LA VEU 

A quest divendres 23, 
el municipi d’Òdena 
celebrarà la revetlla 

de Sant Joan amb la flama del 
Canigó, fogueres, sopars de 
germanor, concursos i balls. 
Així, la festivitat començarà 
a les set de la tarda quan els 
més de 100 participants vo-
luntaris es concentraran a la 
plaça Major per sortir cap a 
Igualada a recollir i portar en 
relleus la Flama del Canigó 
que encendrà la foguera de la 
Plaça de la Font. Està previst 
que cap a quarts de deu de la 
nit arribi la flama i sigui el tret 
de sortida de la festivitat. En 
el cas que Generalitat activés 
el pla Alfa d’alt risc d’incendis 
no s’encendria la foguera.
A les nou del vespre s’exposa-
ran els dibuixos del concurs 
“Què cremaries del món?”, 
uns treballs que després es 
cremen a la foguera. Es trac-
ta una activitat on els nens i 

nenes de 6 a 12 anys dibui-
xen alguna cosa que no els hi 
agrada, alguna injustícia, ma-
laltia... i com a gest simbòlic 
el cremen al foc.
Cap a dos quarts de déu de la 
nit tindrà lloc el sopar de ger-
manor a la Plaça de la Font, 
tots els veïns i veïnes estan 
convidats a participar-hi, no-
més cal emportar-se el sopar. 
L’Ajuntament posa les taules, 

Òdena celebra Sant Joan amb revetlles 
i altres activitats

les cadires i coca i cava per a 
tothom.
A la mateixa hora, cap a dos 
quarts de deu de la nit tindrà 
lloc també al Teatre Centre 
Unió Agrícola la Revetlla del 
Casal d’Avis amb sopar i ball 
amb el grup Santané. Els ve-
ïns i veïnes de Can Brunet –
petit nucli de masies- també 
celebraran Sant Joan amb la 
seva tradicional revetlla.

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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LA TORRE DE C / LA VEU 

L a Torre de Claramunt 
celebra la festa major 
aquest el cap de set·

mana del 23, 24 i 25 de juny, 
coincidint amb Sant Joan, el 
seu patró, amb activitats de 
tot tipus i per a totes les edats, 
organitzades per l’ajuntament 
amb la col·laboració de volun·
taris i entitats.
Els actes de la festa grossa 
començaran divendres a les 
19.30 h a la plaça de l’Ajun·
tament amb el pregó de Festa 
Major, a càrrec dels alumnes 
de 6è de primària del CEIP La 
Torre, i la Ballada de Gegants 
i Falcons de Vilanova d’Espo·
ia. A les 21 h arribarà la Flama 
del Canigó al Recinte Torres·
port, on hi haurà coca i cava 
per a tothom. I a la mitjanit, 
Ball de revetlla amb l’orques·
tra Meravella al mateix recin·
te, a un preu de 7 euros.
Dissabte a les 8 del matí se ce·
lebrarà la missa de pelegrins 
a la Parròquia de Sant Joan 
Baptista, lloc on també tindrà 
lloc l’Ofici solemne de Festa 
Major, a les 12 del migdia. A la 
mateixa hora hi haurà un Mar 
d’escuma al Parc del Mil·leni. 
A la tarda, més activitats per a 
joves i petits, amb la gimcana 
organitzada pels joves de la 

Torre amb final d’aigua i zum·
ba al mateix Parc del Mil·leni, 
i animació infantil i berenar 
amb Més Tumàcat al Centre 
Social Sant Joan Baptista. A 
les 19.30 h, sardanes amb la 
cobla Catània a la plaça de l’es·
glésia, i a la mitjanit, ball, amb 
l’orquestra de versions Hotel 
Cochamebre, DJ Joan Saus i 
DJ Gerard Salgado.
Un súper tobogan aquàtic 
urbà, al qual es poden portar 
flotadors, s’instal·larà diu·
menge d’11 a 14 h a la can·
tonada del carrer Sant Joan 
Baptista amb el Camí Torre 
Baixa. Al migdia, a les 14.30 
h al Recinte Torresport, Dinar 
popular de festa major, amb 
l’animació de Fèlix Brunet, i 

La Torre de Claramunt celebra la Festa 
Major per Sant Joan, el seu patró

menú per a adults a 10 euros 
i infantil a 7. Els tiquets es 
poden adquirir fins dimarts 
20 de juny a l’ajuntament i al 
centre social. A les 18 h el Parc 
del Mil·leni acollirà una Festa 
Holi i un taller de Bollywood, 
i a les 20 h, fi de festa amb el 
grup d’havaneres Barcarola al 
Recinte Torresport, amb rom 
cremat per als assistents. 
Dissabte i diumenge hi haurà 
diversos partits de tennis tau·
la, futbol 7, futbol amateur i 
futbol sala. divendres 23 a les 
20.30 h s’inaugurarà l’exposi·
ció de patchwork i manuali·
tats al Centre social Sant Joan 
Baptista, que es podrà visitar 
dissabte de 19 a 20.30 i diu·
menge de 12 a 13 h.

VALLBONA D’A / LA VEU 

Un any més l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia organitza 
la revetlla de Sant Joan per a 
tots el veïns i veïnes que vul·
guin compartir aquesta festa 
tan popular. 
A un quart de nou del vespre 
del dia 23 de juny, el punt de 
trobada és a la plaça de l’es·
glésia des d’on, en cercavila 
i acompanyats pels Tabalers 
i Falcons de Vallbona s’anirà 

fins al camp de futbol.
Arribats al camp de fultbol i 
després d’algunes actuacions 
dels Falcons, s’encendrà la 
foguera amb la Flama del Ca·
nigó arribada des d’Igualada i 
portada pels Falcons de Vall·
bona. Seguidament es repar·
tirà coca i cava per a tothom. 
L’ajuntament demana precau·
ció i seguretat sobretot en l’ús 
de material pirotècnic i fo·
gueres, alhora que us desitja 
una molt bona revetlla!

Revetlla de Sant Joan a 
Vallbona d’Anoia 

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

S ant Martí de Tous aco·
llirà els dies 1 i 2 de 
juliol la 8a. edició del 

Festival
de Llegendes de Catalunya, el 
FesLleCat; un festival únic al 
territori català.
Aquest esdeveniment reuneix 
durant tot un cap de setmana 
a Sant Martí de Tous la pre·
sència de més de 3.000 per·
sones i l’activitat principal és 
l’Apagada de Misteri que cada 
any aplega més d’un miler 
d’assistents al castell de Sant 
Martí de Tous.
El poble apaga l’enllumenat 
públic, durant la nit del dis·
sabte dia 1 de juliol, i il·lumi·
na tot el casc antic amb més 
de 6.000 espelmes que mar·
quen un recorregut de llegen·
des misterioses que culminen 
amb una última llegenda que 
enguany interpreta l’actriu 

catalana Victòria Pagès.
Aquest any, per primer cop, 
aquesta llegenda final tindrà 
lloc al pati interior del castell 
de Sant Martí de Tous.
Aquest any el FesLleCat fa un 
pas més i compta amb la pre·
sència d’altres actors i actrius 
de l’escena catalana com són 
l’actor Roger Coma i la pa·
llassa Pepa Plana, que expli·
caran la seva particular versió 
d’algunes llegendes catalanes. 
En aquest sentit, el festival no 
deixa de banda les tendències 
actuals i ha convidat a la il·
lustradora i influencer Raquel 

Victòria Pagès, Roger Coma, la pallassa Pepa Plana i Lola 
Vendetta al VIII Festival de Llegendes de Catalunya

Per primera vegada, 
l’Apagada de Misteri es 

tancarà amb la 
llegenda final al pati
interior del castell de 
Sant Martí de Tous.

Riba, l’autora de les aventures 
de Lola Vendetta.
Finalment, els Racons de Lle·
genda són també un dels actes 

centrals del FesLleCat. Milers 
de persones visiten els dife·
rents escenaris del poble on es 
podran escoltar les llegendes 

de diverses localitats catalanes 
com Begur, Tortosa, Mont·
cortès, La Franja, Castella de 
N’Hug i Sant Martí de Tous.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El reconegut tenor Jonas Kau·
fmann, farà el seu debut en el 
paper protagonista d’”Otello”, 
la dramàtica obra mestra de 
Verdi i una de les produccions 
més esperades de The Royal 
Opera House aquest 2017. 
Aquesta tragèdia es podrà veu·
re, en directe, el proper dime·
cres, 28 de juny a les 20.15h als 
Hostalets de Pierola.
El director Keith Warner, gua·
nyador d’un Permi Olivier, ver·

siona el clàssic de Verdi cen·
trant la seva visió en la dualitat 
entre la llum i la foscor, el bé i 
el mal. Sota les seves directrius, 
Kaufmann explorarà el col·lap·
se mental d’Otello davant de la 
sospita de traidició de la seva 
dona, Desdémona, interpretat 
per la soprano Maria Agresta. 
Les entrades per Otello als 
Hostalets de Pierola ja es po·
den reservar trucant al telè·
fon  606586912 de 10h a 12h 
del matí, fins el mateix dia 28 
de juny.

“Otello” de Verdi en 
directe des del Royal 
Opera House de Londres
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LA LLACUNA / LA VEU 

L ’Ajuntament de la Lla-
cuna organitza du-
rant el mes de juliol el 

“Concert de Capvespre”, un 
seguit de concert a l’aire lliure  
que permet als espectadors 
gaudir de la música i la fresca.
Aquests concerts, tenen lloc a 
la plaça Major de la Llacuna 
durant el mes de juliol amb 
l’objectiu d’ampliar l’oferta 
cultural del municipi a tots 
els vilatans, als estiuejants i 
tothom qui vingui. 
Aquest dissabte, 24 de juny 
tindrà lloc el primer amb 
el grup “Polls&Llops” a les 
19.30h. El proper serà el di-
vendres 7 de juliol en el que 
actuarà “Pere i Sergi Heavy”, 
a les 20h. El tercer concert 
programat serà divendres 14 
de juliol a les 20h i actuarà el 
grup jove “Tres de Vuit” que 

oferirà cançons de música 
catalana. Per aquest mateix 
cap de setmana diumenge hi 
haurà una nova actuació, serà 
Marc Poch i el seu nou grup 
Cabaret Misèria. Dimecres 26 
a les 21h, gran nit de concert 
a la plaça, el comptarà amb 
l’actuació de la jove orquestra 

“Concerts de Capvespre”, el cicle de 
concerts a l’aire lliure de La Llacuna

“Whonvethon”. I finalment, 
el darrer dels concerts del ci-
cle “Concerts de Capvespre” 
comptarà amb l’actuació dels 
Pedaços el diumenge dia 30 
de juliol. 
Tots el concerts són gratuïts i 
tenen lloc a la plaça Major de 
la Llacuna. 

LA LLACUNA / LA VEU 

Aquest divendres 23 de juny 
comença la temporada a la 
piscina que romandrà oberta 
de dilluns a diumenge de 11h 
a 19h fins a l’11 de setembre. 
Per accedir a la piscina mu-
nicipal, s’ha de comprar una 
entrada, i els preus varien en 
funció de l’edat de l’usuari. 
També existeix la possibilitat 
de comprar un abonament, 
amb el qual l’entrada surt més 
econòmica. Les entrades i 
abonaments es poden adqui-
rir a la mateixa piscina. 

L’entrada diària pels menors 
de 4 anys és gratuïta, de 5 a 
17 anys l’entrada els dies la-
borables és de 4€ i 4,25€ els 
festius, i els adults, 4,25€ els 
laborables i 5,25 els festius. 

La Llacuna comença la temporada de 
piscina aquest divendres 23 de juny

Hi ha dos abonaments els de 
15 entrades i els de tempo-
rada. El de 15 entrades té un 
cost de 30€ pels joves de 5 a 
17 anys i 45€ els adults. Els 
de temporada també inclo-
uen pack especials. Així els 
joves de 5 a 17 anys - 40€, els 
adults – 50€, els majors de 
65 anys – 40€, discapacitats 
– 35€, matrimonis sense fills 
o menors de 5 anys – 90€, 
matrimonis amb un  fill me-
nor de 18 anys – 110€, ma-
trimonis amb mes de 2 fills 
menors de 18 anys -125€, 
família monoparental – 90€, 

LA LLACUNA / CASTELLOLÍ 

D ins el marc de la XIII 
edició de la Setmana 
de la Gent Gran Acti-

va, la Coral La Cuitora, oferí el 
passat diumenge 11 de juny a 
l’Església de Santa Maria de La 
Llacuna el seu concert dedicat 
aquest esdeveniment. 
Sota la direcció de la Maria 
Teresa Costa i acompanyats al 
piano pel jove Joaquim Font 
s’escoltà un emotiu concert, ini-
ciant-lo amb la cançó de la pel-
lícula La Vida és bella, seguin 
amb Em Dones Força, i Evoca-
ció al Pirineu, per finalitzar-lo 
amb les tradicionals peces i 
molt escoltades; Salve Rociera, 
Amics per sempre i l’Hallelujah 
de Leonard Cohen. 
El repertori escollit i dedicat a 
la nostra gent gran, que a banda 
d’esser el delit del públic assis-
tent, és un concert esperat i un 
referent de les festes programa-
des per l’Ajuntament de La Lla-
cuna.
A l’acabament del concert, s’ha 
homenatjà a les persones més 
grans llacunenques entre elles 
el Sr. Medí Boadas. El Sr. Medí 
ha estat un gran col·laborador, 
cantaire  i acompanyant de la 

coral, al qual la coral li dedicà la 
seva estimada peça; Després del 
Sol (L’havanera de La Llacuna) 
i així com se li feu entrega d’un 
obsequi.
Acte seguit hi hagueren unes 
petites intervencions per part 
del Sr. Josep Parera, Alcalde de 
La Llacuna i de la Sra. Emília els 
quals es feren ressò de les acti-
vitats portades a terme i agraint 
en tot moment a totes les enti-
tats la seva col·laboració.
Diumenge 18 de juny la Coral 
Aulí de Castellolí, organitzà la 
1a Trobada de Corals. El con-
cert se celebrà a l’Església Ve-
lla de Sant Vicenç. La Coral La 
Cuitora fou una de les convi-
dades juntament amb la Coral 
Moixerigues i la Coral Ara 
Aquí. Les quatre corals      inter-
pretaren un divers repertori de 
tres peces cadascuna, que emo-
cionaren a tots els assistents. A 
l’acabar-les  oferiren conjunta-
ment el cant comú escollit per 
aquesta 1a Trobada; Evocació al 
Pirineu. Des de la Coral La Cui-
tora agraïm als cantaires, i a l’or-
ganització al oferir-nos aquesta 
diada de cant coral, de germa-
nor i d’amistat inoblidable, i els 
encoratgem a poder continuar 
celebrant properes edicions.

Setmana de la Gent Gran 
Activa i 1a Trobada de 
Corals a Castellolí
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Actuació castellera 
al Xipreret, 1956

E ls Xiquets del Vendrell van oferir una espectacular 
actuació a l’estadi municipal del Xipreret d’Igualada, 
el juny de 1956, en ocasió del Campionat Nacional 
d’Atletisme. A la foto d’en Procopi Llucià podem veure 

com els castellers es disposen a carregar un 4d7. Arxiu Comarcal 
de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada.
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CAPELLADES / LA VEU 

D ivendres es va donar 
el tret de sortida a 
les Festes del Carrer 

2017.
La festa va començar amb una 
cercavila que va sortir de la 
plaça Àngel Guimerà amb to-
tes les entitats participant-hi. 
Van entrar a la plaça els músics 
i els nenes i nens que portaven 
els domassos amb els noms 
dels Barris de les Festes del 
Carrer. Seguidament van ac-
tuar les nenes del Club de Rít-
mica, els més petits del grup 
de batucada  Molta Xamba, els 
Capgrossets, Gegants de Ca-
pellades, Falcons de Capella-
des i en darrer lloc van cremar 
Dimonis de Capellades.
Dalt de l’escenari l’acte va co-
mençar amb el parlament del 
regidor de Cultura, Àngel So-
teras, qui va posar en valor la 
gran tasca que suposa per la 
Comissió de Festes del Car-
rer organitzar aquestes festes i 
com n’és d’important per una 
vila tenir el patrimoni cultural 
i de tradició tant de les seves 
entitats com de les seves festes.
Seguidament va intervenir 
Capgrossos de Capellades qui 
va fer el pregó en motiu dels 
20 anys de l’entitat. Les figures 
van explicar la seva història i 
arribada a Capellades.
Abans d’acabar la festa, tota la 
plaça va fer una ballada con-

junta del Ball Pla de Capella-
des.
Dissabte les Festes del Carrer 
es van estrenar amb el Barri 
de les Bledes. Al matí molts 
nens i nenes van anar a portar 
la panera amb l’acompanya-
ment de la Banda de l’Escola 
de Música de Capellades. A la 
tarda es va treure ball al barri 
i després, com és habitual, a la 
Piscina Blava.
Aquest és l’esquema que s’ha 
anat repetint al llarg de la set-
mana. Al matí els més petits 
han anat a portar la panera, 
acompanyats dels alumnes de 
les escoles que o bé hi ha par-
ticipat activament o bé han 
sortit a mirar.
Dilluns ha estat el Barri del 
Ruc, dimarts Barri del Gegant, 

Molta participació a les Festes del 
Carrer de Capellades

dimecres Barri del Ninot i di-
jous Barri de les Places. 
Cada dia, després de portar les 
paneres els més petits a beneir 
a l’església, la Comissió de Fes-
tes del Carrer ha passat per les 
cases de cada barri a repartir 
els tortells.
I a la tarda, s’ha ballat primer 
a cada barri i després a la Pis-
cina Blava. Cal destacar que 
dimarts es va comptar amb 
l’acompanyament dels Ge-
gants de Capellades i dimecres 
amb els Capgrossos de Cape-
llades i els Capgrossos de les 
Festes del Carrer.
Dijous, darrer dia i ja sense 
escola, ha estat un any més el 
que ha comptat amb una ma-
jor participació de balladors i 
balladores de totes les edats. 

CAPELLADES / LA VEU 

“Capellades, cada nen 
un capgròs” és el nom 
del projecte ideat des de 

Capgrossos de Capellades per 
celebrar els seus 20 anys com a 
entitat. Una proposta que ha es-
tat possible gràcies a la col·labo-
ració de les escoles de Capella-
des: Marquès de la Pobla, Mare 
del Diví Pastor i Llar d’Infants 
Vailets. Els 3 i els seus equips 
educatius s’han fet seva una ini-
ciativa que ha portat a què cada 
infant de Capellades es constru-
eixi el seu propi capgròs.
Aquest diumenge s’ha convo-
cat a tots els nens i nenes a una 
festa que va acabar omplint la 
plaça de Catalunya amb més 
de 500 caps. L’Ajuntament de 
Capellades també hi ha partici-
pat donant tot el suport que es 

mereix una festa tan gran i que 
ha comptat amb la complicitat 
dels més petits, dels pares i ma-
res que van sortir al carrer mal-

grat la calor i dels professors i 
professores que hi han treballat 
durant molts dies posant-hi les 
idees i la tècnica.

Capellades s’omple de petits capgrossos

A les 5 de la tarda van comen-
çar dues cercaviles simultà-
nies. La meitat dels nens van 
sortir de la plaça Espanya en 

direcció a la plaça Catalunya, 
i l’altra meitat de la plaça Àn-
gel Guimerà, en la mateixa 
direcció. Les dues rues anaven 
acompanyades de les batuca-
des Moltaxamba i Martukada, 
que van posar molt de ritme a 
la tarda, fent ballar a tots els 
Capgrossos de Capellades i els 
seus petits acompanyants.
Encara hi hagué un altre ball, 
amb la coreografia de la Sònia, 
de l’escola de ball Dance&Fun, 
que va fer moure a tots els as-
sistents amb els balls que ja 
havia ensenyat a les escoles.
I abans d’acabar amb un bere-
nar i regal per a tots els nens i 
nenes, hi hagué temps per fer 
la megafoto, des dels balcons 
de la plaça Catalunya. Diu-
menge es va viure una tarda 
càlida, en temperatura i en 
emocions per a tothom.

CAPELLADES / LA VEU 

D es del CAP Capella-
des s’ha organitzat 
un any més una cam-

panya de sensibilització amb 
l’eslògan “Sense Fum”. Durant 
una setmana s’ha fet diverses 
activitats per promoure els 
bons hàbits i la vida activa i 
saludable, deixant a banda, 
per exemple el tabac.
Una de les accions que ha 
tingut més bona acollida en 
aquests darrers quatre anys ha 
estat el Concurs fotogràfic. El 
premi està dividit en dues ca-
tegories. A la jove han guanyat 
Victòria Fons i Àlex Àlvarez, 

que s’han endut cadascú 100 
euros per gastar en material 
fotogràfic. A la familiar el gua-
nyador, Marcel Garcia, s’ha 
emportat un abonament per a 
la temporada d’estiu a la Pisci-
na Blava Municipal.
Les imatges que han participat 
al concurs es poden veure ex-
posades a les parets del Centre 
d’Atenció Primària de Cape-
llades.
Aquesta setmana s’ha fet 
l’entrega de premis amb el 
regidor de Sanitat, Salvador 
Vives, la directora del cen-
tre, Marta Segarra i la co-
ordinadora de la campanya, 
Francina Travesset.

Entrega de premis al Concurs 
Fotogràfic “Sense Fum”

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest any es duplica la sub-
venció que la Generalitat ator-
ga a la Biblioteca El Safareig 
de Capellades per a la compra 
de llibres en català. Fins ara, es 
donaven 3.000 euros i aquest 
2017 es destinaran 6.000 euros.
La compra de llibres es fa a tra-
vés de la mateix Generalitat, 
que proposa a cada Biblioteca 
una selecció àmplia de llibres 
per triar, seguint el pressupost 
que prèviament s’ha assignat.
La compra anual de llibres a 

la Biblioteca El Safareig es fa a 
través d’aquest catàleg de la Ge-
neralitat, dels lots de novetats 
que envia cada mes la Diputa-
ció de Barcelona i finalment, 
de l’aportació econòmica anual 
de l’Ajuntament de Capellades.
Tal i com destaca el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, “gràci-
es a aquestes aportacions eco-
nòmiques la Biblioteca podrà 
actualitzar-se constantment, 
no només amb les novetats que 
van sorgint sinó també creant 
un fons bibliogràfic molt com-
plert en diverses matèries”.

S’incrementa la subvenció 
de la Generalitat per a la 
Biblioteca 
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PIERA / LA VEU 

E l passat divendres es 
va celebrar la desena 
edició de la Ruta dels 

Músics. L’esdeveniment s’ha 
consolidat al llarg dels dar-
rers anys com una proposta 
que pretén fomentar la cul-
tura musical i donar suport a 
formacions pierenques per tal 
que puguin donar a conèixer 
les seves creacions.
L’edició d’aquest any ha estat 
molt ben valorada per part del 
públic assistent que ha desta-
cat, principalment, l’alt nivell 
dels grups participants. En 
total han estat 16 les actuaci-
ons que s’han pogut gaudir de 
forma simultània per diversos 
racons del barri dels Gats.
Abans del seu inici, es van 
bufar les espelmes d’un pastís 
gegant amb el que la ruta dels 
Músics celebrava els seus 10 
anys d’història. Posteriorment 
es va donar el tret de sorti-
da a l’esdeveniment amb una 

cercavila des de la plaça de la 
Creu fins a la plaça de Joan 
Orpí.
Durant les hores següents, 
els pierencs i pierenques van 
passejar pels carrers del bar-
ri antic seguint un itinerari 
que els va portar a conèixer 
diverses formacions musicals 
amb estils ben diferents. Una 

Un pastís d’aniversari per celebrar els 
10 anys de la Ruta dels Músics

tamborinada, amb els Sbom-
bats, els Diables de Piera i els 
Desterrats va donar per fina-
litzada la ruta i va donar pas 
a un concert a la plaça de la 
Sardana que va comptar amb 
les actuacions de la formació 
pierenca Kill Drake i del grup 
de versions barceloní Always 
Drinking Marching Band.

PIERA / LA VEU 

Diumenge 18 de juny es va 
inaugurar la barana de for-
ja instal·lada a l’empedrat del 
Castell de Jaume I. L’acte, que 
s’emmarcava en la celebració 
de la festa del barri dels Gats, 
va comptar amb l’assistència, 
entre d’altres, de l’alcalde, Jo-
sep Llopart, i els regidors Jordi 
Madrid, Josep M Rosell i Neus 
Nuñez.
Es tracta d’una obra feta de 
muntants individualitzats 
d’estil lliure, en la qual molts 
pierencs i pierenques han 
col·laborat, atès que van parti-
cipar en els tallers que es van 
programar coincidint amb les 
darreres edicions de la Festa 
de la Forja. Aprofitant l’acte 
també es van instal·lar de nou 
les lletres alfa i omega, de la 
creu de l’empedrat, que aquest 

cop s’han soldat de manera 
que es pugui evitar que siguin 
novament sostretes.
La inauguració va suposar la 
culminació d’un treball de di-
versos anys i el reconeixement 
a totes les persones que hi han 
treballat, començant per Ni-
colau Escudero, pel seu mes-
tratge i guiatge en les feines 
de forja, i seguint pels ferrers 
Gonzalo Ruiz, Jaume Bonet, 

Inaugurada la barana de forja
al Castell de Jaume I

Albert Fibla, Jaume Raventós 
i Albert Ribes, aquests dos úl-
tims veïns de Piera.  
A més d’aquesta barana, tam-
bé se n’han fet d’altres que 
han quedat instal·lades en 
llocs que podien suposar al-
gun risc per a la seguretat 
dels vianants, com la del parc 
del Tricentenari, la de font de 
l’Abeurador i la situada davant 
la casa de l’Era.

PIERA / LA VEU 

E ls dies 17 i 18 de juny, 
Piera va acollir un se-
guit de propostes per 

a tots els públics entre les que 
no van faltar el final de curs de 
les activitats infantils de la Pis-
cina, la representació del grup 
de teatre de Ca n’Aguilera, em-
marcada en la celebració del 
seu centenari, i una festa per 
donar la benvinguda a l’estiu 
organitzada per l’Associació 
Ballestea. 

Final de curs de les activitats 
infantils de la Piscina
El passat diumenge el Teatre 
Foment de Piera va acollir el 
festival de final de curs de les 
activitats infantils de la Pisci-
na de Piera. Hi van participar 
un total de 200 persones i es 
van poder veure quatre actu-
acions de gimnàstica rítmica i 
una vintena més d’altres mo-
dalitats com la dansa, el hip 
hop, zumba, bachata i salsa. 
El festival va servir de cloen-
da del curs i per mostrar la 
feina realitzada en els darrers 
mesos al públic assistent. Des 
de l’Ajuntament i la Piscina de 
Piera han volgut agrair la seva 
dedicació i professionalitat als 
professors Sandra Augé, Anna 
Mollà i Carlos Vázquez. 

Centenari del grup de teatre 
de Ca n’Aguilera
Continuant amb els actes 
de celebració del centenari, 
aquest passat dissabte 17 de 
juny el Grup de Teatre Kakai-
ba Associació Artística de 
Sabadell va representar l’obra 
Fulmonti, a l’escenari del Tea-
tre el Jardí. El proper acte pro-
gramat serà la festa dels més 

grans i més petits del Grup de 
Teatre de Ca n’Aguilera que 
se celebrarà dissabte dia 8 de 
juliol. Podeu consultar el pro-
grama d’actes a www.viladepi-
era.cat/centenari-teatre2017.
 
Festa d’estiu de l’Associació 
Ballestea
Aquest cap de setmana l’As-
sociació Ballestea ha volgut 
donar la benvinguda a l’estiu 
amb una festa en la que no 
han faltat actes diversos com 
una representació teatral, una 
botifarrada, un mercat, la fes-
ta holi, i balls de nit. La cele-
bració també ha comptat amb 
una exhibició dels alumnes 
de les activitats que organit-
za l’entitat que així han pogut 
mostrar a amics i familiars el 
que han fet durant el curs. 

Portes obertes a l’Hípica la 
Lluna
Diumenge els pierencs i pie-
renques van tenir l’oportunitat 
de visitar de forma gratuïta 
les instal·lacions de l’Hípica 
la Lluna. La jornada de portes 
obertes es va iniciar amb una 
exhibició de l’entitat Dispiera i 
una mostra de doma, salt i car-
rusel dels alumnes del centre. 
No va faltar un vermut gratuït 
amenitzat pel grup acústic pi-
erenc Give, un dinar i la visita 
a les instal·lacions. 

Un cap de setmana 
ple de propostes

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es
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CALAF / LA VEU 

L a música i els foc seran 
els grans protagonistes 
per celebrar la revetlla 

de Sant Joan a Calaf. La ce-
lebració començarà amb un 
berenar a la plaça dels Arbres 
a les 18.00 hores. Una hora 
després és previst que arribi 
la flama del Canigó que per-
metrà encendre les fogueres 
inscrites. Els corredors de 
BikeCalaf són, un any més, 
els encarregats de traslla-
dar-la des de Ponts a Calaf.
Després de la lectura del ma-
nifest, els Diables de l’Alta 
Segarra faran un especta-
cle pirotècnic que conduirà 
als assistents fins davant de 
la Sala d’actes municipal on 
tindrà lloc el sopar popular. 

Seguidament, hi haurà el ball 
amb el grup Crystal, i la mú-
sica seguirà fins la matinada 
amb els PD diabòlics que po-
saran música per a tothom. 

Informació pràctica
Els tiquets per al sopar popu-
lar es poden comprar, anti-
cipadament, a l’Ajuntament 
de Calaf i al Punt d’Infor-
mació Turística per 8 euros. 
El mateix dia el cost serà de 
10 euros. El menú del sopar 
estarà compost per pica-pica, 
amanida, botifarra amb mon-
getes, pa amb tomàquet, coca 
de Sant Joan, aigua, vi i cava.
Pel que fa a les fogueres, com 
cada any, cal que formalitzin 
la inscripció a l’Ajuntament, 
via telefònica o presencial-
ment, abans del 20 de juny.

El foc i la música, 
protagonistes per Sant 
Joan a Calaf

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

A quest mes de juny, 
l’Alcaldessa i la 1ª 
tinent d’alcalde de 

Sant Martí Sesgueioles es 
reuniran amb responsables 
del departament d’Estacions 
d’Adif per tal de reclamar una 
solució davant la mala situ-
ació de l’Estació de tren del 
municipi, que es troba a la lí-
nia de Barcelona a Lleida per 
Manresa.
L’Ajuntament demana a Adif, 

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles 
reclama a Adif millores a l’Estació de tren

II Trobada Dia Gran de 
Montmaneu

MONTMANEU / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
18 de juny, es va ce-
lebrar a Montmaneu 

per segon any consecutiu la 
Festa del Dia Gran , l’acte va 
començar, amb la celebració 
d’una missa a l’Esglesia de Sta 
Maria de Montmaneu, plena 
de gom a gom, durant el trans-
curs de la mateixa el mossèn 
va remarcar la importància 
d’aquesta celebració.
Tot seguit a l’Hotel Bayona de 
La Panadella es va dur a terme 
un esplèndid dinar per a tots 
els homenatjats i els veïns i fa-
miliars que van voler acompa-
nyar en aquest acte.
L’Alcalde,  Angel Farre Caru-
lla va dirigir unes paraules i va 
agrair a tots els homenatjats 
tot el treball i esforç que han 
fet perquè Montmaneu tires 

endavant, va remarcar que 
entre la feina que dur a terme 
l’Ajuntament i tots els veïns es 
preveu un futur esperançador.
Seguidament es va homenat-
jar a les persones mes grans 
del nostre municipi i es va fer 
entrega d’una placa a tots els 
matrimonis de mes de 50 anys 
de casats.
Per acabar l’acte l’Associació 
de la gent gran d’Igualada, 
del Casal del Passeig ens van 
delectar amb una magnífica 
actuació de Play Back amb 
cançons d’abans i d’ara, du-
rant aquesta actuació i amb 
la interpretació de la cançó 
La Rosa es va homenatjar a la 
persona mes gran de la troba-
da, la senyora Rosa Marqui-
lles.
Tots els assistents van rebre 
un petit obsequi amb motiu 
d’aquesta diada.

CALAF / LA VEU 

D imecres al vespre es va 
celebrar una nova ses-
sió de ‘L’Alcalde res-

pon’ durant la qual els membres 
de l’equip de govern de l’Ajunta-
ment de Calaf han fet balanç de 
les accions dutes a terme durant 
la primera meitat del mandat. 
Per fer-ho, cada regidor del 
grup municipal de Junts per 
Calaf ha repassat els compromi-
sos, vinculats a la seva àrea, que 
s’havien pres durant la campa-
nya electoral, explicant allò que 
ja s’ha fet i el que resta pendent.
Només iniciar la sessió l’alcalde, 
Jordi Badia, va destacar que du-
rant aquests primers dos anys 
“hem intentat endreçar l’Ajun-
tament i el poble”. A més, va 
recordar la rebaixa aconseguida 
en el deute del consistori, el que 
havia permès sortir de la tute-
la financera de la Generalitat. 
Això s’ha aconseguit, tal i com 
va explicar, “no endeutant-nos 
més, retallant despeses i amor-
titzant més del que hi havia 
previst”. I el que això permetrà, 
segons Badia, “és agafar múscul 
financer per afrontar les inver-
sions que tenim previstes per 
Calaf”.
La feina d’endreça s’està fent 
palesa en diferents àmbits de 
l’acció de govern. La regulació 
de les ajudes a les entitats, a tra-
vés de la signatura de convenis, 
el nou Reglament d’honors i 
distincions, i les ordenances de 
civisme i circulació, en són un 
clar exemple.
Amb el mateix objectiu de fer 
endreça, són visibles també els 

canvis en diferents carrers de 
Calaf per pacificar el trànsit o 
millorar la mobilitat de vehicles 
“buscant sempre el consens dels 
veïns”. A més, hi ha les accions 
fetes per adaptar diferents zones 
de la via pública que faciliten 
la circulació de persones amb 
mobilitat reduïda. La regido-
ra d’Urbanisme i Via Pública, 
Teresa Torrijos, va insistir en 
aquesta qüestió manifestant 
que “som conscients que no 
n’hi ha prou i per això seguirem 
treballant per adaptar les zones 
i facilitat la mobilitat a tot el po-
ble”.
Torrijos va explicar que la man-
ca de dotació pressupostària 
“no ens ha permès realitzar 
millores, durant el 2016, en el 
manteniment i arranjament 
de carrers i places”. Tot i això, 
va avançar alguns dels projec-
tes que s’executaran durant el 
present any que comportaran 
canvis importants en la fisono-
mia de la plaça Alta Segarra i al 
carrer de Xuriguera.
Pel que fa a la promoció econò-
mica, la seva regidora, Mont-
serrat Mases, va explicar la im-
portància de la “dinamització 
de diferents sector de Calaf i 
l’Alta Segarra a través de fires te-
màtiques com l’EcoFira, l’Agro 
Alta Segarra i la de la Carbassa”. 
També va exposar els progra-
mes de garantia juvenil per la 
inserció laboral dels joves del 
municipi i el foment de l’ocupa-
ció per a majors de 45 anys. A 
més, va informar de com s’està 
treballant amb empresaris i co-
merciants per tal d’impulsar el 
teixit comercial i empresarial.

En l’àmbit de participació ciu-
tadana es va destacar l’èxit dels 
primers pressupostos participa-
tius de la població, l’elaboració 
del nou Pla Local de Joventut, 
ja aprovat, i els de participació 
ciutadana i d’acció cultural que 
s’estan acabant de perfilar amb 
l’ajuda de la Diputació de Bar-
celona.
El regidor de Cultura i Partici-
pació Ciutadana, Jordi Fitó, va 
posar l’èmfasi en el pas enda-
vant que s’havia fet per posar en 
valor el patrimoni cultural de la 
vila, replantejant o promovent 
noves festes de caire popular 
com el Tasta la plaça, els Jocs 
Florals o la Festa Major. I va 
afegir el salt de qualitat i l’estalvi 
econòmic que havia suposat en-
trar al Programa.cat “permetent 
que l’Ajuntament i els progra-
madors locals puguin oferir in-
teressants propostes culturals”.
Finalment, també es van deta-
llar les polítiques socials i d’en-
senyament en les quals s’ha tre-
ballat aquests dos primers anys. 
La regidora, Montserrat Isern, 
va explicar la regulació dels ba-
rems que facilita i fa més justos 
i objectius els ajuts atorgats en 
forma de beques, com les de lli-
bres i material escolar que s’han 
incrementat, alimentació o 
també per qüestions relaciona-
des amb la pobresa energètica. 
Va exposar l’èxit de participació 
de la Segona Setmana de la Gent 
Gran, el programa CUEME i les 
reunions “amb tots els centres 
educatius que ens serveixen per 
coordinar-nos millor” així com 
per compartir coneixements, 
experiències i interessos”.

L’equip de govern de l’Ajuntament de 
Calaf fa un balanç positiu dels dos 
primers anys de mandat

propietari de la caseta de l’Es-
tació, una millora de l’edifica-
ció ja que actualment l’espai 
està en risc de despreniment 
del sostre i de caiguda de 
material fora del perímetre 
tancat, malgrat l’espai estigui 
protegit amb una doble tanca 
metàl·lica.
Aquesta situació posa en pe-
rill la seguretat de les perso-
nes usuàries del servei o que 
transiten per aquest espai, 
i per aquest motiu l’Ajunta-
ment proposa a l’empresa que 

realitzi una rehabilitació total 
de l’edifici, o que procedeixi 
a fer l’enderroc d’aquest i creï 
una zona d’esbarjo.
A part d’aquesta incidència, 
també s’ha alertat de la mala 
conservació del pas subter-
rani i els murs de retenció de 
terres que es va realitzar l’any 
2008. L’any 2013 un dels murs 
es va enderrocar i va ser repa-
rat; el passat mes de març va 
tornar a caure l’altra part del 
mur i l’Ajuntament encara no 
ha rebut resposta.
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MONTMANEU / LA VEU 

La consellera de Gover-
nació, Administracions 
Públiques i Habitatge, 

Meritxell Borràs; el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Jo-
sep Rull, i la consellera d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Meritxell Serret, 
van presentar divendres pas-
sat a Montmaneu, la línia de 
subvencions del Govern de la 
Generalitat per a inversions en 
camins públics de titularitat 
local, adreçades als municipis 
i comarques de Catalunya, per 
al període 2018-2020. 
La consellera Borràs ha desta-
cat que aquest Pla de camins 
és resultat de l’esforç conjunt 
que han fet les tres conselleries 
per donar resposta a una peti-
ció que des del món local feia 
temps que es reclamava: “La 
necessitat d’arranjar aquests 
camins es produeix, bàsica-
ment, en municipis d’una gran 
extensió, però amb pocs re-
cursos i, per tant, si no hi ha-
via l’ajuda directa per part del 
Govern de Catalunya, aquests 
camins no es podien arreglar”, 
ha subratllat. Borràs ha dit 
que tot i les dificultats pressu-
postàries del Govern, “les tres 
conselleries ens hem conjurat 
per fer realitat que totes les 
persones, visquin on visquin 
del nostre país, puguin viu-
re amb la mateixa qualitat de 
vida, aquest és l’objectiu del 
Govern del país”, ha reblat.
Per la seva banda, la conselle-
ra Serret ha dit que “una bona 
xarxa de camins rurals és una 
estructura fonament que con-
tribueix a assentar l’activitat 
econòmica i gent al territori”. 
Serret ha explicat que facilitar 

l’accés a serveis bàsics als po-
bles “vol dir facilitar que més 
persones puguin desenvolu-
par projectes professionals i 
de vida al voltant del sector 
primari i de l’entramat soci-
oeconòmic que se’n deriva”. 
També ha recordat que amb 
aquest pla s’afavoreix l’accés 
a explotacions agràries i a les 
masses forestals per mante-
nir l’activitat en el sector i un 
medi ben gestionat. “Un pas 
important per a l’equilibri ter-
ritorial i la cohesió econòmi-
ca, social i ambiental del país”, 
ha afirmat. 
El conseller Rull ha assegu-
rat que l’estat del benestar, en 
una part de Catalunya, també 
és accessibilitat. “El pla de ca-
mins és una aposta estratègica 
de país”, i ha afegit que “és una 
inversió molt important de 
cara al futur perquè incideix 
en la capacitat de transforma-

ció dels municipis”.

Ens locals que poden sol·lici-
tar els ajuts
El Govern hi destinarà una 
dotació total de 29,5 milions 
d’euros, dels quals 16 milions 
els aportarà el Departament 
de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge; 
9 milions seran a càrrec del 
pressupost del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, i 
4,5 milions, a càrrec del De-
partament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació.
Aquests ajuts tenen la voluntat 
d’incidir en la cohesió territo-
rial, garantir l’accessibilitat als 
nuclis de població i afavorir 
la mobilitat arreu del territo-
ri. Alhora, responen també al 
compromís del Govern de la 
Generalitat per donar suport 
als petits municipis, que són 
els que presenten més difi-

El Govern destinarà prop de 30M d’euros a finançar 
la millora i condicionament dels camins rurals

cultats per poder dur a terme 
aquest tipus d’actuacions.
Els ens locals podran destinar 
les subvencions a finançar les 
actuacions de millora i con-
dicionament que es duguin a 
terme en un o més camins del 
municipi o comarca, sempre 
que formin part de la xarxa 
veïnal i rural de camins d’ús 
públic de titularitat local i que 
siguin, principalment, en àm-
bit no urbà i aptes per al tràn-
sit rodat motoritzat.
Poden sol·licitar els ajuts els 
municipis de muntanya i els 
que pertanyen a una comar-
ca de muntanya, sense límit 
de població; els municipis 
amb una població inferior a 
5.000 habitants; els municipis 
capitals de comarca amb una 
població inferior a 20.000 ha-
bitants; els consells comarcals 
de muntanya, i el Conselh Ge-
nerau de l’Aran.

PUJALT / LA VEU 

El passat dissabte, 17 de juny, 
es va produir una trobada 
d’agrupacions astronòmi-
ques a l’Observatori de Pu-
jalt per tal de portar a terme 
una observació astronòmica. 
Es van reunir per una banda 
l’Agrupació Astronòmica de 
Barcelona, Aster, l’Agrupa-
ció Astronòmica de Sabadell 
i l’Agrupació Astronòmica 
de l’Anoia, AstroAnoia. Més 
d’una trentena de persones 
amb diferents telescopis van 
poder gaudir d’una nit fan-
tàstica amb bona tempera-
tura. Es va poder observar 
els planetes Júpiter i Saturn, 
estels dobles, nebuloses, cú-
muls d’estrelles i galàxies, i 
fins i tot el cometa Jonhson. 
S’adjunta una foto del cometa 
amb un parell de galàxies de 
fons que va registrar en Josep 
Maria Llenas de l’Observatori 
de Pujalt el mateix dissabte.  
La propera trobada d’agru-
pacions, amb observació a 
través de telescopi, es porta-
rà a terme el dissabte 22 de 
juliol. Són observacions que 
estan obertes al públic en ge-
neral encara que no s’hagi fet 
cap observació i el guiatge es 
porta a terme des del mateix 
Observatori de Pujalt. Per re-
serves es pot enviar un mail a 
observatoripujalt@gmail.com 
L’Observatori de Pujalt es 
troba a l’altiplà central, a 
750m d’altitud, lluny de 
grans nuclis urbans i és un 
dels indrets amb millor cel 
de la Catalunya Central per 
tal de portar a terme una ob-
servació astronòmica. 

Trobada 
d’agrupacions 
astronòmiques a 
l’Observatori de 
Pujalt

Marta Muñoz Tarragó

TERÀPIES NATURALS IGUALADA
Teràpia Regressiva · Feng shui · Reiki

Associada a COFENAT i ANYDA

martamuñoz.com
terapias@martamuñoz.com636 879 203
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CALAF / LA VEU 

L ’Ajuntament de Calaf 
promou, per segon any 
consecutiu, els pressu-

postos participatius per tal 
que els ciutadans, a nivell in-
dividual o a través d’una en-
titat o col·lectiu, puguin pro-
posar projectes d’inversió a 
fer al municipi. La voluntat és 
destinar un import de 60.000 
euros a la partida destinada 
als pressupostos participa-
tius, que estarà condicionada 
a l’aprovació dels pressupos-
tos de l’Ajuntament del 2018. 
Si és fes efectiu suposaria un 
increment del 20% respecte 
als primers convocats fa un 
any. Cada una de les pro-
postes no podrà superar els 
12.000 euros de pressupost i 
haurà de ser d’interès general.
Qualsevol persona empadro-
nada a Calaf, entitat, associ-
ació o grup estable del mu-
nicipi, registrat al directori 
d’entitats de l’Ajuntament, pot 
proposar projectes. Un dels 
requisits fonamentals que 
haurà de complir enguany és 
que aquest sigui d’interès ge-
neral per a la vila i els ciuta-
dans de Calaf.
A partir d’ara i fins al 30 de 
setembre es poden presen-
tar les propostes, omplint el 
formulari que es pot trobar a 
l’edifici consistorial o a l’Ofi-
cina d’Informació Turística. 
També es pot fer a través d’un 
formulari on-line que es pot 
trobar al web www.calaf.cat. 

Posteriorment, a principis de 
l’any 2018, seran els propis vi-
latans qui escolliran els pro-
jectes que finalment es duran 
a terme.
En aquest formulari cal des-
criure el detall de la propos-
ta i aportar un pressupost el 
màxim de detallat possible, 
amb l’IVA inclòs. Per això, 
si és necessari, les persones 
interessades poden sol·licitar 
l’ajuda i assessorament dels 
tècnics municipals abans de 
presentar una proposta.

Admissió i elecció final dels 
projectes
Un cop rebudes totes les pro-
postes, els tècnics de l’Ajun-
tament de Calaf seran els en-
carregats d’aprovar-les o bé 
descartar-les ja sigui perquè 
no s’adeqüen a la legalitat vi-
gent, perquè no són d’interès 
general o bé perquè superen 
els 12.000 euros de pressu-
post.
El ciutadans del municipi fa-
ran la tria final dels projectes 
que s’acabaran executant a 
través d’un procés de partici-
pació. Les propostes valida-
des pels tècnics es publicaran 
al butlletí municipal del mes 
de desembre. Allí hi haurà 
una butlleta per tal de parti-
cipar en les votacions que es 
duran a terme durant el mes 
de gener de 2018. També es 
podran fer on-line a través 
d’un portal que habilitarà 
l’Ajuntament de Calaf.
Mitjançant aquesta butlleta 

de votació, es podran repartir 
cinc punts entre els projec-
tes elegits per a cada ciutadà. 
Podran votar tots els calafins 
que el dia que vagin a votar 
hagin complert els 16 anys i 
que en el moment de votar 
estiguin empadronats a Calaf. 
Informàticament es contro-
larà que cada persona només 
pugui votar una vegada.

L’execució dels projectes del 
2017 segueixen endavant
Set són els projectes que van 
sortir elegits en els primers 
pressupostos participatius 
per executar durant aquest 
2017. Dos ja s’han completat: 

L’Ajuntament de Calaf destinarà 60.000 euros 
als segons pressupostos participatius

l’adquisició d’un nou equip 
de so i llum i l’actuació al 
bosc del Rentador habilitant 
un espai amb taules i bancs i 
la instal·lació de tanques a la 
vora del rierol.
Per altra banda, s’han co-
mençat a executar les obres 
de millores al barri de La 
Pineda que preveu la ins-
tal·lació de tres nous passos 
de vianants on s’adapta la 
vorera per fer-la accessible, 
noves senyalitzacions viàri-
es i la millora de l’interior 
de la plaça de Catalunya. La 
previsió és que per la Festa 
Major del barri totes les ac-
tuacions hagin finalitzat.

Properament, finalitzarà la 
rehabilitació de la façana del 
Casino de Calaf, on només 
resta la part de pintura. I que-
daran pendents el ‘Projecte 
pati’ de l’Escola Alta Segarra, 
que es començarà coincidint 
amb l’inici de les vacances es-
colars, i la millora de l’enllu-
menat de la pista de bàsquet 
del Pavelló poliesportiu mu-
nicipal, que també comença-
rà properament, una vegada 
finalitzada la temporada es-
portiva.
De cara a la tardor, és previst 
que pugui executar-se part 
del projecte de millora dels 
parcs infantils.

ELS PRATS DE REI / LA VEU 

E l passat diumenge al 
migdia va tenir lloc la 
inauguració del parc 

de davant de les piscines 
municipals així com la re-
forma d’aquest equipament. 
L’acte va comptar amb la 
presència del Sr. Josep Ra-
mon Mut, Diputat delegat 
de l’Àrea d’Urbanisme de la 
Diputació de Barcelona així 
com d’un nombrós públic. 
En els parlaments, l’Alcaldes-
sa, va destacar que aquestes 
dues inversions responen a 
una demanda de fa anys per 
part de la ciutadania. En el 

cas del parc, obra projectada 
per la Diputació de Barcelo-
na i executada per l’empresa 
MOIX, s’ha aconseguit un 
espai més obert, s’han instal-
lat nous elements infantils 
així com s’ha adequat tot el 
perímetre i distribució inte-
rior de l’espai. Per altre ban-
da, en el cas de la piscina, 
s’ha portat a terme una re-
forma integral del vas fent-
lo i del paviment de la zona 
de platja. Aquestes actuaci-
ons permetran un important 
estalvi d’energia i també de 
productes per la desinfecció 
i cloració de l’aigua. L’Alcal-
dessa va remarcar aquest as-

pectes de millora en la soste-
nibilitat de l’equipament. 
Per la seva banda, el Sr. Jo-
sep Ramon Mut, va agrair la 
bona tasca de l’equip de go-
vern en aquestes actuacions 
així com la feina que estan 
fent per al municipi a més de 
destacar quin és i ha de ser la 
participació i col·laboració 
de la Diputació de Barcelona 
en els municipis petits com 
és el cas dels Prats de Rei. 
Els assistents van poder vi-
sitar ambdós equipaments. 
La piscina municipal obri-
rà les seves portes el proper 
dissabte dia 24 de juny.

S’inaugura el parc de davant les piscines 
i la reforma de la piscina dels Prats de Rei



Ferran López continuarà dirigint 
l’Igualada Hoquei Club
HOQUEI / LA VEU 

F erran López  seguirà al 
capdavant de a l’Igua-
lada Calaf Grup la pro-

pera temporada. El tècnic de 
Sant Sadurní renova per un 
any més i afronta la que serà 
la seva tercera temporada com 
a entrenador del conjunt arle-
quinat. Ha assegurat que “és 
molt fàcil renovar per l’Iguala-
da perquè hi estic molt a gust i 
m’hi sento molt valorat. És un 
plaer continuar una tempora-
da més”.
L’entrenador, que va arribar a 
la banqueta de l’Igualada pro-
cedent del Noia Freixenet, ara 
fa dues temporades, sempre ha 
aconseguit classificar a  l’Igua-
lada entre els vuit primers de  
l’OK Lliga, i d’aquesta manera, 
accedir a la Copa de la CERS.
Ferran López està molt in-
tegrat al club i a la ciutat i 
continuarà treballant per 
aconseguir bons resultats i 
al mateix temps continuarà 
donant oportunitats als jo-
ves jugadors de la base. Sobre 
la plantilla de la temporada 
17/18, més jove que la que ha 
disputat el campionat d’aquest 
any, López ha dit que ja era la 
premissa amb que treballaven. 
A més, ha afegit que “m’agra-
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den els equips joves amb un 
toc d’experiència. En aquest, 
hi ha una bona combinació de 
veterania i de joventut que ha 
d’acabar d’explotar”. Sobre el 
protagonisme de la base, ha 
destacat que “sent el club que 
som, seria un error no confi-
ar-hi”.

Roger Bars i Jordi Méndez, 
amb Espanya S20
Els jugadors arlequinats Roger 
Bars i Jordi Méndez han estan 
convocats pel seleccionador  
Sub-20, Sergi Macià, per dis-
putar el World Roller Games a 
Nanjing (Xina) del 27 d’agost 
al 2 de setembre. Bars ha re-
conegut al portal del club que 

estan “mooolt contents. És un 
premi pel club i per nosaltres 
mateixos”. 
La preparació per aquest cam-
pionat començarà el dia 10 
de juliol. Els seleccionats han 
estat convocats al pavelló de 
Vilafranca del Penedès. 
La llista definitiva la formen 
aquests jugadors:
Martí Zapater-M. Vendrell
Xavier Arcas-FC Barcelona 
Adrià Ballart-Manlleu
Roger Bars-Igualada
Aleix Domènech-Arenys M.
Albert Bigas-Manlleu
Jordi Méndez-Igualada
Pablo Najera-FC Barcelona 
Àlex Joseph-Arenys de Munt
Lluís Ricart-Làser Caldes

MUNTANYA / LA VEU 

E ls millors especialistes 
en verticals s’han citat 
a Ordino en la quarta 

edició de la Casamanya Ex-
trem, que igual que les ante-
riors, ha resultat vibrant. Nil 
Cardona i Laura Orgué han es-
tat els més forts i s’han apuntat 
una victòria de prestigi en les 
Vertical Series de les Skyrun-
ner National Sèries Spain, An-
dorra & Portugal.
En aquesta edició el clima ha 

Laura Orgué s’imposa 
a la Casamanya Extrem

respectat als corredors i la 
Casamanya Extrem s’ha po-
gut disputar seguint el traçat 
original i que la converteix en 
una de les verticals més dures 
del món, gràcies al seu ascens 
directe entre el centre d’Or-
dino i el pic del Casamanya a 
2.752 metres d’altitud en tan 
sols 5 quilòmetres i superant 
1.440 metres de desnivell. En 
categoria femenina Laura Or-
gué, actual Campiona del Món 
de Quilòmetre Vertical i gran 
dominadora de l’especialitat, 
ha aconseguit la seva quarta 
victòria en quatre edicions i 
es converteix en la reina in-
discutible de la prova. Orgué 
ha batut amb solvència a les 
altres corredores i ha marcat 
un excel·lent crono de 1:08:51, 
superant a Maider Fraile que 
ha estat segona amb 1:20:09 ja 
Iolanda García, que ha tancat 
el podi amb 01:21: 13.
Després de la disputa del Ca-
samanya Extrem, les Vertical 
Series decidiran en KV do 
Fanal del 10 de setembre, i es 
completen amb la Vilaller Ver-
tical Race del 26 d’agost com 
Skyrunning National Champi-
onship Vertical.

Molta participació al torneig 
de pàdel Caprabo-Crossland
PÀDEL  / LA VEU 

E l Caprabo Crossland va 
ser un èxit tant de igual-
tat esportiva com de 

participació (88 participants). 
A la categoria A treballadíssi-
ma victòria del Marc Corcelles/
Carlos Jiménez resolta en el tie-
break per 7-5 desprès d’empat 
a 1 en sets enfront Nil Munné/
Josep Llorach. En el partit pel 
tercer i quart lloc Carles Costa/
Jaume Mallart van resoldre da-
vant uns cansats Roger Rosich/
Ramón Gabarró. A la catego-
ria femenina, Marta Hidalgo/
Carla Gassó van fer bons els 
pronòstics dominant la gran fi-
nal a la Rosa Sanuy/Teresa Jor-
ba en dos sets. Terceres foren 

les joves Mònica Òdena/Laia 
Aguilera guanyant pel bronze 
davant Eva José/Mireia Parra-
mona. En la categoria B mas-
culina domini incontestable 
de Joan Figuerola/Xavi Balp 
davant Marc Rabell/Gerard 
Poch en una renyida final de 
dos sets. Tercers del podí van 
ser Jordi Ferrer/Xavi Cantero 
desfent-se de Jordi Pallarès/
Abraham Costa i finalment en 
la categoria femenina B iguala-
díssima final entre Mònica Fer-
rer/Neus Fresnedoso resolta en 
el tie-break per 7-5 davant Mar 
Piqué/Irene Gil. Terceres van 
ser Mercè Muntané/Teresa Iz-
cara guanyadores del duel pel 
bronze davant Dolors Morera/
Montse Teixidó.

Enric González i Sergi Carrión, al CBI

BÀSQUET / LA VEU 

E nric González -a la 
foto- serà el nou entre-
nador del Sènior Fe-

mení A la propera temporada. 
Es tracta d’una persona amb 
moltíssima experiència en el 
bàsquet femení, actualment 
és el seleccionador català de 
l’equip mini, equip amb el que 
ha estat diverses vegades cam-
pió d’Espanya.  A més a més 
l’Enric ha entrenat equips de 
Copa Catalunya femenina i 
també ha estat entrenadors 
dels equips de base del Barça 
de Bàsquet. L’objectiu mar-
cat per la propera temporada 

es salvar la categoria jugar de 
forma vistosa i atractiva per 
l’afeccionat i seguir desenvolu-
pant les jugadores joves i amb  
projecció del Club. 
D’altra banda, Sergi Carrión, 
és nou reforç de l’equip d’EBA.
Es tracta d’un jugador exte-

rior que ajudarà l’equip en 
tasques de base i escorta. Les 
dues darreres temporades ha 
jugat a Copa Catalunya amb 
el CB. Artés, i anteriorment 
ho ha fet  a preferent amb el 
Bàsquet Olost i el FC Barcelo-
na entre d’altres.  
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La Nit dels Campions de la Federació Catalana de 
Futbol va omplir Can Papasseit de Vilanova
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BUFF Mountain 
Festival a la 
Vall de Boí

FUTBOL / LA VEU 

C an Papasseit es va 
quedar petit per aco-
llir tots els campions 

del territori convocats per la 
Federació Catalana de Fut-
bol en el marc de la Nit dels 
Campions. Una cerimònia 
àgil i emotiva que va combi-
nar equilibradament els més 
de 25 reconeixements que es 
van fer.
L’acte es va introduir amb 
un vídeo amb el resum de la 
temporada i tot seguit es van 
obrir els parlaments institu-
cionals que va encetar l’alcal-
dessa Noemí Trucharte. 
Durant la seva intervenció, 
Trucharte va destacar l’objec-
tiu d’aquest acte que ha de ser, 
va dir, una festa de reconeixe-
ment als equips campions, que 
vol dir també, un reconeixe-
ment a la feina i a la il·lusió  de 
tot un equip de treball: juga-
dors i jugadores, entrenadors, 
famílies i juntes directives. Un 
premi a la perseverança, a la 
feina ben feta, va dir l’Alcal-
dessa. 
Francesc Borrega, delegat a 
l’Anoia de la Federació Cata-
lana de Futbol, també va in-
tervenir per fer un repàs dels 
projectes que s’han impulsat 
en les darreres sis temporades 
i en va fer un balanç molt posi-
tiu. Va destacar els serveis que 
es presten als clubs i el treball 

en xarxa amb les diferents de-
legacions territorials. Va posar 
especial èmfasi en la promo-
ció i foment del futbol femení 
i també en les campanyes per 
treballar els valors en l’esport, 
encaminades a eradicar la vio-
lència als camps de futbol.
L’homenatge als presidents, el 
premi al fair play i dos premis 
especials van encetar una llar-
ga llista de guardons
Després de la intervenció del 
president de la Federació, que 
es va fer a través d’un vídeo, 
va començar la cerimònia de 
lliurament de premis que va 
homenatjar, primer, als presi-
dents que han deixat o deixa-
ran el seu càrrec aquesta tem-
porada. Els reconeixements 
van ser Hèctor Rodríguez del 
Piera; Juan Manuel Llavinas, 
del Masquefa; Eladio Hernán-
dez de l’Òdena i Josep Solé del 
Jorba. 
La Federació Catalana de Fut-
bol va oferir un premi fair 
play, a l’equip de 1a Divisió 
femení Infantil-Aleví G1, per 

la seva conducta exemplar al 
camp. 
I també va atorgar dos premis 
especials. Un per a Bartomeu 
Jérez, per la seva trajectòria 
al Comitè Tècnic d’Àrbitres 
de l’Anoia tant com a àrbitre 
com a col·laborador. L’altre va 
ser per a José Manuel Cazorla, 
per la seva trajectòria al Club 
Futbol Igualada.
El gran gruix de premis van 
ser per als clubs campions de 
lliga. Els primers a recollir el 
seu guardó van ser els cadets  
de 2a divisió de Futbol Sala 
G4, Restaurant Bar Biarritz 
de CFS Capellades, seguits de 
dos equips femenins: L’equip 
juvenil-cadet G2 de l’Iguala-
da que milita a segona divisió 
i l’infantil-aleví G” també de 
l’Igualada que va guanyar el 
torneig complementari de se-
gons divisió.
Pel que fa a futbol amateur, 
es va premiar l’equip de la 
Unión Deportiva San Mau-
ro que milita al grup 7 de 
Quarta Catalana.

El grup de campions més 
nombrós va ser el del futbol 
base. Aquests van ser tam-
bé els premis més aplaudits i 
emocionants de la nit. Es van 
guardonar: l’equip juvenil del 
San Mauro de 2a divisió; l’In-
fantil del Piera de 1a divisió; 
l’infantil de l’Igualada de 2a 
divisió i els equips infantils 
del Capellades i del Piera que 
van guanyar el Torneig Com-
plementari de 2a divisió dels 
seus respectius grups.
El segon bloc de premis va 
comptar amb la presència 
del regidor d’esports Camilo 
Grados a l’escenari. En aquest 
bloc es van premiar els equips 
alevins de l’Igualada de 2a i 3a 
divisió; i els del CE Anoia i el 
San Mauro de 3a divisió.
El darrer bloc de premis va 
anar a càrrec de Francesc 
Borrega i l’Alcaldessa Noemí 
Trucharte i va reconèixer els 
equips campions de categoria 
benjamí i prebenjamí. 
Els equips benjamins del San 
Mauro, del Capellades i de 
l’Igualada van ser premiats 
per la seva victòria al Torneig 
Complementari de 3a divisió. 
També es va guardonar l’equip 
de 3a divisió del Capellades, i 
el benjamí del San Maure que 
es va proclamar campió del 
Torneig complementari de 
3a divisió, grup 10. El darrer 
aplaudiment se’l va endur el 
prebenjamí del CF Igualada.

Sota la pretensió d’apropar la 
muntanya a tothom, la marca 
igualadina BUFF® presenta el 
Mountain Festival Vall de Boí; 
un esdeveniment únic i origi-
nal, dissenyat perquè grans i 
petits puguin participar en tot 
un seguit d’activitats lúdiques 
i esportives en contacte amb la 
natura. Tindrà lloc els dies 7, 
8 i 9 de juliol a Barruera, a la 
Vall de Boí (Lleida). 
Combina activitats gratuïtes i 
de pagament a preus reduïts 
per tal que les famílies puguin 
organitzar un cap de setmana 
de desconnexió en un dels en-
torns naturals més reconeguts 
de Catalunya com és el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici.
Les més de trenta activitats 
que composen el festival es-
tan pensades perquè petits i 
grans, experts i amateurs pu-
guin passar un cap de setmana 
esportiu, cultural i ple d’entre-
teniment.
El festival coincideix amb l’ac-
te tradicional de la Baixada de 
Falles d’Erill la Vall, declara-
des com a Patrimoni Mundial 
per la UNESCO, i que es faran 
la nit de divendres 7 de juliol. 
La gastronomia també tindrà 
el seu espai amb dues zones 
de Food Trucks. El festival in-
clourà la quarta edició de l’èpi-
ca cursa BUFF® Epic Trail Ai-
güestortes, que va reunir més 
de 6.000 visitants en la seva 
darrera edició.

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. 



Jordi Y. Matsuoka i Marc Sánchez, 
campions d’Espanya

Marc Sánchez i Jordi Y. Matsuoka.

ATLETISME  / LA VEU 

E ls atletes del CAI Pe-
tromiralles Jordi Yos-
hinori Matsuoka i 

Marc Sánchez, col·laboren a 
que la Selecció Catalana ab-
soluta es proclami, per 7a ve-
gada consecutiva, Campiona 
d’Espanya per Federacions 
Autonòmiques a Ciudad Real. 
La Selecció Catalana va asso-
lir per 7a vegada consecutiva 
la victòria en la classificació 
conjunta masculina i femeni-
na, aquest dissabte 17 de Juny, 
al Campionat d’Espanya per 
Federacions Autonòmiques 
disputat al complex esportiu 
de Ciudad Real.
L’equip català va guanyar amb 
582 punts, per davant de la 
Comunitat de Madrid, segona 
amb 519 punts, i d’Andalusia, 
tercera classificada amb 501 
punts.
 A aquest excel·lent resultat hi 
van contribuir els atletes del 
Club Atlètic Igualada Petro-
miralles Jordi Yoshinori Mat-
suoka i Marc Sànchez, que van 
ser seleccionats per formar 
part de l’equip  català. 
Jordi Yoshinori Matsuoka, at-
leta de categoria Promesa, va 
assolir el 3r  lloc i la medalla 
de Bronze en el salt de llarga-
da, amb 7,22 m., mentre que el 
també atleta de categoria Pro-
mesa Marc Sànchez era 5è en 
salt d’alçada amb 2,06 metres. 
Els atletes catalans van prota-
gonitzar una excel·lent actua-
ció, guanyant 8 proves, i asso-
lint 9 segons llocs i 6 tercers. 

Anada a Montserrat amb la 
Torxa, dels atletes del CAI
El proper divendres, 23 de 
Juny al vespre, el Club Atlè-
tic Igualada Petromiralles té 
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previst efectuar un any més la 
tradicional cursa atlètica per 
relleus Igualada – Monestir 
de Montserrat  amb la tor-
xa, recorregut d’uns 27 Km. 
aproximats, portant el foc de 
la Flama del Canigó que apro-
ximadament a les 8 del vespre 
haurà arribat pel mateix siste-
ma de relleus atlètics a Iguala-
da, i fent-lo arribar al santuari 
de la Verge bruna.
La data del 23 de Juny, aniver-
sari de la fundació del Club, 
té un significat especial per 
als atletes del Club anoienc, 
en efectuar-se anyalment  la 
commemoració de la funda-
ció de l’entitat, el 23 de Juny 
del 1952.
Recordem que la millor marca 
de la cursa de relleus  Iguala-
da - Montserrat  amb la torxa 
es l’assolida l’any 1987 per un 

grup d’atletes del CAI, amb 
1h. 15m.09 segons, i que en-
guany serà el 58è aniversari de 
la tradicional cursa atlètica del 
C.A. Igualada. 

Jordi Fernández, primer en 
5.000 m.ll. al Meeting de Ve-
terans de la Mar Bella
D’altra banda, l’atleta Veterà 
del CAI Petromiralles Jordi 
Fernández Aguado, va asso-
lir diumenge la victòria en els 
5.000 m.ll. del Meeting de Ve-
terans de la Mar Bella, al Poble 
Nou barceloní.
Fernández era 1r amb un 
registre de 16’46”14, impo-
sant-se amb un percentatge 
del 80,81%.
El Juvenil Hèctor Ramos  era 
3r en l’Alçada masc., amb 1,92 
m., en la prova absoluta dispu-
tada en la mateixa reunió.  

Aitor Caldito, sotscampió 
d’Espanya cadet
ATLETISME  / LA VEU 

L ’atleta Cadet del C.A. 
Igualada Petromiralles 
Aitor Caldito, es va 

proclamar sotscampió d’Es-
panya CSD per seleccions 
Autonòmiques, formant part 
de la Selecció Catalana, en la 
seva participació al Campio-
nat d’Espanya disputat el cap 
de setmana passat -dissabte i 
diumenge - a Lorca (Múrcia).  
Individualment, Aitor Caldi-
to era el guanyador i meda-
lla d’Or en el triple salt amb 
un millor intent de 13,52 m., 
marca personal de l’anoienc,  
que era a més 6è amb 45”16 
amb el relleu de 4 x 100 m. 
català format per Ismael Faty - 
Aitor Caldito - Mario Montes 
i Arnau Roig.
La Selecció Catalana es va 
proclamar sots campiona es-
tatal en masculins amb 266 
punts, a únicament 2 punts 
de la Comun. Valenciana, 1rs. 
amb 268 p., i per davant de 
Castella Lleó, 3ers. amb 261 
punts, entre 17 selecc. autonò-
miques participants.
La Selecció Catalana era cam-
piona estatal en femenines 
amb 259 punts, seguides d’An-
dalusia, 2es. amb 251 punts  i 
de Castella/Lleó, 3eres. amb 

239 punts, entre 17 selecc. 
participants.

Jan Roca, rècord 
d’Igualada en 400 m. tan-
ques
L’atleta Promesa del CAI Pe-
tromiralles Jan Roca, va asso-
lir un nou rècord d’Igualada 
absolut en la prova dels 400 
m. tanques, en el decurs de la 
1a Diada de la Velocitat Ciu-
tat de Gavà, el passat 17 de 
Juny a les pistes de la Bòbila 
de Gavà. Hi participaren 5 
atletes del CAI Petromiralles, 
amb una gran actuació global.
Jan Roca era 1r a la final B 
amb un registre de 53”12 en 
els 400 m. tanques, rècord 
d’Igualada, superant els 54”27 
d’Albert Hernàndez -CAI- del 
27/05/2012 al Serrahima bar-
celoní.
El Junior Guillem Carner 
s’imposava a la final A dels 
800 m.ll.  amb 1’51”82. La 
també Junior Anna Asensi era 
3a a la final A dels 200 m.ll. 
amb 25”44.  
El Cadet Gerard Farré era 
2n. a la final A dels 300 m.ll. 
amb 38”43. El Promesa Victor 
Pifarré era 3r. en la seva s/f. 
dels 100 m.ll. amb 11”12 (vent 
+2,3 m/s.), a més de 4t. a la fi-
nal C dels 200 m.ll. amb 23”02.
                                                                                                             

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



L’Igualada FHCP assoleix la medalla 
de bronze en la Copa de la Lliga
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Anna Noguera guanya el 
Triatló de València 113

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU 

D iumenge es va dis-
putar la Final4 de la 
Copa de la Lliga a la 

pista de “Can Xarau” a Cer-
danyola. A la primera semifi-
nal, les igualadines van perdre 
contra el que acabaria essent 
el guanyador de la copa, el CH 
Mataró, per un ajustat 7-6. 
Més tard, superava al Reus 
Deportiu per 5-3 en un partit 
molt intens.
Aquest matx tancava la tem-
porada per a les igualadines. 
Una temporada que acaba 
amb la sensació de que es 
podia haver fet més i millor 
pel que fa al primer equip. A 
l’equip “B” de Primera Cata-
lana, la temporada va ser ro-
dona i es va emportar la lliga 
d’aquesta categoria per pu-
jar a Nacional Catalana i que 
tornarà en mans del CE Noia 
per poder disputar i gaudir de 
l’ascens. El FEM16 del Nítidus 
Igualada va quedar 8è de Ca-
talunya en el seu primer any 
d’existència. Les benjamines 
de La Sandvitxeria van quedar 
5es de Catalunya en el seu se-
gon any de federades. I el Mi-
nifem d’Instal·lacions Sevilla 
ha anat acumulant partits i ex-
periència per fer bons papers 
més endavant.
Ara ja toca descansar per co-
mençar la nova temporada 
amb les piles carregades i a les 
ordres de la nova inquilina, 
l’exentrenadora de l’Hostelcur 
Gijón Maria Fernández “Pul-
gui” que ja treballa en el nou 
projecte esportiu.

Elba Garreta, un any més
L’Elba Garreta seguirà una 
temporada més al seu club. 
Ho farà sota la direcció de la 

Maria Fernández “Pulgui” que 
encapçala l’ambiciós projecte 
esportiu que ha de tornar a 
l’equip igualadí a l’elit de l’ho-
quei patins.
Amb aquesta renovació, l’Igua-
lada Femení HCP va perfilant 
la plantilla de la propera tem-
porada després de la renovació 
de la jove i talentosa portera 
Laia Navarrete i el fitxatge de 
l’entrenadora asturiana. La ju-
gadora igualadina, peça clau 
de l’equip igualadí les darreres 
temporades, confia en asso-
lir els objectius marcats per 
l’equip tècnic per tornar l’equip 
on es mereix, a l’OKlliga.
En els propers dies, l’Igualada 
Femení té previst anunciar no-
ves incorporacions al primer 
equip i que tindran molt de 

pes en el nou projecte.

Tres igualadines, campiones 
de França
D’altra banda, a finals del mes 
de maig la jugadora Anna Gil 
Vendrell i la portera Laura Ba-
laguer Orellana (fotografia) es 
van proclamar Campiones de 
la Lliga francesa d’hoquei pa-
tins amb l’equip d’US Coutras 
Rink-Hockey al qual han mili-
tat aquesta temporada. 
A més també van partici-
par a la Copa d‘Europa de 
clubs fins a quarts de final, 
juntament amb l’altra porte-
ra igualadina Sílvia Borràs 
Lumbreras, que també la fa 
mereixedora d’aquest títol al 
pertànyer al mateix equip. 
Enhorabona a les tres!

TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 11, 
es va disputar el Tri-
atló de Valencia 113, 

cinquena prova del circuit de 
la Copa d’Espanya, amb el 
mateix recorregut que els anys 
anteriors, amb els tres seg-
ments a una volta. La prova 
s’inicià a les 7:30h en categoria 
masculina i a les 7.32h en cate-
goria femenina. La natació de 
1.900m a la Platja de la Mal-
varrosa, els 82km de ciclisme 
a la Serra de Calderona amb 
un recorregut molt rodador 
amb llargues rectes i per últim 
la cursa a peu a una volta, amb 
21km per l’antic cabal del riu 
Túria.
La triatleta d’Igualada, que de-
cidí participar a la prova tan 
sols uns dies abans, dominà la 
prova de principi a fi. Noguera 
ja sortí de l’aigua amb més de 
25 segons de marge, comple-

tà també el sector de ciclisme 
marcant el millor parcial i va 
saber administrar-se en la 
cursa a peu, per vèncer amb 
solvència en 4h24min26seg. 
Les seves perseguidores foren 
Cristina Roselló (Laborato-
rio SyS) segona i Elise Maury 
(Fast Triatlón C.N. Montjuic) 
tercera. D’aquesta manera, la 
igualadina acumula dues vic-
tòries consecutives, i té mol-
tes possibilitats de fer-se amb 
la Copa d’Espanya de Mitja i 
Llarga Distància. Haurem d’es-
tar atents, ja que sols queden 
dues proves per celebrar-se: el 
Triatló de Mitja Distància de 
Guadalajara (juliol) i la final 
de la Copa, a Eivissa (octu-
bre). 
El triatleta del CDM Avant 
Moncada, Emilio Aguayo fou 
el guanyador de la prova amb 
3h42min46seg, davant de Fco. 
Fernández-Cortés (+7min) i 
Daniel González (+13min).
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La UECAnoia, a la Vall de Ribes XS

MUNTANYA / LA VEU 

E l passat diumenge es va 
celebrar la Vall de Ribes 
XS, ultima proba pun-

tuable pel Campionat Generali 
Pirineu Vertical. 
Una cursa amb tots els ingredi-
ents per una bona vertical, amb 
un inici amb fortes rampes per 
dins del bosc, una zona mitja 
amb pujades no tan fortes on 
podies “recuperar” fins arribar 
al avituallament i un final agò-
nic amb trams del 35% on veus 
el pic del Taga situat a 2040m 
però que sembla mai arribes.
Nou Uecs Anoia van participar 
i van aconseguir uns grans re-
sultats. En David Patiño Ubia 
va ser el més ràpid dels nostres 
arribant en la 13a posició de la 
general i 10è de la categoria Sè-
nior amb un temps de 50’47”, 
l’Albert Ferrer Bacardit 17è 
de la general i 1r Veterà amb 
51,28”, en Pere Marsé Vidal 34è 
de la general i 4t Veterà amb 
55’27”, en Javi Sánchez Vicen-
te 37è de la general i 3r Màster 
amb 57’24”, l’Ismael Molina 
Escribano 38è de la general i 
20è Sènior amb 57’29”, en Jo-
sep Sánchez Martin 42è de la 
general i 5è Màster amb 59’13” 
i en David Núñez Pujol 54è 
de la general i 6è Màster amb 
1h04’. En l’apartat femení la Pe-
pita Carner Junyent va realitzar 
una espectacular cursa amb un 
temps de 1h7’46”  que li van 
donar la 9à posició a la general 
femenina i 1a Màster. 
Pel que fa al campionat Gene-
rali Pirineu Vertical que cons-
tava de quatre curses, l’Esque-
lla de Perdines vertical, Km 
vertical d’Ogassa, Km vertical 
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batega el bac i Vall de Ribes XS, 
en Pere Marsé es va quedar a 
les portes del podi per tan sols 
24 punts i es va haver de con-
formar amb una molt meritò-
ria quarta posició a la catego-
ria Veterà. En David Núñez va 
ser el guanyador a la categoria 
Màster i la Pepita Carner a la 
categoria Màster femení. 
Destacar l’ampli nombre de 
Uecs no participants a la cur-
sa que es van desplaçar fins a 
Ribes de Freser per donar su-
port i tots els ànims del mon als 
companys, demostrant un cop 
més que la secció de curses de 
la Uec Anoia es molt més que 
competició.

Podis amb color taronja a la 
cursa els 3 municipis
El diumenge amb més de 35ºC 
es va disputar la segona edició 
de la cursa els 3 municipis de 
Santa Margarida de Montbui. 
Els dos representants de la sec-
ció de curses de la Uec Anoia 
van fer podi. En la cursa curta 
sobre 9 kilòmetres en David 
Borràs Valls, un de les nostres 
ultimes incorporacions al club 
i molt actiu en competicions  
va finalitzar tercer amb un 
temps de 42’12”, el podi el van 
completar en Gerard Clara-
munt amb 41’05” que va ser se-
gon i la victòria va ser pel Car-
les Torrents Rodríguez amb un 
temps de 38’12”.
A la cursa llarga sobre 23 ki-
lòmetres el victòria va ser pel 
David López amb un temps 
de 1h49’49”, segon en Robert 
Alert Ballesteros amb 1h52’49” 
i tercer el corredor de la Uec 
Anoia en Gerard Gil Sentís 
amb 1h55’47”.

Trail Camins de Fusta
El dissabte es va celebrar la se-
gona edició de Camins de fus-
ta, a Sant Guim de Freixenet. 
Els corriols, les baixades tèc-
niques i les fortes pujades de la 
frontera entre l’Alta Anoia i la 
Segarra feien una veritable cur-
sa trencacames. Si a tot això li 
afegim els 30ºC que hi havien a 
les sis de la tarda a l’hora de  la 
sortida li donaven encara més 
un plus de duresa. 
Tres valents Uecs Anoia van 
representar-nos, en David 
Núñez Pujol a la cursa curta 
d’11 kilòmetres i la Lola Bru-
sau Alòs i en Jose Antonio 
González Cobacho a la cursa 
llarga de 21 kilòmetres. En Da-
vid va realitzar un registre de 
1h08’56” que li va donar la 12a 
posició de la general i la 4rta 
de la categoria veterà. La Lola 
va realitzar una gran cursa tot 
i anar a provar-se i va fer sego-
na de la general femenina i 1a 
a la categoria veterana amb un 
temps de 2h25’41”. La guanya-
dora va ser la Sonia Julia Sánc-
hez dels Fondistes Cervera 
amb un temps de 2h17’43”. Pel  
que fa a la categoria masculina 
en Jose Antonio González va 
realitzar una cursa de menys a 
mes i va finalitzar 4rt de la ge-
neral i 3r de la categoria sènior 
amb un temps de 1h 56’06”. El 
guanyador de la prova va ser 
en Sergi Rodríguez Batista del 
club Truga que va fer un crono 
espectacular de 1h41’58”, se-
gon Angel Carulla Caballé del 
club Triatló Cervera amb 1h49’ 
i tercer en Jesús Álvarez Herns 
del club Cabriols de Sant Guim  
amb 1h55’02”. 

GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l passat dissabte, es ce-
lebrà la gimnaestrada, 
organitzada pel Club 

Esportiu Montbui, al Pavelló 
de Mont-Aqua.
El C.G San Roque va partici-

El CG San Roque, a la 
gimnaestrada de Montbui

par amb una gran coreografia 
“ cascanueces” amb molta ex-
pressivitat i elegància.  Les gim-
nastes participants del Club 
van gaudir de valent d’aquesta 
trobada de gimnàstica amb la 
participació de clubs, escoles i 
associacions  de la comarca.

BTT / LA VEU 

P rop d’una trentena de 
parelles van participar 
en la 4a edició del 2 

hores de resistència BTT dels 
Hostalets de Pierola.
Una sensacional prova de 
modalitat mixta que, en 
aquesta ocasió, tenia la pe-
culiaritat de fer-se en format 
nocturn, la qual cosa la feia 
més atractiva. Els corredors 
BTT van aprofitar les prime-
res voltes, a les 9 del vespre, 
amb llum encara de dia, per 
poder fer-se amb el recorre-
gut. A mesura que es va anar 
fent fosc, la mateixa il·lumi-
nació dels ciclistes i els focus 
estratègicament situats per 

la brigada municipal van fer 
que la cursa continués amb 
total normalitat.
De les 27 parelles partici-
pants, la majoria eren dels 
pobles dels voltants i dels 
Hostalets de Pierola. L’equip 
guanyador va ser “Cobrezinc 
Arquitectura” amb un total de 
34 voltes. En segona posició 
“Los Metralletas”, també amb 
34 voltes però més temps de 
recorregut. Finalment en ter-
cera posició “RR Bikers” amb 
33 voltes al circuit.
Una vegada finalitzada l’en-
trega de premis es va fer el 
sopar de germanor entre cor-
redors, acompanyants i orga-
nització que va reunir a més 
d’un centenar de comensals. 

Dues hores de resistència 
en BTT als Hostalets

Sant Mart’ de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  á  617323989

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades



Presentació oficial de l’equip 
RR Team 37 Motomorfosi
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MOTOR / LA VEU 

E l passat  divendres al 
vespre es va realitzar 
la presentació oficial 

de L’equip RR Team 37 Mo-
tomorfosi. L’equip format 
majoritàriament per gent afi-
cionada a la motocicleta de la 
nostra comarca, prendrà part 
el proper 7,8 i 9 de Juliol a les 
24 hores motociclistes del Cir-
cuit Barcelona-Catalunya de 
Montmeló.
Aquesta carrera transcorre 
durant 24 hores seguides  al 
traçat de gran premi original, 
on les gairebé 70 motocicletes 
de diferents països i categories 
inscrites  competeixen per qui 
fa el major número de voltes. 
Superant les 700 voltes en al-
guns casos.
La mecànica de la cursa es re-

sum en una única motocicleta 
que ha d’acabar la cursa i que 
pot ser pilotada per un màxim 
de quatre pilots, que es van 
rellevant al temps que l’equip 
de mecànics posen benzina i 
canvien les rodes.
La presentació de l’escuderia 
vermella i blanca es va esdeve-
nir a l’exterior de les instal·la-
cions del restaurant Samuntà  
d’Odena i va estar acompa-
nyada per un magnífic temps 
que juntament amb el càtering 
realitzat per a l’ocasió va fer les 
delícies dels assistents. Des-
prés d’una breu introducció es 
van presentar els components 
de equip. Unes trenta perso-
nes implicades directament.
Tot seguit es va procedir al 
moment de destapar les mo-
tocicletes per part dels pilots 
del Team i socis del Moto 

Club Igualada, Jose Vivancos, 
Marc Mercader, Ricard Lopez 
i Roger Alemany. Aquest mo-
ment, com si de un equip de 
moto gp es tractés,  va aixecar 
gran expectació entre els as-
sistents.
La bona feina feta en la de-
coració per part de l’empresa 
Brillo i Rètols Dolz va rebre 
molts elogis. Posteriorment a 
la fotografia d’equip, tots els 
assistents es van poder foto-
grafiar amb les motocicletes al 
photocall, muntat per l’ocasió.
Volem agrair la seva presència 
i suport a tots els patrocina-
dors, col·laboradors, familiars 
i integrants del equip per fer 
això possible!
Us emplacem a visitar el cir-
cuit de Catalunya el proper 8 i 
9 de juliol, per gaudir d’aques-
ta gran cursa.

Cinc medalles per 
al Taekwondo Gui
TAE-KWONDO / LA VEU 

E l diumenge 18 de juny 
al Poliesportiu de la 
Mar bella (Barcelona) 

es va celebrar el Campionat de 
Catalunya Infantil, en el qual 
el Taekwondo Gui va obtenir 5 
de 5 medalles en les diferents 
categories.
Unai Gomez, en 28 Kg. Me-
dalla de Bronze; Iker Gomer          
en 37 Kg. Medalla de Bron-
ze; Dennis Sanjuan  en 40 Kg. 
Medalla de Bronze; Alfonso 
Alonso en 46 Kg. Medalla de 
Bronze; Iker Hernandez en 49 
Kg. Medalla de Plata.
Per a tots ells va ser la seva 
primera vegada en un Cam-
pionat de Catalunya, demos-
trant valentia i sense nervis, 
el millor va ser Iker Hernan-
dez guanyant els dos combats 

i en l’últim va estar lesionat 
aguantant fins al final gua-
nyant una merescuda me-
dalla de plata, agrair la bona 
feina de els coachs de Ruben 
Pedraza, Manuel Tejena, i 
Andry Burmych.

Doble jornada d’èxit del 
patinatge del Montbui

ESCALADA / LA VEU 

D ivendres passat a les 
8 del vespre feia una 
calor sufocant, a In-

gravita no era menys, però tot 
i això es va disputar la final de 
la Lligueta. Els millors parti-
cipants de tota la lliga es van 
reunir per fer la última ronda 
de blocs d’on sortirien els gua-
nyadors. La final va consistir 
en el següent: Els tres finalis-
tes de cada categoria tenien 
6 minuts per mirar d’escalar 
cadascun dels 6 blocs (recor-
reguts d’escalada) que se’ls va 
plantejar. Aquests blocs ana-
ven creixent en dificultat, de 
manera que totes les categori-
es tindrien blocs al seu nivell. 
Va ser per aquest fet que hi va 
haver molta diferència de ni-
vells, des de principiants fins a 
escaladors experts i amb llar-
ga experiència. Ingravita va 
fer el muntatge d’aquesta final 
a la planta primera de les se-
ves instal·lacions per primera 

Final de la lliga d’escalada a Ingravita

vegada, apropant-se més al 
format de competicions inter-
nacionals i amb gran qualitat 
de preses i volums grans, i 
novetats estrenades en aques-
ta prova. Com és habitual en 
moltes de les competicions in-
ternes que Ingravita organitza, 
no es va premiar als guanya-
dors sinó que tot el materi-
al que els col·laboradors van 
aportar van ser sortejats entre 
els participants a la Lligueta 
que estiguessin presents en el 
sorteig.
Aquest any es van regalar, 
samarretes, motxilles, pan-

talons, cordes, i moltes més 
coses de la mà de: Blackdima-
nond, Edelrid i Vaude, Fixe i 
Ingravita. Els guanyadors van 
ser els següents:
Sub 18 Femenina: 1 Marina Subi-
rana, 2 Maia Pagès, 3 Iris Llave-
rola
Sub 18 Masculina: 1 Marc Rodrí-
guez, 
2 Nil Pelfort, 3 Gerard Castillo
Veteranes: 1 Carmina Orgué, 2 
Carola Fusté, 3 Ester Ramon
Veterans: 1 Jose Sanchez (Pastes), 
2 Jordi Pijuan, 3 Pere Vaquero
Absoluta Femenina: 1 Cristina 
Morera, 2 Montse Cortés, 3 Car-
men Jimenez
Absoluta Masculina: 1 Rober-
to Della Frate, 2 Gil Verriere, 3 
Franc Prat

PATINATGE / LA VEU 

I ntens cap de setmana el 
que han viscut les patina-
dores i patinador de l’HC 

Montbui. El passat dissabte dia 
10 de juny, 13 patinadores i el 
patinador de la secció de pati-
natge artístic de l’HC Montbui 
es van presentar a una convo-
catòria de prova de nivell C a 
Bigues i Riells. Després de re-
alitzar tots un molt bon disc, 
demostrant tot el progrés que 
han assolit aquest any, 8 pati-
nadores han consolidat el ni-
vell C i lluitaran per l’ascens 
al nivell B. Aquestes patina-
dores han estat: Irene Abad, 
Alba Bazaga, Irene Díaz, Ma-
riona Pons, Lara Llobet, Laia 
Parera, Aroa Delgado i Ivet 
Luque. Moltes felicitats!

El diumenge al matí el pave-
lló de Can Passanals, de San-
ta Margarida de Montbui, va 
acollir la segona fase d’inter-
clubs sent un èxit l’esdeve-
niment i obtenint molt bons 
resultats. Els clubs que hi van 
participar van ser l’HC Mont-
bui, el CPA Lliçà d’Amunt, el 
CP Lliçà de Vall, l’APA Sant 
Andreu de la Barca i el CP 
Franciscans.
En la classificació final, la 
patinadora montbuienca 
Irene Abad va quedar en 
primera posició a la catego-
ria nivell C majors, i la Lara 
Llobet, en categoria C me-
nors, va pujar al podi en 3A 
posició. Ambdues van acon-
seguir la classificació per a 
les semifinals del campionat 
de Barcelona d’Interclubs.



Toni Bou s’ha de conformar amb el 
tercer lloc al Trial d’Andorra
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

D esprés dels trials dis-
putats a Catalunya 
i Japó, el campionat 

del Món de trial a l’aire lliu-
re arribava a Andorra amb la 
participació del seu líder, el 
pierenc Toni Bou amb la Hon-
da.
Tot i que les zones eren rela-
tivament fàcils, el trial va ser 
dur per la forta calor, l’alçada i 
les llargues zones. Precisament 
el dia abans, el dissabte, es va 
celebrar la zona classificatòria 
i es va inaugurar el “Territori 
Toni Bou”, amb unes zones 
dissenyades per Bou, situat a 
la cota 1600 de Naturlandia. 
Aquesta vegada el pilot ano-
ienc que feia un any que 
guanyava tots els trials que 
disputava es va tenir que con-
formar amb el tercer lloc per 
darrera del guanyador Adam 
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Raga-TRS- i del seu company 
a Honda el jove pilot càntabre 
Jaime Busto.
Bou al finalitzar el trial co-
mentava: “L’error més gran ha 
estat el de la zona 14, perquè 
he fet la zona gairebé sense 
mirar, perquè anava fatal de 
temps, i m’he saltat una porta. 
Aquest error m’ha perjudicat 
molt, de fet, m’ha deixat sen-

se la victòria. Altres penalit-
zacions eren previsibles, però 
aquest de la 14 ... Bé, ja sabem 
que són coses que poden pas-
sar i l’únic que ens diu és que 
hem de seguir lluitant cursa a 
cursa pel campionat”.
Aquest diumenge es dispu-
ta a Lourdes una nova prova 
d’aquest campionat que conti-
nua encapçalat per Toni Bou.

Parcmotor va tornar a acollir el CMV

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

C om ja és tradicional el 
mes d’octubre es dis-
putarà per carreteres i 

camins tarragonins puntuable 
pel mundial de ral.lis, el Rally-
RACC Catalunya-Costa Dau-
rada. I com també ja és habi-
tual, l’Anoia serà protagonista 
per la seva proximitat amb un 
dels trams cronometrats i que 
enguany seran dos els trams 
a tocar de la nostra comarca, 
doncs s’afegeix el de Savallà, 
entre Rauric i Conesa, trams 
inclosos a l’etapa del dissabte 
dia 7 d’octubre i que es faran 
dues vegades cadascun, dos 
al matí i dos el dissabte, a més 
doncs del tram El Pont d’Ar-
mentera amb el popular revolt 
d’Esblada.
Així és com estarà configu-
rada l’etapa  del dissabte amb 
els seus corresponents trams 
cronometrats. El Montmell és 
el mateix tram de 2016 amb 
l’afegit de 260 metres al final 
del mateix. Aquest tram, en 
la seva segona passada, serà 
retransmès en directe per les 
televisions amb drets ator-
gats pel promotor del WRC. 
El tram El Pont d’Armente-
ra amb correspon a l’especial 
Querol de 2016, però recorre-
guda a l’inrevés. El tercer tram 
en qüestió, ‘Savallà’, està situat 
a les rodalies de Santa Colo-
ma de Queralt, circulant entre 

El 53 RallyRACC, 
a tocar de l’Anoia

Rauric i una vegada passat el 
nucli de Conesa. 30 minuts 
d’assistència a PortAventura 
World permetran posar de 
nou a punt les mecàniques per 
afrontar un nou pas per aquest 
bucle. Tant al matí com a la 
tarda s’instal·larà un centre de   
repostatge a Santa Coloma de 
Queralt. El quilometratge de 
velocitat del dissabte serà de 
121,86 km.
06.45h Sortida des de PortA-
ventura World
08.00h SS7 ‘El Montmell’ 
(24,40 km)
09.07h SS8 ‘El Pont d’Armen-
tera’ (21,29 km)
09.54h SS9 ‘Savallà’ (14,12 
km)
11.20h Reagrupament a Por-
tAventura World (15’)
11.35h Assistència a PortA-
ventura World (30’)
13.08h SS10 ‘El Montmell’ 
(24,40 km) (TV en directe)
14.15h SS11 ‘El Pont d’Ar-
mentera’ (21,29 km)
15.02h SS12 ‘Savallà’ (14,12 
km)
16.37h Reagrupament a Sa-
lou (20’)
17.00h SS13 ‘Salou’ (2,24 km)
17.20h Parc tancat a PortA-
ventura World.
De les tres etapes a dis-
putar entre el divendres, 
dissabte i diumenge, la del 
divendres serà mixt amb 
asfalt-terra i les altres dues 
amb trams d’asfalt.

MOTOR / LA VEU

E l passat cap de set-
mana pràcticament 
un centenar de pilots 

es reuniren a les instal·laci-
ons de l’Anoia per diputar la 
quarta prova del Campionat 
del Mediterrani de Velocitat, 
i la segona del Campionat de 
Catalunya de Velocitat Clàssi-
ques. El dissabte 16 es van fer 
entrenaments lliures durant 
tot el dia per finalitzar amb les 
verificacions tècniques i ad-
ministratives dels equips que 
desitgin avançar feina de cara 
a diumenge.
Però el plat fort va ser  diu-
menge, un dia en el qual els jo-
veníssims pilots de les Copes 

Rieju RS3 i Honda CBR300R, 
juntament amb Open 600 i 
Open 1000, així com la nom-
brosa categoria de les Clàs-

siques d’asfalt, realitzaren els 
entrenaments cronometrats, 
per seguidament disputar les 
emocionants mànigues.
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CULTURA / LA VEU 

D ijous passat el presi-
dent de la Genera-
litat Carles Puig-

demont va lliurar al músic 
igualadí Jordi Savall, el Guar-
dó Pau Casals, en un acte que 
va tenir lloc al Saló Sant Jordi 
del Palau de la Generalitat. 
Aquest guardó ha estat per a 
Jordi Savall en reconeixement 
a la seva excel·lència en l’àm-
bit de la música antiga i la 
seva contribució decisiva a la 
projecció internacional de la 
cultura catalana.
El president de la Generalitat 
assegurava, durant el lliura-
ment del Guardó Pau Casals 
al músic català Jordi Savall 
que “nom del  guardó i nom 
del guardonat representen el 
millor del que hem estat, el 
millor del que som i una  rei-

TEATRE / LA VEU 

E l passat dissabte, 17 
de juny, es va celebrar 
l’onzena Marató de 

Teatre de l’Escola Municipal 
de Teatre La Tarima al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igua-
lada, amb la posada en esce-
na de diverses propostes in-
terpretades per un centenar 
d’alumnes, com El llop fa vaga, 
Amics a l’Àfrica, La Petra sense 
por, Hospital tranquil, La mon-
getera i la gallina dels ous d’or, 
#no callarem, Mai més, Noel et 
busca, I.A, Improfighters i Aquí 
no hi ha qui assagi.
La cita va servir per homenat-
jar també Anton Font i Berna-
det, que va fundar l’escola La 
Tarima a meitat de la dècada 
dels anys ’80, amb l’assistèn-
cia de la regidora de Govern 
Obert i Ensenyaments Artís-
tics de l’Ajuntament, Maribel 

Cuadras, i el regidor de Pro-
moció Cultural, Pere Camps. 
Un vídeo va recórrer la tra-
jectòria humana i professional 
de l’actor, mim i pedagog ca-
pelladí i se li va lliurar també 
una escultura de Teresa Riba 
recordant l’efemèride.
Font va estudiar a l’escola de 
Marcel Marceau i va tenir 
altres mestres com Etienne 
Decroux, Italo Riccardi i Jea-
ninne Grillon. Juntament amb 
Carlota Soldevila i Albert Bo-
adella va crear Els Joglars. Els 
primers espectacles van tenir 
en l’expressió gestual i la mí-
mica el tret definitori, amb 
una clara significació política 
de reivindicació vers una Ca-
talunya limitada per la dicta-
dura franquista. Precisament, 
Font ha estat el major impul-
sor d’aquesta tècnica i estètica 
amb la creació del festival In-
ternacional de Mim de Barce-

lona i la publicació del llibre El 
mim. Tot plegat li va valdre ser 
reconegut internacionalment 
com l’únic actor català de mim 
de categoria europea.
La vida professional d’Anton 
Font es destaca especialment 
en l’àmbit docent. Va ajudar 
a construir la pedagogia ac-
tiva catalana, impartint clas-
ses d’expressió a escoles com 
Layetana, Talitha i Rosa Sen-
sat i fundant, el 1969, l’escola 
de teatre Estudis Escènics El 
Timbal, l’escola degana de tota 
Catalunya.
A Igualada, l’any 1986 es va 
començar a gestar el projecte 
de l’Escola Municipal de Tea-
tre La Tarima, que es va posar 
en funcionament l’any 1988. 
Un centre formatiu de teatre 
que Font va dirigir durant 
deu anys, com també la com-
panyia d’aquest centre teatral 
de l’Anoia. L’escola ha estat el 

punt de partida de molts ac-
tors professionals que s’hi van 
iniciar. En la descripció ini-
cial del projecte, Anton Font 
escrivia que “la Cultura és la 
inversió més noble i a l’hora 
més beneficiosa pels pobles, 
però els resultats són a llarg 
termini i difícils de consta-

tar-ne concrecions estadísti-
ques, sobretot de mentalitat 
mercantilista”. El seu lema 
vital és “no és més ric qui té 
més diners sinó aquell que no 
es crea necessitats”, una frase 
feta que assumeix com a prò-
pia i que ha marcat la seva 
trajectòria vital.

La Marató de l’Escola Municipal de Teatre La Tarima 
va servir per homenatjar el seu creador, Anton Font

La Generalitat atorga el primer guardó Pau Casals 
a Jordi Savall

vindicació i un compromís 
amb el millor que volem ser 
els catalans”. I ha afegit:  “A 
l’ensems, ens representen i re-
presenten el millor  d’aquest 
país”. El cap de l’Executiu po-
sava també  en relleu la vo-

cació internacional d’aquesta 
distinció, ja que amb la con-
cessió d’aquest guardó, el Go-
vern català distingeix Savall 
per la contribució decisiva 
que ha fet durant la seva di-
latada carrera a la projecció 

internacional de la cultura 
catalana i, al mateix temps, el 
nomena durant dos anys  legat 
d’honor de la cultura catalana.
La distinció també es fa ressò 
de la dilatada trajectòria pro-
fessional d’aquest músic i mu-
sicòleg especialitzat en la viola 
de gamba i en música antiga, 
reconeguda internacional-
ment des de fa dècades arreu 
del món,
D’una banda, el guardó pre-
tén distingir les personalitats 
rellevants de l’àmbit cultural 
català que hagin contribuït 
decisivament a la projecció 
exterior de la cultura catalana 
i, de l’altra, atorgar a les per-
sones guardonades l’honor 

d’exercir durant dos anys na-
turals, de manera altruista i 
gratuïta, sota la denominació 
de legat o legada d’honor de la 
cultura catalana, tasques espe-
cífiques de representació, pro-
moció i projecció de la cultura 
catalana arreu del món, tas-
ques que assumirà el músic 
durant aquest any i el 2018.
El Guardó Pau Casals, que es 
va crear el passat mes desem-
bre, s’atorgarà amb periodi-
citat biennal i es concedeix a 
títol vitalici i honorífic, sen-
se cap tipus de retribució. 
La relació de les persones 
candidates s’elabora i s’ava-
lua amb la participació de la 
Fundació Pau Casals.

Amb aquesta distinció el músic es converteix 
en legat d’honor de la cultura catalana, per 
representar, difondre i projectar-la arreu del món

Carles Puigdemont lliurant el guardó a Jordi Savall. /

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
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ÒPERA / LA VEU 

L ’Ateneu cinema ha 
incorporat en la seva 
programació habitual 

les retransmissions en di-
recte des de la Royal Opera 
House de Londres amb una 
excel·lent acollida per part 
del públic i el pròxim 28 de 
juny tanca temporada amb 
l’òpera Otello.
El mundialment famós tenor 
Jonas Kaufmann fa el seu 
debut en el paper de l’Ote-
llo de Verdi en aquest relat 
apassionat de Shakespeare, 
la gran tragèdia de la gelo-
sia, l’engany i l’assassinat. La 
Soprano Maria Agresta serà 
la seva Desdèmona i el ba-
ríton Ludovic Tézier la seva 
nèmesi Iago en una nova 
producció del director gua-
nyador d’un premi Oliver, 
Keith Warner.
Una obra principal en el 
repertori d’òpera, Otello de 
Verdi empra totes les forces 

de l’orquestra i del cor de 
The Royal Opera House, així 
com amb l’alineació estel·lar 
de cantants principals, amb 
duos exquisits, nombrosos 
solistes potents i cors emo-
cionants. Cal destacar es-
pecialment el duo amorós 
d’Otello i Desdèmona i la 
commovedora «Cançó del 
salze» de Desdèmona.  
Otello és la tragèdia final de 
Verdi. Com l’última expres-
sió del mestre de l’òpera ita-
liana, l’estrena de 1887 va ser 
un èxit instantani, però, més 
que això, Otello ha estat una 
part important del reperto-
ri internacional d’òpera des 
d’aleshores.

A les 20.15 h a l’Ateneu cine-
ma.
Preu entrada: 15 € Socis Ate-
neu: 13 €  
Les entrades ja es poden com-
prar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i
a la web www.ateneucinema.cat

L’òpera ‘Otello’ tanca la temporada de directes 
de l’Ateneu Cinema 

Dimecres, 28 de juny  a les 20:15h 
últim directe de la temporada des del ROH

INICI PROPERA TEMPORADA
Dimecres, 20 de setembre a les 20:15h 

«LA FLAUTA MÀGICA - Mozart»

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat 

OTELLO VERDI
JONAS KAUFMANN | MARIA AGRESTA | LUDOVIC TÉZIER

DIRECTOR: KEITH WARNER

mitjà oficial

La Veu de l’Anoia sorteja 
3 entrades dobles.

 Si vols participar 
envia un email 

a administracio@veuanoia.cat 
amb les teves dades (nom i 

telèfon de contacte) 
amb l’assumpte 

“JEWELS”
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Els 60’s a l’Anoia - Els conjunts (5)

Cròniques des de dins - Xospi de l’Anoia

T oni Enigmas Show, és 
el resultant final de 
l’evolució en el món 

dels conjunts d’una persona 
totalment dedicada a la mú-
sica al llarg de la seva vida, en 
diferents facetes. Parlem d’en 
Toni Fàbregas.

Los Feroces
És l’any 1966 quan s’ajunten 
l’Àngel Suárez (baix), en Joan 
Verdaguer (solista), en Toni 
Fàbregas (bateria), l’Àlex Ju-
lien (cantant) i en Gregori 
Cardenas (rítmic), i comen-
cen a assajar en un petit local 
del Saló Rosa, actuant per pri-
mera vegada al Bar d’Òdena. 
Més endavant, van anar a 
assajar al Petit Rex, local on 
aprofitaven els diumenges 
per organitzar guateques, i on 
també hi van fer una actuació. 
Així mateix el fet de que l’Àn-
gel treballava a l’Escorpión, 
va facilitar que es toqués de 
teloners de la Conchita Bau-
tista al Festival Escorpión, 
l’estiu d’aquell any.
A finals d’any els Feroces es 
dissolen quan el Toni Fàbre-
gas deixa el grup per engegar 
una altra aventura musical 
amb uns altres companys de 
viatge, i l’Àngel Suarez i el 
Gregori van anar a tocar els 

Signos, conjunt que en parla-
rem més endavant.

Tony y los Enigmas
És a l’any 1967 quan s’ajun-
ten el Toni Fàbregas (guitar-
ra i cantant), Ramon Vives 
(baix), Jordi Martín (bateria) 
i Josep Costa (solista), i de-
cidits a anar per totes, van a 
comprar bons instruments 
a Cal Montserrat a base de 

lletres, com quasi tothom en 
aquells temps.
Assagen en una adoberia del 
pare del Ramon al carrer de 
la Creueta i munten un bon 
repertori amb cançons com 
Louie Louie, i alguna compo-
sició pròpia que els permet 
fer una primera actuació al 
Barri de Xauxa i començar a 
tocar per arreu. A Igualada, 
en llocs com al Mercantil, en 

el programa de la Vuelta al 
mundo con Bimbo organitzat 
per en Joaquín Soler Serra-
no de La Comarca nos visita 
(veure foto), a l’Hotel Amè-
rica en un final d’etapa de la 
Volta a Espanya i com no a la 
tradicional Fira de Setembre. 
També a la comarca no va-
ren parar de tocar: a Bellprat, 
Copons, Llorach, a l’aplec de 
dimarts de Pasqua a la Pobla, 

Toni enigmas show

i a la en aquells temps cone-
guda Cantina de Piera, on per 
cert, un del grup va conèixer 
una noia de Capellades amb 
qui es va casar.
Dos aspectes van ajudar a 
que les actuacions es multi-
pliquessin: per una banda el 
paper del Camil Paradell que 
feia de representant, i carpeta 
en mà anava de poble en po-
ble buscant llocs per tocar en 
especial a les Festes Majors; 
i també cal tenir en compte 
un aspecte innovador quant 
a espectacle, doncs els Tony 
y los Enigmas sembla que 
van ser el primer conjunt de 
la comarca en porta go-gos a 

Toni y los Enigmas / 



Participa 
en la història 

del rock a 
l’Anoia!
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l’escenari, la Coco i la Prima. 
Llàstima que no hi ha fotos.

Tony Enigmas Show
És a començaments del 68 
quan jo mateix vaig coinci-
dir amb el Toni, i tot parlant 
es va presentar l’oportunitat 
de incorporar-me en el grup 
en substitució d’en Josep (so-
lista), sumant d’aquesta ma-
nera la meva experiència en 
els Mu- chachos i el rodatge 
que ja duien el Tony y los 
Enigmas. El resultat va ser un 
grup que no va parar de tocar 
i de sortir al mitjans al llarg 
de l’any, tot i que jo en aquells 
temps teòricament volia bai-

Agraïment per el Toni Fà-
bregas, el Camilo Paradell 
i el Gregori Cardenas, per 
facilitar la informació i 
molta de la documentació 
gràfica que m’ha permès 
escriure aquesta crònica.
Recordatori per tots els que 
formeu part de la història 
dels conjunts a l’Anoia, in-
formació i fotografies són 
molt benvingudes a xospi-
delanoia@gmail.com. 

AFEGEIX 
LA TEVA HISTÒRIA 

PER CONSTRUIR 
LA NOSTRA HISTÒRIA

xar el ritme.
El fet que tant jo com el Toni 
fóssim les veus principals, i 
que eren temps de repertoris 
ballables, com per exemple el 
Toca fusta, de l’Otis Redding, 
i l’Ob-La-Di Ob-La-Da dels 
Beatles, va propiciar al cap 
d’uns mesos el canvi de nom 
cap a Toni Enigmas Show, 
tot i que en aquesta època no 
portàvem go-gos. 
En el Diari de Igualada del 
2 de març de 1968 hi ha una 
entrevista que descric parci-
alment doncs dona idea de 
nosaltres i d’aquells temps. 
“Chospy”, 18 años. Procede 
de otro conjunto local, “Muc-

hachos”, a su cargo está la 
guitarra solista así como la 
voz principal del grupo. El ha 
pasado por varios conjuntos lo 
que le hace el más experimen-
tado. Podemos decir de él que 
es muy alegre y actual, por ello 
le gusta vivir la vida. En lo 
referente a chicas le agradan 
rubias.
Tony, 16 años, guitarra rítmi-
ca y otra de las voces principa-
les. Es el fundador del grupo y 
en parte a él se debe que siga 
sonando. Es el peque y el más 
alegre, quizás por ello el baile 
le guste en sobremanera; entu-
siasta de los deportes y admi-
rador de la belleza femenina.

Jorge: Muy preocupado. Por 
ser el batería, es el más rui-
doso. Su afición favorita es la 
velocidad y los automóviles... 
Confía en poseer pronto uno. 
Está encantadísimo de su pri-
mera experiencia musical en 
este conjunto.
Ramón, de 18 años, ante todo 
un chico moderno. Guitarra 
baja y pionero de este grupo. 
Dice que está encantado de la 
vida y de las chicas aplaude su 
juventud y actualidad”.
Vàrem tocar a molts llocs, a 
les matinals del Saló Rosa, a 
l’Ateneu, i per tota la comar-
ca; també per el Bages a Sa-
llent, a Vendrell, a Saragossa, 

i seguint les etapes del Gran 
Premi Ciclista d’Igualada, on 
cada dia tocaven a un lloc di-
ferent. Anecdòticament, re-
cordo una vegada que teníem 
com escenari el remolc d’un 
tractor... era igual, si estava bé 
l’important era tocar i gaudir 
de la música i la festa.
Finalment el Toni Fàbregas i 
el Ramon van deixar el grup, 
i el Jordi i jo vàrem continuar 
tocant amb la Crema, conjunt 
del qual ja s’ha parlat en ante-
riors cròniques.

Toni y los Enigmas, autògraf / Los Feroces/

Toni y los Enigmas, al Mercantil / Toni y los Enigmas/ 

Toni y los Enigmas, autògraf/ Toni y los Enigmas, a l’Ateneu / 
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MÚSICA / MARGARIDA ROCA

D issabte passat, 10 de 
juny, s’inauguraven 
les Nits Musicals d’en-

guany amb del Cor Vivaldi, Pe-
tits Cantors de Catalunya, un 
concert que fou la delícia dels 
nombrosos assistents que om-
pliren el Santuari. 
És d’agrair que el Cor Vivaldi 
programés un conjunt d’obres 
de compositors actuals, joves, 
com ja va fent des de fa uns 
quants anys. El Cor Vivaldi, 
reconegut internacionalment 
per la seva qualitat interpreta-
tiva, no es conforma amb uns 
programes fàcils. Òscar Boada 
sempre busca noves oportuni-
tats per treballar les veus dels 
seus cantaires, i en el cas del 
concert de dissabte les obres 
de Josu Elberdin (1976) i el Te 
Deum d’Albert Guinovart van 
demostrar la tècnica acurada i 
precisa que posseeix el cor.
La primera part va estar dedi-
cada a Josu Elberdin, un autor 
molt estimat pel cor Vivaldi, que 
ha compost diverses obres per 
encàrrec d’aquesta formació. Es 
van interpretar la Salve Regina, 
Ave Maris Stella i el Canticum 
Sacrum d’aquest autor basc, 
acompanyats al piano pel ma-
teix director, Òscar Boada i de 
la flauta per Cristina Gratacós. 
M’agrada incloure  les paraules 
de Vicenç Prunés en comentar 
la Salve Regina: La mare que 
aplega forces observant la posta 
de sol a Pasaia, esperant el re-

torn del fill pescador. La Salve 
d’Elberin és una obra plena de 
pau amb sonoritats esplèndides 
i suaus.  I l’Ave Maris Stella és 
una petita obra, per a dues solis-
tes i cor, plena de matisos i color. 
Tant una com l’altra van entusi-
asmar el públic assistent. La ter-
cera de les obres d’Elberdin, el 
Canticum Sacrum, és una obra 
articulada basant-se en quatre 
parts, de salms escollits per 
Òscar Boada, la tercera de les 
quals, el Judicame, Deus, és per 
a dos cors. Aquesta obra va ser 
l’encàrrec que el Cor Vivaldi va 
fer a Josu Elberdin i que es va 
estrenar fa poc més d’un any, 
per piano, flauta, solistes i cor, 
que inclou melodies populars i 
fins i tot apunta algun passat-
ge gregorià. Cristina Garcia 
Gratacós hi té una intervenció 
molt important amb la flauta, 

intercanviant protagonisme 
amb les solistes i el cor. Pel 
que fa a la interpretació, la se-
guretat de les veus, tant de les 
solistes com del cor, l’acurada 
tècnica i afinació van tornar a 
fer que el públic s’aplegués en 
uns aplaudiments clamorosos.
La segona part del concert 
va estar dedicada al Te Deum 
2014, d’Albert Guinovart. 
Aquesta obra també havia estat 
composta per encàrrec del Cor 
Vivaldi per al 15è aniversari 
del cor, però es va estrenar pel 
25è aniversari, en un concert 
al Palau de la Música Catalana 
el 18 de febrer de 2014. Vam 
tenir el privilegi que el mateix 
autor, el mestre Albert Gui-
novart, fos present al concert 
de dissabte, tot interpretant la 
part de piano, juntament amb 
Arnau Farré a l’orgue i Ramon 

Primer concert a la Brufaganya amb el  Cor Vivaldi
Torramilans a la percussió.
El Te Deum de Guinovart és 
una obra complexa, escrita per 
a doble cor de veus blanques, 
piano, orgue i percussió. Els 
temes, inicialment, són pu-
rament guinovartians, però 
ben aviat l’obra es va compli-
cant, amb motius inspirats i 
melòdics i amb canvis de rit-
mes sobtats. La interpretació 
demana una forta exigència 
d’extensió de les tessitures, així 
com la instrumentació, tant 
la pianística, amb què Albert 
Guinovart -amb un fragment 
solista espectacular- va brillar,  
com la de la percussió o de l’or-
gue.
Les noies del Cor Vivaldi van 
assolir la qualitat que aquesta 
obra demana i les solistes van 
saber trobar el punt per sobre-
sortir sense estridència. Una 
excel·lent obra per unes intèr-
prets meravelloses. 
El concert es va cloure amb un 
bis deliciós, una petita obra de 
Eriks Esenvalds, Pray for peace, 
sobre el text de Sant Francesc 
d’Assís, que el cor va interpre-
tar sortint de l’escenari i distri-
buït per la platea, fent un joc 
coreogràfic, i amb la pulcritud 
i tècnica acurada de les veus.
Agraïm l’esforç dels organit-
zadors de les Nits Musicals de 
la Brufaganya, que tenen com 
a prioritat oferir concerts 
d’alta qualitat, en un espai 
únic, el Santuari de Sant Magí 
de la Brufaganya, com el del 
Cor Vivaldi. 

EXPOSICIONS / LA VEU 

Des del passat dijous dia 8 de 
juny de 2017es pot veure a 
l’Escola d’Art una mostra dels 
treballs realitzats per l’alum-
nat dels tallers de Gravat i 
Dibuix i pintura de Retrats 
durant el curs 2016-2017, 
sota el guiatge dels professors 
Jaume Enrich i Jordi Enrich, 
respectivament. S’hi podran 
veure llibres d’artista, gravats 
i monotips realitzats en di-
ferents tècniques calcogràfi-
ques o litogràfiques; treballs 
de serigrafia artística i dibui-
xos i pintures sobre la temàti-
ca del retrat i la figura huma-
na. Aquesta col·lectiva és una 
mostra de l’activitat artística 
que l’escola duu a terme en 
horari de tarda, dins l’oferta 
educativa de monogràfics di-
rigits a adults i impartits per 
professors especialistes en di-
ferents disciplines artístiques. 
L’exposició quedarà instal·la-
da a la Sala d’Exposicions La 
Gaspat de l’escola i es podrà 
veure fins el proper 7 de ju-
liol. El període d´inscripció 
del curs 2017-2018 a aquests, 
i d’altres cursos i tallers que 
ofereix l´escola, finalitzarà el 
divendres 16 de juny. 

Exposició de 
Gravats + Retrats a 
l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar 
Camps

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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MÚSICA / LA VEU 

D imarts es va presen-
tar a l’antiga fàbri-
ca Estrella Damm 

de Barcelona l’Anòlia 2017. 
L’acte va comptar amb la pre-
sència el regidor de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament, 
Pere Camps, el responsable 
de Direcció Artística del 
Grup Enderrock, Jordi No-
vell, i representants de les 
diferents formacions que hi 
actuaran. 
Igualada torna amb la 29a 
edició del festival Anòlia 
adoptant, després d’uns anys 
amb propostes de pagament, 
un format totalment gratu-
ït i concentrat en una sola 
setmana, del 18 al 22 de ju-
liol. Això el converteix de-
finitivament en el festival 
de la Catalunya Central per 
excel·lència. A més, es carac-
teritza per oferir una mes-
cla de grups de referència 
de l’escena musical catalana 
junt a grups de la comarca 

de l’Anoia, convertint-se així 
en un suport per a les bandes 
locals. 
El dissabte 8 de juliol la ca-
pital de l’Anoia acull l’Eu-
ropean Balloon Festival al 
qual posarà el toc musical la 
primera actuació de l’Anòlia. 

Zoo, Gertrudis i Blaumut encapçalen 
el festival Anòlia d’Igualada

Aquesta anirà a càrrec del 
grup veterà de rumba cata-
lana Los Manolos amb més 
de dues hores i mitja a l’es-
cenari. La banda celebra els 
25 anys de trajectòria des 
que va sortir a la llum el seu 
tema més popular, “Amics 

per sempre”.  
A partir d’aquí queda en-
cetat el festival que el 18 de 
juliol acollirà l’actuació dels 
valencians Zoo a l’escenari 
del Pati del Museu de la Pell 
d’Igualada, que es converti-
rà en punt clau del festival. 

Gertrudis volaran alt pel fes-
tival l’endemà mateix, i Hora 
de Joglar seran presents a 
l’Anòlia un dia després. El 
dia 21 La iaia passejaran el 
seu esperat nou àlbum per 
l’escenari. El públic tindrà 
un dia per recuperar-se a 
base de pa amb oli i sal per 
acollir l’actuació de Blaumut 
el dissabte 22 de juliol.   
També actuaran al festival 
de l’Anoia el grup d’Igualada 
Black Kiss Superstar com a 
teloner de La iaia, el cantautor 
de Capellades Roc Puig i una 
de les revelacions de la comar-
ca, La Séptima Trastada, amb 
un estil que es podria catalo-
gar de rumba-fusió.

El festival, que es va 
presentar dilluns a 

Barcelona, tindrà lloc 
del 18 al 22 de juliol 

a Igualada i serà 
totalment gratuït

MÚSICA / LA VEU 

Cinc grans músics i amics: 
Ricard Morros, Xavier Tor-
ras, Albert Puig, Ramon Ca-
sanova i Jordi Gabarró, que 
formen Doctor Jazz Friends. 
Van fer desfilar per l’AUGA 
a Louis Amstrong, King Oli-
ver, Fats Waller... valent-se 
de banjo, clarinet, saxo, ba-
teria, tuba...

Ritme dixieland a l’estil de 
New Orleans que va posar 
a cent un teatre de l’Ateneu 
absolutament ple. 
Comiat d’un curs d’AUGA 
amb trenta-dues sessions 
molt variades, dos viatges 
llargs i dos d’un sol dia, i 
diverses visites comenta-
des a exposicions celebra-
des a la ciutat d’Igualada. 
Fins al setembre!

AUGA acaba el curs amb 
Doctor Jazz Friends

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



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

L’Equipo Molí, protagonistes d’una manera de 
preservar la Natura, passant-s’ho bé 

L a barcelonina Susana Monge, infermera i hi-
gienista (especialista en educació per a la sa-
lut), des de fa uns anys, va fer una important 

aposta de retrobament amb la pau i la proximitat a 
la Natura, fixant la seva residència als afores d’Igua-
lada, al barri del Molí Nou; tot estrenant una nova 
i saludable vida de família i de retruc una fantàsti-
ca oferta per a la creixença del seu fill. Un veritable 
entorn de natura, amb la finestra a les muntanyes i 
camps dels voltants, a més de l’excepcional presèn-
cia del riu, des d’uns sovintejats passeigs apuntaven a 
ser tot un reclam per a fer-se pròpia i comprometre’s 
amb el procés evolutiu del paisatge natural lligat a la 
llera del riu. Ben aviat, i especialment al costat d’uns 
infants amics del seu fill, va veure avinent de tirar 

endavant un projecte tan ambiciós com laboriós i 
estimable que havia de consistir a tenir cura del riu 
i del seu entorn amb la finalitat de sentir-los com a 
un regal d’aquell segment de natura que també els 
pertanyia. 
I, heus aquí –resultat de moltes passejades- un recull 
d’apreciacions: que prenia com a punt de partida una 
història que havia començat amb la descoberta del 
mal ús i de l’estat d’abandó de què era objecte el riu 
Anoia, en el seu pas per Igualada des del Molí Nou 
fins a la veïna Vilanova del Camí; tot i que des de La 
Panadella aquest poc generós curs fluvial ja baixava 
ple de deixalles d’ús humà. Calia preservar, doncs, 
que el riu deixés de ser aquell trist i veritable abo-
cador en què s’havia convertit; i , la clau, en parau-

les d’aquestes criatures, era una: 
“Si el riu no és de ningú, i nin-
gú en té cura, ens el farem nos-
tre i en tindrem cura nosaltres”. 
Amb aquesta premissa es va do-
nar  sentit a un ferm compromís 
amb la plena recuperació del riu 
i es va crear l’anomenat  “Equip 
Molí”. La implicació d’aquests in-
fants –anònims- amb la voluntat 
de netejar el riu va fer-los sen-
tir-se útils i especialment créixer 
en la seva autoestima, alhora que 
els convertia en uns personatges 
exemplars davant la resta del ve-
ïnatge; uns autèntics protagonis-
tes de la salvació d’un riu, i im-

pulsors d’un futur 
millor més sanejat 
i humanitzat.
Al capdavall, una 
de les millors ac-
cions per a testi-
moniar els anhels 
i la feina d’aquests 
petits herois era re-
collir totes les ano-
tacions i fotografi-
es bo i atorgant-les 
una dimensió de 
llibre, una realitat 
conformada de la 
mà de la pròpia 
Susana, la Noe-
mí Fernàndez i la 
Cristina Aguilera. El resultat és, doncs, una modesta 
col·lecció sobre la recuperació dels espais contami-
nats i/o abandonats, des de la mirada i la veu d’unes 
criatures -que ja s’han anat fent grans- protagonistes 
d’aquest projecte, tot i explicant les seves actuacions 
en la línia de crear un teixit de xarxa de consciencia-
ció i participació col·lectiva. 
La primera presentació oficial d’aquesta publicació 
es va fer a la Biblioteca Central d’Igualada, el pas-
sat dia 13 de juny; un acte que va comptar amb una 
bona i més que atenta concurrència d’infants i ado-
lescents, i els mateixos protagonistes. Més endavant, 
unes successives presentacions es duran a terme en 
diferents biblioteques.

CINEMA / LA VEU 

L a Biblioteca Central 
d’Igualada enceta l’es-
tiu amb la projecció de 

la pel·lícula «Hacia rutas sal-
vajes» (Into the wild, 2007), 
el dimarts 27 de juny a les 
6 de la tarda. Es tracta d’un 
film basat en la història real 
de Christopher McCandless, 
un jove idealista nord-ameri-
cà de classe bona que ho va 
deixar tot per emprendre una 
aventura sense retorn cap a 
Alaska i viure en plenitud a 
la naturalesa més salvatge. La 
seva història la va recollir l’es-
criptor Jon Krakauer a partir 
dels diaris que es van trobar 
d’aquest jove. La pel·lícula la 
va dirigir Seann Penn, està 
protagonitzada per Emile 
Hirsch i, un dels seus punts 
forts, és l’excel·lent banda so-

nora d’Eddie Vedder, cantant 
de Pearl Jam.
Coincidint amb la projecció 
es farà el sorteig del concurs 
«No perdis el tren» entre tots 
els usuaris que han omplert 
la butlleta de participació en 
emportar-se guies o revistes 
de viatge en préstec. Se sor-

La Biblioteca projecta la mítica 
“Hacia rutas salvajes” i fa el sorteig 
del concurs No perdis el tren

tejaran 5 bitllets d’Interrail 
de 2a classe entre tots els par-
ticipants de les biblioteques 
que s’han sumat al concurs de 
Renfe.
La secció de viatges de la Bi-
blioteca té molta activitat, a 
les portes de l’estiu. S’hi po-
den trobar des de guies de 
viatge de tots els països a nar-
rativa de viatges d’autors que 
transmeten les seves vivències 
arreu del món a les pàgines 
dels llibres. També revistes 
com «Descobrir Catalunya», 
«Viajar» i «Viajes National 
Geographic».
A la segona planta de la Bibli-
oteca, a més a més, trobareu 
un Punt d’informació turís-
tica de l’Anoia, amb plànols, 
guies i informació molt pràc-
tica per a les persones que 
vulguin descobrir amb uns 
altres ulls la comarca.

CINEMA / LA VEU 

E l departament d’Ense-
nyament de l’Ajunta-
ment d’Igualada, di-

namitzador de la xarxa local 
d’Escola Nova 21, ha organit-
zat la projecció del documen-
tal Most Likely To Succeed 
(2015). Tindrà lloc el dimarts, 
27 de juny, en dues sessions, 
a les 9 i a les 12h, a l’auditori 
de l’Institut Pere Vives Vich. 
El documental mostra el cicle 
d’un curs escolar en un dels 
centres de secundària de les 
escoles High Tech High de 
San Diego. La realització del 
film compta amb aportacions 
d’experts en polítiques educa-
tives i en gestió de les organit-
zacions i gestió del canvi. A la 
projecció estan convidats els 
professionals del món de l’en-
senyament, mestres i profes-

sors de les escoles que formen 
part del projecte Escola Nova 
21. En aquest mateix acte, els 
experts d’Escola Nova 21 ex-
posaran l’ideari de la inicia-
tiva i els reptes del sistema 
educatiu. Per a més informa-
ció es pot consultar el web 
del documental www.mlts-
film.org i el web del projecte 
www.escolanova21.cat.

Projecció de ‘Most likely 
to succeed’ dins del 
projecte Escola Nova 21
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Atletisme espanyol a Igualada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

A ra fa 61 anys que, del 23 de 
juny al Primer de juliol, 
l’Obra Sindical “Educación 

y Descanso” (E y D), organitzà, a 
Igualada, el “I Campeonato Nacio-
nal de Atletismo”, que va disputar-se 
a l’estadi del  “Xipreret”, degudament 
acomodat amb noves pistes per po-
der-hi practicar aquest esport. Fou 
un esdeveniment ciutadà, en el qual 
hi participaren 14 equips de: Bale-
ars, Barcelona, Castelló,  Corunya, 
Lleida, Logronyo, Lleó, Madrid, 
Orense, Oviedo, Sevilla, Terol, Va-
lladolid i Zamora, que arribaren - i 
marxaren  - en un tren especial, que 
fou rebut, i acomiadat, per les auto-
ritats i entitats culturals, esportives i 
folklòriques de la ciutat.
A l’entorn dels campionats s’endega-

ren diverses activitats: Mercat especi-
al. Concursos de sardanes (nocturn), 
fotografia, aparadors, dibuix. Esports: 
hoquei, natació, ciclisme (velòdrom). 
Cine, teatre, concerts. Anada a Mont-
serrat. Missa de campanya. Col.loqui. 
Pregó. Festivals de ràdio. Castellers...
Els atletes locals: M. Canals, M. Vi-
ves, S. Farrés, Ll. Marimón, Q. Miti-
tieri, L. Bassas, I. Valls, J.M. Comp-
te, J. Ribé, I. Pons, J. Cornellà, no 
van actuar, però s’integraren en el 
Comitè de Competició. La comissió 
organitzadora local la presidí Josep 
Mussons.
L’Arxiu Comarcal de Anoia, ha mun-
tat una exposició fotogràfica, virtual, 
sobre aquests campionats, dintre del 
seu programa:
 “Fem esport...Fem Arxiu”. 
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El carrer de Sant Bartomeu 
Descobreix Igualada i més

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

E l primer Hospital d’Igualada, la primera 
presó i la desapareguda Església de Sant 
Bartomeu dignifiquen l’antigor del car-

rer de Sant Bartomeu .
Just amb la cruïlla del carrer de Custiol i com si 
d’una continuació es tractés del carrer de Sant 
Jaume, el carrer de Sant Bartomeu inaugura el 
seu curt i desigual recorregut fins a arribar-se a 
la Plaça del Rei, una destinació a la qual hi posa-
va límits -en temps de la Igualada emmurallada- 
la pròpia muralla i l’històric Portal de Soldevila; 
de la mateixa manera que també ho feia amb 
el veí carrer del Roser. Si bé la seva longitud és 
escassa no ho és el seu interessant passat, ja que 
apunta a ser un dels carrers de més antigor de la 
ciutat i, tal vegada, d’una important concurrèn-

cia, atesa la ubicació del  grandiós edifici que va 
acollir el primer Hospital de la vila d’Igualada. 
Aquella gran casa de la salut, un immoble sin-
gular ocupat durant llargues dècades per l’Es-
cola d’Adoberia, que s’estenia per gairebé mig 
carrer i feia xamfrà –des de l’enderroc de les 
darreres muralles- amb la Plaça del Rei, tenia la 
porta principal al carrer de Sant Bartomeu fins 
al seu tancament a l’any 1845. Si bé la façana 
que donava a la plaça, des de mitjan segle XVIII, 
va veure’s tapiada arran de la construcció del 
Quarter d’Infanteria, quan va deixar de ser hos-
pital, bona part d’aquest casal va convertir-se en 
una presó preventiva. Vinculada al mateix hos-
pital, l’Església de Sant Bartomeu, de finals del 
segle XIII, va servir també d’espai de reunió per 

a l’anomenat Consell de la vila, constituït pels 
responsables de l’elecció dels administradors i 
mandataris de la Vila; un temple que va ser en-
derrocat perquè amenaçava ruïna, el 1935. Anys 
més tard, al 1958, aquest temple, juntament amb 
l’àrea ocupada per l’hospital, van ser transfor-
mats en la -fins recentment- Escola d’Adoberia.
Durant centúries, precisament, els serveis 
d’aquest hospital van complir sobretot una mis-
sió assistencial i de guia espiritual adreçada a la 
gent pobra i als pelegrins; una comanda repre-
sentada per membres de la fundació eclesiàstica, 
per càrrecs hospitalaris i pel mateix Consell de 
la Vila. Les dependències sanitàries, posterior-
ment, van ser objecte d’una important ampliació 
fins a obrir-se a la antiga plaça, anomenada de 
L’Àngel, i tot el complex va poder comptar molts 
anys amb les aportacions i donatius de diversos 
vilatans. Emperò, al capdavall, curiosament, la 
raó per la qual aquest centre va deixar de prestar 
els seus serveis apuntava a les limitacions d’unes 
dependències que obligaven a compartir l’estada 
entre persones del mateix sexe; en conseqüèn-
cia, irònicament, l’església sostenia que mentre 
els malats curaven la seva salut, malmetien la 
salut de l’esperit.
Des d’una altra perspectiva, aquest carrer, a la 
vegada que era un lloc de pas i albergava la resi-
dencia d’algunes famílies adoberes, també va 
vestir-se amb la presència d’algunes nissagues 
força rellevants, com els Catarineu: creadors 
d’una Banca; i dels quals també n’era descendent 
el popular mossèn Manuel Catarineu, clergue de 
l’antic Centre Catòlic. Als nostres dies, aquesta 
via és especialment un tranquil carrer de veïns 
que, sense establiments comercials, ha anat re-
cuperant una certa vitalitat, principalment grà-
cies a l’Escola d’Adoberia i, més recentment, al 
punt de trobada i bon reclam per al jovent que 
n’ha esdevingut el Bar Tropik.  Perspectiva d’edificis des de la Plaça del Rei Perspectiva d’edificis on hi havia l’Església i l’Hospital



Dimarts a  a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

CINEMA
Igualada 

Projecció del documental Most Likely To 
Succeed (2015)” que mostra el cicle d’un 
curs escolar en un dels centres de secun-
dària de les escoles High Tech High de 
San Diego.
Dimarts a les 9 del mati i a les 12 del 
migdia a la sala d’actes de l’INS Pere Vi-
ves Vich.

CINEMA
Capellades 

Tria la pel.lícula: “Zootropolis” o “Mas-
cotas”.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca el Safareig.

AUDICIONA’T
Capellades 

Audiciona’t 30 amb la Banda de l’Escola 
de Músic ai el grup juvenil Crescendo.
Dimarts a les 9 del vespre al pati de l’Es-
cola de Música.

 DIMECRES 28  

XERRADA
Igualada 

Sessió informativa UOC. Té per objectiu 
oferir una primera introducció a la Uni-
versitat Oberta de Catalunya: quins trà-
mits cal fer per matricular-se, com s’estu-
dia a la UOC, com és el Campus Virtual. 
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

ÒPERA
Igualada 

“Otello’. Retransmissió en directe des del 
Royal Opera House 
Dimecres a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

ÒPERA
Els hostalets de Pierola 

“Otello’. Retransmissió en directe des del 
Royal Opera House 
Dimecres a 1/4 de 9 del vespre a l’auditori 
Cal Figueres.

  DIJOUS 29 

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit un 
mateiox llibre. En aquesta ocasió “Camí 
de Sirga”, de Jesús Moncada
Amb la col·laboració de Cineclub Ateneu.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

JAZZ A LA FRESCA
Igualada 

Natsuko Sugao Group presenta “La danza 
de una Luz”
Amb Iván González, Marc Cuevas, Jordi 
Satanach, Enric Peinado i Josema Martín
Amb la col·laboració de Cineclub Ateneu.
Dijous a les 10 del vespre al pati del Mu-
seu de la Pell.

DANSA
Igualada 

Espai d’Arts Dansa, Mostra’m Dansa 2017
Joves ballarins en formació mostren el re-
sultat del curs treballat. .
Dijous a les 7 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CINEFÒRUM
Masquefa 

Projecció de la pel.lícula “Como una ima-
gen”. Aquesta és una història d’éssers hu-
mans que saben perfectament que farien 
en el lloc d’una altra persona, però que no 
ho fan molt bé quan els hi toca a ells.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Municipal.

DIVENDRES 23  

FLAMA DEL CANIGÓ
Igualada 

Arribada de la Flama, que ha estat portada 
en relleus fins a Igualada des de la Pica del 
Canigó per atletes i escolars igualadins´. 
Actuació dels Moixiganguers i encesa del 
peveter.  
Divendres  a partir de les  8 del vespre a la 
plaça de l’Ajuntament.

FOGUERONS DE SANT JOAN
Igualada 

Vine a la rambla i porta’t el sopar. Hi haurà 
servei de barbacoes, taules i cadires.  
Divendres  a 2/4 de 10 del vespre a la 
rambla de Sant Isidre.

CORREFOC
Igualada 

Amb la participació dels grups Diables 
d’Igualada, Petits diables d’Igualada, Pi-
xapólvora d’Igualada i el Grup Mal Llamp 
d’Igualada amb els Petits Mal Llamp 
d’Igualada.  
Divendres  a les 10 del vespre des de la 
plaça de Sant Miquel.

REVETLLA
Igualada 

Ball de revetlla amb l’orquestra Gerun-
da. Organitza l’Associació de la gent gran 
d’Igualada i l’Ajuntament.  
Divendres a les 10 del vespre a l’Escorxa-
dor.

REVETLLA POPULAR
Igualada 

Revetlla de Sant Joan amb actuació de Les 
Absentes i Raggatunning. Entrada lliure. 
Organitza el Casal Popular d’Igualada, el 
Foment i l’Ajuntament.  
Divendres a 2/4 de 12 del migdia a la 
Rambla de Sant Isidre.

MÚSICA 
Hostalets de Pierola 

Big Festival. La millor música dels 90 i els 
2000 a la celebració de la Revetlla de Sant 
Joan a Serra Alta.  
Divendres a les 11 de la nit al poliesportiu 
Serra Alta.

DISSABTE 24 

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.

DIUMENGE 25  

VISITA GUIADA
Òdena 

Recorrerem el conjunt castral d’Òdena, 
un dels castells més rellevants de la Con-
ca d’Òdena i documentat ja a mitjans del 
segle X, cosa que el fa dels més antics de 
la comarca..
Diumenge a les 12 del migdia al castell 
d’Òdena.

DIMARTS 27  

CINEMA
Igualada 

La Biblioteca viu una jornada viatgera amb 
una doble proposta. Primer es farà el sor-
teig del concurs “No perdis el tren”, entre els 
participants de les biblioteques (PIT) Punt 
Turisme Informació que han participat en la 
campanya. Tot seguit es projectarà la pel·lícu-
la “Hacia Rutas Salvajes”, de Sean Penn.
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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.

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.

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’expo-
sicions de la Gaspar.

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.

MEDITERRANEO.
APPUNTI
Daniela Colafranceschi.
De juny a agost al Mirador del Mu-
seu Molí Paperer de Capellades.

EXPOSICIONS



PASSATEMPS

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

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

HORITZONTALS: 
1. Erros habituals en el funcionament de l’arxiu de la pròpia existència (dos mots) / 2. Illes sicili-
anes a la mercè del vent. Obre les portes de casa a altri / 3. Cul de got. Ensorrament manual de la 
música catalana. La papissota / 4. Cànid ferotge com un espia. De color tardoral en plena demo-
cràcia / 5. Preposició per situació. Ferir ànimes d’infern. Demana lloc al món / 6. Prou carronyai-
res per ocultar l’escarpa. S amb totes les lletres / 7. Escassa atenció. El més semblant als llibres que 
corre pels boscos / 8. Estri d’arquitecte per dissenyar la porteria. Indiquen que tenen un difunt 
als peus / 9. El bosc de Comarruga. A can Zara els consideren antigüalles / 10. Vessament d’una 
ferida, per sana que sembli. Unió de vocals com ara en cra i si / 11. El nucli de la qüestió. Si ell 
no hi és no val la pena ni llescar-lo, el pa. Lletra de travessa / 12. Avids, delerosos. Que ajunta per 
darrere / 13. Enribetats com castells. La nòvia del cantant n’era molt perquè quequejava.

VERTICALS: 
1. D’encenedora res, és empleada del tèxtil. La carcanada en tota sa complexitat / 2. Últim glop de 
Colacao. Creu i ratlla de part de la cúria. Es presenta en versió eslovena / 3. Ofuscat com un frare. 
Atracció d’un cos just després de la fartanera / 4. Renillada en presència de la mainada. Fa de mal 
collir, nascut allà fuill d’un d’aquí / 5. Ja mana a la ciutat, i encara va en ascens. Inèrcia a l’hora 
d0enfilar-se / 6. Malmès. Herba amb nopm d’actriu de Hollywood. Sona més en el quartet / 7. A 
la tercera va la segona. Cançonera que no interpreta res. Dos quarts de quatre / 8. La té registrada 
al diari esportiu, cada cop que fa un gol. Dolç amb gust de petó al forn / 9. Esdevenir-se (i si no, 
afanyar-se). Expulsats a cops de pistola / 10. Té mala cura, tan beneita. Tot i ser del Maestrat, fa la 
fi del de Montserrat / 11. Al cor de cada fill. Passadissos entre els bancs dels remadors de galeres. 
Entremig de les banyes / 12. No té el cap de suro però el cos sí, aquesta. Pesqui d’alguna manera 
entre els replecs de la ment.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



Sensacional Richard Gere
A Igualada •  Norman, el hombre que lo conseguía todo

RAMON ROBERT / 

D e tant en tant, Richard Gere 
troba un bon paper i fa una 
bona pel·lícula. És el cas 

d’aquesta, estrenada a Estats Units 
com Norman: The Moderate Rise 
and Tragic Fall of a New York Fixer, i 
exhibida entre nosaltres amb el títol 
castellà de Norman, el hombre que lo 
conseguía todo.  
Richard Gere, en un treball actoral 
d’antologia, interpreta a un home de 

negocis de tercera fila, Norman Op-
penheimer. Aquest es fa amic d’un 
jove polític en un moment baix i 
depriment de la seva vida. Tres anys 
més tard, quan aquest polític esdevé 
un líder mundial influent i poderós, 
la vida del gris Norman canvia abso-
lutament. 
La pel·lícula, que relata una intriga po-
lítica i defineix alguns retrats humans, 
està molt bé, però Richard Gere encara 
està millor, composant una figura ca-
rismàtica,  tragicòmica i inoblidable.
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Bonjour, Anne
A Montbui •  París puede esperar

RAMON ROBERT / 

L a dona del cineasta Francis 
Ford Coppola, Eleaonor Cop-
pola, ha decidit debutar com 

a directora de cinema. Val més tard 
que mai, ja que la senyora Coppola 
té 81 anys.  París puede esperar és el 
seu primer llargmetratge, si bé abans 
ha tingut experiència rodant alguns 
curts i ajudant moltes vegades al seu 
famós marit.  
Comèdia lleugera, romàntica, turísti-
ca, gastronòmica i encantadora, París 
puede esperar concentra la seva atenció 

en el personatge d’Anne (una sensaci-
onal Diane Lane), la qual es troba en 
una cruïlla en la seva vida. Casada amb 
un reeixit productor (Alec Baldwin) de 
cinema, un dia es troba de forma ines-
perada viatjant en cotxe des de Cannes 
a París amb un soci (Arnaud Viard) de 
negocis del seu marit. El que hauria de 
ser un viatge de set hores es converteix 
en una aventura de dos dies plena de 
diversió i plena de llocs pintorescos, 
bon menjar i millor vi, molt d’humor, 
saviesa i romanç, despertant els sentits 
d’Anne i donant-li un nou sabor a la 
seva rutinària vida.

Magnífica animació suïssa
A Igualada •  La vida d’en Carbassó

RAMON ROBERT / 

N ominada a Millor Pel.lícula 
d’animació (als Globus d’Or i 
als Oscar) i premiada per la 

industria del cinema francès amb un 
Cesar a la Millor animació de l’any, 
La vida d’en Carbassó és una pel·lí-
cula molt estimable, que mereix ser 
vista per petits i grans. Integra com-
pensadament comèdia i drama, i és 
per igual una pel·lícula espontània, 
delicada, tendra i bonica. Així, és una 

excel·lent mostra de magnífic cinema 
europeu d’animació.
Molt ben realitzada per Claude Bar-
res, La vida d’en Carbassó explica la 
vida d’un nen valent que després de 
perdre a la seva mare ha d’ingressar 
en una llar d’acollida, amb altres nens 
orfes de la seva edat. En un primer 
moment s’esforça per trobar el seu lloc 
en aquest nou mitjà hostil. No obstant 
això, amb l’ajuda dels seus nous amics, 
Carbassó aprèn a confiar, troba el veri-
table amor i una nova família

Conte de contes
A Tous •  Maravilloso Boccaccio

RAMON ROBERT / 

A utors d’algunes de les millors 
pel·lícules italianes del darrer 
mig segle, els incansables (es-

tan rodant ara mateix una nova pel·lí-
cula) i ja octogenaris germans Tavia-
ni segueixen al peu del canó. La seva 
darrera obra porta el títol de Maravi-
glioso Boccaccio, ambient la trama a la 
Florència assotada per la Pesta Negra, 

entre 1348 i 1349.
La pel·lícula relata una fugida de l’epi-
dèmia, quan deu joves es refugien en 
el camp i passen el temps explicant 
breus històries. Tant si són tràgics o 
enginyosos, eròtics o grotescs, tots 
els relats tenen un únic protagonista, 
l’amor en les seves múltiples formes. I 
l’amor acabarà sent, per a aquests jo-
ves, el millor antídot contra el sofri-
ment i les pors de l’època.



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.

LA VIDA D´EN CARBASSÓ
Suïssa. Animació. De Claude Barres.
Carbassó és un nen valent que després de perdre a la seva 
mare ha d’ingressar en una llar d’acollida, amb altres nens 
orfes de la seva edat. En un primer moment s’esforça per 
trobar el seu lloc en aquest nou mitjà hostil. No obstant 
això, amb l’ajuda dels seus nous amics, Carbassó aprèn a 
confiar, troba el veritable amor i una nova família.

EL CAPITAN CALZONCILLOS
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.
 

ENTRE LOS DOS
Irlanda. Drama familiar. De Mark Noonan. Amb Aidan Gi-
llen, Lauren Kinsella, Erika Sainte. 
En morir un familiar, Will rep la llibertat condicional per 
tenir cura a la seva neboda Stacey, ara òrfena. Però Stacey 
és rebutjada en l’escola local a causa de que pateix narco-
lèpsia.. Will desobeeix diverses vegades les obligacions de 
la llibertat condicional en els seus intents desastrosos de ser 
una figura paterna responsable .

PARÍS PUEDE ESPERAR
Estats Units. Comèdia dramàtica. D´Eleaonor Coppola. 
Amb Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric 
Monnet. 
Casada amb un reeixit productor de cinema, un dia Anne es 
troba de forma inesperada viatjant en cotxe des de Cannes 
a París amb un soci de negocis del seu marit. El que hauria 
de ser un viatge de set hores es converteix en una aventura 
de dos dies plena de diversió, plena de llocs pintorescos, bon 
menjar, molt d’humor, saviesa i romanç.  

NORMAN, EL HOMBRE QUE LO CONSEGUIA TODO
Estats Units. Drama amb intriga. De Joseph Cedar. Amb 
Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Charlotte 
Gainsbourg. 
Un home de negocis d’estar per casa anomenat Norman Op-
penheimer es fa amic d’un jove polític en un moment baix 
i solitari de la seva vida. Tres anys més tard, quan aquest 
polític esdevé un líder mundial influent, la vida de Norman 
canvia absolutament. Per bé. I per a mal.

MARAVILLOSO BOCACCIO 
Itàlia. Comèdia dramàtica. De Paolo i Vittorio Taviani. 
Amb Lello Arena, Kasia Smutniak, Kim Rossi.  
Ambientada a la Florència assotada per la Pesta Negra, en el 
segle XIV. Fugint de l’epidèmia, deu joves es refugien en el 
camp i passen el temps explicant breus històries. Tant si són 
tràgics o enginyosos, eròtics o grotescs, tots els relats tenen 
un únic protagonista, l’amor en les seves múltiples formes.

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) 

NORMAN: EL HOMBRE QUE LO CON-
SEGUÍA TODO 
Dv: 18:00
Ds: 19:30/21:30
Dg: 18:30/20:30
Dll: 19.30/21:30
Dm: 20:00
Dc: 17:00
Dj: 18:30/20:30
LA VIDA D’EN CARBASSÓ  
Ds: 11:00/17:00
Dg: 11:00/17:00
Dll: 18:00

ÒPERA
OTELLO (retransmissió en directe 
des de la Royal Opera House de 
Londres
Dc.: 20:15

1/ WONDER WOMAN (12A)
Dv Dll a Dj: 15:45/18:30/21:15/00:00
Ds: 12:00/ 15:45/18:30/21:15/00:00
Dg: 12:00/ 15:45/18:30/21:15
Dll a Dj: 15:45/18:30/21:15

2/ LA MOMIA (12A) 
Dv: 16:00/18:15/20:30/22:45
Ds i Dg: 
12:30/16:00/18:15/20:30/22:45
Dll a Dj: 16:00/18:15/20:30/22:45

3/ CAPITAN CALZONCILLOS (TP)  
Dv Dll a Dj: 15:50
Ds: 15:25
Dg: 15:00
3/ LOS VIGILANTES DE LA PLAYA 
(16A)  
Dv: 17:50/20:45
Ds i Dg: 17:25/19:45/20:05
Dll a Dj: 17:45/20:10/22:35
3/ ALIEN (16A)  
Dv: 23:10
3/ LOS PITUFOS (16A)  
Ds i Dg: 13:00

4/ CAPITAN CALZONCILLOS (TP)
Dv Dll a Dj: 16:15/18:10
Ds i Dg: 12:15/16:15/18:10
4/ CAPITAN CALZONCILLOS 3D (TP)
Ds i Dg: 14:15
4/ WONDER WOMAN 3D (12A)
Dv a Dj: 20:15
4/ DEJAME SALIR (16a)
Dv i Ds: 23:15

5/ WONDER WOMAN (12A)
Dv a Dj: 16:45/19:30/22:15
5/ WONDER WOMAN 3D (12A) 
Ds i Dg: 13:00

6/ SEÑOR DAME PACIENCIA (12A)
Dv: 16:20/18:20/20:20/22:20/00:15
Ds i Dg: 
14:10/16:20/18:20/20:20/22:20
/00:15
Dll a Dj:  16:20/18:20/20:20/22:20
6/ BEBE JEFAZO (TP)
Ds i Dg: 11:55

7/ GRU (TP)
Dv a Dg: 16:00
7/ PIRATAS DEL CARIBE (12A)
Dv: 18:45/21:20/23:50
Ds: 12:40/18:45/21:20/23:50
Dg: 12:40/18:45/21:20
Dll a Dj: 17:00/19:40/22:30

8/ LA CASA DE LA ESPERANZA (12A)
Dv: 16:30/19:10/21:45/00:10
Ds: 12:45/ 16:30/19:10/21:45/00:10
Dg: 12:45/ 16:30/19:10/21:45
Dll a Dj: 16:30/19:10/21:45

SALA AUDITORI

EL CAPITAN CALZONCILLOS
Dv: 18:30
Ds i Dg:16:30
ENTRE LOS DOS
Ds i Dg:18:30/20:30

SALA PETITA

PARIS PUEDE ESPERAR
Dv: 18:30
Ds: 16:40/18:40/20:30
Dg.: 16:40/18:40/20:30

HEDI, UN VIENTO DE LIBERTAD (7A)  
Dg: 18:00
MARAVILLOSO BOCCACCIO (12A)  
Dg: 19:35
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El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i 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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sorteig d’un vol 
amb globus
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Juny
23: Zenó; Josep Cafasso; Agripina.

24: Naixement de sant Joan Baptista. 
25: Pròsper d’Aquitània; Guillem; Oròsia.
26: Pelai; Joan i Pau; David; Perseveranda.  

27: Ciril d’Alexandria; Ladislau; Zoile .
28: Ireneu; Pau I, papa; Argimir; Marcel·la 

29: Pere; Pau (o Pol);  Cir. 

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

Rosa Sàbat Estruch

Els qui l’estimem: fills, Rosa M. i Ramon Enrich, M. Teresa i Pere Raventós; nets, Anna i 
Fidel Fernández, Jordi i Arnau; besnet, Fidel; germana, Mercè; nebots, cosins i família tota 

us agraïm les mostres de condol i amistat rebudes i us preguem 
una oració per la seva ànima.

La família vol agrair a totes aquelles persones que en tingueren 
cura la seva dedicació i estima.

L’acte de comiat tingué lloc el passat dimarts 20 de juny a l’oratori de Funerària Anoia.

Ha mort cristianament a Igualada, el dia 19 de juny, a l’edat de 94 anys.

vídua de Ramon Mayoral Manero

Igualada, juny de 2017

ACS

Teresa Turmo Padullés

Els teus estimats: germanes, Maria Cecília i Ramona; cunyats, Víctor i Paco; 
nebodes, Waldesca i Berta; Nebots Víctor, Pol i Abel, i la resta de familiars 

ho fem saber a llurs amics i coneguts.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes abans i en l’acte de comiat que 

tingué lloc el passat dilluns dia 19 de juny a la parròquia de la Sagrada Família.

Ha mort cristianament el passat diumenge dia 18 de juny a l’edat de 58 anys.

Igualada, juny de 2017

A.C.S

En record de:

ESGLÉSIA / LA VEU 

Les parròquies d’Igua-
lada van recollir entre 
la feligresia el passat 

diumenge, festivitat de Cor-
pus Christi “Dia de la Cari-
tat”, 5.509,13 euros destinats 
a Càritas. Aquesta és la xifra 
que correspon a les parrò-
quies de Santa Maria, la So-
ledat i la Sagrada Família i 
per tant falta sumar la dels 
altres temples de la ciutat i 
per això previsiblement la xi-
fra superarà els 7.000 euros.
Amb el lema “Cridats a ser 
comunitat” Càritas feia una 
crida a la solidaritat de tot-
hom, especialment davant la 

situació de cronificació de la 
pobresa que es viu a la nostra 
ciutat i comarca.

“Segueixen essent molts”
La missa central del Corpus 
a Igualada fou a la parròquia 
de la Sagrada Família, conce-
lebrada per diversos preveres 
i amb els cants de la Schola 
Cantorum. En la seva homi-
lia, el rector Mn. Xavier Bis-
bal va demanar que “tant de 
bò que aquesta festa ens aju-
di a estimar més i a trobar a 
Crist amb els que sofreixen, 
especialment aquells que 
queden al marge de la re-
cuperació econòmica. I per 
tant que col·laborem amb la 

labor social de l’Església que, 
a través de Càritas, avui tru-
ca a la porta del nostre cor en 
la festa d’avui: per pensar en 
tantes i tantes persones que 
ens necessiten: l’any passat 
Càritas Anoia va atendre 251 
famílies, que tot i ser menys 
que en anys anteriors, se-
gueixen essent moltes”.

Actes religiosos amb la pre-
sència del Sant Crist
Després de Missa, a continu-
ació, tingué lloc la processió 
d’homenatge a l’Eucaristia. 
Encapçalava la bandera par-
roquial i la dels Scouts d’Eu-
ropa. Seguidament un grup 
de nens igualadins que han 

fet la Primera Comunió en-
guany, els acòlits i l’Eucaris-
tia en la custòdia, portat sota 
tàl•lem, acompanyant músi-
calment la Banda de Corpus. 
Diversos centenars de fidels 
van acompanyar la proces-
só durant tot el recorregut, 

Corpus Christi: més de 5.500 euros per Càritas

essent la novetat d’enguany 
l’altar preparat pels Priors 
del Sant Crist. Durant el dia 
els voluntaris -i sota una ca-
lor tropical- van preparar les 
tradicionals catifes de flors i 
els altars.
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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 23: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

Dia 24: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 25: BAUSILI/LA 
CREU
Dia 26:  MR SINGLA

Pujadas, 47
Dia 27: JUVÉ

Av. Montserrat, 27
Dia 28: ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
Dia 29: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

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

 SALUT  | 61Divendres, 23 de juny de 2017



62  |  SALUT Divendres, 23 de juny de 2017

El nostre cos a l’estiu, un repte per l’autoestima.

Només començar la caloreta tan desitjada durant l’any ens 
envaeix la publicitat dient-nos un cop rere l’altre que hem de 
començar la “operació bikini” i reduir “allò que ens sobra” amb 
diferents productes cosmètics, suplements alimentaris i dietes 
sense cap ni peus que no fan més que escanyar el cos.

És evident que cuidar la nostra dieta no és un capritx estètic. Som 
allò que mengem, i és important mantenir-se en un pes adequat 
per evitar riscos de malalties cardíaques, diabetis, dolors a les 
articulacions i en podria dir més. Ara bé, això no s’evita semblant 
un maniquí d’aparador, sinó menjant equilibradament i segons 
les nostres necessitats. Si fem això, no tindrem sobrepès i a més 
estarem cuidant de veritat la nostra salut.

El més saludable a l’estiu es menjar molta fruita i verdura, 
que contenen molta aigua i ens ajuda a no deshidratar-nos 
ni desmineralitzar-nos. Les coccions, més curtes i lleugeres, 
escaldats, saltejats i molts sucs. Reduir la carn vermella, ja que 
genera molta calor. I tampoc caure en el parany de consumir només 
aliments freds i amanides al vespre, ja que ens refreda l’estómac i 
ens fa difícil la digestió al cap dels dies. I fer dels cereals integrals 
el 40% de la nostra dieta.

No som models ni ho volem ser. Per gaudir de la vida no cal tenir 
un cos 10. Abans de voler agradar els altres, de obligar-nos a 
complir uns estàndards socials de bellesa que no sabem ben bé 
qui els ha inventat ni perquè, anem a estimar-nos, cuidant-nos, 
mantenint-nos saludables i acceptant-nos tal com som, amb les 
nostres magnífiques imperfeccions. Si com deia el savi “La bellesa 
està als ulls de qui la mira”, no deixem la nostra felicitat als ulls 
de qui ens està mirant.

De gom a gom a la SUMMERBEAUTYPARTY BY Sílvia Giralt 
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dijous dia 15 
de juny es va celebrar 
al Kiosk del Rec la 

primera edició de la Summer 
Beauty Party by Sílvia Giralt. 
Els assistents varen poder gau-
dir en tot moment dins, d’un 
ambient totalment estiuenc, 
de totes les sorpreses que els 
oferia l’esdeveniment organit-
zat i cuidat fins a l’últim detall. 
Tots els assistents varen poder 
gaudir d’un magnífic bufet de 
fruites antioxidants, tasts dels 
productes Detox i una xerrada 
amb la coach nutricional dels 
centres Sílvia Giralt que va do-
nar consells de cara a la nova 
temporada d’estiu.
Bellesa i nutrició eren el lema 
principal de la nit i no només 
s’acabava aquí, ja que tots els 
assistents van entrar al sorteig 
dels regals que es sortejaven. 
En total 27 tractaments exclu-
sius varen ser regalats a tots els 
participants que varen gaudir 
d’una vetllada màgica de la mà 
de Sílvia Giralt.



L’alimentació adequada, pilar fonamental
per gaudir d’un bon estat nutricional en la tercera edat

E ls avenços en el camp 
de les ciències de la sa-
lut, incloent la Nutrició 

Humana,  han contribuït ha 
perllongar considerablement 
l’esperança de vida. No sola-
ment ens conformem amb 
viure més, sinó que també 
hem d’aconseguir i mantenir 
un bon estat de salut i una òp-
tima qualitat de vida, factors 
essencials per poder gaudir 
d’un envelliment idoni. 
En el procés dinàmic de l’en-
velliment intervenen multitud 
de factors, alguns dels quals 
no podem controlar, com  la 
genètica, que té un pes deter-
minant. Tot i això, hi ha factors 
que si que podem controlar, 
com és el cas d’una alimen-
tació adequada, uns hàbits 
de vida saludables,  la pràcti-
ca regular d’exercici moderat 
(considerant la condició física 
individual) i la participació 
en activitats socioculturals. 
Aquests elements marcaran la 
diferència i ajudaran en l’asso-
liment d’una bona qualitat de 
vida en la tercera edat. 
Un òptim estat nutricional és 
essencial per un envelliment 
de qualitat. L’alimentació hi 
juga un paper vital i remarca 
l’evidència científica que se-
guir una alimentació adequa-
da ens ajudarà a aconseguir i 
mantenir la salut i l’autonomia 
de la gent gran. 
Jean Trémolières, un gran 
mestre de la nutrició, va de-
finir l’alimentació com un fet 
que ha de permetre el creixe-
ment i desenvolupament de 
l’infant, la salut, l’activitat i la 
creativitat de l’adult, i la super-
vivència i el confort en la ve-
llesa.    
En aquest aspecte es descriu 
com a alimentació saluda-
ble aquella que és Suficient 
en energia i nutrients segons 
l’edat, el sexe, l’activitat, i les 
diferents situacions fisiològi-
ques, Equilibrada atenent a 
les recomanacions d’hidrats 
de carboni, proteïnes i lípids, 
Variada per assegurar l’apor-
tació dels diferents nutrients 
i finalment, Adaptada a les 
necessitats geogràfiques, cul-
turals, religioses i individuals. 
Des del Consorci Sociosani-
tari d’Igualada (CSSI) tenim 
present, respecte a l’adaptació 
de la dieta, la heterogeneïtat 
de les persones que atenem 
amb situacions personals i 
socials diferenciades en la 
Residència Pare Vilaseca i els 
centres de dia. Totes les ex-

periències socials, culturals, 
ideològiques i econòmiques 
viscudes per les persones al 
llarg de la seva vida condici-
onaran les seves preferències  
alimentàries, i hem de donar 
atenció personalitzada per po-
der cobrir aquestes necessitats 
individuals. 

Ser conscients dels canvis as-
sociats a l’envelliment
Les persones que arriben a 
una certa edat sovint s’han 
d’enfrontar a problemes físics, 
psíquics o socials que condi-
cionen, a vegades de manera 
molt estricta, la capacitat per 
portar a terme un acte tan na-
tural com és “El Menjar Dià-
riament”. L’envelliment afecta 
de forma important i a vega-
des severa als processos de la 
digestió, absorció, utilització i 
excreció de nutrients. En mol-
tes ocasions el canvis fisiolò-
gics, neurològics o sensorials 
no es poden resoldre total-
ment, però es poden pal·liar 
permetent així una millora en 
la qualitat de vida de les perso-
nes que atenem. 

Despertar l’experiència sen-
sorial
L’alimentació de les persones 
grans va més enllà del fet d’as-
seure’s a taula per ingerir un 
aliment. Aquest aliment ha de 
ser nutritiu per oferir un bon 
suport físic, psíquic i emoci-
onal, i a la vegada ha de pro-
porcionar el plaer de poder 

CSSI on treballem diàriament 
per aconseguir l’objectiu que 
ens proposem, mimant amb 
interès les persones que ate-
nem, dedicant-los l’atenció que 
es mereixen, generant interès 
en matèria d’alimentació, fent 
enquestes de satisfacció per sa-
ber quins plats els hi agraden 
més, quina és l’acceptació dels 
menús proposats, generant 
interès en matèria d’alimenta-
ció, fent-los partícips d’aquest 
procés, comptant amb la seva 
opinió i desenvolupant una 
actitud positiva davant les mo-
dificacions en els menús.  En 
la nostra aposta per la innova-
ció i la qualitat dietètica, vam 
comptar amb la col·laboració 
de la Fundació Alicia per im-
plantar una important millora 
en els nostres triturats, que ha 

gaudir d’un bon àpat en com-
panyia agradable, ja que l’acte 
de menjar és una experiència 
sensorial i social inigualable 
que fa gaudir a  tots indepen-
dentment de l’edat que es tin-
gui. Per aquest motiu en els 
nostres centres cuidem molt 
aquest aspecte de la vida dels 
usuaris, perquè puguin gaudir 
en cada àpat. En aquest sentit 
podem aconseguir que per a 
ells aquest acte rutinari esde-
vingui un moment que espe-
ren amb motivació i satisfacció 
gastronòmica i social. Per això 
entre d’altres coses treballem 
l’aspecte visual dels plats, els 
colors, sabors i estímuls. Es 
tracta de despertar emocions i 
sensacions.
Això condiciona les estratègi-
es dietètiques, i culinàries del 

permès que els nostres usuaris 
gaudeixin d’una dieta triturada 
però amb la mateixa intensitat 
de sabor i olor que el plat ba-
sal no triturat. Això ha suposat 
una millora substancial quali-
tativa per aquestes persones. 
El nostre objectiu es promoure 
un envelliment saludable i mi-
llorar l’estat nutricional de tots 
els avis i àvies que atenem, i per 
això establim uns patrons ali-
mentaris saludables que que-
den reflectits en els menús que 
elaborem tant a l’hivern com a 
l’estiu  . 
El nostre patró d’alimentació 
segueix els cànons de la die-
ta mediterrània. Prioritzem el 
consum de cereals, hortalisses, 
fruites i llegums, i el consum 
de peix i carns blanques. Sense 
oblidar-nos de l’oli d’oliva. Par-
tim de la dieta basal junt amb 
vuit derivacions dietètiques 
addicionals, incloent la die-
ta vegetariana. Distribuïm els 
menjars en 5 àpats, tres d’ells 
principals, complerts i equili-
brats en quantitat i qualitat.  
Un dels darrers projectes ha es-
tat l’assoliment de l’acreditació 
AMED com a centre promotor 
de la cuina mediterrània en 
l’àmbit de la restauració col-
lectiva. Això reforça la nostra 
aposta per una cuina tradicio-
nal i amb arrels culturals, fent 
menús especials per les festes 
de Nadal i Setmana Santa.
Tot això amb el valor afegit de 
ser una dieta sana, completa i 
variada, sense deixar de ban-
da el sabor. Ho entenem com 
una filosofia i praxis de vida. 
Ja que com deia el pare de la 
Medicina: “Que l’aliment si-
gui el teu medicament i el teu 
medicament, l’aliment”.  Així 
aconseguirem un bon estat 
nutricional de totes les perso-
nes ateses pel CSSI. 
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Montse Ibàñez
Dietista – Nutricionista del CSSI



                 de SANDRA FELIP /  
Gerent GRUP AIR, 40 anys d’història

Divendres, 23 de  juny de 2017

Tinc 44 anys, gerent, casada i mare d’una nena de 8 anys. 
Vaig fer un postgrau a la UOC de Direcció i Administració d’Empreses.
Des dels 18 anys treballo. En els inicis en una corredoria d’assegurances, 
després  a l’Ajuntament d’Igualada participant en la primera edició de 
l’European Balloon,  més tard  en una empresa de gènere de punt, i també 
al departament exportació d’una empresa de curtits. En l’actualitat 
treballo a l’empresa familiar que aquest any celebrem el 40è aniversari.

G rup air és una empresa familiar. Quan es va 
fundar, qui i per què?

Es va fundar l’any 1977. Ho va fundar el meu pare, en Ra-
mon Felip, junt amb altres socis i és quan l’any 1999 es fa 
amb la titularitat total de les accions.  Als inicis l’empresa 
tenia el nom d’Auto Recanvis Igualada, es venien recan-
vis per a l’automòbil i també ja s’instal·laven compressors 
d’aire comprimit.

Durant uns anys va distribuir una marca de compressors 
espanyola  (especialista en compressors de pistó)  i a partir 
d’aquí es va anar introduint al món industrial distribuint 
una altra marca pionera al mercat en compressors rotatius 
de cargol insonoritzat.

L’any 1982  neix la divisió industrial d’Auto Recanvis Igua-
lada i neix el nom de Grup Air.

Aquí és quan es va començar a ampliar la zona de treball a 
part de l’Anoia, vam créixer cap a Penedès, Garraf, Lleida, 
Tarragona. 

La distribució d’un producte en els anys que hem viscut 
i en la recessió que hem patit era complicada i l’any 2011 
comencem a estudiar la possibilitat de tenir una marca 
pròpia. KLUG Compressors és una marca que, a diferèn-
cia de les grans marques que tenim com a competidors, 
podem oferir un producte i un servei més personalitzat i 
adaptat a la necessitat de cada client. 

Quants hi treballeu i on sou ubicats?

Som 7 persones (incloent-m’hi), som un equip de treball 
eficient, professional i preparat per donar un excel·lent 
servei al client industrial que cada dia més demana un 
servei ràpid i àgil. 

El perfil professional dels treballadors de la vostra 
empresa són enginyers?

Actualment d’enginyer en plantilla no en tenim cap. Els 
nostres tècnics son titulats en Formació professional me-
cànica i electrònica. 

Hem fet també una joint-venture amb una empresa itali-
ana líder mundial en disseny, desenvolupament d’equips 
d’aire comprimit i disposa de 10 enginyers.

Avui en dia un treball de col·laboració és importantíssim 
per tal de ser competitiu en un mercat tan global.

Un dels serveis a destacar de la vostra empresa és 
l’assessorament en aire comprimit. Pels que no hi 
entenem, pots explicar-me una mica de què es tracta?

L’energia comprimida és una energia que és indispensable 
en la indústria,  la majoria dels processos productius de 
qualsevol fàbrica necessiten aire comprimit.

Aquesta energia és molt cara de produir perquè el com-
pressor funciona amb energia elèctrica i és molt cara.

Per això fem un assessorament als nostres clients per tal 
que la seva sala de compressors sigui el més eficient possi-
ble amb una qualitat d’aire òptima perquè el seu producte 
final sigui de la màxima qualitat. L’aire comprimit es re-
geix per la norma ISO 8573 i cada indústria pot requerir 
una qualitat diferent.

El vostre client final és una indústria no és un 
consumidor de carrer, oi?

El nostre client és la indústria, des del petit taller mecànic 
per exemple, fins a qualsevol altra com la indústria pape-
rera, gràfica, indústria del plàstic, indústria tèxtil, adobe-
res, de l’automòbil i un llarg etcetera.

Com que a Grup Air som especialistes en aire comprimit 
si ve algun client particular també li subministrem com-
pressors per inflar les rodes de les bicicletes.

En què consisteix una auditoria de consum?

Una sala típica de compressors està formada per un com-
pressor, mes un dipòsit acumulador, mes un assecador 
frigorífic, filtres i depurador de condensats.

Per fer una bona auditoria posem una màquina de medi-
ció als equips durant una setmana i valorem com treba-
llen aquests equips, n’extraiem les dades i a partir d’aquí 
analitzem en quin règim de treball ha funcionat aquesta 
sala de compressors, quanta energia elèctrica ha gastat i li 
fem una possible simulació del que seria una sala òptima 
i eficient.

En aquest sector hi deuen haver moltes legislacions que 
van apareixent modificant i desapareixent tot sovint. 
Qui les marca, la UE? Cada país o a nivell mundial?

Com que són aparells a pressió són equips que s’han de 
legalitzar a Indústria.

En aquest cas cada autonomia es regeix per la seva norma-
tiva. En el nostre cas som empresa instal.ladora autoritza-
da per la Generalitat de Catalunya

La normativa la modifiquen, i cada vegada més exigeixen 
proves més sovint. Si abans es feien cada 10 anys, ara a 
partir dels 3 anys ja s’ha de fer la primera prova de pressió.

Exporteu? A quants països?

Grup Air té l’àmbit d’actuació a Catalunya. Hem fet algun 
projecte concret a Sud-amèrica i a Angola.

Klug Compressors (la marca de compressors que hem creat) 
sí que està treballant per obrir-se al mercat internacional.

Pia Prat Jorba @PiaPrat
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Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 116CV Diesel 
PVP: 27.589€ - Oferta: 16.800€ 

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Design Edition 110CV
PVP: 29.628€ - Oferta: 22.800€ 

Audi A4 2.0 TDI design Edition 150 CV
PVP: 41.045€ - Oferta: 27.200€

Audi A4 Allroad 2.0 TDI Quattro 177CV
PVP: 49.409€ - Oferta: 27.700€ 

Audi A5 Sportback 2.0 TDI Multitronic 143CV 
PVP: 43.626€  - Oferta: 23.900€ 

Audi A5 Coupe 2.0 TDI S tronic S line edition 190CV
PVP: 56.376€  - Oferta: 42.000€ 
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“L’energia comprimida 
és indispensable en la indústria”

Ramon Felip, fundador de Grup Air i Sandra Felip, gerent de l’empresa


