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Sistema de porta a porta en un dels municipis catalans on ja existeix. Cada dia s’han de treure un o dos cubells al carrer.

16 municipis recolliran la brossa 
“porta a porta” d’aquí mig any

  Pàgines 22-23 i COnTRA

25 anys 
després 
del gran 
ridícul 
d’Igualada 

La mesura comportarà un canvi 
radical en la majoria de les llars

Igualada i els pobles amb més 
habitants en queden fora, de moment

líders a l’Anoia

Cap de 
setmana de 
Festival de 
Llegendes a 
Tous

  Pàgines 17 i 24

Festa Major 
a la Pobla de 
Claramunt

La Generalitat 
controlarà 
els preus de 
lloguer a 
Igualada
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Anoia Turisme
@Anoia_Turisme  

   
Dijous nou programa de turisme que ens 

descobrirà la comarca! Molt contents 
de col.laborar-hi.

L’EDITORIAL

Un canvi important
A Catalunya la generació de residus no ha deixat 
d’augmentar als darrers anys, una tendència de 
creixement propiciada en bona part per l’augment 
en l’ús de productes d’usar i llençar, i de vida cada
cop més curta. Aquest increment en la produc-
ció dels residus municipals ha esdevingut un dels 
problemes més greus amb que s’enfronta la nostra 
societat actual. Per fer-
ho encara més negre, 
l’Anoia és a la cua del 
reciclatge de residus en 
el nostre país.
Una de les conseqüèn-
cies més importants ha 
estat, en molts llocs, 
l’aplicació del sistema 
de recollida Porta a 
Porta (PaP), que impli-
ca la desaparició dels 
contenidors de les vore-
res, significant una millora important en la qua-
litat del paisatge urbà i un canvi molt important 
en els hàbits a les llars.  Setze municipis de l’Ano-
ia el començaran a implantar a principi de l’any 
vinent, entre ells municipis de certa envergadura 
com Capellades, el Bruc, Tous, la Torre o la Pobla 
de Claramunt. Una altra conseqüència important 

de deixar els residus a la porta de l’establiment és 
que aquests queden personalitzats, resultant molt 
clar qui és el generador d’aquells residus i la seva 
responsabilitat de fer-ne una correcta selecció i 
disposició perquè siguin recollits pel servei. Un 
petit esforç personal i diari, que esdevé col·lectiu, 
té un gran impacte positiu per al medi ambient, 

per a tots.
Els primers ajun-
taments catalans 
que van implantar 
el sistema porta a 
porta van ser, l’any 
2000, Tiana (Mares-
me), Tona (Osona) 
i Riudecanyes (Baix 
Camp). Actualment, 
més de 300.000 per-
sones viuen en mu-
nicipis que l’apliquen 

a Catalunya. Els municipis que apliquen el porta 
a porta milloren els nivells de recollida selecti-
va global, fins arribar a un màxim del 85% sobre 
residus generats. Tan de bo ben aviat podem par-
lar que el sistema és un èxit i els municipis que 
més residus generen, com Igualada, també fan el 
pas endavant. 

El sistema “porta a porta” 
significarà una millora 

important en la qualitat del 
paisatge urbà i un canvi molt 

important en els hàbits a casa.
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Jaume Singla Sangra
@jaumesingla 

Al PP i al PSOE li fan por les 
urnes a Catalunya

Bombers Piera
@bombersdePiera 

 
Nivell II del pla ALFA a tota la comarca #Anoia 

amb previsió episodi de ponent. Si veus fum  
avisa al  @112

Natàlia Mas Guix
@nataliamasguix  

  
Democracy must prevail. 

Thank you @nytimes!

Marc Castells
@marccastells 

 Els germans Garcia Fossas van ser uns 
mecenes increïbles per Igualada. No hem 
d’oblidar mai aquella gent que van saber 

crear i van compartir

CarlesD
@Carlesd  

Feliç i combatiu #28J ens queda una vida 
vivible per conquerir. I tot el món per guanyar, 

on ningú quedi enrere #LGTBI

Cristina Domènech
@CristinaDomenec 

Gent d’ @anoiadiari: BRAVO!! Molt 
commoguda pel testimoni d’ @campsoscar 

i tb surto pensant q l’esser humà 
és malvat per naturalesa.

Cai Popular
@cai_popular

@cai_popular Una altra cursa a la saca!! 
Cursa del Foc a Olesa

Hospital d’Igualada
@Hospitaligd 

Extremeu mesures de protecció pel #sol  en el 
cas dels infants. Utilitzeu crema solar amb un 

factor de protecció alt

#latevaveu

Igualada Comerç
@igualadacomerc  

Els comerciants de la ciutat lamentem la pèrdua 
del Josep Maria Llucià Castillo, joier, company i 

el  botiguer de Joieria Llucià.

Alfonso Guerra, exdiputat, exminis-
tre i exvicepresident del govern de 
l’estat, creu que Mariano Rajoy hauria 
d’explicar “per què no està aplicant 
ja el article 155 de la Constitució per 
frenar els excessos dels secessionistes 
a Catalunya.” Per afegir “si existeix al-
guna raó, hauria d’explicar-la, ja que 
cada dia es fa més difícil entendre 
la seva paràlisi davant la manifesta 
rebel·lia del nacionalisme català con-
tra les lleis.”

Joan Tardà, un dels portaveus d’ERC 
al Congrés va dir “demana que go-
vern espanyol suspengui l’autonomia 
catalana. Va tan carregat d’odi contra 
Catalunya que si pogués ens faria des-
aparèixer.” I afegeix “Què lluny queda 
aquell Guerra que el 1979 defensava 

l’Estatut de Sau dient que   era una 
mostra de suport a la necessària as-
piració d’identitat nacional dels ca-
talans.” 

‘The New York Times’ va fer una 
editorial o suggeria a Mariano Ra-
joy, president del Govern espanyol,  
la conveniència de permetre un 
referèndum d’autodeterminació a 
Catalunya: “La millor sortida per a 
Espanya seria permetre el referèn-
dum, i per als votants catalans, re-
butjar la independència, com han fet 
els votants al Quebec i Escòcia. No 
obstant, la intransigència de Madrid 
només inflamarà les frustracions ca-
talanes.”

Íñigo Méndez de Vigo, portaveu 
del govern espanyol, va emplaçar el 
president de la Generalitat a “tornar 
a enviar la carta a Ana Pastor, presi-
denta del Congrés, on es demana-
va comparèixer per explicar la seva 
proposta de referèndum ja que ella 
no l’ha rebut”. Pel portaveu del go-
vern, el fet que el president de la Ge-
neralitat, “no truqués al Congrés per 
certificar que havia arribat la missi-
va demostra manca d’interès. En el 
món on vivim ningú entén que es 

puguin enviar correus que no arriben 
a la seva destinació.”

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat, ha respost afirmant que 
“el Congrés té la carta des fa dies i se’ls 
va fer arribar en format electrònic” 
Per afegir “El senyor Méndez de Vigo 
deu viure en l’era de les cartes i del 
telègraf perquè hi ha una cosa que es 
diu correu electrònic. El que passa és 
que l’Estat té un problema de demo-
cràcia i de confusió de poders, perquè 
no és gaire normal que una carta que 
envio al poder legislatiu la contesti 
l’executiu.”

Iñigo Urkullu, lehendakari basc, va 
instar al president del govern de l’es-
tat a que “reconegui l’existència d’un 
conflicte de voluntats entre les socie-
tats catalana, basca i espanyola i que 
treballi per cercar solucions per con-
ciliar aquests sentiments territorials 
divergents”. I sobre el referèndum del 
primer d’octubre va defensar “la insti-
tucionalització del dret a decidir des 
d’una via legal i  pactada, perquè si la 
legalitat es converteix en una cotilla, 
s’ofeguen les aspiracions democràti-
ques i no serveix per solucionar els 
problemes de les nacions i els pobles.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



F a uns dies vaig assistir al lliura-
ment de diplomes als alumnes 
graduats en cicles de Formació 
Dual a l’Institut Milà i Fontanals. 

Per mi va ser un honor participar en l’acte, 
i com a empresari va ser un orgull veure 
com els joves del territori finalitzaven els 
estudis amb un munt de coneixements 
apresos sota el braç i un munt d’hores de 
pràctiques treballades a l’esquena, amb 
l’experiència que això suposa!.
La foto de família era fantàstica: professors, 
alumnes, directius del centre i autoritats 
vàries. Però tot i el goig que fèiem i l’alegria 
que es vivia, el meu cap no podia deixar de 
donar voltes en una de les principals pre-
ocupacions que tenen els empresaris ano-
iencs: falten professionals qualificats.
Des que es va començar a generar ocupació 
al 2013, a la nostra comarca s’han creat més 
de 4.200 llocs de treball. Els desocupats, 
que van arribar a ser prop de 12.400, estan 
a punt de baixar dels 8.000, encara lluny 
però, dels 5.000 que havien estat abans de 
la crisi immobiliària. Tot i així, la realitat 
del mercat laboral a l’Anoia és que és molt 
difícil trobar els perfils professionals quali-
ficats pels que es genera ocupació.
Davant d’aquesta situació cal que totes les 
part implicades, joves, empresaris i cen-
tres formatius, ens posem deures. És molt 
important la implicació dels empresaris i 
apropar les empreses a les escoles, donar 
a conèixer als joves l’especialització em-
presarial de la comarca, i exposar evident-
ment les oportunitats laborals que hi ha al 
costat de casa nostra.

En la mateixa línia, un altre element im-
portant és que la formació que necessitem 
al territori, tingui oferta formativa en el 
propi territori. Això facilitaria la connexió 
entre el món acadèmic i el de l’empresa i 
l’accés a un número més gran d’estudiants, 
doncs la formació local és molt més econò-
mica per la butxaca que la que es pot rebre 
en altres ciutats. Un altre valor que aporta 
la formació local és que l’oferta i la deman-
da conflueixen en el mateix territori, i per 
tant es minimitza el risc de descapitalitza-
ció de coneixement i talent.
Dos sectors que demostren la importància 
de la constància en formació especialitzada 
a la comarca són el químic i l’informàtic. 
Ambdós compten amb una formació de 
nivell des de fa més de 30 anys, i han anat 
consolidant-se i absorbint tots els alum-
nes que han anat acabant els estudis. Po-
dríem pensar que no tenir les aules plenes 
en aquestes especialitzacions es un fracàs, 
però a la llarga es demostra que ni que si-
gui a base de petites promocions, també 
s’aconsegueix l’objectiu de crear sectors 
forts en allò que donem formació especi-
alitzada.
Per acabar voldria afegir un darrer element 
a tenir en compte: l’actitud. És cert que s’ha 
de tenir una base sòlida de coneixements 
per fer el pas i llançar-se a nous projectes 
laborals, però no hem d’oblidar d’anar sem-

pre acompanyats d’una bona actitud, d’una 
menta oberta i positiva.
Precisament, la importància de l’actitud 
i el coneixement és el què volem reforçar 
enguany en el 17è Sopar Empresarial de 
l’Anoia que celebrarem el 6 de juliol sota 
el lema “L’actitud d’avui, millora el demà”. 
I l’escenari de l’acte, l’Institut Milà i Fonta-
nals d’Igualada, ens donarà el marc ideal 
per transmetre aquest missatge. El dia 6 de 
juliol m’agradaria comptar amb tots vos-
altres perquè és molt importat el missatge 
que projectem a la societat en aquesta nit 
empresarial, i perquè per sobre de tot de-
fensem el futur de les nostres empreses i la 
nostra economia.
Sens falta ens veiem el dia 6 a l’Institut 
Milà i Fontanals!  

OPINIÓ  |  3Divendres, 30 de juny de 2017

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@angelescura.com
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BLAI PACO, President de la Unió 
Empresarial de l’Anoia

Actitud i coneixement, 
el missatge del Sopar 

Empresarial de l’Anoia

#L’enquesta de la setmana

Us han agradat les activitats que 
s’han fet a Igualada per Sant Joan?

 Sí 40%  No 60%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

És molt important la implicació 
dels empresaris i apropar

les empreses a les escoles, donar a 
conèixer als joves l’especialització 

empresarial de la comarca, 
i exposar evidentment les 

oportunitats laborals que hi ha 
al costat de casa nostra.

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

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

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

estilllar@yahoo.es



LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI 
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades 
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.del lector

SERGI CARRERO

Sergi Carrero és un jove àrbitre anoienc que la propera temporada 
dirigirà partits de la 2a Divisió B del futbol nacional. Un salt enda-
vant per a la seva carera esportiva.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

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

COL.LOCACIÓ DE LA 
IMATGE DE STA. TE-
RESA DE JESÚS JORNET 
A SANTA MARIA
Germanetes dels Ancians Desem-
parats

Dijous passat es va col·locar la imatge 
de Santa Teresa de Jornet a la Basílica 
de Santa Maria. La congregació de les 
Germanetes dels Ancians Desemparats 
volem agrair al Sr. Bisbe i sacerdots que 
han concelebrat, la seva presència i pro-
ximitat. Nomenament especial a Mn 
Massana per tot el seu esforç per col·lo-
car la imatge de la nostra Santa Mare a 
la Basílica. Als regidors de l’ajuntament. 

Gràcies també al Sr Lluís Vitori, al Cor 
de Santa Maria, i a totes aquelles per-
sones que van compartir amb nosaltres 
un dia tan especial.
És motiu d’alegria per a la Congregació 
venerar la nostra fundadora a la Basíli-
ca. Gràcies a Santa Teresa Jornet, fa 72 
anys que el nostre Carisma està present 
a Igualada.
La nostra fundadora va tenir una vida 
lliurada al servei de Déu i dels més des-
emparats. I per això va ser declarada 
Patrona de l’Ancianitat a Espanya pel 
Papa Pau VI, el 1977. Ella sempre va ser 
un exemple de lliurament als més des-
emparats, lluitant per la qualitat de vida 
de la gent gran. A partir d’ara podrà ser 
venerada amb l’afecte que es mereix a la 
ciutat d’Igualada.
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E m sol passar d’assaben-
tar-me d’esdeveniments 
als quals volia assistir 
quan ja havien passat. Ja 

feia temps que em ballava pel cap 
d’anar a veure els rituals del foc de 
les falles del Pirineu. Enguany he 

tingut l’avinentesa d’anar a les d’Isil, declarades Pa-
trimoni Immaterial de la Humanitat per la UNES-
CO fa un parell d’anys. Els seus orígens es remun-
ten a temps immemorials, possiblement anteriors al 
cristianisme.
L’element primordial és el foc, el més difícil de con-
trolar per l’home. El foc és calor i no hi ha vida sense 
calor. Però si es descontrola, pot portar la mort arreu 
on passa. Els rituals del foc els trobem gairebé en to-
tes les cultures, des dels egipcis fins a les tribus més 
allunyades de l’Amazones. El foc purifica i amb ell es 
presenten ofrenes al déus esperant que siguin propi-
cis a la comunitat.

JOSEP M. CARRERAS

Retorn als orígens
En aquests indrets isolats del Pirineu, el ritual co-
mença ja un mes i mig abans, quan els fallaires pu-
gen  a la muntanya a tallar els troncs d’arbres morts 
esberlant-los amb tascons perquè s’assequi la fusta 
i cremi millor. Antigament els troncs encesos eren 
portats pels joves solters del poble que eren rebuts 
per les fadrines i obsequiats amb flors, coca i vi. Avui 
té encara un regust de ritus iniciàtic, tot i que hi par-
ticipen en primer lloc infants de totes les edats que 
porten bastons encesos des de mitja muntanya i els 
dipositen a la falla major, un pal d’uns vuit a deu me-
tres que crema des de l’inici de la festa i que presi-
deix la plaça del poble. Més tard són els mitjans els 
qui entren al poble amb grans branques enceses que 
porten a coll i be. Són rebuts amb la música de gra-
lles i tabals i després de recórrer el poble fan rotllana 
al voltant de la falla major mentre hi van afegint els 
troncs.
Però el moment culminant és l’arribada dels fallaires, 
que venen des del cim de la muntanya en una mena 

de serp de foc que fent ziga-zagues s’acosta al poble. 
Ha estat  un descens de dues hores llargues. En ar-
ribar al poble fan una cursa pels carrers fins arribar 
al cementiri, on marquen una creu a la porta. Diuen 
que és en record dels fallaires difunts però més avi-
at sembla l’absorció d’un ritual per allunyar els mals 
esperits. En realitat, tota la cerimònia respira un aire 
ancestral i, segons els entesos, és anterior a l’encesa 
de les fogueres que es fa arreu de Catalunya.
L’arribada a la plaça és celebrada amb alegria i músi-
ca i els fallaires tiren al foc els grans troncs que duen 
a coll. L’ardentor obliga a obrir una gran rotllana al 
voltant de la falla. És l’hora de les danses: es balla la 
Marxa dels fallaires, el Ball de bastons, el Ball Pla i la 
Bolangera. La gent agafada de la mà rodant al voltant 
del foc tenia una sentor gairebé de bruixeria.  
Després, un conjunt convencional acompanyà amb 
música tota la nit fins a la sortida del sol. Encara que 
pocs hi creguin, es tracta de no dormir la nit que els 
mals esperits van solts pel món i cal protegir-se’n.  
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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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D iumenge al vespre, 
mentre veia per 
televisió l’entre-
vista/interrogatori 

de Jordi Evole a l’excomisari 
Villarejo, vaig recordar d’un 
grup d’artistes que triomfaven 

els anys 60, anomenats “Els vienesos”. El grup 
el formaven Franz Johan, Gustavo Re i Herta 
Frankel i tenien tans registres que podien fer 
una revista per a adults com programes infan-
tils (en canal de televisió únic i en blanc i negre) 
per a tos els públics.
El grup va crear una cançó anomenada “Los 
que viven del Cordero” que va tenir molt d’èxit. 
La cançó explicava amb ironia tot el conjunt de 
gent que vivia del corder que un humil pastor 
criava al camp: el mateix pas, el marxant de bes-
tiar, el carnisser, el matador, el fabricant de pin-
so, l’inspector del mercat, el veterinari, el trans-
portista, el pregoner que anunciava la carn, els 
intermediaris... Feia falta tota la cançó per a re-
lacionar les persones que es beneficiaven de la 
carn del pobre corder. 

Diumenge ho vaig recordar veient tot el cúmul 
de gent que es beneficia dels anomenats “fon-
dos reservados del ministerio del Interior”. Co-
mençant pel mateix Villarejo que és multimi-
lionari en empreses, l’origen de les quals no ha 
estat investigat, però que ell mateix reconeixia 
haver cobrat dels “fondos reservados”. També 
n’han cobrat l’examant de Jordi Pujol Ferrusola, 
el financer Javier de la Rosa,(autor d’un robato-
ri de 180 milions d’euros) el “pequeño Nicolás”, 
els fabricants de proves falses contra Xavier 
Trias i Artur Mas, els “periodistes” filtradors 
de les  notícies, els funcionaris participants a la 
Operación Catalunya... fins i tot dels “fondos 
reservados” s’han pagat fins i tot l’apartament 
de luxe on el Rey Juan Carlos es veia amb les 
seves amants.
També del Cordero dels fons reservats hi varen 
amassar la seva fortuna els criminals del GAL, 
els assassins de Lasa i Zabala, els segrestadors 
de Segundo Marey, l’ex director general de la 
Guardia Civil, Luis Roldán, l’espia Francisco 
Paesa....
I parlo únicament d’una partida pressupostària. 
Si analitzem totes les partides dels pressupos-
tos generals de l’Estat al Cordero li treuen tanta 
carn que no en queda ni per a pensions, sanitat, 
educació o cultura. El Cordero som els ciuta-
dans que paguem impostos i en tant que cor-
ders, els que manen ens consideren uns llanuts 
que es poden esquilar.
Estem en un estat on les clavegueres van pel 
carrer i les urnes s’han de comprar d’amagat. 
Potser sí que portem massa llana al clatell. 

Començant pel mateix Villarejo 
que es multimilionari en empreses, 

l’origen de les quals no ha estat 
investigat, però que ell mateix 
reconeixia haver cobrat dels 

“fondos reservados”. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

No podem fallar La revolta de les dones
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A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

TÀNIA VERGE MESTRE
Professora agregada del Departament de Ciències Polítiques i Socials a la UPF

E ls arguments legalistes contraris a la cele-
bració d’un referèndum per decidir el futur 
polític del nostre país obliden que la lliber-
tat escapa dels marges dels dictats d’un es-

tat. Això les dones bé que ho sabem. Històricament, 
hem hagut de lluitar per aconseguir els drets civils, 
laborals i polítics més bàsics. Ningú no ens ha d’ex-
plicar que la llibertat no s’atorga, sinó que es guanya, 
emprant quan cal la desobediència. Arreu del món, 
les dones han ocupat seients d’autobús que ens esta-
ven vetats, omplert de paperetes les urnes que ens ex-
cloïen i liderat revoltes contra l’augment de preus dels 
productes més bàsics o contra les lleves forçoses. Les 
dones també van desobeir la legalitat franquista en 
temes com els contraceptius, l’avortament o el divor-
ci. Cap d’aquests actes complia amb la legalitat vigent 
sinó que la desbordava. Qui en qüestionaria avui la 
seva legitimitat i la seva contribució a la millora de la 
societat? 
El referèndum que ens nega l’Estat espanyol té una 
rellevància especial per a les dones. La construcció 
de la república catalana comporta per a les dones la 
primera vegada que podrem participar en la definició 
de la comunitat política i en l’establiment del contracte 
social entre els membres d’aquesta comunitat políti-
ca. No vàrem poder votar la Constitució ni de la pri-
mera ni de la segona república espanyola ni tampoc 
l’Estatut d’autonomia del 1932 – tot i que les dones 
el recolzaren amb més de 400.000 firmes lliurades al 
president Francesc Macià. La Constitució espanyola 
del 1978 fou redactada per set “pares” i discutida per 
unes Corts on només hi havia un 5 per cent de dipu-
tades.
El resultat és una constitució que ens invisibilitza, i no 
només en el llenguatge – s’hi mencionen ciutadans, 
electors, diputats, jutges...–. En els dos únics cops que 
se’ns menciona explícitament parlen del matrimoni 
i de la preeminència dels homes sobre les dones en 
la successió a la corona. Des de la seva neutralitat (o, 
més ben dit, ceguesa) al gènere, aquesta constitució 
ha contribuït a reproduir la situació de desigualtat de 
les dones, ja sigui en matèria de valor atribuït als rols 
socials, possibilitats d’assoliment efectiu dels drets, 
oportunitats de participació, distribució de recursos, 
o responsabilitats en la vida pública i privada. 

Tenim avui al nostre abast l’oportunitat de fer una re-
pública on les dones siguem protagonistes des del pri-
mer dia. Som el 51% de la població! Des de la meitat 
dels espais de participació i decisió que ens correspon 
ocupar, podem fer de la justícia social i de l’equitat de 
gènere els pilars fonamentals de la nova república. Per 
què sinó volem un nou estat? La qualitat democràtica 
i el nivell de desenvolupament dels països es mesuren 
per la situació de les dones. Segons l’Institut Europeu 
per a la Igualtat de Gènere (EIGE), Dinamarca té un 
valor de 71 (sobre 100) en l’índex d’igualtat de gènere, 
mentre que Espanya registra un valor de 54. De fet, hi 
ha deu països europeus que tenen un valor més alt en 
aquest índex que l’Estat espanyol.
Avui en dia a Catalunya les dones tenen gairebé el do-
ble de possibilitats de ser pobres que els homes, espe-
cialment les famílies monoparentals, les dones gitanes 
o migrades i les dones grans amb pensions minses. 
Amb la república catalana podrem no només aug-
mentar les pensions sinó garantir-les, ja que és l’Estat 
espanyol qui s’està polint a una velocitat de vertigen la 
guardiola de les pensions. Una república per garan-
tir també el dret a la cura de totes les persones, amb 
serveis públics de dependència, sanitat i educació de 
qualitat, que no faci recaure en les dones la provisió 
gratuïta del conjunt de la societat. Una república amb 
capacitat d’actuar sobre la pobresa energètica i sobre 
els habitatges buits, que deixi enrere unes sentències 
delTribunal Constitucional que imposen una clara 
penalització de gènere degut a la feminització de la 
pobresa. Una república on s’elimini la bretxa salarial 
i s’instaurin permisos de maternitat i paternitat iguals 
i intransferibles. Una república on la lluita contra la 
violència masclista sigui per fi una qüestió d’estat.
A les dones ens sobren els motius per liderar aquesta re-
volta democràtica que aspira a un país millor per a totes i 
tots. Una revolta que acabi alhora amb l’Estat centralista, 
les desigualtats socioeconòmiques i el patriarcat. Com 
ens deia la Maria Mercè Marçal al seu llibre Sal Oberta, 
“Dones, baixeu, veniu / a la dansa de l’herba. / Enramem 
els balcons / i preparem la terra. / Reguem-la amb pluja i 
sol, / defensem-la amb les dents, / perquè hi arreli l’arbre 
/ de l’alliberament.” Senzillament, és l’hora de les dones. 
I l’hora és ara: engresquem tothom a participar en el re-
ferèndum i votem Sí a la república catalana. 
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Setze municipis de la comarca donen el vistiplau 
a fer la recollida de brossa porta a porta
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Argençola, Bellprat, 
El Bruc, Castellolí, 
Carme, Capellades, 
Copons, Jorba, La 

Pobla de Claramunt, 
La Torre de Claramunt, 

Montmaneu, Orpí, 
Rubió, Sant Martí de 

Tous, Santa Maria 
de Miralles i Veciana 

canviaran el seu 
sistema de recollida 

d’escombraries a 
partir del primer 
trimestre de 2018

Del contenidor gran col.lectiu... al bujol individual. A la porta de casa.

Què és la recollida porta a porta?

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

T al i com ja va publicar 
La Veu fa mesos, la 
recollida d’escombra-

ries “porta a porta” serà una 
realitat a l’Anoia. L’adaptació 
de la legislació ambiental eu-
ropea, i el risc d’un imminent 
augment de preu en els rebuts 
de les taxes municipals com a 
conseqüència dels cànons que 
els ajuntaments han de pagar 
als abocadors, a més d’una mi-
llor adequació a les polítiques 
ambientals del segle XXI, pro-
vocaran un canvi radical en el 
“modus operandi” dels ciuta-
dans de la meitat de la comarca 
a l’hora de treure les escombra-
ries al carrer. I serà molt aviat: 
el primer trimestre de 2018.

Aprovació del ple 
del Consell Comarcal
El ple del Consell Comarcal de 
l’Anoia ha aprovat fa pocs  dies 
el canvi de model. L’ens comar-
cal convoca simultàniament el 
concurs per a l’adjudicació del 
contracte de prestació de servei 
de recollida de residus munici-
pals per a aquests municipis 
mitjançant procediment obert, 
amb caràcter ordinari i amb 
submissió al plec de clàusu-
les administratives generals i 
al plec de clàusules tècniques. 
Tot plegat perquè Fomento de 
Construcciones y Contratas 
(FCC), concessionari actual i 
el mateix que hi ha a Igualada 
i la Conca d’Òdena, finalitza el 
mes d’octubre el contracte ac-
tual. 
Les empreses que s’encarre-
guin d’aquest servei hauran de 
fer la recollida de residus do-
miciliaris i residus comercials 
i d’equipaments porta a porta 
en nuclis urbans i urbanitza-
cions per la fracció orgànica, 
els envasos lleugers, el paper 
i el cartró, el vidre i la fracció 
resta.
També hauran de fer la recolli-
da dels contenidors de les cinc 
fraccions de les àrees d’aporta-
ció tancades amb control d’ac-
cés pel municipis de menys 
de 500 habitants i per les zo-
nes amb habitatges aïllats dels 
municipis amb recollida porta 
a porta, de les minideixalleries 
i servei de deixalleria mòbil, 
recollida de residus volumi-
nosos, de mercats setmanals, 
d’actes i esdeveniments, re-
passos i transport i descàrrega 
de residus a plantes de tracta-
ment i gestors autoritzats.

Igualada i altres municipis 
se’n queden fora
Quedaran fora d’aquest nou 
sistema els municipis més po-
blats, com Igualada, Vilanova, 
Santa Margarida de Montbui, 
Òdena, Piera, Masquefa, i els 
Hostalets de Pierola, que gesti-
onen el servei directament i no 
a través del Consell Comarcal. 
En una situació similar també 
hi ha Calaf i els municipis de 
l’Alta Anoia, però en aquest 
cas és segur que es faci també 
el sistema “porta a porta”, però 
gestionat per la Mancomunitat 
de l’Alta Segarra... si acaba es-
sent possible, perquè a l’Ajun-
tament de Calaf s’ha intentat 
en dues ocasions, sense èxit. 
El pressupost del nou sistema 
preveu pujar a 8.372.344,02 eu-
ros més IVA, per un període de 
4 anys amb la possibilitat d’una 
pròrroga de dos anys més. 
El conseller de Medi Ambient 
i alcalde de Jorba, David Sánc-
hez (ERC), ha explicat a La Veu 
que “el que hem aprovat és un 
pas endavant en el procés que 
es va iniciar fa temps, i després 
de fer un estudi de detall de 
tots els municipis i zones, espe-
cialment allí on hi ha blocs de 
pisos”. Per a Sánchez la diferèn-
cia “respecte el model actual és 
que ara farem un vestit a mida 
en molts casos, per exemple 
davant el sector del comerç, 
perquè sabem quin tipus de 
residu generen i li podrem do-
nar més facilitats”. 
El conseller ha explicat que 
“ens agradaria poder tenir totes 
les propostes de les empreses 
que vulguin concórrer al con-
curs cap al mes de setembre, 
per a posteriorment poder fer 
la mesa de contractació i deci-
dir. La idea és prorrogar amb 

FCC el servei fins a que el nou 
entri en marxa, que serà dins 
del primer trimestre del 2018. 
L’adjudicació es farà abans 
d’acabar aquest any”.
En previsió dels augments ja 

La recollida selectiva porta a 
porta (PaP) consisteix en lliu-
rar els residus al servei muni-
cipal de recollida davant de 
la porta de casa, en uns dies i 
hores determinats per a cada 
fracció.
A través d’un model porta a 
porta es pot fer la recollida 
de totes les fraccions domès-
tiques amb recollida a la via 
pública (rebuig, FORM, vi-
dre, envasos i paper i cartró), 
o la recollida només d’algunes 
fraccions, que com a mínim 
són rebuig i FORM, mante-

nint els contenidors per a la 
resta de fraccions.
Els resultats de recollida selec-
tiva assolits en els municipis 
que tenen en marxa sistemes 
porta a porta són en general 
superiors, tant en quantitat 
recollida com en qualitat de la 
separació (en general se situen 
entre el 60 i el 80% de recollida 
selectiva).
L’aplicació de la recollida porta 
a porta és més senzilla en zones 
de baixa densitat de població 
on la identificació dels residus 
de cadascú és més fàcil.

La implantació de sistemes 
de recollida PaP requereix un 
cert canvi d’hàbits que propi-
cia la participació dels ciuta-
dans, de manera que és neces-
sària una adequada campanya 
de comunicació.
Els models de recollida PaP 
permeten identificar el gene-
rador i per tant possibiliten 
la implantació de sistemes de 
fiscalització més justos com 
són els de pagament per gene-
ració (per exemple, pagament 
per bossa o pagament per bu-
jol).

Avantatges
- Nivells de recollida selectiva i recuperació més alts i regulars. 
- Es retiren els contenidors de la via pública: Es recupera espai públic i està més net. No hi ha males olors. 
No cal un servei de neteja ni manteniment dels  contenidors.
- Model de recollida selectiva integrat
- Desapareix l’anonimat. Més corresponsabilitat.
- Recollida més propera i individualitzada: equips, serveis i recursos adequats a diferents tipus de residus 
i usuaris.
- El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major.
- Control de qualitat directe.
-  Permet l’aplicació de taxes d’escombraries de pagament per generació
- Reducció global dels residus municipals recollits i, específicament, de la Resta destinada a tractament 
finalista.
- Es redueix el percentatge de residus no municipals dels quals s’acaba fent responsable el municipi. 
- En general, alta qualitat de les fraccions recollides.
- El cost del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos majors (sistemes integrats de gestió, venda de 
materials i retorn del cànon).
- El cost net global, majoritàriament, és favorable.
- Els sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal, voluminosos, especials, etc.) tendei-
xen a funcionar millor.

Inconvenients
- S’està subjecte a un horari de lliurament més estricte.
- Suposa un canvi d’hàbits important per a moltes llars.
- Cal guardar els residus a casa fins el dia de recollida.
- El cost de la recollida és igual o una mica superior (fins a 20%) a una recollida selectiva amb contenidors

previstos en un futur imme-
diat, dels costos d’eliminació i 
tractament del rebuig, (segons 
les normatives Europees i de la 
Generalitat), el nou sistema està 
posicionat per mantenir els cos-

tos finals com a mínim en uns 
nivells similars als actuals.
L’Anoia parteix d’un índex 
de reciclatge del 19%, difí-
cilment millorable amb el 
sistema actual.  



Apinas celebra 50 anys d’història amb moltes activitats obertes a 
tothom i amb la voluntat de ser més coneguda a la ciutat 

La regidora Carme Riera i el president d’Apinas, Enric Fillat.

Ja hi ha més de 350 
inscrits al Sopar de la 
UEA de dijous vinent a 
l’IES Milà i Fontanals

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Maria Antònia, la Isa-
bel i la Maria Enriqueta, 
tres treballadores soci-

als, mai s’haguessin imaginat 
el 1967 quan van convèncer 
a un grup de pares de que ca-
lia fer alguna cosa per educar 
nens amb necessitats especi-
als a Igualada -llavor del que 
seria l’Escola Àuria- que avui 
es complirien 50 anys d’Apinas, 
tota una institució que dóna 
servei a 1.400 famílies i compta 
amb 168 treballadors. 
“No som conscients del tresor 
que tenim a Igualada i comar-
ca”, deia Carme Riera, regidora 
d’Acció Social i Igualtat, quan 
dimecres presentava el 50 ani-
versari de l’entitat al costat del 
president, Enric Fillat, i acom-
panyat discretament del gerent, 
l’exalcalde Jordi Aymamí. “Ens 
hem fet grans, molt grans”, deia 
Fillat, “però no hem perdut la 
il·lusió malgrat les retallades i 
la crisi que també hem patit”. 
Un pèl emocionat, Fillat agra-
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ïa el treball d’Aymamí, “la ve-
ritable ànima que avui Apinas 
sigui el que és, la seva feina ha 
estat cabdal i cal que la gent ho 
sàpiga”. Un treball que mai va 
abandonar en els dotze anys 
que va ser alcalde de la ciutat, 
demostració d’un compromís 
fidel i total amb una institució 
sense ànim de lucre que és tot 
un referent de i per als iguala-
dins. 
Fillat, però, està disposat a fer 
arribar Apinas més a tothom. 
“Volem apropar a la ciutadania 
una realitat que existeix, hem 
de fer un esforç per a que ens 
coneguin i també per a deses-
tigmatitzar la nostra imatge”. 
Certament, els límits entre 
qui és normal, i qui no ho és, 
una frontera marcada per uns 
valors socials que tendeixen a 
desaparèixer, però que cal edu-
car, esdevenint didàctics per a 
“canviar-los sense soroll, però 
amb eficàcia, trencant estig-
mes, estereotips i frases fetes”. 
Un gran repte.
La setmana que ve, Apinas par-

ticiparà de forma activa a l’Eu-
ropean Balloon Festival, amb 
un globus que lliurà el logotip 
de l’entitat i amb diverses acti-
vitats. Durant la propera Festa 
Major, també serà portadora 
del Penó de la Ciutat.
El mes d’octubre es farà un ci-
cle de conferències a la biblio-
teca de Cal Font, sobre temes 

com Família i Discapacitat, 
l’Envelliment de les persones 
amb Discapacitat Intel·lectual, 
Albums, llibres i contes il.lus-
trats... El novembre es farà 
l’acte central del 50 aniversari a 
l’Escorxador.
A nivell intern, s’han fet ja di-
verses activitats des del gener,  
com ara visites dels familiars 

dels alumnes a l’escola, un con-
curs de dibuix, una ruta pels 
tallers d’activitats de la residèn-
cia de Prats de Rei, o una festa 
de final de curs de l’Escola i Es-
plai Àuria i de la residència. El 
juliol es construirà la mascota 
de l’Esplai i a l’octubre es farà 
un acte de reconeixement als 
professionals d’Apinas.

Es crea l’entitat Pro Vegueria Penedès, amb 
l’objectiu de promoure la difusió del nou territori 
i vetllar pel seu desplegament
JP / LA VEU 

D issolta la “Platafor-
ma Per una Vegueria 
Pròpia”,  que durant 

dotze anys va treballar des de 
la societat civil per aconseguir 
que la Vegueria Penedès fos 
una realitat, recentment alguns 
dels que en foren membres i al-
tres persones han creat l’entitat 
“Pro Vegueria Penedès”. L’en-
titat va acordar recentment la 
signatura de l’acta fundacional 
i la formació de la seva primera 
junta directiva, que serà presi-
dida pel que ja fou el referent 
de la Plataforma, el vilafran-
quí Fèlix Simon. Entre els vuit 
membres de la junta, hi ha qua-
tre anoiencs: el vicepresident 
Pere Prat, el tresorer Pere Car-
les, i els vocals Pep Solé i Flora 
Sanabra. 

Objectius de la nova entitat
La nova entitat tindrà tres 
àmbits d’actuació, que, de fet, 
marquen els seus objectius:
- Vetllar pel correcte desple-
gament de la demarcació del 
Penedès, seguir de prop els 
passos que es donin i d’una 

manera especial seguir la im-
plementació del Pla Territori-
al del Penedès així com fer-hi 
propostes de millora durant la 
redacció.
- Promoure o bé participar en 
estudis, propostes i activitats 
que tinguin per objecte la di-
fusió del Penedès i la promoció 
dels seus valors. 
-  Impulsar i/o donar suport a 
la creació d’un Centre d’Inter-
pretació i Promoció del Pene-
dès.
L’entitat també ha acordat la 
creació de quatre grups de tre-
ball: Desplegament Veguerial 
i del Pla Territorial, Promoció 
integral de la Vegueria Pene-

dès, Programa pedagògic per a 
les escoles, i Creació del Cen-
tre d’Interpretació i Promoció 
del Penedès. En aquests grups 
també hi ha més anoiencs, com 
Antoni Riera, Antoni Castells, 
Manel Macià, Pia Prat, Teresa 

Sert, Maria Jorba i Josep Zam-
budio.
El primer objectiu de l’enti-
tat és acollir nous membres, 
especialment representants 
de la societat civil de tot el 
territori Penedès.  

Mapa de la Vegueria Penedès.

Fèlix Simón.

La Unió Empresarial de 
l’Anoia ja té més de 350 ins-
crits per a la 17ena edició del 
Sopar UEA que se celebrarà 
el dijous 6 de juliol en un es-
cenari inusual com és l’Ins-
titut Milà i Fontanals, i con-
duït pel presentador i actor 
Manel Fuentes. Amb aquest 
marc acadèmic de fons el 
món empresarial vol reforçar 
la importància de la formació 
en l’àmbit laboral i apropar 
el món empresarial als joves. 
L’objectiu és posar de ma-
nifest la manca de personal 
i millorar el desajust actual 
entre l’oferta i la demanda de 
professionals qualificats. 
El president de la UEA, Blai 
Paco, explica que “des de l’en-
titat volem apropar-nos als 
joves per què coneguin l’es-
pecialització empresarial de 
la comarca i les oportunitats 
laborals que ofereix el territo-
ri”. Seguint aquest la línia, el 
lema del Sopar és “L’actitud 
d’avui, millora el demà” ja que 
davant de qualsevol projecte 
“és important tenir una base 
de coneixement, però sobre-
tot adoptar una actitud pro 
activa i oberta”, explica Paco.
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Mentre milers 
d’igualadins i les 

autoritats s’esperaven a 
l’antiga N-II, a l’altura 

del concessionari de 
la Seat, la flama 

passava per dins del 
polígon de les Comes

Tot estava preparat per a rebre la flama olímpica... però no va passar. Arxiu La Veu.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Vanguardia, edició 
del 20 de juny de 1992. 
Pàgina 20. “La anécdo-

ta de la jornada se produjo, sin 
embargo, en Igualada. Cente-
nares de personas esperaban el 
paso de la llama en la carretera 
que cruza esta población. La 
caravana pasó en cambio por 
una variante que atraviesa un 
polígono industrial. Media ciu-
dad se quedó, atónita, sin ver 
el fuego olímpico. El Ayunta-
miento lo calificó como “un de-
saire a Igualada” y el director 
del recorrido, Antoni Rossich, 
lo atribuyó a un malentendido. 
Por la noche la llama olímpi-
ca regresó en una lámpara de 
seguridad a Igualada donde 
se hizo un recorrido urbano 
de tres kilómetros mientras la 
caravana original seguía su 
camino previsto por Ordal. 
Durante unos 20 minutos pues, 
hubo dos llamas olímpicas re-
corriendo Cataluña”. 
La situació va ser tan surrea-
lista que, en aquell moment, 
es va considerar “el ridícul 
més important de la història 
d’Igualada”. De fet, se’n van fer 
ressò, alguns en to de burla, 
molts mitjans de comunica-
ció de tot el país. Ara en fa 25 
anys. 
En l’edició del divendres 19 de 
juny de La Veu, el dia en què 
passava la flama olímpica dels 
Jocs de Barcelona per la ciutat, 
aquest setmanari publicava 
amb tot detalls els horaris de 
pas. La flama havia de passar 
a les 9 del matí, per davant 
del llavors concessionari de 
Seat Mastermòvil -firma col.
laboradora dels Jocs-, a l’anti-
ga NII, avui Avinguda Catalu-
nya, en direcció a Castellolí, el 
Bruc i Montserrat. Anuncià-

vem també el nom d’alguns 
dels rellevistes igualadins: el 
veterà atleta Manuel Canals, 
o els jugadors de l’IHC Jordi 
Guillén i David Gabaldón... 

Pífia monumental
A l’hora prevista, l’antiga NII 
estava plena a vessar de milers 
d’igualadins esperant el pas de 
la torxa. Els Gegants de la Ciu-
tat, els Grallers... Però la torxa 
no va passar. Millor dit, va fer-
ho per l’avinguda Alemanya 
de les Comes, dins del polígon 
industrial, uns metres més en-
llà, per estupefacció de tots els 
presents i ridícul monumental 
de la ciutat i de les seves au-
toritats. Un jove Jordi Ayma-
mí, havia accedit a l’alcaldia 
cinc mesos abans amb una 
polèmica moció de censura a 

Ramon Tomàs, però no hi era 
aquell dia, es trobava de viatge 
a França. Qui es va empassar 
tots els gripaus va ser Xavier 
Badia, el número 2 del govern 
municipal.
Alguns privilegiats van poder 
veure el pas de la flama perquè 
una furgoneta de la Policia 
Nacional havia avisat amb un 
altaveu del canvi de recorre-
gut, però el cert és que, un cop 
al carrer Alemanya, la mateixa 
furgoneta passava convidant a 
la gent a marxar cap a l’anti-
ga NII... Un descontrol total, 
vaja. Corredisses amunt i avall 
pels camps pelats on avui creix 
la gespa del camp de vol... En 
aquestes que la comitiva, ve-
nint d’Òdena, arriba on avui 
hi ha la gasolinera de Petromi-
ralles i, sobtadament... mitja 
volta. Cap al carrer Alemanya, 
Can Busqué, la Masia i més 
enllà. I, davant del Canaletas, 
tothom amb un pam de nas.

Doble torxa
Passat el tràngol, i enmig de 
molt nerviosisme, Xavier Ba-
dia se les va empescar per 
parlar amb el COOB -el comitè 
organitzador dels Jocs de Bar-
ceona- per fer tornar la flama a Igualada. I ho va aconseguir. La 

versió oficial del què havia pas-
sat va ser un “malentès” entre 
l’Ajuntament i l’organització.
El cert és que aquell mateix di-

vendres 19 de juny, a 2/4 de 10 
del vespre, la flama olímpica, 
que “oficialment” corria aque-
lla hora pel Port de l’Ordal, al 
Penedès, apareixia “oficiosa-
ment” a l’estació d’autobusos 
d’Igualada. L’Ajuntament va 
triar sis atletes per dur a terme 
els relleus per dins de la ciutat: 
Xavier Brunet, Bernat Planas, 
Regina Gabarró, Maria Urgell, 
Mònica Diago i Chelo Alvaro 
van tenir l’honor de portar la 
torxa, posant així punt i final a 
un dels episodis més ridículs 
que s’han viscut mai a Igualada. 

L’Ajuntament va 
intentar arreglar-ho 
fent portar la flama 
per segona vegada el 

mateix dia: durant uns 
minuts dues flames 

olímpiques eren
a Catalunya

La flama, al seu pas pel polígon. Foto: Arxiu Comarcal. AFMI12740
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“Hem de contruir un estat per 
impedir que mai més puguem 
tornar a ser dominats”
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Joan Manuel Tresserras i Gaju, comunicòleg

OTGER GABARRÓ / LA VEU 

Ja tenim pregunta: «vol 
que Catalunya sigui un 
estat independent en 

forma de república?” (feia 
15 minuts que el president 
Puigdemont havia anunciat 
la pregunta i se n’assabenta 
en aquest mateix moment).
La pregunta té perfil clàssic. 
Probablement si l’haguéssim 
hagut de fer abans només 
hagués sigut la primera part 
de la pregunta. Afegir-hi «en 
forma de república» és gaire-
bé innecessari. A ningú se li 
acut que la gent independen-
tista sigui monàrquica, tot i 
que pot ser que hi hagi algú 
amb els cables creuats. Tot-
hom dona per descomptat que 
la forma democràtica d’estat 
és la república. És una forma 

Veus del SÍ,            Veus del NO (2)

Joan Manuel Tresserras 
i Gaju (Rubí, 27 de maig 
del 1955), és doctor en 
Ciències de la Informa-
ció per la UAB. Docent 
d’aquesta universitat des 
del curs 1979-1980, on 
és professor titular del 
Departament de Mitjans, 
Comunicació i Cultura.  
Després d’ingressar a la 
UAB com a professor de 
comunicació, va formar 
part del grup Aurora Puig-
madrona i va ser direc-
tor de la revista Esprai.

Del 2006 al 2010 va 
ser Conseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comu-
nicació del Govern de 
la Generalitat, durant 
el govern del tripartit. 
També ha estat conseller 
de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió 
(2000) i del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya 
(2000-2006), i membre 
de la Comissió Mixta de 
Transferències Estat-Ge-
neralitat (2004-2006).
Actualment és president 
de la Fundació Josep Irla.

BiO de simplificar que volem un 
estat democràtic participatiu, 
obert, a partir d’uns princi-
pis inspiradors que siguin 
els republicans. La república, 
malgrat tot, conté aquests ele-
ments. La clau de volta és a la 
primera part. Potser no cal es-
perar a tenir constitució per-
què el primer article ho digui. 

Ara entrem en uns mesos 
apassionants. Ens espera al-
guna sorpresa final? Negoci-
acions d’última hora?
Jo crec que l’estat no té cap 
sorpresa que no sigui repres-
siva. Jo suposo que a algú se li 
pot acudir que caldria fer al-
guna cosa, però els interlocu-
tors d’aquí han quedat desa-
creditats. La gent de la tercera 
via té una posició com si aquí 
hi haguessin dues parts, quan 
no és veritat. Això no és una 
equidistància. Aquí hi ha una 
gent que obliga, que parla per 
ell i pels altres, que imposa 
a l’altra part qui és i qui ha 
sigut, darrere d’un estat en-
gendrat des del franquisme. 
L’altra part només diu que vol 
tenir la llibertat de prendre 
decisions. I l’estat espanyol 
vol imposar el criteri de dei-
xar les coses com han estat 
sempre, i aquest «com han 
estat sempre» és d’ençà que 
van guanyar per la violència. 

En quin punt es troba la idea 
de convertir Espanya en un 
estat federalista?
Hi ha molt bona gent amb un 
sentiment de voler pertànyer 
a un projecte històric general 
de caràcter espanyol, vocaci-
onalment federalistes. Vista la 
història han de reconèixer que 
l’únic que poden fer és nego-
ciar sense tenir les mans lliga-
des. El federalisme no s’atorga, 
el negocies. No pots negociar 
la teva dependència amb algú 
que marca les teves normes 
amb tot i per a tot. Al federa-
lisme s’hi arriba des de la in-
dependència. La independèn-
cia és el pas necessari. Ningú 
es pot prendre seriosament 
un poble si aquest prèviament 
no ha demostrat ser capaç 
d’emancipar-se i de tenir perfil 

propi. Als catalans ningú ens 
ha fet genèticament inferiors, 
a més som tan mestissos i bar-
rejats que som pràcticament 
de totes les ètnies imaginables. 
No tenim un defecte genètic 
que ens impedeix autogover-
nar-nos. Hi ha pobles d’Euro-
pa que són menys o més petits 
que nosaltres que no renunci-
en a la llibertat. Els països que 
han aconseguit la indepen-
dència no l’han renunciada 
al cap de quatre dies. Per què 
hauríem de fer-ho nosaltres?

S’ha de témer a la possible 
repressió de l’estat per impe-
dir el referèndum?
Si l’estat es passa i la repres-
sió és bestial, com algunes 
imatges que recordem de la 
2a Guerra Mundial, és possi-
ble que en un primer moment 
això provoqués pànic entre 
la població. Això podria des-
mobilitzar la gent, però si fan 
una cosa així, les consciències 
no les refaran. No pots tenir 
milions de persones com es-
claus, part d’un projecte per 
força i amenaçats. La major 
part de la població s’ha for-
mat, està informada, ha viatjat 
i té recursos per fer-se crite-
ris sobre les coses. Aquesta 
gent la pots vèncer, però no 
convèncer. No hi ha projecte 
alternatiu, no hi ha projec-
te nou d’Espanya perquè els 
catalans hi capiguem. La vic-
tòria per la repressió seria la 
garantia de l’enfortiment del 
moviment independentista. 
Tothom que és d’esquerres 
i que dubta, si passés això se 
n’hauria d’anar a l’altra ban-
da per no ser-ne còmplices. 
L’estat espanyol no té voluntat 
de refer-se i els està bé tal com 
està. Li està tan bé a la gent 
que fins i tot voten al Rajoy.

“Els països que han 
aconseguit la indepen-
dència no l’han renun-
ciada al cap de quatre 
dies. Per què hauríem 
de fer-ho nosaltres?”

“Qui determina l’hege-
monia independentista 
dins el catalanisme ja no 
és la burgesia catalana”

El procés independentista 
i les persones que l’estan li-
derant estan posant sobre la 
taula el canvi en l’hegemonia 
social a Catalunya?
Hi ha un moment en la histò-
ria del país en què les orienta-
cions generals i les decisions 
les prenen les elits dirigents. 
Això a Catalunya és al final del 
neocentisme, amb el  projecte 
de la Catalunya ciutat, de la 
burgesia avançada, que agluti-
na a altres sectors del mateix 
nivell social i que en passen 
a ser el nucli dirigent. Expli-
quen com ha de ser el país des 
d’espais com la Mancomuni-
tat, i volen ser hegemònics. 

A partir de la república hi ha 
un desbordament de les clas-
ses populars. Per això apareix 
l’hegemonia d’ERC i després 
l’estat s’imposa per les armes. 
El franquisme és repressió 
pura i dura. Ells desarticulen 
completament el teixit social, 
cívic i cultural català. Dit això, 
actualment qui determina 
l’hegemonia independentista 
dins el catalanisme ja no és la 
burgesia catalana. No són els 
del pont aeri o els de la llotja 
del Liceu. Hi ha un canvi d’he-
gemonia. El projecte burgés 
de modernització, de Catalu-
nya involucrada amb l’estat ja 
va passar, això s’estudia a his-
tòria. Ara el que cal veure és si 
aquestes classes mitjanes tre-
balladores competents i amb 
voluntat de ser les protagonis-
tes tenen la capacitat de cons-
truir una nova hegemonia. La 
república és l’edifici institucio-

Fotografia de Jordi Borràs (elcritic.cat)



  IGUALADA | 13Divendres, 30 de juny de 2017

Veus del SÍ,            Veus del NO (2)

de la transició encara es va 
fer des d’aquestes posicions. 
Però de fet, quan han ha-
gut de desplegar polítiques 
han sigut neonoucenstistes. 
En bona part el pujolisme és 
noucentisme. Són processos 
complexos que requereixen 
una certa perspectiva histò-
rica per poder-los analitzar. 
És més fàcil parlar del passat 
que del present per analitzar.
Hi ha una gent que manaven 
molt i que ara ja no ho fan tant. 
Però tenen cognoms que res-
sonen, situacions preeminents 
i encara compten molt, però 
no manen. Si algú d’ells surt 
al balcó i diu “cap allà”, no hi 
va ningú. Hi ha uns lideratges 
civils de la societat que tenen 
molta més força que membres 
de gent d’aquests estaments. 
El valor polític al mercat, per 
exemple, de Duran i Lleida, 
comparat amb Forcadell o 
Ada Colau, no és comparable. 

Quins referents històrics te-
nim a Catalunya des del 1714 
en què la població catalana 
hagi pogut votar, en major o 
menor grau, el seu futur? 
Són massa remots com per 
poder tenir-los en compte. 
Evidentment hi ha l’experi-
ència de la República, però 
va ser tan trasbalsada que de 
normalitat democràtica n’hi 
va haver mesos i sempre sota 
pressió. No hem tingut mai 
tres o quatre anys seguits amb 
normalitat democràtica, amb 
aplicació de l’Estatut, amb 
totes les transferències fetes... 
Des dels últims tres-cents anys 
el més semblant a la normali-
tat democràtica és la Manco-
munitat, que va acabar amb el 

nal d’aquesta nova hegemonia. 

Tot i això, aquest és un pro-
jecte que vol ser integrador i 
aglutinar a tothom. Així, quin 

és el paper que ha de tenir la 
burgesia en aquest procés?
Hi ha de ser però no serà la 
classe dirigent. Ha tingut el 
seu moment i la negociació 

cop d’estat de Primo de Rivera. 
Al segle XIX, amb el desple-
gament del sistema escolar i 
l’aparició de la comunicació 
de masses, el poder pot edu-
car sense usar la força. L’estat 
espanyol, però, té tradició de 
violència. Si Espanya lamenta 
ara no haver estat capaç d’ha-
ver convertit tot els catalans i 
catalanes en bons espanyols, 
la temptació aleshores és cas-
tigar. I n’estem farts d’un estat 
que bàsicament el que fa és vi-
gilar i castigar i aquesta és la 
situació. Hem de ser capaços 
de construir un estat per evi-
tar posar-lo en mans de qua-
tre que formen part de les elits 
i un cop fet l’estat, que quedi 
en les seves mans per domi-
nar-nos. Hem de construir un 
estat per impedir que mai més 
puguem tornar a ser domi-
nats, i per defensar els drets i 
llibertats de la majoria.

Fins quan Europa es man-
tindrà en aquesta posició de 
paràlisi total?
Procuraran no fer res, i de 
fet Europa és l’Europa dels 
estats i els estats inicialment 
són solidaris amb els estats 
ja existents, i sobretot si són 
com ells. I els estats europeus 
s’han construït més o  menys 
pel mateix procediment que 
l’espanyol, al servei de les se-
ves respectives oligarquies 
per constituir models de do-
minació. En algun cas la seva 
dominació va més enllà que el 
seu propi estat. És evident que 
el paper d’Alemanya i França 
és diferent que el de Portugal. 
Europa intentarà no fer res i 
aguantar la idea que això és un 
tema intern.
Quan els preguntin si es reco-
neixerà la república catalana, 
tiraran pilotes fora. A partir 
d’aquí, política de fets consu-
mats. Europa, i més l’actual, 
després del Brexit, no es pot 
permetre  perdre una econo-
mia com la catalana. A més, 
aquí hi ha molts interessos 
de multinacionals d’aquests 

Fotografia de Jordi Borràs (elcritic.cat)

“Europa, i més l’actual, després del Brexit, no es pot permetre perdre 
una economia com la catalana. A més, aquí hi ha molts interessos de 

multinacionals del continent”

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

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

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

Advocats
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països. L’economia catalana a 
escala europea és equivalent 
a la portuguesa o la grega. 
Aleshores, Europa voldrà que 
qualsevol cosa que passi sigui 
ordenada. Em refio més de 
l’activitat discreta que puguin 
fer que no pas grans declara-
cions públiques. A més es pot 
donar el cas que els països que 
tinguin interès en donar-nos 
suport serien els països que 
nosaltres no triaríem perquè 
ho fessin. Poden haver-hi mol-
tes paradoxes, no serà senzill. 

S’atreviria a fer una predic-
ció de com aniran els resul-
tats del referèndum?
Jo crec que es convocarà, i que 
es farà amb la complicitat de 
totes les forces que han donat 
suport al Pacte Nacional pel 
Referèndum. Crec que els “co-
muns” hi donaran suport, tot 
i que no es posicionaran en 
cap sentit. En un referèndum 
on només hi hagi participació 
massiva del SÍ, serà complicat 
que el percentatge de parti-
cipació arribi al 50%. Hi ha 
molts sectors hiperventilats 
del NO que aniran a votar, en-
cara que els diguin que no ho 
facin. I tota la gent demòcrata 
com els “comuns”, anirà a vo-
tar. D’aquest sector hi haurà 
molta gent del SÍ i molta gent 
del NO. I quan sigui evident 
que el referèndum es farà, 
molta gent del NO anirà a vo-
tar. En aquests moments hi 
ha una mobilització més alta 
entre els partidaris de la inde-
pendència. Hi ha gent del NO 
que se n’està, cercles vinculats 
l’antic PSC, que activarien el 
NO, i alguna tercera via. Però 
veurem qui dona la cara pel 
NO, a part del PP i Ciutadans. 
Socialment, no hi ha gent sig-
nificativa que doni la cara pel 
NO. El Guardiola del NO, qui 
és? 
Si hagués de fer una aposta, 
diria que anirem a una parti-
cipació del 60% i amb un  re-
sultats del 70% a favor del SÍ i 
un 30% a favor del NO.



La Generalitat tria Igualada i altres ciutats del país 
per a “controlar” els preus de lloguer amb un Índex
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El nou Índex de Re-
ferència de Preus de 

Lloguer a Catalunya, 
del que en forma part la 
ciutat, està disponible 
lliurement a Internet

El regidor Jordi Pont, explicant com funciona l’aplicació disponible a Internet.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Í ndex de Referència de 
Preus de Lloguer a Cata-
lunya. Amb aquest nom 

es coneix una nova eina -dis-
ponible per a tothom a In-
ternet- per la qual es podrà 
conèixer, ràpidament, com es 
troba el mercat de lloguer en 
27 ciutats del país, entre elles 
Igualada. L’aplicació permet 
veure, en un radi determinat 
de metres dins de la ciutat, 
quants contractes de lloguer 
hi ha, i a quin preu real, gràci-
es a les dades de què disposen 
a l’Institut Català del Sòl, orga-
nisme que recull les fiances i la 
còpia de contractes de lloguer 
a tot el país, tal i com marca 
la llei vigent. A Catalunya hi 
ha avui 200.000 contractes de 
lloguer, poc més d’un miler a 
la capital de l’Anoia.
Gràcies a aquest índex, les ins-
titucions podran “controlar” 
els preus de lloguer, de ma-
nera que, en un futur, podran 
establir reduccions fiscals als 
propietaris que més s’ajustin a 
preus competitius.
L’Índex l’ha posat en marxa 
aquest mes de juny la Genera-
litat, amb l’objectiu d’aportar 
transparència al mercat de llo-
guer i donar eines per a mo-
dular increments despropor-
cionats de les rendes que s’han 
detectat els darrers mesos en 
algunes ciutats. Una iniciati-
va per a combatre, clarament, 
la bombolla immobiliària de 
lloguer que s’està generant a 
marxes forçades.

La revista Descobrir 
dedica un article a 
l’European Balloon 
Festival

La revista Descobrir Catalunya 
dedica en la seva darrera edi-
ció un reportatge prou extens 
a l’European Balloon Festival 
titulat Igualada a vol d’ocell. 
La capital dels globus es vesteix 
de festival. L’article està signat 
per la periodista barcelonina 
Laura Pinyol, amb fotografies 
d’Adriana Olsina.

Canal Taronja extrena 
un programa per fer 
turisme a l’Anoia

Amb el nom de “La motxilla 
taronja”, Canal Taronja Ano-
ia estrena un nou programa 
mensual de turisme per la co-
marca. Amb un to desenfadat 
i humorístic, el programa està 
conduït per Isaac Posadas.
El programa té 20 minuts de 
durada i compta amb el su-
port del Consell Comarcal 
de l’Anoia i el concessiona-
ri Audi, Volkswagen i Skoda 
d’Igualada Servisimó. Aquest 
concessionari és el que pres-
ta un cotxe diferent per cada 
programa amb el qual es fa la 
ruta per l’Anoia, que dura un 
cap de setmana.  

Torna el sorteig de l’Or 
de Creu Roja

Un any més, Creu Roja ha ini-
ciat la venta de les butlletes del 
Sorteig de l’OR. Aquest any el 
sorteig es farà a Santander el 
20 de Juliol a la tarda. El cost 
de cada butlleta és de 5 €. Es-
tan en joc 3.900 premis valo-
rats en un total de 6.545.400€, 
Amb els fons recaptats a través 
del Sorteig de l’OR, Creu Roja 
Anoia finança projectes soci-
als desenvolupats a la comarca 
de l’Anoia, d’àmbits tant diver-
sos com l’alimentació infan-
til, la ocupació, la gent gran o 
l’atenció social a famílies. Més 
informació o compra de but-
lletes trucant al 93803 0789.

Fàcil de consultar
Per saber quin és l’índex d’una 
zona determinada només cal 
accedir al web agenciahabitat-
ge.gencat.cat/indexdelloguer, 
introduir-hi dades com l’adre-
ça, la superfície de l’habitatge 
sense els elements comuns i 
altres informacions no obli-
gatòries com ara la planta, 
l’any de construcció, el certi-
ficat energètic i si disposa o 

no d’ascensor i pàrquing. El 
sistema busca llavors els pisos 
similars a l’especificat al seu 
voltant, per acabar determi-
nant quin és el preu mitjà del 
lloguer i destacant dos preus 
més, un de l’àrea inferior i un 
altre de l’àrea superior. 
Per exemple, pel que fa a un 
pis situat a la Plaça de l’Ajun-
tament d’Igualada, situat en 
planta primera o segona, 
construït entre 1997 i 2007, 
amb una superfície de 70m2, 
en bon estat de conservació, 
amb certificat energètic de 
classe B i sense aparcament ni 
ascensor, aquest tindria, se-
gons l’índex, un preu de llo-
guer recomanat de 4,70 euros/
m2 (330€ al mes). La cerca a 
l’índex, però, també demostra 

com, dels 30 habitatges llogats 
en un radi de 300m al voltant 
del pis cercat, també se’n tro-
ben a un preu superior –5,69 
euros/m2– i inferior – 4,18 
euros/m2–. 
La Generalitat estudia plan-
tejar desgravacions fiscals als 
propietaris que lloguin per 
sota l’índex, que podrien afec-
tar el tram català de l’IRPF o 
l’Impost de Societats. De mo-
ment, però, es deixaran passar 
uns quants mesos per veure 
com evoluciona aquesta ini-
ciativa. Jordi Pont va explicar 
dimecres que es podria plan-
tejar entre tots els municipis 
participants “alguns incentius 
municipals, sempre que no es 
provoquin greuges ni diferèn-
cies entre ciutadans”.

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest mes de juliol 
s’iniciaran les obres 
de la segona fase de 

la plaça Castells. Duraran 
cinc mesos. Entre novembre 
de l’any 2015 i febrer de l’any 
2016 ja es va executar la pri-
mera fase del projecte, valorat 
en 250.000€, que va permetre 
renovar tot el perímetre de 
l’espai, endreçant la mobili-
tat de vehicles al seu voltant, 
eliminant el trànsit rodat per 
davant de l’Escola Pia i millo-
rant l’accessibilitat i seguretat 
dels vianants, tant a la matei-
xa plaça com en un tram del 
carrer Portal. 
Les obres que s’iniciaran ara 
comprenen els espais interi-

A punt l’inici de més obres a la plaça Castells

ors de la plaça, unificant-los 
amb l’antic vial que trans-
corria per davant del centre 
escolar. Aquest vial quedarà 
d’aquesta manera plenament 
integrat en el conjunt de la 
plaça i el pas de vehicles que-
darà només restringit a casos 
molt puntuals i per motius 
escolars degudament justifi-
cats. 
Es mantindrà l’arbrat existent 
i se n’afegirà de nou, es millo-
rarà tant el reg com l’enjardi-
nament de l’espai, se substi-
tuirà el paviment existent per 
un de nou, es reorganitzarà 
l’enllumenat i se’l dotarà de 
llums LED, es millorarà la 
il·luminació de la històrica 
façana de l’escola, s’eliminarà 
una de les dues fonts actu-

als, es renovaran els bancs, 
es construirà una petita gra-
deria de formigó i s’hi ins-
tal·larà una nova zona de jocs 
infantils. També s’aprofitarà 
aquesta actuació per a ampli-

ar el clavegueram subterrani 
existent i millorar el drenatge 
de la plaça els dies de pluja. 
La segona fase tindrà un cost 
de 200.000 euros, finançats 
íntegrament pel consistori.  



El PSC insisteix en la gespa del camp de vol i veu 
“escandalós” que el govern s’hagi gastat 400.000€
Afirmen que, si durant 
dues estacions a l’any el 

camp no es regarà, 
encara es justifica 
menys la inversió

Aspersors regant la gespa natural del camp de vol, aquesta setmana.

Igualada, present en la 
celebració del “Dia Um 
de Portugal” 
a Guimaraes

REDACCIÓ / LA VEU 

E l PSC ha seguit insis-
tint aquesta setmana 
sobre la “gespa” del 

camp de vol a l’avinguda Ca-
talunya, que ja és a punt per 
a acollir l’European Balloon 
Festival la setmana vinent. So-
cialistes d’Igualada afirma que 
troba “escandalosa” la xifra 
que s’ha donat des del govern 
municipal de 400.000€ per la 
construcció del parc. Consi-
deren que és “desproporcio-
nat” aquest cost i recorden que 
caldrà sumar-hi el que costi el 
manteniment de la gespa na-
tural.
El PSC “censura” que l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
“amagui la xifra del que costa-
rà el seu manteniment, ja que 
va explicar a la premsa que fins 
d’aquí a un any no ho dirà”. Els 
socialistes també mostren la 
seva “sorpresa” perquè l’alcal-
de asseguri que el camp només 
tindrà gespa a la tardor i a la 
primavera. Pel PSC això “enca-
ra posa en més qüestió gastar 
400.000 euros i el manteni-
ment que tindrà perquè només 
sigui realitat dos cops l’any”. A 
més, demanen que es detalli 
quins esdeveniments s’hi fa-
ran, més enllà dels quatre dies 
que dura l’European Balloon 
Festival.
Les explicacions de Castells 
“van arribar forçades pel co-
municat de premsa que Soci-
alistes d’Igualada va fer la set-
mana passada tot qüestionant 
la idoneïtat del camp de gespa”, 
ja que consideren que en un 
clima càlid com el d’Igualada 
és “il·lògic” plantar 25.000 me-
tres quadrats de gespa natural. 
El PSC avança que hi ha al-
ternatives més econòmiques i 
que evitarien costos de mante-
niment “com les que preveia el 
projecte que l’Entesa per Igua-
lada va dibuixar a l’any 2010 i 
que CiU va aturar quan va en-
trar al govern. El projecte de 
l’Entesa preveia crear un parc 
mediterrani a l’avinguda de 
Catalunya, enlloc d’un parc 
en el qual sembla que el go-
vern de CiU pensa que Igua-
lada és una ciutat dels països 
nòrdics sense ser-ho”.
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La ciutat agermanada de Gui-
maraes, ha celebrat aquest 
passat cap de setmana els actes 
commemoratius del “Dia um 
de Portugal”, al qual han estat 
invitades les ciutats que estan 
agermanades amb  la capital 
portuguesa.
Enguany ha estat incorporada 
a aquestes ciutats la localitat 
francesa de Dijon que s’ha 
unit a les d’Igualada, Compi-
en, Montlouçon,  Brive, Taco-
ronte i la brasilenya de Lon-
drina, igualment agermanada 
amb Guimaraes.
Coincidint  amb les celebra-
cions a tot el magnífic casc 
urbà on es  va celebrar una fira 
medieval amb la presència de 
un gran nombre d’estands i de 
públic en tot el recorregut. Els 
actes oficials van incloure la 
inauguració d’un nou espai es-
portiu a la localitat de Caldes 
das Taipas i la sessió solemne 
commemorativa de la festa del 
24 de juny al Paço dos Duques 
de Bragança que va incloure la  
firma del protocol d’Agerma-
nament amb la ciutat de Dijon 
i la imposició de condecoraci-
ons Honorífiques al  del Mèrit 
social,(dos) al Mèrit artístic 
(tres), Mèrit esportiu (dos) 
i altres dos mes al Mèrits di-
ferents (bombers). En l’acte 
van estar presents  la repre-
sentat  del Ministeri de Jus-
tícia del Govern portuguès i 
autoritats locals que presidi-
en l’acte en el qual no va faltar 
el minut de silenci en recorda-
tori a les víctimes de l’incendi 
que ha patit aquestes darrers 
dies al territori portuguès.
Un sopar medieval amb a 
presència d’artistes repre-
sentant la cort de l’època del 
fundador de Portugal, el Rey 
Alfonso Henriquez van tan-
car la jornada festiva mentre 
al pati del castell un grup 
folklòric oferia un especta-
cle de danses de la mateixa 
època.
La representació igualadina 
en els actes, va estar a  càrrec 
de la regidora  Rosa Plassa i 
Jesús Enrique, aquest darrer 
en representació de l’Associ-
ació d’Agermanaments de la 
ciutat d’Igualada.
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Demà dissabte, Pre 
Mulla’t amb cinema a 
la plaça del mercat de 
Vilanova i la pel.lícula 
“100 metros”

Sis piscines de l’Anoia participaran el 9 de juliol en 
el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
ASS. ESCLEROSI / LA VEU 

U n any més tornem 
a convocar-vos pel 
Mulla’t. D’una pisci-

na l’any 2012 a “Sis piscines de 
la comarca de l’Anoia” aquest 
any, participaran el diumenge 
dia 9 de juliol en la 24a. edició 
del Mulla’t per l’Esclerosi Múl-
tiple, en favor de la investiga-
ció d’aquesta malaltia. L’As-
sociació d’esclerosi Múltiple 
de la Comarca de l’Anoia ha 
treballat de valent per inten-
tar que diumenge tot vagi a la 
perfecció i molta gent s’apun-
ti a aquesta iniciativa, que es 
farà també a tot Catalunya.
Igualada, Òdena, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, La Pobla de Clara-
munt  i Capellades són els 
municipis de la comarca que 
participaran activament en el 
Mulla’t. Els membres de l’asso-
ciació anoienca,  agraeixen el 
suport dels ajuntaments i dels 
voluntaris.

En totes les piscines hi haurà 
una parada de marxandatge 
amb tovalloles, samarretes, 
bosses, pilotes, llibretes  amb 
les quals es pot col·laborar 
amb la Fundació de l’Esclerosi 
Múltiple (FEM) .
Des de la Fundació Esclerosi 
Múltiple volen tenir un petit 
gest amb totes les persones 
que compren els articles del 
Mulla’t. Per això, sortejaran 
dos telèfons iphone SE entre 
tots els compradors. Els fons 
recaptats amb aquestes ven-
des es destinaran al programa 
FEM Feina, que fomenta la in-
serció laboral i l’apoderament 
de les persones amb esclerosi 
múltiple.
Activitats previstes A Igualada, 
tindrà lloc a la piscina Infinit, 
amb marxandatge,  la partici-
pació de l’actor Joan Valentí, 
de 10 a 14 hores. L’import que 
es recapti de les entrades, serà 
integra per la FEM. A les 11 es 
farà una sessió d’Aquagym, i 
músics de jazz animaran l’ac-

Demà dissabte dia 1 de juliol a 
les 21:30h a la plaça del mercat 
de Vilanova del Camí, i perquè 
tots pugueu conèixer i tingueu 
informació del que és i que re-
presenta l’Esclerosi Múltiple, 
es passarà la pel·lícula “100 
metros” amb els actors  Dani 
Rovira, Alexandra Jiménez i  
Karra Elejalde. Basada en  un 
fet real. 

tivitat, amb claqué a càrrec de 
Cristina Galtés.
A la piscina municipal de Ca-
pellades, hi haurà marxandat-
ge i un inflable per a tothom 
que participi en el Mulla’t. 
A la piscina municipal de 
Santa Margarida de Montbui, 
marxandatge, Concurs de dis-
fresses amb entrades al cine-
ma, Dinar: Pollastres a l’ast, 
empedrat i fruita 7,00€, col·la-
boració de Basic Ona, S.L.  De 
la recaptació de les entrades, 
de cada una se’n destinarà 1 
euro per la FEM.
A la piscina municipal d’Òde-
na,  hi haurà marxandatge i és 

faran activitats pels més petits, 
també hi haurà un inflable.
A la piscina municipal de La 
Pobla de Claramunt hi haurà 
marxandatge,  un grup mu-
sical, Xillona que animarà el 
Mulla’t. 
A Can Titó de Vilanova del 
Camí, marxandatge, hi col-
laborarà l’Esplai Endinsa’t, i 
també hi haurà inflable. De les 
11:10 a les 11:30 és farà una 
sessió d’aquagym amb Mònica 
Gómez. Del que és recapti de 
les entrades, se’n destinarà 1 
euro per la FEM. L’Associació 
agrairà els voluntaris amb un 
petit esmorzar i una beguda.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l mes de juny del 2018 
es celebrarà, a la capi-
tal de l’Anoia,  el XVII 

Congrés Català de Sinologia i 
patologia mamària. 
El congrés, que organitzarà el 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
(CSA), té com a objectiu man-
tenir, millorar i actualitzar els 
coneixements d’aquesta dis-
ciplina. Les jornades inclou 
també un curs intensiu i la 
Reunió anual d’Infermeria en 
Patologia Mamària.
Atès que avui en dia la sinolo-
gia és una especialització mul-
tidisciplinària, el Congrés pot 
ser útil i d’interès per als pro-
fessionals de diferents àmbits 
de la salut que tinguin relació 
amb aquesta patologia. Així, 
que el congrés va dirigir a pro-
fessionals de les diverses espe-
cialitats que ja treballen en el 
diagnòstic, tractament i cura 
de la patologia mamària i del 
càncer de mama. També als 
metges i infermers d’atenció 
primària, a metges i inferme-
res en formació, a llevadores 
i a tècnics de diferents àmbits 
que vulguin ampliar coneixe-
ments en Sinologia.
La candidatura per a l’orga-

Igualada acollirà la propera edició del Congrés 
Català de Sinologia, el juny de l’any que ve

L’Ajuntament d’Igualada ha 
iniciat aquest mes de juliol 
la modificació de la retolació 
dels més de 250 senyals que, 
arreu del municipi, indiquen 
les places d’estacionament d’ús 
exclusiu per persones amb 
mobilitat reduïda que dispo-
sin de la targeta acreditativa 
corresponent. Havent con-
siderat que la frase “Excepte 
minusvàlids” no és adequa-
da i per adaptar-se a l’actual 
normativa, aquests dies s’està 
procedint a actualitzar tots 
els rètols, ara amb la frase 
“Espai reservat” i el logotip 
visual corresponent. Aques-
ta acció, promoguda pel de-
partament d’Acció Social de 
l’Ajuntament, s’ha finançat 
amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, que 
concedeix subvencions per 
iniciatives com aquesta en el 
camp de l’accessibilitat.

L’Ajuntament 
actualitza els senyals 
de les places 
d’aparcament reservat

nització va ser acceptada en 
el XVI Congrés Català de Si-
nologia celebrat a Tortosa els 
passats 7, 8 i 9 de Juny en el 
qual la Unitat Funcional de 
Mama del CSA va estar pre-
sent, d’una banda, amb la mo-
deració d’una taula rodona 
per part del Dr. Josep M. Abad 
coordinador d’aquesta unitat. 
Es va debatre la patologia ma-
mària de risc, parlant de lesi-
ons considerades premalig-
nes. Aquestes són lesions 
trobades majoritàriament en 
els programes de cribratge de 
càncer de mama i que generen 
dubtes en el seu tractament i, 
sobretot, en el seu seguiment. 
D’altra banda, la Dra. Laura 
Cusiné, ginecòloga del CSA, 

va presentar un cas clínic que 
va ésser molt comentat entre 
els assistents pel tractament 
d’una pacient seguint els cri-
teris més avançats com ara la 
classificació molecular i les 
plataformes genòmiques que 
van fer modificar el tracta-
ment establert fins ara.
De l’altra la Dra. Isabel Aznar, 
també ginecòloga del CSA, va 
presentar dos pòsters, un de 
tumor de mama poc freqüent i 
la seva evolució molt favorable 
i l’altre d’una patologia benig-
ne també poc freqüent i que es 
pot confondre amb un càncer 
de mama.
El Programa de Cribratge de 
Càncer de mama a l’Anoia, en 
funcionament des del 2001, 

ha passat d’una participació 
del 40,46% a una participació 
del 80,56% l’any 2016 gràci-
es al bon funcionament de 
l’Oficina Tècnica de Cribrat-
ge. L’any 2016 ha atès un total 
de 4.244 dones de les 5.268 
dones convidades i ha detec-
tat 21 càncers de mama. La 
supervivència actual gràcies 
a la prevenció supera el 90% a 
Espanya. La Unitat Funcional 
de Mama de l’Hospital d’Igua-
lada inicia la seva activitat al 
gener de 2014, oferint un trac-
tament integral a les pacient 
amb càncer de mama, amb 
intervencions quirúrgiques 
prioritàries i un programa de 
diagnòstic ràpid amb deriva-
cions amb caràcter preferent 
des de medicina de primària.
L’Hospital d’Igualada ja va 
organitzar, l’any 2007 i amb 
molt d’èxit, el sisè Congrés 
amb una participació de més 
de 200 professionals. En-
guany, el Consorci Sanitari 
de l’Anoia afronta, una ve-
gada més, aquest repte orga-
nitzatiu amb el desig de fer 
un congrés de qualitat, tant 
a nivell científic com d’or-
ganització i de posar de nou 
Igualada en el punt de mira 
de la comunitat científica. 
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Concert jove de la Festa Major i 
de la XV Setmana de la Joventut 
amb els grups Boikot, Zàping 
Versions, DJ Àlex i el grup 
teloner Fransie Klass
Hora: 11 de la nit
Lloc: parc de Sant Galderic

DISSABTE 1 DE JULIOL

Final del I Torneig Comarcal 
Aleví de Tennis
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Pistes de Tennis
Organitza: CT La Pobla

Cercavila amb les colles 
geganteres de Calaf i de             
la Pobla de Claramunt 
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc d’inici: avinguda de Gumersind Bisbal 
Lloc de finalització: parc de Sant Galderic

Sopar popular de Festa Major
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: plaça dels Països Catalans

* Cal reservar, prèviament, el tiquet.

Després del sopar, hi haurà 
ball amb l’orquestra Venus i, a 
continuació, festa per als més 
joves amb el Dj Àlex.

DIUMENGE 2 DE JULIOL

Missa solemne de Pius X cantada 
per la Coral La Lira
Hora: 2/4 de 12 del matí
Lloc: església de Santa Maria
A continuació, la formació coral poblatana oferirà 
un breu concert.

Exposició de Toni Guix amb el 
títol “Racons de la Pobla i olis”
La mostra es podrà visitar fins al diumenge 16 de juliol.
Hora de la inauguració: 3/4 d’1 del migdia
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions 

Sardanes amb la Cobla 
Contemporània
Hora: 1 del migdia
Lloc: plaça de l’Ajuntament
A continuació, hi haurà pica-pica per a tots els 
assistents.

Taller i cercavila de bombolles
Hora: 6 de la tarda
Lloc: passeig de Lluís Companys 

Concert de gospel amb el grup 
The Gourmets
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: plaça dels Països Catalans
* En cas de pluja, l’espectacle es farà a         
l’Ateneu Gumersind Bisbal.

DILLUNS 3 DE JULIOL

Parc infantil amb inflables 
Hora: de les 11 del matí a les 2 del migdia 
Lloc: plaça dels Països Catalans

Xocolatada per a tota la 
quitxalla
Hora: 2/4 de 6 de la tarda 
Lloc: plaça dels Països Catalans

Festa Holi
Hora: 6 de la tarda 
Lloc: plaça dels Països Catalans
* Cal portar roba vella.

FESTA MAJOR 
LA POBLA DE CLARAMUNT

Ho organitza:

Del 29 de Juny al 3 de Juliol

FESTA MAJOR 2017 POBLA LA VEU.indd   1 27/6/17   11:38
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Festa popular a la Rambla St. Isidre.

Les Festes de Sant 
Cristòfol engegen 
el proper dijous, 6 
de juliolREDACCIÓ / LA VEU 

C om cad any, la Flama 
del Canigó va arribar 
puntualment a la ciu-

tat d’Igualada el dia 23 de juny 
a les 20.00 portada en relleus 
des del Cim del Canigó fins a la 
Plaça de l’Ajuntament d’Iguala-
da.
Una part de l’expedició igua-
ladina va marxar dijous 22 de 
juny direcció al Castellet de 
Perpinyà per recollir la Flama 
en uns llantions per tal que, la 
mitjanit següent fos portada 
al cim del Canigó. En aquests 
darrers anys la responsabilitat 
de recollir la Flama al Castellet 
de Perpinyà, que històricament 
havia recaigut en grups de la 
Catalunya Nord, ha estat as-
sumida per Òmnium Cultural 
amb l’ajuda d’Igualada. Aquest 
era només el principi dels dos 
dies d’esforços i treballs que 
culminarien amb l’encesa del 
peveter a la plaça de l’Ajunta-
ment d’Igualada, el dia 23, i 
amb la portada en relleus fins 
a Montserrat per part del CAI 
on seria rebuda pel Pare Abat 
del Monestir.
La comitiva igualadina també 
va participar activament amb 
la cerimònia de Regeneració 
de la Flama del Canigó que 
va tenir lloc a la pica d’aquesta 
muntanya a les 12 de la nit del 
dia 23, enguany la cerimònia 
fou molt concorreguda, ja que 
al moment de regenerar-se dalt 
del cim del Canigó hi havia 
més de 250 persones. Immedi-
atament després de la cerimò-
nia 3 corredors de muntanya 
igualadins van començar a fer 
la “Nova Via”, el tram de relleus 
de muntanya d’alta dificultat 
que separen el Cim del Cani-
gó de Coll d’Ares, on s’inicia 
el recorregut que porta més de 
30 anys realitzant-se; i els tra-
dicionals relleus per carretera 

El proper dijous, dia 6 de juliol 
tindrà lloc el primer acte de les 
Festes de Sant Cristòfol, patró 
dels automobilistes. Una festa 
que es remunta als anys 20 del 
segle passat i que, amb més o 
menys intensitat, ha perdurat 
fins avui. 
 L’acte consta del canvi de ban-
dera de l’antic al nou banderer. 
La festa començarà a partir de 
les 19.30h de la tarda al taller 
Auto Reparacions Santi, des 
d’aquí es concentrarà diferent 
públic vinculat a l’ofici, fent 
tots plegats una petita cerca-
vila per Igualada fins a arribar 
al nou abanderer, Odenauto. 
Aquí es farà el canvi de ban-
dera i es procedirà, sobre les 
20h, a la tradicional rua per 
alguns emblemàtics i cèntrics 
carrers d’Igualada arribant un 
altre cop a Odenauto. Acaba-
da la rua, en les instal·lacions 
del nou abanderat s’oferirà un 
pica-pica a tots els assistents.
El futur banderer  haurà de 
guardar i lluir la bandera du-
rant un any fins al proper Sant 
Cristòfor. 
Un estàndard que data de 
1986, quan es va recuperar 
la festa, que llueix el patró al 
centre, i un volant en el capda-
munt del màstil, simbolitzant 
així la unió amb aquest món 
de les quatre rodes. La tradi-
cional missa i benedicció de 
vehicles es farà el 10 de juliol 
i el dia 15 Igualada rebrà la 
tercera concentració de cotxes 
i motos amb més de 27 anys 
d’antiguitat. 

El Kiosk del Rec 
acollirà aquest juliol 
l’American Party 
Harley Davidson

Més de cent motos de la marca 
Harley Davidson  d’arreu de 
Catalunya i Andorra es dona-
ran cita aquest cap de setmana 
al Kiosk del Rec. És la sego-
na vegada que es celebra una 
festa d’aquest tipus a  Igua-
lada. L’American Party Har-
ley ha estat organitzada per 
dos Igualadins, Josep Moix 
i Maribel Garcia, membres 
del Hog Barcelona Chapter i 
Espacio Barcelona Chapter.  
Tindrem el gust de escolta 
Traveling Band en viu i un 
menú especial Harley, i gau-
dir de la companyia de Taste 
of America, que ens brinda la 
possibilitat de provar autèn-
tics productes americans. 

a càrrec d’escolars igualadins 
passant per poblacions com 
ara Camprodon, Ripoll, Prats 
de Lluçanès o Manresa.
El recorregut d’alta muntanya, 
que fa 31,2 km, és només una 
part de la totalitat del recor-
regut, però és sense mena de 
dubte el més complicat, ja que 
sols es pot fer a peu per corriols 
de muntanya, i al fer-se de nit 
augmenta notablement la seva 
dificultat. La resta dels 192 qui-
lòmetres restants els van fer es-
colars igualadins.
Des de l’entitat Flama del Ca-
nigó d’Igualada volen expres-
sar el nostre agraïment a totes 
aquelles persones, col·lectius 
i entitats que ens han ajudat 
a fer possible la portada de la 
Flama del Canigó fins a Igua-
lada – corredors de muntanya, 
atletes, col·laboradors a títol 
individual, Òmnium Cultural, 
el cos dels Agents Rurals de 
Catalunya, Mossos d’Esqua-
dra, Ajuntament d’Igualada, 
Club Atlètic Igualada, etc- i a 
les entitats que han participat 
en la rebuda de la Flama a la 
ciutat – Moixiganguers, Dia-

Correfoc.

Encesa de la Flama del Canigó a Igualada.

bles d’Igualada i Coral Xalest.

Nit de revetlla aquí.... 
i a la platja
D’altra banda, el correfoc i la 
festa popular a la Rambla Sant 
Isidre van donar pas a la ce-
lebració de la revetlla de Sant 
Joan a la ciutat, amanida des-
prés amb un ball a l’Escorxador 
i també a la mateixa Rambla. 
L’Ateneu va acollir també una 
nit de revetlla molt animada. 
Molts joves de la ciutat, però, 
van preferir marxar a la platja, 
quelcom que ja va succeir l’any 
passat amb molt èxit de convo-
catòria a Cunit o Calafell. En 
aquesta ocasió, la cita va ser a 
Creixell, prop de Roda de Barà. 



Els empresaris de Packaging i Arts Gràfiques demanen estudis 
especialitzats a l’Anoia i un bus que arribi als polígons industrials

El sector de les arts gràfiques es va trobar aquest mes de juny.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) va or-
ganitzar aquest mes de 

juny un nou fòrum empresa-
rial centrat en les empreses 
d’Arts Gràfiques i Packaging 
de la comarca, en la línia dels 
fòrums sectorials i territori-
als que va realitzar al llarg de 
tot el 2016 amb la intenció 
de prendre el pols a la reali-
tat empresarial de l’Anoia. La 
quinzena d’empresaris i direc-
tius assistents va coincidir en 
assenyalar que tenen dificul-
tats més que notables a l’ho-
ra de trobar personal format 
d’acord amb les seves necessi-
tats, com poden ser el troque-
latge, l’encolament... 
El sector de les Arts Grà-

fiques i el Packaging és es-
pecialment fort a l’Anoia, 

amb empreses punteres com 
Graphick Packaging Inter-

national, Grafopack, Leca 
Graphics, IGEASA o Gràfi-
ques Lamolla, entre d’altres. 
Malgrat la dimensió notable 
d’aquestes empreses, no hi ha 

un centre de formació 
específicament focalitzat en 

les seves necessitats industri-
als, motiu pel qual es va apun-

tar la possibilitat que la UEA 
vetlli per corregir-ho. 
Els assistents van valorar molt 
positivament el fet de disposar 
d’un punt de trobada que els 
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permetés compartir inquie-
tuds i buscar noves línies de 
col·laboració intrasectorial. 
Així mateix, van destacar la 
ubicació estratègica de la co-
marca i l’existència d’un gruix 
considerable de professionals 
i empreses del sector, un fet 
que beneficia al conjunt. 
D’altra banda, també van ver-
balitzar la seva sorpresa per la 
inexistència d’un autobús que 
connecti els diversos munici-
pis de la Conca d’Òdena i els 
seus polígons industrials, fet 
que afavoriria la mobilitat dels 
treballadors. La qualitat de 
l’energia en diversos punts de 
la comarca, els microtalls als 
quals han de fer front, l’escàs 
desplegament de la fibra òpti-
ca, l’actitud de les noves gene-
racions de treballadors envers 

la feina i els elevats costos del 
transport del paper, així com 

les pèssimes connexions fer-
roviàries amb Barcelona van 

ser d’altres dels punts genè-
rics que es van posar sobre 

la taula. La UEA, amb la vo-
luntat d’auscultar el conjunt 
de sectors i territoris de la 

comarca, va iniciar l’any 
passat l’organització d’una 

sèrie de fòrums que van 
culminar en l’informe “Eco-

nomia i Progrés” presentat 
públicament a l’Ateneu Igua-
ladí el 9 de febrer. Tot aquest 
procés està tenint continuïtat 
al llarg d’aquest 2017.

Arriben amb força els nous models híbrids!

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •

Pay per 
drive per

230€ 
al mes

JOSEFINA GASSÓ / DTD

E l passat dia 14 de Juny 
les sòcies de les Dones 
de les tardes dels dime-

cres ens vam trobar en un di-
nar al restaurant Canaletes per 
acomiadar el curs.
Ens van acompanyar l’Alcal-
de Marc Castells, els tinents 
d’alcalde Fermí Capdevila i 
Carme Riera, i del Casal Cí-
vic Montserrat Joan Sabaté i 
Montse Riera.

Cloenda del curs de les Dones de les Tardes dels Dimecres

A l’hora del cafè la Rondalla 
Novaunió va interpretar la 
cançó “clavelitos” passant per 
les taules i fent entrega d’un 
clavell a tothom, seguin amb 
la musica per gaudir d’un bon 
ball.
Després de lliurar una planta 
a tots els assistents, i amb la 
cançó “Adiós con el corazón” i 
desitjar-nos un bon estiu, vam 
posar fi a la festa, fins al mes 
de Setembre per començar el 
nou curs.

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

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

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

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



Més d’una vintena de persones, 
en un curs de Voluntariat Sènior
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Demà dissabte, torna el 
Fàtima té Salsa al Parc 
de Valldaura

El Centre Cívic de Fàtima or-
ganitza el proper dissabte, 1 de 
juliol, la 23a edició del Fàtima 
té Salsa, una jornada inspirada 
en aquest ritme caribeny que 
se celebra anualment i que es 
complementa amb una pro-
posta gastronòmica, musical i 
festiva com és el tast de tapes a 
l’aire lliure. Se celebrarà, com 
és habitual, al Parc de Valldau-
ra i al mateix Centre Cívic. 
A les 11h es durà a terme el 
tercer Concurs Infantil de Ta-
pes, al Centre Cívic. Tot seguit, 
entre les 12:30 i les 13:30h, els 
participants en el 23è Concurs 
de Tapes per adults hauran de 
lliurar les seves elaboracions 
al mateix edifici. A tots els 
participants en aquests con-
cursos se’ls lliurarà un obsequi 
i hi haurà premis per als tres 
primers classificats. 
A partir de les 20:30h i fins les 
2h de la matinada tindrà lloc 
la Festa de la Tapa al Parc de 
Valldaura i la degustació tin-
drà preus a partir de 2 euros 
cada tapa. Des de les 22h, en 
aquest mateix espai, actua-
rà l’orquestra Moonlight i, a 
partir de les les 23h, es durà 
a terme el lliurament de pre-
mis tant del concurs de tapes 
per adults com del concurs 
infantil. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia, juntament 
amb les entitats parti-

cipants al projecte Voluntariat 
Sènior a l’Anoia va organitzar 
una formació d’”Iniciació al 
Voluntariat” per a facilitar els 
coneixements a les persones 
adultes que inicien una tasca 
voluntària en qualsevol de les 
entitats de la comarca.  
La formació, en la que hi ha 
participat un total de 22 per-
sones de les diferents entitats 
participants al Voluntariat Sè-
nior a l’Anoia i la docència ha 
estat a càrrec de Sílvia Soler, 
s’ha realitzat gràcies al suport 
de la Generalitat de Catalunya 
amb la col·laboració de la Fe-
deració Catalana de Volunta-

riat Social.  
Les entitats participants al 
projecte Voluntariat Sènior 
a l’Anoia continuen essent: 
Fundació Privada Àuria, Con-
sorci Sociosanitari d’Igualada, 
Càritas Arxiprestal Anoia-Se-
garra, Fundació Sanitària Sant 
Josep, AMPA Mare de Déu 
del Portal, Xarxa d’entitats de 
gent gran de Capellades i At-
las Fundació Sociocultural. 
Enguany, però, s’està duent 
a terme una actualització de 
la “Guia de projecte” per tal 
d’acollir més entitats i altres 
projectes en els quals es reque-
reixen de voluntaris/àries.
En aquestes quatre sessions 
amb una durada total de 12 
hores s’ha demostrat la simili-
tud d’inquietuds en la tasca vo-
luntària (enriquiment perso-

nal, aprenentatge, gratificació, 
satisfacció, incerteses, el dol, 
etc). Com a proposta del grup 
de voluntaris/àries ha sorgit la 
necessitat de poder compartir 
un espai on es pugui parlar de 
la tasca voluntària, les emoci-
ons que genera, etc. Així com 
també poder realitzar altres 
formacions més especifiques 
per atendre millor.
Des del Consell Comarcal de 
l’Anoia volem agrair la ines-
timable col·laboració a totes 
les entitats col·laboradores, 
voluntaris i voluntàries. Fruit 
d’aquest treball en xarxa s’ha 
aconseguit complir els dos 
objectius principals: facilitar 
el coneixement a les persones 
voluntàries i acompanyar de la 
mà a les entitats de la comarca 
que tenen voluntariat. 

El matí del passat dimecres 
dia 28 de juny es va realitzar 
la zona dels pins del jardí de 
la Residència Pare Vilaseca 
la festa de cloenda i entrega 
de premis als 71 joves i grans 
que han participat en la terce-
ra edició del projecte “Acom-
panya un Avi”. Durant el curs 
2016-2017 el projecte ha unit 
38 nois i noies dels instituts 
d’Igualada amb 33 persones 
grans ateses a la Residència i 
centre de dia Pare Vilaseca i 
al Centre de Dia Montserrat, 
equipaments gestionats pel 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (CSSI). Grans i joves han 
pogut viure conjuntament una 
experiència d’intercanvi inter-
generacional de vivències per-
sonals. 
Durant l’acte hi hagut lectures 
de les seves vivències per part 
de l’àvia Carme Valls i les jo-
ves Laura Enrich, Núria Tor-
rades i Anna Gual junt amb la 
Carme Balcells, Carola Maes-
tres i Aina Morera, i cançons 
interpretades per Sílvia Grau, 
fisioterapeuta del CSSI. Hi ha 
hagut parlaments per part de 
Jordi Ferrer, Gerent del CSSI, 
i Carme Riera, Quarta tinent 
d’alcalde i regidora d’Acció So-
cial i Igualtat de l’Ajuntament 
d’Igualada, que han donat grà-
cies als joves i grans que han 
participat en el projecte així 
com al personal de la Residèn-
cia pare Vilaseca que ho ha 
fet possible. L’acte ha comp-
tat amb l’actuació musical del 
grup de xaranga HoPeta Street 
Band. 
També s’ha fet entrega a totes 
les parelles de joves i persones 
grans d’un diploma i d’una 
polsera realitzada en cuir per 
Nubuckcuir, empresa iguala-
dina fundada per Marta Ferrer 
i Mon Soler, antigues alumnes 
de l’Escola Gaspar Camps. Les 
fotografies de l’acte les ha rea-
litzat la jove fotògrafa iguala-
dina Marina Méndez.
Els joves voluntaris han de-
dicat durant tot el curs una 
hora setmanal a visitar l’avi o 
àvia que se’ls hi ha assignat en 
funció de les seves afinitats. 
L’acollida per part dels dos col-
lectius ha estat molt positiva i 
tant els avis com els nois i no-
ies han gaudit molt. 
La primera edició d’aquest 
projecte intergeneracional es 
va iniciar el mes de desembre 
de 2014. El projecte tindrà 
continuïtat amb una quarta 
edició el curs 2017-2018.

Premiats els 
participants de la 
tercera edició de 
l’Acompanya un Avi

Clou un taller de poesia a la P. Vilaseca

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts, 20 de juny, es 
va celebrar la cloenda 
de la segona tempo-

rada de poesia a la Residència 
Pare Vilaseca amb el muntatge 
“Les Fogueres de Sant Joan”, 
preparat per Jaume Ferrer i 
Piñol, amb poemes de Joan 
Dalmases , Josep Maria Borràs, 
Josep Colet,  Josep M. Puig, 
Maria Bonafont, Tomàs Garcés 
i Joan Maragall. 
Van intervenir en la recitació, 
en la 9a sessió de la 2a tem-
porada, els rapsodes Adoració 
Aliberch, Eusèbia Fanega, Ma-
ria Carme Miserachs, Jaume 

Ferrer, Narcís Selva i Narcís 
Viarnés, amb Iñaki a la guitar-
ra, Isidre Solé al piano, el can-
tant Valentí Marimon, i amb 
la participació de Sílvia Grau, 
fisioterapeuta del CSSI i també 
cantant, que va interpretar les 

cançons Me cuesta tanto olvi-
darte (Mecano), No dudaria 
(Antonio Flores) i La dansa del 
vestit (Txarango).
Els residents van poder gau-
dir d’una excel·lent tarda de 
poesia i música.

L’Hospital Veterinari 
incorpora un TAC de 
darrera generació

El Grup Hospital Veterinari de 
Catalunya ha adquirit un es-
càner. Amb aquest aparell vo-
len aconseguir consolidar-se i 
ser un referent gràcies aquest 
gran pas en la seva capacitat 
diagnòstica, donat que es trac-
ta d’un escàner d’última gene-
ració amb una gran definició.
Fins ara no hi haVIA cap 
hospital veterinari que dis-
posés d’aquesta tecnologia 
fora de la ciutat de Barcelo-
na, Girona o la Facultat de 
Veterinària de la UAB.



Beques per poder estudiar el Màster 
d’Enginyeria del Cuir al Igualada

Inici de les rebaixes 
d’estiu, i trasllat de 
l’oficina d’Igualada 
Comerç al carrer 
Sant Jordi

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Associació Química 
Espanyola de la Indús-
tria del Cuir (AQEIC) 

ha decidit atorgar dues beques 
de 1.000€ a estudiants que 
s’hagin graduat en Enginyeria 
Química, Química o Organit-
zació Industrial i que vulguin 
estudiar el Màster Universita-
ri en Enginyeria del Cuir que 
s’imparteix al Campus Uni-
versitari d’Igualada i que és 
únic a Europa.
Amb aquesta iniciativa les 
empreses del sector adober de 
l’Estat volen incentivar la for-
mació dels joves, ja que cada 
vegada els costa més trobar 
professionals formats per ocu-
par llocs de responsabilitat, 
una problemàtica que com-
parteix bona part del sector 
químic.
Estudiant el Màster Univer-
sitari en Enginyeria del Cuir, 
l’estudiant adquireix els conei-
xements científics i tecnolò-
gics i les habilitats necessàries 
per contribuir a la competiti-
vitat, la sostenibilitat i la in-
novació de les activitats rela-
cionades amb la indústria del 
cuir a nivell mundial. La dura-
da del Màster és d’un curs (de 
setembre a juny) i consta de 90 
crèdits ECTS, combinant clas-
ses teòriques i pràctiques. Les 
beques es poden sol·licitar fins 
el dia 15 de setembre de 2017, 
i els interessats trobaran tota 
la informació a la web www.
campusigualada.cat
Des de l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada es recor-
da que, segons el seu darrer 
estudi d’inserció laboral, el 
cent per cent dels alumnes 
que el curs passat van estu-
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Dissabte, dia 1 de juliol està 
marcat com el començament 
oficial i recomanat del perío-
de habitual de rebaixes d’estiu 
a Catalunya, que finalitzarà el 
dia 31 d’agost.
A més, el pròxim diumenge de 
la campanya de rebaixes, el dia 
2 de juliol, els establiments co-
mercials podran obrir les por-
tes al públic, coincidint amb el 
primer festiu del període legal 
de rebaixes d’estiu.
A Igualada es preveu que les 
rebaixes tinguin un comença-
ment agressiu, amb uns des-
comptes que en la majoria dels 
casos superin 30%. A causa 
del començament molt calo-
rós d’aquest estiu, els primers 
dies, quan encara queda gè-
nere a remenar, seran els dies 
amb més moviment.
D’altra banda, Igualada Co-
merç informa que a partir del 
pròxim dia 1 de juliol, l’entitat 
trasllada la seva oficina ubica-
da actualment al c/La Torre, 5, 
a la nova adreça, al c/St. Jordi, 
número 11, baixos esquerra.
A partir del dia 3 de juliol 
s’atendran els associats, altres 
comerciants i el públic en ge-
neral a la nova oficina amb els 
mateixos serveis en l’horari 
habitual, des de les 9.00 h i fins 
a les 13.30 h i a la tarda, des de 
les 16.00 h i fins a les 20.00 h.

Horari d’estiu de 
l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana

L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament modi-
fica els seus horaris coincidint 
amb l’estiu. Entre el 3 de juliol 
i el 15 de setembre, ambdós 
dies inclosos, l’atenció al pú-
blic es durà a terme de dilluns 
a divendres, de 8 a 14h. A ban-
da, cal tenir present que, entre 
els dies 1 i 31 d’agost, també 
ambdós inclosos, l’horari de 
caixa serà de 8 a 13:30h. 
L’horari habitual es recuperarà 
a partir del dilluns, 18 de se-
tembre. Bona part dels tràmits 
i gestions es poden fer online a 
tramits.igualada.cat.

El mercat, tancat els 
dijous a la tarda

El Mercat de la Masuca can-
via d’horari per adaptar-se als 
mesos de més calor. Així, esta-
rà tancat les tardes dels dijous 
de juliol i d’agost. El tanca-
ment es farà efectiu a partir de 
la setmana que ve. 
El Mercat queda obert de di-
lluns a dissabte al matí i les 
tardes del divendres.  

diar enginyeria al Campus 
Universitari d’Igualada te-
nen feina, i que aquest no 
és l’únic incentiu per estu-
diar al Campus, ja que el 
centre ofereix als alumnes 

fer pràctiques professionals 
en empreses per completar 
la formació i adquirir ex-
periència, combinar feina i 
estudis, i accedir a diverses 
universitats estrangeres.

Es necessita

Assistenta per a la casa

Els mesos de
juliol i agost
a Coma-ruga

649 916 017
93 803 16 22

Ajuntament d'Igualada

FISIOTERÀPIA - OSTEOPATÍA

De l’11 al 21 de juliol, 
jornades de tecnificació

Si vols passar-ho bé i gaudir en un esport d’equip, vine de l’11 al 21 
de juliol a les pistes polivalents de Les Comes, de 19:00 a 20:30h.

Farem classes de tecnificació en què entrenadors del nostre club i 
la jugadora de la SUPERLLIGA femenina JANNA GONZÁLEZ, 
exjugadora de l’IVC, t’ajudaran a millorar i a gaudir d’aquest esport.

Inscriu-te utilitzant el codi QR o des de la web del Club:

www.igualadavoleiclub.cat

Si ho proves, no ho voldràs deixar!

15€ una setmana            20€ dues setmanes
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Sant Martí de Tous, capital de les llegendes de Catalunya
Aquest cap de setmana el municipi anoienc acull la 8a edició del Festival de Llegendes de Catalunya

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

S ant Martí de Tous aco-
llirà aquest cap de set-
mana la 8a. edició del 

Festival de Llegendes de Ca-
talunya.
Tots els racons i els carrers 
d’aquest municipi seran l’es-
cenari de les històries i les 
llegendes més populars dels 
Països Catalans.
Aquest esdeveniment compta 
per una banda amb la partici-
pació popular de la vila i per 
una altra banda d’un equip 
d’artistes professionals que 
conjuntament són els prota-
gonistes d’un cap de setmana 
que reuneix a Sant Martí de 

Tous la presència de més de 
3.000 persones.
L’activitat principal d’aquest 
esdeveniment és l’Apagada 
de Misteri que cada any aple-
ga més de 1000 assistents als 
peus del castell de Sant Martí 
de Tous. El poble apaga l’en-
llumenat públic, durant la nit 
del dissabte dia 1 de juliol, 
i il·lumina tot el casc antic 
amb més de 6000 espelmes 
que marquen un recorregut 
de llegendes misterioses i que 
culminen amb una última lle-
genda que enguany interpreta 
l’actriu Victòria Pagès i convi-
da a tots els assistents a cremar 
les seves pors i angoixes dins 
la Caldera de Tous.

Els Racons de Llegenda és l’ac-
te central del Festival de Lle-
gendes de Catalunya.
Durant la tarda del dissabte 
milers de persones visiten els 
diferents escenaris del poble 
on aquest any s’escoltaran lle-
gendes en representació de les 
quatre províncies catalanes i 
de Sant Martí de Tous.
Repeteixen en l’esquelet però 
sempre amb nous contin-
guts Dones D’aigua, llegendes 
coreografiades de dansa, Cas-
tells Llegendaris, representa-
cions teatralitzades, Tous és 
Llegenda i des del 2014 hi ha 
L’Altaveu popular, una mostra 
de representacions de diverses 
localitats de Catalunya que 

estan estretament lligades o 
relacionades a les seves llegen-
des.
A part de les activitats que 
vertebren i consoliden el Fes-
tival any rere any, en cada pro-
gramació presentem novetats 
o modificacions per mante-
nir viu el Festival. Per aquest 
motiu el FesLleCat busca les 
complicitats de les diferents 
propostes artístiques que hi 
ha dins el panorama de la cul-
tura popular i tradicional de 
Catalunya. Cal destacar que 
seguim apostant per combi-
nar una programació dedicat 
al públic adult, sumant acti-
vitats amb: Pepa Plana, Roger 
Coma, Lola Vendetta, presen-
tacions literàries i noves pro-
postes.

El Mercat de la Bossa de Bou
El carrer major de la vila es 
converteix durant el cap de 
setmana del festival en un 
mercat de pagès amb més 
d’una trentena de parades 
amb productes artesanals i 
d’alimentació i alguns d’ells 
fan demostracions de la crea-
ció dels productes.
La bossa de Bou és una llegen-
da de Sant Martí de Tous que 
explica que existeix una bossa 
plena de monedes d’or enter-
rada sota l’ombra d’un pi als 
afores de la població.
El mercat està organitzat des 
de l’any 2014 per l’empresa es-

pecialitzada Esdeveniments 7 
vetes, un equip d’emprenedors 
que dóna a conèixer i promo-
ciona el producte artesà i cata-
là a la via pública enriquint les 
propostes culturals.

Presentacions literàries
Entre les parades del mercat 
que oferten literatura llegen-
dària també es dona veu a pu-
blicacions existents a través de 
les seves editorials. Enguany 
també es faran les següents 
presentacions literàries:
- Joan Borja Sanz, llicenciat en 
Filosofia i lletres i doctor en 
filologia presentarà Rutes de 
Llegenda, un llibre del qual ha 
estat el coordinador i que ens 
acosta a les terres valencianes 
i als seus paratges a través del 
seu llegat oral.
- David Martí, presenta Llegen-
des de Bruixes i altres històries 
dels nostres boscos, una publi-
cació d’aquest Sant Jordi 2017, 
d’Edicions B que ens acostarà 
al món enigmàtic d’aquestes 
dones fosques catalanes.

L’Apagada del Misteri, 
dissabte al vespre, 

protagonitzada 
enguany per l’actriu 

Victòria Pagès, acabarà 
per primer cop al pati 

del castell de Tous
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Dissabte. 11.00 i 18:00
Espai Ajuntament

La Cérvola Blanca és una història 
fascinant, que combina la realitat i la 
fantasia, el món dels homes i el món 
de la natura, la superstició i la màgia, 
la vida i la mort, l’alegria i la por. A 
càrrec de la companyia Teatre Arros-
segat de Catalunya.

La cérvola blanca

Dissabte 12.00h. Diumenge 11:30
La Casa del Teatre Nu (d’1 a 3 anys)

Un espectacle que fa reviure als més 
xics la llegenda de la Bossa de Bou 
amb la narració de Mònica Torra. Tot 
intentant recordar els punts claus de 
la història, unes caixes ens la desco-
briran a través dels sentits.

Bossa menuda

Dissabte. 12:30
Espai Central (infantil)

Dos escombriaires que viuen al Parc 
Natural competeixen per netejar la 
brossa que la gent llença a la natura. 
Son en Rasclet decal Senglar i la Ras-
cleta de cal Guillot. Senglars i Guillots 
viuen enfrontats des de fa milers i mi-
lers d’anys.

Senglars i Guillots

Dissabte. 13:30; 17:00; 23:00; 00:30
Diumenge: 11:30; 16:00
Espai Safareig

La Companyia Líquid Dansa  posarà 
en moviment dues llegendes sobre 
aquests personatges. Protagonistes a 
Catalunya, sobretot als Pirineus és on 
es troben i allà on s’ha conservat i s’ha 
transmès més sobre la seva mitologia.

Dones d’aigua (dansa)

Dissabte. De 18:30 a 21:00

Diferents punts de la població tenen 
el seu explicador de llegendes d’algu-
na regió de llengua catalana 
1. RACÓ DE LA CÉRVOLA -  Sant 
Martí de Tous (Barcelona) 
2. RACÓ DE L’ENCANT - Llegendes 
de Tortosa  (Tarragona)
3. RACÓ DE LA FONT - Llegendes 
de La Franja (Països Catalans)
4. RACÓ DEL MIG -  Llegendes de 
Begur (Girona) 
5. RACÓ DE BAIX -  Llegendes de 
Montcortès (Lleida)
6. RACÓ DEL SAFAREIG - Llegen-
des de Castellar de N’Hug (Barcelona

Racons de llegenda

Dissabte. 19:00(3 passis); 23:00 (3 
passis
Espai Ajuntament (Adults)

T’has plantejat entrar dins un carro 
per viure llegendes a cau d’orella? La 
Diana Kerbelis ho té tot a punt per 
transportar-te a viure cadascuna de 
les històries que ha conegut anant de 
poble en poble. Una màgica per tenir 
una sessió única per a pocs.

El carro

Dissabte. 22:00; 01:30
Espai Safareig (adults)

Sabem que la Lola Vendetta no té pèls 
a la llengua i per això la tenim aquí, 
per estirar-la de la llengua. Irreverent 
i mordaç, contundent, afilada i feme-
nina, aquests són alguns dels adjectius 
que haurem de trobar en les llegendes 
de Dones Catalanes que ens exposarà 
a l’escenari del festival.

Lola Vendetta

Dissabte. 13:30; 18:00; 21:30
La Casa del Teatre Nu

L’associació « Casal del Conflent ha es-
collit pouar en la riquesa de la tradició 
oral local per transmetre als nens i ne-
nes d’avui les històries que els nostres 
avis contaven a la vora del foc

Kamishabais del 
Conflent

Dissabte. De 22:30 a 01:30
Espai recorregut Nucli antic (adults)

El poble apaga l’enllumenat públic i 
s’il·lumina tot el casc antic amb més 
de 6000 espelmes que marquen un 
recorregut que condueix fins als peus 
del castell. En aquest lloc, una última 
llegenda interpretada per l’actriu Vic-
tòria Pagès.

Apagada del Misteri

Diumenge. 10:30;13:30/16.30/19:00
Espai de la Font

Escoltareu les llegendes del Castell de 
Miralpeix, de Montras i de Siurana
El Col·legi de Teatre de Barcelona col-
labora amb el FesLleCat des del 2015, 
actors formats a l’escola són els encar-
regats de fer arribar aquestes llegen-
des al públic del Festival.

Castells llegendaris

Diumenge. 11.00
Espai Ajuntament

Espectacle de contes i cançons de for-
mat mitjà tematitzat al voltant dels 
gegants : el gegant com a figura festiva 
i també el gegant com a ésser extraor-
dinari de l’imaginari col•lectiu.

El llibre gegant dels 
gegants

Diumenge. 11.30; 17:30
Espai Central (adults)

La Pepa Plana ha escollit algunes lle-
gendes que vol explicar al gran públic 
del festival, són llegendes potser algu-
nes no tan conegudes, però que han 
estat recollides en diferents llibres. 
Ella en donarà la seva particular visió 
des de la innocència de la pallassa,

Pepa prou!

Diumenge. 12:30/16:00/17:00
Espai La Casa del Teatre Nu

L’espectacle de la llegenda més emble-
màtica del nostre poble: La llegenda 
de la Senyora de Tous.
L’espectacle escenifica la historia com-
binant el llenguatge de la interpreta-
ció, la narració i el joc amb elements 
audiovisuals. 

Senyora de Tous

Diumenge. 13:30
Espai Ajuntament (adults)

El Roger Coma és home, home de 
tradició, sempre li ha agradat parlar 
i parlar i retratar històries, peculi-
aritats del carrer. En aquest cas ens 
parlarà d’algunes llegendes del Pla de 
l’Estany.

Vermut i punt amb 
Coma

Diumenge. 19.30
Espai Central

Tous és Llegenda, que ofereix l’Esbart 
Cérvola Blanca de Tous, és un espec-
tacle de música, lletra i ball original 
creat únicament per al Festival de 
Llegendes de Catalunya. L’espectacle 
combina la dansa popular, la teatralit-
zació i els capgrossos.

Tous és llegenda

Diumenge. 12:30; 17:30
Espai Safareig

Hi ha una dona entranyable a Cata-
lunya, ella és Montserrat Escopinya, 
una peixatera que ha adquirit algunes 
de les arts del seu marit, la màgia, es-
devenint segurament millor que ell. 
Una tieta que t’emportaries a casa a 
ella, els seus jocs i les seves llegendes.

Montserrat Escopinya

AGENDA D’ACTIVITATS
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Pobla de Claramunt 
ja és a punt per viure 
la Festa Major. Del 29 

de juny al 3 de juliol des de 
la regidoria de Cultura i Fes-
tes de l’Ajuntament s’organitza 
una àmplia oferta de propos-
tes festives adreçades a totes 
les edats. Les ja tradicionals i 
sempre esperades havaneres, 
el sopar popular o una festa 
Holi són algunes de les acti-
vitats que es duran a terme 
aquestes jornades.
La programació s’obrirà el di-
jous 29 de juny amb un recital 
d’havaneres amb el grup Cavall 
Bernat. L’actuació tindrà lloc a 
les 10 del vespre a la plaça dels 
Països Catalans. A la mitja 
part, hi haurà rom cremat per 
a tothom. El divendres arriba-
rà el torn del jovent amb un 
concert, que també serà la clo-
enda de la XV Setmana de la 
Joventut, amb els grups Boikot, 
Zàping Versions, DJ Àlex i el 
grup teloner Fransie Klass. La 
música començarà a sonar a 
partir de les 11 de la nit al parc 
de Sant Galderic.
El dissabte 1 de juliol, a les 6 
de la tarda a les Pistes de Ten-
nis, es disputarà la final del I 
Torneig Comarcal Aleví de 
Tennis, organitzat pel CT la 

Pobla. Mitja hora més tard, a 
2/4 de 7, des de l’avinguda de 
Gumersind Bisbal s’iniciarà 
la cercavila amb les colles ge-
ganteres de Calaf i la Pobla de 
Claramunt. Els gegants baixa-
ran pel pont de l’Estació, faran 
una parada a l’Hotel Robert, 
continuaran pels carrers del 
nucli antic fins al parc de Sant 
Galderic, on faran la cloenda. 
Les activitats del dissabte con-
tinuaran amb un sopar popu-
lar, que tindrà lloc a partir de 
2/4 de 10 del vespre a la pla-

ça dels Països Catalans. Per 
assistir a aquest sopar caldrà 
haver comprat, prèviament, el 
tiquet. El menú consistirà en 
meló amb pernil, cuixa d’ànec 
confitada amb prunes, pi-
nyons i orellanes, gelat, pa, ai-
gua, vi, cava, cafè i gotes. Tam-
bé hi haurà menú infantil, que 
serà pollastre arrebossat amb 
patates xips i gelat. Després de 
l’àpat, hi haurà ball amb l’or-
questra Venus i, a continuació, 
festa per als més joves amb el 
DJ Àlex.

Actes per a petits, joves i grans a la Festa Major 
de la Pobla de Claramunt

El diumenge 2 de juliol, a 
2/4 de 12 del matí a l’esglé-
sia de Santa Maria, s’oficiarà 
la missa solemne de Pius X, 
cantada per la Coral La Lira. 
Després de la celebració litúr-
gica, la formació coral pobla-
tana oferirà un breu concert. 
A 3/4 d’1 del migdia a la Sala 
Municipal d’Exposicions, s’in-
augurarà la mostra de Toni 
Guix amb el títol “Racons de 
la Pobla i olis”. La col·lecció es 
podrà veure fins al 16 de juli-
ol i l’horari de visites serà de 

dilluns a dissabte, de les 6 de 
la tarda a les 8 del vespre, i el 
diumenge, de les 12 a les 2 del 
migdia.
A continuació, a la 1 del mig-
dia a la plaça de l’Ajuntament, 
hi haurà una ballada de sar-
danes amb la Cobla Contem-
porània. Després ser servirà 
un pica-pica per a tots els as-
sistents. A la tarda, a partir de 
les 6 al passeig de Lluís Com-
panys, hi haurà un taller i una 
cercavila de bombolles per a 
la quitxalla. Les propostes del 
diumenge es tancaran amb un 
concert de gospel amb el grup 
The Gourmets. L’actuació tin-
drà lloc a partir de 2/4 de 10 
del vespre a la plaça dels Paï-
sos Catalans. En cas de pluja, 
l’acte es traslladaria a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal.
El darrer dia de la Festa Ma-
jor poblatana, el dilluns 3 de 
juliol, estarà destinat als nens 
i nenes. A la plaça dels Països 
Catalans, de les 11 del matí a 
les 2 del migdia, hi haurà un 
parc infantil amb inflables. A 
2/4 de 6 de la tarda al mateix 
lloc, hi haurà xocolatada per 
a tota la quitxalla i mitja hora 
més tard, una festa Holi, que 
tancarà les jornades festives 
amb una pluja de colors. Per 
participar en aquesta activitat 
es recomana portar roba vella

LA POBLA DE C. / LA VEU 

U ns 300 poblatans i 
poblatanes es va aple-
gar, el divendres 23 de 

juny, al voltant de la foguera de 
la revetlla de Sant Joan, que es 
va fer al parc de Sant Galderic. 
La festa la va organitzar l’As-
sociació Cultural La Llobreia 
i va comptar amb el suport de 
l’Ajuntament.
L’espai estava decorat amb 
banderetes i llums de colors, 
a l’estil de les revetlles tradi-
cionals. Cap a les 9 del vespre 
va arribar la Flama del Cani-
gó, que van portar una desena 
de corredors, en relleus, des 
d’Igualada. Mentre, la gent 
començava a agafar lloc a les 

taules i preparar-se per sopar. 
Era un àpat de carmanyola, 
per tant, cadascú es portava el 
menjar.
Cap a 2/4 d’11 de la nit es va 
encendre la foguera, situada al 
centre del parc, amb la flama 
procedent del Canigó, símbol 
de germanor dels Països Ca-
talans. Abans de l’encesa del 
foc, es va llegir el manifest de 
la Flama del Canigó i els assis-
tents a la festa van començar 
a menjar la coca i a obrir les 
ampolles de cava. Durant tota 
la festa no van faltar, com és 
lògic, els petards. Aquest és el 
tercer any que l’entitat poblata-
na organitza aquesta activitat, 
que, com en les dues edicions 
anteriors, va ser un èxit.

Uns 300 poblatans 
participen a la revetlla de 
Sant Joan, al parc de Sant 
Galderic

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt va 
fer, el dijous 22 de juny 

a la Sala de Plens, un reco-
neixement al Club Futbol i al 
Club Tennis del municipi pels 
ascensos de categoria acon-
seguits la temporada 2016-
2017. L’acte va comptar amb 

l’assistència de representants 
municipals i de les dues enti-
tats esportives.
Els amateurs del futbol han 
aconseguit pujar a Tercera 
Catalana i l’equip mascu-
lí absolut del tennis jugarà 
a la zona 1.4 de la Lliga Ca-
talana- Campionat de Cata-
lunya per Equips. El reco-
neixement va consistir en el 

Reconeixement de l’Ajuntament al CF i 
al CT la Pobla per l’ascens de categoria

lliurament d’una placa, que 
va anar a càrrec de l’alcal-
de, Santi Broch; del regidor 
d’Esports, Juan Carlos Pérez, 
i també hi van ser presents 
els presidents dels dos clubs, 
Zorion Llaguno, del futbol, i 
Josep Mayoral, del tennis. La 
placa la van rebre el capità de 
l’equip absolut, Arnau Poch, i 
dels amateurs, Joan Mabras. 
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E n relació a l’article publi-
cat per La Veu de l’Ano-
ia referent a l’opinió del 

grup municipal de Junts per la 
Pobla sobre anomalies detecta-
des en la liquidació del pressu-
post municipal de 2015, l’equip 
de govern de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt vol fer una 
sèrie de consideracions:
- La demora temporal en l’apro-
vació de la liquidació del pres-
supost no és cap anomalia. Es 
tracta d’un fet puntual, que es 
repeteix en d’altres entitats lo-
cals d’arreu de Catalunya, com 
es pot comprovar amb la lec-
tura de notícies publicades a la 
premsa o en les dades oficials 
que es publiquen per la Gene-
ralitat sobre aquesta qüestió. Pel 
que fa a l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt, l’acumulació de 
treball en la secretaria-interven-
ció durant el primer semestre de 
2016, no va permetre realitzar 
l’aprovació de la liquidació del 
pressupost.
- El regidor de Junts per la Po-
bla no s’ajusta a la veritat quan 
afirma que la liquidació no es 
va presentar a la Comissió In-
formativa fins al 13 de març de 
2017. De ben segur que recorda-
rà, ja que estava present a la ses-
sió, que el dia 15 de setembre de 
2016 es va celebrar sessió ordi-
nària del Ple Municipal i a l’ordre 
del dia hi havia el punt següent: 
“59.- Dació de compte del de-
cret de l’Alcaldia d’aprovació de 
la liquidació del pressupost de 
2015”. A la sessió de la Comis-
sió Informativa preparatòria del 
Ple municipal, que va tenir lloc 
el dia 8 de setembre també es va 
donar aquesta informació.
- No és acceptable que no dis-
tingeixi entre la liquidació del 
pressupost municipal i el comp-

te general. Són dos documents 
ben diferenciats legalment i amb 
dues tramitacions també clara-
ment diferenciades a la llei. Així, 
la liquidació del pressupost, a la 
qual es refereix el regidor, no se 
sotmet al tràmit d’informació 
pública i, per tant, no és possible 
presentar al·legacions. Les al·le-
gacions presentades pel regidor 
ho van ser en relació al compte 
general de 2015, i no pas a la li-
quidació. Aquestes al·legacions 
seran contestades pel ple muni-
cipal en el moment de la trami-
tació que correspon.
- El regidor de Junts per la Pobla 
fa afirmacions gratuïtes i sense 
proves en relació a suposades 
desviacions en l’execució d’obres. 
La informació que va demanar 
a la Comissió Informativa l’ha 
de rebre en aquesta comissió, 
la qual encara no ha realitzat la 
corresponent sessió. La pres-
sa del regidor de Junts per la 
Pobla pes esbombar les seves 
afirmacions, abans de rebre la 
resposta a les seves al·legacions, 
diu molt poc en relació a les se-
ves intencions, que no semblen 
que tinguin per objecte obtenir 
la informació que demana, sinó 
la d’intentar enganyar els pobla-
tans i les poblatanes i l’opinió 
pública.
- Afirma també, de forma inte-
ressada, que l’equip de govern 
municipal ignora el mandat del 
Ple Municipal sobre el paga-
ment d’uns diners pressupos-
tats en una partida. No explica, 
però, que l’aprovació del pres-
supost és únicament la previsió 
dels ingressos i despeses que es 
preveuen per a l’exercici i que la 
tramitació administrativa de la 
despesa té les seves pròpies re-
gles que els membres de l’equip 
de govern tenen obligació de 

complir.
- En relació a l’aprovació de la 
liquidació de 2016 i del pres-
supost de 2017 únicament cal 
recordar que l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt va estar els 
mesos de final de 2016 i comen-
çament de 2017 amb la plaça de 
la secretaria-intervenció vacant. 
Cal dir que, properament, es 
preveu l’aprovació dels dos do-
cuments.
- Finalment, sorprèn que en el 
darrer paràgraf, el que al titular i 
al contingut eren “anomalies” es 
converteixen, en el resum final, 
en “problemes d’ordre intern”. 
De forma contradictòria, s’afir-
ma que es tracta de “problemes 
difícils de detectar i posar en 
evidència” i manifesta que “són 
fàcilment identificables si es tre-
balla al dia”. Tot això per acabar 
resumint que “es demostra la 
poca dedicació dels màxims re-
presentants municipals”.
L’equip de govern de l’Ajunta-
ment de la Pobla de Claramunt 
lamenta que, un cop més, per 
part del regidor de Junts per la 
Pobla es tracti de confondre els 
poblatans i les poblatanes i l’opi-
nió pública amb mitges veritats 
i manifestacions gratuïtes sense 
proves.
El govern municipal ha treba-
llat, treballa i treballarà amb de-
dicació i esforç pel bé del poble 
i per al benestar dels poblatans 
i les poblatanes. Els veïns poden 
estar tranquils ja que, escrits i 
actituds com la del regidor de 
Junts per la Pobla el que única-
ment fan és encoratjar els mem-
bres del govern a continuar fent 
la feina ben feta.

Equip de govern de la Pobla 
de Claramunt

Resposta de l’equip de govern a l’escrit 
de Junts per la Pobla

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

D ivendres 23, sobre les 
6 de la tarda comen-
çava la festa amb les 

activitats infantils (un canó 
d’escuma, un inflable i jocs per 
petits i grans) amb una nota-
ble assistència de quitxalla que 
s’ho van passar d’allò més bé.
Al voltant de les 9 del vespre 
es va rebre amb tots els ho-
nors la comitiva que portava 
la flama del Canigó amb la 
corresponent lectura del ma-
nifest i encesa de la foguera. 
I seguidament la colla de dia-
bles Els Cabrons de Vilanova 
del Camí, van oferir una mos-
tra dels seus balls amb foc, a la 
plaça.
Cap a les 10 del vespre unes 
400 persones es disposaven a 
sopar a la fresca en l’espai que 
l’associació havia habilitat amb 
taules i cadires, perquè els ve-
ïns es portessin el sopar. I una 
hora després començava el ball 
de revetlla amenitzat pel con-
junt Zamba Show que va fina-
litzar al voltant de las tres de la 

matinada. Durant el ball es va 
repartir coca i cava pels assis-
tent, i a la mitja part es va fer el 
sorteig d’un pernil.
Des de l’associació han asse-
nyalat que al voltant d’unes 
800 persones procedents de 
tota la comarca van poder gau-
dir de la revetlla.
L’endemà, dia de la festivitat 
de Sant Joan, les activitats van 
continuar al barri. Cap a 2/4 de 
7 de la tarda es va fer un espec-
tacle d’animació; amb pallas-
sos, guerra de confeti, globus, 
pilotes gegants, bombolles de 
sabó... i a continuació el Gru-
po de Teatro 60 de la Union 
Cultural Extremeña va oferir 
una actuació de Playbach. Des 
de la Junta de l’associació de 
veïns han agraït als comerços i 
empreses vilanovines la col·la-
boració amb la publicitat, per-
què sense ells, com asseguren 
“no seria possible la celebra-
ció de la revetlla”. També han 
graït la col·laboració de Ca-
milo Grados “per coordinar 
els atletes que han portat la 
flama del Canigó”

Unes 800 persones 
s’apleguen al caliu de la 
revetlla del barri Bonavista 

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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MONTBUI / LA VEU 

M ontbui viurà entre 
el dissabte 1 i el 
divendres 21 de ju-

liol un conjunt de propostes 
refrescants emmarcades en la 
Setmana de la Joventut 2017. 
Les propostes començaran 
aquest dissabte, quan tindrà 
lloc a la carretera d’accés a La 
Tossa de Montbui la quarta 
edició del “Downhill La Tos-
sa de Montbui”, una especta-
cular baixada de tricicles de 
derrapatge “drift trike” que 
enguany, per primer vegada, 
puntuarà per al Campionat 
Cronometrat “Inercia”. Els 
participants hauran de de-
mostrar la seva habilitat de 
derrapatge en un traçat exi-
gent com és la baixada de La 
Tossa, amb revolts tancats i 
alguns d’un considerable des-
nivell.
A partir de les 3 de la tarda es 
podran fer les inscripcions, i 
a les quatre donarà inici l’ac-
tivitat, que estarà amenitzada 
amb música de DJ. 
En finalitzar el “Downhill”, 
cap a les vuit de la tarda, tin-
drà lloc a La Tossa un concert 
musical a càrrec de Carlos 
Gómez. El preu de l’activi-
tat, 6 euros, inclou entrepà, 
beguda i obsequi. Hi haurà 
servei de barra a l’exterior. El 
“Downhill” estarà organitzat 
per la regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de Montbui, 
amb diverses empreses i enti-
tats col·laboradores.
Una Setmana de la Joventut 
amb múltiples propostes
Les activitats continuaran 
el proper dimarts 4 de juliol 
amb un “Bany a la Fresca” a 
la piscina d’estiu. Aquest bany 
es farà entre les 9 i les 10 del 
vespre. A continuació, pro-
jecció de la pel·lícula de cine-
ma familiar “Pesadillas”, que 
començarà a les 10 de la nit. 
Hi haurà servei de bar.
El divendres 7 de juliol, a par-
tir de dos quarts d’onze de la 
nit, s’organitzarà l’Acampada 
Jove a la piscina d’estiu, una 
activitat diferent, de bivac i 
de convivència tot realitzant 
nombroses activitats. Inclou 
sopar, acampada nocturna a 
la piscina, bany nocturn, es-
morzar i activitats diverses. El 
preu per participar en aques-
ta acampada, l’anomenat 
“Pack Jove”, és de tres euros. 
Es podran adquirir les entra-

des per participar en aquesta 
activitat a l’espai MontJove i a 
la piscina municipal d’estiu.  
El diumenge 9 de juliol a par-
tir de les 11 del matí el Parc 
Central del nucli urbà mont-
buienc acollirà un Circuit 
d’Obstacles, amb propostes 
lúdiques que posaran a pro-
va la intel·ligència i habilitat 
dels participants. També el 
diumenge dia 9, però a partir 
de les 11.00 del matí es durà 
a terme una jornada solidària 
a la piscina d’estiu, emmarca-
da en el projecte “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple”. Els ciuta-
dans i ciutadanes que ho de-
sitgin podran anar a la pisci-
na d’estiu i banyar-se per una 
bona causa. Aquells que vagin 
disfressats podran guanyar 
entrades per a Mont-Àgora 
Cinemes. També s’organitzarà 
un dinar solidari, al preu de 7 
euros, que inclourà empedrat 
de cigrons, pollastre a l’ast i 
postre.
Per cada entrada a la piscina, 
l’empresa Bàsic Ona Nata-
ció lliurarà un euro solidari. 
També hi haurà una paradeta 
de marxandatge de l’Associa-
ció Esclerosi Múltiple Anoia 
(AEMA).
El dilluns 10 de juliol a par-
tir de les sis de la tarda, sessió 
de ball-masterclass a la fres-
ca, a la piscina d’estiu, a càr-
rec d’Eva Copoví. I ja a la nit, 
sessió de cinema juvenil a la 
fresca. Projecció en pantalla 
gran de la pel·lícula “Es por 
tu bien”, al Passeig Catalunya.
El dimecres 12 de juliol s’or-
ganitzarà una sessió de cine-
ma de terror a la fresca, amb 
la projecció al Passeig Cata-
lunya (22 hores) del film “No 
respires”. 
Una de les activitats més es-
perades i originals es durà a 
terme el proper dissabte 15 de 
juliol. Serà la sortida “Humor 
Amarillo”, a Sitges, una acti-
vitat  esbojarrada i divertida, 
on caldrà superar proves in-
verosímils i tenir molt sentit 
de l’humor. La sortida, que té 
un preu de 20 euros, inclou 
dues hores i mitja d’estada 
al parc d’obstacles i proves. 
També inclou entrepà, assor-
tit de saladets, un suc per per-
sona, llaminadures i les acti-
vitats que es vulguin realitzar. 
Les inscripcions es podran 
fer a MontJove fins el dime-
cres 12 de juliol.
La sortida cap a Sitges es farà 

a les 8 del matí en autocar i la 
tornada a Montbui pels volts 
de les 15 hores. El cost de l’au-
tocar va a càrrec de l’Ajunta-
ment de Montbui.
El dilluns 17 de juliol tindrà 
lloc una sessió de ball “Mas-
terclass” a la piscina d’estiu, 
amb Eva Copoví. La sessió 
començarà a les sis de la tar-
da. El dia següent, dimarts 18 
de juliol, a la piscina d’estiu, 
hi haurà bany a la fresca, de 
21 a 22 hores, i cinema fa-
miliar, a les 22 hores, amb 
la projecció de la pel·lícula 
“Animales fantásticos y don-
de encontrarlos”.  
El dimecres 19 de juliol es 
durà a terme un torneig de 
futbol sorra a la piscina d’es-
tiu, que començarà a les sis 
de la tarda (una hora abans es 
podran fer les inscripcions). 
També, durant la mateixa tar-
da, es podrà practicar tennis 
taula a la fresca.
Un altre bany a la fresca amb 
pel·lícula arribarà el dijous 20 
de juliol. La piscina serà l’es-
cenari d’aquesta activitat, on 
es podrà veure la pel·lícula 
d’acció “Tarzan”.
El divendres 21 finalitzaran 
totes les activitats de la Set-
mana de la Joventut amb un 
doble i espectacular final de 
festa. A partir de les sis de 
la tarda, i per segona edició 
consecutiva, s’organitzarà el 
“Montbui Holi Festival”, la 
gran festa oriental dels co-
lors. Hi haurà bossa de color 
gratis per als 100 primers 
participants. El preu per a 
la resta de participants serà 
d’un sobre dos euros i dos 
sobres cinc euros.L’activitat 
es durà a terme entre les sis 
i les vuit del vespre al des-
campat municipal ubicat a 
La Mercè (a tocar del “Mer-
cadona”).
I en aquest mateix indret, a 
partir de dos quarts de 12 de 
la nit, gran festival musical 
juvenil, “Montbui Festival 
La Tribu Show/Románti-
co Latino”, amb l’actuació 
de tres DJ’s nacionals, show 
confetti, animació, mascotes, 
música de “La Tribu Show” 
i l’actuació en directe d’un 
dels grans músics revelació 
del moment entre els joves, 
“Romántico Latino”. També 
hi haurà “photocall”, regals 
lluminosos i aquàtics. La fes-
ta és completament gratuïta i 
s’allargarà fins a la matinada.

Dissabte comença la setmana de la 
Joventut de Montbui amb el 
IV Downhill la Tossa

MONTBUI / LA VEU 

L’Ateneu del Nucli Antic aco-
llirà aquest proper dissabte la 
III Mostra de la Cervesa Ar-
tesanal. 
L’activitat es durà a ter-
me entre les sis de la tarda i 
les onze de la nit a l’Ateneu 
montbuienc. Durant la jor-
nada gastronòmica es podrà 
degustar un assortit de tapes. 

També hi haurà l’actuació del 
músic Peter Coates. I a les 23 
hores es farà el fi de festa.
Durant la jornada es podran 
degustar les cerveses Bripau, 
Casa Dalmases, La Lenta, 
Minairons i Espina de Ferro. 
Organitza aquesta activitat 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu 
Nucli Antic amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Cultura).

L’Ateneu del nucli antic 
acull la 3a Mostra de 
cervesa artesana

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

V ilanova Comerç en-
ceta la temporada de 
rebaixes amb un cap 

de setmana de promocions 
i descomptes. Amb el lema 
“Aparadors al carrer, amb tu 
fem poble”, l’entitat engega, 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Vilanova de Vilanova i la 
Diputació de Barcelona, una 
acció per dinamitzar el co-
merç local i posar en valor els 
productes i serveis que s’ofe-
reixen. 
Una dotzena d’establiments 
participen en aquesta primera 
edició. Són: El Golafre, Mori-
llas i Associats Advocats, Die-
tètica la Bona salut, Gonzalo, 
Kukada’s, Vestuari de Treball 
Bosch, Anfora’s, Sigrid In-
formàtica, +KLlibres,  Perru-
queria i estètica Un 9 Espai, 

Loteria Vilanova i Asseguran-
ces Bilbao. Tots ells tindran 
davant la seva botiga una taula 
on oferiran productes i serveis 
a preus promocionals. 

Vilanova Comerç ens convi-
da a fer poble i a comprar al 
municipi
Jordi Vilarrubias es mos-
tra satisfet de la participació 
d’aquests establiments i espera 
que el nombre de col·laboraci-
ons augmenti en properes edi-
cions. Assegura que comprar 
al comerç local significa inver-
tir en el municipi i promoure 
sinergies que ens beneficien 
a tots. “Comprar al municipi 
ens fa créixer perquè podem 
augmentar la nostra oferta. La 
inversió es queda en el munici-
pi i contribueix a construir una 
oferta comercial potent” diu el 
president de Vilanova Comerç.

Vilanova inicia les 
rebaixes amb una dotzena 
d’aparadors al carrer amb 
promocions i preus especials
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ÒDENA / LA VEU 

E l municipi d’Òdena ha 
fet els deures i ha dut 
a terme les actuacions 

en matèria de protecció con-
tra incendis que obliga la llei 
de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urba-
nitzacions, com és el cas de 
Puig Rabat. 
En aquest sentit, per a dur a 
terme el projecte, l’Ajunta-
ment d’Òdena, ha contractat 
a una empresa especialitza-
da en la realització i direcció 
d’obra d’aquest tipus d’actua-
cions. D’altra banda, els cos-
tos de les actuacions executa-
des es poden assumir gràcies 
a una subvenció de la Dipu-
tació, qui avala i supervisa el 
projecte.
La franja perimetral que s’ha 

hagut de fer és de 25 metres 
d’amplada, és a dir, des del 
límit de les parcel·les fins al 
bosc, on s’ha realitzat una re-
ducció de la densitat de l’ar-
brat i l’estassada del sotabosc. 
L’objectiu general d’aquesta 
franja és la de reduir el risc 
de propagació d’un incendi 
forestal a l’interior de la urba-
nització, reduir el risc de pro-
pagació d’un incendi urbà cap 
al bosc, en definitiva millorar 
la seguretat de les persones, 
habitatges i infraestructures 
de la zona.
Òdena no oblida aquell diu-
menge 26 de juliol de 2015 
quan es va iniciar al seu ter-
me municipal el foc que va 
acabar cremant, segons els 
agents rurals, 1.293 hectàre-
es, un 75% de les quals eren 
massa forestal. La meitat de 

Òdena protegeix contra els incendis la urbanització 
de Puig Rabat amb una franja perimetral

ÒDENA / LA VEU 

A quest cap de setma-
na Òdena celebra la 
32 edició de la Festa 

Major dels barris de Sant Pere, 
Pla de la Masia, Sant Ramon 
i Manyoses. Seran tres dies 
farcits d’activitats per a totes 
les edats i tots els gustos que 
tindran lloc principalment a 
la pista i al Centre Cívic.
Així, la festa començarà di-
vendres a dos quarts de nou 
de la nit amb el llançament 
del chupinazo i la traca d’ini-
ci de festa, a continuació hi 
haurà el sopar amb barbacoes 
perquè tots els assistents es 
cuinin el seu menjar. Després 
del sopar es podrà gaudir 
d’una ballada de sevillanes, 
espectacle humorístic, actua-
ció musical i discoteca mòbil.
Dissabte començarà la jorna-
da a les deu del matí amb jocs 
infantils amb llits elàstics i 
piscina de boles i festa d’escu-
ma. Al migdia hi haurà paella 
per a tothom i a continuació, 

la superfície cremada era al 
terme municipal d’El Bruc, 
mentre que Castellfollit del 
Boix acabava amb 433 hec-
tàrees afectades i Sant Salva-
dor de Guardiola 128. Òdena, 
on havia començat l’incendi, 

va acabar amb 38 hectàre-
es cremades: la direcció del 
vent havia empès el foc cap a 
l’est, a la zona limítrof amb el 
Bages i el Bruc. Castellolí era 
una altra població afectada, 
però amb només 7 hectàrees.

jocs infantils d’aigua amb to-
bogan. A les cinc de la tarda, 
al camp de futbol tindrà lloc 
un triangular de futbol, a dos 
quarts de set al centre Cívic 

hi haurà més espectacle in-
fantil i a dos quarts de dotze 
de la nit gran ball veïnal de 
Festa Major.
Diumenge serà un dia llarg 

Òdena celebra la Festa Major dels barris 
del Pla d’Òdena

amb activitats des de dos 
quarts de nou del matí fins a la 
nit. Així, a primera hora tin-
drà lloc la bicicletada popular 
i en acabar hi haurà l’esmor-
zar popular i després actuació 
castellera, actuació de coun-
try, de taichí i de zumba. A 
les quatre de la tarda hi haurà 
més jocs infantils amb cotxes 
de pedals i a dos quarts de set 
de la tarda començarà el ball 
per als no tan joves al centre 
cívic. A les nou del vespre tin-
drà lloc el tradicional torneig 
de petanca i després es farà el 
sopar a la pista. A les nou del 
vespre el correfoc i l’especta-
cle pirotècnic posaran el punt 
final a les festes d’enguany.

Festa dels Pinyerets 
de Castellolí

Demà dissabte, els Pinyerets 
de Castellolí celebren la seva 
Festa grossa.
• A les 20h: Final torneig de 
pàdel
• A les 21h: Entrega de premis
• A les 21:30h: Sopar  festa del 
barri
Entrants, Fideuà (preparada 
pel restaurant Nou Urbisol), 
Gelat, Beguda i cafè amb o 
sense gotes
• A les 23h: show amb  l’hu-
morista David Vilaseca

Des de la regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Montbui 
s’ha encetat el procés per se-
leccionar la Pubilla i les Dames 
d’Honor, que es coneixeran el 
proper 21 de juliol en el marc 
de la Festa Major del municipi.
Hi podran participar en el pro-
cés de selecció totes les mont-
buienques d’entre 15 i 20 anys 
(anys inclosos). L’elecció anirà 
a càrrec d’un jurat format per 
la regidora de Cultura, el tèc-
nic de Cultura i Festes, i un 
representant de la Comissió 
de Festes Nucli Urbà. El procés 
de selecció  es durà a terme a 
través de la formulació de cinc 
preguntes sobre el municipi, 
les quals farà el jurat a cada 
candidata.
La tercera persona més votada 
sortirà escollida com a Segona 
Dama d’Honor. La segona més 
votada serà la Primera Dama 
d’Honor. I la més votada serà 
escollida Pubilla.
La Pubilla i les Dames d’Honor 
realitzaran la tasca de repre-
sentació institucional durant la 
Festa Major i en aquelles acti-
vitats de rellevància municipal 
que es realitzin durant l’any 
natural posterior a la seva pro-
clamació.
Per poder optar a ser Pubilla 
i/o Dama d’Honor cal adre-
çar-se al CCC La Vinícola (de 9 
a 13 hores) o bé a Mont-Àgora 
(de 17 a 19 hores), de dilluns 
a divendres. Les aspirants re-
bran allà tota la informació 
complementària.

Vols ser pubilla de 
Montbui?

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
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VILANOVA EL C. / LA VEU 

A quest dimarts, l’alcal-
dessa Noemí Truc-
harte i la regidora 

de Cultura, Imma González, 
van rebre de mans de Xavier 
Menéndez Pablo, Tècnic de 
l’oficina de Patrimoni Cultural 
de la Diputació de Barcelona, 
el Mapa de Patrimoni Cultural 
a Vilanova del Camí. 
Amb aquest treball s’han in-
ventariat 74 elements del pa-
trimoni cultural i natural del 
terme, dels quals el 69% són 
patrimoni immoble, és a dir, 
edificis, conjunts o elements 
arquitectònics, arqueològics i 
obra civil. Un 8% correspon a 
patrimoni moble, col·leccions, 
objectes i elements urbans; un 
4% documentals, un 7% pa-
trimoni immaterial, entenent 
com a tal les manifestacions 
culturals, festives i orals entre 
altres i un 12% són de patri-
moni natural:zones d’interès 
naturals i espècimens botànics 
singulars.
El Mapa de Patrimoni s’ha 
pogut portar a terme gràcies a 
un conveni amb la Diputació 
de Barcelona que es va signar 
l’any 2014. El juliol de 2015 es 
va adjudicar el treball a l’em-
presa Actium Patrimoni Cul-
tural SL que s’ha encarregat de 

la seva elaboració conjunta-
ment amb personal tècnic de 
diferents àrees municipals.

La Diputació lliura el Mapa de 
Patrimoni Cultural a Vilanova del 
Camí amb un inventari de 74 elements

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El web municipal presen-
ta des d’aquesta setmana 
una àrea de cartografia 

renovada i actualitzada. La sec-
ció, que es pot consultar des de 
la pestanya de Municipi - Vila-
nova del Camí, incorpora visu-
alitzadors amb les cartografies 
disponibles del municipi.
Des d’aquesta àrea podreu ac-
cedir a un carrerer, un mapa 
d’activitat econòmica, i el ge-
oportal dels Polígons dels 
Plans, un visor que mostra 
informació sobre el polígon, 
la superfície, la referència ca-
dastral, el codi i la descripció 
del codi urbanístic i a través 
del qual es poden fer consultes 
aplicant diferents filtres.
L’àrea de cartografia digital del 
web municipal, també incor-
pora els visors de tot el planeja-

ment urbanístic del municipi, 
un de classificació del sòl i dels 
sectors de desenvolupament 
així com els de la qualificació 
del sòl urbà i urbanitzable deli-
mitat. Així mateix es pot acce-
dir al catàleg de masies i a l’in-
ventari d’habitatges i incorpora 
també des d’aquesta setmana el 
Mapa de Patrimoni Cultural 
del municipi amb 74 elements 
del patrimoni cultural i natural 
de Vilanova del Camí.
Un dels visors més curiosos als 
que també es pot accedir des 
d’aquest àrea és “L’ull del temps 
– Catalunya abans i ara” que 
permet passar per sobre del 
mapa cartogràfic de la Vilano-
va actual però també per una 
visió de la Vilanova del Camí 
de 1945 i la de 1956. Un exerci-
ci interessant i curiós per veure 
i comprovar com ha anat can-
viant físicament el municipi.

El web de l’Ajuntament 
disposa d’una renovada 
àrea de cartografia digital

La recerca d’informació es 
va iniciar a primers de 2016 i 
aquesta setmana s’ha lliurat el 
treball a l’Ajuntament.
La versió púbica d’aquest 
Mapa de Patrimoni Cultural 
es pot consultar al web mu-
nicipal www.vilanovadelcami.
cat. La ruta és Municipi, Vila-
nova del Camí.

S’han inventariat 74 
elements del patrimoni 

cultural i natural del 
terme vilanoví

CABARET:  TEATRE VICTORIA

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

Temporada 
2016 - 2017

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.

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

DON GIOVANNI:  GRAN TEATRE DEL LICEU
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PIERA / LA VEU 

A quest cap de setma-
na, el Gall Mullat de 
Piera acull un ampli 

programa de propostes de la 
Festa de la Diversitat 2017

Divendres 30 de juny
- 19 h Inauguració de la festa 
Obertura de parades i ac-
tuació dels nens de l’Escola 
Bressol La Tortuga, amb I 
Watussi, cançó infantil itali-
ana que parla de la tribu dels 
batussis
- 19.15 h  Dansa-jazz i hip-
hop
Amb els grups de La Pisci-
na de Piera i sota la direcció 
d’Anna Molla i Carlos Váz-
quez 
- 20 h LALI BE GOOD
Cantautora barcelonina que 
fa kindie rock per a tota la 
família 
- 22 h Gran Gala «Diversita-
lent»
Conduïda pel showman, 
presentador i actor Txema 
López. A la mitja part, actu-
ació de Jeremy & Stephanie, 
3er d’Espanya de Kizom-
ba 2016-2017 al campionat 
Africadançar. 
- 0.30 h Sessió DJ

Dissabte 1 de juliol
- 11 h Taller de taitxí/txikung
A càrrec de Monsana 
- 12 h  Rua amb Marching 
Band
Banda de l’Aula Municipal de 
Música Maria Escolà i Cases 
- 12.30 h Taller de candombe
Des de fa més de 10 anys, 
l’Asociación Entretambores 
porta la cultura afrourugua-
iana a Barcelona a través del 
tambor i els seus personatges 

típics 
- 13.30 h Concert-vermut
Amb LA ERA, grup flamenc 
amb ball en directe
- 17 h Taller infantil «refres-
cant» 
Porteu el banyador!
- 17.45 h Exhibició de muay 
thai 
A càrrec d’Òscar Simon i 
dels alumnes de l’escola Kiat 
Chock Dee
- 18.30 h Xerrada: «Valors 
humans, solidaritat, diversi-
tat i convivència pacífica»
A càrrec de Ven. Thubten 
Wangchen, monjo budista i 
director de la Fundació Casa 
del Tibet, i conduïda per Fer-
nando Turró Homedes, còn-
sol general honorari de Grè-
cia a Barcelona
- 19.30 h Exhibició de ball 
A càrrec de l’escola Dance 
Luxury
- 20.15 h Exhibició de bo-
llywood 
Amb el Grup de Bollywood 
de Piera
- 21 h Master class i exhibició 
de zumba 
A càrrec d’Anna Molla (La 
Piscina de Piera)
- 21.30 h Nit de concerts i 
gimcana nocturna internaci-
onal 
Amb els grups Sambala, 
9SON, Suzanna, Santo Mac-
hango i l’actuació entre grups 
dels Batukada Sbombat’s
Organitza: L’Eixam

Diumenge 2 de juliol
- 11 h Taller de ioga i pilates 
A càrrec de Monsana
- 12 h «El Ball d’en Serrallon-
ga» de Vilafranca del Penedès 
Reviu la famosa llegenda del 
popular bandoler del segle 
XVII Joan Sala i Ferrer, àlies 

Serrallonga
- 12.45 h Animació d’Uru-
guai 
A càrrec de l’Asociación En-
tretambores
- 13.30 h Concert-vermut 
Amb el grup DIXIELAND 
PREACHERS, i classe oberta 
de ball amb Pep Farré Swing 
Anoia
- 16.30 h  Xerrada: «Eva 
Giménez, presidenta d’AS-
DENT»
L’Eva, mare d’un nen amb la 
malaltia de Dent, és capaç de 
plantejar-se qualsevol tipus 
de repte per a recaptar fons 
per a la investigació. 
- 17.30 h Taller Lady Style de 
salsa Los Ángeles 
A càrrec d’Anna Molla (La 
Piscina de Piera)
- 18.30 h  Desfilada urugua-
iana
A càrrec de l’Asociación En-
tretambores 
- 19.30 h Actuacions diverses
Danses polinèsies amb les no-
ies de Baila Descalza, dansa 
lírica i funky amb Anna Mo-
lla (La Piscina de Piera), bac-
hata a càrrec de Quisqueya 
Project Dance Company, 
lambazouk amb David i Vivi-
an i kizomba urbana a càrrec 
de Jeremy & Stephanie. 
21 h Actuació de música cu-
bana
Amb Javier D’Voe y 3 del So-
lar, un combo que ens porta-
rà a les entranyes de la Cuba 
sonora: guajira, guaracha, 
rumba, bolero... 
- 22 h Show Bini Show
A càrrec de Bini Companyia, 
un petit espectacle de carrer 
per a tots els públics 
- 23 h Cloenda de la festa
Amb l’actuació del guanya-
dor de la gala «Diversitalent»

Aquest cap de setmana Piera viurà la 
Festa de la Diversitat

PIERA / LA VEU 

L a gran actuació dels ne-
dadors a la Copa Catala-
na de Clubs s’afegeix als 

bons resultats individuals dels 
pierencs Gemma Claramunt i 
Ernest Parcerisas
Els bons resultats obtinguts du-
rant la temporada 2016-2017 
en les categories aleví, infantil i 
júnior-absolut han fet possible 
la participació del CN Piera a 
la Copa Catalana de Clubs cele-
brada al mes de juny.  
En la categoria aleví, els pie-
rencs van assolir la tercera po-
sició en el grup B, el que suposa 
ser el 13è millor equip del ràn-
quing català, d’un total de 63 
clubs participants. L’equip està 
format per Mar Llopart, Arnau 
de Garaizábal, Jana Llongueras, 
Jaume Soler, Judith Amorós, 
Aleix Blanes, Avril Vera, Igor 
Tobal, Ainhoa Velado i Arnau 
Mora. També hi han col·laborat 
al llarg de la temporada l’Iker 
Márquez, Miquel Figueres, 
JOan Mora i Iker Fernández.
En la categoria infantil, els ne-
dadors també van fer una gran 
actuació classificant-se tercers 
del grup C, i situant-se en la 
23a posició del rànquing cata-
là. L’equip està format pels ne-
dadors Maya Márquez, Gerard 
Plazas, Lucía Gómez, Sergio 
Vila, Aldara Blanco, Guillem 
Marí, Anna Boltà, José Manuel 
Fernández i Candela Arruga. 
Finalment, els esportistes de 
les categories júniors i absoluts 
també han fet una gran tem-
porada. Els bons resultats de 
l’equip format per Àlex Romero, 

Aitana Arruga, Ingrid Boboaca, 
Gemma Claramunt, Lara Gar-
cía, Alejandro Corominas, Olga 
Campoy, Sara Bensiali, Malena 
Arruga, Ivan Marin, Andrea 
Torrijos, Edgar Gutiérrez, Car-
me Bonet, Marta Benítez i Ari-
adna Ramírez, els han portat a 
ocupar el 24è lloc del rànquing 
general, d’un total de 71 clubs 
participants. 
Èxits individuals
La pierenca Gemma Claramunt 
va participar els dies 13 i 14 de 
juny al Trofeu Internacional 
Ciutat BCN, que pertany al Cir-
cuit Mare Nostrum Barcelona. 
La mínima aconseguida aquest 
any per la nedadora en la pro-
va dels 50 metres esquena li va 
permetre nedar al costat d’es-
portistes de renom en la que va 
ser la 38ª edició de la competi-
ció. La Gemma es va classificar 
en 32a posició.
D’altra banda, el pierenc Ernest 
Parcerisas està demostrant ser 
un dels millors nedadors màs-
ters del nostre país després que 
els dies  3 i 4 de juny va parti-
cipar a Sabadell en el Campi-
onat de Catalunya de natació 
màster, a la categoria de 80-84 
anys, i es va penjar 3 medalles 
d’or en les proves de 50, 100 i 
200 metres braça.

Nous èxits esportius del 
CN Piera

AULA42
Classes de repàs - deures

d’estiu - recuperacions
exàmens setembre

Preu: 6€/ Hora
626 082 108

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

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
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VALLBONA/CAPELLADES / 

J a fa uns anys que l’equip 
LaceNet va engegar el 
projecte telemàtic de la 

Barcelonada, una gimkana 
educativa on, per mitjà de les 
tecnologies mòbils, els alum-
nes es mouen per grans ciutats 
assolint unes fites que vénen 
emmarcades en un joc, on 
posen a prova els seus conei-
xements i maneig d’eines tec-
nològiques mitjançant els te-
lèfons mòbils: geolocalització, 
codis QR, Instagram, realitat 
augmentada...). Tant la Bar-
celonada com la Manresada, 
que és la mateixa programa-
ció però aplicada a la ciutat 

de Manresa, formen part del 
World Mobile City Project, 
que ja ha arribat a la seva 3a 
edició.
Tant el curs passat com aquest, 
l’institut Molí de la Vila de Ca-
pellades i l’institut de Vallbona 
d’Anoia hi han participat amb 
alumnes de 3r d’ESO.
A la vegada que participen 
d’aquesta experiència, els 
alumnes poden entrar a for-
mar part d’un concurs que va-
lora les millors imatges i víde-
os obtinguts durant la diada a 
Barcelona.
Enguany, un grup de partici-
pants de cada institut ha obtin-
gut un premi per la seva tasca. 
De l’INS Vallbona d’Anoia, el 

Els instituts de Capellades i Vallbona 
d’Anoia obtenen premi a la Barcelonada

grup de quatre participants 
integrat per Lucía de la Con-
cepción, la Noèlia Macarro, la 
Judith Montano i l’Ivette Rufo, 
i de l’INS Molí de la Vila, el 
grup integrat per l’Estel Cen-
tellas, la Judith Cayuelas, la 
Mariona Bernadet, la Clàudia 
Labaila i la Fatoumata Mendy 
van resultar totes premiades 
amb una tablet, en l’acte de 
lliurament de premis que va te-
nir lloc al Casino de Manresa.
El curs que ve segur que hi 
tornarem a participar, ja que 
és una experiència molt positi-
vament valorada per l’alumnat 
de secundària i, a més, contri-
bueix a l’adquisició de compe-
tències digitals i tecnològiques.

CAPELLADES / LA VEU 

E l proper diumenge dia 
2 de juliol a 2/4 de 8 
del vespre al pati de 

la Societat La LLiga de Ca-
pellades, actuará la formació 
de Jazz-Fusió Trio Sunlight.
Reivindicació conceptual del 
trio de jazz és la proposta 
fonamental que fan els Trio 
Sunlight: piano, contrabaix i 
bateria interpretant un jazz 
desacomplexat i fresc que 
recorre des dels pioners de 
la fusió com Chick Corea o 
Pat Metheny fins a les actu-
als tendències com Hiromi o 
GoGo Penguin.
Cada tema és un nou repte 
que la Maria, el Ton i l’Eu-
dald, tres joveníssims estudi-
ants de música moderna, re-
solen amb naturalitat mentre 
se’ls va obrint el món.
Dijous d’aquesta mateixa 
setmana, la formació pene-

desenca toca al pati d’El Ta-
ronger de Vilafranca del Pe-
nedès i durant el Vijazz2017, 
diumenge dia 9 de juliol, 
tocaran a la Rambla de Vi-
lafranca per a un programa 
de TV de La Xarxa Local de 
Comunicació.
El concert de capvespre del 
Trio Sunlight d’aquest diu-
menge dia 2, està organitzat 
per la Societat La Lliga de 
Capellades i enceta la pro-
gramació estival del tercer 
trimestre de la centenària 
entitat capelladina.

El Jazz-Fusió d’el Trio 
Sunlight, diumenge al 
pati de La Lliga

PIERA / LA VEU 

Avui divendres, 30 de juny a les 
19:30h a la plaça del Peix de Pi-
era se celebrarà un acte organit-
zat per ERC Piera que comptarà 
amb la presència del diputat re-
publicà al Congrés de Madrid, 
Gabriel Rufián. 

Rufián, que estarà acompa-
nyat per la diputada anoienca 
al Parlament, Alba Vergés, i el 
primer tinent d’alcalde de Pie-
ra, Jordi Madrid, atendrà totes 
les preguntes que els assistents 
vulguin dirigir-li, o bé presen-
cialment durant l’acte, o bé si 
les volen fer arribar per correu 

electrònic a l’adreça  HYPER-
LINK “mailto:piera@esquerra.
cat” piera@esquerra.cat, i se li 
faran en directe el mateix di-
vendres. 
L’acte estarà obert a tothom 
qui vulgui assistir-hi i se ce-
lebrarà a la plaça del Peix de 
Piera a les 19:30h. 

Gabriel Rufián participarà avui 
divendres en un acte a Piera CAPELLADES / LA VEU 

S’ha fet una actuació al Tea-
tre La Lliga de Capellades per 
evitar les humitats i filtraci-
ons que tenen els passadissos 
a les llotges. La coberta ex-
terior d’aquest espai és molt 
plana i això feia que l’aigua 
s’hi acumulés i acabés provo-
cant humitats.
La Brigada d’Obres hi ha ac-
tuat tot redimensionant els 

baixants d’aigües pluvials i 
distribuint-los d’una altra 
manera. Així les cobertes pla-
nes del sostre damunt l’accés 
a llotges no rebran tan caudal 
d’aigua i s’evitarà que s’hi es-
tanqui.
Aprofitant l’actuació de la 
Brigada Municipal també 
s’ha aprofitat per fer altres 
petites intervencions com les 
tasques de prevenció d’humi-
tats al moll de càrrega.

Intervenció de la Brigada 
Municipal al Teatre La Lliga

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

C/Comarca 62,    tel .  93 131 35 58
IGUALADA abacicles @gmail.com

PROMOCIÓ  FITNESS-SPORT BIKES
 

CADENAT
 ABUS D'ALTA 

SEGURATAT DE 
REGAL I 

FINANÇAMENT 
GRATUÏT EN 20 
MESOS SENSE 
INTERESSOS.

A PARTIR DE 
20€ AL MES
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La Clotxa restaurant

Av. Països Catalans, 105 - Igualada 637 81 02 50

Tots els dies menja al menú com a la carta.
Gaudeix de 14 primers plats + 14 segons 
plats + bufet de postres. A la nit, tapes, 
maxitorrades i carns a la brasa. 
Especialistes en "chuleton" de vedella reposat.
Dilluns tancat 

Samuntà masia restaurant

Finca Cal Pau Magí, 901 - 08711 Òdena info@restaurantsamunta.cat
938 04 15 01

Servim els millors caragols, la millor carn a la llosa 
i els millors arrossos de la comarca.
De dimecres a divendres de 13:00 a 16:00h i de 
20:00 a 22:30. Dissabtes i diumenges gran Menú a 
pagès per 25€ iva inclòs

El moss

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada 938 06 65 96

Esmorzars, dinars (menú diari i 
festius), sopars, tapes i carta. Menú 
per encàrrec per a grups.
Obert de dimarts a diumenge, 
dilluns tancat



Cal Ramonet

Crta Igualada a Valls, km 51
08787 Santa Maria de Miralles, Barcelona 679 92 61 78

T'oferim la bona cuina, tradicional i de proximitat, en 
un entorn privilegiat. Terrassa d'estiu, menús per a 
grups, sopars de tapes, i brasa. Obert divendres per 
sopars. Dissabtes per esmorzars, dinars i sopars 
Diumenges i festius per esmorzars i dinars

El Rebost d'Igualada

Carrer Galicia, 15, 08700 Igualada, Barcelona 938 05 55 52

Gaudeix dels millors vins, caves i d'una excel·lent 
sangria. Pinxos, vermuts, formatges i embotits, 
amanides, esmorzars, berenars, sopars.
MOJITOS I GINTÒNICS a la nostra terrassa al 
costat de la xemeneia de Cal Font
Obert de dimarts a dissabte

Restaurant Molí Blanc

Ctra. c-241c km 0,9 (rotonda Sesoliveres)
(Anoia) Igualada, Barcelona 08719 938 01 91 79

www.moliblanchotel.cat

El restaurant Molí Blanc ofereix, en un entorn 
elegant i confortable, una cuina elaborada amb 
productes de qualitat. 
Sopars de dilluns a divendres, horari de cuina de 20:00 a 
22:00h menú 18€, beguda a part. Caps de 
setmana celebracions familiars i per a grups
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Hotel Robert

Av. Catalunya, 08787 La Pobla de Claramunt 938 08 60 00

Sopars a la terrassa totes les nits d'estiu.

Oferim un menú diari molt apetitós i variat, coques i 
tapes o servei a la carta. També menús per grups.

Cor Verd restaurant

Av. Països Catalans, 99-101. Igualada 686 07 20 71

Menjar és una de les formes de relacionar-se més 
universals. Feu-ho amb la cuina més sana, gustosa i 
propera de la comarca. Cuina ecològica, natural, i 
100% vegetariana. Gastronomia Vegana. 
Obert de dilluns a dimecres de 10:00 a 16:00h, dijous 
a dissabte de 10:00 a 16:00h i de 20:30 a 23:45h 

reserves@elcaprici.com

El Caprici

C/Sant Roc, 21 - 08700 Igualada

Us proposem un ambient únic per poder 
gaudir del plaer d'una cuina de qualitat 
per a tots els gustos, on els oferim 
diferents propostes,  carns, peix i marisc 
a la carta i menús de grup
Obert de dimarts a dissabte de 20:00 a 
23:00h Terrassa o interior 931 84 47 01



Restaurant la Nova Vinya

Avinguda Europa 7-9 - 08700 Igualada www.restaurantlanovavinya.com

A la nostra taverna podràs trobar una gran varietat 
de tapes, coques i carn a la brasa. A més tenim una 
gran oferta de menús a la carta: diari 11,25€, nit 
14€, cap de setmana i festius 14€
Tot això acompanyat d'una extensa carta de vins catalans.
Obert tots els dies de 8.00 a 00:00h  

Ca la Maria

Ctra d'Igualada 54 - 08779 La Llacuna Barcelona 938 97 68 76

Vine a gaudir d’un bon ambient en un 
entorn immillorable. A la nostra carta 
trobaràs entrepans, tapes, pizzes i plats que 
no et deixaran indiferent. No et perdis els 
nostres menús ni els esmorzars de forquilla.  

El Tast Pizzeria

Keops

Avinguda Europa 11, Igualada - 08700 Igualada 938 05 25 39

938 03 08 05

Un lloc de trobada perfecte. Intentem oferir el 
millor servei i productes de 1a qualitat. Has de 
veure-ho per tu mateix. T'hi esperem.

Obert de dilluns a dissabte, de 10:30 a 20:00h  

Plaça del Pilar, 7 - 08700 Igualada 938 05 47 85

Un lloc de trobada ideal per venir a tastar les 
nostres pizzes artesanes, i ara també els nostres 
entrepans. Servei a domicili.
Obert dilluns i diumenge de 18:00 a 0:00h. La resta 
de dies obrim de 9:00 a 15:00h i de 18:00 a 0:00h

segueix-nos a instagram!
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xes, rodes, fireta, pilota, pales i galledes, sempre pro-
posats en dies diferents. Quan se’ls pregunta quin és 
el material que prefereixen, la majoria coincideix en 
la fireta i la pilota.
Al pati de primària, es potencia més el joc de grup, a 
partir del material que es treu dos cops per setmana. 
Així, els alumnes poden jugar a cordes, pales, raque-
tes, bitlles catalanes i pilotes de bàsquet i de futbol. 

Cada classe té assignat un dia de 
la setmana per a la utilització de la 
pista, i un altre per a les cistelles. 
També tenim espais per jugar a joc 
simbòlic o facilitar el diàleg entre 
ells, com la caseta de la baixada. 
Els nens, en aquesta edat, encara 
gaudeixen dels jocs amb sorra i 
per això tenim més d’un espai de-
dicat a aquest tipus d’activitat. 
L’espai del pati és també un mo-
ment en què els nens necessiten 
més activitat física. Per això els 
plantegem petits reptes utilitzant 
el rocòdrom on poden enfilar-se i 
escalar, i també, les barres paral·le-
les per saltar i experimentar dife-
rents possibilitats. 

Finalment, nosaltres podem dir que, a l’escola, el 
pati ens aporta com a mestres molta informació i 
que, als alumnes, els permet una relació molt estreta 
entre els seus iguals, nens d’altres edats, i l’adult, de 
manera que es generi seguretat als més petits i s’edu-
qui una responsabilitat als més grans. Ens permet 
treballar el valor de l’empatia, ja que és una carac-
terística molt important durant tota l’escolarització 
i un aprenentatge vital. L’hora d’ esbarjo també ens 
ajuda a  relaxar la ment, fet imprescindible per po-
der consolidar aprenentatges.
Per acabar, val la pena destacar quelcom extret 
d’un estudi realitzat pel Col·legi de Medicina Al-
bert Einstein de Nova York: “El temps d’esbarjo és 
directament proporcional al bon comportament i a 
l’aprenentatge dels alumnes”. 

A ctualment, l’esbarjo a les escoles és un 
tema que està en debat. Sovint, en di-
ferents mitjans de comunicació, podem 
veure com professionals del món de 

l’educació el tracten com un moment molt impor-
tant dins de l’horari escolar. L’hora del pati no és un 
simple moment lúdic o de descans, sinó un temps 
molt important per al desenvolupament personal i 
social de cada infant.
Imma Marín diu que “el pati és 
l’espai de llibertat de l’alumne a 
l’escola i on afloren més les seves 
emocions”. Els nens s’expressen 
espontàniament i manifesten les 
seves necessitats i maneres de ser. 
És un moment que facilita que 
puguin interactuar i relacionar-se 
lliurement amb els altres. Es posen 
en joc les habilitats socials de cada 
nen i és una bona oportunitat per 
a l’aprenentatge i enriquiment dels 
recursos de relació amb els altres, 
principalment l’afectivitat i l’empa-
tia. 
És un situació en la qual l’infant 
interactua amb els seus iguals sen-
se la presència directa de l’adult, i això ens permet 
conèixer l’infant tal com és. A vegades no és fàcil, i 
això fa que apareguin conflictes, que són necessa-
ris i que ens donen l’oportunitat de tractar-ho amb 
els alumnes, per tal que aprenguin a saber escoltar, 
aportar idees, adaptar-se al joc dels altres, modificar 
comportaments, ser tolerants, defensar allò que es 
vol... 
Aquesta estona també serveix per fer trobades entre 
alumnes de diferents edats, de manera que aprenen 
a interactuar no solament amb els seus iguals, i amb 
els mestres o les mestres. Trobem que també servei-
xen perquè hi hagi una trobada entre germans -ja 
que ells mateixos ja es busquen-, amb els padrins 
que tenen dins l’escola -que així poden conèixer 
millor-, o simplement amb amics que formen part 

d’altres cursos.
Un altre benefici important de l’hora del pati és que 
permet desenvolupar LA IMAGINACIÓ I LA CRE-
ATIVITAT. Els nens s’agrupen per afinitats d’inte-
ressos, per maneres de ser o per inventar jocs.
A l’Educació Infantil els nens utilitzen al pati el joc 
simbòlic per entendre i assimilar vivències positives 
quotidianes i resoldre petites pors personals, com 

per exemple la por d’anar al metge, una separació... 
Per això és important que es posin al seu abast dife-
rents materials que els ajudin i els facilitin aquestes 
activitats.
També cal dir que, dins d’un pati, és molt important 
trobar sorra i aigua: manipular aquests elements na-
turals els ajuda a equilibrar-se, els relaxa i els pro-
porciona plaer, de manera que així s’estimula la seva 
imaginació i creativitat.
També podem afegir-hi altres materials com ara es-
tris de cuina, pots, pales i galledes... Hem observat 
com en aquests moments els nens es relaxen, com-
parteixen, els és fàcil posar-se d’acord i cooperar 
entre ells i...,  el més important, són feliços i actius.
A la nostra escola, a l’hora del pati d’infantil, posem 
a l’abast dels nens diferents materials: patinets, cot-

MONTSE, ISABEL I ALBERT  
Mestres de l’Escola Mowgli

L’hora del pati

El passat dilluns 19 de juny, 
en plena setmana de concerts, 
l’alumnat, els seus familiars i 
el professorat de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada 
van celebrar al pati de l’escola 
la Festa de Fi de Curs que com 
cada any organitza l’AMPA de 
l’escola, convidant als assis-
tents a un berenar a base de 
pa, xocolata i llimonada caso-
lana. L’ambientació musical va 
anar a càrrec del grup de Folk 
de l’escola que, dirigits pel Pep 
Massana, primer oferiren un 
concert i després, més tard, 
amb la col·laboració del Con-
junt Instrumental de Corda 
M4, una sessió de ball, inter-
pretant danses tradicionals. 

Resumint: una festa de final 
de curs molt maca i uns mú-
sics que ens ho van fer passar 
molt bé!!
Dos dies més tard, el dime-
cres 21 de juny, també al pati 
de l’escola, es va celebrar el 
dia de la música. Una festa 
iniciada a França l’any 1976 
amb la idea de treure la mú-
sica dels seus llocs habituals 
i dur-la al carrer de manera 
espontània i gratuïta. El 1997 
a Budapest se’n regularen els 
principis i des d’aleshores  se 
l’anomenà Festa Europea de la 
Música celebrant-se cada any 
el dia del solstici d’estiu. Ac-
tualment, la festa ha depassat 
fronteres i són més de 120 els 

països que l’han adoptat.
A la nostra escola, com ja és 
tradicional en aquest acte, es 
van posar taules i cadires al 

pati i se serviren combinats de 
sucs de fruita perquè el públic 
pogués seguir còmodament el 
concert en un ambient noc-

Berenar, música, dansa... I Festa de la Música
turn, festiu i agradable. Diver-
sos  conjunts instrumentals i 
solistes, formats per alumnes 
i professors, van interpretar 
peces de diferents estils i èpo-
ques: música antiga, clàssica i 
moderna així com fragments 
d’òpera, davant d’un públic 
molt atent i agraït, format per 
amics i familiars dels intèr-
prets a més de vianants que en 
passar per l’escola s’aturaven 
a escoltar des del Passeig o 
entraven a dins, plens de cu-
riositat.  Des de l’escola també 
s’aprofità aquest acte per aco-
miadar, tot desitjant-los molta 
sort, als estudiants que aquest 
curs han finalitzat els seus es-
tudis de Grau professional.
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L’escola Maria Borés de la Po-
bla de Claramunt va dir adéu, 
el dissabte 17 de juny, al curs 
2016-2017. Durant la tarda 
i el vespre, des de la plantilla 
de professors i l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes 
(AMPA) es van organitzar di-
ferents activitats, com una ac-
tuació dels nens i nenes o un 
sopar, al qual van assistir unes 
430 persones.
A les 7 de la tarda el pati del 
centre, tot i la insuportable 
calor, es va omplir de gom a 
gom de pares i familiars dels 
alumnes que van pujar a l’es-
cenari. Els nens i nenes van 
oferir diverses actuacions, en 
què es va combinar la música 
amb el ball. Les representaci-
ons de cada curs van ser: edu-
cació infantil, “Amb ulls petits 
i grans mirem el món”; pri-
mer, “Welcome to Maria Bo-
rés Restaurant!”; segon, “Ba-
llant com un egipci”; tercer, 
“Busquem valents!”; quart A, 
“Tempos fugit”; quart B, “Ba-
lla amb mi!”; cinquè, “Atura’t! 
Gaudeix de la vida” i sisè, “La 
venjança de les joguines obli-
dades”. Un cop van finalitzar 

les actuacions, es van lliurar les 
orles als estudiants de sisè i es 
va fer el seu comiat. 
A partir de les 9 del vespre es 
va fer el sopar, organitzat per 
l’AMPA i la Comissió de Festes. 
L’àpat podia ser de dues moda-
litats: sarró o botifarrada. Es 
van fer 270 botifarres. Els nens 
i nenes van poder jugar amb 
uns jocs de fusta. La festa es 
va amenitzar amb una petita 
cercavila dels gegants de la Po-

Nens, pares i mestres de l’escola Maria 
Borés diuen adéu al curs 2016-2017

bla de Claramunt, uns castells 
dels Moixiganguers d’Igualada 
i la música que va punxar el 
poblatà Manel López. També 
es va muntar un photocall en 
què els alumnes es van poder 
fer fotos i es va disposar d’un 
servei de bar. Els nens i ne-
nes de sisè van poder sopar 
en un espai especial, que des 
de l’AMPA es va decorar amb 
garlandes. La festa es va acabar 
cap a les 2 de la matinada.

El teatre és la meva passió, és 
més que un hobby. El teatre 
m’ha acompanyat a llarg de 
la meva vida, però mai l’ha-
via sentit tant proper a mi. 
L’institut Badia i Margarit 
i la companyia “MAC-OT” 
–filla de l’institut i que jo ja 
sento meva- m’han ajudat a 
sentir així el teatre. Durant 
tot l’any hem après a expres-
sar els sentiments de mane-
res diferents i a transmetre el 
que pensem  fins i tot sense 
paraules. 
A poc a poc, de la mà de la 

Xesca, vam tirar pel món 
del teatre de Shakespeare i 
de mica en mica vam anar 
construint “Emocions Hu-
manes Segons William” que, 
i tal com diu el títol reflecteix 
les emocions que Shakespea-
re transmetia tant fort com, 
l’amor, la gelosia, l’odi, l’am-
bició, la culpabilitat...
Per treballar la nostra obra 
vam anar tres dies a Barce-
lona  a treballar al CaixaEs-
cena. Va ser una experiència 
única on vam conèixer gent i 
ens vam reconèixer a nosal-

El teatre a l’institut Badia i Margarit

Dins la programació d’activi-
tats de cloenda d’aquest curs 
acadèmic, el passat 7 de juny 
43 alumnes de sisè de primària 
de l’escola Marquès de la Pobla 
de Capellades van estrenar al 
teatre de la Lliga un espectacle 
videomusical titulat DIVER-
SITAT MUSICAL 2017 i amb 
cançons, interpretacions musi-
cals, balls i diàlegs.
En dues sessions per a la resta 
de l’alumnat del centre i per als 
pares i mares, i al llarg de més 
d’una hora els joves intèrprets 
van representar diversos diàlegs 
a partir dels seus sentiments i 
pensaments, i tot fent un repàs 
de la seva trajectòria a l’escola al 
llarg d’uns quants anys. La feina 
del dia a dia a l’escola, el padrins 

de lectura, el treball compartit, 
els tallers, les festes tradicionals, 
la celebració aquest any del 20è 
aniversari de la colla de Cap-
grossos de Capellades, per a la 
qual van mostrar els capgrossos 
que els mateixos alumnes han 
confeccionat.
Sota la direcció del Jaume Sa-
bater, professor de música i 
amb l’ajut de la Sussi i de l’Eli-
sa, com a tutores de cada grup, 
els alumnes que estan a punt de 
deixar els estudis de primària 
van fer passar a tots els assis-
tents una estona ben divertida 
i entranyable, amb implicació, 
optimisme i col·laboració. En 
definitiva, va ser una excel-
lent cloenda del seu pas per la 
nostra escola.

Diversitat musical 2017 
al Marquès de la Pobla

tres mateixos. 
Després de molts assajos i 
esforç,  el dia 2 de juny vam 
presentar l’obra i va ser un 
èxit. A banda del cos d’ac-
tors,  hi havia 20 músics 
que ens van ajudar a posar 
la guirlanda al pastís, junta-
ment amb els tècnics de so, 
llum, pentinat... I el més im-
portant la nostra professora, 
que s’ha fet estimar tant per 

nosaltres perquè no és una 
persona superficial, ella ex-
pressa els seus sentiments tal 
com surten i així es com va 
sortir l’obra: tal i com nosal-
tres som. Jo  vull donar les 
gràcies a tots els que han fet 
possible que aquest any  hagi 
estat tan especial, divertit i 
emocionant com ha estat. I, 
sobretot, vull donar les gra-
cies a la meva companyia, 

la companyia MAC-OT de 
l’institut Badia i Margarit.  
L’any que ve serem més: més 
alumnes, més professors... 
que vol dir, més músics, més 
actors i sobretot, MÉS TEA-
TRE I MÉS PASSIÓ. Avall el 
teló i bones vacances!

Iris Piedras Fernández 
– 1r ESO



4  |  Pa amb Oli i Xocolata! Divendres, 30 de juny de 2017

El passat dia 13 de juny va 
tenir lloc l’acte de lliurament 
dels premis de la desena edi-
ció del concurs “Joves i Mo-
bilitat” que convoca el RACC 
amb la col·laboració del Ser-
vei Català de Trànsit (SCT). 
L’acte d’entrega dels guardons 
va ser presidit pel conseller 
d’Interior, Jordi Jané, i també 
hi va participar la directora 
de l’SCT, Eugenia Domènech, 
així com altres personalitats.
El concurs Joves&mobilitat, 
dividit en els apartats de relats, 
fotografia i vídeo, va adreçat a 
alumnes d’entre 12 i 17 anys 
d’edat amb l’objectiu que els 
joves reflexionin sobre l’acci-
dentalitat per tal de millorar 
la seguretat en la mobilitat 
d’aquest segment de pobla-
ció. Aquest any el ja tradici-
onal concurs de la Fundació 
RACC, que celebra 10 anys, 
ha comptat amb una gran 
participació, amb 1997 parti-
cipants de 60 centres educa-
tius que han presentat 1.042 
treballs: 377 articles d’opinió, 
464 anuncis gràfics i 201 ví-
deo-relats.
Els alumnes de 4t d’ESO de 
l’institut Joan Mercader es van 

presentar al concurs des de 
l’assignatura de castellà, amb 
nou treballs distribuïts en les 
tres categories del concurs. Ha 
estat tot un èxit quedar fina-
listes en tres categories i haver 
guanyat, finalment, dos pre-
mis: el premi a la millor classe 
i el premi a la millor profes-
sora. El grup Els Mercaders 
4, format per Jennifer Benítez 
Barrera, Eric Bravo Fernández 
i Sonia Melani Paucarpura Ni-
nayahuar ha quedat finalista 
pel seu cartell gràfic “Reacci-
ona”, i han guanyat un Ipod 
cadascú. Tota la classe de 4t C 
ha obtingut el premi a la mi-
llor classe i, per això, han gua-
nyat una estada de dos dies a 

L’institut Joan Mercader premiat al 
10è Concurs Joves i Mobilitat

Port Aventura. D’altra banda, 
la professora del grup, Rosa 
Expósito, ha guanyat en la ca-
tegoria de professora més mo-
tivadora, per haver aconseguit 
engrescar el major nombre de 
participants.  
Segons els alumnes, la clau de 
l’èxit ha estat l’esforç i, sobre-
tot, el treball en equip: “A clas-
se havíem treballat el tema de 
la publicitat i, abans de pre-
sentar els treballs, vam pre-
parar-los i revisar-los molt. 
Quan calia revisar ho fèiem 
tots junts, per tal d’aportar 
millores en els treballs que 
volíem presentar.” Enhorabo-
na a tots, per la feina feta i 
pels premis aconseguits!

Adéu a una altre promoció de 
batxillers. Cada curs acomia-
dem una promoció, any rere 
any van passant alumnes, 
històries, records inoblida-
bles, cadascun d’ells aporta 
quelcom diferent.
Enguany els alumnes de 2n 
de Batxillerat han comptat 
amb la presència a l’acte de 
la regidora de l’Ajuntament 
d’Igualada, Sra. Patricia Illa, 
la qual ha actuat com a pa-
drina dels nous batxillers. 
Dels seus discursos hauran 

tret allò que podran utilitzar 
al llarg de la seva vida estudi-
antil i laboral.
És impactant veure a tots els 
nous batxillers asseguts, ar-
reglats, atents a les paraules 
dels oradors. Silenci sepul-
cral. Però al llarg dels dos in-
tensos anys de suor i colzes, 
de hores i hores intempesti-
ves d’esforç i tasses de cafè, 
finalment s’ha acabat l’etapa. 
Encara ens queda la gran tra-
vessa de la Selectivitat....
Aquí estan presents futurs 

enginyers, biotecnòlegs, eco-
nomistes, psicòlegs, advo-
cats, periodistes... El futur 
està a la volta de la canto-
nada. Ara els hi toca canvi-
ar la societat i ser partícips 
d’aquesta i posar cadascun 
d’ells el seu granet de sorra.
Només ens queda des dels 
que formem part de l’equip 
educatiu de l’Acadèmia de-
sitjar-vos unes bones va-
cances abans de començar 
el nou trajecte. SORT en 
majúscules, SORT!!!!

Festa de graduació de 2n de Batxillerat 
a l’Acadèmia

La Laia Sánchez Vaqués, 
alumna de  6è de l’escola P. 
Ramon Castelltort  ha estat   
una de les 45 alumnes fina-
listes del XIII Certamen de 
Lectura en Veu Alta que es va 
celebrar el passat 30 de maig 
al Teatre Nacional  de Cata-
lunya.
Arribar a la final no  era un 
objectiu fácil, però l’esforç  
personal,  l’ajuda familiar i 
una aposta continuada d’anys 
per part de l’escola en el tre-
ball de la lectura, ho ha fet 
posible per segona vegada.
Cada any,  tots els alumnes de 
la nostra escola, a partir de 
8 anys,  participen en aquest 

concurs, fins arribar als fina-
listes escolars que ens repre-
senten als  Quarts de final.  
Tot aquest procés , fa  que  
tots els companys i mestres  
hagin valorat els seus  aven-
ços , l’hagin animat i hagin 
celebrat  com un triumf de 
tota l’escola el fet que la Laia 
hagi  arribat a la final.
Felicitats Laia, pels bons mo-
ments que ens has fet passar 
gaudint de les teves lectu-
res. I animem a tot el nos-
tre alumnat a seguir enda-
vant en aquest aprenentatge 
doncs, com es va dir a la fi-
nal del Certamen: “LLEGIR 
ENS FA LLIURES”

L’escola P. Ramon 
Castelltort a la final del  
Concurs de lectura en 
veu alta al TNC

El dissabte 10 de juny es va 
celebrar el 3x3 de bàsquet 
de l’escola i a la tarda es 
va continuar gaudint amb 
la Festa Infantil Fi de curs 
AMPA MONALCO. Va ser 
un dia complet, on petits i 

grans van tenir l’oportuni-
tat de passar el dia junts i 
conviure de forma activa i 
cooperativa. Esport, tallers, 
animació i molt bon ambi-
ent. Gràcies a totes les famí-
lies que van col·laborar-hi.

Matinal de 3x3 i Festa 
de l’Ampa al col·legi 
Monalco



  |  5Divendres, 30 de juny de 2017 Pa amb Oli i Xocolata!

El passat 6 de juny, festivi-
tat de Sant Marcel·lí Cham-
pagnat, la família marista 
d’Igualada va celebrar una 
eucaristia commemorant els 
200 anys de la Institució. Va 
tenir lloc a la Basílica de San-
ta Maria, a les 19h, i va estar 
presidida pel bisbe de Vic, 
Monsenyor Romà Casanova 
i concelebrada per preveres 
de les parròquies d’Igualada 
i Jorba. L’església es va om-
plir d’alumnes, exalumnes, 
germans, mestres, antics pro-
fessors, famílies, monitors i 
de gent propera als maristes. 
També es va comptar amb 
una representació de l’Ajun-
tament d’Igualada. La ceri-
mònia va ser molt viscuda i 
emotiva.
Dos cents anys d’un somni. 

Bicentenari Marista. Celebració 
eucarística a Santa Maria

Un somni que va prendre for-
ma en un humil racó de Fran-
ça, a la Valla, en persones ben 
senzilles. Un somni que ara 
mateix segueix viu al cor de 

milers i milers de persones de 
cultures ben diverses.
Maristes, 200 anys. Agraïts 
amb el passat, vivint el pre-
sent i engrescats pel futur!

Del dimarts 13 fins el divendres 
16 de Juny  els alumnes de l’ins-
titut Badia i Margarit vam anar 
a la Vall d’Aran a fer el treball de 
síntesi (TdS). Durant aquests 
dies els alumnes -i també els 
professors- hem disfrutat de 
l’experiència de viure durant un 
breu període de temps en plena 
naturalesa i tot junts: Experi-
mentar en primera persona els 
esports d’aventura, fer llargues 
caminades i observar els ani-
mals d’alta muntanya ben prop 
d’ells.
El primer dia vam deixar les co-
ses a l’hotel i de seguida vam fer 
una excursió a peu cap a Mont-
garri, un lloc amb un encant es-
pecial. Durant el trajecte vàrem 
poder disfrutar d’uns paisatges 
espectaculars i que no estem 
acostumats a veure els que vi-
vim a la ciutat i en arribar hi 
havia un riu just davant de l’al-
berg i el monestir de Montgarri 
i ens vam poder mullar els peus, 
cosa va ser molt satisfactòria, i 
alguns vam acabar banyant-nos 
completament.
El segon dia, dimecres, per mi, 
va ser el més divertit de tots ja 
que al matí vam anar a un parc 
d’aventura anomenat NATUR 
ARAN  on vam tenir l’opor-
tunitat de llançar-nos per una 
tirolina de 250m en la que et 
pujava una adrenalima que jo 
mai havia experimentat, ni amb 
l’examen més difícil de mates 
o abans d’entrar a les classes 
d’estratègia amb el Jordi no se 
sent el que vam sentir els que 

ens vam llençar per la tirolina. 
A la tarda vam anar a fer ràf-
ting, un esport d’aventura molt 
emocionant i entretingut, que 
consisteix en baixar per un riu 
en una barca inflable on tu i els 
teus companys sou el motor i el 
professor fa de guia. El millor 
de tot va ser que ens van deixar 
banyar en tres trams diferents 
del riu  i qràcies a l’armilla salva-
vides anaves flotant al costat de 
la barca. El ràfting sembla com-
plicat, però en realitat, el més 
complicat és posar-se el neoprè.
El tercer dia vam visitar l’insti-
tut d’Aran, vam fer-hi una visita 
i una hora de classe. Va ser molt 
interessant perquè ja estem pen-
sant de fer activitats conjunta-
ment. Després de la visita, vam 
pujar a Bessiberri, a 2000m d’al-
titud i vam pujar un desnivell de 
700m. Va ser extraordinari: una 
excursió guiada en la que la ma-
joria dels alumnes vam arribar 
molt cansats, però vam arribar, 
perquè amb el Xavi al davant 
pujant i baixant, i la Judit al dar-

rere, és impossible no arribar. 
Ens vam tornar a banyar al riu 
que estava congelat però, quan 
sorties estaves al paradís i veies 
totes les solucions del ThatQuiz 
de cop.
I l’últim dia, com que ningú vo-
lia marxar (ni els profes), vam 
anar a l’AranPark on vam poder 
veure: Llúdrigues, cérvols i els 
seus familiars, voltors, cabres, 
cabres monteses, però sens 
dubte el més espectacular va ser 
veure els linx i els llops blancs, i 
poder presenciar com un os es 
posava a dues potes a tan sols a 
2 metres de nosaltres.
En això ha consistit tot el nostre 
treball de síntesi i ara només ens 
queda acabar de fer la part es-
crita i fer-ne la presentació oral, 
dimarts al matí.
Sens dubte, han estat unes co-
lònies de TdS meravelloses: 
bon menjar, bon dormir, unes 
excursions i activitats especta-
culars i molt bona companyia. 
Quan hi tornem?

Roger Esquius Riba - 1r ESO

De treball de síntesi per la Vall d’Aran

Divendres 2 de juny, celebrem 
el Dia mundial del Medi Am-
bient. El motiu de la celebració, 
és perquè el dia 5 de juny és el 
Dia del medi ambient a nivell 
mundial.
L’Escola des de fa uns anys i 
com que som Escola Verda, 
fem la nostra pròpia celebració. 
Només arribar, a tots els nens 
i nenes que han vingut amb 
bicicleta o patinet, els hi hem 

donat un suc de fruita per co-
mençar el dia amb energia.
A les 9h del matí, infantil i pri-
mària, s’han aplegat al pati per 
escoltar la lectura del manifes-
ta, a càrrec del Steen i  han can-
tat  “natura”.
Durant al  llarg de la jorna-
da, llar, infantil i primària 
i 1r ESO hem fet diferents 
activitats relacionades amb 
aquesta temàtica.

Dia del Medi Ambient a 
l’Escola Pia

Aquest tercer trimestre els/les 
nens i nenes de P4 i P5 de l’es-
cola Dolors Martí hem anat de 
colònies!. Ja esperàvem amb 
moltes ganes aquests dies on 
hem pogut gaudir, jugar, apren-
dre i compartir uns dies plegats 
amb els companys/es. 
El dijous pel matí, ben d’hora 
amb l’autobús ens vam dirigir 
a Cubelles, a la casa de colònies 
Mas d’en Pedro.  Després de di-
nar vam crear les nostres xapes, 
on cadascú va pintar el distintiu 
del seu grup: eriçó de mar, co-
gombre de mar, estrella de mar, 
crancs i petxines. 
Més tard, tot caminant vàrem 
arribar a la platja! Aquella esto-
na vam poder passejar i com a 
buscadors de tresors, vam anar 
recollint tot el què trobàvem: 
petxines, cargols, crancs..

Després de berenar, els estels 
volaven al ritme del vent i no-
saltres érem els qui els contro-
làvem. 
Xino-xano vam tornar cap a la 
casa, on vam sopar i amb els lots 
a punt vam fer el joc de nit. El 
Rei Nemo ens havia preparat 
alguna pista que entre tots/es 
havíem de cercar i amb la parti-
cipació de tothom vàrem trobar 
el tresor on hi havia amagades 
milers de piruletes. Cansats i 
amb son anàvem a dormir.
L’endemà, un cop enllestits, vam 
fer camí cap a la platja.
Aquesta vegada fèiem castells 
de sorra amb petits grups i 
també vam aprofitar per remu-
llar-nos una mica més... Un cop 
dinats i amb les motxilles apunt, 
vam tornar cap a l’escola. 

Els més petits de l’escola 
Dolors Martí van de colònies



En algun moment haureu pensat en vendre la  
vostra casa. És llavors quan us plantegeu pre-
guntes tals com si és el moment adequat per 
fer-ho o si el preu que demaneu és l’adient. 
Des de FINQUES SASI volem ajudar-vos en 
allò que coneixem i sabem fer. Entenem que 
darrere d’un immoble hi ha persones amb 
inquietuds i dubtes que han de quedar total-
ment resolts per així poder prendre la decisió 
correcta. 
És per aquest motiu que us oferim de forma 
totalment gratuïta un informe de valoració 
del vostre habitatge en el qual s’hi inclouen, 
entre d’altres, el número de llars venudes en 
el vostre entorn i les no venudes, temps que 
porten les cases no venudes en el mercat, 
preu mig de venda d’immobles similars a la 
vostra zona...

Tota aquesta informació us ajudarà a conèi-
xer de forma documentada el preu objectiu 
del vostre immoble i decidir, en conseqüèn-
cia, quin voleu que sigui el vostre. A Finques 
Sasi entenem que no tots els propietaris sou 
iguals i no tots teniu les mateixes necessitats 
però sí hi ha una cosa que tots necessiteu i 
hauríeu de tenir, i és disposar d’una eina que 
us doni informació suficient per valorar i de-
cidir per quant voleu vendre casa vostra, ja 
que aquesta decisió condicionarà tot el pro-
cés de venda posterior i el temps que tarda-
reu fins aconseguir-ho. 

FINQUES SASI respon:

R.C. Amb vista a la pujada dels lloguers, és 
bon moment per comprar o millor segueixo 
de lloguer?

Des de FINQUES SASI recomanem la com-
pra perquè, per una sèrie de factors, el mo-
ment actual és immillorable per a la compra 
d’un habitatge a l’Anoia. 
A la comarca ens trobem en un context de 
preus baixos, en molts casos un 50% infe-
riors als preus màxims de fa uns anys. 
Pel que fa a la concessió de préstecs hipote-
caris, actualment la banca aposta per oferir 
hipoteques a tipus fix 30 anys. Amb aquestes 
condicions la quota resultant és moltes vega-
des inferior a molts lloguers, i a part estem 
parlant d’un import fix en el temps (pagarem 
el mateix ara que d’aquí a vint anys), amb la 
tranquil·litat que això suposa. 
Per altra banda els preus de lloguer a la co-
marca seguiran una tendència ascendent que 
encara afavorirà més la compra davant del 
lloguer.
De totes maneres en cas de dubtes, passeu 
per la nostra oficina i estarem encantats de 
fer un estudi de quotes hipotecàries perquè 
tingueu informació ajustada a cada cas.

JM. S. Disposo d’uns petits estalvis pro-
vinents d’un fons d’inversió. És un bon mo-
ment per invertir en la compra d’immobles 
per llogar?

Sense cap mena de dubte, la rendibilitat ac-
tual de qualsevol producte bancari d’inversió 
de tipus conservador és molt propera a zero i 
aquesta tendència sembla que no canviarà a 
curt termini.
A part dels preus de compra d’immobles re-
alment interessants, a FINQUES SASI aju-
dem els nostres clients a obtenir tant el rendi-
ment provinent del lloguer -el qual garantim 
perquè clients com vostè disposin de totes les 
garanties i tranquil·litat-, com la revaloritza-
ció futura de l’immoble en el mig termini.
A FINQUES SASI ens cuidem de tot el pro-
cés de lloguer, l’assessorem en la preparació 
i adequació de l’habitatge en funció del tipus 
d’arrendament en què estigui interessat, as-
segurem el cobrament de la renda així com la 
gestió del lloguer del seu immoble.
Actualment gestionem al client en tot el pro-
cés: des de triar el millor immoble en fun-
ció del tipus d’inversió que desitgi fer a curt, 
mitjà o llarg termini. 

Finques Sasi, inclou nous mètodes per taxar habitatges
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CAPELLADES / LA VEU 

U n dels objectius de 
l’equip de govern 
de l’Ajuntament de 

Capellades és potenciar les 
mesures d’estalvi en consum 
elèctric fent un ús més soste-
nible de les energies.
Per aconseguir reduir la fac-
tura elèctrica des de l’Ajunta-
ment s’ha fet un estudi amb 
els serveis tècnics per mirar a 
quines instal·lacions munici-
pals es podia aplicar mesures. 
Així, s’ha vist que rebaixant la 
contractació de potència, es 
disminueix el cost final. Per 
exemple, a la Piscina Blava, 
passant de 38 a 25 KW, s’es-
talvia 532,48 euros anuals. A 
l’aparcament de la Plaça Ca-
talunya, disminuint de 34’64 
kW a 10’39, l’estalvi és de 
1.318’15 euros. Encara és més 
gran aquesta xifra a la Bibli-

oteca, on passant de 87 a 33 
kW, es redueix la despesa en 
2.870 euros.
Així, sumant reduccions a sis 
equipament, hi ha un estalvi 
net anual de 7.115 euros.
De moment, s’aplicarà la nova 
potència a l’escola Marquès 
de la Pobla, Cal Ponet, la Pis-
cina Blava, l’aparcament de 
la plaça Catalunya, la Bibli-
oteca i l’enllumenat públic 
del carrer Garbí. No obstant, 
més endavant és continuarà 
valorant nous emplaçament 
per aplicar aquest criteri de 
reducció de potència a favor 
de l’estalvi.
Cal recordar que amb l’ob-
jectiu de millorar l’eficièn-
cia i l’estalvi energètic des de 
l’Ajuntament de Capellades 
s’ha treballat per substituir 
les actuals bombetes i flu-
orescents per il·luminació 
amb leds, que consumeix 

menys i contamina també en 
menor mesura que els sis-
temes tradicionals. De mo-
ment, aquests canvis s’han 
fet a la llar d’infants Vailets 
i a l’escola Marquès de la Po-
bla, on ara s’acabaran.
Tal i com destaca el regidor 
d’Urbanisme, Sergi Pérez, 
“a l’hora de parlar de leds, 
un dels únics inconvenients 
que hi ha és que són cars de 
compra, però després con-
sumeixen menys i fan una 
llum amb menor impacte. 
Per absorbir aquesta des-
pesa anem fent la substitució 
d’enllumenat de manera pro-
gressiva, però amb l’objectiu 
final que acabin implantats a 
tot arreu. Aquesta és la ten-
dència en medi ambient on 
treballen totes les adminis-
tracions, i des de Capellades 
també creiem que  el futur 
anirà cap aquí”.

L’Ajuntament de Capellades estalvia 
més de 7000 euros en electricitat

CAPELLADES / LA VEU 

A quest mes de juliol 
es tornarà als treballs 
d’excavació iniciats 

fa dos anys al jaciment arque-
ològic de l’Abric de la Con-
sagració,  seguint el Pla de 
Recerca de l’IPHES i l’Ajunta-
ment de Capellades a la Cin-
glera del Capelló.
L’any passat es va fer un im-
portant treball de neteja dels 

estrats arqueològics estèrils, 
fins al punt que es va acon-
seguir arribar a la seqüència 
estratigràfica paleolítica. L’ob-
jectiu d’enguany és continuar 
el sondeig iniciat i aconseguir 
excavar la seqüència de ni-
vells  fins donar per acabat el 
sondeig. 
L’equip de treball tindrà una 
mitjana de 4 persones que 
treballaran durant les 4 set-
manes del mes de juliol.

Aquest estiu es preveu 
acabar amb el sondeig 
arqueològic al jaciment de 
l’Abric de la Consagració

CAPELLADES / LA VEU 

L ’Ajuntament de Cape-
llades recorda a tots els 
veïns i veïnes de Ca-

pellades que tots els residus 
voluminosos s’han de portar 
a la Deixalleria Municipal de 
Capellades.
Fa anys l’Ajuntament de Ca-
pellades oferia el primer di-
mecres de mes un servei de 
recollida de mobles vells, però 
des que es va obrir la Deixa-
lleria -l’agost del 2010- això ja 
no està vigent. Segons detalla 
la normativa actual, és obli-
gació de cada persona portar 
tots els materials voluminosos 
a la Deixalleria Municipal, al 

carrer Alabrents del Polígon 
La Barquera. De fet, està total-
ment prohibit deixar cap tipus 
de residu fora dels conteni-
dors habilitats. Ara com ara, el 
paper s’ha de tirar al conteni-
dor blau, els plàstic als groc, el 

Els residus voluminosos s’han de 
portar a la Deixalleria Municipal

vidre al verd i els residus ge-
nerals al contenidor normal. 
La normativa contempla que 
s’apliquin sancions a  aquelles 
persones que deixin els resi-
dus a la via pública o bé al vol-
tant dels contenidors.
Cal recordar que el servei que 
ofereix la Deixalleria Munici-
pal és gratuït. Cada capelladí 
pot portar-hi material volu-
minós, oli, piles, vidres plans, 
pneumàtics i altres. L’horari 
d’obertura és de dilluns a di-
vendres els matins de 10 a 13 
i les tardes de 16 a 19. Dis-
sabte l’horari s’amplia enca-
ra més atenent el públic de 9 
del matí a 2 del migdia i per 
la tarda de 4 a 8.

CAPELLADES / LA VEU 

Els mesos de juliol i agost 
torna la Bibliopiscina. 
Aquesta és una proposta que 
s’ofereix des de la Biblioteca 
el Safareig  a la Piscina Bla-
va Municipal des de fa molts 
anys. Així, a partir d’aquest 
dissabte es podrà gaudir de 
diferents diaris i revistes, de 

contes per als nens i nenes i 
també algunes novel·les per 
als més grans.
Per utilitzar aquest servei no 
és necessari tenir el carnet 
de la Biblioteca. El materi-
al es demana a recepció, on 
després s’ha de retornar en 
bon estat. L’horari de fun-
cionament és el mateix de 
la Piscina.

Tot a punt per començar una nova 
edició de la Bibliopiscina

CAPELLADES / LA VEU 

D es del Pla Educatiu 
d’Entorn aquest curs 
s’ha promogut nova-

ment l’estudi assistit. Aquesta 
és una proposta que demana 
als alumnes de secundària 
que durant uns mesos facin 
de professors de reforç per als 
alumnes de primària que ho 
necessiten.
En aquest curs 2016/17 s’ha 
pogut dur a terme aquesta 
iniciativa amb els alumnes de 
l’escola Mare del Diví Pastor. 
Així 3 estudiants de secun-
dària han coordinat cadascú 

un grup de cada cicle, -ini-
cial, mitjà i superior-, que ha 
pogut acollir els nens i nenes 
que ho han necessitat. Tot 
aquest treball s’ha realitzat 
de manera conjunta amb els 
tutors de cada curs, que han 
acompanyat i donat les pautes 
necessàries.
Des de l’Àrea d’Educació de 
l’Ajuntament de Capellades 
s’ha volgut reconèixer la tasca 
desinteressada que han fet du-
rant tot l’any entregant-los-hi 
l’Alcalde, Aleix Auber, un di-
ploma i l’abonament per a la 
temporada d’estiu a la Piscina 
Blava Municipal. 

Diplomes per als voluntaris 
de l’estudi assistit
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ELS PRATS DE REI / LA VEU 

P rop d’un centenar de 
persones van sopar 
divendres passat al 

Raval de Sant Joan dels Prats 
de Rei, celebrant la popular 
revetlla al carrer. L’acte, orga·
nitzat per l’ACRS amb la col·
laboració de l’Ajuntament, va 
començar cap a les deu del 
vespre amb l’encesa de la fo·
guera. Un any més la Flama 
del Canigó va ser portada 

per un grup de joves i infants 
del municipi, corrent en re·
lleus des d’Igualada. Després 
de la lectura del manifest es 
va servir el sopar popular, en 
el qual no hi podia faltar la 
tradicional coca. Tot plegat 
ambientat amb la selecció 
musical de la dj iFont, que 
va animar la vetllada fins a 
la matinada. A quarts d’una, 
l’organització va obsequiar 
tots els presents amb xocola·
ta desfeta i coca.

Ambientada i càlida 
revetlla de Sant Joan als 
Prats de Rei

ELS PRATS DE REI / LA VEU 

E l dissabte 8 de juli·
ol la plaça Major dels 
Prats de Rei tornarà a 

retrocedir en la història, fins 
a convertir·se en escenari de 
l’esperat Sopar Romà. Es tracta 
d’una cita ja ineludible del ju·
liol pradenc, organitzada per 
l’ACRS i que arriba ja a la 18a 
edició. El menú que se servirà, 
basat en les receptes de Marc 
Gavi Apici, de ben segur que 
sorprendrà els assistents pels 
seus ingredients i gustos; a tot 
això cal sumar·hi l’ambientació 
i decoració de la plaça, que es 

converteix en el marc perfecte 
per a aquesta festa. Els tiquets 
per al 18è sopar romà es ven·
dran aquest dissabte 1 de juliol, 
de 4 a 5 a Cal Calamando. Com 
a novetat d’enguany es podran 
reservar per Internet del 2 al 
4 de juliol, enviant un correu 
a acrsigarra@gmail.com (els 
interessats rebran informació 
sobre com fer l’abonament per 
formalitzar la reserva, que a 
més es farà per rigorós ordre 
d’inscripció). Els tiquets costen 
20 euros per als socis de l’ACRS 
i 24 euros per als no socis i, 
com sempre, les places seran 
numerades i limitades.

L’1 de juliol, tiquets a la 
venda per al 18è Sopar 
Romà dels Prats de Rei

MASQUEFA / LA VEU 

D imecres 21 de juny a 
la tarda, la sala d’ac·
tes del Centre Tec·

nològic Comunitari (CTC) 
de Masquefa va acollir la 
primera trobada del projec·
te ‘Parlem de Masquefa’, im·
pulsat per l’Ajuntament. A la 
sessió hi van participar una 
vintena de masquefins ·es·
collits aleatòriament a través 
de trucades telefòniques rea·
litzades durant les setmanes 
prèvies· que van voler pren·
dre part d’aquesta iniciativa 
pionera i innovadora i que 
suposa una acció més en la 
voluntat del govern munici·
pal d’aprofundir en el govern 
obert i la democràcia partici·
pativa a Masquefa.

En total és previst que es re·
alitzin fins a quatre sessions. 
A cada trobada hi són convo·
cats fins a 20 veïns diferents 
del municipi que són convi·
dats a participar d’una con·
versa directa amb l’alcalde de 
Masquefa per parlar oberta·
ment i de forma serena sobre 
les inquietuds, preocupaci·
ons, opinions i propostes que 
tinguin al voltant del present 
i futur de la vila. Les sessions, 
a la vegada, també són una 
oportunitat per traslladar de 
primera mà a la ciutadania i 
debatre els projectes i serveis 
que s’estan posant en marxa 
des de l’Ajuntament.
L’alcalde Xavier Boquete fa 
una valoració molt positiva 
d’aquesta primera presa de 
contacte amb els veïns i des·

L’Ajuntament inicia un cicle de 
converses amb els veïns de Masquefa

taca que “aquesta iniciativa 
és una oportunitat excel·lent 
tant per a l’Ajuntament com 
per a la ciutadania. Per al 
consistori, perquè ens per·
met potenciar la participació 
ciutadana, acostar el nos·
tre dia a dia als masquefins, 
seguir trepitjant el carrer i 
saber com respira el poble a 
diari. I també ho és per als 
veïns, perquè tenen l’opor·
tunitat d’implicar·se activa·
ment en la presa de decisions 
i de traslladar a l’Ajuntament 
de forma directa les seves 
necessitats”.
Un cop celebrada dimecres 
21 de juny la primera troba·
da del cicle ‘Parlem de Mas·
quefa’, les següents sessions 
seran els dies 28 de juny i 4 i 
5 de juliol del 2017.

CAPELLADES / LA VEU 

C oncretament el 28 de 
Juny els Falcons de 
Capellades fan 5 anys 

de la seva creació, tot i ser un 
poble ric amb cultura, és una 
de les entitats amb més for·
ça de la vila, durant aquests 
anys han estrenat unes 162 
camises d’arreu de la comarca 
de l’Anoia, fins i tot han arri·
bat a nivell tècnic i ser de les 
quatre primeres de Catalunya 
amb sorprenent poc temps de 
vida.
Per celebrar·ho, els Falcons 
de Capellades han organitzat 
una gran festa dissabte 1 de 
Juliol, amb la novetat d’una 
jornada castellera, les activi·

tats que és faran són:
· 17:30h Batucada Tocatrons 
i Falcons de Capellades a la 
Piscina Blava de Capellades, 
seguit de la cercavila pel cen·
tre del poble. Per arribar a la 

Tot apunt per al Cinquè Aniversari 
dels Falcons de Capellades

Plaça de l’Església, on es con·
centraran totes les activitats.
· 19:00h Inici de la jornada 
Castellera amb Castellers de 
Mollet i Manyacs de Parets.
· 21:00h Sopar amenitzat amb 
música i cançons
· 22:00h Dj Sessions amb Dj 
Llim&Maryland.

Des de l’inici hi haurà ser·
vei de bar i altres tastets per 
acompanyar la festa.
Falcons de Capellades vol 
agrair a tota la colla de faixa 
morada la seva implicació ja 
que sense ells no seria possi·
ble; Al Ajuntament de Cape·
llades, a la Bodega J. Torres i 
a la Pastisseria Guasch per tot 
el seu suport i col·laboració.
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CALAF / LA VEU 

A les 11.00 hores de dis-
sabte, 24 de juny, la 
Piscina municipal de 

Calaf encetava una nova tem-
porada. Enguany serà més 
llarga ja que restarà oberta 
fins al 10 de setembre.  Tot i 
això el consistori manté els 
preus dels abonaments, els 
cursets i les entrades.
Prèviament a l’obertura, 
l’Ajuntament de Calaf ha fet 
una sèrie d’obres de mante-
niment per un valor aproxi-
mat de 13.800 euros. S’ha fet 
un rejuntat dels vasos de les 
piscines gran i petita,  s’han 
substituït totes les reixetes 
del voral de la piscina, s’ha 
netejat tota la calç i s’ha fet 
un ajust dels paràmetres de 
l’aigua, inclòs un tractament 
anti algues. 
A nivell d’instal·lacions, 
s’han netejat a fons els ves-
tidors de la piscina i s’han 
canviat els polsadors de les 

dutxes exteriors que esta-
ven en mal estat. També s’ha 
desbrossat la zona enjardi-
nada i s’ha aplicat un tracta-
ment per evitar les molestes 
formigues.
Per fer el control de l’aigua, 
enguany es comptarà amb el 
suport tècnic de la Diputació 
de Barcelona. L’objectiu és 
millorar la qualitat de l’aigua 
i de l’equipament en general 
i, per aquest motiu, periòdi-
cament es traslladaran a la 
instal·lació dos tècnics espe-
cialitzats.
Alhora, per millorar la ges-
tió diària de la qualitat de 
l’aigua, i gràcies a una sub-
venció de l’Àrea de Salut 
Pública de l’ens provincial, 
s’adquirirà un fotòmetre, 
un dispositiu per controlar 
el PH, el clor i l’alcalinitat, 
entre altres coses. Tam-
bé està prevista la compra 
d’un turbidímetre, un apa-
rell que mesura la turbi-
desa de l’aigua.

L’Ajuntament de Calaf destina 
13.800 euros per posar a punt la 
Piscina municipal

Noves activitats per a gent 
gran
A més dels tradicionals cur-
sets per a nens, joves i adults, 
enguany se suma una nova 
activitat dirigida a persones 
majors de 65 anys i jubilats 
que tindrà lloc durant el mes 
de juliol tots els dilluns i di-
mecres entre 11.00 i 12.00 
hores. Es tracta de cursos 
aquàtics que l’Ajuntament 
programa en col·laboració de 
la Federació d’Associacions 
per a la Gent Gran (FATEC), i 
el suport econòmic de l’Obra 
social de La Caixa.
L’objectiu és promoure l’ac-
tivitat física entre les perso-
nes grans. Per aquest motiu, 
aquesta activitat aquàtica és 
oberta a totes les persones 
que hi estiguin interessades, 
independentment de si viuen 
o no a Calaf.
Igual que la resta de cursets i 
abonaments, les inscripcions 
per aquesta activitat s’han de 
formalitzar al Punt d’Infor-
mació, fins al 23 de juny, i a la 
Piscina municipal a partir del 
24 de juny.
 
Abonaments i cursets
La data d’inici dels cursets és 
el dilluns, 3 de juliol, i s’allar-
garan fins al 28 del mateix 
mes. Com ja és habitual, hi 
haurà una reunió informativa 
per als pares i mares el 28 de 
juny a les 20.00 h a la piscina.
Fins al 23 de juny les inscripci-
ons als cursets i la d’adquisició 
dels abonaments de tempora-
da es poden fer al Punt d’Infor-
mació de la plaça dels Arbres. 
A partir del 24 de juny aquesta 
gestió caldrà fer-la a la matei-
xa Piscina municipal. Al Punt 
d’Informació, el pagament es 
pot fer a través de transferèn-
cia bancària, al número de La 
Caixa: ES95 2100 0110 7702 
0017 9649, o bé a través del 
codi bancari que us facilitaran 
en fer la gestió. Si feu el paga-
ment a la Piscina, podeu fer 
transferència, utilitzar el codi 
bancari o bé pagar en efectiu.

CALAF / LA VEU 

Emoció, alegria, sensi-
bilitat i sobretot, mol-
ta música. Aquestes 

són algunes de les sensacions 
i vivències que el públic es va 
endur del concert que va te-
nir lloc el passat 22 de juny, 
“English hits of the 80s”. La 
proposta per tancar el curs de 
l’Escola Municipal de Música 
de Calaf va ser de nou un èxit. 
En aquesta ocasió va comp-
tar amb la col·laboració de les 
dues acadèmies d’anglès del 
municipi, el Centre d’Estudis 
It’s English i English Times 
Language School.
Es tractava d’un gran concert 
que va comptar amb la partici-
pació de 200 petits i joves can-
tants, d’entre 3 i 16 anys, que 
van pujar dalt l’escenari del Ca-
sal de Calaf per interpretar fins 
a 13 cançons dels anys 80. Totes 

tenien un denominador comú, 
la lletra de les cançons són amb 
anglès.
Justament per això, l’Escola de 
Música, promotora d’aquest 
concert, havia buscat la com-
plicitat i ajuda de les acadèmi-
es d’anglès. D’aquesta manera, 
cada centre hi aportava allò que 
millor sap ensenyar i els alum-
nes n’han sortit doblement be-
neficiats amb els coneixements 
adquirits.
Els professors de l’escola van ser 
els encarregats de l’acompanya-
ment musical de tots els temes, 
excepte el primer, una peça ins-
trumental que interpretarà l’or-
questra del centre.
El concert es va tancar amb la 
cançó “We aret he world” inter-
pretada per tots els participants 
als quals s’hi va sumar bona 
part del públic assistent que va 
omplir a vessar la Sala Folch i 
Torres del Casal de Calaf

Més de 200 infants i joves 
canten els ‘hits’ en anglès 
dels anys 80

CALAF / LA VEU 

L a celebració de l’Any 
Figuerola encara la 
recta final. Ahir dijous, 

29 de juny, es tancava el cicle 
de conferències programades 
amb l’objectiu d’aprofundir en 
el coneixement de la figura de 
Laureà Figuerola. Aquesta dar-
rera ponència estava protago-
nitzada pel catedràtic de Polí-
tica Econòmica, Antón Costas, 
qui explicà la importància de 
Figuerola com a economista i 
polític, destacant el seu pas al 
capdavant del ministeri d’Hi-
senda on l’any 1868 va instaura 
la pesseta com a moneda ofici-
al de l’estat espanyol.
 
Acte de cloenda
El dimarts 4 de juliol es tanca-
rà oficialment l’Any Figuerola, 
12 mesos que han servit per 
commemorar el bicentenari 
del naixement d’aquest calafí 
il·lustre. Laureà Figuerola va 
néixer a Calaf el 4 de juliol de 
l’any 1816.
La cloenda d’aquest any com-
memoratiu tindrà lloc a la pla-
ça Ravalet a partir de les 19.30 
hores. En aquesta plaça es des-
cobrirà una escultura dedicada 
a Laureà Figuero-la i es podrà 
gaudir del concert del duet 

‘Tarta Relena’, acompanyat per 
la calafina Ma-rina Torra. Com 
fa un any, la vetllada també 
servirà per descobrir el cartell 
guanyador que es convertirà 
en la imatge de la propera Festa 
Major de Calaf.
 
Any Figuerola
Durant la celebració de l’Any 
Figuerola any s’han dut a ter-
me activitats de diferent caire  
-comercial, escolar, social i cul-
tural- que han permès recordar 
i, sobretot, donar a conèixer 
Laureà Figuerola entre les no-
ves generacions. Figura cabdal 
de la història econòmica, re-
conegut economista i polític, 
és especialment recordat  per 
ser el ministre d’Hisenda que 
l’any 1868 va instaurar la pes-
seta com la moneda oficial 
de l’estat espanyol, en un mo-
ment on al país circulaven 97 
monedes diferents.

Calaf tanca la celebració 
de l’Any Figuerola

Important empresa de comunicació de la comarca 
busca persona de pràctiques amb estudis de

 Comunicació Audiovisual. 

Interessats enviar CV a:
classi�catsveuanoia@gmail.com

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

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades



44  |  COMARCA Divendres, 30 de juny de 2017

VECIANA / LA VEU 

E l passat dilluns 26 de 
juny l’Ajuntament de 
Veciana va iniciar una 

nova fase de restauració i re-
cuperació del castell de Segur 
el qual fou enderrocat l’any 
1616 per odre del virrei de Ca-
talunya per haver-se convertit 
en un cau de bandolers. 
L’Ajuntament, seguint la línia 
marcada en el pla director 
redactat per la Diputació de 
Barcelona, va iniciar fa més de 
dos anys un important projec-
te amb l’objectiu de recuperar 
les restes d’aquest edifici d’en-
tre les runes on va quedar se-
pultat ara fa quatre-cents anys.
Amb les tasques de restaura-
ció realitzades fins al moment 
s’han fet visibles les restes de 
dues torres circulars, diversos 
murs de tancament, una es-
cala gòtica, una cisterna i una 
estança on es troba l’entrada 
d’un túnel subterrani, entre 
altres elements. El tipus de 

model constructiu conservat, 
amb carreus ben treballats, 
cornises embellint els murs 
i dintells esculpits fa palès el 
poder econòmic de la baronia 
de Segur que va decidir, al se-
gle XV, refer aquesta fortifica-
ció a mode de castell-palau.
Amb la fase iniciada aquest 
mes de juny el consistori pre-
tén deixar totalment restaurat 

L’Ajuntament inicia una nova fase de 
restauració del castell de Segur

i visitable el recinte central 
del castell i així incloure’l en 
el conjunt d’elements turístics 
del nucli de Segur en el qual ja 
trobem el taller de formatges 
Veciana, el Santuari barroc de 
la Mare de Déu del Puig del 
Ram i el Centre d’Interpreta-
ció del patrimoni religiós ano-
ienc ART ECCLESIA, ubicat a 
l’església de Santa Maria.

VECIANA / LA VEU 

En un municipi com el de 
Veciana, amb una població 
força reduïda, l’arribada d’in-
fants és sempre motiu d’ale-
gria compartida.
És per aquest motiu que, des 
de l’any 2009, l’Ajuntament 
del municipi ve donant la 
més sentida acollida als nou-
nats que formaran el futur del 

poble.
En aquesta línia el passat di-
mecres 14 de juny l’alcalde 
de Veciana, Jordi Servitje,  va 
donar la benvinguda a la ve-
cianenca Laia Gimbert Puig 
nascuda el dia 15 de maig i 
que viurà, juntament amb els 
seus pares Òscar i Gemma i 
la seva germana Blanca, a la 
masia de Ca l’Andreu de Sant 
Pere del Vim.

L’Ajuntament dóna 
la benvinguda a la 
vecianenca Laia Gimbert

S. P. SALLAVINERA / LA VEU 

L a Diputació de Barce-
lona ha finalitzat els 
treballs realitzats per 

l’adequació de l’accés a la torre 
d’homenatge del castell de Boi-
xadors, a Sant Pere Sallavine-
ra. Les obres, que han tingut 
un cost de 115.900 € que han 
aportat la mateixa Diputació i 
la Generalitat, i dirigides des 
del Servei de Patrimoni Ar-
quitectònic Local (SPAL), han 
consistit en la construcció de 
diferents escales, sostres i pas-
seres, permeten l’accés a la tor-
re albarrana circular del castell, 
com a punt de contemplació 
del paisatge des de la part més 
elevada de l’edifici. 
L’accés a la torre del castell, 
realitzades d’acord amb el Pla  
director, s’efectua a través del 
sostre de la sala principal, al 

què s’accedeix a través d’una 
escala interior que permet la 
contemplació dels diferents 
nivells d’ús d’aquest espai al 
llarg de la història del castell. 
Des del sostre d’aquesta sala 
principal s’obté, per una banda, 
una panoràmica del sector de 
llevant del castell, així com l’ac-
cés a la part baixa de la torre, a 
través de la poterna d’accés a la 
mateixa.
Des de l’interior de la torre 
s’accedeix a la part superior 
d’aquesta, des d’on es contempla 
el paisatge en els seus 360 graus. 
Aquest recorregut s’ha incorpo-
rat a les visites guiades al cas-
tell, que es realitzen de manera 
gratuïta des de l’Ajuntament de 
Sant Pere Sallavinera.
Igualment, s’han acabat els 
treballs de reconstrucció del 
mur de l’antic cementiri, ensul-
siat durant els aiguats de l’any 

2014. El finançament d’aquests 
treballs ha estat a càrrec de la 
Diputació de Barcelona per un 
import de 60.000 €.
El castell de Boixadors, do-
cumentat l’any 1085, formava 
part del sistema de defensa en-
tre la Marca Hispànica i el Ca-
lifat de Còrdova. Originalment 
estava format per una torre de 
vigia romànica, entorn la qual 
es van anar construint depen-
dències diverses a partir dels 
segles XIII i XIV. Als segles 
XIV i XV es va realitzar una 
ampliació de la fortalesa.
Entre els segles XVI i XVII, el 
castell s’anà reforçant en el seu 
perímetre, fins que al llarg del 
segle XIX es convertí en una 
masia que va estar habitada 
fins a mitjans del segle XX. 
També forma part del conjunt 
monumental l’església de Sant 
Pere, datada al segle XI.

Acabades les obres d’accés a la 
torre del castell de Boixadors

Escala d’accés a la torre d’homenatge del castell de Boixadors, a 
Sant Pere Sallavinera 

Foto: SPAL/Diputació de Barcelona
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Toni Bou s’imposa a la resta 
de rivals al trial de Lorda (França)

Foto: J. Muntané

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL 

A mb aquest ja eren 54 
els anys que es dispu-
ta per terreny francès 

el campionat del món de trial 
a l’aire lliure, el que demostra 
la gran tradició trialera del 
país veí.
Enguany el trial francès es-
tava situat pels voltants del 
població espiritual de Lorda i 
en el que hi participà el pilot 
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pierenc Toni Bou amb Honda, 
que a la vegada fou el guanya-
dor per davant del també pi-
lot català Adam Raga-TRS- i 
el tercer lloc del podi fou per 
Jaime Busto-Honda-.
Al finalitzar el trial francès, 
Bou comentava: “Després de 
la cursa d’Andorra, tornar a 
tenir bones sensacions era 
molt important per a mi i he 
lluitat per estar còmode en 
aquest trial. Tot ha anat molt 

MUNTANYA / LA VEU 

J an Margarit i Laura Or-
gué es van adjudicar, 
diumenge passat, la vic-

tòria de l’11a edició de l’Olla 
de Núria, la prova emblema 
de la Vall de Núria, al Ripo-
llès, que discorre per 21,5 
quilòmetres d’espectaculars 
paisatges, amb més de 2.700 
metres. Una cursa organitza-
da per la Unió Excursionista 
de Vic, que durant el cap de 
setmana implica més de 700 
corredors en totes les modali-
tats, i que és un referent en el 
món del trail running català, 
tant pel recorregut, com per 
l’especificitat de córrer en al-

Laura Orgué guanya 
l’11a Olla de Núria

tura.
Orgué s’ha adjudicat el lide-
rat per segon any consecutiu. 
Ho ha fet amb un temps de 
2:52:00, convertint-se, també, 
en la guanyadora de la reolla, 
després d’haver estat la cam-
piona, també de la cursa ver-
tical. Per darrere seu, Clàudia 
Sabata arribava a la meta 11 
minuts més tard i, finalment, 
la gironina Tina Bes comple-
tava el podi amb 1:25:05.
Amb aquests resultats, l’orga-
nització conclou una jornada 
que han qualificat com a “ex-
cel·lent”, amb temperatures 
que han estat completament 
estiuenques, i amb total res-
pecte envers el medi ambient. 

ATLETISME / LA VEU 

E l Comitè Tècnic de la 
Federació Catalana 
d’Atletisme va seleccio-

nar a l’atleta igualadina Níria 
Pascual per a defensar el pas-
sat cap de setmana els colors 
de la selecció catalana durant 
l’edició número quaranta-dos 
del Campionat d’Espanya de 
Federacions Autonòmiques a 
Ciudad Real.

Níria Pascual, campiona d’Espanya d’atletisme
més el títol estatal per federa-
cions amb una amplia avantat-
ge sobre els seus contrincants. 
La selecció de Madrid va estar 
en segon lloc i la d’Andalusia, 
en tercer.
Un cop finalitzada aquesta 
competició, la petita de les 
Pascual juntament amb la 
seva germana Èlia, tenen una 
cita amb el Campionat de Ca-
talunya Absolut que es disputa 
aquesta setmana a Barcelona.

Davant la complexitat de la 
competició causada per les 
altes temperatures registrades 
durant tot el cap de setmana, 
l’atleta Níria Pascual, gràcies a 
un llançament de 47,83m, va 
assolir una molt bona segona 
posició en el concurs de javeli-
na aportant així la segona de 
les màximes puntuacions per 
a l’equip. A més, juntament 
amb la Selecció Catalana, van 
aconseguir revalidar un any 

bé i aquesta victòria és molt 
important de cara al campi-
onat. Vull felicitar també a 
Jaime per acompanyar-me en 
el podi. Té un nivell increïble 
i sabia que arribarien aquests 
bons resultats, estat un cap de 
setmana molt bo i estic molt 
content per com ha anat tot”.
Toni Bou arribarà al trial de la 
Gran Bretanya amb 13 punts 
d’avantatge sobre Adam Raga, 
sens dubte el seu màxim rival.



Felicitació municipal a Igualada als equips del CNI, Handbol 
Igualada i IHC que han pujat de categoria
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Igualada Hoquei Club.

REDACCIÓ / LA VEU 

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

recepcions per a felicitar dos 
equips de la ciutat que han 
assolit ascensos aquesta tem-
porada. Hi han assistit els 
esportistes, tècnics i direc-
tius dels clubs i, per part de 
l’Ajuntament, l’alcalde, Marc 
Castells, la regidora d’Esports, 
Rosa Plassa, i altres regidors 
del consistori. Primer ha es-
tat el torn del Club Natació 
Igualada, que el passat mes de 
maig, amb els seus nedadors 
infantils i júniors, va pujar a la 
2a Divisió de la Copa Catalana 
Absoluta. 
El CNI es va imposar a la Copa 
Catalana de 3a, que es va dis-
putar a Les Comes, superant 
fins a nou clubs amb nedadors 
d’edats superiors i certificant 
així l’ascens. 

Club Natació Igualada.

Club Futbol Igualada.

Club Handbol Igualada.

Posteriorment, l’homenat-
jat ha estat l’Igualada Hoquei 
Club B, que ha aconseguit re-
tornar a Nacional Catalana. 
Sis anys després, el filial de 
l’IHC aconseguia, el segon cap 
de setmana del mes de juny, 
tornar a aquesta categoria su-
perant el CP Roda després de 
remuntar el resultat advers de 
l’anada amb una clara victòria 

a la pista dels osonencs.
Pel que fa al CH Igualada, el 
consistori ha reconegut els 
èxits de l’equip Sènior Mascu-
lí, campió de la Copa Federa-
ció de 2a Catalana, i de l’equip 
Special Handbol FAP, guanya-
dor de la copa Demanoenma-
no. 
Posteriorment ha estat el torn 
del CF Igualada i els seus 

equips Femení B, Infantil C i 
Aleví E, que han ascendit a 1a 
Catalana, el Femení Cadet/Ju-
venil, que també ha pujat a la 
màxima divisió catalana, l’Ale-
ví H, que puja a 2a Catalana, el 
Prebenjamí A, que ha guanyat 
el Grup Anoia/Penedès de la 
seva categoria, l’Aleví F i el 
Femení Infantil B, vencedors 
del Torneig Complementari, 
i el Femení Infantil A, premi 
Fair Play per un gest de gran 
esportivitat en un partit con-
tra el RCD Espanyol.  
Uns actes que demostren 
la bona salut esportiva dels 
equips federats de la capital 
de l’Anoia, especialment de les 
categories base.

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

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



Òdena, protagonista a la
Festa del Bàsquet Català

BÀSQUET / LA VEU 

A quest dissabte dia 1 
de juliol, la Sala “Luz 
de Gas” de Barcelona 

serà l’escenari de la 36ª edició 
de la Festa del Bàsquet Cata·
là que organitza anualment 
la Federació Catalana de Bàs·
quet (FCBQ) i durant la qual 
es premia, entre d’altres, als 
equips que han guanyat els 
seus campionats, als que han 
aconseguit pujar de catego·
ria, als millors jugadors/es de 
cada categoria, entrenadors, 
àrbitres i auxiliars de taula 
que han arribat als 25 anys de 
trajectòria, també als Ajunta·
ments i els clubs que han col·
laborar acollint fases finals.  
Aquesta edició serà presenta·
da per l’actor Joan Pera, aga·
fant així el relleu del Mag Lari, 
presentador a l’edició de l’any 
passat.
I en aquesta edició, Òdena 
tornarà a tenir de nou un pa·
per protagonista en aquesta 
Festa del Bàsquet Català, amb 
la concessió de la Medalla al 
Mèrit en Basquetbol, catego·
ria d’argent, a l’ex·directiu de 
l’Òdena Club de Bàsquet, en 
Xavi Fanega Prat, pels seus 
anys de dedicació a l’esport de 
la cistella i pel foment del bàs·
quet de lleure i de formació.
Fent un cop d’ull enrere 
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d’aquesta Festa podem veure 
que a l’edició de l’any 2012, 
l’Òdena Club de Bàsquet, en el 
final de la seva 2ª temporada, 
l’equip sènior masculí acon·
seguia l’ascens a 3ª Categoria 
Catalana, després d’un gran 
final de campionat que li do·
nava in·extremis el sots·cam·
pionat. Per aquest motiu, la 
Federació premiava per pri·
mer cop al club amb un Di·
ploma commemoratiu.
A l’any següent, era l’Ajun·
tament d’Òdena qui rebia la 
Distinció Especial FCBQ per 
la seva col·laboració en l’or·
ganització de la Fase Final del 
Campionat Sènior B, catego·
ria femenina. I a l’any 2014, 
premis per partida doble, per 
una banda, l’equip sènior de 
l’Òdena Club de Bàsquet, des·
prés de perdre la categoria la 
temporada anterior, tornava a 
pujar a la 3ª Categoria Cata·
lana amb la consecució d’un 
nou sots·campionat, i per 
aquest motiu tornava a rebre 
un Diploma commemoratiu, 
i per una altre banda l’Ajunta·
ment d’Òdena rebia una nova 
Distinció Especial FCBQ per 
la seva col·laboració en l’or·
ganització de la Fase Final 
del Campionat Territorial de 
Barcelona Sots·25, categoria 
femenina.

ATLETISME / LA VEU 

D ivendres passat, 23 
de Juny, el Club Atlè·
tic Igualada Petromi·

ralles va  efectuar un any més 
la tradicional cursa atlètica 
per relleus Igualada – Mones·
tir de Montserrat amb la tor·
xa, recorregut d’uns 27 Km. 
aproximadament, portant el 
foc de la Flama del Canigó 
que a les 8 del vespre havia 
arribat pel mateix sistema de 
relleus atlètics a la Plaça de 
l’Ajuntament  d’Igualada.  El 
recorregut es va efectuar en·
guany amb un temps de 1h. 56 
m. i 19 segons, intervenint en 
els relleus 39 atletes del CAI. 
En el seu pas per Castellolí la 
flama va ser portada per joves 
atletes de la població, i es va 
encendre una llàntia amb la 
Flama del Canigó.
Recordem, per als amants de 
l’estadística, que el millor “cro·
no” de l’anada a Montserrat 
amb la Torxa, es l’assolit l’any 
1987 per un grup de 29 atle·
tes del CAI, amb 1h. 15m. i 
09 seg.., i que enguany era la 
58ª edició de l’esmentada cur·
sa atlètica, amb la qual des del 

El CAI va portar la 
Flama del Canigó a Montserrat

1986 es trasllada el foc de la 
Flama del Canigó al Monestir 
de Montserrat.
Un cop arribats a Montserrat, 
els atletes i els seus acompa·
nyants foren rebuts per la Co·
munitat Benedic· tina, i es va 
llegir un manifest relacionat 
amb la Festivitat de Sant Joan 
i el que representa per als Paï·
sos Catalans, amb la presencia 
d’un considerable nombre de 
persones a la Plaça de la Creu. 
Es va fer la foguera tradicio·
nal, i el Regidor de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada Pere 
Camps, va dirigir unes parau·

les als assistents.
Posteriorment, al cambrí de la 
Verge, membres del CAI efec·
tuaren diversos parlaments, es 
va fer l’ofrena d’un ciri votiu a 
la Moreneta, i diversos atletes 
del club van efectuar les pre·
gàries a la Verge bruna. Va fi·
nalitzar l’acte amb el cant del 
Virolai i l’adoració a la Verge. 
 La data del 23 de Juny, aniver·
sari de la fundació del Club, 
té un significat especial per 
als atletes i associats del club 
anoienc, complint·se enguany 
els 65 anys de la fundació de 
l’entitat, el 1952.

L’anoienc Sergi Carrero, nou àrbitre 
de Segona Divisió B de futbol
FUTBOL / LA VEU 

E l jove àrbitre anoienc 
Sergi Carrero Romera 
dirigirà la temporada 

propera partits a la Segona Di·
visió B del futbol nacional. És 
el tercer àrbitre de la comarca 
que estarà en actiu en la cate·
goria de bronze, al costat d’Al·
bert Ávalos Martos, i Rubén 
Ávalos Barrera.  
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Héctor Ramos (CAI), medalla de bronze en alçada 
al campionat d’Espanya juvenil

Atletes del CAI al campionat d’Espanya juvenil.

Paquita Pérez, bronze 
en 800 m. F-50 en el 
campionat d’Espanya 
de veterans

ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Hèc-
tor Ramos, va assolir la 

medalla de Bronze en la prova 
del salt d’alçada corresponent 
al 66è Campionat d’Espanya 
Juvenil, a Getafe (Madrid), 
en doble Jornada de dissabte 
i diumenge matí i tarda, amb 
la participació de més de 800 
atletes estatals capdavanters 
nascuts els anys 2000/01.
Hi participaren cinc atletes 
del CAI Petromiralles, asso-

lint una medalla de Bronze  i 
diversos llocs de finalista en 
les proves respectives, en una 

destacada actuació. La pluja 
va perjudicar les actuacions 
dels participants. 

Aitor Caldito, bicampió de Catalunya cadet 
ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta Cadet del C.A. 
Igualada Petromiralles/
Dental Igualada Aitor 

Caldito, es va proclamar bi-
campió de Catalunya en les 
proves dels salts de llargada i 
triple, a la Jornada Final del 
Campionat de Catalunya Ca-
det de diumenge passat a les 
pistes de Sta. Coloma de Gra-
menet. Hi participaren 15 at-
letes del CAI classificats en la 
Jornada prèvia, assolint 5 me-
dalles: 2 d’Or, 1 d’Argent i 2 de 
Bronze, 1 rècord dels campio-
nats, diversos llocs de finalista 
en les proves respectives, i di-
verses mínimes per al Camp. 

d’Espanya Cadet del proper 
cap de setmana.  El CAI va ser 
5è per puntuació global dels 
seus atletes, amb 57 punts, 
entre 58 clubs classificats. 
Va sobresortir l’actuació d’Ai-
tor Caldito, bicampió de Ca-
talunya en salt de llargada, 
assolint amb 6,73 m. un nou 
rècord dels Campionats, i 
també Or en el triple salt, amb  
13,06 m. 
Pol Roca era 2n i sotscampió 
en el salt d’alçada, amb un 
millor intent de 1,82 m., i era 
a més 7è en triple salt, amb 
12,26 m.
Riduan Boulbayem, era 3r i 
Bronze en 1.500 m. obstacles 
amb 4’43”70. Gerard Farré 

assolia també el Bronze en els 
600 m. llisos,  amb 1’26”81, 
entrant 6è Franc Samaniego 
amb 1’30”57.
Júlia Solé era 4a en els 1.000 
m.ll. amb 3’07”16. David 
Muñoz era 4t en Javelina, 
amb 45,17 m., i era a més 7è 
a la final dels 300 m. tanques, 
amb 44”10, i amb un registre 
de 42”89 en s/f.
Laura Giménez era 5a en 
els 3.000 m. marxa, amb 
16’59”62.
Laia Planas era 7a exaequo 
en alçada, amb 1,46 m. Berta 
López era 9a en 1.000 m.ll. 
amb 3’15”82. Carla Alemany 
era 10ª en 1.500 m. obstacles 
amb 5’37”61.

Eduard Alba era 11è en els 
3.000 m. llisos,  amb  10’02”58.  
Jan Bisbal era 11è en els 1.000 
m.ll. amb 3’01”07 i Álex Gon-
zález 12è en javelina, amb 

Va sobresortir l’actuació 
d’Hèctor Ramos, 3r i Bronze 
en el salt d’alçada, amb un mi-
llor intent de 1,91 m.  
Oriol Castells era 8è en el tri-
ple salt, amb 13,19 m., i Pol 
Marín també 8è en el llança-
ment del disc, amb 44,02 m.
Marina Suria era 11a en 
els 2.000 m. obstacles amb 
7’51”54, i Paula Blasco era 
12a a la final dels 1.500 m.ll., 
amb 4’58”63 amb problemes 
físics, després de classifi-
car-se 2a en la s/f. del dissab-
te amb  4’56”74.

32,98 m.  
Isabela Lago era 5a en la 
3a s/f. dels 100 m.ll. amb 
13”31, no accedint a la fi-
nal corresponent.

L’atleta Veterana del C.A. 
Igualada Petromiralles Paqui-
ta Pérez, va assolir la medalla 
de Bronze en els 800 m.ll. en 
categ. F-50, amb 2’39”72, en 
el decurs del Campionat d’Es-
panya per a Veterans, disputat 
del 23 al 25 de Juny a Elx. 
Hi participaren 2 atletes del 
C.A. Igualada Petromira-
lles, entre els atletes estatals 
capdavanters de les dife-
rents especialitats. Paquita 
Pérez també va ser 5a en els 
1.500 m.ll. categ. F-50 amb 
5’24”16.   Jordi Fernández 
Aguado era 8è en 5.000 m.ll. 
categ. M-40, amb 16’24”17.



Nova junta directiva de 
l’Igualada FHCP

L’Anoia Club 
Gimnàstic, al 
Campionat de 
Catalunya

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU 

R ecentment es va ofi-
cialitzar el relleu a la 
presidència de l’Igua-

lada Femení Hoquei Club Pa-
tins i de la seva Junta Direc-
tiva. Després de ser la única 
candidatura que es va presen-
tar a les eleccions, la que en-
capçalava el fins ara Tresorer 
de l’entitat, en Jordi Besa Valls, 
ocuparà ara el càrrec de Presi-
dent i pren el relleu de Salva-
dor Gil que des de l’inici del 
mil·lenni, allà l’any 2000, ha 
estat el màxim responsable de 
l’hoquei patins femení d’Igua-
lada; exceptuant-ne l’etapa de 
cinc anys dins l’Igualada Ho-
quei Club.
Amb en Salvador Gil tam-
bé plega el fins ara Secretari, 
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l’Enric Bernadas que, com el 
President sortint, ha estat una 
peça imprescindible dins el 
club femení i que, ara, donen 
pas a noves cares tancant una 
llarga etapa. La nova Junta 
queda de la següent manera: 
Jordi Besa Valls (president), 
Josep Maria Garreta Castell-
tort (vicepresident), Núria 
Díaz Lorca (secretària), Mer-
cè Termens Graells (tresore-
ra), Ernest Vidal Valls, Bernat 
Caro González, Fàtima Urtea-
ga Suárez, Raquel Egea Cortés 
i Noemí López Salgado (vo-
cals). 
L’inici coincidirà amb l’inici 
de l’etapa “Pulgui”, una etapa 
si més no il·lusionant pel club 
que any rere any va consoli-
dant el projecte de l’hoquei 
patins femení de la ciutat. 

Bernat Jaume, campió 
d’Espanya d’esquaix
ESQUAIX / LA VEU 

L ’anoienc Bernat Jaume 
que just sortia d’una 
lesió que el va tenir 

apartat del circuit 3 mesos, 
va estar a Cuenca defensant 
els colors del CT Sabadell en 
el campionat d’Espanya per 
equips. El vallesans eren els 
grans favorits i defensors del 
títol aconseguit a Madrid. 

El jove igualadí va guanyar 
3-0 els 3 partits que va jugar, 
primer al irlandès Nick Stau-
ton del Rocafort, desprès al 
gallec Pablo Rodríguez de 
l’Squash Santiago a semis i la 
gran final al també irlandès de 
l’Squash Abarlés de Granada, 
Neil McArrow. El Sabadell va 
dominar la final 3-1 als grana-
dins de l’Abarlés, amb l’Squash 
Tenerife en tercer lloc.

Derrota del primer equip 
de pàdel de l’Esquaix IGD
PÀDEL / LA VEU 

E l primer equip fede-
rat va perdre a Torelló 
davant el gran favorit 

per pujar a la divisió d’ho-
nor. Isidre Marimon/Ramon 
Gabarró van cedir davant 
Marc Camprubí i Ernest Al-
calà 6-1, 6-2, Mito Campins/
Roger Rosich van cedir en un 
igualadíssim partit davant 

Marc Subirats i Ferran Loren-
zo contra 6-2, 4-6, 7-5 i final-
ment Carlos Jiménez i Marc 
Corcelles, flamants guanya-
dors del Caprabo-Crossland 
van perdre amb Frank Sánc-
hez/Antoni Arumí contra 
6-3, 7-5. Malgrat la derrota, 
pocs canvis en la classifica-
ció ja que l’equip Subaru és 
troba confortablement situat 
en la part alta.

El diumenge 18 de juny, dos 
gimnastes de l’Anoia club 
gimnàstic van participar del 
campionat de Catalunya de 
gimnàstica artística masculina 
que es va celebrar al palau d’es-
ports de Granollers. Els dos at-
letes igualadins van competir 
en la categoria de promoció 2. 
Oriol Acosta Cuatrecasas i Nil 
Lópes Farrés, van realitzar ex-
cel·lents exercicis i van obtenir 
grans resultats. A la classifica-
ció per aparells van obtenir la 
respectiva puntuació, a terra 
13.500 i 13.600, a cavall amb 
arcs 13.800 i 13.600, a anelles 
11.900 i 11.700, a salt 14.500 
i 14.700, a paral·leles 11.900 
i 12.900, i a barra fixa 12.600 
i 12.300. Amb un total de 50 
gimnastes en aquesta catego-
ria, cal destacar amb orgull el 
tercer lloc a l’aparell de salt 
per al Nil Lópes, i a la clas-
sificació general el vigèsim 
lloc per al Nil i el vint-setè 
per l’Oriol. Felicitats als dos 
atletes per l’esforç i dedica-
ció i per la seva entrenadora 
Laia Poch Ramallo.

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
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

L a colla castellera 
d’Igualada encara el fi·
nal del primer tram de 

la temporada castellera, abans 
de la pausa d’estiu, i prepara 
la propera actuació d’aquest 
diumenge a la Festa Major de 
Sant Cugat del Vallès. La cita 
és històrica ja que els Moi·
xiganguers no hi han actuat 
mai per la festa major i a més 
ho fan acompanyats de dues 
colles que estan en ple estat 
de forma: els amfitrions, els 
Castellers de Sant Cugat i els 
Castellers de Sants; amb l’al·
licient d’actuar davant de la 
bonica estampa del monestir 
benedictí de Sant Cugat.
Per aquest motiu, els Moixi·
ganguers tenen una setmana 
molt important d’assajos per 
tal de tornar a fer possible el 
fet de portar la tripleta de 8 
fora d’Igualada, gesta que ja 
van fer a Valls fa dues setma·

nes. Completar aquests tres 
castells de 8 (el 4 i 3 de 8 i 
la torre de 8 amb folre) fora 
de casa no és pas intranscen·
dent ja que són els castells 

sostre dels Moixiganguers. 
Fer·los doncs, és igualar la 
millor actuació històrica de 
la colla assolida en total en 4 
ocasions. 

Castells de 7 a Barcelona per 
mantenir el ritme
Aquest darrer diumenge els 
Moixiganguers van actuar 
a Barcelona, a Sant Andreu 

del Palomar, en motiu de la 
Mostra de Cultura Popular 
Catalana del barri. Ho van fer 
convidats per la Colla Jove de 
Barcelona i acompanyats dels 
Xicots de Vilafranca. 
Els Moixiganguers van co·
mençar la diada descarregant 
un 5de7. En segona ronda 
els morats van completar un 
4de7 amb agulla i el tercer 
castell va ser un 4de7. Van 
tancar fent un vano de 5 la di·
ada castellera que va ser tran·
quil·la, àgil i útil per poder 
estrenar castellers en diverses 
posicions, especialment a ca·
nalla.
Els amfitrions, la Jove de Bar·
celona, van fer també el 4de7 
amb agulla junt amb el 3de7 i 
el 4de7, acabant amb dos pi·
lars de 5. Per la seva banda, 
Xicots va descarregar primer 
la torre de7, seguida d’un 
4de8 i el 4de7 amb agulla. Per 
acabar la diada van completar 
un pilar de 5. 

Els Moixiganguers volen portar la tripleta de 8 
a Sant Cugat

El 4 de 7 amb agulla descarregat a Barcelona. /

TEATRE / LA VEU 

L a Mostra d’Igualada 
– Fira de teatre infan·
til i juvenil i FiraTàr·

rega han iniciat una treball 
de coprogramació per oferir 
una finestra familiar a la fira 
de teatre al carrer, que en·
guany tindrà lloc a Tàrrega 
del 7 al 10 de setembre.
Es tracta d’un programa de 
visibilització i internaciona·
lització d’espectacles famili·
ars catalans que renoven el 
paradigma de les arts escè·
niques per a nenes i nens en 
base a la qualitat, la innova·
ció, la pluralitat temàtica i els 
nous formats escènics.
En la seva primera edició 
formen part de la finestra fa·
miliar 6 espectacles: Proyecto 

Opreso de DNA Cia, Wetflo-
or de la Cia Cris_is, Mur de 
la (Cia)3, Transhumància de 
Xip Xap Teatre, Sonariumde 
El Pájaro Carpintero i Momo 
(versió lliure de Michael 
Ende) de la Cia. de Teatre 
Anna Roca.
La col·laboració compta amb 
el decidit suport del Depar·
tament de Cultura i enfor·
teix l’efectivitat d’aquests dos 
mercats estratègics de les 
arts escèniques i de la música 
de Catalunya.

La Mostra d’Igualada obre una finestra familiar 
a FiraTàrrega

El programa 
permetrà visibilitzar i 
internacionalitzar sis 
companyies catalanes

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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MÚSICA / LA VEU 

L ’Estival de Jazz en la 
seva cinquena edició, 
va consolidant-se com 

un dels festivals de jazz im-
prescindibles de Catalunya 
per l’impuls que dóna a les 
noves fornades del jazz cata-
là, sobretot amb la celebrada 
Carta Blanca. Destaca el seu 
caràcter innovador, amb vo-
luntat d’explorar i descobrir 
nous espais de la ciutat a tra-
vés del jazz, amb propostes 
que s’apropen a tot tipus de 
públic.
En aquests cinc anys, el festival 
ha anat creixent pel que fa al 
nombre de propostes i a la dura-
da del festival i ha comptat amb 
la complicitat del sector, que any 
rere any espera la producció 
pròpia de l’Estival de Jazz, que 
des del seu inici ha estat premia-
da o finalista dels premis anuals 
de l’Associació de Músics de Jazz 
de Catalunya.
Aquest cap de setmana l’Estival 
encar la seva recta final amb 
tres propostes prou engresca-
dores: la Carta Blanca a Santi 
de la Rubia, el recuperat Pícnic 
Jazz i el concert aniversari “10 
anys 10 hores” del duo Duot.

Carta Blanca a Santi de la 
Rubia
Pels aficionats que cerquen 
nous estímuls musicals, l’Es-

tival de Jazz destaca per 
oferir una producció pròpia 
gràcies al “Carta Blanca a...” 
proposada a un músic en 
cada edició. El festival dona 
literalment carta blanca a 
un músic consolidat, però 
que manca de projecte pro-
pi, per tal que presenti en el 
marc de l’Estival de Jazz el 
projecte jazzístic que vul-
gui. Del resultat, l’Estival 
de Jazz junt amb la col·labo-
ració de la discografia Un-
derpool, n’editaran un disc. 
Pandora del bateria Ramon 

L’Estival de Jazz acaba amb els seus plats forts: la Carta 
Blanca, el Pícnic Jazz i 10 hores d’improvisació

Prats, premiat per l’AMJM, 
Epokhé del guitarrista Dani 
Comas, Noninó del pianis-
ta Toni Vaquer i Terror del 
hammonista Txema Riera 
han sigut les produccions 
pròpies del festival fins a 
dia d’avui.
Enguany el repte és per al 
saxofonista Santi de la Ru-
bia que avui divendres 30 de 
juny a les del 10 vespre pre-
sentarà al Teatre de l’Auro-
ra el seu primer projecte al 
seu nom: Santi de la Rubia 
Trio. Una formació perfecta 

per expressar-se amb total 
llibertat a través de música 
original i estandards. Junta-
ment amb Roger Gutiérrez 
a la bateria i Marc Cuevas al 
contrabaix ens oferiran una 
proposta de jazz contempo-
rani amb una energètica in-
fluència Hard Bop. L’entra-
da té un preu de 10 euros.

Dissabte, Pícnic Jazz
Enguany l’Estival recupera el 
bon ambient del Picnic jazz. 
Un dia ple de música i activi-
tats que arribarà a un públic 

divers, des de l’ambient fami-
liar fins a la festa nocturna. 
Com a novetat se celebrarà al 
Parc del Puigcornet.
Concerts (a partir de les 12h 
del migdia):
- Tomate, Trío y Cebolla
- Manel Fortià Trio
- Underpool 5
- Dixieland Preachers + Jam 
de Swing amb SwingAnoia
- Drop Collective
- Astrio
- Ponent Roots

I la traca final, amb el duo 
Duot que presenten “10 
anys 10 hores”
El saxofonista igualadí 
Albert Cirera junt amb el 
baterista Ramon Prats ce-
lebren 10 anys del projec-
te conjunt “Duot”. Aquesta 
formació d’improvisació de 
reconeixement internaci-
onal proposa un esdeveni-
ment atípic que a la vegada 
representa tot un repte. Un 
concert de 10 hores, una 
per cada any. Tothom qui 
vulgui podrà venir a fer el 
vermut, dinar o berenar en 
un marc privilegiat gaudint 
i participant d’aquesta bo-
nica performance artística. 
El concert serà a l’Església 
Vella de Castellolí a partir 
de les 10 del matí fins les 
8 del vespre de diumenge. 
L’entrada és lliure.

Torna el Pícnic Jazz però en aquesta ocasió es farà al Parc del Puigcornet. / 

A Santi de la Rubia se li dona Carta Blaca/ El duo Duot celebren 10 anys/

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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E l concert solidari Pro 
Pau, celebrat el passat 
dia 21 i organitzat per 

ROTARY Igualada reuneix 
més de 150 persones.
Els recursos obtinguts amb 
l’objectiu de becar a dues es-
tudiants de l’Afganistan ani-
ran destinats per les despeses 
de la participació al curs d’es-
tiu “La Construcció de la Pau 
i el Món, Avui”
El programa musical ofert 
per la Jennifer Panebianco 
acompanyada per el Quar-
tet Altimira, ens ha permès 
gaudir d’una jove prodigi del 
violí , coneguda com “L’enfant 

prodige” que tot i la seva jo-
ventut ja té un gran palmarès.
Tenim que ressaltar el grup 
Altimira, que també ens ha 
ofert un repertori per fer-nos 
somiar els estius dels viene-
sos a finals del segle XIX.
Al finalitzar el concert, tots 
vàrem tindre l’oportunitat de 
parlar amb els músics i també 
amb les dues noies afganeses, 
que ens explicaren algunes de 
les seves experiències. Esta-
ran entre nosaltres fins a mig 
juliol, que serà quan acabi el 
curs esmentat.
Esperem que la seva estada, 
sigui profitosa per elles i tam-
bé per totes les persones que 
conviuen en el país de Afga-

El concert Rotary Pro Pau reuneix més de 150 persones
nistan.
Donem les gràcies a totes les 
persones que han fet possible 
amb la seva iniciativa aquest 
curs, que pot arribar a situar 
la nostra Universitat i la ciu-
tat d’Igualada en un punt de 
reconegut prestigi professio-
nal.
Entre els assistents al concert 
solidari, a banda dels mà-
xims representants de Rotary 
Club, Sr. Carles Campistrón i 
Sra. Maria Antonia, Sr. Sergio 
Aragón i representants del 
nostre Ajuntament, Sra. Car-
me Riera, Sra. Patricia Illa i 
Sr. Pere Camps, a qui donem 
les gràcies per la seva partici-
pació i suport.

MÚSICA / LA VEU 

P er dotzè any consecu-
tiu, el departament de 
Joventut de l’Ajunta-

ment d’Igualada organitza el 
Certamen de Grups de Mú-
sica Jove, que se celebrarà el 
proper dissabte, 1 de juliol, a 
partir de les 21:30h a la Pla-
ça de Catalunya, davant les 
cotxeres dels Moixiganguers 
d’Igualada.
Aquest any es consoliden 
les novetats de l’any passat. 

D’una banda, i per tal d’apro-
par la iniciativa a un major 
nombre de joves, se celebra 
a l’exterior i prop del centre, 
mantenint les inscripcions 
obertes a tots els joves de la 
comarca. De l’altra, per tal de 
promoure el certamen i els 
seus participants, s’ha difós 
l’esdeveniment a través de di-
ferents mitjans de comunica-
ció, que han publicat les seves 
entrevistes, la seva música i 
diverses fotografies.
Hi actuaran un total de nou 

grups, dividits en tres cate-
gories. Concretament, JoKB, 
Juan José C. Gómez, Fransie 
Klaas, Marina Freixas, Gan-
so, Miguel Díaz, Jaharmony 
and the Soul Rebels, Tellurian 
Dogma i Carlos Gómez.
El premi per a la categoria de 
Música Electrònica i Nous 
Formats és de 400 euros i 
una actuació a la Festa Ma-
jor d’Igualada de l’any vinent 
amb una remuneració de 200 
euros. En la categoria de So-
listes, el premi és de 400 euros 

i la invitació a actuar al Voilà! 
de Manresa, també amb una 
compensació econòmica de 
200 euros. En la categoria 
de Grups Musicals el premi 
és de 800 euros i una actua-
ció com a convidats a la Fes-
ta Major d’Igualada de l’any 
vinent, amb una compen-
sació de 500 euros. A més 
dels premis de les categori-
es esmentades, que atorgarà 
un jurat professional, tots 
els assistents podran votar 
la seva proposta preferida, 

que guanyarà el Premi del 
Jurat Popular, de 200 euros. 
El lliurament de premis es 
preveu a partir de les 2h de 
la matinada.
Les propostes d’enguany són 
molt diversificades, amb es-
tils de música per a tots els 
gustos, amb aires de reggae, 
rock progressiu, hip-hop, 
balades pop, dubstep, mes-
tissatge i, fins i tot, rumba i 
flamenc. Els detalls del cer-
tamen es poden consultar al 
web www.igualadajove.cat.

La dotzena edició del Certamen de Música Jove d’Igualada 
escollirà dissabte vinent els millors artistes i grups locals

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

 Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

Restaurant Exquisit, 
passió i tradició

cuina catalana renovada
menús de dimarts a diumenge

càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com

RESTAURANTS
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T ots els dilluns del mes 
de juliol a les 9 del 
vespre passaran co-

ses al Jardí prohibit de l’Ate-
neu.  Convidem a tastar les 
nits d’estiu en els tapiLLUNS, 
mai millor dit, tapes creati-
ves i elaborades pel Cinto del 
Cafè de l’Ateneu a un preu de 
5 € amb consumició inclosa. 
Però això no és tot, propo-
sem una aventura grastronò-
mica-lúdica per experimen-
tar. 
Començarem el pròxim dia 
3 de juliol improvisant la 
nit amb la sessió del DJ Mi-
quel Llansana. El dia 10 serà 
poesia i música de la mà de 
Carme Romia i Sissa Viva. El 
dia 17 el vi serà el protago-
nista amb un tast i projecció 
d’un documental.  La res-
ta de programació es podrà 
consultar a www.ateneuigua-
ladi.cat 
El dimarts 4 de juliol a les 10 
del vespre i al Jardí prohibit,  

nit  de blues amb ‘The Sa-
turday Blues Project’. Banda 
integrada per Berni Arms-
trong, ukeleles i guitarres, 
Xavi Barrios, guitarres elèc-
triques,  Àlex Almirall als te-
clats i saxofons i Ramon Font 
a la percussió. Entrada lliure. 
Consumició mínima obliga-
tòria. 
I envaïts per la setmana de 
l’European Balloon Festival,  
a la pista de l’Ateneu també 
muntarem un iglú de vent 
per practicar el dimecres 5 
de juliol a les 21 h una clas-
se oberta i gratuïta de Swing 
amb la gent de Swing Anoia. 
El diumenge 9 de juliol al 
matí, un clàssic, la Troba-
da d’Intercanvi de Plaques i 
Taps de Corona on es presen-
tarà la nova placa de la Cava 
Pagès Entrena i a la tarda del 
mateix diumenge a la pista 
de l’entitat, convocatòria del 
Grup de Country Ateneu en 
la seva trobada mensual. De 
les 18 h fins a les 21 h i el 
preu d’entrada és de 3 €. 

El mes de juliol al jardí 
de l’Ateneu estrenen els 
tapiLLUNS 

MÚSICA / LA VEU 

O rganitzat per Lle-
gim…? Llibreria i 
emmarcat dins el 

Projecte Anacrusi de l’entitat 
Contrapunt, Plataforma per a 
la promoció d’activitats musi-
cals, dissabte vinent, dia 1 de 
juliol, a les 9 del vespre, tindrà 
lloc a la Capelleta de la Mare 
de Déu de Montserrat el ter-
cer i darrer concert del cicle 
de concerts d’aquesta prima-
vera-estiu 2017, a càrrec dels 
flautistes Carla Sabaté i Farrés  
i Frederic Prat i Giner, que ens 
oferiran una selecció de duos 
per a flauta travessera que re-
correran diversos estils dins la 
música clàssica. Així podrem 
escoltar música barroca a tra-

vés de G.Ph. Telemann, del 
qual, recordem que enguany 
se’n conmemoren els 250 anys 
de la seva mort, música del pe-
riode clàssic amb F. Kuhlau, i 
del període romàntic amb E. 
Kronke i una selecció de peces 
de la colorística i típica òpera 

de G. Bizet, Carmen. Tota una 
vetllada extraordinària amb re-
pertoris de qualitat per a oients 
selectes i sensibles, que poden 
fer cap al corraló del Passatge 
Capità Galí dissabte per a re-
crear-se amb música exquisida 
i intèrprets d’alt nivell.  

Duo de flautes a la Capelleta de la 
Mare de Déu de Montserrat

EXPOSICIONS / LA VEU 

L’artista anoienc Toni Guix 
exposa aquests dies a la Sala 
d’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt. Ell mateix diu so-
bre la seva obra: “De la meva 
primera exposició a la Pobla 
de Claramunt,  fa 29 anys, han 
sigut unes quantes  més les 
ocasions que he tingut el pla-
er d’exposar-hi, els anys 1992, 
1998, 2001, 2006. Aquest any 
repeteixo, i torno amb una col-
lecció de dibuixos a la ploma 
de diversos racons de la Pobla. 
Amb diversa temàtica d’atmos-
feres de natura de terra endins, 
portats a les teles amb ganes 
d’atrapar el moment. Racons 
de la Mediterrània que m’han 
permès apropar l’aroma del 

mar els pinzells. Moments de la 
vida quotidiana d’abans i d’ ara.
De la meva obra la crítica n’ha 
escrit:
Les plomes ofereixen un dibuix 
acurat, detallista, en detallar 
amb nitidesa la realitat d’angles 
de carrers, torres, campanars, 
etc. El traç primmirat el perso-
nalitza com a hàbil dibuixant a 
la ploma.
Fa una pintura impressionista 
on les pinzellades ràpides i se-
gures donen a les seves obres 
un toc personal inconfusible.
M’ho he passat molt bé pintant 
a plena natura, al estudi, re-
corrent carrers, places, racons, 
dibuixant a ploma. Espero que 
això ho noteu a l’exposició.
Us invito a venir i desitjo que 
us agradi”.

Toni Guix exposa a la Pobla

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

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

ITOMARISME, de Mari Ito, l’art com 
a expressió dels desigs més primaris

A questa artista japonesa, resident a Barcelo-
na des del 2006, va cursar els estudis de Pin-
tura a la capital nipona, la seva ciutat natal. 

Posteriorment, va ampliar i perfeccionar els seus co-
neixements artístics, a la Facultat de Belles Arts, de 
Barcelona, tot especialitzant-se en Pintura Nihonga 
(art pictòrica d’estètica japonesa) alhora que apro-
fundint en la seva pròpia obra: basada en l’animis-
me, amb l’ús de tècniques específicament japoneses. 
De fa temps, la Mari Ito treballa diferents manifes-
tacions artístiques, des de la pintura, l’escultura, la 
instal·lació o el disseny tèxtil; competències que han 
vist la llum en diferents sales de Casa Nostra, a més 
d’algunes destacades galeries del seu país i d’arreu 
(Istambul, Basilea o Pequín, entre d’altres).  

I, amb un treball meticulós sobre cada un dels ele-
ments que han de formar part de les seves realitza-
cions, des de la preparació del mateix suport amb 
bastidor de fusta amb Kadoidewashi i Oguniwashi 
– els típics papers japonesos utilitzats en les tècni-
ques tradicionals- i la incorporació d’una pigmenta-
ció natural que ella mateixa prepara a partir de pe-
dres precioses, minerals o conxes, les seves creacions 
contenen un extraordinari i colorista mosaic floral 
d’un marcat influx modernista; certament uns mo-
tius naturals que arrosseguen una potent influència 
d’un longeu negoci familiar. 
Des d’un punt de vista temàtic, la seva obra conté un 
segell netament surrealista,  a resultes del seu interès 
per les teories freudianes de la psicoanàlisi. En aquest 

sentit, en totes les seves peces, es fa palès un elaborat 
procés evolutiu a propòsit d’un suggeridor reclam: 
“De l’origen del desig”, que proposa una mirada aten-
ta i reflexiva sobre els desigs i impulsos més irracio-
nals i –si cap- íntims, susceptibles de manifestar-se 
per part de cadascú de nosaltres, ja que de fet són 
inherents a l’ésser humà. Els bulbs florals, formats 
per caps de bebè, per exemple, apunten a evidenciar 
que els desigs més inimaginables o no tant es mouen 
a l’entorn de la nostra ment; uns desigs o uns anhels, 
al cap i a la fi, que vénen a ser l’origen, la llavor o el 
germen més primari que actua envers la recerca de 
la consciència i es va desenvolupant mitjançant dis-
tintes formes de figuració d’una flor. En summa, tal 
i com ho anuncia la pròpia realitat més sensible del 
dia a dia, aquests desigs –positius o negatius- adollen 
una inequívoca i excepcional puresa, nodrida de re-
truc d’una no menys seductora sensualitat.
En aquests moments, Mari Ito participa de dos am-
biciosos projectes: un, impulsat per la Casa Àsia, 
en col·laboració amb Transports Metropolitans de 
Barcelona, per a dur a terme un treball d’art públic a 
l’Estació de metro de la plaça Universitat; una ope-
ració consistent a fer una instal·lació pictòrica -que 
finalitzarà el mes de juliol- a compte d’un reclam ar-
gumental sobre el naixement de la primavera. L’al-
tre, a iniciativa de la firma Bershka, està basat en la 
presentació d’una línia de moda de vestir amb aplics 
brodats, expressament dissenyats per l’artista.
A mode de recordatori, val a dir que aquest diumen-
ge, 2 de juliol, a 2/4 d’1 del migdia, amb motiu de la 
cloenda de l’Exposició, l’Espai d’art i tallers Artèria 
comptarà amb la presència de l’artista; qui oferirà 
una visita guiada per la seva obra.Origen del desig. Relaxació /Origen del desig. Naixement /

CINEMA / LA VEU 

A partir del dissabte 1 de 
juliol,  l’Ateneu Iguala-
dí assumirà el 100 per 

cent de la gestió i control de 
l’Ateneu cinema. 
Després de sis mesos des de 
l’obertura, l’Ateneu Igualadí ha 
arribat a un acord amb l’actu-
al empresa gestora Giraltgrup 
per rescindir de mutu acord el 
contracte, opció que ja s’havia 
plantejat com a possibilitat des 
de bon principi. 
Una decisió presa amb la vo-
luntat de continuar oferint el 
millor cinema d’estrena, pel-
lícules d’autor i en V.O., Ci-
cle Gaudí i poder coordinar 
i oferir més activitat cinema-
togràfica ampliant així l’oferta 
cultural. 
Aquest cap de setmana, del 30 
de juny al 2 de juliol per man-
teniment i canvi de direcció, 
l’Ateneu cinema romandrà 

tancat i el dilluns 3 de juliol 
reobrirà amb La casa de la Es-
peranza. 

Horari d’estiu: de l’1 de juliol 
al 15 de setembre. 
Dilluns: 18 h i a les 20 h
Dimarts: descans personal
Dimecres: 18 h 20 h i 22 h 
Dijous: 20 h
Divendres: 18 h 20 h i 22 h
Dissabte: 11 h 18 h 20 h i 22 h
Diumenge: 11 h 18 h i 20 h
Vacances: del 21 al 28 d’agost.

Aquest estiu, a la nostra sala 
perfectament climatitzada es 
podran veure les estrenes esti-
vals: GRU 3, La Guerra del Pla-
neta de los Simios, Cars 3...
El mes de setembre i coincidint 
amb l’inici del curs escolar, 
tornarem a l’horari habitual 
d’hivern continuant amb els 
directes d’òpera i dansa de la 
Royal Opera House a partir del 
20 de setembre i les sessions de 
Cineclub i Pantalla Oberta els 
dijous. 

L’Ateneu Igualadí assumeix el 100% de 
la gestió de la sala Ateneu cinema

MÚSICA / LA VEU 

El passat 18 de juny, la Scho-
la Cantorum celebrà a Santa 
Maria, l’ofici per Sant Antoni 
de Pàdua. Tot i que el seu dia 
fou dimarts 13, el gremi de 
blanquers considerà oportú 
celebrar-ho en diumenge. El 
mateix dia a la tarda, la Coral 
cantà, a la Sagrada Família, 
l’ofici de Corpus Christi. L’úl-
tima actuació de juny, tingué 

Darreres activitats de la 
Schola Cantorum

lloc a Santa Maria, el dilluns 
26 a les 8 del vespre en la mis-
sa per Sant Josep Mª Escrivà 
de Balaguer. L’endemà dia 27, 
la Schola Cantorum encetà el 
període estival amb les meres-
cudes vacances del 27 de juny 
al 26 de juliol. Ens retrobarem, 
si a Déu plau,  el proper 20 
d’agost en l’ofici de la Minerva 
per la festa Major de Santa Co-
loma de Queralt. Fins llavors, 
doncs, bon estiu a tothom.
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Centenari del Dr. Mercader

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

No anirem pas, ara, a descobrir la figura de l’intel·lectual igualadí Dr. Joan Mercader Riba, 
però sí que volem deixar constància que enguany concorren diversos aniversaris en la seva 
biografia.

En primer, i en lloc destacat, notem que aquest any 2017, és el del Centenari del seu naixement, ja 
que nasqué en el 1917.
Tenim, també que en 1947 -fa 70 anys- va llegir la seva tesi doctoral, a Madrid i publicà el seu pri-
mer treball sobre Jaume Caresmar i obté el preuat  Premi Menéndez Pelayo i fou el primer Secretari 
del CECI.
En 1977 -ara fa 40 anys- deixà el seu càrrec directiu en el CECI, al reestructurar-se l’entitat.
Enguany fa 30 anys que fou guardonat  per la Generalitat amb la Creu de Sant Jordi (1987).
El 1954 anà a viure a Madrid i treballà en el C.S.I.C., retornant a Igualada 30 anys després
Podem afegir, encara, que el 24 d’agost de 1973, fou declarat Fill Predilecte, d’Igualada
Morí, a la Mútua Igualadina, el 24 de setembre de 1989, als 72 anys d’edat.
En recordança seva, un institut, un vial i un Premi Ciutat d’Igualada, porten el seu nom,
Són, només unes poques fites de la seva prolífera vida. 
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D es que Plató en parlés 
per primera vegada 
als seus «Diàlegs», el 

continent enfonsat de l’Atlàn-
tida ha despertat sempre pas-
sions entre filòsofs, escriptors, 
cineastes i el món de l’art en 
general. Carles Olivella és un 
viatger i fotògraf infatigable 
i ha dedicat molt de temps a 
estudiar el mite de l’Atlàntida 
al llarg de la història de la hu-
manitat. En farà un repàs a la 
xerrada del dijous 6 de juny, 
a les 7 de la tarda, a la Bibli-
oteca Central d’Igualada, en 
què projectarà imatges i docu-
ments sobre el tema.
Segons la mitologia grega l’At-
làntida va ser un continent 
habitat pels atlants, una mítica 
civilització que hauria exis-
tit uns 9000 anys abans de la 
Grècia clàssica. Hi ha diver-
ses teories sobre la ubicació 
d’aquest gran tros de terra 
enfonsat com l’actual estret de 
Gibraltar o les illes mediter-
rànies de Tira i Creta. A casa 
nostra, l’escriptor que més ha 
contribuït a donar a conèixer 
el mite va ser Jacint Verdaguer 
al seu poema «L’Atlàntida», 
publicat l’any 1877. També en 
va parlar Jules Verne a «Vint 
mil llegües de viatge subma-
rí». Més a prop en el temps i 
l’espai, altres escriptors con-
temporanis també l’han con-
vertit en matèria literària. És 
el cas del capelladí Joan Pi-

nyol a «El mar de les ombres» 
(Onada Edicions, 2016), una 
novel·la històrica amb tints 
policíacs que transcorre dalt 
d’un transatlàntic a principis 
de segle XX.
Carles Olivella Viguer  és 
professor emèrit de l’Escola 
Nacional d’Alta Muntanya, vi-
atger i estudiós dels llocs més 
enigmàtics de la terra. Així, 
s’ha endinsat en els costums 
ancestrals de les darreres tri-
bus de tuaregs nòmades o ha 
viatjat fins a l’Alt Amazones 
per conèixer la vida ancestral 
dels indis natius.

Carles Olivella proposa un 
viatge literari pel mite de 
l’Atlàntida a la Biblioteca

MÚSICA / LA VEU 

E l diumenge 2 de juliol 
arribaran a Igualada 
dues bandes que s’estre-

nen a la nostra ciutat: Cache-
mira i The Brotherhood of the 
Woodsmen. Serà a les 19:00h a 
la La Bastida del barri igualadí 
del Rec on es realitzarà aquest 
atractiu concert d’aquestes 
dues joves bandes de rock.
Els barcelonins Cachemira 
presentaran el seu nou disc 
“Jungla” editat pel prestigi-
ós segell internacional Heavy 
Psych Sounds. Amb membres 
de bandes com Prisma Circus 
i 1886, els Cachemira vindran 
per primera vegada a Igualada 

a descarregar la seva música 
setentera, plena de hard rock, 
blues, psicodelia, desenvolu-
paments progressius, atmosfe-
res i potents riffs de guitarra. 
Però abans, podrem sentir per 
primera vegada en directe una 
nova i prometedora banda 
igualadina: The Brotherhood 
of the Woodsmen. Es tracta 
d’un duo de grunge contun-

dent i directe format pels “lle-
nyataires” Albert Pons (Faè-
rica, Free Funk, Primo Zon y 
Los Culpables de Todo) i Marc 
González (Albatros, Unborn). 
Els Brotherhood sortiran de 
la cova per per presentar-nos 
els temes del seu primer disc 
“Back from the Cave”.
Els seguidors de Black Sa-
bbath, Led Zeppelin, Jimi 
Hendrix, Grand Funk Rail-
road, Cream, Melvins, Nir-
vana, Soundgarden, Mudho-
ney o Kyuss, teniu una cita 
ineludible el diumenge 2 de 
juliol a les 19h a La Bastida 
d’Igualada. Organitza: Asso-
ciació Rock City Col·labora: 
La Bastida

Tarda de rock clàssic, psicodèlia 
i grunge amb Cachemira i The 
Brotherhood of the Woodsmen

MUSEUS / LA VEU 

C om cada primer diu-
menge de mes, el 
proper 2 de juliol, a 

les 11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a partici-
par en una visita guiada i gra-
tuïta per les seves exposicions 
permanents, que permetran 
conèixer el món de la pell i les 
adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingit tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 

pell i L’ofici d’adober. L’home i 
l’aigua presenta una visió gene-
ral de les qualitats i l’ús de l’ai-
gua. Aquí, la col·lecció d’estris 
i enginys hidràulics es reforça 
amb el Canal d’Experimenta-
ció, que ajuda al visitant a com-
prendre els mètodes de canalit-
zació i d’aprofitament energètic 
i industrial de l’aigua. Univers 
de pell és una de les sales cen-
trades en la pell, i es dedica a 
explicar l’ús de la pell per la 
humanitat. L’altre espai dedi-
cat a la pell, L’ofici d’adober, se 
centra en el treball de la pell a 
Igualada des de fa generacions. 

Aquí, eines i màquines són els 
testimonis dels inicis manufac-
turers i de la millora constant 
fins a la implantació industrial.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada a 
pocs metres de Cal Boyer i al 
costat del rec, canal medie-
val que abastia les fàbriques 
de la zona. En aquest espai 
hi ha la posada en escena de 
l’ofici artesanal de l’adob de 
la pell grossa o bovina, que 
transporta al visitant a la 
Igualada preindustrial.

Diumenge, visita guiada i gratuïta al 
Museu de la Pell i Cal Granotes

Segons la mitologia 
grega, l’Atlàntida va ser 

un continent habitat 
pels atlans, una mítica 
civilització que hauria 

exisistit abans de la 
Grècia Clàssica



DIUMENGE 2  

VISITA GUIADA
Igualada 

Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els 
espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

MÚSICA
Igualada 

Concert amb Cachemira i The Brot-
herhood of the Woodsmen. Organitza 
l’Associació Rock City.
Diumenge a les 7 de la tarda a la Bas-
tida.

DANSA
Igualada 

Espai d’Arts Dansa, Festival de dansa 
2017
Joves ballarins en formació mostren el re-
sultat del curs treballat. .
Diumenge a les 12 del migdia i a les 7 de 
la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui 

Visita guiada al Palau dels Comtes de Pla-
sència. Aquest gran casal, conegut popu-
larment com la Casa Gran, es troba docu-
mentat ja des del segle XII
Diumenge a les 12 del migdia i a Sta. 
Margarida de Montbui.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui 

Visita guiada a l’església de Santa Marga-
rida, temple, a cavall entre el renaixement 
napolità i el barroc català.
Diumenge a la 1 del migdia i a Sta. Mar-
garida de Montbui.

DIMARTS 4  

MÚSIQUES D’ESTIU
Igualada 

The Saturday Blues Project

Berni Armstrong, ukeleles i guitarres, 
Xavi Barrios, guitarres elèctriques i Alex 
Almirall teclats i saxofons.
Dimarts a  les 10 del vespre al Jardí Pro-
hibit de l’Ateneu.

 DIMECRES 5  

EUROPEAN BALLOON FESTIVAL
Igualada 

Torna la concentració internacional de globus 
aerostàtics més important del sud d’Europa. 
De dimecres a diumenge al Camp de Vol.

BALL
Igualada 

Classe oberta de swing a l’iglú de vent per 
als qui no han ballat mai i també per als 
qui en saben una mica. 
Dimecres a les 9 del vespre a la pista de 
l’Ateneu Igualadí.

BARRUFACINEMA D’ESTIU
Igualada 

Cicle «Quina bestiesa!». Robinson, una 
aventura tropical. Mark és un guacamai 
vermell que viu tranquil en una illa tropi-
cal juntament amb altres animals
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
de “Una qüestió personal”, de kenzaburô 
Oê. Comptarem amb la presència del tra-
ductor de l’obra, Albert Nollas
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Mont-Àgora.

  DIJOUS 6 

CONFERÈNCIA
Igualada 

“L’Atlàntida a la literatura”. A càrrec de 
Carles Olivella i ViguerEs parlarà del trac-
tament divers del mite de l’Atlàntida a la 
literatura, des dels Diàlegs de Plató amb 
Krities fins a l’actualitat.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIVENDRES 30  

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 

Carta Blanca a... Santi de la Rubia. Encar-
narà un trio un directe, del qual sortirà 
l’enregistrament.  
Divendres  a les 10 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “La literatura en un 
tuit” de Laura Borràs. Es comptarà amb al 
presència de l’autora. Presenta l’acte Pep 
Elias.  
Divendres  a 2/4 de 8 del vespre a la Lli-
breria Aqualata.

FESTA DE LA DIVERSITAT
Piera 

Cap de setmana de festa multicultural. Ac-
tivitats i actuacions.  
De divendres a diumenge al Parc del Gall 
Mullat.

DISSABTE 1 

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 

Pícnic jazz. Un dia ple de música i activitats 
que arribarà a un públic divers, des de l’ambi-
ent familiar fins a la festa nocturna.  
Dissabte a partir de les 12 del migdia al Parc 
de Puigcornet.

ESTIVAL DE JAZZ
Castellolí 

Duo Duot presenten “10 anys 10 hores”
El saxofonista igualadí Albert Cirera junt 
amb el baterista Ramon Prats celebren 10 
anys del projecte conjunt “Duot”.  
Dissabte a partir de les 11 del matí a l’esglé-
sia Vella de Castellolí.

TROBADA DE GEGANTS
Igualada 

XV Trobada de Gegants d’Igualada

L’acte s’iniciarà amb una plantada a la 
rambla Sant Isidre amb la presència de 
10 colles convidades i cercavila.  
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda a la 
Rambla de Sant Isidre.

DANSA
Igualada 

“Jo, La Dansa” L’Estudi de Dansa i Ex-
pressió dell’ARTE presenta la 40a Mos-
tra de Dansa i Arts Escèniques.  
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA 
Igualada 

12è Certamen de Música Jove d’Iguala-
da
Concurs musical per a joves de l’Anoia, 
que any rere any permet als músics do-
nar-se a conèixer.  
Dissabte a les 9 del vespre xxxx.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Els coixinets” de 
Joan Maria Morros. Amb la presència de 
l’autor i la col·laboració de Quim Mora-
les.  
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre a la Lli-
breria Aqualata.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Vermut literari-musical amb la  presen-
tació del llibre “Al sur del septentrión” 
de Jordi Vendrell Ortiz a càrrec d’Ana 
Uroz i acompanyament musical de Mi-
guel Diaz..  
Dissabte a les 12 del migdia a la Cape-
lleta de la Mare de Déu de Montserrat.

MÚSICA
Igualada 

Concert a càrrec dels flautistes Carla Sa-
baté i Farrés i Frederic Prat i Giner, que 
ens oferiran una selecció de duos per a 
flauta travessera.  
Dissabte a les 9 del vespre a la Cape-
lleta de la Mare de Déu de Montserrat.
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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

JUGUEM ELS CONTES
Una mostra de jocs de taula inspi-
rats en contes infantils clàssics i no 
tan clàssics, així com còmics.
Del 5 al 28 de juliol 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.

PER CATALUNYA! VIDA 
TEMPS DE VIATJAR: 
FOTOGRAFIES I 
LLIBRES
Miquel Solà Rosell
Una selecció de les millors fotografies 
dels llocs que ha visitat Miquel Solà: Ín-
dia, Etiòpia, Perú, Islàndia, Mali i Cam-
bodja.
Del 5 al 25 de juliol a la sala d’exposi-
cions de la Biblioteca Central.

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

PASSAT PRESENT
Josep Lluís Navarro.
Pintures.
De l’1 al 23 de juliol a l’espai cul-
tural Cal Batista dels Hostalets de 
Pierola.

SEMPRE GEGANTS
Gegants.
De l’1 de juliol al 23 d’agost a la 
Sala Camil Riba de Sant Martí de 
Tous.

EXPOSICIONS
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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

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

info@insmagas.com  Tel. 93 805 32 29

Facilitats de pagament : 
des de 1 €/dia 

finançament al 0% interès

AQUEST ESTIU SENSE CALOR

Instal·leu l’aire
condicionat ara

HORITZONTALS: 
Relació interpersonal que cada dia disposa de més mitjans / 2. De peu dret però d’esquena. 
Aquesta ni de peu dret ni asseguda, ni així ni aixà / 3. Poca pela. Prostitutes en família. Riba sen-
se vores / 4. No és un batut, és un que se l’han tret de sobre. No són prou per poder-se avenir / 5. 
Muntanya pirinenca massa petita per fer-s’hi una torre. Publicació altre cop del mateix llibre / 6. 
Els pares li van llegar unes quantes cases a l’Hospitalet. Amics d’Abraçar la Raó / 7. Separa el lloc 
de la cosa i el dia del dia. Passa per ser el més ruc de la trigonometria. Cul de got / 8. En qüestions 
de música s’ho pren amb calma. Als pagesos els són molt útils però els pares els destaroten / 9. 
Extrems del Rayo. Tot i ser l’arma més dura dels cavallers, sempre estava la defensiva / 10. Cavall 
que avança al ritme del protó. Esquitllada entre la bugada de la veïna / 11. Al peu de la llengua. 
Vàlvula de vapor de mercuri que s’encén amb la tempesta. En llatí / 12. Ximplet, poder perquè és 
vailet. El més cretí dels fenicis / 13. Indicis d’ontogènesi. Sembla un hit de cantautor brasiler però 
és el tany rebrotat d’un arbre esporgat.

VERTICALS: 
1. Aquell caparró típic del bon carolingi. Eina d’arquitecte sempre de qualitat / 2. Mitges de cotó. 
S’atipa més al vespre que no pas a dinar. Encenen encens / 3. El membre no el pot tenir gros, 
però tots els altres sí. Parant l’orella a les porcades que diu el mossèn / 4. Mineral molt sospitós 
de pixera. Equipatge que la vida fa cada vegada més gros / 5. Més fi que el neutró, més poderós 
que el neutre. Mode molt activat a Twitter / 6. Vocal del mig. Alguna cosa que apareix a la ment 
quan vols dir algo correctament. A l’ànima del pitof / 7. Molta precaució, que plouen trossets de 
roba. Si embolica la troca és per exigències del guió / 8. No és com tot Amèrica però és entretin-
gut. Prolongació del braç del funcionari del registre. A baix de tot d’aquesta columna / 9. Floreta 
blanca al terrat de ca la Cospedal. Aquest no solament s’atipen al vespre sinó al migdia també / 
10. Al centre del circ. No es gasta ni cinc en espardenyes pel bestiar. Ara al centre de Pisa / 11. 
Diu missa en la llengua declarada de l’administració sevillana. M’estableixo sota l’arbre mateix / 
12. Concentrats de tant meravellats. Just quan em van robar el carro.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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Un viatge, dos nois A Tous •  Goodbye, Berlin

RAMON ROBERT / Fatih Akın és 
un cineasta alemany d’ascendència 
turca, nascut a Hamburg a l’any 1973. 
Habitualment, fa bones pel·lícules i 
guanya premis. Va rebre l’Ós d’or com 
a millor director i millor film per la 
seva pel·lícula Contra la paret al Festi·
val Internacional de Cinema de Berlín 
l’any 2004. Amb Al otro lado (2007) 
va guanyar el primer premi LUX, que 

lliura el Parlament Europeu. Per Soul 
Kitchen (2009), una comèdia localit·
zada a la seva ciutat natal, guanyaria 
el Lleó de Plata del Festival de Cinema 
de Venècia.

Ara ens arriba la seva darrera pel.
lícula, Goodbye, Berlin (Tschick), en 
la que Fatih Akin es concentra en els 
personatges de dos adolescents. Maik i 
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Torna la momia
A Montbui •  La momia

RAMON ROBERT / 

Q uan encara tenim molt fres·
ques les imatges d’unes pel·
lícules sobre mòmies egípci·

es que han tingut  de protagonista al 
sempre divertit Brendan Frasser, re·
sulta ser que la indústria del cinema 
nord·americà es treu de la txistera una 
nova mòmia, aquesta vegada empai·
tada i combatuda per Tom Cruise, un 

actor que darrerament no sap molt bé 
què fer amb la seva fama. 
Atapeïda d’efectes especials, amb un 
ritme de vegades trepidant i molta lle·
nya repartida, La momia versió 2017 
torna a barrejar acció, aventures i fan·
tasia per a construir un blockbuster 
de consum estiuenc per a grans audi·
ències. De tot plegat en surt un simple 
entreteniment en el qual mana l’efecte 
digital, just el que vol l’espectador dis·
posat a pagar una entrada per veure un 
producte d’aquestes característiques.

Família disfuncional
A Montbui •  Señor, dame paciencia

RAMON ROBERT / 

N ascut a Barcelona a l’any 
1964, l’actor (i també autor, 
productor i diplomat en in·

fermeria) Jordi Sánchez és especial·
ment conegut per les seves sèries a la 
televisió catalana (Plats bruts) i a les 
televisions espanyoles (Cuerpo de élite, 
La que se avecina). Ha fet també tea·
tre i cinema, i ara és el protagonista 
de Señor, dame paciencia, una comè·
dia cridanera i caricaturesca, que juga 
amb els estereotips i amb els tòpics, 
molt en la línia d’Ocho apellidos vascos 
/ catalanes. De fet, aquelles pel·lícules, 

com la que aquí comentem, han estat 
produïdes per la mateixa companyia, 
Atresmedia.
Amb guió i direcció d’Álvaro Díaz 
Lorenzo, Señor, dame paciencia de·
senvolupa el argument a partir del 
personatge interpretat per Jordi Sánc·
hez. Aquest fa de don Gregorio, un 
banquer molt conservador, del Reial 
Madrid i rondinaire.  Un seguit de cir·
cumstàncies portaran a l’enfadós don 
Gregorio a viatjar a Andalusia, on hau·
rà de reunir·se amb els seus tres fills 
i les respectives parelles d’aquests: un 
anti·sistema, un català molt culer i un 
basc negre i gai. 

Tschick.  Maik, un noi de 14 anys mar·
ginat per la seva classe, creix en el si 
d’una família rica i disfuncional a Ber·
lín. Durant les vacances estiuenques, 
la seva alcohòlica mare ingressa en 
rehabilitació mentre el seu pare s’ab·
senta amb el seu jove ajudant per un 
presumpte viatge de negocis. Maik està 
sol a casa, a la seva piscina, fins que un 
nou company de classe anomenat Tsc·

hick, jove immigrant rus, apareix amb 
un cotxe robat. Junts es llancen a la 
carretera sense pla aparent. 
A mig camí entre el relat social i la 
road movie adolescent i iniciàtica, 
aquesta és una pel·lícula molt especial. 
Sigui un drama lleuger o una comèdia 
agredolça, la pel·lícula de Fatih Akin 
esdevé notable i satisfactòria.



A Tous •  Goodbye, Berlin

LA CASA DE  LA ESPERANZA 
Estats Units. Drama. De Niki Caro. Amb Jessica Chastain, 
Daniel Bruhl, Johan Heldenbergh.  
. Jan i Antonina Zabinski, el director del zoo de Varsòvia i la 
seva dona, van ajudar a salvar centenars de persones (i tam-
bé a molts animals del zoo) dels nazis després de la invasió 
de Polònia per les tropes alemanyes al setembre de 1939. 
Basada en fets reals.

WONDER WOMAN
Estats Units. Fantasia i acció. De Patty Jenkins. Amb Gal 
Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, Elena 
Anaya.
. Abans de ser Wonder Woman, ella era Diana, princesa de 
les Amazones, entrenada per ser una guerrera invencible. 
Però un pilot nord-americà li parla d’un gran conflicte exis-
tent en el món, la Primera Guerra Mundial. Diana decideix 
sortir de l’illa convençuda que pot aturar la terrible amena-
ça. I descobreix tots els seus poders i el seu veritable destí

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.
 

SEÑOR, DAME PACIENCIA
Espanya. Comèdia. D´ Álvaro Díaz Lorenzo. Amb Jordi 
Sánchez, Megan Montaner, Eduardo Casanova. 
Gregorio es un banquer molt conservador, del Reial Madrid 
i molt rondinaire- Quan la seva dona mor sobtadament, és 
veu obligat a passar un cap de setmana amb la família a San-
lúcar de Barrameda. Aquest viatge, insensat i multicultural, 
posarà a prova la tolerància i la capacitat de perdonar d’una 
família molt disfuncional.

GOODBYE, BERLIN
Alemanya. Comèdia dramàtica. De Fatih Akin. Tristan 
Göbel, Anand Batbileg, Nicole Mercedes Müller.. 
Maik, un noi de 14 anys marginat per la seva classe, creix en 
el si d’una família rica i disfuncional a Berlín. Durant les va-
cances estiuenques, els seus pares s’absenten. Maik està sol 
a casa, a la seva piscina, fins que un nou company de classe 
anomenat Tschick, jove immigrant rus, apareix amb un cot-
xe robat. Junts es llancen a la carretera sense pla aparent.  

LA MOMIA
Estats  Units. Fantasia i acció. De Alex Kurtzman. Amb 
Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Bou-
tella. 
Tot i estar enterrada en una tomba en el més profund del 
desert, una antiga princesa trenca el seu llarc son i es des-
perta en l’època actual, portant amb si una maledicció que 
ha crescut fins a límits insospitats amb el pas milers d’anys. 
Ha tornat la mòmia !..

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) 

PER CANVI DE DIRECCIÓ I MANTENI-
MENT, LA SALA ROMANDRÀ TAN-
CADA ELS DIES 30 DE JUNY I 1 I 2 DE 
JULIOL

LA CASA DE LA ESPERANZA 
Dll: 18:00/20:00
Dc: 18:00/20:00/22:00
Dj: 20:00

PROPERAMENT
GRU 3 / LA GUERRA DEL PLANETA 
DE LOS SIMIOS

1/ GRU 3 3D (TP)
Dv a Dj: 16:00
1/ GRU 3 (TP)
Dv: 18:00/20:00/22:00/00:00
Ds: 12:00/14:00/18:00/20:00/22:00
/00:00
Dg: 12:00/14:00/18:00/20:00/22:00
Dll a Dj: 12:00/14:00/18:00/20:00

2/ WONDER WOMAN 3D (12A) 
Dv Dll a Dj: 16:40
Ds i Dg: 13:40/16:40
2/ WONDER WOMAN (12A) 
Dv a Dj: 19:30/22:15
2/ LOS PITUFOS (TP) 
Ds i Dg:11:55

3/ LA MOMIA (12A)  
Dv Dll a Dj: 15:50/18:15/20:30/22:45
Ds i Dg: 
12:30/15:40/18:20/20:30/22:45

4/ WONDER WOMAN (12A)
Dv: 15:45/18:30/21:15/00:10
Ds: 12:45/15:45/18:30/21:15/00:10
Dg: 12:45/15:45/18:30/21:15
Dll a Dj: 15:45/18:30/21:15

5/ GRU 3 (TP)
Dv i Ds: 17:00/19:00/21:00/23:00
Dg a Dj: 17:00/19:00/21:00
5/ GRU 3 (en català) (TP)
Ds i Dg: 13:00/15:00

6/ SEÑOR DAME PACIENCIA (12A)
Dv: 16:20/18:20/20:20/22:30/00:15
Ds: 13:55/15:55/17:55/19:55/21:55
/23:55
Dg: 13:55/15:55/17:55/19:55/21:55
Dll a Dj: 16:20/18:20/20:20/22:30
6/ BEBE JEFAZO (TP)
Ds i Dg: 11:55

7/ VIGILANTES DE LA PLAYA (16A)
Dv a Dj: 17:15
7/ PIRATAS DEL CARIBE (7A)
Dv: 19:45/22:30
Ds: 12:20/19:45/22:30
Dg a Dj: 19:45/22:30
7/ LA CASA DE LA ESPERANZA (12A)
Dg: 12:20

8/ CAPITAN CALZONCILLOS
Dv: 16:15
Ds i Dg: 12:55/14:50/16:50
Dll a Dj: 16.50
8/ LA CASA DE LA ESPERANZA (12A)
Dv a Dj: 18:45
8/ LOS VIGILANTES DE LA PLAYA 
(16A)
Dv a Dj: 21:20
8/ DEJAME SALIR (16A)
Dv a Dg: 23:40

SALA AUDITORI

SEÑOR DEMA PACIENCIA
Dv: 18:30/20:30
Ds:16/30/18:40/20:30
Dg:16:30/18:40/20:30

SALA PETITA

LA MOMIA
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:15/18:30/20:40
Dg.: 16:15/18:30/20:40

MARAVILLOSO BOCCACCIO (12A)  
Dg: 18:00
GOODBYE BERLIN (12A)  
Dg: 19:55
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Sira Farnos Sola
Mª Dolors Rabell

Mª Àngels Just Valles
Marina Valles Pelfort

Toni Claramunt Codina
Gal·la Escudero Martí

Armand Brunet-Muñoz
José Luís Domènech Fnz.

Esteve Camps Oviedo

Carme Masafret

Pep Marsal

Amador Sola Rodríguez

Jordi Miret Estruch

Martí Claramunt Borrella

Laia Vaques Mora

Teresa Segura

Gemma Serch Quintana

Jordi Padró Cabeza
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SORTEIG
ENTRADES 

MUSEU DEL TREN

SORTEIG
2 Entrades

sorteig d’un vol 
amb globus

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Entrades Yelmo Cines

Vol en globus

Abonament Amics de la Música

Entrades Museu del tren

Escalada

Entrades Teatre Nu

Val de xapa i pintura

www.yelmocines.es
902 22 09 22

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684
www.ateneuigualadi.cat

93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com
931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ingravita.cat
937 495 779

www.museudeltraginer.com

938 048 852

www.planxisteriagelabert.com

938 032 198

www.teatrenu.com
677 51 96 25
93 805 08 63

railhome.com

676 959 431
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Juny/Juliol
30: Marçal de Llemotges; Emiliana.
1: Domicià; Aaró; Elionor (Leonor). 

2: Procés i Martinià; Bernadí Realino, Joan-Francesc Regis.
3: Tomàs; Heliodor; Jacint; Lleó II, papa.  

4: Isabel de Portugal; Laureà; Berta; Valentí Berriochoa,.
5: Antoni-Maria Zaccaria; Miquel dels Sants; Filomena. 

6: Maria Goretti; Isaïes; Ròmul. 

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

Josep Maria Llucià Castillo

Ha mort cristianament a Igualada, a l'edat de 84 anys, el dia 25 de juny del 
2017, acompanyat de tota la seva família.  La seva esposa Ma Rosa, les seves 
filles, Carmen i Enric, Rosa i Pere, Laura i Kiko, els seus néts Joan, Josep Ma, 
Guim, Ricard, Martí, Ma Rosa, Elisabet, Pol i Carlota, la seva cunyada Rosa i el 

seu nebot Toni i Judit, Ton i Jep, i família tota ho fan saber a llurs amics
 i coneguts i els preguem de voler-lo tenir present en les seves oracions.

La família Llucià agraïm totes les vostres mostres d’afecte.

Joier

Igualada, 29 de juny de 2017

ESGLÉSIA / LA VEU 

El papa emèrit Benet XVI va 
complir aquest dimarts, 27 de 
juny, 40 anys d’haver estat creat 
cardenal pel beat papa Pau VI, 
el 27 de juny de 1977. El Sum-
me Pontífex emèrit tenia 50 
anys quan va ser creat cardenal 
i feia alguns mesos que servia 
com a arquebisbe de Munic i 
Freising, a Alemanya.
Al novembre de 1981 el papa 
sant Joan Pau II el va designar 
prefecte de la Congregació per 
a la Doctrina de la Fe, on va ser-
vir durant gairebé 25 anys, fins 
que va ser escollit successor de 
Sant Pere al conclave d’abril de 
2005. Després de 8 anys com a 
Pastor Universal de l’Església, al 

febrer de 2013 va renunciar. Des 
de llavors viu resant i estudiant 
al monestir Mater Ecclesiae, al 
Vaticà.
Fa gairebé exactament un any, a 
finals de juny de 2016 i en tor-
nar del seu viatge a Armènia, el 

papa Francesc va respondre a 
una pregunta al vol de tornada 
a Roma sobre si a l’Església hi 
ha dos papes.
El Sant Pare va explicar que 
Benet XVI va dir clarament 
“que es retirava a ajudar l’Es-

El papa emèrit Benet XVI compleix 40 
anys de cardenal

glésia amb l’oració. I Benet és 
al monestir resant: jo he anat 
a trobar-lo moltes vegades o al 
telèfon”. “No una vegada, sinó 
diverses vegades, he dit que és 
una gràcia tenir a casa l’avi savi. 

També li ho he dit a la cara i ell 
riu, però ell és per a mi el Papa 
emèrit, és l’avi savi, és l’home 
que em custòdia l’esquena amb 
la seva pregària”, va dir Fran-
cesc.
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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 30: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 1: SECANELL
Òdena, 84

Dia 2: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 3:  BAUSILI
Born, 23

Dia 4: CASAS V
Soledat, 119

Dia 5: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 6: ADZET
Av. Barcelona, 9

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

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

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

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de SERGI VALLÈS /  
Director del Festival de Llegendes de Catalunya

Divendres, 30 de juny de 2017

“La tradició oral de les 
llegendes hi serà sempre” 

Soc actor i em dedico a feines relacionades amb el teatre i l’audiovisual. 
Dirigeixo el Festival de Llegendes de Catalunya de Sant Martí de Tous. 

Vaig néixer a l’Escala, als 18 anys em vaig traslladar a viure a Barcelona 
a estudiar interpretació i des de llavors visc allà. Ara tinc una ciutat: 

Barcelona, i dos pobles: l’Escala i Tous. Tinc sort!

Aquesta és la 8a edició del festival de Llegendes de 
Catalunya. Qui l’organitza?

L’organització és a càrrec de l’Associació És Llegen-
da, en col·laboració estreta amb l’Ajuntament de Sant 

Martí de Tous. Tot això juntament amb un gran grup de volun-
taris sense els quals seria impossible dur a terme aquest esdeve-
niment, avui en dia.

Quins van ser els objectius inicials del festival?

Tot va començar d’un encàrrec de l’Ajuntament de Sant Martí de 
Tous que buscava un esdeveniment anual que vinculés el poble 
amb el territori. I va ser a partir d’aquí on, amb la Nidia Tusal 
vam començar a pensar què lligava amb el poble. De seguida vam 
caure en les llegendes que s’han recuperat, que avui en dia enca-
ra s’expliquen i que, precisament, l’Elisa Vidal ha recollit en un 
llibre.

Com ha anat evolucionant al llarg dels anys el Fellescat?

Davant la sorpresa de veure que aquest festival tenia un lloc en 
la cultura popular, que tenia un interès, que la gent venia i el va-
lorava, que la Generalitat també va veure-ho clar, el Festival ha 
evolucionat i ha anat creixent i fent-se més conegut: aquest any 
tenim com a col·laboradors TV3 i Catalunya Ràdio, per exemple. 
El Festival ha anat creixent a poc a poc, perquè no es desbordi 
el poble i crec que avui en dia té la mida que ha de tenir. Ara bé, 
cada any sí que el fem créixer quant a qualitat. Actualment oferim 
una varietat molt rica d’activitats: amb una programació per a 
adults i una altra de familiar, espectacles diversos però tots relaci-
onats amb el món de les llegendes, com màgia, humor... També el 
festival ha evolucionat quant a qualitat de serveis: avui el visitant 

ve i troba lavabos, espais per refrescar-se, espai per a nadons...

Quins criteris seguiu a l’hora d’escollir els espectacles que s’hi 
poden veure?

Les llegendes són l’eix principal i mirem que hi hagi un equilibri 
entre el territori, que n’hi hagi de tots els Països Catalans, també 
cada any tenim dones d’aigua i a la nit es pot gaudir de les llegen-
des més de misteri. Actualment ens és una mica difícil trobar es-
pectacles que ja existeixin perquè no n’hi ha tants sobre llegendes. 
La feina de recerca és molt intensa. Enguany ve una Associació 
del Conflent -un grup amateur- que han recuperat llegendes de la 
seva terra, però el que costa més es trobar això, trobar espectacles 
per poder programar. D’altres es creen especialment per venir a 
Tous o bé són espectacles que s’adapten per incloure-hi llegendes. 
Precisament per això cada any produïm un espectacle i enguany 
serà un que fa Teatre Nu que es diu La Cérvola blanca, basat en la 
llegenda. A la vegada aquests espectacles que es creen per venir 
aquí, després poden girar per Catalunya.

Què trobarà el públic que s’acosti aquest any a Sant Martí de Tous?

La novetat principal d’aquest any és que el públic trobarà propos-
tes contemporànies sense perdre l’essència de la llegenda com a 
cosa antiga. La tradició oral hi serà sempre però volem apropar 
propostes diferents que expliquin les llegendes, per exemple a 
través de la màgia. O poder veure la Lola Vendetta, amb una pro-
posta feta expressament per a nosaltres. O el Roger Coma, que 
farà una anàlisi des del seu punt de vista de l’humor absurd basat 
en llegendes del Pla de l’Estany. Com sempre fem una programa-
ció en què les activitats es fan diverses vegades perquè el visitant 
tingui facilitat a l’hora de triar. El Festival cada any és diferent, 
perquè el contingut cada any és nou.

L’Apagada del Misteri és l’acte central del cap de setmana. 
Cada any compteu amb un actor o actriu del panorama català. 
Aquest any ve la Victòria Pagès.

És una sort poder comptar amb actors i actrius que venen, a ve-
gades sense saber massa a què s’enfronten i que sempre surten en-
cantats de l’experiència. La Victòria interpretarà la llegenda Terra 
Erma, de la Blanca Torà. Aquest any, com a novetat, l’Apagada 
del Misteri s’acabarà dins el pati d’armes del Castell de Tous, un 
emplaçament espectacular. Cal agrair a Espai Gastronomia, de 
l’Hotel America, actual llogater del castell per cedir-nos l’espai.

Darrere del Festival hi ha una gran tasca d’organització i co-
ordinació.

La gestió del Festival és un any de feina: un cop acabat el festival 
es fa una valoració oberta al poble, perquè tothom pugui opi-
nar. Cal cercar les subvencions de les institucions, les empreses 
que vulguin col·laborar. També s’ha de començar a treballar la 
programació. A Sant Martí de Tous mai ens trobem amb pro-
blemes i sempre estan disposats a col·laborar. Vull posar un 
especial èmfasi en la gent de Tous, que ens posen totes les faci-
litats possibles perquè tot surti bé: els bars del poble treballen 
fortament per donar bon servei, el Punt d’informació funciona 
correctament. Treballem amb gairebé 200 voluntaris, que és un 
20% de la població; també s’ha de donar les gràcies als propie-
taris que seguen els camps per poder utilitzar-los com a zones 
d’aparcament, a Agrocomercial Claramunt que ens porta les 
bales de palla que serviran de seients, l’Ajuntament hi posa un 
esforç brutal. Estem summament agraïts.

Cristina Roma

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

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

Presidenta Comissió d’Investigació “Operació Catalunya”
Jordi Madrid, 

1r Tinent Alcalde de Piera
Fes la teva pregunta a: piera@esquerra.cat  

o el dia de l’acte la podràs fer en persona!

Piera

Gabriel Rufián a Piera

esquerra.cat

Avui

La història s’explica de moltes maneres. No sempre ajustades a la realitat. L’Ara del 25 de juny publicava les vivències viscudes per Bru Rovira 
amb la caravana de la Torxa Olímpica. Feia esment que “a Igualada, la caravana tenia previst un recorregut, però l’alcaldessa el va modificar” 
i explicava les peripècies per fer-ne una de falsa l’endemà. Gairebé el mateix que va fer en Fraga a Vigo. Però a Igualada no hi havia alcaldessa. 
L’alcalde era Jordi Aymamí, però aquell dia era a França. Va ser l’alcalde accidental Xavier Badia qui va haver d’esmenar l’error municipal 
negociant amb el COOB. El matí del 19 de juny del 1992 la flama va passar oficialment per Igualada. I el mateix dia a quarts de deu de la nit, 
sis atletes igualadins, van rellevar-se per passejar les torxes oficials per l’interior de la ciutat... Aleshores va ser un escàndol. Un “pam de nas 
olímpic” que ara s’explica desdibuixat, però del que tenim proves ben evidents. I els sis atletes van poder quedar-se unes torxes oficials...


