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L’EDITORIAL

Gràcies, UEA
L a Unió Empresarial de l’Anoia va decidir, 

ahir al vespre, atorgar-nos un reconeixe-
ment especial dins dels Premis UEA que 
anualment concedeix en ocasió del Sopar 

de l’Empresari. És, per a totes les persones que cada 
setmana fem possible l’edició d’aquest setmanari i 
cada dia estem pendents de l’actualitat amb l’edició 
digital de Veuanoia.cat i 
les xarxes socials, tot un 
honor aquesta menció, i, 
alhora, un orgull per la 
feina ben feta al llarg de 
tres dècades i mitja du-
rant les quals hem estat 
sempre, superant totes 
les tempestes, al peu del 
canó de la informació a 
la comarca de l’Anoia.
Igualment, aquest premi 
no tindria cap sentit sen-
se els qui ens han ajudat amb escreix a fer-nos grans, 
els nostres apreciats lectors i subscriptors, i, molt 
especialment també, els nostres clients comerci-
als, que segueixen confiant en l’experiència que ens 
atorguen 35 anys d’existència i un estil de periodis-
me de proximitat que forma part del nostre ADN. 
Òbviament, al llarg d’aquestes tres dècades, com ha 

succeït amb moltes de les empreses amb les que ahir 
compartíem el Sopar de la UEA, també hem hagut 
d’adaptar-nos als nous temps, amb l’aplicació de les 
noves tecnologies en el camp de la informació i la 
redefinició de les nostres estratègies en funció dels 
canvis, imponents i constants, als quals tampoc ha 
pogut escapar-se el model de comunicació més pro-

pera al ciutadà. 
Ens sentim satisfets 
d’haver superat mo-
ments que no desit-
gem a ningú, i, més 
encara, estem molt 
contents per poder 
continuar essent, amb 
totes les garanties de 
fidelitat als nostres 
lectors i clients, el 
mitjà de comunicació 
de referència a la co-

marca de l’Anoia. 
Aquest és per a nosaltres un any de celebració, que 
ja vam compartir amb tota la premsa comarcal del 
país acollint-la fa dos mesos a Igualada, i el reco-
neixement de la Unió Empresarial ens esperona a 
continuar amb més il·lusió el camí, en defensa d’una 
premsa catalana, lliure i independent. 
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#latevaveu

José Manuel Villarejo, excomissa-
ri de la Policia Nacional, va posar 
llum a les clavegueres de l’estat en 
el programa ‘Salvados’ entre altres 
‘perles’ va dir: “vull donar la meva 
versió abans de tenir algun accident 
de trànsit o alguna cosa així” i també 
“El Centre Nacional d’Intel·ligència 
té una secció  per controlar jutges i 
fiscals que s’anomena control de to-
gues.”

Victòria Álvarez, la exnovia de Jor-
di Pujol Ferrusola, va declarar a la 
comissió del Parlament català que 
la van ensarronar al restaurant La 
Camarga (juliol del 2010) “Alicia  
Sánchez Camacho és una traïdora i 
mentidera. Ella i el seu amic José Za-
ragoza, del PSC, van contractar els 

serveis de Método 3 per gravar les 
nostres converses. Alicia no és una 
víctima. És la culpable.”

Jaime Barrado, un excomissari de 
policia, assegura en el documental 
‘Las cloacas de Interior’ que  “a la 
policia hi ha sicaris que treballen 
a l’ordre de qui més paga” i afegeix 
“que el sistema és tan corrupte que 
expulsa els decents.” 

Ana Pastor, presidenta del Con-
grés, ha rebutjat dues setmanes des-
prés de que Carles Puigdemont, 
president de la Generalitat, li enviés 
la petició d’intervenir en el ple del 
Congrés. Li ha retornat una carta 
on diu que “segons l’article 87 de la 
Constitució i l’article 127 del regla-
ment de la Cambra baixa, la seva 
compareixença només es podria 
acollir en el cas de presentar una 
proposició de llei i que aquesta hau-
ria de ser debatuda i votada. Fora 
d’aquest procediment, el reglament 
no contempla cap debat en sessió 
plenària en què pogués sol·licitar 
comparèixer”. Però ofereix  “l’alter-
nativa de la comissió de les comu-
nitats autònomes del Senat, on a 
aquestes sessions hi poden assistir, 

segons l’article 83.1 del reglament del 
Senat, tots els diputats que desitgin 
escoltar els seus plantejaments.” Però 
el president del Senat, quan se li va 
demanar, va dir que no.

Pablo Iglesias, líder de ‘Podemos’ 
considera que “el Rei Felip VI ha as-
sumit una visió estreta de la realitat 
d’Espanya, la mateixa que defensen 
les forces polítiques de dretes, i que 
aquesta perspectiva constitueix un 
perill per a un futur en comú.”

Joan Carles I, rei emèrit, no va ser 
convidat a la commemoració de la 
‘Transició’, perquè segons Ana Pas-
tor, “el reglament de la Cambra no ho 
permet”. Però el monarca es va enfa-
dar molt veient com molts diputats 
hi anaven amb les seves famílies.

Fernando Sánchez Costa, diputat 
del PP al Parlament de Catalunya, 
va defensar la llei que anul·la tots els 
judicis franquistes, i va voler “deixar 
clar que els populars no s’oposen a la 
tramitació, però s’ha ser rigorós per 
no fer una farsa”. I va afegir “el fran-
quisme mereix condemna, perquè va 
deixar una reguera de sang i les seves 
víctimes mereixen reparació.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Marta Pallarès 
@martapal_igd 

Des d’ahir a la tarda cremant la paperera de la 
Pobla de tant en tant ens arriba l’olor a cremat 

a Igualada @RadioIgualada @VeuAnoia

Toni Marlès 
@tonimarles  

En aquests casos les empreses haurien de fer-
se càrrec de les despeses d’extinció.

Despesa indigent d’aigua de boca i d’efectius.

Maria Senserrich 
@msenserrich  

Reunió del Pacte Nacional per la Indústria al 
Parlament amb la Directora General 

d’Indústria @angelschacon  #Igualadapower

Ignasi Vich 
@ignasivich  

Un honor que el MHP @KRLS Il-lustri la 
presentació del #Referèndum amb la imatge 
del meu fill empenyent la seva àvia. #1Oct @

assemblea

Francesc Esteve 
@funkyover  

un repte solidari i en solitariuna motxilla
uns nassos per repartir entre els peregrins

una ONG que rebrà tot el recaptat 
#RiuadadeNassos

Joan Domingo 
@joan_do  

Un any més, necessitem el vostre suport x 
la tronada perquè @ajigualada no fa la seva 

feina. Gràcies per endavant! #sensepólvorano-
hihafesta

Eu Balloon Festival 
@Ebf_Igualada 

Les obres del taller de globoflexia estaran ex-
posades a la Nau de les Encavallades dins d’un 

altre iglú! #ebfIGD @culturaigualada

U.D. MONTSERRAT 
@UDMONTSERRAT  

Felipe Orozco, procedente del @CFIgualada_ 
, última incorporación! La portería estará en 
buenas manos! #soñemosjuntos #volveremos

Creu Roja Anoia 
@creu_roja  

Ens desplacem a #pujalt Per donar support 
amb una ambulància i socorristes. #IFPujalt

AjPobla de Claramunt 
@poblaclaramunt 

La Piscina Municipal se suma, el 9 de juliol, 
a la campanya solidària per L’esclerosi Múlti-

ple.#esclerosismultiple #mullat #piscines



É s la cançó que va escriure Titot que va 
aixecar certa polseguera L’11 de Se-
tembre passat perquè hi va haver es-

pavilats que hi van veure una exaltació de la 
violència, en confondre les atxes amb les des-
trals... La cançó també va iniciar l’acte convo-
cat per les entitats independentistes a l’avin-
guda de Maria Cristina de Barcelona, l’11 de 
juny, el diumenge després que se’ns anunciés 
la data i pregunta del Referèndum. Em sem-
bla ben il·lustrativa, la cançó. Endavant!, això 
no hi ha qui ho pari! Deixeu-me començar 
d’aquesta manera contundent i interessada...
Aquests dies, com més ens acostem a l’1-O, 
no paren de sortir “novetats”.  La més impor-
tant, quan ja tinc mig embastat l’article, és la 
presentació de la llei que regularà el referèn-
dum que s’ha fet públic aquest dimarts. A ho-
res d’ara tothom n’hem pogut llegir la lletra 
menuda i la més cridanera i ja no podrem dir 
que ens falta informació de com es vol fer el 
referèndum, que ens amaguen l’ou, que tot 
és molt fosc... Ep!, una altra cosa és com se 
les manegarà el govern espanyol per torpe-
dinar-nos, però avui em ve de gust, copiant 
l’alè de solemnitat que es respirava al Parla-
ment aquest migdia de dimarts, reproduir 
el punt quart de l’article cinquè de l’esperada 
llei: “Si el recompte dels vots vàlidament 
emesos dona com a resultat que n’hi ha més 
d’afirmatius que de negatius, implica la in-
dependència de Catalunya. A tal efecte el 
Parlament de Catalunya dins els dos dies 
següents a la proclamació dels resultats per 
part de la Sindicatura electoral celebrarà 
una sessió ordinària per a efectuar la de-
claració formal de la independència de Ca-

talunya, els seus efectes i acordar l’inici del 
procés constituent.” Senyor director:  Perme-
teu-me la negreta.
La Veu de l’Anoia també ha incorporat nove-
tats relacionades amb el procés, com les entre-
vistes de la nova secció Veus del Sí, Veus del 
NO  de les últimes edicions, que han d’ajudar 
a crear opinió i a guanyar, esperem-ho, “adep-
tes”. Ja em perdonareu que no surti d’aquest 
llenguatge poc afinat, i tendenciós,  ja ho re-
conec, però les coses són així: hi ha els qui 
estem pel Sí i no podem abaixar cap guàrdia 
fins al Referèndum; és clar que els partida-
ris del No també s’han de poder fer sentir i 
nosaltres que ens n’alegrarem perquè voldrà 
dir que reconeixen el repte i l’afronten. En fi, 
com deia JM Tresserras la setmana passada 
en aquest paper, que trobin el “seu Guardiola” 
i a fer campanya com deu mana.
Dèiem novetats. Per part dels “altres”, no tan-
tes; de fet, més aviat veiem cada dia repeti-
cions de jugades carregades de reiteracions: 
que no fareu el referèndum, que convocareu 
abans eleccions autonòmiques, que us caurà 
tot el pes de la llei, que el govern (de Madrid) 
mourà tota la maquinària que té a l’abast per 
avortar la criatura que hem concebut amb 
pràctiques diabòliques ...  I aquí es troben tots 
els colors de l’unionisme -que en realitat és 
del tot monocromàtic: no sou ningú, la sobi-
rania és de tot el poble espanyol, no us podeu 
saltar la Constitució. I que ja ho veurem, ja. 
Des de més a prop, des de dintre, tampoc no 
ens donen gaires alegries: des de la senyora 
Colau, la que ha superat tota mena d’obstacles 
i s’ha guanyat la fama de dona revolucionària, 
ara ens fa saber que “tirar milles amb el refe-

rèndum no és eficaç”, ves quines coses; l’Ice-
ta fins i tot ens informa que han muntat una 
web al servei de la ciutadania contra el procés 
i, per acabar a dia d’avui, aquests dies ha estat 
notícia la colla de Duran i Leida que anunci-
en un partit nou: Units per Avançar, marede-
deu quantes coses hi ha que deuen a Madrid!
Som a menys de tres mesos per al Referèn-
dum, tenim un tram final que hem de cobrir 
i el cobrirem perquè ja “som en un punt de 
no retorn i que això s’acabarà bé...”, com de-
ien Vicent Partal i Salvador Cardús en una 
entrevista a El Punt Avui. Els altres que fa-
cin la seva i nosaltres a la nostra, superant 
etapes i obstacles com el que hagi suposat el 
cas del conseller Baiget que, en qualsevol cas, 
ha servit per mostrar el tremp del president 
Puigdemont i la unitat del govern davant els 
entrebancs.
Nosaltres, endavant les atxes!; ell són els des-
tralers!  
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FRANCESC RICART Endavant les atxes!

#L’enquesta de la setmana

Era necessària la inversió de 400.000 € 
per la gespa i el camp de vol d’Igualada?

 Sí 19%  No 81%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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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

25è VÒLEI SORRA D’IGUALADA

Aquest any el Vòlei Sorra compleix 25 anys, durant els quals ha 
evoucionat i crescut convertint-se en un dels campionats d’estiu de 
referència. Per molts anys!.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

ELS VEÏNS DE PUIG RA-
BAT, INSATISFETS AMB 
LA TALA D’ARBRES
Veïns de Puig Rabat

Els veïns de la zona de Puig Rabat 
d’Òdena estan  insatisfets per la darrera 
tallada d’arbres que l’ajuntament ha fet 
amb la supervisió  i col·laboració de la 
Diputació de Barcelona. L’Ajuntament 
va publicar en el butlletí municipal que 
aquesta actuació millorava la seguretat 
d’aquesta zona en la protecció contra 
els incendis forestals que malaurada-
ment es produeixen estiu rere estiu.
Sembla estrany que els veïns puguin re-
nunciar a millores en la seva protecció 
contra aquests possibles incendis però 
el cert és que es queixen, i molt,  del 
procediment, diuen, de forma irregular 
emprat per l’Ajuntament en tot aquest 
procés.

En primer lloc ressalten la gran quanti-
tat de tala d’arbres innecessària incom-
plint el propi reglament que determina 
la llei de prevenció d’incendis i que 
quantifiquen en més del doble del que 
diu la llei.  “ens han rebaixat la qualitat 
de l’espai de forma innecessària ja que 
no sols incompleix la normativa sinó 
que la veiem del tot innecessària ja que 
els pins de les zones verdes estaven ben 
esporgats i el sòl perfectament net”. Un 
altre dels veïns es lamenta: “he hagut de 
presentar un recurs a l’Ajuntament de-
manant la nul·litat de l’actuació ja que 
s’han saltat tots els procediments exigits 
per la llei”.
Certament l’observació ‘in situ’ de com 
ha restat la zona és deplorable. Un al-
tre veí es queixa: “és com si ja hagués 
passat el foc produït per les motoserres. 
Veïns han plorat com si d’un foc s’ha-
gués tractat”.
Des de la redacció em volgut fer una 
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ullada a la documentació que ens han 
aportat i sí que observem que no s’ha 
seguit el que determina la llei, que exi-
geix fer un pla d’actuació aprovat per el 

Ple municipal, extrem aquest que no es 
produí, així com la tala desordenada 
d’arbres es molt més extensa del que en 
la pròpia llei es redacta.

Quan arriba l’estiu la pla-
ça esdevé un dels grans 
espais d’un ciutat. Els 
bars i restaurants obren 

més hores que mai i  les terrasses 
s’omplen de gent que busca passar 
la calor amb un refresc, un vermut 
o una cervesa, l’ autèntica reina de 

l’estiu. Les olives farcides, les tapes i les patates bra-
ves preparen l’àpat que vindrà. La plaça és un dels 
espais més bonics i emblemàtics de la civilització. 
Ja en temps dels grecs l’àgora era l’espai comú on 
els ciutadans anaven a debatre i parlar, a dialogar. 

BERNAT ROCA
@crossroads1815

La plaça
Com un home etern que contempla la història amb 
ulls espectadors, la plaça ha vist passar règims po-
lítics diferents, victòries esportives, festes infantils, 
concerts.... 
 És a la plaça on molts s’han enamorat o han rebut 
un bes furtiu en una barra. S’hi ha escoltat moltes 
converses on s’han gestat projectes i quimeres, nits 
de bohèmia i d’il·lusió que han caigut en el silen-
ci. També hi ha les històries de la gent gran que la 
recorden en temps de mercat que ja no tornaran, 
senyores grans que tot fent un cafè recorden la jo-
ventut perduda, les nits de lluna plena, els somnis 
d’envelat. La plaça quan està sola de nit és com l’eco 

buit d’una gran cerimònia, com una dama engala-
nada i sola a la llum de la lluerna. Molta vida hi 
ha quedat enrere, però no tanta com la que vindrà. 
Perquè amb el dia es renova el brogit de la plaça i el 
desig de conquerir la felicitat s’apodera de tots els 
qui es desperten i surten al carrer amb una espurna 
als ulls i les ganes de conquerir el món. 
La plaça ens recorda que no és tant important la 
vida eterna com l’eternitat de la vida. Que tot passa 
i que tot queda, com va dir Antonio Machado. Y 
que lo nuestro es passar. I que després de l’hivern 
sempre arriba la primavera i que l’estiu ens porta la 
promesa d’una nova màgica nit d’estiu.  
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Les platges de la demarcació de Barcelona 
comencen la temporada amb un 8,4 de valoració a Internet

La Diputació de Barcelona ha dut a terme l’innova-
dor Estudi de reputació online de les platges de la 
demarcació de Barcelona 2016, que reflecteix amb 
l’Índex de 8,47 sobre10 l’elevada satisfacció respec-

te a “l’experiència platja”. Els usuaris on-line han posat un 
notable alt a les platges dels municipis del litoral barcelo-
ní, que com cada any reben el suport de la Diputació per 
garantir-ne la seguretat i la salubritat. Aquest 2017, la cor-
poració ha destinat 830.000 € per a aquest suport, dins la 
campanya “Cuida les platges i Cuida’t tu”.

La bona valoració de les platges segons aquest estudi del 
Laboratori de Turisme de la Diputació, realitzat dins de 
l’àrea d’innovació en intel·ligència turística per a la millora 
de la competitivitat de les destinacions de la costa, es dóna 
a la major part del territori, tant entre turistes estrangers 
com entre visitants locals, i és menys elevada, tot i ser po-
sitiva, la puntuació emesa pel turista de la resta de l’Estat, 
molt especialment a la ciutat de Barcelona.

S’han analitzat més 270.000 continguts generats pels turis-
tes i visitants en relació a més de 120 platges de 26 destina-
cions, i que han estat compartides pels usuaris en platafor-
mes de referència a Internet, tant xarxes socials genèriques 
com especialitzades en turisme.

La reputació de les platges de la Destinació Barcelona està 
molt distribuïda entre les diferents plataformes online ana-
litzades, cosa que és interessant per multiplicar les opcions 
de captació de nous visitants, però que és també el princi-
pal desafiament per als gestors de les destinacions que vul-
guin realitzar un seguiment de la seva imatge a Internet.
Des d’un punt de vista qualitatiu, en general les platges de 
l’entorn de Barcelona són comentades en termes de tran-
quil·litat i de qualitat de la sorra i de l’aigua.

Campanya de platges 2017 de la Diputació

Salut Pública de la Diputació dóna suport, cada any, als 
municipis costaners de la demarcació -excepte a la ciu-
tat de Barcelona- per garantir-hi el servei de salvament i 
socorrisme, per al lloguer i el manteniment del material 
sanitari i de les infraestructures de vigilància, salvament i 
socorrisme, i per a campanyes d’educació i informació re-
lacionades amb la protecció i la promoció de la salut en les 
platges. Aquest any, s’han destinat 830.000 € per a aquest 
suport.

A més, se’ls facilita retolació i banderoles per a la identifi-
cació dels llocs de socors; para-sols per als llocs de socors 
per a la protecció del personal de salvament i socorrisme; 
polseres per identificar els infants i facilitar la seva trobada 
en cas de pèrdua, que es poden sol·licitar en els llocs de so-
cors; i cartells informatius de l’estat de la mar i de la radia-
ció ultraviolada, per a informació de les persones usuàries.
També s’ofereix material de sensibilització i educació sobre 
l’ús responsable d’aquests espais, com són el desplegable 
amb informació sobre mesures de protecció solar, de bany 
segur i de tractament per picada de medusa i el conte Els 
pirates de la platja que permet que els infants coneguin, de 
manera lúdica, els riscos que hi ha a la platja i els aprenguin 
a minimitzar.

Els ajuntaments ofereixen un servei de salvament i socor-
risme durant la temporada de bany amb l’objectiu de pre-
venir accidents tant a la zona immediatament limítrofa a la 
sorra com a l’aigua.

• La Diputació de Barcelona aposta pel big data on-line per millorar la competitivitat de les platges de la demarcació
• La corporació aporta als municipis del litoral barceloní 840.000€ per garantir la seguretat i la salubritat de les platges

Platja del Varador a Mataró  Crèdit Josep Cano  Diputació de Barcelona

Roca Grossa a Calella (Maresme) - autor Gonzalo Sanguinetti Diputació de Barcelona



E l diari El País, que 
en el passat va ser el 
mitjà de referència de 
l’esquerra espanyola -i 

també de determinada esquer-
ra a Catalunya- en la seva deri-
va actual anticatalana comet 

molts errors que el desqualifiquen com a mitjà 
de comunicació i el posen a l’alçada de pam-
flets com La Razón o ABC. El, per ara, darrer 
és de traca i mocador.
Diumenge El País publicava: “Un foro de mode-
lo bolivariano haria la Constitución catalana” 
Em pregunto que té a veure el Parlament de 
Catalunya i els processos participatius catalans 
amb la figura de Simon Bolívar. Només un in-
digent intel·lectual pot vincular el procés català 
amb el pare de la independència americana.
Per als que no sapigueu qui va ser Simon Bolí-
var us avanço unes dades biogràfiques: 
José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar 
Ponte y Palacios Blanco va néixer a Caracas el 
24 de juliol de 1783, va fer carrera com a mili-
tar i polític i va ser la figura més destacada de 
l’emancipació americana enfront d’Espanya. Va 
contribuir decisivament en la independència 
de Veneçuela, Bolívia, Equador, Panamà, Co-
lòmbia i Perú. 

Els avantpassats de Simon Bolívar venien de 
la nissaga dels Bolivarjauregui de la població 
biscaïna de La Puebla de Bolívar per part de 
pare i de Miranda de Ebro per part de mare. 
Als 16 anys, Bolívar va ser enviat a estudiar a 
Madrid on va conèixer -i casar-se- amb Maria 
Teresa Rodriguez del Toro y Alaiza, de la qual 
vuit mesos després enviudaria. A la mort de 
l’esposa viatja a París, Roma i retorna finalment 
a Veneçuela on, conscient del desastre de l’ad-
ministració colonial borbònica, s’uneix a les 
forces independentistes primer de Veneçuela i 
després de la resta de territoris colonials.
Bolívar va aconseguir treure Amèrica de les ur-
pes borbòniques tot i que no va aconseguir el 
seu projecte d’unir les cinc grans repúbliques: 
Veneçuela, Equador, Colòmbia, Bolívia i Perú 
en un sol estat, va ser president de Bolívia i per 
les seves idees i accions és considerat l’Home 
d’Amèrica. 
Veient el gran servei que Simón Bolívar va fer 
per als pobles oprimits d’Amèrica, em sento 
plenament -i sense cap complexe- bolivarià. 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Bolivarià? I tant! Hereus polítics del franquisme

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

S’han commemorat a Ma-
drid els quaranta anys 
de les primeres eleccions 
després del franquisme 

definides per alguns, amb exces-
siu optimisme, com a democràti-
ques. Considerar el període actu-

al com una democràcia amb tots els ets i uts s’ha 
de llegir més com un desig, encara no assolit, dels 
demòcrates sense adjectius que com una realitat 
que, es miri com es miri, resulta poc creïble. Que 
per què ho dic? Posaré un exemple ben proper. 
Les autoritats franquistes de l’època ni tan sols 
van permetre que el que 
avui és el primer partit de 
Catalunya —Esquerra— es 
pogués presentar a aque-
lles eleccions. I a ningú se 
li escapa que no va ser pel 
substantiu “esquerra” sinó 
per l’adjectiu “republicana”. 
Tornant a la commemo-
ració, alguns analistes po-
lítics han assegurat que 
era la primera vegada en 
quaranta anys que el rei 
espanyol es desmarcava 
de la dictadura franquista. 
No vaig estar gaire al cas 
del discurs així que no ho 
discutiré, però quan lle-
gia aquestes cròniques tan 
ensucrades no vaig poder 
evitar una certa incomoditat. Que el màxim re-
presentant d’una institució hereva directa del 
franquisme, una institució que només existeix per 
la decisió personal del dictador Franco, pretengui 
impartir lliçons de democràcia i fer advertiments 
a una part majoritària dels catalans sobre què es 
pot fer en democràcia sembla una broma de mal 
gust.   
Potser no és sobrer recordar que la monarquia 
actual és un invent que el dictador Franco es va 

treure de la màniga l’any 1969 per intentar per-
petuar el seu règim (“lo dejo todo atado y bien 
atado”). Gairebé mig segle després Espanya té una 
monarquia que mai s’ha sotmès a una votació de-
mocràtica de la ciutadania, ni durant la dictadura 
franquista per motius obvis, ni ja en democràcia 
per motius que potser tenen a veure amb la ne-
gativa rotunda de l’establishment a córrer el risc 
que la ciutadania tornés a votar, com l’any 1931, 
en clau antimonàrquica, quan els membres de la 
família Borbón van haver de tocar el dos cap a 
l’exili. 
Discrepant d’altres analistes, al meu entendre re-

sulta positiu que el rei emèrit, col·laborador di-
recte del règim franquista, no anés a l’acte. Ara 
bé, la cirereta del pastís d’aquesta gran comme-
moració espanyola va ser la medalla que les au-
toritats espanyoles actuals van entregar a un tal 
Rodolfo Martín Villa perseguit per la justícia in-
ternacional. En cas que els arguments anteriors 
no es consideressin suficients, aquesta medalla és 
molt indicativa que estem en una democràcia tu-
telada pels hereus polítics del franquisme. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

6  |  OPINIÓ Divendres, 7 de juliol de 2017



PUBLICITAT  |  7Divendres, 7 juliol de 2017

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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Publicacions Anoia va rebre ahir al vespre, en el Sopar de
l’Empresari, el premi especial UEA a la trajectòria empresarial
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El Sopar UEA 2017 
va tenir lloc a l’IES 

Milà i Fontanals i va 
premiar les empreses 

Rivisa, Iguana,
 Garatge Montserrat, 
Gràfiques Vilanova, 

Mútua General de 
Catalunya, Interior-
vista, el Clúster de 

l’Automoció, Dyneke i 
Publicacions Anoia

L’equip de La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat, a les portes de la nostra seu, al carrer del Retir d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU 

La  Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) va lliurar 
ahir dijous, tancada ja 

la nostra edició i en el marc 
del seu XVII Sopar Empresa-
rial, els Premis que anualment 
reconeixen la contribució dels 
petits i mitjans empresaris en 
el desenvolupament econò-
mic i social de l’Anoia, alhora 
que reconeixen les iniciatives 
empresarials i estimulen la 
millora de la competitivitat i 
la qualitat a les empreses de 
l’entorn. L’esdeveniment va 
tenir lloc a l’IES Milà i Fonta-
nals.
En aquesta ocasió, la UEA va 
decidir premiar de forma es-
pecial a Publicacions Anoia 
SL, empresa editora de La Veu 
de l’Anoia i Veuanoia.cat, per 
la seva trajectòria en ocasió 
del 35è aniversari. Es tracta 
d’un any molt especial per a 
aquesta publicació, que ja va 
acollir, fa dos mesos, el Con-
grés de la Premsa Comarcal i 
l’assemblea anual de l’Associa-
ció Catalana de la Premsa Co-
marcal, en un acte al Museu 
de la Pell.
També es va premiar a Rivisa 
(Premi a l’Empresa Innova-
dora), Iguana Comunicacions 
(Premi a la Capacitat Empre-
nedora), Garatge Montserrat 
(Premi a la Trajectòria Em-
presarial), Mútua General de 
Catalunya (Premi a la Institu-
ció), Gràfiques Vilanova (Pre-
mi al Compromís Social), In-

teriorvista (Premi a la Millor 
Implementació TIC, en col·la-
boració amb TIC Anoia), el 
Clúster de la Indústria d’Au-
tomoció de Catalunya (Pre-
mi Campus Motor Anoia) i 
Dyneke (Premi a la Millor 
Estratègia de Comunicació 
Empresarial, en col·laboració 
amb la Demarcació Catalunya 
Central del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya).

Més de 500 assistents
Més de mig miler de perso-
nes van assistir a l’edició d’en-
guany, superant en escreix els 
que van participar en l’edició 
de l’any passat. 

Blai Paco: “Estem motivats, 
units, animats i implicats”
El president de l’entitat, Blai 
Paco, ha assegurat durant el 
seu discurs que els empresaris 
anoiencs estan “motivats, ani-
mats, implicats i units”, i que 

“junts estem trobant la fór-
mula per treure la nostra co-
marca de la crítica situació en 
la que es trobava”. Així mateix, 
ha considerat que l’èxit dels 
fòrums empresarials celebrats 
durant tot el 2016 i aquest 
2017, així com la gran partici-
pació a l’edició d’enguany del 
Sopar, són una mostra “que 
és molt millor i més fàcil tre-
ballar en equip que lluitar en 
solitari”. 
Paco ha identificat “quatre 
potes essencials per millorar 
la competitivitat empresarial 
i dinamitzar l’economia de la 
comarca de l’Anoia”: coneixe-
ment i actitud, telecomuni-

cacions i subministraments, 
visibilitat a l’exterior, i infraes-
tructures. 
Ele president de la UEA, ha 
reivindicat la necessitat de 
comptar amb unes infraes-
tructures dignes perquè l’eco-
nomia anoienca pugui ser 
competitiva. D’una banda, da-
vant el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, ha 
reclamat la necessitat d’acce-
lerar la variant Abrera-Mas-
quefa i el desdoblament de 
la B-224. “La icona logística 
amb la que s’està convertint 
l’Anoia Sud fa imprescindible 
i urgent aquestes infraestruc-
tures”, ha sentenciat. 
D’altra banda, també ha re-
clamat el desdoblament de 
l’Eix Diagonal entre Vilafran-
ca i Manresa, entès com “una 
oportunitat única per verte-
brar el nostre país, facilitant 
que molts vehicles que arri-
ben a Vilafranca des del sud 
amb destí França no hagin 
d’arribar a Martorell”. Paco 
va apuntar que “caldrà tornar 
a pensar en l’Eix Transversal 
Ferroviari i el carril VAO d’ac-
cés a Barcelona per l’A-2 i la 
B-23”, dues velles reivindica-
cions de la patronal anoienca.

La importància 
de la formació 
El Sopar Empresarial ha es-
tat especial, ja que l’entitat 
ha escollit un espai inusual i 
diferent: l’Institut Milà i Fon-
tanals. Amb aquesta elecció, 
el món productiu ha volgut 
reforçar la importància de la 
formació en l’àmbit laboral i 
apropar el món empresarial 
als joves. L’objectiu de la tria 
era el de posar de manifest la 
manca de personal i millorar 
el desajust actual entre l’oferta 
i la demanda de professionals 
qualificats. I és que aquesta 
falta de professionals és una 
de les necessitats detectades 
en els diferents fòrums em-
presarials territorials i secto-
rials que l’entitat organitza des 
de l’any passat, amb l’objectiu 
de conèixer de primera mà les 
necessitats de les empreses. 
“Volem estar al costat dels 
joves que estan fent l’esforç 
de formar-se, i també volem 
estar al costat dels professors 
que treballen per ensenyar 
amb la màxima qualitat i do-
nar continguts que s’adaptin 
al màxim a les necessitats que 
reclama el món de l’empresa”, 
ha conclòs Paco.  La família Basols va rebre el premi a la trajectòria empresarial amb Garatge Montserrat.

Òdena, 14
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L’European Balloon Festival, amb més globus que mai
El “night glow” de 

demà dissabte promet 
ser espectacular, amb 
un piromusical dirigit 
per l’artista igualadí 

Jordi Enrich, i 
amb un concert de 

“Los Manolos”

Globus enlairant-se ahir dijous al matí.

REDACCIÓ / LA VEU 

M és globus que mai a 
l’European Balloon 
Festival. Un total de 

54 d’arreu del món participen 
aquest any en l’esdeveniment, 
que va iniciar-se ahir dijous 
amb una meteorologia prou 
òptima i amb un calendari 
d’activitats molt atapeït per a 
aquest cap de setmana. 
La 21a edició de l’EBF compta 
amb moltes novetats, sobretot 
per l’estrena de l’herba al nou 
camp de vol amb 25.000m2 
d’espai verd amb capacitat per 
acollir 2.000 persones assegu-
des en graderies (veure pàgina 
següent). L’EBF està impulsat 
per l’Ajuntament, l’empresa fa-
bricant de globus Ultramagic i 
l’empresa de vol Globus Kon-
Tiki.
A més dels diferents vols de 
competició, el Festival comp-
tarà també amb un dels seus 
plats forts tradicionals: l’en-
cesa nocturna de globus Night 
Glow Piromusical, que pre-
sentarà canvis i que es tancarà 
amb un concert del grup Los 
Manolos, dins del festival Anò-
lia. Es reedita també una Zona 
Village per a empreses del sec-
tor de l’aerostació, una Fun 
Zone amb activitats infantils el 
dissabte a la tarda i el projecte 
experimental Iglús de Vent, 
que tornarà a omplir el centre 
d’Igualada amb activitats cul-
turals i lúdiques d’entitats igua-
ladines dins de teles de globus 
reciclades. 
El programa complet d’actes es 
pot consultar a la pàgina web 
ebf.cat i a les pàgines del festi-
val a les xarxes socials Facebo-
ok i Twitter.
A nivell competitiu, els equips 
vinguts d’arreu hauran de com-
pletar amb èxit els reptes de vol 
plantejats per la direcció espor-
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tiva; tot un seguit de proves di-
vertides i espectaculars tan per 
al públic assistent com per als 
equips de vol.
Avui al matí es repeteix per ter-
cer any el “Vol de ciutat”, que 
permetrà veure una vintena de 
globus enlairant-se des de dife-
rents punts cèntrics d’Igualada 
com la Plaça de l’Ajuntament, 
la plaça de Cal Font, el parc de 
l’Estació Vella, l’Estadi Atlètic i 
l’Escola Àuria.

Quatre globus especials i un 
espectacular Night Glow amb 
“los Manolos”
La nota d’espectacularitat al cel 
d’Igualada la donaran quatre 
globus de formes molt especi-
als: el globus “Stuart the Mini-
on” (el  personatge d’animació 
protagonista de la coneguda 
pel·lícula americana “Els Mini-
ons”) pilotat pel britànic Nick 
Langley, un mussol fabricat a 
Igualada i pilotat per l’anglès 
Jeff Lawton i una mussola ano-
menada Chouette, també fa-
bricada per Ultramagic.

La nit de demà dissabte dia 8 
de juliol tindrà lloc l’encesa 
nocturna de globus amb piro-
musical simultani, el Night 
Glow Piromusical, que aquest 
any incorpora un fil conduc-
tor al voltant del concepte de 
volar. Amb el nom de “Volàtil”, 
l’artista igualadí Jordi Enrich 
dirigirà un espectacle de pro-
jeccions, llums, so i color amb 
participació de diversos iguala-
dins, on els globus il·luminats 
pels cremadors seguiran seran 
essent els protagonistes.
Per cloure la nit del dissabte 
tindrà lloc al mateix escenari 
del camp de vol el concert del 
grup Los Manolos, en el marc 
del festival Anòlia, que estan 
de gira amb motiu dels 25 anys 
de les Olimpíades de Barcelona 
1992.

Iglús de vent de tots colors
Tallers de globoflèxia, con-
tacontes, classes de swing, mà-
gia, esports, tallers creatius, 
concerts de sarsuela, de pop 
rock i de cant coral o l’especta-

cle del mentalista-il·lusionista 
Acherón Delacroix són alguns 
exemples de les nombroses 
activitats lúdiques i culturals 
que tindran lloc dins un Iglú 
de Vent en espais ben diver-
sos de la ciutat com la Basílica 
de Santa Maria, la nau de les 
Encavallades del Museu de la 
Pell, l’Escorxador, l’Espai Cívic 
Centre, la pista de l’Ateneu, Les 
Comes, la Biblioteca Central 
d’Igualada, el Viver del Rec, o 
el Casal Popular d’Igualada El 
Foment.
Un dels globus participants 
duu el logotip del 50è aniver-
sari d’Apinas, i com ja van fer 
l’any passat, els usuaris de la 
Fundació Privada Àuria ela-
boraran les bosses que s’en-
tregaran als pilots amb tota la 
documentació necessària per 
a participar al festival. La Sala 
l’Empremta, que cedeix l’em-
presa Gràfiques Vilanova, acull 
un muntatge que es podrà veu-
re des de l’exterior a qualsevol 
hora del dia, passant pel carrer 
de Santa Maria número 12, al 
cor de la muralla més antiga de 
la ciutat.
L’Ajuntament d’Igualada i 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada convoquen de nou el Con-
curs fotogràfic de l’European 
Balloon Festival, que premia 
fotografies realitzades durant 
els dies que dura el festival. El 
concurs està dotat amb premis 
de fins a 200 euros i diversos 
vols en globus. 

COMPETICIÓ
Divendres 7 de juliol
7.00h Vol de competició ‘El 
Vol de la Ciutat’. Sortida de glo-
bus diferents places i indrets 
d’Igualada: plaça de l’Ajunta-
ment, plaça de Cal Font, parc 
de l’Estació Vella, Estadi Atlè-
tic i pati de l’Escola Àuria.
20.00h Vol de competició.
Dissabte 8 de juliol
7.00h Vol de competició ‘Fly 
in’. Pas dels globus per damunt 
de la ciutat. Diana a Cal Font. 
20.00h Vol de competició.
Diumenge 9 de juliol
7.00h Vol final.

ACTIVITATS 
Divendres, 7 de juliol
11.00h - A l’Escorxador, Iglú 
de vent. ‘Màgia a l’Escorxador’. 
18.30h - A la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada, Iglú de vent. 
L’hora del conte.
19.00h - 23.00h Inauguració 
del Parc Central d’Igualada.
23.00h - Al Viver del Rec, Iglú 
de vent. Concert de  ‘Jahar-
mony and the soul rebels!’
23.00h – A la Rambla Sant Isi-
dre, Iglú de vent. Concert de 
‘Voz de UltraRumba (Tribut a 
Estopa)’. 
Dissabte, 8 de juliol
11.00h - A la Basílica de Santa 
Maria, Iglú de vent. Concert 
de la Coral Infantil Gatzara.
17.00h - A l’Escorxador, Iglú 
de vent. Concert de la Coral 
Infantil Els Verdums.
18.00h - Fun Zone. Activitats 
infantils, inflables i activitats 
per a totes les edats, al camp 
de vol.
19.00h – Sorteig de vols del 
club Súper3, al camp de vol.
23.00h – Night Glow ‘Volàtil’ i 
piromusical a càrrec de la piro-
tècnia Igual, al camp de vol.
23.30h – Concert de ‘Los Ma-
nolos’ , al camp de vol. 

Serveis integrals 
de comunicació 
per a empreses, 

institucions 
i associacions

www.lidera.cat  
93 126 34 92

info@lidera.cat

Us desitja un 
bon European 

Balloon  Festival!



Una festa del Club Super 3 inaugurarà 
avui el nou Parc Central
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La consellera
 de Governació Meritxell 
Borràs serà a l’acte, que 
inclourà també diferents 

tallers i espectacles a 
partir de les 7 de la tarda

El Parc Central ja és a punt per a l’inauguració, avui divendres.

REDACCIÓ / LA VEU 

Avui divendres, 7 de 
juliol, es durà a ter-
me la inauguració del 

nou Parc Central de l’Avingu-
da Catalunya d’Igualada. Un 
esdeveniment que, coincidint 
amb l’European Balloon Fes-
tival, permetrà petits i grans 
gaudir de la posada en mar-
xa d’aquest nou espai verd de 
la capital de l’Anoia, amb els 
globus del festival i nombro-
ses activitats familiars. La cita 
comptarà amb la presència de 
la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, Meritxell Borràs. 
A partir de les 19h, hi haurà 
tallers de fabricació d’estels, 
demostracions de vol i una 
gran volada conjunta. Tot-
hom que ho desitgi podrà 
portar el seu propi estel. Hi 
haurà, a més, tot un seguit de 

propostes per gaudir en famí-
lia, com tallers de capgrossos, 
maquipeining i bombolles de 
sabó, estàtues humanes i els 
espectacles L’animalada de la 
companyia Katakrak, Titiri-
jocs i Pallazoo de Sac Especta-
cles, Apicirc de Pessic de Circ, 
La tartana amb Cíclicus, Geli-
cadabra del Mag Fèlix Brunet, 
Girafes amb la companyia 
Xirriquiteula i Traps, amb la 
companyia Efímer. 
Els assistents hi podran sopar 
fent un pícnic, ja sigui portant 
el menjar de casa o fent ús 
dels foodtrucks i barres que 
s’instal·laran al parc. Al vol-

tant de les 20:30h, a més, po-
dran gaudir, des de la mateixa 
explanada d’herba o des de les 
noves grades, els vols captius 
i la sortida del vol de com-
petició de tarda i, a les 21h, 
tindrà lloc un dels plats forts 
de la jornada, un concert dels 
SP3, el grup musical del Club 
Super3. 
Les activitats, finalitzaran a 
les 23h. 
Aquest any 2017, l’Ajunta-
ment d’Igualada ha enllestit 
la primera fase del denomi-
nat Parc Central, arranjant la 
parcel·la de titularitat muni-
cipal situada entre l’Avinguda 
Catalunya i els carrers França 
i Itàlia. S’hi ha sembrat her-
ba, s’han eliminat desnivells i 
s’hi han construït unes grades 
de gran capacitat a l’extrem 
nord. 
Aquest “vol ser un espai per 
acollir, no només l’European 
Balloon Festival, sinó altres 
esdeveniments culturals i es-
portius de gran format al llarg 
de l’any”, han explicat des del 
govern municipal. En una 
segona fase, es preveu ade-
quar la parcel·la més propera 
a l’Hospital, entre els carrers 
Itàlia i Guimaraes, en aquest 
cas enfocant-la més cap als 
jocs i el lleure infantil. 

Els ajuntaments de 
l’Anoia redueixen el deute

REDACCIÓ / LA VEU 

El Ministeri d’Hisenda publi-
cava divendres passat, com fa 
cada any, les xifres del deute 
municipal, en les que es pot 
observar l’evolució dels nú-
meeros vermells dels ajunta-
ments de tot l’Estat espanyol. 
Pel que fa a l’Anoia, sembla 
que hi ha bones notícies, 
doncs la majoria dels munici-
pis més grans han reduït con-
siderablement el deute, i fins i 
tot n’hi ha un, Piera, que l’ha 
deixat a zero. A l’altra cara de 
la moneda hi ha Pujalt, que té 
un deute de 697.000 euros i, 
tot i haver-lo baixat en cent 
mil en el darrer any, és el 29è 
municipi d’Espanya amb més 
deute. Cada habitant del po-
ble “deu” als bancs pel deute 
del seu ajuntsment un total 
de 3.521 euros.
Es dóna el cas que Piera -go-
vernada pel PDeCAT i ERC- 
ja havia baixat considerable-
ment el seu deute  viu en els 
darrers exercicis. L’any 2015 
devia 400.000 euros, que ha 
“tornat” durant el 2016. 
Igualada també presenta uns 
números espectaculars. El 
2016 l’Ajuntament que encap-
çala Marc Castells (PDeCAT) 
va aconseguir reduïr el deute 
en 4,8 milions d’euros, dei-
xant-lo en 38,8 milions, però 
s’ha de tenir en compte que 

el 2012 pujava l’astronòmica 
xifra de 57,2 milions d’euros. 
La millor notícia per a l’Ajun-
tament d’Igualada és que, a 
partir d’ara, no necessitarà la 
tutel.la de la Generalitat, que 
tenia en els darrers anys per 
haver-se passat amb escreix 
del límit de deute permès. El 
deute per habitant baixa tam-
bé, per primera vegada, dels 
mil euros, quedant-se en 996 
euros.
Un altre dels casos més des-
tacats de reducció del deute 
és Capellades, un dels mu-
nicipis que estaven amb pit-
jors números. Des del 2011, 
l’Ajuntament capelladí, ara 
governat per la CUP i ERC, 
ha aconseguit reduir el deu-
te un 60%. Només l’any pas-
sat va baixar-lo en 600.000€, 
passant de 2,8 milions a 2,2. 
A destacar també la reducció 
del deute viu de Santa Mar-
garida de Montbui, que passa 
de tenir 5 milions de deute el 
2015, a 3,4 milions el 2016. 

Igualada ha rebaixat 
el deute de 57 milions 
el 2012 a 38,8 el 2016, 
i Piera no deu ni un 

euro. Pujalt, en canvi, 
és el 29è municipi es-
panyol més endeutat

L’Ajuntament d’Igualada deixarà d’estar tutel.lat per la Generalitat.

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

(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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Les JERC Anoia presenten la 
campanya pel Sí al referèndum 

Els membres de les JERC Jordi Puiggròs, Laura Mata i Joan Man-
gues , amb el cartell amb el lema “Diem SÍ. Guanyem-ho tot!”.

REDACCIÓ / LA VEU 

Les JERC van presentar 
el diumenge 2 de juli-
ol la seva campanya 

pel sí al referèndum d’inde-
pendència de Catalunya del 
proper 1 d’octubre arreu del 
territori i de manera simul-
tània amb 13 presentacions 
a tot el principat, 4 a la ve-
gueria del Penedès.
La campanya que durà 
per lema “Diem SÍ. Gua-
nyem-ho tot!”, apel·la di-
rectament a tot el col·lectiu 
jove, i pretén vincular el SÍ 
amb la oportunitat de solu-
cionar les grans problemà-
tiques que afecten al jovent 
del país.
A Igualada el portaveu co-
marcal de les JERC Anoia, 
Jordi Puiggròs i la secreta-
ria de finances de la regi-
onal JERC Penedès-Anoia, 
Laura Mata, van transmetre 
que “la solució a les grans 
preocupacions del dia a dia 
del jovent del país passen 
perquè el proper setembre 
fem una gran mobilització 

a les urnes votant SÍ al re-
ferèndum sobre la indepen-
dència de l’1 d’octubre”.
Les JERC volen que el jo-
vent sigui el motor del can-
vi del país, que sigui el jo-
vent qui asseguri la victòria 
del SÍ al referèndum, ja que 
creuen que el jovent és un 
actor clau per decidir el fu-
tur del país i qui construirà 
el futur de la nostra socie-
tat.

També van recordar que 
“la República Catalana és 
una oportunitat per deixar 
enrere el model de preca-
rietat laboral i atur juvenil 
del sistema econòmic de 
l’Estat espanyol; cal crear 
una República on els joves 
puguin accedir a una feina 
amb sous dignes i no haver 
de marxar per aconseguir 
oportunitats laborals”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’ A E C C - C a t a l u n y a 
contra el Càncer ha 
inaugurat dimecres 

a Igualada un centre assis-
tencial que donarà servei a 
tota l’Anoia per a que tots els 
pacients de càncer i els seus 
familiars no es tinguin que 
desplaçar a Barcelona per 
beneficiar-se dels serveis de 
l’associació. Amb la nova seu, 
de més de 100m2 situada a la 
Rambla Nova núm. 32, l’AE-
CC pretén apropar-se a la 
població i posar al centre de 
la seva activitat la qualitat de 
vida del malalt i la seva famí-
lia. 
Des d’aquest nou centre 
s’oferirà de forma gratuïta 
un servei integral per a pa-
cients de càncer i a les seves 
famílies. Principalment es 
proporcionarà atenció social 
–fer de guia per minimitzar 
l’impacte del càncer en el dia 
a dia i oferir orientació soci-
olaboral, residències d’acolli-

L’Associació Contra el 
Càncer inaugura 
un centre assistencial

da, material ortopèdic, ajudes 
econòmiques...– i un servei de 
triatge –valoració de les ajudes 
de cada persona per poder co-
brir totes les seves necessitats 
i oferir una atenció persona-
litzada. A part, també es por-
taran a terme durant tot l’any 
campanyes de prevenció i de-
tecció precoç del càncer.
Els serveis oferts en el nou 
centre es complementaran 
amb el servei d’atenció psi-
cològica que l’associació ja 
ofereix a l’Hospital, des d’on 
es dona suport psicològic a 
malalts i familiars. Durant el 
passat any, un total de 80 per-
sones s’han beneficiat d’aquest 
servei -61 pacients i 19 famili-
ars- amb un total de 553 inter-
vencions.
En aquest mateix hospital, 
l’AECC-Catalunya contra el 
Càncer també compta amb un 
Programa de voluntariat hos-
pitalari amb l’objectiu que els 
pacients i familiars que reben 
trac tament a l’Hospital de Dia 
o estan ingressats a planta pu-
guin disposar d’un acompa-
nyament.



La comunitat musulmana va obrir les 
portes de la seva mesquita a tothom
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Càritas forma 10 persones 
en atenció sociosanitària i 
treball domèstic

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació Cultural 
Alfarabi d’Igualada va 
organitzar divendres 

passat la anual Jornada de 
Portes Obertes, una jornada 
festiva escollida sota el lema 
“Acostant diversitats des de la 
igualtat”. 

Des de l’Associació s’agraeix 
la bona acollida que ha tin-
gut i en la que, entre d’altres 
persones que hi van venir, hi 
havia el Cònsul General del 
Marroc, Fres Yassir i el presi-
dent de la Unió de Comuni-
tats Islàmiques de Catalunya 
(UCIDCAT), Mohamed el 
Ghaidouni i representants de 

l’Ajuntament, com el tercer 
Tinent d’Alcalde Fermí Cap-
devila, regidor d’Entorn Co-
munitari i Cooperació, i els 
regidors Josep Maria Palau 
(ERC) i Dario Castañé (De-
cidim-Igualada), així com 
d’altres persones vinculades a 
diverses associacions i entitats 
locals. 

Lliurament de certificats de 
les Escoles Oficials d’Idiomes
REDACCIÓ / LA VEU 

A mb la presència del 
director i la directo-
ra adjunta dels Ser-

veis Territorials a la Catalunya 
Central, el dia 29 de juny va 
tenir lloc l’acte de lliurament 
de certificats i diplomes de 
les Escoles Oficials d’Idiomes 
de la Catalunya Central.  L’ac-
te, que es va celebrar a la sala 
d’actes dels Serveis Territori-
als, va agrupar cap a 200 estu-
diants de les EOI de Manresa, 

Berga, Igualada, Vic i Solsona 
i va comptar amb l’actuació 
musical del cantant i guitar-
rista bagenc, Marc Badia, que 
va interpretar diversos estàn-
dards anglosaxons. Després 
dels parlaments del director 
dels Serveis Territorials i de 
la directora de l’EOI d’Oso-
na, en què van remarcar la 
importància de l’aprenentatge 
continu “ja que la vida mai no 
para d’ensenyar”, van ser lliu-
rats els certificats de les dife-
rents llengües impartides a les 

EOI de la Catalunya Central 
(anglès, francès i alemany), 
corresponents als nivells in-
termedi, avançat i C1.  Durant 
aquest curs han passat per 
les EOI de tot Catalunya cap 
a 50.000 alumnes, 3.000 dels 
quals ho han fet a través de les 
EOI de la Catalunya Central. 
L’escola d’Igualada hi va estar 
representada per una trentena 
d’alumnes i 4 professors. 
La preinscripció a l’EOI per al 
nou alumnat serà de l’1 al 5 de 
setembre.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 30 
de juny va tenir lloc el 
lliurament dels diplo-

mes a les participants de la 5a 
edició del Curs d’Atenció soci-
osanitària a la persona i treball 
domèstic que organitza Càri-
tas Arxiprestal Anoia-Segarra. 
Aquest curs l’han finalitzat 10 
alumnes de les 14 que el van 
iniciar. La majoria són perso-
nes que es troben sense feina i 
amb mancances formatives en 
aquest àmbit. 
El curs, cofinançat per Càritas 
i pel Programa operatiu d’in-
clusió Social i Economia So-
cial POISES (2014-2020), està 
pensat per formar en les com-
petències bàsiques de l’àmbit 
d’atenció sociosanitària en el 
domicili i treball domèstic.
El curs ha tingut una durada 
de 300 hores, 220 de forma-
ció teòrica i 80 de pràctica. En 
aquesta edició s’ha donat un 
pes important a la formació 
en treball domèstic. La forma-
ció teòrica s’estructura en sis 
grans blocs: 
Del certificat de professiona-
litat del Treball domèstic: ne-
teja de domicilis particulars; 
seguir el procés d’elaboració 
dels aliments en les seves fa-

ses; rentar, planxar i cosir 
manualment. Del certificat de 
professionalitat d’atenció so-
ciosanitària a persones en el 
domicili: Sessions del mòdul 
d’higiene i atenció sanitària 
domiciliaria; classes de llen-
gua catalana; i un mòdul per 
la recerca de feina.
La part de pràctiques s’ha fet 
com en altres edicions a la 
Fundació Sociosanitària Sant 
Josep  i al Servei d’atenció do-
miciliaria del Consorci Soci-
osanitari d’Igualada. A més, 
s’han ampliat,  amb la col·la-
boració de l’empresa Atenció 
Familiar i la Residència Pare 
Vilaseca del Consorci Socio-
sanitari d’Igualada.
De les 220 hores de docència, 
180 hores han estar imparti-
des de forma voluntària per 
8 voluntàries de l’entitat i 19 
professionals del sector. 
Càritas es planteja també  com 
a objectiu promoure l’orien-
tació i la inserció laboral, per 
aquest motiu ofereix el servei  
d’intermediació amb famílies 
que necessiten persones per 
treballar a la llar, i per això és  
agència de col·locació des de 
l’any 2015. Es pot destacar que 
més d’un 80% de les persones 
que van acabar el curs el 2016 
es van inserir laboralment.

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com



L’avinguda Barcelona, el passeig, Balmes, Pau Muntades i la Rbla. St. Ferran tindran parades així.

La Conca d’Òdena 
se suma al Dia per 
l’Alliberament de Gais 
i Lesbianes

Instal·laran sis noves andanes de formigó 
a les parades del bus urbà
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament preveu 
instal·lar la propera 
tardor sis noves an·

danes de formigó en parades 
de bus urbà, amb l’objectiu de 
garantir el fàcil accés entre la 
vorera i els vehicles, especi·
alment a aquells usuaris amb 
més dificultats, com ara per·
sones grans, persones amb 
cotxets de nadons o persones 
amb mobilitat reduïda. 
El passat mes de novembre 
ja se’n van instal·lar cinc i la 
valoració, tant per part dels 
viatgers com per part dels 
conductors dels busos, ha 
estat molt positiva. Per això, 
el nombre de parades que 
compten amb aquests ele·
ments s’ampliarà aquest any 
fins a onze. 
A les parades ja dotades 
d’aquestes plataformes de for·
migó ara s’hi sumaran, doncs,  
la de l’Av. Barcelona, 39, la de 
l’Av. Barcelona, 68, la del c/ 
Pau Muntades, 80, la de l’Av. 
Balmes, 88, la de la Rbla. Sant 
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Ferran, 52, i la del Pg. Verda·
guer, 168. Totes aquestes pa·
rades han estat identificades, 
pel departament de Qualitat 
Urbana de l’Ajuntament i per 
la companyia operadora, S.A. 
Masats Transports Generals, 
com a punts en què habitu·

alment els autobusos troben 
obstaculitzada la seva aproxi·
mació a la vorera. 
La inversió contemplada per 
aquesta acció és d’uns 40.000 
euros que, com l’anterior, es 
finançaran gràcies a l’aporta·
ció de l’Associació de Munici·

pis per la Mobilitat i el Trans·
port Urbà (AMTU). En tres 
anys, entre 2015 i 2017, aquest 
ens concedeix a l’Ajuntament 
d’Igualada un total de 160.000 
euros per al desenvolupament 
d’actuacions per a la millora 
del transport.  

Amb motiu del 28 de juny, Dia 
de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, 
Bisexual i Intersexual, els mu·
nicipis de la Mancomunitat 
organitzen actes per a la visi·
bilització LGTBI i per a seguir 
trencant estereotips vers el col·
lectiu. 
A Montbui es pot trobar l’ex·
posició Dones diverses, sobre 
dones trans, de l’Associació 
ACATHI. Serà durant el mes 
de juliol a l’espai d’exposici·
ons de MontÀgora. A Òdena 
es farà el taller Celebrem la 
diversitat sexual i de gènere 
transformant la realitat per a 
joves, integrat en la setmana de 
la joventut. Serà el dijous 13 de 
juliol a la tarda. A Vilanova del 
Camí es faran tallers de contes 
sobre gènere i estereotips per 
a infants, en el marc del Casal 
d’Estiu la setmana del 3 al 7 de 
juliol. A Igualada es projecta·
rà el documental Lluitadores, 
sobre dones grans lesbianes, 
amb la col·laboració de l’enti·
tat Amicsgais. Serà dijous 13 
de juliol a les 8 del vespre.



La Penya Blaugrana d’Igualada 
va celebrar el seu 58è aniversari
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Penyistes igualadins amb més de 25 anys a la Penya Blaugrana.

Diumenge, torna el 
Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple a les piscines 
de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dia 1 de juli·
ol la Penya Blaugrana 
d’Igualada va celebrar 

el seu 58è aniversari amb un 
sopar de gala participat per un 
centenar llarg de penyistes.
El sopar va tenir lloc al Jardí de 
l’Ateneu Igualadí, i van acom·
panyar a l’entitat la 4a tinent 
d’alcalde i regidora d’Acció So·
cial i Igualtat Carme Riera, en 
representació de l’Agrupació 
Barça Jugadors Joan Torrent i 
en representació de la Federa·

El proper diumenge, 9 de Ju·
liol, torna l’activitat del Mu·
lla’t per l’Esclerosi Múltiple. A 
Igualada, tindrà lloc a la pis·
cina Infinit, amb marxandat·
ge, i la participació 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 ses·
sió d’Aquagym, i músics de 
jazz animaran l’activitat, 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 San-
ta 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 entra·
des, se’n destinarà 1 euro per 
la FEM. L’Associació agrairà 
els voluntaris amb un petit es·
morzar i una beguda.

ció Anoia·Penedès·Garraf de 
Penyes del FCBarcelona Josep 
Mayans.
Durant la sobretaula es va fer 
entrega de les insígnies de pla·
ta als penyistes amb més de 
25 anys de fidelitat a la Penya 
Blaugrana d’Igualada: Car·
me Ruiz, Toni Codina, Manel 
Garcia i Joan Pere Ruíz.
També es va informar que en 
els propers dies es faria entre·
ga de la insígnia d’or, pels seus 
més de 50 anys a la Penya Jo·
sep Martí Riba que per motius 
de salut no va poder assistir al 

sopar.
Seguidament hi va haver un 
intercanvi d’obsequis entre 
les autoritats i el president 
de la Penya Blaugrana, Toni 
Claramunt, el qual en la seva 
intervenció va posar de relleu 
el moment que viu l’entitat en 
ple procés de renovació de la 
Junta directiva, que ha de por·
tat l’entitat als seus primers 60 
anys d’existència.
El monologuista Txabi Fran·
quesa va ser l’encarregat de 
tancar la vetllada amb un 
bona dosi d’humor.

GENT DEL TREN / LA VEU 

D issabte 1 de juliol, 
per segona vegada, 
la Gent del Tren ha 

volgut fer una excursió per 
celebrar l’arribada de l’estiu. 
Prop d’una trentena d’amics 
aimants de les excursions amb 
els trens, la Carme, la Rosó i 
en Francesc, ens varen prepa·
rar una excursió per primer, 
trobar·nos tots al capdamunt 

del passeig i fer·nos la prime·
ra foto del grup al costat de la 
màquina de tren; La Balsareny. 
Tots anàvem vestits per l’oca·
sió, de festa eivissenca, amb les 
nostres millors gales i molts es 
varen atrevir, tal com requeria 
la trobada, a anar amb barret i 
collarets de colors, fent un goig 
que enamorava, això si d’una 
blancor com requeria l’ocasió.
Tot seguit, passeig avall amb 
un dia esplendorós. Tot cami·

nat ens arribàrem a l’estació per 
agafar el tren de les 11’54 per 
anar a can Parellada. Després 
d’una estona no gaire llarga, 
ja érem al  lloc preparat per 
celebrar un dinar al voltant 
d’una taula ben parada. Junts i 
amb molt bona harmonia per 
compartir moments d’alegria i 
amistat. El retorn es va fer amb 
tren i autobús pel passeig, un 
record inoblidable que espe·
rem podrem anar repetint.

Peculiar excursió de la Gent del Tren

L’ONCE reparteix 
350.000 euros 
a Igualada en el sorteig 
del cupó diari

L’Organització Nacional de 
Cecs (ONCE) ha repartit 
350.000 euros a L’Hospital 
d’Igualada, en el sorteig del 
Cupó Diari de dilluns 3 de ju·
liol.
Isabel Jiménez Lobato, agent 
venedora dels jocs responsa·
bles de l’Organització, és qui 
ha portat la sort des del quiosc 
de l’ONCE ubicat a la porta de 
l’Hospital d’Igualada. Isabel 
va vendre 10 cupons premi·
ats amb 35.000 euros cadascú 
d’ells.

Dimarts es presentarà 
el procés participatiu 
Salut i Dones 
a l’Espai Cívic Centre

Dins dels actes al voltant del 
28 de Maig Dia Internacional 
d’Acció per a la Salut de les 
Dones, que coordina la Man·
comunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena, i en el marc 
també del Pla de Salut d’Igua·
lada, es proposa una actuació 
que ha d’esdevenir un procés 
participatiu per a recollir les 
propostes i demandes de la 
ciutadania en l’àmbit de salut 
de les dones. 
El proper dimarts, 11 de juliol, 
a les 19h i a l’Espai Cívic Cen·
tre tindrà lloc la presentació 
del procés participatiu Salut i 
Dones, que s’engegarà durant 
la tardor d’aquest any 2017. En 
l’acte hi haurà un espai d’aco·
llida amb servei de monitorat·
ge per a infants, per al qual cal 
inscripció prèvia abans del dia 
7 de juliol. 
Les igualadines interessades 
a ser partícips d’un procés de 
recollida de demandes, inqui·
etuds i propostes entorn a la 
seva salut, estan convidades a 
assistir·hi i participar·hi I, si 
aquell dia no hi poden pren·
dre part però volen formar 
part del procés, poden po·
sar·se en contacte amb el ser·
vei municipal de Promoció de 
la Salut al telèfon 93 803 19 50, 
extensió 409, o del correu pro·
mociosalut@aj·igualada.net. 

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
Destrucci— d'arxiu

 confidencial

Tel. 608513338
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La igualadina Maria Fontanellas, 
premiada al 080 Barcelona Fashion

Maria Fontanellas, a l’esquerra, premi al millor disseny emergent.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a dissenyadora iguala-
dina Maria Fontanellas 
ha estat guardonada a 

la 20a edició de la Barcelona 
080 Fashion amb el Premi Na-
cional de disseny emergent. El 
llavors encara conseller d’Em-
presa i Coneixement, Jordi 
Baiget, li va fer lliurament del 
guardó. La igualadina està al 
capdavant de la marca Mietis, 
i es va endur el premi amb la 
col·lecció «Cosmic Cindere-
lla», amb arrels a Igualada, en 
la infantesa i la joventut de la 
seva creadora.
Nascuda el 1992 a Iguala-
da, Maria Fontanellas és la 
jove dissenyadora darrere de 
la firma Mietis. El tennis i la 
competició van tenir un paper 
rellevant en la seva adolescèn-
cia, aportant-li valors com la 
constància, la disciplina i l’es-
forç. El 2010 va marxar a Milà 
a estudiar Fashion Design a 
l’Instituto Marangoni. Poste-
riorment, patronatge i confec-
ció a l’Instituto Secoli, on es va 
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graduar amb honors. La tradi-
ció adobera familiar la va im-
pulsar a tornar a Igualada per 
obrir el seu taller, on la pell de 
qualitat és la seva base, que 
reinterpreta en clau moderna.
La col·lecció premiada, «Cos-
mic Cinderella», una proposta 
per a la primavera-estiu 2018, 
s’inspira en els mons de la fan-
tasia, el cinema, el futurisme 
i el motor. Els jocs de volums 
fets amb pell donen força a la 

fragilitat i delicadesa de «Cos-
mic Cinderella». 
La bellesa idealitzada con-
vergeix així amb influències 
desimboltes pròpies de les fla-
ppers dels anys 20. Les línies 
futuristes hi són presents a 
través d’una influència directa 
de l’arquitectura, el disseny del 
Palais Bulle de Pierre Cardin i 
el disseny dels anys 60. D’una 
forma molt especial, es fa ho-
menatge al món de la pell.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universitari 
d’Igualada va celebrar 
dijous la cerimònia de 

graduació dels alumnes que 
han finalitzat aquest curs els 
seus estudis dels graus d’Engi-
nyeria Química i d’Enginyeria 
en Organització Industrial. 
Del centre igualadí en surten 
enguany 12 nous enginyers 
químics i 14 enginyers en or-
ganització industrial, la terce-
ra promoció que es gradua al 
nou edifici i que van protago-
nitzar l’acte.
La directora de l’Escola d’En-
ginyeria d’Igualada, Anna 
Bacardit, va obrir el torn de 
parlaments agraint la tasca al 
professorat i els esforços rea-
litzats als alumnes, als que ha 
demanat que es continuïn for-
mant al llarg de la seva vida i 
que s’impliquin amb el seu en-
torn. Bacardit esperava que el 
pas per la universitat “us hagi 
descobert altres maneres de 
fer, pensar i participar”.
El missatge de la formació 
contínua al llarg de la vida 
també el va defensar Xavier 
Cañavate, vicerector d’ordena-
ció acadèmica de la UPC, que 
va esperonar als alumnes en el 
que suposa “un nou comença-
ment” en les seves vides. 
Des de la Generalitat de Ca-
talunya, el subdirector gene-
ral d’Universitats, Josep Ri-
bas, va demanar als graduats 
igualadins que retornin l’ajut 
que han rebut de la societat 
catalana “ara que sereu agents 
econòmics i productius” per 
tal de fer possible “que altres 

Acaba la tercera 
promoció d’estudiants 
del Campus d’Igualada

generacions puguin seguir 
amb la seva formació”. Ribas 
va recordar el “salt qualitatiu 
importantíssim” que va supo-
sar el Campus d’Igualada, es-
trenat el 2014 i va recordar als 
nous enginyers que “l’entorn 
universitari us té les portes 
obertes permanentment”.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va reivindicar el nou 
Campus, “un equipament de 
primera divisió del que estem 
molt orgullosos” i va advertir 
que, igual que cal formació al 
llarg de la vida, “no hi ha cap 
futur per les ciutats que no 
aposten pel coneixement”. El 
batlle va anunciar que durant 
el mes de juliol l’Ajuntament 
d’Igualada aprovarà una mo-
dificació urbanística per fer 
possible la construcció d’una 
residència universitària al re-
cinte de l’antic hospital.
Dos alumnes, un de cadascun 
dels graus, van fer un repàs a 
les anècdotes de les respec-
tives trajectòries al campus 
igualadí. Abans, el padrí de la 
promoció, el professor Grau 
Baquero, va dedicar-los al-
guns consells. 
Baquero els va convidar a in-
tentar “gaudir d’allò que esteu 
fent quan estigueu al món 
laboral”, però els va advertir 
que “no oblideu que a més 
d’enginyers sou persones i no 
oblideu les vostres famílies, els 
amics o la parella”.
L’acte, que va comptar amb la 
banda sonora d’Ariadna Bonet 
i Cels Burgès, s’havia de cele-
brar a l’exterior del centre però 
es va haver de traslladar a l’in-
terior pel fort vent.

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
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ESTIU SENSE MALDECAPS

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

La inversió estrangera continua batent rècords 
i el teixit empresarial millora molt la solvència i la rendibilitat

‘Las ‘ayudas’ a la banca no van a costar ni un euro a los españo-
les’: Sr. Luís de Guindos, Ministro de Economía.

JOSEP JUNYENT  Director tècnic corredoria.
@grup_carles

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

L ’estiu és el període de l’any en què més desprotegida queda la nostra llar. 
Com és sabut per tothom, durant les vacances i aprofitant que molta gent 
és fora, els malfactors aprofiten per entrar a les cases i prendre tot el que 
poden. 

Davant d’aquest fet, el primer que cal fer és tenir contractada i actualitzada una 
pòlissa d’assegurança que doni cobertura als danys que puguin sorgir durant aquest 
període, donat que encara que prevenim de la millor manera possible, el sinistre pot 
sorgir igualment i hem d’estar coberts.
Algunes de les precaucions que recomanem que es prenguin per tal que sembli que 
la casa segueix habitada i així minimitzar la possibilitat de robatori són les següents:

- No fer una gran difusió que es marxa de vacances i molt menys quins dies s’estarà 
fora.
- No abaixar fins a baix de tot les persianes, donant la sensació de tancat. Millor 
encara, si es té algun familiar o veí que les pugui apujar i abaixar periòdicament.
- Que algun veí o familiar reculli la correspondència de la bústia cada dos o tres 
dies.
- Si es disposa de temporitzador, programar-lo de manera que algun llum, tant inte-
rior com exterior, s’encengui quan es faci fosc i s’apagui a mitjanit.

MANEL MACIÀ
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- Que algun veí o familiar observi, de tant en tant, si hi ha algun canvi extern en 
l’habitatge que pugui fer pensar que hi hagin entrat. En aquest cas, caldria avisar a 
la Policia Local. Aquesta mateixa persona hauria de disposar d’una clau per entrar a 
l’habitatge i tenir manera de poder-se comunicar amb els propietaris.
- Si efectivament haguessin entrat a l’habitatge, no s’ha de tocar res per tal que no 
desapareguin les possibles empremtes i d’altres indicis que permetin identificar-ne 
els autors.
- Si no es marxa de vacances i s’observa persones desconegudes pel carrer on vivim 
que es fixen molt en les cases, que passen repetidament, o qualsevol altra actitud 
anormal, cal posar-se també en contacte amb la Policia Local.
- Igualment, encara que no es marxi de vacances, no hem d’obviar la possibilitat que 
entrin a la casa habitada. És una època en què es deixen finestres, balcons i punts 
d’accés oberts per ventilar i refrescar, que sovint aprofiten els malfactors.

A banda d’aquestes recomanacions per prevenir els robatoris, durant el període de 
vacances, també hi ha altres sinistres que malauradament acostumen a ser força ha-
bituals: 

Danys per aigua. S’ha de comprovar que totes les aixetes i claus de pas estiguin ben 
tancades, així com netejar els punts d’evacuació d’aigua als terrats i balcons.

Danys elèctrics. S’han de deixar desconnectats els màxims aparells elèctrics i elec-
trònics possibles.

Inclemències meteorològiques. S’han de deixar ben recollits els tendals, mobiliari 
de jardí o exterior i altres elements que puguin danyar-se, i comprovar que tots els 
accessos estiguin ben tancats.

Així doncs, és important que tinguem en compte, a l’hora de planificar les nostres 
vacances, tots aquests consells, així com la revisió de l’assegurança que tenim con-
tractada, perquè tot plegat ens garanteixi la màxima seguretat per poder gaudir d’un 
estiu rodó!   

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

JOSEP JUNYENT

E stic constatant des de fa temps que la nostra societat té un pro-
blema gravíssim. Hi ha un alt índex d’atur i alhora les empreses 
no troben persones (professionals) per treballar. Vull contrastar 
la dicotomia persones/professionals per que exactament no és el 

mateix.
Els nostres polítics s’omplen la boca de formació i més formació però s’obli-
den que les persones un cop formades han de treballar. Producció, com-
promís i qualitat son els tres vèrtex que faran que la producció no recaigui 
exclusivament en el número d’unitats produïdes si no que la  competitivitat 
empresarial es sustenti en la  qualitat i el cost.
Les persones han de ser formades en aquests pilars. Aquesta formació no 
l’ofereix l’escola, ja poden dir el que vulguin els senyors d’Ensenyament. 
Que l’escola pot ajudar és inqüestionable. A casa, els pares, son els verita-
bles responsables de que els nens, els futurs professionals, acompleixin en 
formar en les competències requerides pel mercat de treball. 
Ens trobem molt sovint que el joves, i no tant joves, els hi manca responsa-
bilitat, iniciativa, compromís o empatia. No vull que se’m titlli de catastro-
fista però és que ho copso sovint. I en els joves sense cap tipus de formació 
la cosa ja agafa tints dramàtics. Els joves formats volen treballar del que han 

MANEL MACIÀ MARTÍ Consultor de Gestió de Persones a TALENTIA GESTIÓ
@talentiagestio

MOLTS ATURATS I POCS PROFESSIONALS

MANEL MACIÀ

JOSEP JUNYENT

Malgrat la recuperació no oblidem els reptes: CAT seria el 4t país 
de la UE amb major taxa de treballadors pobres. 

Necessitem eines d’estat

Els pares som els responsables  
que els nostres fills siguin uns 

bons/grans professionals. 

És important que tinguem en compte, a l’ho-
ra de planificar les nostres vacances, tots 
aquests consells, així com la revisió de l’as-
segurança que tenim contractada.

estudiat. Els que no han estudiat res, i son molts, tenen un problema gran 
si no gaudeixen dels tres vèrtex abans esmentats doncs la competència és 
enorme.
Els pares som els autèntics responsables de que els nostres fills siguin uns 
bons/grans professionals. No vulguem descarregar aquesta tasca en les ins-
titucions educatives. Ells no ho faran, per molt que s’esforcin.  



PUBLICITAT  |  17Divendres, 7 de juliol de 2017



18  |  COMARCA Divendres, 7 de juliol de 2017

ALTA ANOIA / LA VEU 

E l Consorci per a la Pro-
moció de l’Alta Anoia 
encara una nova etapa 

de treball després que s’ha-
gi constituït la nova comissió 
executiva en sessió extraordi-
nària el dijous 29 de juny.
La regidora de Veciana, Mireia 
Duran, ha estat escollida per 
unanimitat presidenta de l’ens 
local, situat a Els Prats de Rei. 
Durant el seu mandat, l’acom-
panyaran a les dues vicepresi-
dències, Pere Masana (regidor 
del poble de Pujalt) i Ramon 
Bosch (actual president de 
l’ADAA). El càrrec de tresorer 
recau a Gerard Batista (regidor 
a Castellfollit de Riubregós) 
i són vocals de la nova junta, 
Maite Esquius (regidora de 
Rubió ) i Terència Torra ( regi-
dora de Sant Pere Sallavinera).
En el seu discurs de nova 
presidenta, Duran, ha destacat 
que assumeix el càrrec amb 
la voluntat de “treballar i po-

tenciar el desenvolupament 
econòmic, social, turístic i 
cultural del territori i de ser al 
costat dels nostres municipis 
consorciats”. També ha posat 
de manifest “la il·lusió de com-
plir amb les expectatives que 

requereix el càrrec”.

Nova etapa amb reptes de fu-
tur
Amb el canvi de junta es re-
cupera per part del Consorci 
la potenciació del foment de 

l’ocupació, la creació i conso-
lidació de l’oferta turística i la 
dinamització de la producció 
agroalimentària de qualitat.
Altres aspectes que centra-
ran la gestió de l’ens durant 
aquests pròxims anys són el 

manteniment i l’ampliació dels 
diferents programes d’ajuts 
als municipis consorciats i l’ 
impuls en aconseguir que els 
pobles vagin plegats en la pro-
moció i desenvolupament del 
territori. També serà clau el 
treball per la proximitat amb 
els socis i la recollida des pro-
postes de millora aportades.
Actualment el Consorci per 
a la Promoció de l’Alta Anoia 
el formen 10 pobles situats a 
la zona nord de la comarca de 
l’Anoia, l’Associació pel Desen-
volupament de l’Alta Anoia 
que reuneix a empreses i par-
ticulars de l’àmbit de serveis i 
turisme, així com els sindicats 
Unió de pagesos i JARC.

Es constitueix la nova Presidència del Consorci 
per la Promoció de l’Alta Anoia

La nova presidenta 
serà la regidora de 

Veciana Mireia Duran, 
que encara una nova 

etapa d’aquest ens 
supramunicipal

Vols en globus 
per regalar 

i utilitzar el bonus 
qualsevol dia de l’any!

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

en el sorteig d’un vol en globus!

Segueix-nos!
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MONTBUI / LA VEU 

Han finalitzat les obres 
d’adequació del parc 
infantil de la Plaça de 

la Sort, ubicat en un dels prin-
cipals accessos al Nucli Antic 
de Montbui. S’hi ha realitzat 
una important remodelació i 
adequació, per millorar-ne la 
seva utilització com a espai de 
gaudi per a petits (amb la zona 
infantil) i grans (amb l’espai 
per jugar a petanca). 
Cal recordar que aquest va ser 
el projecte escollit prioritària-
ment per un procés participa-
tiu a finals de l’any passat, en 
el qual van votar prop de 120 
persones del municipi. Majo-
ritàriament, amb 90 vots, els 
ciutadans que hi van partici-
par van triar que es millorés 
aquest espai de forma priori-
tària.
El nou parc infantil ha millo-
rat notablement. S’hi han ins-
tal·lat elements lúdics temàtics 
de la “Caputxeta Vermella” de 
Pilarín Bayés, que inclouen 
una molla, un balancí, una ca-
seta de fusta i un panell amb 
les il·lustracions del conte. 
També s’hi ha afegit sorra a tot 
el parc. S’han pintat i condici-

onat els gronxadors existents, 
s’han extret totes les travesses 
de fusta i s’ha posat nova vora-
da per a la petanca. El parc in-
fantil disposa ara d’una tanca 
metàl·lica de colors molt vis-
tosos. L’actuació ha tingut un 
cost de 10.000 euros, pel que 
fa a la compra dels elements 
lúdics subministrats per l’em-
presa Happy Ludic.
L’alcalde Teo Romero ha va-
lorat de forma molt positiva 
aquesta actuació, que “és un 
dels projectes de millora d’es-
pais lúdics i de gaudi al mu-
nicipi. D’ençà la seva remode-
lació, el parc infantil està sent 
molt utilitzat pels veïns del 

El nou parc infantil de la plaça de la 
Sort del Nucli Antic ja és una realitat

Nucli Antic i aquest és un fet 
important.  Recordem que és 
un projecte que va ser escollit 
en un procés participatiu, que 
el van voler prioritzar els ma-
teixos veïns amb el seu vot. A 
Montbui fem les coses priorit-
zant el bé comú i aquest exem-
ple de participació dels nos-
tres veïns i veïnes en la gestió 
municipal és important”. Tant 
la millora de la Plaça Finister-
re com la del parc infantil Ver-
ge de la Vila (a la Ponderosa), 
els projectes que van quedar 
en segon i tercer lloc en aquest 
procés participatiu, també es 
duran a terme durant aquest 
mandat de govern.

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Montbui ha 
encetat els primers treballs de 
millora integral de la Plaça 
Picasso i voltants, que s’em-
marca en el perllongament 
del carrer Sant Jaume fins el 
carrer La Tossa, un dels pro-
jectes urbanístics més am-
biciosos en el quals treballa 
el consistori montbuienc. 
Actualment s’estan millorant 
els accessos a la Plaça Picas-
so, especialment unes escales 
que permeten accedir-hi des 
de la Travessia La Tossa i que 
s’estan fent completament no-
ves. 
Les autoritats municipals en-
capçalades per l’alcalde Teo 
Romero, la regidora d’Admi-
nistració, Economia i Parti-
cipació Elisabet Tamargo i 
el regidor d’Optimització i 
Desenvolupament Josep Lec-
huga van visitar aquest di-
lluns les obres que es duen a 
terme en dels espais tradicio-
nalment més “durs” del Nucli 
Urbà del municipi i que han 
de tenir continuïtat durant les 
properes setmanes. Construï-
da durant els anys 80, la Plaça 

Picasso és un dels espais ur-
bans més durs i tradicional-
ment amagat del pas habitual 
dels veïns per les seves pecu-
liars condicions d’acessibili-
tat. Com va explicar l’alcalde 
“durant l’estiu es continuaran 
realitzant feines de millora 
tant en els accessos, com en 
el mobiliari i en l’espai públic 
de la Plaça. Aquesta actuació 
volem emmarcar-la de forma 
prèvia al projecte de perllon-
gament del carrer Sant Jaume 
fins el carrer La Tossa, una 
actuació que millorarà nota-
blement la connectivitat de la 
zona”. Romero va assenyalar 
que “des de l’Ajuntament tre-
ballarem per dignificar en la 
mesura del possible aquesta 
zona, però també necessitem 
que hi hagi actituds cíviques 
i la màxima col·laboració dels 
veïns. Hi ha elements de mo-
biliari urbà que es canvien 
una i altra vegada i que per 
accions de vandalisme es fan 
malbé. Les mateixes escales 
que ara s’han canviat van pa-
tir també aquestes accions. 
Cal conscienciació social que 
el mobiliari urbà és de tots i 
l’hem de conservar”.

Millora dels accessos 
a la plaça Picasso

MONTBUI / LA VEU 

Dijous passat es va dur 
a terme a Mont-Àgo-
ra la presentació dels 

resultats del Centre de Noves 
Oportunitats per a joves, un 
programa promogut pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
i pel Fons Social Europeu. 
L’Ajuntament de Montbui i 
AMPANS/Intermèdia van 
signar un acord de col·labo-
ració el desembre de 2016 per 
portar a terme el programa 
Noves Oportunitats amb els 
joves montbuiencs. Mitjan-
çant aquesta col·laboració, 18 
joves de Montbui han partici-
pat durant els darrers mesos 
en una formació de soldadu-
ra i mecatrònica, realitzades 
al magatzem municipal dels 
antics Calçats Ferrer. Fruit del 
treball realitzat sota la super-
visió de l’artista Raúl Mar-
tínez Beteta (“Ferroluar”) els 
alumnes van poder construir 
durant el curs un arbre mecà-
nic de 400 quilograms de pes 

Espectacular arbre mecànic a Mont-Àgora, resultat 
del Programa Formatiu de noves oportunitats

i sis metres d’alçada, que es va 
presentar al públic en aquest 
acte, i que presideix el vestíbul 
de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora.
La jornada va començar amb 
l’acte de benvinguda i la pre-
sentació realitzada per joves 
que prenen part en aquest 
Centre de Noves Oportunitats 
“START”. A continuació va in-
tervenir Toni Espinalt, Direc-
tor General d’AMPANS, qui 
va remarcar “la importància 

d’haver tirat endavant aquest 
projecte al territori i haver 
aconseguit que tots s’hagin 
implicat. Han demostrat que 
poden aconseguir tot allò que 
es proposin”. Espinalt va asse-
gurar que la clau de l’èxit del 
programa de Noves Oportu-
nitats és “una metodologia 
diferent i la cooperació públi-
coprivada, que ens permet as-
solir els objectius per als quals 
treballem: millorar l’ocupació 
i generar o facilitar oportuni-

tats de feina a joves en situació 
de vulnerabilitat”. 
A continuació es va fer la pre-
sentació del projecte que han 
realitzat els alumnes partici-
pants en aquest projecte for-
matiu: un arbre mecànic ideat 
al taller Ferroluar per l’escul-
tor Raül Martinez Beteta i que 

ha estat desenvolupat durant 
els darrers mesos pel grup 
de joves del Centre de Noves 
Oportunitats. 
El programa de Noves Opor-
tunitats ha atès a 396 joves 
d’entre 16 i 24 anys perquè re-
tornin al sistema educatiu o bé 
trobin una feina.

Es necessita

Assistenta per a la casa

Els mesos de
juliol i agost
a Coma-ruga

649 916 017
93 803 16 22
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Àrea de Promoció Econò-
mica de Vilanova del Camí 
organitza una sessió infor-
mativa sobre el programa 
Comerç 21 de suport als co-
merços de la província que 
promou la Diputació de Bar-
celona i PIMEComerç.
La sessió informativa sobre el 
programa Comerç 21 es farà 
al Centre d’Innovació Anoia 
al carrer dels Impressors, 12, 
de Vilanova del Camí, el  pro-
per dilluns 10 de juliol, a les 
9:30h i anirà a càrrec de Jo-
aquim Villanova, Director de 
PIMEComerç.
A través d’aquest programa 
pilot es defineixen i imple-
menten noves estratègies 
per donar a cada negoci, de 
forma individual, l’impuls 
que necessita. En concret, 
s’identifiquen els seus punts 
de millora, es defineix un full 
de ruta personalitzat amb ob-
jectius i accions concretes a 
desenvolupar i s’ofereix asses-
sorament expert per posar en 
marxa les actuacions acorda-
des com a prioritàries.
L’assessorament expert es-
tarà orientat a les àrees fo-
namentals dels comerços i 
serveis, com ara: redefinició 
del model de negoci, comer-
cialització i màrqueting, digi-
talització, equip humà, pro-
fessionalització o gestió.
Podran participar en aquest 
programa un màxim de 50 
empreses, preferentment mi-
croempreses, que estiguin lo-
calitzades en la trama urbana 
dels municipis de les comar-
ques de Barcelona i que tin-
guin capacitat i voluntat de 
millorar i créixer.
Les empreses interessades 
a assistir a la sessió s’han 
d’inscriure a Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí al telèfon 
938054411 (ext. 5) o bé per 
correu electrònic a l’adreça 
peconomica@vilanovadelca-
mi.cat 

El Centre 
d’Innovació acollirà 
la presentació 
del programa de 
suport als comerços 
“Comerç 21”

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Dissabte 15 de juliol 
Castellolí acollirà el 
“Santa Birra”, la Mos-

tra de cervesa artesana dels 
cervesers de la comarca de 
l’Anoia.
A partir de les 12 del mig-
dia i fins a la mitjanit es po-
dran degustar les cerveses 
artesanes de La Bromera de 
l’Espelt, La Lenta d’Iguala-
da, la Rockera del Bruc, Tous 
d’Anoia, Espina de Ferro de 
Vilanova del Camí i Minai-
rons d’Òdena, acompanyades 
de la millor música en directe 
i gastronomia en l’entorn im-
millorable de l’Església Vella 
de Castellolí.
La Mostra de cervesa artesa-

na és organitzada per l’Ajun-
tament de Castellolí i l’Asso-
ciació d’Amics de la Cervesa 
La Bromera.

Mostra de cervesa artesana 
“Santa Birra” a Castellolí

ÒDENA / LA VEU 

La Confraria de la vinyala 
té per objectiu reivindi-
car i donar a conèixer el 

cargol de la vinyala, una de les 
especialitats culinàries de la 
comarca, un producte genuï-
nament anoienc, el cargol de 
vinya. Entre les activitats fixes, 
la Confraria acaba la tempora-
da cada any al juliol amb la Nit 
de cuiners. Aquest any tindrà 
lloc dijous dia 13 a l’esplana-
da del restaurant Samuntà 
d’Òdena i comptarà amb més 
de 230 assistents procedents 
de tot Catalunya.

Durant la festa, els confra-
res cuiners acrediten els as-
pirants, un reconeixement 
de per vida. Els cuiners de la 
Confraria tenen l’autoritat per 
cuinar, aconsellar i ajudar a 
qualsevol activitat relacionada 
amb cuinar cargols en nom de 
la Confraria. Des de les vuit 
del vespre es podrà veure com 
cuinen les vinyales, i a les nou, 
una vegada els cuiners ofici-
als hagin donat el vist-i-plau, 
començarà el sopar. Hi haurà 
un buffet de primers i vuit va-
rietats de cargols. Per acabar, 
unes postres especials i, com 
ja és tradicional, un cremat.

La Nit de cuiners de la 
Confraria de la Vinyala 
comptarà amb més de 235 
assistents

ÒDENA / LA VEU 

Aquest cap de setmana Òde-
na celebra la 26 edició de la 
Festa Major del carrer de 
la Guixera que organitza la 
seva associació de veïns. La 
programació començarà el 
dissabte a les nou del vespre 
amb el sopar popular de veïns 
i a continuación tindrà lloc el 
gran ball amb el grup Som-hi 

Band. La celebració és oberta 
a tothom i hi haurà servei de 
bar. El diumenge, a l’una del 
migdia serà el torn del ver-
mut pels veïns i coneguts i a 
les set de la tarda hi haurà les 
havaneres amb el grup l’Es-
pingari. També hi haurà un 
bon cremat. La festa es clourà 
la amb la tradicional xocola-
tada oberta a tothom que ho 
desitgi.

Òdena celebra les Festes 
del Carrer de la Guixera

MONTBUI / LA VEU 

El proper dilluns, 10 de juli-
ol a la tarda a la pèrgola del 
Montmercat de Santa Marga-
rida de Montbui se celebrarà 
un acte organitzat per Junts 
per Montbui – ERC AM que 
comptarà amb la presència 
del portaveu d’ERC al Con-
grés de Madrid, Joan Tardà. 
Tardà oferirà un acte obert a 
tothom qui vulgui assistir-hi 
i atendrà els dubtes i qüesti-
ons del públic assistent, en 
una xerrada en el marc de la 
campanya La República que 
farem, campanya d’Esquerra 
Republicana per a explicar el 
procés català i poder recollir 
les opinions de la ciutadania 
al voltant de la construcció 

de la nova república catala-
na. El diputat republicà estarà 
acompanyat per la diputada 
anoienca al Parlament Alba 
Vergés i el regidor de Junts 
per Montbui – ERC AM, Jor-
di Bòria. 
L’acte se celebrarà doncs a la 
pèrgola del Montmercat de 
Santa Margarida de Mont-
bui (pg. Torrent Torres) a les 
20:30h. 

Joan Tardà serà dilluns a 
Montbui

EMPRESA
Societats
Contractes
Concurs de creditors

IMMOBILIARI
Arrendament
Compravenda 
Finques rústiques i urbanes

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

FAMÍLIA
Herències
Divorcis
Incapacitats

PROCESSAL
Reclamacions judicials
Responsabilitat civil. Indemnitzacions
Accidents de trànsit
Clàusules terra

C/ Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01 · luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com

IMPORTANT EMPRESA DE MOBLES NECESSITA:  
MUNTADOR AMB EXPERIÈNCIA

Oferim bones condicions

Interessats trucar al 607608047
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CARME / LA VEU 

El dissabte dia 1 de juliol 
es va a procedir la inau-
guració de l’escorxador,  

antic “matadero”, dins el pro-
jecte “Obrim Carme a les rutes 
turístiques de l’aigua i del patri-
moni cultural i mediambiental 
del municipi”, del programa 
Feder de Viure al Poble Més
Va ser un acte multitudinari  
iniciat amb el parlament de l’al-
caldessa Ildefonsa Tarrida 
Primer donant la benvinguda i 
les gràcies per la presència  del 
responsable de l’oficina de la 
delegació del Govern el Sr. Pep 
Mas i a tots els altres assistents.
Destacant que la coincidència 
de dates per esdeveniments 
molts importants en recordaria 
per dos motius.
Primer, per l’acte del migdia 
que celebrà el món local de su-
port al referèndum al paranimf 
de la Universitat de Barcelona, 
afegí que tots els veïns i veïnes 
del municipi podran exercir en 

tota llibertat el seu dret al vot 
, ja que  es donaran totes les 
facilitats perquè això es pugui 
portar a terme.
Segon, afegí: el somni de mol-
tes persones iniciat abans del 
any 2012 i que  amb aquesta 
inauguració s’havia complert.
Aquest edifici en l’actualitat 
està catalogat a l’inventari del 
patrimoni cultural.

L’edifici va ser construït l’any 
1919 com a escorxador muni-
cipal, va ser reformat l’any 1927 
i va estar en funcionament fins 
l’any 1952.
El pas del temps i sobretot les 
exigències sanitàries, van obli-
gar a tancar l’edifici.
En l’any 2015 es va rehabilitar 
totalment. Rehabilitació que 
ha projectat i ha dirigit el  Sr. 

Carles Crespo que va ser capaç 
de captar l’essència i l’esperit 
de l’emblemàtic edifici de tan 
significant i de bons records 
per a tots els veïns i veïnes de 
Carme.
Des de l’Ajuntament s’agraeix 
molt la feina feta a tots els  tèc-
nics, empresa constructora i a 
totes les persones que han in-
tervingut.

Inauguració de l’Escorxador, antic “matatadero”, nou Centre 
d’interpretació de Carme

Per altra banda a l’antic escor-
xador, s’hi ha instal·lat un punt 
d’informació i centre d’inter-
pretació de les rutes de l’aigua 
i els oficis antics del municipi 
on es pot visualitzar amb un 
audiovisual  on es glosa la figu-
ra tan important i emblemàti-
ca com són els paraires, inter-
pretada la figuració del àudio  
per l’actor Cesc Casanovas.
D’aquest punt és on es pot ini-
ciar el camí cap a les Rutes de 
l’aigua.
Seguidament acabà el parla-
ment el Sr. Pep Mas.
Van fer l’acte simbòlic del tall 
de la cinta conjuntament amb 
l’alcaldessa el que ha sigut fins 
fa ben poc l’alcalde el Sr. Jordi 
Sellarès, ideòleg del projecte  i 
per tota la implicació que ha 
tingut al llarg del que ha durat 
la rehabilitació.
Va acomiadar l’acte l’actor 
Cesc Casanovas fent una de les 
seves magistrals imitacions.
Per acabar es va oferir un petit 
refrigeri a tots els assistents.
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PIERA / CARLES MUNTANER 

Demà dissabte, 8 de juliol a 
les 10 del vespre al Teatre del 
Jardí, es reprenen els actes del 
centenari del Grup de Teatre 
de Ca n’Aguilera, amb la Festa 
dels mes grans i els més petits”.
 
1a part 
Els més veterans, Mercè Ma-
resma i Josep Sampere reci-
taran uns fragments de La 
Dida  i tot seguit el Grup de 
Teatre Infantil, els més petits, 
representarà l’obra de  Miquel 
Martí Pol, adaptaciò de Joan 
Gallart  En Joan Silenci, una 
tendra reflexió sobre el soro-
llós món que ens envolta, so-
bre com n’ès de difícil d’anar a 
contracorrent i sobre com hi 
ha persones amb prou valor 
per fer-ho.” 

2a part: 
El Grup de Teatre Infantil, 
no tant petits, representaran 
l’obra  de Molière, adaptaciò 
de Jordi Voltas El malalt ima-
ginari. “Si voleu saber com 
són les persones que us envol-
ten, feu veure que us moriu. 
Tindreu moltes sorpreses. I 
si us sembla que un malalt no 
n’està com us vol fer creure, 
demaneu-li que renuncii a co-
ses que li agraden molt. Potser 
es recuperarà del cop. 
A Molière, l’autor de l’obra, li 
agradava mirar el seu entorn i 
fer-ne la crítica i aquesta acti-
tud li va costar molts disgus-
tos perquè a ningú li agrada 
ser criticat, i molt menys, als 
poderosos.” 
Tots hi sou convidats.

Centenari del Grup 
de Teatre de Ca 
n’Aguilera: festa 
dels més grans i els 
més petits

PIERA / LA VEU 

Un any més, els pie-
rencs i pierenques 
han pogut gaudir de 

la Festa Diversitat de Piera 
que ha arribat a la seva 11a 
edició. Han estat tres dies du-
rant els quals s’han programat 
un gran nombre d’activitats 
per a tots els públics que han 
permès transmetre als assis-
tents l’essència de diferents 
cultures i, al mateix temps, re-
captar fons per a destinar-los 
a la Fundació Quetzal i a l’As-
sociació ASDENT. 
Durant tot el cap de setmana 
s’han instal·lat un total de 24 
parades de menjar d’arreu del 
món, s’han fet tallers artís-
tics i xerrades amb un gran 
valor humà com les que han 
ofert Ven. Thubten Wangc-
hen, monjo budista i direc-

tor de la Casa del Tibet de 
Barcelona, i l’Eva Gimenez, 
presidenta d’ASDENT. No 
han faltat espectacles i con-
certs de gran qualitat com els 
dels grups Lali Be Good, Di-
xieland Preachers,  Samba-
la,  9son,  Suzanna,  Sant Mac-
hango  i música cubana a 
càrrec de Javier D’Voe i 3 del 

Celebrada l’11a edició de la Festa Diversitat

solar,  que han aconseguit fer 
ballar als petits i grans. Els 
joves també han gaudir d’una 
original gimcana nocturna 
internacional organitzada per 
l’EIXAM. 
La principal novetat d’aques-
ta edició ha estat la celebració 
de la 1a Gala de Diversitalent. 
Les guanyadores van ser l’An-

na, la Karina i la Júlia, que 
van oferir un espectacle de 
gimnàstica rítmica i dansa 
contemporània que va atrapar 
al jurat format per Enric Pas-
cual, Francesc Esteve i Tomàs 
i Daniela Re.
En el marc de la celebració, 
també es va fer un petit ho-
menatge a Dispiera Associa-
ció i més concretament a l’Ai-
da, l’Alba i el Josep Maria, pels 
anys que fa que col·laboren a 
Ràdio Piera. 
Des de l’organització s’ha 
volgut agrair la col·laboració 
desinteressada dels comerços 
de la zona, dels firaires, dels 
veïns, dels tècnics de so i de 
seguretat, així com de la Poli-
cia Local, de l’entitat Dones de 
Piera i de l’Ajuntament, que 
cada any dona el seu suport a 
l’equip que fa possible la festa. 

S. M DE TOUS / LA VEU 

Sant Martí de Tous ha aco-
llit els dies 1 i 2 de juliol la 
VIII edició del

Festival de Llegendes de Catalu-
nya, el FesLleCat.
Aquest esdeveniment ha rebut 
la visita d’unes 3.500 persones 
durant tot el cap de setmana i 
gairebé totes les activitats pro-
gramades han gaudit del cent 
per cent d’afluència de públic.
Això fa que Sant Martí de Tous 
es consolidi com la capital de les 
llegendes de Catalunya.
Durant tot el dissabte a la tar-
da, l’assistència de visitants era 
màxima però l’expectativa de 
pluja a la tarda va fer minvar el 
ritme dels Racons de Llegenda. 

Finalment però tot va transcór-
rer amb normalitat i el públic va 
poder conèixer les llegendes les 
localitats catalanes com Begur, 
Tortosa, Montcortès, La Franja, 
Castellar de N’Hug i Sant Martí 
de Tous.
L’activitat principal del FesLle-
Cat, l’Apagada de Misteri, va re-
bre la visita d’unes 1.200 perso-
nes i va tenir molt bona acollida 
la llegenda final que interpreta-
va l’actriu Victòria Pagès i que, 
per primer cop, es feia al pati 
interior del Castell de Tous.
Enguany l’organització del Fes-
LleCat va apostar per progra-
mar espectacles amb més actors 
i intèrprets com la pallassa Pepa 
Plana, l’actor Roger Coma i la 
il·lustradora Raquel Riba (au-

tora de les aventures de Lola 
Vendetta) així com programar 
moltes més activitats durant 
el segon dia de festival; aquest 

3.500 persones van visitar Sant Martí de Tous 
durant el Festival de Llegendes de Catalunya

fet ha provocat que la jornada 
del diumenge hagi estat tot un 
èxit i hagi fet augmentar la xi-
fra total de visitants.





Torna la festa de Sant Cristòfol, amb l’habitual benedicció 
de vehicles a Igualada i diferents punts de l’Anoia

ACTES EN OCASIÓ DE SANT CRISTÒFOL, A IGUALADA I COMARCA

Benedicció a Calaf.

C om cada any per 
aquestes dates, torna 
la festa de Sant Cris-

tòfol, patró de tots els conduc-
tors i d’aquells qui treballen 
en el món de l’automoció. Els 
professionals s’estimen molt 
aquesta data assenyalada al 
calendari de cada any. Ahir di-
jous, dia 6 de juliol va tenir lloc 
el primer acte d’una festa que, 
a casa nostra, es remunta ja als 
anys 20 del segle passat i que, 
amb més o menys intensitat, 
ha perdurat fins avui. Aviat, 
doncs, complirà un segle!
Ahir es va fer el canvi de ban-
dera de l’antic al nou bande-
rer. La festa començava al ta-
ller Auto Reparacions Santi, i 
des d’aquí es va fer una peti-
ta cercavila per Igualada fins 
a arribar al nou abanderat, 
Odenauto. Després del can-
vi de bandera es va passar a 
la tradicional rua per alguns 
emblemàtics i cèntrics carrers 
d’Igualada arribant un altre 
cop a Odenauto. Un bon su-
camulla va posar punt i final 
a la jornada. El nou banderer  
haurà de guardar i lluir la ban-

dera durant un any fins al pro-
per 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 pal, simbolitzant així 
la unió amb aquest món de les 
quatre rodes.
El proper dilluns dia 10 de 
juliol, a les 9:00h del matí tin-
drà lloc la tradicional missa a 
l’Església de Santa Maria, a les 
10:30h, seguint la tradició de 
tants anys enrere, començarà 
la benedicció d’automòbils al 
Passeig Verdaguer, pel que fa 
a Igualada. D’altres poblacions 
de la comarca també  faran 
benedicció de vehicles.
Les festes seran pausades fins 
el proper dissabte, dia 15, a les 
9:00h del matí on la cèntrica 
Rambla d’Igualada rebrà la 
tercera concentració de cot-
xes i motos amb més de 27 
anys d’antiguitat. Al finalitzar 
la concentració es farà una 
ruta per la comarca amb tots 
els participants que vulguin. La 
participació està oberta a tot el 
públic. 

CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE SANT CRISTÒFOL, màrtir (10 DE JULIOL)
Missa cantada per la Coral de Santa Maria a honor de Sant Cristòfol, a la Basílica arxiprestal 
de Santa Maria, el dilluns dia 10, a les 9 del matí.
 
BENEDICCIONS DELS VEHICLES:
Divendres 7 de juliol, Parador del Bruc, A-2 (direcció Lleida) de 9h. a 17h.
Dilluns dia 10 de juliol a Igualada, Pg. Verdaguer 
(entre St. Magí i Òdena) de 10’30h. a 14’30h.
Dimecres 12 de juliol a La Panadella de 9h. a 17h.
Divendres 14 de juliol, Parador del Bruc, A-2 (direcció Barcelona) de 9h. a 17h.
També a Òdena, L’Espelt, Castellolí, Piera, Calaf i Els Prats de Rei.Dissabte de la setmana que ve es farà 

una concentració de cotxes i motos clàssiques a Igualada.

seguretat i con�ança / 75 anys 1940-2015

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



Abans de sortir de vacances amb el cotxe, 
no s’oblidi de posar-lo a punt!

Abans de fer molts quilòmetres amb la família, convé revisar el cotxe.

C omença el primer 
període per poder 
gaudir de les vacan-

ces i passar moments inobli-
dables al costat de la família. 
Però, perquè viatjar en cotxe 
no esdivingui una experièn-
cia desagradable, abans d’em-
prendre el trajecte hem d’asse-
gurar-nos que el vehicle està 
a punt per afrontar una nova 
aventura.
Per això, hi ha tota una sèrie 
d’operacions que hem de fer 
al vehicle. En cas de despla-
çaments llargs és molt impor-
tant dur a terme una revisió 
general de l’estat del vehicle, 
que sempre s’ha de confiar a 
un equip d’especialistes.
Any rere any incidim en els 
mateixos consells, però no per 
més que es repeteixin deixen 
de tenir importància. L’estiu és 
una època de molts desplaça-
ments en cotxe i resulta vital 
comprovar que tot funciona 
correctament abans d’agafar la 
carretera.
Per estalviar-nos ensurts i 
conduir amb la seguretat i 
tranquil•litat que en el nos-
tre vehicle tot va bé, és molt 
recomanable portar el cotxe 
al taller abans de sortir de va-
cances. Una revisió dels prin-
cipals punts de seguretat ens 
estalviarà temps i diners en un 
futur, i ens donarà seguretat a 
l’hora de realitzar els despla-
çaments que tenim previstos 
per a aquest estiu.

PUNTS PRINCIPALS 
DE COMPROVACIÓ:
- Verificació dels nivells dels 
líquids de l’oli, dels frens i de 
refrigeració.
- Comprovació de la càrrega 
de gas del sistema d’aire con-
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dicionat.
- Revisió dels filtres de l’oli, de 
l’aire i del combustible.
- Comprovació de l’estat i de 
la pressió dels pneumàtics. 
No oblidis mai que són l’únic 
punt de contacte entre el vehi-
cle i l’asfalt. 
- Comprovació de l’estat del 
sistema de frens del vehicle.
- Comprovació del funciona-
ment correcte dels llums i dels 
intermitents.
- Verificació de l’estat del ren-
diment dels amortidors.
- Estat de les escombretes ei-
xugaparabrises i comprovació 

de la càrrega del líquid.

PER VIATJAR, TAMBÉ ÉS 
IMPORTANT:
- Dur els sistemes de seguretat 
al vehicle, com ara els trian-
gles d’averia, les armilles re-
flectores, els sistemes de llums 
de recanvi o la roda de recanvi 
en bon estat, entre d’altres. 
- Portar la documentació 
completa del vehicle i de la 
companyia d’assegurances.
- Distribuir la càrrega de ma-
nera correcta perquè no sigui 
un perill per als ocupants del 
cotxe i no resti visibilitat.

- Si viatgeu amb animals de 
companyia, heu de col·lo-
car-los de manera correcta i 
protegida. 
I, per descomptat, si viatgeu 
amb nens, heu de prestar la 
màxima atenció als sistemes 
de retenció obligatoris per ga-
rantir al màxim la seva segu-
retat.

Atenció amb 
els pneumàtics
Els pneumàtics són una de 
les peces més importants en 
la seguretat del vehicle, però 
estan exposats a les variacions 

de temperatura de l’ambient i 
de la calçada, per això, segons 
la climatologia i les necessitats 
dels usuaris existeixen dife-
rents pneumàtics:
• Pneumàtics d’estiu: s’utilit-
zen generalment en països 
amb climes càlids, però sem-
pre que les temperatures no 
baixin dels 7º C, que és quan 
el seu rendiment es degrada. 
Estan fabricats amb un cautxú 
més dur per aconseguir major 
adherència i control, i adap-
tar-se a temperatures més ele-
vades. Segons la legislació es-
panyola, la fondària mínima 

Carrer La Pau, 10
Santa Margarida de Montbui

Tel. 93 803 59 74
   655 871 177    

Rep d’Automòbils Bòria     
jboria@hotmail.com

Reparació i diagnosi de tot tipus de vehicles turismes i industrials.

Disposem  d’avançades màquines de diagnosi BOSCH i BERTON
i personal altament qualificat.

Fent la revisió amb nosaltres no perds la garantia.
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del seu dibuix ha de ser d’1,6 
mil·límetres.
• Pneumàtics d’hivern: estan 
recomanats per a temperatu-
res inferiors als 7º C i millo-
ren l’adherència en situacions 
extremes de pluja, gel o neu. 
Contenen un major percen-
tatge de cautxú natural, més 
tou, per què no s’endureixin 
amb facilitat. Els dibuixos de 
les gomes són més pronunci-
ats, sobrepassen els 5 mm.
• Pneumàtics mixtos: són unes 
gomes intermitges que es po-
den utilitzar tot l’any, sempre 
que les temperatures no siguin 
extremes.

Pneumàtics d’estiu?
Segons els fabricants, és reco-
manable comptar amb un joc 
diferents de pneumàtics per 
a cada estació de l’any. Es re-
comana portar rodes d’estiu 
entre els mesos de maig a oc-
tubre.
Les rodes específiques per a 
l’estiu, per exemple, tenen una 
superfície de rodament i un 
disseny dels seus perfils di-
ferents, que els fan tenir una 
sèrie d’avantatges respecte a 
la resta de rodes durant els 
mesos més càlids, encara que 
també tenen inconvenients.
Els pneumàtics d’estiu tenen 
major superfície de contacte, 
per la qual cosa aporten major 
seguretat i redueixen el temps 

de frenada, tot i que poden 
perdre tracció o patinar en cas 
de pluja.
A més, redueixen el soroll i el 
consum, gràcies a una menor 
resistència al rodament.
Però, no tenen una bona ad-
herència en climes freds, així 
que no són adequats per a gel 
i neu.

Recomanacions generals
• S’ha de comprovar que els 
dibuixos tinguin una fondària 
mínima d’1,6 mm per assegu-
rar una bona adherència a la 
carretera i evitar el lliscament.
• És fonamental portar als 
pneumàtics la pressió d’ai-
re adequada. Si estan baixos, 
augmenta el consum. Si es-
tan massa inflats això afecta a 
l’estabilitat del cotxe. Així que 
és recomanable comprovar 
la pressió cada dues setma-
nes per reduir la resistència 
al fregament i assegurar un 
consum reduït de combusti-
ble, així com una conducció 
respectuosa amb el medi am-
bient.
Cal prestar molta atenció a 
l’anomenat “triangle de segu-
retat’, que està format, a més 
de les rodes, pels amortidors 
i els frens.
Convé saber que els amorti-
dors solen requerir un canvi 
cada 50.000 quilòmetres i que 
el líquid de frens s’ha de can-

viar cada dos anys com a mà-
xim. Més consells:
-Verificar l’oli: per fer això, el 
cotxe ha d’estar fred i en pla. 
S’ha de treure el mediador de 
l’oli, netejar-lo i tornar-lo a in-
troduir. La taca ha de quedar 
entre les marques de màxim 
i mínim, si no és així, podria 
haver-hi problemes irreversi-
bles de motor.
-Líquid anticongelant: el ni-
vell s’ha de comprovar sem-
pre sense obrir la tapa, i s’ha 
de mirar a través de l’indi-
cador de màxim del dipòsit. 
Si el nivell de líquid està per 
sota, s’ha d’omplir fins al mà-
xim i si baixa ràpidament, s’ha 
d’acudir a un taller al més avi-
at possible perquè pot ser que 
tinguis una fuga,
-Bateria: la majoria d’aquestes 
no requereixen manteniment, 
però si el teu cotxe porta una 
bateria amb manteniment, 

s’ha de comprovar el nivell 
del líquid.
-Frens: a més de verificar el 
nivell correcte de líquid, s’ha 
d’estar atent si en apretar el 
pedal sents un grinyol, és pro-
bable que les pastilles del fre 
estiguin desgastades
-Llums: s’ha de revisar cada 
any el reglatge de llums del 
teu vehicle
-Aire condicionat: és molt im-
portant que funcioni correc-
tament, tant el sistema d’aire 
condicionat com el filtre de 
l’habitacle, per poder regular 
la temperatura dins del vehi-
cle i evitar la somnolència o 
l’excés de calor.
Encara que resulta molt evi-
dent, recorda que és obligatori 
portar els triangles i l’armilla 
reflectant per si cal aturar el 
vehicle al voral i que la col•lo-
cació de l’equipatge o càrrega 
que portem ha de respectar la 

seguretat tant dels passatgers 
del vehicle com la dels altres 
cotxes que circulen al nostre 
voltant.
Si necessites espai extra al del 
maleter, planteja’t la instal•la-
ció d’una baca per al sostre 
del vehicle. D’aquesta manera, 
el pes quedarà millor repartit, 
no perdràs visibilitat a la part 
posterior, i els ocupants viat-
jaran molt més còmodes.
Si es viatja amb nens, serà 
molt important que facis pa-
rades cada 2 o 3 hores, perquè 
els més petits surtin una mica, 
es distreguin i el trajecte sigui 
més suportable per a tothom.
Oblida realitzar menjars molt 
copiosos durant la marxa per 
evitar moments de somno-
lència i fatiga al volant i, per 
descomptat, evita el consum 
d’alcohol i drogues si t’has de 
posar al volant.  

Fixi’s bé en el desgast i la pressió dels pneumàtics.

Si viatja amb una caravana, els riscos són més grans. Més raó per tenir el cotxe a punt.

CTRA DE LA POBLA 151

Pl. de la Bomba, 7 · Tel. 93 805 40 72 · IGUALADA

mesmotoranoia@gmail.com

MECÀNICA
FRENS I AMORTIDORS
INJECCIÓ ELECTRÒNICA

DIAGNOSI
SERVEI RÀPID
INJECCIÓ DIESEL
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Avda. Mestre Muntaner, 88 - 08700 - IGUALADA - 93 803 08 00

www.santienrique.com

QASHQAI TEKNA PREMIUM 
1.6 DCI 130 CV 
AUTOMÀTIC 4X2

QASHQAI TEKNA PREMIUM 
1.6 DCI 130 CV 

 4X4

21.400€
Amb dte. de finançament inclòs

NOU NISSAN QASHQAI, EL CROSSOVER URBÀ DEFINITIU

UNITATS 
LIMITADES 

I
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El permís per punts va 
entrar en vigor l’1 de 
juliol del 2006 arran 

de la publicació al BOE de la 
Llei 17/2005, de 19 de juliol, 
per la qual es regula el permís 
i la llicència de conducció per 
punts i es modifica el text ar-
ticulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de mo-
tor i seguretat viària, modifi-
cada posteriorment per la Llei 
18/2009.
Des d’aquesta data els titulars 
de permisos de conduir, per 
norma general, disposen d’un 
total de 12 punts, excepte els 
titulars de permisos amb una 
antiguitat inferior a tres anys 
i els que, després de perdre 
l’assignació total de punts, han 
obtingut de nou el permís o 
la llicència, que disposen de 8 
punts.
El crèdit de punts és únic i 
independent de si s’és titular 

d’una llicència o un permís de 
conducció, i, per tant, el titular 
d’una llicència que obtingui 
un permís mantindrà el ma-
teix crèdit de punts.
A més, els titulars de permisos 
de conducció que conservin 
tots els punts per no haver 
estat sancionats en ferm per 
la via administrativa rebran 
una bonificació de dos punts, 
després del tercer any, i d’un 

punt més al cap dels tres anys 
següents, de manera que po-
den acumular un màxim de 
quinze punts.

Infraccions que treuen punts
Pots perdre punts per qualse-
vol dels motius següents:
• Superar el límit de velocitat 
(veure quadre adjunt)

Pèrdua de 3 punts
• Fer canvis de sentit incom-
plint la Llei de seguretat viària.
• Conduir sense cinturó de se-
guretat ni sistemes de retenció 
infantil.
• Conduir sense casc o amb 
casc no homologat.
• Conduir utilitzant auriculars 
o altres dispositius que dismi-
nueixin l’atenció.   
• Conduir utilitzant manual-
ment el mòbil o manipulant el 
navegador o GPS.
• Conduir vehicles utilitzant 

mecanismes de detecció de 
radars o cinemòmetres

Pèrdua de 4 punts
• Conduir amb el permís sus-
pès o tenint prohibit l’ús del 
vehicle que es condueix.
• Conduir un vehicle sense el 
permís o la llicència adequa-
da.
• Conduir amb una taxa d’al-
cohol superior a 0,25 i fins a 
0,50 mg/l d’aire espirat (entre 
0,15 i 0,30 mg/l per als profes-
sionals i titulars d’un permís 
amb menys de dos anys d’anti-
guitat).  
• Llençar objectes perillosos 
a la via (que puguin provocar 
incendis, accidents...) o obsta-
culitzar la circulació.
• No respectar les prioritats de 
pas i no aturar-se davant un 
stop o semàfor en vermell. No 
respectar els senyals de l’agent 
de trànsit.

• Avançar posant en perill els 
que circulen en sentit contrari 
o en circumstàncies de visibi-
litat reduïda.  
• Avançar posant en perill o 
destorbant els ciclistes.
• No respectar la distància de 
seguretat amb el vehicle del 
davant.
• Fer la maniobra de marxa 
enrere en autopistes i autovies.
Pèrdua de 6 punts
• Conduir amb una taxa d’al-
cohol de més de 0,50 mg/l, o 
sota els efectes de drogues i 
estimulants (0,30 mg/l per a 
professionals i titulars d’un 
permís amb menys de dos 
anys d’antiguitat).  
• Negar-se a passar la prova 
d’alcoholèmia o de drogues i 
substàncies estupefaents.
• Circular en sentit contrari.
• Conduir de forma temerària 
o participar en curses de vehi-
cles no autoritzades.

El permís per punts: què és i com ens afecta?

Els titulars de permisos 
de conduir disposen, 

inicialment, de 12 
punts i el crèdit de 
punts és únic per a 

totes les autoritzacions 
administratives de 
què sigui titular el 

conductor.

Ctra. de Vilanova, 22    Igualada

Tel./Fax 93 803 04 42   
Mòbil 619 752 363

autoelectricpujol@hotmail.com
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• L’excés en més del 50% dels 
temps de conducció o la mi-
noració en més del 50% dels 
temps de descans, quan es 
tracta d’un transportista.
• Alterar el funcionament del 
tacògraf o limitador de velo-
citat.
• Conduir vehicles que tinguin 
instal·lats inhibidors de radars 
o cinemòmetres o qualssevol 
altres mecanismes encaminats 
a interferir en el correcte fun-
cionament dels sistemes de vi-
gilància de trànsit.

La pèrdua de punts es produ-
eix per sanció ferma en via 
administrativa per infraccions 
greus i molt greus que com-
portin pèrdua de punts.
No es poden perdre per acu-
mulació d’infraccions en un 
mateix dia més de 8 punts, 
excepte que es produeixi una 
infracció molt greu, cosa que 
significarà la pèrdua total de 
punts.

Vull recuperar punts
- Quants en puc recuperar?
Fins a un màxim de sis punts, 
sempre que no se superi el 
crèdit de 12.
- Com?
Fent un curs de recuperació 
parcial. Pots fer un màxim 
d’un curs cada dos anys; si ets 
professional, cada any.
- Quan?
Quan ho desitgis, però com-
prova primer que la DGT t’ha 
tret els punts. Pots consul-
tar-ho a www.dgt.es
Durada del curs: 12 hores lec-
tives
Si no fas cap curs, hauràs de 
passar dos anys sense cap san-
ció ferma per recuperar tots 
els punts en el cas d’infracci-
ons greus, tres anys en el cas 
d’infraccions molt greus.

He perdut tots els punts
- Com puc recuperar el per-
mís?
Fent un curs de recuperació 
total: recuperaràs el permís de 

• No respectar els límits de velocitat establerta reglamentàriament, d’acord amb el que 
recull l’Annex IV.
• Circular en un tram a una velocitat mitjana superior als límits establerts reglamentàri-
ament, d’acord amb el que recull l’Annex IV.
• La conducció per les vies objecte d’aquesta Llei havent ingerit begudes alcohòliques 
amb taxes superiors a les que s’estableixin reglamentàriament, i, en qualsevol cas, la con-
ducció sota els efectes d’estupefaents, psicòtrops, estimulants i qualsevol altra substància 
d’efectes anàlegs.
• Incomplir l’obligació de tots els conductors de vehicles de sotmetre’s a les proves que 
s’estableixin per a la detecció de possibles intoxicacions d’alcohol, estupefaents, psicò-
trops, estimulants i d’altres substàncies anàlogues, i la dels altres usuaris de la via quan es 
trobin implicats en algun accident de circulació.
• La conducció temerària.
• La circulació en sentit contrari a l’establert.
• Participar en competicions i curses de vehicles no autoritzades.
• Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radar o qualsevol altre mecanis-
me encaminat a interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del 
trànsit.
• L’excés en més del 50% en els temps de conducció o la minoració en més del 50% en els 
temps de descans que estableix la legislació sobre transport terrestre.

INFRACCIONS MOLT GREUS
conducció amb un crèdit de 
vuit punts.
- Quan?
Quan ho desitgis, però et con-
vé fer-ho al final dels sis me-
sos que has de passar sense 
conduir des de la notificació 
de pèrdua de vigència. Si ets 
professional, tres mesos.
Comprova també si la DGT 
t’ha tret tots els punts. Pots 
consultar-ho a www.dgt.es
Durada del curs: 24 hores lec-
tives
- Això és tot?
No, després de fer el curs has 
de superar un examen a la 
Prefectura de Trànsit (matèri-
es que estableix l’apartat 8è de 
l’Ordre INT2596/2005).
I si suspenc l’examen?
Hauràs de fer un curs addici-
onal.
Durada: 4 hores
- I em retornaran el permís?
No, abans has de superar un 
altre examen a la Prefectura 

de Trànsit.
- I si torno a suspendre?
Hauràs de fer un nou curs 
addicional i tornar a exami-
nar-te.
- I si tot i així no passo l’exa-
men?
Hauràs de fer un nou curs de 
recuperació total complet.

Tingues en compte que si es 
produeix una nova pèrdua 
de vigència en els tres anys 
següents a l’obtenció del nou 
permís o llicència, no podràs 
obtenir de nou el permís fins 
al cap de 12 mesos, 6 mesos en 
el cas d’un professional.

I si sóc conductor novell?
Els conductors novells tenen 
un saldo de vuit punts. Si per-
den punts, poden recuperar 
fins a sis punts fent un curs 
parcial de recuperació, sense 
superar el crèdit inicial (vuit 
punts).

.  Frens .  Suspensió .  Pneumàtics .  Accessoris . Banc de potència
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El cotxe elèctric encara no és present però serà futur

El cotxe elèctric és el futur 
del mercat automobilístic. És 
un segment d’aquest sector 
que cada vegada està creixent 
més, i que gaudeix de nom-
broses bonificacions per a la 
seva compra. Per part de l’es-
tat, existeix un paquet d’aju-
des a la compra de vehicles 
alternatius, el Pla MOVEA, 
que pretén potenciar una part 
del mercat de l’automòbil que 
està cridat a ser-ne el futur. 
El cotxe elèctric representa 
el futur ja que cada vegada es 
preveu que li quedin menys 
anys al combustible, i tenint 
en compte el fet que la conta-
minació que generen els mo-
tors convencionals està sent 
desproporcionada, el cotxe 
elèctric ha de ser, necessà-
riament, el futur del sector.

A l’hora de comprar un cot-
xe hi ha molts factors a tenir 
en compte. A part de l’estèti-
ca, els compradors tenim en 
compte la qualitat del vehicle, 
les prestacions, el manteni-
ment, i en gran mesura, el 
preu. És precisament el preu 
un dels inconvenients més 
grans que et pots trobar si 
vols adquirir un cotxe elèc-
tric, i és que, fins al moment, 
es troba molt per sobre del 
d’un vehicle convencional.

Un altre factor a tenir en 
compte és el temps de càrre-
ga d’un cotxe elèctric, que és 
un dels temes que ha fet tirar 
enrere molts compradors. I és 
que per tal que s’implementi 
de forma correcta l’arribada 
del cotxe elèctric caldrà un 
canvi de mentalitat i un pro-
cés d’adaptació tant de les ins-
titucions com de la societat.

Hi ha tres tipus diferents 
de punts de càrrega. El més 
conegut és la recàrrega con-
vencional que fa referència a 
una instal·lació elèctrica do-
mèstica que pot carregar un 
cotxe elèctric en unes 8 hores. 
Un altre tipus és la recàrrega 
semiràpida,  que està pensa-
da per ser instal·lada a la via 
pública i permet que el cotxe 
es carregui en un temps d’en-
tre 1 i 3 hores. Finalment, hi 
ha un tercer tipus anomena-
da  recàrrega ràpida  que per-
met que es carregui el 65% de 
les bateries en 15 minuts. En 
relació a aquesta última re-
càrrega, els fabricants acon-
sellen no abusar-ne ja que 
podria malmetre les bateries.

Un altre aspecte a destacar és 
l’autonomia, és a dir, la dis-
tància que poden recórrer 
un cop les bateries estan del 
tot carregades. La majoria 
de models poden arribar a 
fer 100km amb una càrrega 
completa, però n’hi ha que 
en poden arribar a fer 300.
Avui dia, però, l’autonomia 
depèn de la velocitat, ja que 
els cotxes elèctrics consumei-
xen més bateria com més rà-
pid van, i això els fa ser més 
adequats per un entorn urbà 
i no en trajectes de carrete-
ra. Això sí, no es deixa anar 
ni una molècula de CO2.

Motius per apostar per un 
cotxe elèctric
El motiu principal de la im-
portància que té l’arribada 
del cotxe elèctric és l’avenç 
preocupant del canvi climà-
tic. L’aire que respirem està 
cada dia més contaminat i 
s’hi ha de trobar una solu-

ció que, en part, passa per 
reduir l’emissió de gasos 
dels cotxes convencionals.

Un altre punt clau és el fu-
tur de les bateries dels cot-
xes quan ja no es poden
carregar més. Alguns soste-
nen que pot arribar a ser un 
problema, ja que encara no se 
sap si aquestes bateries seran 
un residu més o si es tracta 
d’una bateria que podrà te-
nir diversos usos posteriors.

Canvi de xip necessari
El cotxe elèctric no acaba 
d’arrencar i es difícil veure 
cotxes elèctrics pels carrers. 

A Catalunya es calcula que 
hi ha uns 400 vehicles elèc-
trics, la majoria d’empreses 
i administracions públiques.
Una de les raons, tal com 
s’ha comentat, podria ser els 
dubtes sobre l’autonomia i 
la recàrrega, és a dir, sobre el 
retard en la tecnologia, però 
una altra raó podria ser que el 
vehicle elèctric obliga a can-
viar d’hàbits  després de tant 
de temps circulant amb els 
actuals cotxes de combustió.
En aquest sentit, podem 
pensar que de la mateixa 
manera que amb els mòbils, 
que ja ens hem acostumat 
a carregar en hores concre-

tes o a la feina,  amb els cot-
xes elèctrics caldrà fer un 
canvi de xip  per entendre 
el canvi cultural i d’hàbits 
que pot suposar adaptar-se 
a aquesta nova tecnologia.
Cada vegada hi ha més ini-
ciatives, tan a nivell cultural 
com formatiu, al voltant dels 
cotxes elèctrics, des d’acti-
vitats per a la ciutadania per 
tal de familiaritzar-nos amb 
aquests vehicles, propos-
tes de formació al voltant 
de la tecnologia dels cotxes 
elèctrics, o projectes d’in-
vestigació a les universitats.
Segur que aviat veurem la gent 
fent cua en una electrolinera. 

disposem de vehicles de cortesia (turismes i industrials)

Mecànica

Electricitat

Planxa-Pintura

Pneumàtics
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RENAULT TWIZY

El vehicle elèctric més barat 
que hi ha actualment al mer-
cat és el petit Renault Twizy, 
que en la versió Life 45 ar-
renca des de tan sols 7.305 € i 
ofereix una autonomia de 100 
km. Això sí, la velocitat està 
limitada a tan sols 45 km/h, 
i per accedir a la versió supe-
rior –que arriba als 80 km/h i 
té una autonomia de 90 km– 
hem de pagar 8.015 €.  

RENAULT ZOE

Renault ofereix un model 
de mides similars a les del 
Renault Clio però totalment 
elèctric que arrenca en 22.385 
€ amb una autonomia de 400 
km. Es tracta de la versió re-
novada del ZOE. 

SMART FORTWO 

El popular Smart ofereix la 
versió elèctrica en totes les 
variants (Fortwo, Fortwo 
Cabrio i Forfour), i el preu 
arrenca en uns 23.737 € amb 
una autonomia de 160 km.

KIS SOUL EV

El Soul és un vehicle compac-
te de la marca coreana Kia 
que compta amb un disseny 
peculiar a mig camí entre 
SUV i monovolum. La va-
riant elèctrica té un preu de 
24.000 € i una autonomia de 
212 km.

Els 5 elèctrics més barats
1. Renault Twizy, 7.035 €
2. Renault ZOE, 22.385 €
3. Smart ForTwo 23.737 €
4. Kia Soul EV, 24.000 €

5.Citröen C-Zero, 24.511€

Cotxe elèctric o híbrid?
Els híbrids, com el nom in-
dica, són una barreja de cot-
xe tèrmic i cotxe elèctric. Es 
mouen amb dos dispositius 
d’energia, la qual cosa vol dir 
que tenen els avantatges dels 
dos, però al mateix temps 
també els desavantatges.
El desavantatge més clar és 
el pes que han de suportar 
amb els dos sistemes, i les 
seves conseqüències. Els be-
neficis són les baixes emissi-
ons, el consum a ciutat i que 
podem continuar el trajecte 
si s’exhaureixen les bateries. 

Cal destacar que un petit mo-
tor de gasolina és molt eficaç 
quan circula a una velocitat 
fixa, però no té acceleració. 
Això és compensat pel motor 
elèctric que té bona accelera-
ció, però poca durada. A cau-
sa que els fabricants de motors 
híbrids buscaven dues coses, 
pensar en un sistema en què 
el motor elèctric, el motor de 
gasolina i la recàrrega de la 
bateria es comunicaran en-
tre si. Això es va aconseguir 
mitjançant un mecanisme 
anomenat dispositiu divisor 
de potència, el veritable cer-
vell dels híbrids innovadors.

Toyota, el referent híbrid
Si parlem d’híbrids, hem de 
parlar de Toyota. Aquesta 
marca és la pionera en aquest 
sector. Des que el primer 
Toyota Prius es va llançar al 
Japó, el 1997, ja s’han venut 
més de 7,3 milions d’híbrids.

Era l’any 1992 quan Toyota 
anunciava, a la seva Carta de 
la Terra, que el seu objectiu 
era fabricar automòbils nets 
i segurs, que contribuïssin a 
aconseguir una societat més 
pròspera i un planeta terra 
més verd. Dos anys després 
va començar el desenvolupa-
ment del projecte G21, con-
cebut per donar forma a un 
vehicle ecològic i respectuós 

amb el medi ambient, un au-
tomòbil per al segle XXI que 
conjugués gran respecte al 
medi ambient amb plaer de 
conducció i comoditat. Es 
va plasmar definitivament el 
1997, any en què es va pre-
sentar el Toyota Prius, el pri-
mer híbrid produït en sèrie 
del món. 
El fabricant japonès va pren-
dre la decisió de dissenyar, 
desenvolupar i fabricar tots 
els components del seu nou 
sistema de propulsió, el deno-
minat Toyota Hybrid System 
(THS). Ho va fer de forma 
completament interna, estu-
diant més de 100 versions de 
sistemes híbrids diferents.

Aquell llançament del Prius 
va suposar l’inici d’una nova 
època per al fabricant japo-
nès. A partir de llavors, el seu 
model de negoci tindria com 
a pilar bàsic la producció, el 
desenvolupament i l’expansió 
dels híbrids al llarg del món. 
Actualment Toyota, sota les 
marques Toyota i Lexus, ja 
suma més de 7,3 milions 
d’híbrids venuts a tot el món. 
D’aquests, més de 840.000 
unitats s’han comercialitzat 
a Europa des que el Prius va 
arribar al mercat l’any 2000 i 
més de 40.000 a Espanya.

Des d’aquell 1997 fins ara, 
el Prius ha anat millorant la 
seva carta de presentació tant 
a nivell estètic com tècnic. La 
primera generació era un tu-
risme de trets molt japonesos 
que es propulsava gràcies a 
un motor de gasolina VVT-i 
d’1,5 litres i 58 CV de potèn-
cia i un altre d’elèctric de 30 
kW (40 CV), que s’alimentava 
de l’energia emmagatzemada 
en una bateria. Homologava 
un consum de només 5,1litres 
cada 100 quilòmetres. Coin-
cidint amb el seu llançament 
a Europa l’any 2000, Toyota 
va introduir un nou software 
de control del motor.

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

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

fermivalls@telefonica.net

60é  
aniverari Av. Caresmar, 13 T. 93 380 03 37

IGUALADA  
fvg.mecanic@gmail.com

15% dte.
en les 
revisions

Pneumàtics a 
molt bon preu
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Sant Cristòfor és en l’ac-
tualitat el patró dels 
automobilistes i inter-

cessor de tots els que viatgen, 
protector en definitiva, de 
tots aquells que volen iniciar 
un viatge. Segons la tradició 
cristiana, aquest sant és hereu 
d’un gegant palestí anomenat 
Rèprobe, un personatge que 

ajudava als viatgers a traves-
sar un riu molt cabalós.

Qui era sant Cristòfor? 
Una llegenda explica que a la 
Palestina del segle III hi vivia 
un personatge gegantí ano-
menat Rèprobe que ajudava a 
la gent a travessar un riu molt 
cabalós. Amb un tronc de 
palmera que li feia de bastó, 
el gegant es carregava la gent 
a les espatlles i, xino-xano, els 
portava fins a l’altre marge. 
La llegenda explica que 

Rèprobe volia servir a la 
persona més poderosa de la 
Terra. Primer es posà al ser-
vei d’un Rei fins que s’adonà 
que a aquest li tremolaven les 
cames quan sentia anomenar 
el Diable. Més tard, decidí 
posar-se al servei del Diable, 
fins que va acabar fent totes 
les malifetes que el nou amo 

li manava. Un dia Rèprobe 
descobrí que el Diable fugia 
en veure una creu i decidí 
aleshores posar-se al servei 
de Crist, doncs semblava ser 
la persona que tenia més po-
ders sobre tots els homes. 
Abandonà el Diable i anà a 
córrer món fins que un ermi-
tà li digué que la millor ma-
nera de servir a Crist era aju-
dant a la gent a traspassar, a 
coll, un riu cabalós on s’havia 
ofegat molta gent. I així ho 
féu. Ajudat amb un tronc de 

palmera que li feia de bastó, 
el gegant es carregava la gent 
a les espatlles i xino-xano els 
ajudava a travessar el riu i els 
portava fins a l’altre marge. 
Una nit de llamps i trons, i 
mentre el gegant dormia, va 
trucar a la porta de la seva 
cabana un nen que va dema-
nar-li si seria capaç de por-

tar-lo a l’altre banda del riu. 
El colós, encara endormiscat 
però irritat per la formulació 
de la pregunta, va acceptar el 
repte però a mig riu, la càr-
rega de la criatura se li féu 
tant feixuga que el gegant es 
va veure en grans dificultats 
per aconseguir-ho. Aleshores 
li digué que pesava més que 
el món sencer, a la qual cosa 
l’infant li respongué que, en 
efecte, ell era Crist, qui havia 
fet el món. Dit això l’infant 
desaparegué miraculosament 

Sant Cristòfol, patró dels automobilistes 
i intercessor de tots els viatgers

i el gegant va veure com el 
bastó que havia clavat al ter-
ra, havia arrelat i floria. 
Sant Cristòfor és des d’ales-
hores representat amb el nen 
Jesús assegut a la seva espatlla 
i sostenint amb la mà dreta 
un arbre amb tot el brancatge 
que li fa de bastó. 

Etimologia del mot Cristò-
for 
Amb la cristianització de 
la història del personatge 
passa-rius palestí, el gegant 
Rèprobe canvia de nom i 
passa a dir-se Cristòfor, que 
prové del mot grec-llatí Cris-
tophorus, que significa, li-
teralment, “el portador de 
Crist”. 
Segons la versió de la llegen-
da, sant Cristòfor es dedicà a 
predicar el cristianisme fins 
que fou perseguit, martiritzat 
i decapitat a Samos (Lícia). 

Veneració
El culte a Cristòfor de Lícia és 
d’origen oriental, i ja consta 
una església dedicada a Bití-
nia al 452. Arriba a Occident 
després del segle V, passant 
de Constantinoble a Sicília 
(al segle vi hi ha un monestir 
amb el seu nom a Taormina) 
i d’allí a Europa Occidental. 
Durant l’Edat mitjana va ser 
un dels sants més venerats, 
tant en orient com en occi-
dent. La festa de sant Cris-
tòfol en occident se celebra 
el 25 de juliol i a les esglésies 
ortodoxes i orientals el 9 de 
maig. La tradició hispana, 
però, el celebra el 10 de juliol 
(d’acord amb la tradició mos-
sàrab) per a deixar lliure el 25 
de juliol per a la festa de Sant 

Jaume el Major apòstol.
Sant Cristòfol va ser venerat 
com un dels Catorze Sants 
Auxiliadors, especialment 
com a protector contra la 
pesta: això va fer que, du-
rant l’Edat mitjana, a moltes 
esglésies europees es pintés 
un Sant Cristòfor de grans 
dimensions. Es conserven, 
per exemple, a la Catedral de 
Sevilla (obra de Mateo Pérez 
de Alesio, 1584) i a les cate-
drals de Múrcia i de Còrdova, 
on popularment se l’anomena 
San Cristobalón.
Per haver portat el Nen Jesús, 
se’l reconeix com a sant patró 
dels xòfers i conductors. Amb 
aquest motiu, al segle xx es 
va introduir el costum de be-
neir els cotxes el dia de sant 
Cristòfol (en una mena de 
transposició de la benedicció 
de les bèsties de tir per sant 
Antoni) o fins i tot de portar 
una petita imatge o una me-
dalla del sant dins del cotxe, 
invocant la seva protecció.

www.transportsbernadet.com



Comencem a ser una 
mica optimistes amb el 
moment que viu el sec-
tor, que ha passat una 

època molt dura
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Melcior Grau : “Comencem a ser una mica optimistes 
amb el moment que viu el sector”

Melcior Grau és el cap 
de taller d’Odenau-
to, que enguany 

celebra el seu 25è aniversari. 
Aquest any és l’abanderat per 
a la Festa de Sant Cristòfol, pa-
tró dels automòbils i protector 
dels viatgers. Parlem amb ell 
sobre el passat, el present i el 
futur del sector, que veu i viu 
amb ulls experimentats des-
prés de tants anys de professió.

Què signfica ser abanderat? 
És un orgull que comptin amb 
tu. Els hi ho agraeixo i m’ho 
prenc com un reconeixement 
als anys que porto al sector. 
Sempre fan gràcia aquestes 
coses i t’omplen de satisfacció.

Com s’han viscut els anys 
durs de la crisi al taller?                 
Una mica fumuts...Tot i que 
en el nostre sector no es va 
notar excessivament tant com 
a d’altres sectors com els tra-
dicionals com el tèxtil, la pell 
o la construcció, que van re-
bre molt més. És clar que si 
els vehicles no es canvien, 
s’han d’arreglar. El que més 
vam notar va ser la falta de 
diners de les famílies. Això 
va ser més significatiu que la 
falta de feina i hi va haver un 
moment que es va notar molt.

Per tant,  si la gent no com-
prava cotxes nous, durant 
la crisi va augmentar el 
número de reparacions?                                 
El que ha passat aquests anys 
és que s’ha mantingut la flota 
de cotxes que hi havia i que 
s’ha allargat  la vida dels ve-
hicles perquè no se’n podien 
comprar de nous. No s’hagués  
hagut de fer si tot hagués anat 

com fins abans de la crisi eco-
nòmica. Hi ha hagut un fre 
important en el número de 
matriculacions i en l’expan-
sió del vehicle nou. Aquests 
set anys han estat durs.

I ara, en quin mo-
ment es troba el sector?                                                     
Comencem a ser una mica 
optimistes amb el moment 
que viu el sector. Però només 
comencem a ser-ho... sense 
tirar coets. Les coses encara 
van malament i Igualada està 
molt tocada. Hi ha hagut una 
baixada molt important de 
moltes firmes i moltes em-
preses s’han quedat pel camí 
i així s’han perdut molts llocs 
de treball. Però ara mateix, el 
gruix de la gent sí que es nota 
que sembla que la situació 
hagi de començar a remuntar.

De moment  arriben bo-
nes notícies pel que fa a les 
vendes de cotxes nous...                 
Nosaltres, en ser taller lliure, 
sempre anem a remolc de les 
marques i dels concessionaris. 
En el moment que una perso-
na es canvia el cotxe estàs un 
temps que no el veus. Però bé, 
ja és bo que la flota es renovi i 
que hi hagi vendes i també tinc 
clar que tenir una flota de vehi-
cles vells no és un bon sistema.

Exceptuant els anys de la 
crisi, el sector de les repa-
racions és fort a Igualada?                    
Pel que vaig parlant amb els 
meus companys, com a tot ar-
reu. Nosaltres som una xarxa 
estesa per tot Espanya, Eu-
rotallers, i tinc contacte amb 
tallers de l’estat i tothom es 
queixa més o menys del ma-

teix. Pot ser que alguna ciutat 
estigui millor però gosaria a 
dir que el sector està igual a 
tot arreu.                                          

La gent cuida bé els cotxes?     
Jo crec que hi ha desconeixe-
ment de la mecànica en ge-
neral. La gent es compra un 
vehicle i els hi posen un pack 
de reparació i moltes vegades 

no tenen ni idea del que hi 
ha. Ens trobem a vegades que 
amb cotxes de gamma baixa, 
hi ha tanta quantitat d’elec-
trònica que en el dia que hi 
ha problemes arriba el dia que 
hi ha problemes i aquell cot-
xe de 9.000 euros té moltíssi-
ma complexitat i hi ha moltes 
coses per arreglar-ho. Potser 
és que a l’hora de vendre no 
s’informa el suficient o potser 
la gent només veu pels ulls el 
model que els hi agrada.        

Com veu l’arribada de 
les energies alternatives?               
Hi ha diferents coses que s’es-
tan proposant, diferents ener-
gies com l’hidrogen, la pila de 

combustible. Però el futur ha 
de ser l’elèctric. De moment hi 
ha molts problemes i veig una 
millor opció l’híbrid. Amb 
l’híbrid no tens cap tipus de 
fre, pots fer els quilòmetres 
que vulguis si portes un motor 
de gasolina ja que es van car-
regant les piles i s’anirà carre-
gant-se. El problema principal 
de l’elèctric, doncs, és l’autono-
mia. De moment estem lluny 
que sigui un cotxe per tot. Una 
persona no pot només tenir un 
elèctric. Per anar per les grans 
ciutats penso que l’elèctric 
hauria de ser quasi obligatori.                         

           OTGER GABARRÓ



Els radars de tram, el nou mal de cap per als conductors 
i un control més efectiu contra l’excés de velocitat

Així funcionen els radars de tram. Foto: RACC
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S ón ja 92 els quilòmetres 
de la xarxa viària catala-
na que estan controlats 

a través de radars per tram, un 
sistema que reconeix les matrí-
cules a l’inici i al final d’un tra-
jecte i calcula el temps invertit 
en el recorregut per comprovar 
si s’ha superat la mitjana de ve-
locitat permesa. El Servei Ca-
talà de Trànsit (SCT) ha col·lo-
cat quatre nous radars més per 
tram, per la qual cosa ja són 
17 els trajectes controlats amb 
aquesta tècnica.
Aquest sistema de control per 
trams busca prolongar l’efecte 
de la reducció de la velocitat 
durant diversos quilòmetres 
i evitar les frenades sobtades 
que, en ocasions, es produei-
xen en detectar-se un radar de 
punt.
Segons Trànsit, amb aquest sis-
tema es cobreix de forma efec-
tiva la velocitat en un tram sen-
cer de via i s’obtenen velocitats 
més igualades i uniformes en el 
recorregut, per tal de reduir la 
sinistralitat i millorar la segu-
retat viària. 
Trànsit ja disposa de 13 radars 
més per tram. Són aquests:
Túnel de Vielha. Els dos pri-
mers es van instal·lar el 2009 a 
la N-230, en els dos sentits de 
la marxa.
Amposta-Sant Carles de la 
Ràpita. El maig del 2014 es 
van col·locar dos radars en dos 
trams de la N-340, en els dos 
sentits de la marxa.
Cassà de la Selva-Llagostera. 
El maig del 2014 va entrar en 
funcionament un radar per 
tram a la C-65.
Sabadell-Badia del Vallès. 
Aquest radar per tram es va 
estrenar el juny del 2015 a la 
C-58.

Ulldecona-Amposta. Es va 
instal·lar el juny del 2015 a 
l’AP-7, en sentit Tarragona. 
Fornells de la Selva-Quart. Es 
va estrenar el juny del 2015 a la 
N-II, en tots dos sentits de la 
marxa.
Girona. A la N-II al seu pas 
per Girona es van col·locar dos 
radars en els dos sentits de la 
marxa.
Carril bus-VAO. Des de maig 
del 2016 hi ha en funciona-
ment dos radars (en els dos 
sentits) a la C-58.
Molt aviat n’entraran en fun-
cionament dos més, a la  co-
marca de l’Anoia. Estan situats 
a l’autovia A-2, entre Jorba i la 
Panadella.

Un sistema basat en 
un d’americà dels anys 60
Un Radar de tram o càmera 
SPECS és un sistema d’acota-
ment de velocitat mitjana en 
un tram de carretera o auto-
pista emprant un sistema de 
càmeres amb reconeixement 
de matrícula a l’inici i al final 
d’un tram amidat prèviament, 
cronometrant el temps que 
es triga en traspassar-lo. Té 
aquest nom, encara que les 
ones de Radar no hi interve-
nen, ja que és un procediment 
de cronometratge automatitzat 
semblant al sistema de crono-
metratge manual VASCAR 
emprat als EUA des dels anys 
60.
Al  principi els equips van ser 
fabricats per Speed Check Ser-
vices, d’on va agafar el seu nom 
en anglès, SPECS. És un dels 
sistemes utilitzats en la cam-
panya reforç sobre el límit de 
velocitat en el Regne Unit. La 
firma Speed Check Services va 
ser adquirida per Vysionics el 
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2010.
Les càmeres SPECS van ser in-
troduïdes a UK el 1999.
Càmeres de SPECS operen en 
grups de dos o més les càmeres 
instal·lades al llarg d’una ruta 
fixa que pot ser de 200 metres 
(660 peus) a 10 quilòmetres 
(6.2 mi) de longitud. Fan ús un 
reconeixement automàtic de 
número de matrícula (ANPR) 
sistema per enregistrar la ma-
trícula frontal d’un vehicle a 
cada lloc de càmera fix. Men-
tre la distància és sabuda en-
tre aquests llocs, la velocitat 
mitjana pot ser calculada per 
dividir aquest pel temps agafat 

per viatjar entre dos punts. Les 
càmeres utilitzen fotografia in-
fraroja, permetent-los per ope-
rar ambdós dia i nit.
Hi ha un error popular que 
l’Oficina de Casa ha aprovat 
el sistema de SPECS per ús de 
carril sol només. Segons aques-
ta teoria, un automobilista pot 
per això carrils d’interruptor 
entre càmeres i reclamació 
no-aprovació per evitar prose-
cució per accelerar.
Tot i que és cert que l’ús de car-
ril sol no és separar de l’apro-
vació de tipus del sistema de 
càmera. És una limitació de la 
tecnologia.

Inici d’un tram de radar, prop del delta de l’Ebre.

El disseny del sistema és tal 
que les càmeres només poden 
operar per parelles, cada parell 
pot monitorar només un carril 
d’una via multi carril. És per 
això possible, com a mínim en 
teoria, fugir de la detecció per 
canviant de carril entre les cà-
meres d’entrada i les càmeres 
de sortida al final el vehicle serà 
càmera de sortida d’un carril 
diferent. Tanmateix, en la pràc-
tica les autoritats són capaces 
de derrotar fàcilment aquesta 
tàctica per arranjant dos o més 
conjunts de parells de càmeres 

per tenir que solapin les àrees 
de controlar. D’aquesta manera 
el conductor no pot dir quines 
càmeres són d’entrada i quines 
són de sortida’, al semblar idèn-
tics, no poden dir on per carril 
canviar per poder escapar de la 
detecció. El sistema té un altre 
deficiència atès que les càmeres 
estan situades per a poder lle-
gir només la matrícula frontal 
d’un vehicle, d’aquesta manera 
les motocicletes infractores es-
capen a la detecció perquè no 
tenen número de matrícula 
frontal. 
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Accidents amb porcs senglars a la carretera: ja té vostè 
una assegurança que garanteixi protecció en aquests casos?
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E ls accidents de tràn-
sit a les carreteres de 
l’Anoia provocats per 

la irrupció d’un animal a la via 
van ser l’any passat un total de 
129, segons dades dels Mos-
sos d’Esquadra i que La Veu 
de l’Anoia ja va publicar en un 
extens reportatge el mes de 
gener d’aquest any. 
Tot i que les dades facilitades 
per la policia catalana no es-
pecifiquen quin tipus d’animal 
és, el cert és que probablement 
la majoria són porcs senglars, 
que causen importants des-
perfectes en els vehicles i cal 
un atestat per tal que l’assegu-
rança -si ho cobreix- se’n faci 
càrrec. Prenguin una dada 
com a referència: a tota la pro-
víncia de Lleida, Pirineu in-
clòs, l’any 2015 es van produir 
575 accidents amb animals. La 
dada de l’Anoia, doncs, és prou 
elevada per tenir-la en comp-
te, tot i que la nostra comarca 
no és on aquests animals cau-
sen més estralls a les carreteres 
-el Bages i Osona ens superen, 
i de llarg- però igualment són 
un veritable problema.
“Els cotxes ens vénen destros-
sats. I no hi ha setmana que no 
n’arribi cap, aquests animals 
són molt forts i de seguida 
causen desperfectes de plan-
xa molt importants”, explica 
el cap de taller d’un concessio-
nari d’Igualada. “I molta gent 
no és conscient del problema 
econòmic que pot ocasio-
nar-los. Amb la nova llei, avui 
el responsable de l’accident és 
el conductor del vehicle, i no 
totes les assegurances de ter-
cers cobreixen això, cal que ho 
especifiqui en les condicions 
particulars. En el cas de les 
pòlisses a tot risc no hi ha cap 
problema, però no tothom les 

té”, afegeix.

Una plaga tots 
els mesos de l’any
El porc senglar s’ha convertit 
en una plaga, i en un enemic 
a les carreteres de la nostra 
comarca i de totes aquelles en 
les quals l’orografia és impor-
tant, amb presència de bosc. 
“Fa uns anys, aquest animal 
era habitual veure’l als boscos 
i prou, i especialment en de-
terminades èpoques de l’any, 
però ara és normal veure’l 
tots els mesos, sense excepció, 
i no té por de res, ni de l’ho-
me. S’acosta sense problemes a 
les zones urbanes, això ja s’ha 
vist en moltes ocasions, però 
continua també fent malbé 
collites, sobretot de cereals”, 
ens diuen des del departament 
d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat. Tot i 

això, no hi ha comptabilitzats 
quants casos d’invasió de con-
reus hi ha hagut a l’Anoia o a 
qualsevol altra comarca. “És 
molt difícil de controlar, això, 
en estadístiques, perquè en la 
majoria d’ocasions les assegu-
rances agrícoles no ho cobrei-
xen”. A la nostra comarca, els 
Agents Rurals intenten vigilar 
i tenir coneixement de l’evo-
lució de la població d’aquests 
porcins salvatges, però el con-
trol exacte és molt complicat.
L’augment de la població de 
senglars té un impacte social 
que es materialitza en danys a 
l’agricultura i als jardins, col· 
lisions amb vehicles, ensurts 
i lesions a persones i animals 
de companyia, incursions a les 
zones urbanes i, sobretot, risc 
sanitari per la transmissió de 
diferents malalties.

Batudes de control
A la nostra comarca existei-
xen societats de caçadors que 
tenen cura de controlar la po-
blació de porcs senglars, però 
no es fan a tot arreu, perquè 
la caça s’ha convertit en una 
activitat a la baixa, cada any 
hi ha menys llicències, i no té 
una bona imatge entre la so-
cietat. Precisament ara estem 
en època de caça, i pot ser 
fàcil veure batudes en alguns 
indrets, com a Òdena, el Bruc 
o a l’Alta Anoia. A tot el país, 
cada any es cacen uns 35.000 
senglars. I no n’hi ha prou.
No existeixen, encara que pu-
gui semblar impossible, gaire 
dades reals sobre l’impacte 
del porc senglar als camps o 
carreteres del nostre país. La 
Generalitat va elaborar l’any 
2013 un “Estudi de l’acciden-
talitat provocada per animals 

en llibertat a Catalunya” -no 
n’hi cap més recent- , en la que 
s’informa que la majoria dels 
accidents amb porcs senglars 
són en els mesos de setembre 
a gener (incloïen el 58% dels 
registres). Aquest període se 
solapa amb el període hàbil 
de caça (Set.-Feb.) i el perío-
de principal de zel de senglar 
(Oct.-Dec.).
El màxim nombre d’accidents 
es concentra entre les 19 i les 
24h (62% dels registres) amb 
un màxim molt marcat de 21 
a 23h (30% dels registres).
Segons els autors de l’estudi, 
el cas típic d’un accident pro-
vocat per un senglar “té lloc 
en una carretera secundària 
(de calçada única), es produ-
eix per xoc contra l’animal, 
durant el mes de novembre i 
entre les 9 i les 10 de la nit. No 
es produeixen víctimes i l’acci-
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dent té un cost mitjà de 6.215 
euros per danys al vehicle i 
costos administratius, polici-
als i d’equips de conservació”. 
Des de la Generalitat, la gestió 
per evitar aquests accidents es 
focalitza en habilitar tanca-
ments perimetrals al voltant 
de les autopistes i autovies i 
desviar els animals cap a un 
pas de fauna, així com en des-
brossar els marges de les vies 
secundàries per facilitar la vi-
sibilitat al conductor.
Entre 2007 i 2011, la Gene-
ralitat es va gastar gairebé 43 
milions d’euros per cobrir ac-
cidents. Fins llavors, qualsevol 
persona accidentada podia 
denunciar el vedat de caça de 
la zona i obtenir una indem-
nització. Això estrangulava la 
situació econòmica d’algunes 
societats de caça. El govern 
espanyol va aprovar llavors 
una reforma de llei per acabar 
amb aquesta situació jurídica, 
denunciada des de fa anys pels 
caçadors, i fer responsable de 
l’accident al conductor.

Atenció a l’assegurança!
Els impactes de cotxes amb 
porcs senglars representen el 
86% dels casos d’accidents de 
trànsit amb animals a Cata-

lunya, malgrat que són molt 
desconeguts a les àrees de 
menys densitat forestal. 
Durant anys els caçadors 
han viscut com un malson 
haver-se de fer càrrec de les 
despeses de reparació dels ve-
hicles accidentats per aquesta 
causa i dels possibles danys als 
seus ocupants. 
Ara, com a norma general, els 
conductors seran els que tin-
dran el maldecap d’haver-se 
de desembutxacar els diners 
per reparar els danys. Davant 
d’aquest panorama, les asse-
guradores impulsen primes 
específiques per aquest tipus 
de sinistres i algunes ja han 
notat que la seva demanda 
està creixent.
Amb aquesta situació canvi-
ant, les companyies assegu-
radores impulsen primes per 
tal que els conductors puguin 
estalviar-se el sobresalt d’ha-
ver de desemborsar centenars 
d’euros després de la por i el 
disgust de trobar-se, per sor-
presa, amb un animal encastat 
al para-xocs. Axa, per exem-
ple, ofereix un complement 
per les assegurances a tercers 
centrat en els danys per atro-
pellament d’espècies cinegè-
tiques. Es tracta d’una ampli-

ació de cobertura que costa 
aproximadament uns 25 euros 
anuals adreçada als ciutadans 
que viuen en zones amb circu-
lació de senglars i que no vo-
len haver de pagar una pòlissa 
a tot risc.
Allianz ha notat un “incre-
ment de la demanda” de les 
primes enfocades a xocs amb 
animals durant els últims 
mesos, el temps que fa que la 
llei està en vigor, “especial-
ment en aquelles zones de la 
nostra geografia on són fre-
qüents aquesta mena d’acci-
dents”, ressalta la companyia. 
Fa uns anys que la multinaci-
onal d’origen alemany ofereix 
aquest complement voluntari 
al seu catàleg tot i que arran 
de la nova legislació ha passat 
de ser una “cobertura de recla-
mació de danys a una cobertu-
ra de danys directes”. És a dir, 
ja no reclama la responsabili-
tat a la societat de caça, l’assu-
meix directament.
En la mateixa línia, una altra 
de les grans companyies d’as-
segurances, Mapfre, també 
ofereix la possibilitat de pagar 
un plus d’una mitjana de 15 
euros anuals per afegir la co-
bertura d’atropellament d’es-
pècies cinegètiques a les pòlis-

ses a tercers.
Per la seva banda, Catalana 
Occident va decidir inclou-
re per defecte la garantia de 
col·lisió amb animals de caça 
a les assegurances de vehicles. 
Segons fonts de la compa-
nyia, aquesta decisió ha estat 
“molt apreciada” pels clients 
perquè “cada vegada són més 
les zones amb alta incidència 
d’accidents amb aquest tipus 
d’animals i amb el canvi de la 
llei de trànsit aquesta mena de 
garanties prenen una rellevàn-
cia especial”.
A escala estatal, un estudi 
d’Axa revela que el 54% dels 

conductors afectats per acci-
dents amb animals l’any 2013 
tenien contractada una pò-
lissa que els cobria els danys. 
Aquesta xifra està calcula-
da sobre els 3.000 accidents 
d’aquest tipus que l’assegura-
dora va comptabilitzar a tot 
l’Estat. El 33% del total d’ac-
cidents amb animals els pro-
tagonitzaven porcs senglars, 
xifra que ascendeix, com hem 
comentat, al 86% en el cas de 
Catalunya.
Li recomanem que revisi si 
la seva assegurança cobreix 
aquest tipus d’accidents. Es 
pot estalviar un gran disgust.
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Resol tots els teus dubtes sobre la Inspecció 
Tècnica de Vehicles (ITV), la revisió obligatòria
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T ant l’article 253 del 
Codi de la Circulació, 
substituït per l’article 

10 del Reglament General de 
Vehicles, vigent des del dia 27 
de juliol de 1999, com el Reial 
Decret 711/2006, de 9 de juny, 
estableixen l’obligació que els 
vehicles matriculats siguin 
sotmesos a inspecció periòdi-
ca. 
Aquestes inspeccions tenen la 
missió de comprovar que tant 
l’estat general, com els ele-
ments de seguretat del vehicle, 
es troben en condicions que li 
permetin continuar circulant 
sense que el vehicle constitu-
eixi un perill per als seus ocu-
pants ni per a les altres perso-
nes, o per a les coses.
L’obligatorietat de les inspecci-
ons periòdiques ve imposada 
per una directiva europea, la 
qual estableix unes pautes ge-
nerals uniformes per a tots els 
països de la UE. Les inspecci-
ons periòdiques es fan seguint 
un “Manual de procedimento 
de inspección de las estacio-
nes ITV” unificat per a totes 
les estacions d’ITV de l’Estat 
espanyol. La darrera versió 
publicada d’aquest manual és 
de novembre de 2016, i el po-
deu consultar al web del “Mi-
nisterio de Industria, Energía 
y Turismo”.
El Manual d’inspecció es-
mentat identifica els diferents 
elements i equips del vehicle 
que han d’ésser inspeccionats, 
descriu el mètode d’inspecció 
de cadascun d’ells i defineix 
els criteris que permeten ava-
luar si l’element o equip està 
en condicions acceptables de 
funcionament.
La ITV consisteix doncs en el 
control dels punts principals 
del vehicle, agrupats en els 10 

grups d’inspecció següents:
1. Condicionament exterior 
2. Carrosseria 
3. Condicionament interior 
4. Senyalització i enllumenat 
5. Emissions 
6. Frens 
7. Direcció 
8. Eixos i suspensió 
9. Bastidor, motor i transmis-
sió 
10. Altres

Qui fa la inspecció
a Catalunya?
D’acord amb els principis 
continguts a la directiva eu-
ropea corresponent i d’acord 
amb el que estableix el Reial 
Decret 2042/1994, modificat 
parcialment pel Reial Decret 
711/2006 del 9 de juny, BOE 
21 de juny de 2006, les inspec-
cions periòdiques d’ITV s’han 
de fer en estacions d’inspecció 
tècnica expressament autorit-
zades per a aquest fi.
El Departament d’Empresa i 
Ocupació ha fet seva la preo-
cupació del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya de do-
nar servei a tots els ciutadans 
de Catalunya, per la qual cosa 
ha establert una àmplia xarxa 
d’estacions d’ITV, composta 
per 44 estacions fixes d’ITV, 
una d’elles a Igualada, situa-
da al polígon industrial de les 
Comes.
Malgrat això, per a les pobla-
cions més allunyades, per a 
flotes de vehicles i per als ve-
hicles agrícoles, la Secretaria 
d’Indústria i Empresa mitjan-
çant la Subdirecció General 
de Seguretat Industrial, ha 
previst que el servei es pugui 
donar amb el suport de 3 es-
tacions mòbils de tipus uni-
versal, 4 estacions mòbils més 
especialment adaptades per a 

la inspecció de vehicles agrí-
coles, especials i ciclomotors, 
i 1 estació mòbil per a ciclo-
motors.
Per tal de facilitar l’acompli-
ment de l’obligació de passar 
la ITV als ciutadans de Ca-
talunya, la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial, mitjançant la Sub-
direcció General de Seguretat 
Industrial, ha previst un sis-
tema d’informació de quina 
estació fixa és la més propera 
al municipi on pertany i el 
calendari de desplaçaments, 
amb les ubicacions de les uni-
tats mòbils dedicades a les ins-
peccions de vehicles agrícoles, 
especials i ciclomotors.
  

Què cal fer per passar la ITV?
Com sol·licitar-la:
Per sol·licitar-la, cal fer reser-
va prèvia per telèfon o per in-
ternet. Podeu informar-vos de 
l’estació més propera al vostre 
domicili o de la que més us 
interessa tot accedint al mapa 
per comarques que trobareu 
a la secció Xarxa d’estacions 
ITV.
Es pot anar també directa-
ment a l’estació d’ITV esco-
llida, però en aquest cas la 
inspecció es podrà realitzar 
només si queden llocs lliures 
entre els usuaris que tenen feta 
la reserva prèvia per telèfon.
Documentació a portar:
. La targeta d’ITV (fitxa tècni-
ca del vehicle). 

. El permís de circulació del 
vehicle a inspeccionar
. El resguard de l’assegurança.
Els preus varien segons la cate-
goria del vehicle. Els més bai-
xos són per a les motos (14€), 
i els més cars, pels camions de 
més de 3.500 kilograns (52€).
  
Resultat de la inspecció
El resultat de la inspecció pot 
ser un dels següents:
• Inspecció favorable
• Inspecció favorable amb de-
fectes lleus
• Inspecció desfavorable
En el cas d’inspecció favorable, 
es valida la targeta ITV i s’hi 
posa la nova data de caducitat 
de la inspecció, que és la data 
en què ha de tornar a passar 
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Quadre de caducitats de la ITV de tots els vehicles que hi estan obligats a passar-la.
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la següent inspecció segons el 
quadre de freqüències. A més 
a més es col·loca al vehicle 
l’adhesiu que indica que està al 
corrent de la ITV, i es dóna a 
l’usuari l’informe d’inspecció 
on figuren les dades relatives 
al vehicle, a la inspecció i a la 
data de la següent inspecció.
L’informe d’inspecció s’ha de 
portar sempre juntament amb 
la documentació del vehicle i 
pot ser demanat pels agents 
encarregats del control de 
trànsit.
Quan el resultat de la ins-
pecció és favorable però amb 
defectes lleus, la inspecció és 
vàlida com en el cas anterior, 
però a l’informe d’inspecció 
s’assenyalen els defectes detec-
tats i l’interessat està obligat a 
corregir-los al més aviat pos-
sible.
La inspecció és desfavorable 

quan s’han apreciat un o més 
defectes greus. En aquest cas, 
el vehicle només queda auto-
ritzat a circular fins al taller de 
reparació d’automòbils que ar-
reglarà les deficiències.
Una vegada arreglades les de-

ficiències, el vehicle ha de pas-
sar una segona inspecció dels 
defectes observats a la prime-
ra inspecció, a la mateixa esta-
ció ITV, o a una de diferent de 
la xarxa de Catalunya.
Si passa aquesta segona ins-

narà la inspecció favorable.
Si la segona inspecció es pas-
sa més tard dels quinze dies 
naturals immediatament 
posteriors al de la primera 
inspecció, però dintre dels 
dos mesos següents, la revisió 
es referirà només als punts 
marcats com a defectuosos, 
salvat que, a judici del cap 
de l’estació el vehicle presenti 
noves deficiències, i la tarifa 
serà el seixanta per cent de la 
de la primera inspecció.
En casos justificats es pot de-
manar a l’estació en que es va 
passar la primera inspecció, 
una autorització per a passar 
la segona inspecció a un al-
tre estació que no pertanyi a 
la xarxa de Catalunya. (Art. 
11.5, RD 711/2006 de 9 de 
juny, BOE 147 de 21/6/2006).
La inspecció és també desfa-
vorable quan es troben irre-
gularitats en la identificació 
del vehicle, quan s’observen 
reformes no legalitzades, 
anomalies en la documenta-
ció, etc., que requereixen una 
actuació administrativa prè-
via.
Una vegada finalitzada la ins-
pecció amb resultat favora-
ble, es col·loca al vehicle un 
adhesiu en què es fa constar 
l’any i el mes de la propera 
inspecció i es dóna al titular 
del vehicle un informe d’ins-
pecció on consta la data exac-
ta fins a la qual la inspecció 
passada és vàlida.
Cas de no estar d’acord amb 
el resultat
La persona interessada pot, 
en l’ordre expressat:
• Parlar amb el cap de l’esta-
ció.
• Parlar amb l’interventor tèc-
nic del Departament d’Em-
presa i Ocupació.
• Escriure una anotació al 
llibre de reclamacions o sug-
geriments de l’estació. NO 
OBLIDEU EN AQUEST CAS 
posar les vostres dades perso-
nals i l’adreça.

pecció, a la mateixa estació 
ITV, dintre dels quinze dies 
naturals immediatament 
posteriors al de la primera 
inspecció, se li farà la ins-
pecció gratuïtament. Si s’han 
corregit els defectes se li do-

93 801 76 32
igualada@tip-sa.com

93 611 11 36
8007igualada@tourlineexpress.com

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

 info@marcelclaramunt.com

marcelclaramunt.com

Tel. 93 803 01 79
Mòbil. 639 37 31 87 

Av. Països Catalans, 28 Igualada · BCN
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El 31 de juliol del 2016, 
ara fa un any, acabava 
l’últim paquet d’aju-

des a la compra de vehicles 
nous, el Pla PIVE 8. El PIVE 
8 ja va ser prorrogat el no-
vembre de 2015, i el govern 
de l’estat no té intenció de re-
novar-lo en un futur. Aquest 
pla ha estat molt important 
pel sector, que el valora molt 
positivament i que va su-
posar una gran ajuda en els 
anys on la crisi econòmica 
va collar més a l’automòbil. 

El mercat automobilístic veu 
necessari seguir amb les aju-
des a la compra, tot i que ha ex-
perimentat millores molt sig-
nificatives en els últims anys.
Fem un repàs del que ha su-
posat el Pla PIVE 8 i quines 
eren les seves condicions, co-
mençant per la quantitat total 
aportada, que era de 1.500 
euros. D’aquests, 750 euros 
els posava l’estat i 750 euros 
els posava el fabricant. La pri-
mera edició del Pla PIVE es 
va posar en marxa al setem-
bre del 2012, i comptava amb 
un pressupost de 75 milions 
d’euros i unes ajudes de 2.000 
euros per cotxe. La quantitat 
total dels vuit plans PIVE su-
pera els 1.100 milions d’euros.

El Pla MOVEA segueix amb 
força aquest 2017 
Fa escassament dues setma-
nes, el 16 de juny, el govern de 
l’estat aprovava en Consell de 
Ministres i per real decret el 
Pla Movea, d’ajudes per a l’ad-
quisició de vehicles propul-
sats per energies alternatives.

El pla no només regula la con-
cessió d’ajudes a la compra de 
vehicles que utilitzin energies 
alternatives, sinó que també 
ho fa amb la implementació 

de punts de recàrrega de ve-
hicles elèctrics. Aquesta inici-
ativa s’emmarca dins de de l’ 
Estrategia d’Impulso del Ve-
hicle amb Energies Alternati-
ves, impulsada al 2014 i que 
té vigència fins l’any 2020.
L’import total de les ajudes as-
cendirà a 14,26 milions d’eu-
ros, carregats als pressupos-
tos generals de l’estat de 2017. 
El programa finalitzarà el 15 
d’octubre de 2017 o fins que 
s’esgotin els fonts disponi-
bles. El pla exclou els vehicles 
tradicionals propulsats tant 
per gasolina com per gasoil.

Aquesta és, però, la segona 
edició del pla després que al 
2016 ja s’impulsés un primer 
paquet d’ajudes. Aquesta se-
gona edició del pla inclou 
un nombre major de vehi-
cles i tecnologies alternati-
ves disponibles per a la seva 
subvenció. En aquest sentit, 
entren dins de les ajudes els 
vehicles elèctrics, de gas li-
quat de petroli, de gas na-
tural comprimit i liquat, de 
pila de combustible d’hidro-
gen i les motos elèctriques. 

La quantitat de les ajudes es 
fixa amb diferents barems 
depenent del tipus de vehi-
cle i del combustible utilitzat. 
L’ajuda serà a partir de 500 
euros (cotxes i furgonetes), 
5.000 euros per a microbu-
sos i camionetes i 18.000 euro 
per a autobusos i camions.
Per a les motocicletes les 
ajudes oscil·laran entre els 
1.500 i els 2.000 euros. És una 
quantitat idèntica a la otor-
gada en el primer pla Movea 
i permet subvencionar a un 
màxim de 29.200 cotxes, en 
cas que tota la quantitat es 
dediqués a aquests vehicles. 
A aquestes ajudes s’hi suma

Adeu definitiu al Pla PIVE?
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rà les que el govern de l’estat 
obliga a atorgar als concessi-
onaris que vulguin ser punt 
de venta d’aquests vehicles 
i adherir-se al Pla Movea.
Hauran d’aplicar un des-
compte addicional mínim 
de 1.000 euros per a tots els 
vehicles. En el cas que el ve-
hicle sigui elèctric, el punt 
de venda haurà de compro-
metre’s a facilitar la instal-
lació d’un punt de càrrega.
Per  altra banda, les ajudes per a  
la implementació de punts de
recàrrega per a vehicles elèc-
trics en zones públiques po-
dran arribar a un import de 
fins el 40% del cost, amb un 
màxim de 1.000 euros per 
punt de recàrrega conven-
cional, de 2.000 euros per 
punt de recàrrega semirà-
pida i de 15.000 euros per 
punt de recàrrega ràpida. 

Dotze mesos sense aprovació 
d’ajudes
Els pressupostos generals de 
l’estat del 2017 ja incloïen 
una partida de 16,6 milions 
d’euros pel Movea, que in-
centiva l’adquisició de vehi-
cles elèctrics, de gas natural 
comprimit i de gas liquat, així 
com d’altres vehicles impul-
sats amb energies alternatives 
com els híbrids endollables 
i les infraestructures neces-
sàries per a la seva expansió.
Aquesta nova edició del pla 
inclou una modificació en 
els termes i en el repartiment 
de la partida econòmica, en 
funció de les energies i dels 
clients que les sol·licitin, amb 
la finalitat d’esgotar tot el pres-
supost destinat. Està calculat 
que el pressupost del Mo-
vea s’acabarà més o menys a 
l’octubre, de tal manera que 
no se superposi amb el nou 
programa d’incentius, que la 
seva aprovació està prevista 
per l’últim trimestre de l’any.
Durant aquests mesos en què 

el mercat no ha tingut ajudes 
a la compra d’aquests vehi-
cles, el creixement s’ha alentit, 
encara que segueix en alça.

En aquest sentit, les matri-
culacions de vehicles híbrids 
i elèctrics (cotxes, ciclomo-
tors, vehicles comercials i 
industrials i autobusos), van 
arribar en els primers cinc 
mesos de l’any a les 23.952 
unitats, el que va suposar l’in-
crement del 81,5% respecte 
el mateix període de l’any, se-
gons les dades facilitades per 

l’associació espanyola de fa-
bricants de vehicles, l’Anfac.

Aquesta quantitat de registres 
suposa una quota del 3,81% 
sobre el total del mercat. Si es 
té en compte només la quo-
ta en els turismes, la taxa de 
vehicles híbrids i elèctrics 
és una mica superior, arri-
bant a una quota del 4,4%.
En el mes de maig, les matri-
culacions d’aquest tipus de 
vehicles var arribar a les 5.900 
unitats, el que suposa un incre-
ment del 85,4% comparat amb 

el mateix mes de l’any passat. 

Un nou pla per a l’últim tri-
mestre
En aquest sentit, el minis-
tre d’Economia, Indústria 
i Competitivitat, Luis de 
Guindos, ja va anunciar que 
el govern estava treballant
en un pla únic que unifica-
ria els plans Movea, d’im-
puls als vehicles alterna-
tius, i PIVE, d’incentiu a 
l’adquisició d’u cotxe nou.

Els PGE de 2017 contem-

plaven en aquesta línia una 
partida de 50 milions d’euros 
que es destinarien a fomen-
tar l’adquisició de vehicles de 
baixes emissions o amb ener-
gies alternatives. Fonts del 
sector explicaven que el go-
vern espanyol va rebutjar, en 
el seu moment, la renovació 
del Pla PIVE convencional 
per a ser més exigents amb 
les emissions contaminants i 
afavorir  als vehicles alterna-
tius. Encara no se sap si exi-
giran requisits addicionals 
pels motors de combustió que 
es vulguin adherir al pla, de 
cara a incrementar l’eficiència
mediambiental de les ajudes, 
però el que sí que està asse-
gurat és que la compra de 
vehicles associada a aquest 
pla portarà associada, neces-
sàriament, el desballestament 
d’un altre automòbil d’al-
menys 10 anys d’antiguitat.

D’aquesta manera, els plans 
ajudaran a reduir l’antiguitat 
del parc automobilístic, per 
una banda i per l’altra, dona-
rien estabilitat en el temps a 
les subvencions per a vehicles 
alternatius, dos peticions re-
currents de la indústria esta-
tal del motor. Tot i això, però, 
a primera vista, el pressupost 
també resultaria insuficient, 
segons els càlculs del sector, 
per a donar una empenta 
necessària a les vendes en el 
cana dels particulars a final 
d’any. Aquestes comercia-
litzacions estan creixent tan 
sols un 2% en el que va d’any.

Caldrà esperar un temps,  
potser uns anys, per veure 
quants plans Movea caldran 
per a assegurar el futur del 
sector. Així, també es veurà si 
aquestes primeres ajudes se-
ran suficients per a impulsar 
les ventes i potenciar aquest 
mercat, reduint uns nivells de 
contaminació que imperiosa-
ment s’han de veure reduïts.

Venda de vehicles
NOUS I D’OCASIÓ

MULTIMARCA

AUTO REPARACIONES AGUSTÍN
Ctra. de Valls, 70-72 · T. 93 803 20 66 · taller@autoreparacionesagustin.com · Santa Margarida de Montbui

Ara, per l’aplicació del nou REGLAMENT EUROPEU
461/2010 de manteniment i reparació de vehicles, 
vigent des de 01.06.2010, vostè té garantits
tots els bene�cis derivats del mateix. 

A l’ EuroTaller li segellem el seu llibre de manteniment.

A l’ EuroTaller conserva la garantia de la marca. 

LA SEVA GARANTIA
CONSERVI
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E l Pla PIVE ha deixat de 
ser una via per finan-
çar un cotxe nou. El 

Govern va posar punt i final el 
31 de juliol passat al programa 
d’incentius per a la compra 
de vehicles energèticament 
eficients. Els consumidors 
espanyols perden d’aquesta 
manera les ajudes que podien 
ser de fins a 1.500 euros -750 
que aportava l’Estat i la resta, 
de fabricants i concessionaris 
-per canviar el cotxe vell per 
un altre de nou.
No obstant això, com infor-
men des del comparador 
HelpMyCash.com, els que 
vulguin comprar-se un vehi-
cle encara disposen d’un al-
tre mètode de finançament: 
demanar un préstec cotxe a 
una entitat bancària, al propi 
concessionari o a través d’una 
plataforma de crowdlending.

Finançament als bancs
Un dels mètodes disponibles 
per a finançar la compra d’un 
vehicle és acudir a una entitat 
bancària. Els seus crèdits acte 
es compten entre els més ba-
rats del mercat. Són els que 

han baixat més de preu al llarg 
de l’any a causa del augment 
de la demanda, a la millora de 
l’economia i a les mesures pre-

ses pel Banc Central Europeu 
(BCE).
No obstant això, per a con-
tractar un crèdit d’aquest tipus 

a bon preu moltes vegades és 
necessari complir amb cer-
tes condicions de vinculació 
amb l’entitat, com domiciliar 
la nòmina o contractar altres 
productes (una assegurança 
de vida, una targeta de crè-
dit amb consum anual mí-
nim, etc.). Aquests requisits 
es mantindran vigents durant 
tota la vida del préstec, el que 
significa que, en cas de incom-
plir-en algun moment, l’inte-
rès s’incrementarà de manera 
automàtica.

Concessionaris
Una de les principals vies de 
finançament per comprar un 
cotxe nou o de segona mà són 
els préstecs a través del con-
cessionari. Les condicions po-

den ser molt atractives, com 
descomptes temporals i una 
menor vinculació, encara que 
l’interès que apliquen pot ser 
més elevat que el dels crèdits 
bancaris.
A més, en tractar directament 
amb el venedor del cotxe, és 
possible negociar rebaixes en 
el preu i pressionar amb altres 
ofertes per aconseguir millors 
condicions.

El Crowdlending
Hi ha un altre mètode, poc 
conegut però molt avantatjós: 
demanar un crèdit a través 
d’una plataforma de crow-
dlending. En aquest cas, els 
diners els presten inversors 
independents que vol rendi-
bilitzar els seus estalvis, no 

Bosch Car Service
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una entitat financera, i el ti-
pus d’interès aplicat depèn 
de cada la plataforma. Nor-
malment, com més alt sigui el 
nivell de solvència del sol·lici-
tant, més barat serà el preu del 
préstec.
Per contractar aquests crè-
dits cal pagar una comissió 
d’obertura, que és la remune-
ració que rep la plataforma, 
però no cal adquirir cap tipus 
de producte vinculat, fet que 
suposa un estalvi important 
a llarg termini. Actualment, 
una de les plataformes que 
ofereix unes millors condici-
ons de finançament és Zank, 
que permet aconseguir fins a 
10.000 euros a un interès mí-
nim del 6,91% TAE.

La moda del Valor Futur Ga-
rantit (VFG) o Multiopció
Finançar està de moda enca-
ra que la falta de crèdit és el 
major problema amb què es 
troba el comprador a l’hora 
d’adquirir un vehicle nou. 
De fet, més del 80% de la com-

pra de vehicles nous requereix 
d’aquesta fórmula, segons da-
des aportades per Anfac i al-
tres associacions del sector. 
Els bancs presten diners (amb 
moltes dificultats) a canvi de 
garanties elevades o de recep-
tes poc convincents que solen 
implicar “noces, bateig i co-
munió” amb la mateixa enti-
tat creditícia; llegiu contracte 
d’assegurança amb el mateix 
banc, exigència de domicilia-
ció de nòmina, etc, etc. 
Això ha portat a les pròpies 
financeres de les marques a 
ficar-se de ple en el mercat 
per aconseguir vendre cotxes, 
creixent un 11% aquest nego-
ci que abans era testimonial. 
Així, no és estrany que mol-
tes ofertes des de fa un temps 
ençà, estiguin vinculades a 
finançar una part del valor 
del cotxe a través d’un préstec 
amb la seva filial financera. Et 
venen el cotxe amb suculents 
descomptes, però a canvi t’en-
ganxen amb no menys sucu-
lents interessos en plans a tres 

o quatre anys normalment, 
donant una entrada més o 
menys discreta i deixant per 
al final del contracte la triple 
opció amb un valor final ga-
rantit (VFG).
Aquesta última és una fór-
mula a través de la qual, el 
concessionari ofereix un cot-
xe nou durant un període 
determinat a canvi de pagar 
una entrada inicial i unes 
quotes cada mes. En acabar 

el contracte, el client deci-
deix si retorna el cotxe, sa-
tisfà el seu import total o el 
canvia per un altre model de 
la marca de nova fornada. 
La recompra es realitza mit-
jançant el pagament del Va-
lor Futur Garantida (VFMG) 
que es fixa a l’inici de l’ope-
ració. Les quotes mensuals es 
pacten en funció del tipus de 
vehicle i del quilometratge 
anual previst i fixat en con-

tracte. Són quotes menors 
que les d’un finançament 
tradicional, però cal tenir en 
compte que cal donar una 
entrada mínima i que a la 
finalització del contracte, si 
et quedes amb el cotxe, cal 
pagar aquest VFG. Aques-
ta fórmula es sustenta en la 
coneguda reserva de domini 
que implica que el vehicle és 
propietat del venedor fins 
que finalitza el contracte.

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (Bcn) Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com
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La missió d’aquest sis-
tema és discriminar 
positivament els vehi-

cles més respectuosos amb 
el medi ambient esdevenint 
un instrument eficaç a l’ho-
ra de gestionar, per exemple, 
els episodis d’alta contamina-
ció, o establir zones de baixes 
emissions en els centres ur-
bans. En realitzar una classi-
ficació dels vehicles en funció 
de les seves emissions, el sis-
tema, a més, promou aquells 
propulsats per energies alter-
natives. 
Aquesta categorització s’ori-
gina en el Pla nacional de 
qualitat de l’aire i protecció 
de l’atmosfera 2013-2016 
(Pla Aire) en què s’afirma que 
tant les partícules com el di-
òxid de nitrogen tenen en el 
trànsit rodat la principal font 
d’emissió en les grans ciutats 
i proposa la classificació dels 
vehicles en funció dels nivells 
de contaminació que emeten.
La classificació del parc té 
com a objectiu discriminar 
positivament als vehicles més 
respectuosos amb el medi 
ambient i ser un instrument 
eficaç en polítiques munici-
pals, tant restrictives de tràn-
sit en episodis d’alta contami-
nació, com de promoció de 
noves tecnologies a través de 
beneficis fiscals o relatius a la 
mobilitat i el medi ambient.
La classificació dels vehicles 
està consignada en el regis-
tre nacional de vehicles de la 
DGT i a la mateixa podran 
accedir en temps real els or-
ganismes amb competència 
en matèria de mobilitat, se-
guretat viària, tributària o en 
medi ambient i es detalla a 
continuació:

- Zero emissions: Ciclomo-
tors, tricicles, quadricicles i 

motocicletes; turismes; fur-
gonetes lleugeres, vehicles 
de més de 8 places i vehicles 
de transport de mercaderies 
classificats en el Registre de 
Vehicles de la DGT com a 
vehicles elèctrics de bateria 
(BEV), vehicle elèctric d’au-
tonomia estesa (REEV), vehi-
cle elèctric híbrid endollable 

(PHEV) amb una autonomia 
mínima de 40 quilòmetres o 
vehicles de pila de combusti-
ble.

- ECO: Turismes, furgonetes 
lleugeres, vehicles de més de 8 
places i vehicles de transport 
de mercancíasclasificados en 
el Registre de Vehicles com 
vehicles híbrids endollables 
amb autonomia <40km, ve-
hicles híbrids no endollables 
(HEV), vehicles propulsats 
per gas natural, vehicles pro-
pulsats per gas natural (GNC 
i GNL) o gas liquat del petroli 
(GLP).
En tot cas, han de complir els 
criteris de l’etiqueta C.

- C: Turismes i furgonetes 
lleugeres de gasolina matri-
culades a partir de gener de 
2006 i dièsel a partir de 2014.
Vehicles de més de 8 places i 
de transport de mercaderies, 
tant de gasolina com de di-
èsel, matriculats a partir de 
2014.
Per tant, els de gasolina han 
de complir la norma Euro 4,5 
i 6 i en Dièsel la Euro 6.

- B: Turismes i furgonetes 
lleugeres de gasolina matri-
culades a partir de gener de 
l’any 2000 i de dièsel a partir 
de gener de 2006.Vehículos 
de més de 8 places i de trans-
port de mercaderies tant de 
gasolina com de dièsel matri-
culats a partir del 2005.
Per tant, els de gasolina han 
de complir la norma Euro 3 i 
en Dièsel l’Euro 4 i 5.

- Sense distintiu: vehicle 
contaminant. Tots els vehi-
cles que no compleixen els 
requisits ambientals no re-
bran cap etiqueta de la DGT. 
La previsió és que aquests 

Cada cotxe la seva etiqueta, segons contamini
vehicles no puguin accedir a 
les zones de baixa emissió de 
Madrid i Barcelona els dies 
de més contaminació. A Bar-
celona, aquesta àrea és la que 
queda a l’interior de les ron-
des de Dalt i Litoral. L’objec-
tiu és que la prohibició sigui 
permanent a partir del 2020.
Els criteris per classificar el 
parc de vehicles són el resul-
tat d’un llarg i deliberat tre-
ball liderat per la DGT i en el 
qual han participat entre d’al-
tres organismes l’Ajuntament 
de Madrid, l’Ajuntament de 
Barcelona,   el Reial Automòbil 
Club de Catalunya (RACC), 
l’Associació Nacional de Fa-
bricants d’Automòbils i Ca-
mions (ANFAC), el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient i el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turis-
me. El primer fruit d’aquest 
grup es va materialitzar amb 
la classificació dels vehicles 
“zero emissions” i l’enviament 
de les etiquetes blaves a les 
seves 10000 titulars.
La classificació dels vehicles 
està consignada en el regis-

tre nacional de vehicles de la 
DGT i a la mateixa podran 
accedir en temps real els or-
ganismes amb competència 
en la matèria de mobilitat, se-
guretat viària, tributària o en 
medi ambient.

Tot i que la col·locació de 
l’adhesiu és voluntària, es 
recomana fer-ho a la part 
inferior dreta del vidre del 
vehicle per permetre’n la vi-
sibilitat. Les administracions 
amb competències en mobili-
tat i medi ambient, com és el 
cas de l’AMB, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, podran accedir en 
temps real al registre de vehi-
cles de la DGT a través de la 
matrícula i conèixer la clas-
sificació ambiental i el tipus 
d’etiqueta que correspon a 
cada vehicle. Abans d’acabar 
l’any, Barcelona i Madrid im-
pediran l’entrada als vehicles 
més contaminants en dies en 
què es dispari la concentració 
de partícules i diòxid de nit-
rogen. A Barcelona, la mesu-
ra serà permanent el 2020.

PLANXISTERIA GELABERT S.L.PLANXISTERIA GELABERT S.L.
Tel.93 803 21 98
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El Govern de la Genera-
litat aprovava el passat 
mes de juny el Pla de 

seguretat viària (PSV) 2017-
2019, que prèviament havia 
rebut l’informe favorable de 
la Comissió Interdeparta-
mental per a la Millora de la 
Seguretat Viària i de la Co-
missió Catalana de Trànsit i 
Seguretat Viària. Aquest Pla 
és un instrument tècnic del 
Govern que té com a objectiu 
ordenar el conjunt de mesu-
res, recursos i accions neces-
sàries per tal d’aconseguir re-
duir la sinistralitat.
Aquest document, així com 
el Pla de seguretat viària 
2014-2016, s’inclou en el Pla 
estratègic de seguretat viària 
(PESV) 2014-2020, aprovat 
pel Govern el 14 de gener 
de 2014 i que es planteja una 
reducció del 50% de les vícti-
mes mortals el 2020 respecte 
de les de l’any 2010, d’acord 
amb els objectius que marca 
la Unió Europea. Comple-
mentant aquesta fita, l’ob-
jectiu fonamental del Pla de 
seguretat viària 2017-2019 
és la reducció del 45% de les 
víctimes mortals l’any 2019 
respecte de l’any 2010.
El PSV 2017-2019 també té 
uns objectius específics, que 
són els següents: reduir un  
36% de ferits greus amb se-
qüeles de per vida; el 54% del 
nombre d’infants morts;  el 
18% del nombre de víctimes 
mortals i ferits greus en mo-
toristes; el 27% de víctimes 
mortals per atropellament; 
el 18% del nombre de vícti-
mes mortals i ferits greus en 
jornada i anant i tornant de 
la feina; i el 9% del nombre 

de víctimes mortals en gent 
gran. Així mateix, també 
promoure l’ús de la bicicleta 
sense que augmenti l’acciden-
talitat.
Entre les actuacions prin-
cipals del Pla cal destacar 
l’atenció psicològica imme-
diata a les víctimes de sinis-
tres viaris a través del SIAVT 
(Servei d’Informació i Aten-
ció a les Víctimes de Trànsit) 
i la col·laboració entre les 
administracions i altres enti-
tats públiques i privades. Així 
mateix, com a col·lectius pri-
oritaris d’actuació i protecció, 
es concreten els usuaris  vul-
nerables com els vianants, els 
ciclistes, els motoristes, les 
persones amb mobilitat re-
duïda, així com els infants i 
joves, i la gent gran.
També convé destacar que 

aquest PSV 2017-2019 es 
basa en els sis objectius estra-
tègics del Pla estratègic 2014-
2020: protegir els usuaris de 
la mobilitat i control eficaç 
de les conductes de risc; im-
pulsar un espai continu de se-
guretat viària (zones urbanes 
i interurbanes); involucrar i 
coordinar entitats públiques 
i privades en la millora de la 
mobilitat segura; disposar de 
les estructures, instruments i 
mecanismes de gestió de se-
guretat viària que permetin la 
consecució de resultats; faci-
litar l’aprenentatge de la mo-
bilitat segura al llarg del cicle 
vital; recerca + desenvolupa-
ment + innovació (R+D+I) a 
la seguretat viària.
 
Sis objectius estratègics
Aquests sis objectius estra-

Pla de seguretat viària 2017-2019. Objectiu: reduir 
les víctimes mortals un 45% respecte del 2010

 Els col·lectius 
prioritaris d’actuació 

i protecció són els 
usuaris més vulnerables 

com els vianants, els 
ciclistes, els motoristes, 

les persones amb 
mobilitat reduïda, així 
com els infants i joves, i 

la gent gran

tègics s’articulen en les 23 
línies estratègiques i 52 pro-
jectes tractors fixats en el Pla 
estratègic de seguretat viària 
2014-2020. Per tal de desen-
volupar-ho, el Pla de segu-
retat viària 2017-2019, que 
té una durada de tres anys, 
es desplega en 125 accions o 
mesures concretes per reduir 
l’accidentalitat a la xarxa vià-
ria catalana.
L’any 2016 va finalitzar amb el 
compliment de l’objectiu del 
Pla de seguretat viària 2014-
2016 que establia una reduc-
ció d’un 30% en el nombre de 
víctimes mortals amb rela-
ció a l’any 2010. La reducció 
es va situar en el 31,9%. En 
concret, l’any passat hi va ha-
ver 231 persones mortes a la 
xarxa viària catalana- 153 en 
vies interurbanes i 78 en vies 

urbanes (dades a 27 de juny). 
Per tant, s’ha arribat a aquest 
objectiu sol·licitat per la Unió 
Europea i s’ha superat.
El PSV 2017-2019 aprovat 
enllaçarà amb l’horitzó 2020 
que marca el Pla estratègic 
de seguretat viària (PESV) 
2014-2020  i que planteja una 
reducció del 50% de víctimes 
mortals respecte de les víc-
times de l’any 2010, a banda 
d’altres objectius específics de 
reducció per a determinats 
col·lectius vulnerables; una 
fita que és un pas endavant 
per assolir el compromís amb 
la Visió 0, el repte d’aconse-
guir zero persones mortes i 
zero persones ferides greus 
per accidents de trànsit l’any 
2050 i que també queda reco-
llit en el PESV.
Aquest any 2017 han per-
dut la vida en un accident 
de trànsit  a la xarxa viària 
interurbana catalana un to-
tal de 64 persones, un 16,9% 
menys que el mateix període 
de l’any passat, quan es van 
registrar 77 víctimes mortals. 
Respecte del 2010, quan hi va 
haver 104 víctimes mortals, el 
decrement és del 38,5%.
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L’ús de la motocicleta 
com a mitjà de trans-
port s’està estenent 

cada vegada més a la societat, 
sobretot des de que hi ha la 
possibilitat de conduir mo-
tos lleugeres amb el carnet 
de conduir B de cotxe amb 3 
anys d’antiguitat.
És cert que de tots els mit-
jans de transport, la motoci-
cleta és el que presenta més 
avantatges: proporciona ra-
pidesa en els desplaçaments 
urbans, minimitza els pro-
blemes d’aparcament, redueix 
la contaminació, és un mitjà 
assequible, millora la fluïdesa 
del trànsit, entre d’altres. Però 
també és cert que circular 
amb motocicleta comporta 
també una sèrie de riscos i 
perills que es poden mini-
mitzar si es tenen en compte 
algunes mesures, com la de 
portar un bon equipament…

- El casc: és l’element més im-
portant ja que el crani és la 
part més fràgil del cos humà. 
el millor, l’integral.
- La jaqueta: millor de pell o 
de Kevlar (un teixit sintètic) i, 

si és possible, ben subjectada 
al cos i amb reforços per als 
cozes i genolls per a trajectes 
interurbans.
- Guants: és recomanable 
usar teixits especialment dis-
senyats per viatjar en moto.
- Botes: l’objectiu és que pro-
tegeixin els peus sense restar 
mobilitat al motorista.

Viatjar en moto pot ser molt 
divertit i una gran aventura, 
però cal tenir en compte una 
sèrie de consells abans i du-
rant el viatge.
- Manteniment de la moto
En un viatge llarg la moto pa-
teix un desgast superior al del 
dia a dia, per tant convé que 
sortim de casa amb la moto 
en tant bones condicions 
com sigui possible. Cal que 
posem al dia frens, els nivells 
de líquids, les suspensions, la 
pressió de les rodes i l’estat de 
la cadena.
Tanmateix és convenient por-
tar la moto al taller perquè 
que li facin una revisió més a 
fons.
Un cop revisada la moto, si 
som prou manetes podem 

buscar un kit bàsic de repa-
ració per incloure’l a l’equi-
patge. Amb aquest podrem 
posar remei a uns quants im-
previstos durant la marxa.
- Equipament i roba
Hem de tenir en compte les 
temperatures que caracterit-
zaran la nostra travessia, 
equipant-nos amb la roba que 
més s’adeqüi a les condicions 
meteorològiques previstes, 
com ara roba i calçat ventilat, 
tèrmic, mudes de recanvi, i 
algun impermeable.
Un detall per acabar amb les 
qüestions tèxtils fa referència 
a la roba interior. Aquesta ha 
de ser còmode i amb poques 
costures, ja que aquestes po-
den causar molèsties després 
de conduir unes quantes ho-
res.
- Equipatge
El primer que ens ve al cap a 
l’hora de preparar la moto per 
emprendre el viatge és com 
ho posarem tot a la moto, oi? 
Ja us avancem que no és com 
el simple puzzle que comple-
tem als maleters dels cotxes.
Per començar hem de pre-
veure quan durarà la nostra 

escapada, les distàncies que 
haurem de recórrer entre 
allotjaments i la distància 
total del viatge, sense obli-
dar-nos, és clar, de quantes 
persones el gaudiran.
El procés de càrrega de la 
moto es resumeix amb un 
verb, optimitzar: heu de car-
regar la moto pensant en com 
tenir més espai, no en com 
ocupar-lo.
Recordem que anem sobre 
dues rodes i la moto es regeix 
per l’equilibri, de manera que 
el més important que hem de 
tenir en compte a l’hora de 
carregar la moto és repartir 
el pes de la càrrega entre les 
diferents maletes i baguls.
El temps també té la seva in-
cidència en l’equipatge. Cal 
que protegiu l’equipatge de 
dins de les maletes i baguls 
amb bosses de plàstic o im-
permeables, ja que malgrat 
l’estanqueïtat  dels maleters 
és fàcil que en cas de pluja hi 
acabi entrant aigua.
Pel que fa a les maletes, és 
important revisar-ne els an-
coratges i comprovar que 
aquests estiguin en bon estat 

Viatjar en moto còmodament i amb seguretat
i les subjectin correctament. 
Amb el recorregut és proba-
ble que els suports pateixin i 
que fins i tot es desplacin, de 
manera que cal lligar-les molt 
bé.
Finalment, cal cobrir-les amb 
un material ignífug si veiem 
que s’ubiquen pròximes als 
tubs d’escapament i que amb 
el viatge es poden escalfar.
- Provisions
Viatjant es recorren trajectes 
llargs en una postura rígida 
i sovint oposant resistència 
a l’aire, per no parlar de l’er-
gonomia qüestionable que 
ofereixen per viatges llargs 
diversos tipus de moto.
Per tant, ens convé fer front 
de la millor manera a aquest 
desgast físic. Com? Mante-
nint-nos ben alimentats i hi-
dratats al llarg de tot el recor-
regut.
Les barretes energètiques i els 
fruits secs ocupen molt poc 
espai i a canvi us proporcio-
nen una energia molt valuo-
sa. Les begudes isotòniques, 
d’altra banda, són una molt 
bona manera de mantenir els 
nivells de líquids.

Mecànica en general de l’automòbil
Revisions pre. ITV

No perds la garantia oficial fent la revisió
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l’especialista pel teu vehicle
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Si tens un cotxe de més 
de 25 anys que ha acon-
seguit superar la ITV 

potser has de començar a 
replantejar-te matricular-lo 
com a cotxe històric, ja que 
els avantatges amb què comp-
ta són nombroses. A més et 
sentiràs com un dels pocs pri-
vilegiats que poden dir que el 
seu estimat vehicle ha estat 
catalogat com a històric.

Quins avantatges té matri-
cular un cotxe com a histò-
ric?
- En molts municipis, estan 
exempts del pagament de 
l’impost municipal de circu-
lació.
- Les inspeccions obligatòri-
es de la ITV són cada vegada 
més separades en el temps.
- Les pòlisses d’assegurances 
de vehicles històrics són més 
barates.
- No han de complir les noves 
legislacions anticontaminació 
(control de gasos, sorolls...)

Quins cotxes poden ser ma-
triculats com històrics?
En primer lloc has de saber 
que per començar aquests 
tràmits el teu vehicle ha de te-
nir més de 25 anys i haver su-
perat la ITV. El Reial Decret 
1247/95 del 14 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament 
de Vehicles Històrics recopila 
què són, condicions, requisits 
i documentació que regeixen 
la seva catalogació, així com 
les inspeccions i permisos ne-
cessaris de circulació (sense 
perjudici de les competències 
de les CCAA en els seus pro-
pis estatuts d’autonomia).
A més d’haver superat la 

ITV, en el decret s’estipula 
que el vehicle no ha d’haver 
sofert modificacions tècni-
ques. També es cataloguen 
com a tal els cotxes inclosos 
en l’Inventari General de 
Béns Mobles del Patrimoni 
Històric Espanyol o declarats 
béns d’interès cultural. I, per 
descomptat, els vehicles de 
col·lecció que, “per les seves 
característiques, singularitat 
o escassetat manifesta, me-
reixin acollir-se al règim de 
vehicles històrics”.

Tràmits per convertir el teu 
cotxe en vehicle històric
Per aconseguir que el teu ve-
hicle sigui un cotxe històric 
has de superar una sèrie de 
llargs tràmits que et explica-
rem amb detall.
- En primer lloc, comprova 
que es compleixen tots els re-
quisits.
- Ves a un laboratori oficial 
on es durà a terme una rigo-
rosa inspecció. A més part de 
la documentació que acredi-
ta la seva autenticitat i el seu 
estat ha de ser lliurada aquest 
moment juntament amb el 
pagament d’un import de 350 
euros. En aquest laboratori 
se’t lliurarà una fitxa on s’es-
tableix cada quant temps has 
de passar la ITV.
- Seguidament, has d’acudir a 
un club de clàssics o al taller 
del fabricant per aconseguir 
un informe que acrediti que 
peculiaritat compleix el teu 
vehicle. Aquest document et 
suposarà uns 40 euros.
- Després hauràs de presentar 
la sol·licitud en la teva Comu-
nitat Autònoma.
- Un cop aprovada la sol·lici-

Tinc un cotxe de més de 25 anys: què he de fer 
per convertir-lo en clàssic?

tud, passa’t per una ITV per-
què et facin una nova targeta 
d’inspecció tècnica on es re-
cullin les noves especificaci-
ons i les restriccions de con-
ducció.
- Amb tots els documents ves 
a la Prefectura Provincial de 
Trànsit, pagar 93,90 € de ta-
xes i aconseguir la resta de la 
documentació.
- Després d’aquest llarg camí, 
només hauràs de recollir les 
noves plaques i instal·lar en el 
teu vehicle.

Quina és la documentació 
necessària?
Aquests són tots els papers 
que hauràs de reunir:
- Document oficial que acre-
diti la identitat i domicili 
del titular (DNI, permís de 
conduir espanyol, targeta de 
residència, passaport més 
número d’identificació d’es-
trangers).
- Acreditació de la propietat 
del vehicle. En el cas que no 
sigui el mateix titular el que 

matricularà i el que figura a la 
documentació original (do-
cument notarial: acta de no-
torietat o de manifestacions; 
factura de compra si s’adqui-
reix per compravenda o una 
persona jurídica; contracte de 
compravenda si és entre par-
ticulars).
- Tota la documentació que 
es disposi per acreditar les ca-
racterístiques de l’automòbil.
- Acreditació documental de 
la declaració de bé d’interès 
cultural o d’estar inclòs en 
l’Inventari General de Béns 
Mobles del Patrimoni Histò-
ric Espanyol.
- Informe d’inspecció prèvia 
d’un laboratori oficial acredi-
tat per la conselleria d’indús-
tria de cada comunitat autò-
noma sobre la seva condició 
d’històric.
- Resolució favorable de la 
conselleria d’Indústria de la 
CCAA en la qual estigui ads-
crit el laboratori oficial per 
incloure-la al catàleg de vehi-
cles històrics.

- Targeta d’inspecció tècnica 
expedida per una estació ITV 
de la província del domicili 
de l’interessat, on hi consti la 
matriculació com a vehicle 
històric. Un cop solucionada 
la ITV i juntament amb l’in-
forme del laboratori la Pre-
fectura Provincial de Trànsit, 
matricularà el cotxe com a 
històric.
- Informe del fabricant o d’un 
club d’automòbils antics, que 
acrediti els motius per a la 
seva consideració d’històric, 
les limitacions en el permís 
de circulació que ha d’assu-
mir i els requisits dels que 
està exempt a la ITV.
- Ficha tècnica reduïda de les 
característiques del vehicle 
emesa per l’empresa produc-
tora.
- Quatre fotografies en color 
del cotxe (els dos laterals, da-
vant i del darrere)
- Permís de circulació i targe-
ta ITV, si l’automòbil està en 
circulació. 
- Si el cotxe ve d’un altre país, 
tota la seva documentació es-
tranjera.
- Justificant del pagament, 
exempció, o no subjecció 
de diferents impostos, com 
l’impost especial sobre deter-
minats mitjans de transport, 
l’impost de circulació de 
l’ajuntament on tingui el seu 
domicili el sol·licitant, o l’Im-
post de Transmissions Patri-
monials (per a un contracte 
entre particulars o document 
notarial).
- Document únic adminis-
tratiu (DUA), expedit per la 
Duana en el cas que es tracti 
d’un vehicle importat proce-
dent de tercers països.
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de juliol ha 
començat amb pro-
postes estiuenques 

prou variades. Primer s’ha 
arrencat amb les activitats del 
Casal d’estiu. Els nens i nenes 
de 3 a 12 anys poden escollir 
diferents opcions. Els més pe-
tits tenen el Casal, la Rítmica 
o l’Hípica. Enguany, com a 
novetat, s’ha introduït un ca-
sal de dues setmanes per fer 
aprendre a fer teatre. També 
de manera quinzenal, els més 
grans estan participant en 
una nova edició de l’Aventu-
ra’t, amb activitats esportives 
com BTT, Escalada o Orien-
tació.
A la tarda l’acció es trasllada 
a la Piscina Blava Municipal. 
Els més petits fan els habitu-
als cursets de natació durant 
tot el mes, cada dia de dilluns 
a divendres entre les 4 i les 6 
de la tarda. Les inscripcions 
ja estan tancades. En canvi, 
tothom qui vulgui podrà par-
ticipar cada dimarts i dijous 
de juliol a les 7 de la tarda, de 

CAPELLADES / LA VEU 

El Ple de l’Ajuntament va 
celebrar el dimecres 28 
de juny la sessió ordinà-

ria del mes.
L’ordre del dia va iniciar-se 
amb l’aprovació per unanimi-
tat d’una de les actes de les ses-
sions anterior. Seguidament es 
va aprovar per unanimitat la 
creació del lloc de treball de 
Tresorer. Tal i com va expli-
car el tinent d’Alcalde, Àngel 
Soteras, qui va presidir el Ple, 
“hem d’incorporar a la rela-

ció de llocs de treball aquesta 
nova plaça perquè ens obliga 
la llei en ser un municipi de 
més de 5.000 habitants”. Tots 
els regidors van coincidir en 
lamentar com aquestes nor-
matives engrossien les obli-
gacions pressupostàries dels 
municipis.
Seguidament es va donar 
compte de l’informe de mo-
rositat corresponent al primer 
trimestre de 2017 i a l’informe 
del període de mig pagament 
a proveïdors corresponent al 
mes de març. Tal i com va ex-

Sessió ordinària del mes de juny del 
Ple de l’Ajuntament de Capellades

plicar el tinent d’Alcalde, Àn-
gel Soteras, “aquesta és també 
una nova disposició que hem 
de complir per llei. Només cal 
que informem al ple. Els in-
formes recullen de només 4 
factures i de pro mig, de mo-
ment, som bons pagadors”.
La sessió va acabar amb els 
precs de l’oposició. El número 
ú del PdeCAT, Marcel·lí Mar-
torell, va demanar a l’equip de 
govern més esforç en la nete-
ja i en adequar el vestíbul de 
l’edifici de l’Ajuntament de Ca-
pellades.

manera gratuïta, a l’English 
Zumba. 
La Piscina també acollirà 
aquest diumenge 9 de juliol 
el Mulla’t, amb inflables per 
a tothom. Els divendres 14 i 
28 de juliol hi haurà una nova 
edició de la Piscina Nocturna, 
amb bany lliure fins a la mitja 
nit. La darrera proposta serà 
el 4 d’agost, amb nou Torneig 
de Frontó, també amb Piscina 
Nocturna. Cal recordar que 
durant els mesos de juliol i 
agost es pot gaudir de la Bi-
bliopiscina, amb diaris, re-
vistes, contes i novel·les per a 
totes les edats.
D’un estil molt diferent és la 
proposta del Liceu a la Fres-
ca. L’any passat es va iniciar 
per primer cop, amb bona 
acollida de públic. Per això el 
21 de juliol es repetirà, al Pati 
de La Lliga, amb la projecció 
de “Il Trovatore”.
El cap de setmana del 21 al 
23 juliol, hi haurà una nova 
edició del Beach Volley Tour 
2017. Les inscripcions, es po-
dran fer fins al 17 de juliol, a 
la pàgina web de Jou-Esport.

Aquest juliol, tens un 
munt de propostes per 
triar a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte s’ha 
celebrat l’edició 
33 de la Festa dels 
avis i àvies del Ca-

sal Cal Ponet de Capellades. 
Al matí hi hagué una bona 
participació de socis i sòcies 
al concert vermut que es va 
fer al mateix Casal, amb el 
Duet A Vives Veus.
Després d’una tarda de pluja 
intermitent, finalment es va 
poder fer a la Piscina Blava 
Municipal el Sopar Ball amb 
l’Orquestra Mediterranea. 
Malgrat la frescor del vespre 
es va poder sopar, escoltar 
els parlaments de la Junta de 
l’entitat, del regidor d’Acció 
Social i de l’Alcalde que van 
voler acompanyar els socis i 
sòcies a la festa. En la inter-
venció del president de l’enti-
tat, Antonio Jardí, es va des-
tacar com el mes de setembre 
començaria amb nous canvis 

a la Junta, on caldria modifi-
car els membres. Per la seva 
banda el regidor d’Acció So-
cial, Salvador Vives, va agrair 
a la Junta la tasca realitzada i 
l’esforç que suposa organitzar 
activitats per a tothom. Final-
ment, l’Alcalde, Aleix Auber, 
va coincidir en valorar aques-
ta tasca diària de feina per als 
altres. 

Festa dels Avis del Casal Cal Ponet

Acabats els parlament, aprofi-
tant la treva de la pluja i mi-
rant d’entrar en calor, es va 
allargar el ball fins passada 
la mitjanit.
La propera cita dels avis i 
àvies de Cal Ponet serà el 
dilluns 17 de juliol a les 6 de 
la tarda quan es farà l’assem-
blea per triar la nova Junta 
de l’entitat.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte 1 de juliol 
més de 500 alcaldes adherits a 
l’ACM i l’AMI han manifestat el 
seu compromís amb la celebra-
ció del referèndum el proper 1 
d’Octubre. L’acte “Món Local 
X referèndum s’ha celebrat al 
paranimf de la Universitat de 
Barcelona sota l’organització 
de les entitats municipals sobi-
ranistes.
A l’acte també hi ha assistit 
l’Alcalde de Capellades, Aleix 
Auber, en representació del 
consistori capelladí. Auber, ha 
destacat que “Aquesta signa-
tura és el nostre compromís i 
predisposició a col·laborar en 
totes aquelles actuacions que 
des del govern se’ns requereixin, 
per posar a disposició de l’orga-
nització del referèndum els lo-
cals i els mitjans necessaris per 
a la seva realització. Aquest és 
el compromís que havíem pres 
amb la població i és important 

que puguem col·laborar per 
al bon desenvolupament de la 
jornada i així ajudar en la realit-
zació un exercici democràtic on  
tothom pugui expressar la seva 
opinió davant un esdeveniment 
que serà vital per al país”.

Capellades reitera el 
seu compromís amb la 
celebració del referèndum

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

OFERTA DE TREBALL a Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra

Responsable de gestió Roba i projecte Itinera a Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra 
Per�l professional: Integració Social (titulació mínima requerida). Experiència en 
treball comunitari i acompanyament a persones. Nivell avançat del paquet O�ce. 

Funcions principals: Organitzar el procés de recollida i gestió de la roba a Càritas. 
Coordinar el projecte Itinera (taller de roba) i fer l’acompanyament a les treballado-
res. Organitzar la botiga “de mà en mà” de Càritas (gestió de voluntariat; control de 
vendes, estocs...; control de caixa...). Coordinar-se amb la resta de l’equip tècnic de 
Càritas. 

Es valorarà: Coneixement de Càritas, els seus objectius, manera de treballar i 
accions. Coneixement del teixit social del territori.  Capacitat d’organització i 
lideratge de projectes, així com de treball en equip. Experiència en l’àmbit associa-
tiu. Experiència de treball amb voluntariat. Altres titulacions de l'àmbit social. 
Nivell C de català. 
Condicions: Contracte Laboral (període de prova de 3 mesos) Jornada: 30h 
setmanals (jornada partida) Lloc de treball: Igualada (seu de Càritas Arxiprestal 
Anoia-Segarra)  Incorporació: Immediata. 
El procés de selecció consistirà en una 1a fase de la valoració del currículum; una 
segona fase amb una prova escrita eliminatòria; i una entrevista personal. Data 
límit de recepció de sol·licituds: 16 de juliol 

Més informació i CV:  Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra referència: GR
caritas-aigualada@bisbatvic.com
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CALAF / LA VEU 

Les entrades anticipades 
per a la segona edició 
dels Festivals Alta Segar-

ra, organitzats per Àgora Alta 
Segarra, ja es poden comprar a 
través de la plataforma de ven-
da on-line Tictactickets.es. Les 
entrades anticipades tenen un 
preu de 13 euros, i de 20 euros si 
s’hi inclou el tast gastronòmic. 
El preu a taquilla serà de 15 eu-
ros per a cada concert, 22 en cas 
que també es vulgui fer el tast.
A més, l’organització posarà a 
la venda 50 abonaments per als 
sis concerts que gaudiran d’un 
lloc preferent en cada un dels 
espectacles. El preu de cada un 
serà de 60 euros i, en cas que 
s’hi vulguin afegir els tastos 
gastronòmics serà de 100 eu-
ros.

Un festival que creix
En aquesta segona edició el 
certamen creix ja que amplia 
els dies, els grups programats i 
els indrets on se celebraran els 
concerts. Marina Rossell obrirà 
la programació el divendres, 14 
de juliol, amb un concert que 
tindrà lloc al Bosc del Renta-
dor de Calaf. L’endemà dissabte 
serà Obeses, presentant l’espec-
tacle “Verdaguer, ombres i ma-
duixes”, qui prendrà el relleu.
Una de les característiques 
principal d’aquest festival esti-

uenc és que els concerts tenen 
lloc en diferents espais emble-
màtics de l’Alta Segarra. A més 
d’espais especials de Calaf, cada 
any es busquen indrets de di-
ferents pobles del territori per-
què es puguin donar a conèixer 
i adquireixen més valor a tra-
vés de la música, la cultura i la 
gastronomia.
Com en la primera edició, el 
vessant musical del festival 
s’acompanyarà d’una proposta 
gastronòmica ja que durant els 
concerts els assistents podran 
fer un tast que, en aquesta oca-
sió, coordinarà el Grup Anifa-
lac de Calaf.

L’obertura, a Calaf
El Bosc del Rentador de Calaf 
serà el marc incomparable on 
tindrà lloc el primer concert 
dels Festivals. Marina Rossell 
presentarà, el divendres 14 de 
juliol, a partir de les 22.30 ho-
res,  “Moustaki i Cançons de 
la Resistència”, el seu darrer 
treball en el qual revisita temes 
que han marcat història, melo-
dies que són gairebé himnes, 
com la “Bella Ciao” que van 
popularitzar els partisans itali-
ans, o la mítica “Lili Marleen”, 
que va unir els bàndols dels 
alemanys i dels aliats.
L’endemà a la mateixa hora i 
en el mateix lloc, Obeses com-
partirà el seu darrer espec-
tacle amb el públic de l’Alta 

Segarra, “Verdaguer, ombres 
i maduixes”. Basada en proses 
autobiogràfiques i poemes de 
Verdaguer, es tracta d’una òpe-
ra rock que construeix un fil 
argumental que acara un Ver-
daguer jove i terrenal amb un 
Verdaguer vell, savi i desenga-
nyat. Un home sempre en ten-
sió és l’arrel de les paraules i la 
música d’aquesta proposta que 
remet als espectadors als seus 
propis dubtes.

Bikimel i La Iaia a la Torre de 
la Manresana
El 21 de juliol els Festivals de 
l’Alta Segarra es traslladaran 
als Prats de Rei, en concret, a la 
Torre de la Manresana on tin-
drà lloc el concert de Bikimel. 
La compositora i cantant pre-
sentarà “No ben bé”, poemes 

musicats d’alguns dels poetes 
més radicals del nostre país: 
Carles Hac Mor, Maria Cabre-
ra, Dolors Miquel o Joan Bros-
sa. Amb Xavi Lloses al piano, 
la veu única de la cantautora 
convidarà als espectadors a un 
viatge apassionant a l’arrel dels 
sentiments.
El cap de setmana a la Torre 
de la Manresana es completarà 
amb el concert de La Iaia que, 
després de passar pel Canet 
Rock, presentarà als Prats de 
Rei el seu darrer disc. Després 
de gairebé tres anys de silenci 
el grup osonenc acaba de pre-
sentar “Tornar a ser u”, del que 
tot just acabar d’estrenar el seu 
primer videoclip del single, 
“Un i mig”.

El 27 i el 28 de juliol, Eduard 

Iniesta i Gossos
Sant Martí Sesgueioles serà el 
darrer escenari del festival. En 
aquesta població, el 27 de ju-
liol, es podrà gaudir d’un dels 
grans referents dels sons medi-
terranis del nostre país, el gui-
tarrista Eduard Iniesta. Autor 
d’una música molt personal i 
destacat multiinstrumentista 
de corda, aquest músic s’acom-
panya d’un grup format per 5 
grans músics catalans escollits 
per la complicitat artística i 
personal amb la seva obra. Ple-
gats aconsegueixen una sono-
ritat molt especial evocadora i 
generadora d’imatges sonores 
captivadores.
Els manresans Gossos clouran 
el festival presentant el seu dar-
rer treball, “Zenit”, estrenat el 
passat setembre i del qual fa tot 
just una setmana presentaven 
nou videoclip, “Voldria dir-te”. 
Aquest nou àlbum simbolitza 
la culminació d’una carrera 
musical, una trajectòria de 23 
anys, amb la combinació per-
fecta de totes les seves etapes 
dins un sol disc. 
Gossos plantejarà un concert 
molt enèrgic per a un públic 
familiar i de totes les edats. 
Un repertori dinàmic amb el 
millor del darrer disc mesclat 
amb les cançons més impor-
tants que han format part de la 
trajectòria del grup. Un espec-
tacle potent i diferent.

Entrades a la venda per a la segona edició 
dels Festivals Alta Segarra



Arriba el 25è Vòlei Sorra d’Igualada 
amb 322 equips al Parc de Valldaura

Joan Masip, campió 
d’Espanya juvenil 
de tennis taula

VOLEIBOL / LA VEU 

A vui divendres a les 5 
de la tarda comença 
un nou Vòlei Sorra 

d’Igualada. La competició més 
important de vòlei sorra de la 
comarca celebra el 25è aniver-
sari, una fita molt important. 
Durant tot el cap de setmana 
hi participaran més de mig 
miler de jugadors distribuïts 
en 322 equips diferents. Tant 
divendres com dissabte, els 
partits s’allargaran fins la ma-
tinada. El diumenge dia 9 co-
mençaran les eliminatòries a 
les onze pistes de Valldaura i a 
la tarda es disputaran les finals 
de cada categoria. Tothom qui 
vulgui es pot acostar a gaudir 
de l’ambient festiu i esportiu 
que es viurà sobre la sorra 
d’Igualada. 

Paella i botifarrada
Per tal de commemorar les 
noces de plata del torneig, l’or-
ganització ha preparat diver-
ses sorpreses. Una d’elles és la 
botifarrada popular de diven-
dres a la nit que s’unirà a la ja 
tradicional paella del dinar de 
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dissabte. Tots dos àpats estan 
oberts a tothom! Com sempre, 
durant tot el cap de setmana hi 
haurà servei de bar amb zona 
d’ombra.

Més sorpreses i novetats
A banda de la samarreta de la 
25a edició, els participants del 
Vòlei Sorra rebran un obsequi 
molt especial per recordar el 
quart de segle del torneig. El 
sistema de competició també 
tindrà novetats, i és que en les 
categories 2x2 s’hi ha afegit un 
nou grup de nivell: el Federat. 
Així, el nivell inicial serà el 
Costellada, que no és compe-
titiu. Tot seguit hi ha l’Obert, 
destinat a iniciats que no ju-
guen normalment a vòlei. El 
nou nivell, Federat, serà per 
aquells participants que ju-
guen a voleibol durant l’any 
però no tenen un gran nivell 
de vòlei platja. Finalment hi 
ha la categoria Elit, reserva-
da als millors jugadors d’un 
torneig que rep participants 
d’arreu del país. En les cate-
gories 4x4 hi seguirà havent 
tres nivells: Costellada, Obert 
i Elit.

Aquest any, tots els partici-
pants que vulguin oblidar la 
calor durant una estona d’al-
gun dels tres dies de competi-
ció, podran entrar a la Piscina 
Municipal de Santa Margari-
da de Montbui a un preu molt 
reduït. Els jugadors poden 
obtenir tota la informació 
relativa al torneig a la Guia 
del Participant, disponible a 
www.voleisorra.cat
Sortejos durant les finals
Diumenge a la tarda, durant 
les grans finals del Vòlei Sor-
ra, es sortejaran diversos ob-
sequis dels patrocinadors del 
torneig, organitzat per l’Igua-
lada Vòlei Club amb la col·la-
boració de: 
Multident, Seguros Bilbao, 
Hospital Veterinari de Cata-
lunya, Gessamí, Entreteixits, 
Sumex, Ramon Cuadras, De-
pimés, Pintures Planell, Fina-
lia, Paintball Els Maquis, Tar-
garona, Aneto, Il Mondo del 
Bambino, Global Salut, Later 
Aplicacions, Tousec, Peuge-
ot Sarauto, Clònic, Blautec, 
Vending Martínez, +kpàdel, 
Punt de Treball, Roca Paint-
ball Fort i Basic Ona.

L’igualadí Pep Clotet entrenarà 
la propera temporada l’Oxford United
FUTBOL / LA VEU 

L ’entrenador igualadí 
Josep Clotet entrenarà 
a l’Oxford Utd. Foot-

ball Club de la “League One” 
anglesa la propera temporada. 
Després d’estar de segon tèc-
nic del primer equip aquesta 
temporada al Leeds United, 
acompanyant Garry Monk, 
amb qui ja va estar al Swansea 
a la “Premier League”, Clotet 
fa el pas ara en solitari com a 
primer entrenador. 
Clotet ja té una àmplia experi-
ència com a entrenador, doncs 
va iniciar-se al Cornellà, per 

passar a l’Espanyol juvenil, el 
Figueres, l’Espanyol B i pro-
var sort a l’estranger, passant 
per Escandinàvia, entrenant al 
Malmoe i al Halmstads a Suè-

cia, el Viking a Noruega, una 
temporada al Málaga B i des-
prés al Swansea, com a direc-
tor de l’escola de futbol base i 
segon del primer equip.

TENNIS TAULA / LA VEU 

E l palista igualadí del 
CER l’Escala Joan Ma-
sip s’ha proclamat per 

primera vegada en la seva 
trajectòria esportiva Campió 
d’Espanya individual en cate-
goria juvenil de tennis de tau-
la. Ho ha fet aquest dimarts a 
la nit a Almeria, després de su-
perar tots els obstacles possi-
bles i demostrant una fortalesa 
física i mental espectacular en 
els moments més complicats. 
En la gran final, Masip ha der-
rotat a Francisco Miguel Ruíz 
(Las Rozas) per 4 sets a 3 (14-
12, 8-11, 11-8, 11-13, 8-11, 
11-9 i 11-9) capgirant un 2 a 
3 en contra i guanyant els dos 
últims sets per 11 a 9. Després 
de dos anys consecutius sent 
finalista juvenil i cedint con-
tra el destacadíssim palista 

Carlos Vedriel, a la tercera ha 
arribat l’ha vençuda aixecant 
la copa de campió, tal i com 
va fer l’últim any en la cate-
goria infantil a Antequera el 
2014. Títol individual i títol 
en dobles fent doblet. Fent 
parella amb el figuerenc del 
Centre Natació Mataró Sergi 
Grau han pujat al graó més 
alt del podi en imposar-se als 
catalans Arnau Roca (Olot) i 
Adrià Fernández (Badalona) 
en la gran final. 
El jugador d’Igualada Joan 
Masip, que entrena al Cen-
tre d’Alt Rendiment (CAR) 
de Sant Cugat del Vallès, està 
completant una temporada 
realment somiada. En el seu 
any de debut a la Superdivisió 
amb el CER l’Escala, ha estat 
campió de Catalunya absolut 
i campió d’Espanya juvenil.
Foto: Gemma Sayol (RTB)
 

WATERPOLO / LA VEU 

E l passat  divendres 30 
de juny els waterpolis-
tes Igualadins de la ca-

tegoria absolta masculina van 
rebre a un equip d’Anglaterra 
de primera divisió, London 
Polytechnic. Durant l’hora 
d’entrenament, els igualadins 

El Waterpolo 
CN Igualada rep un 
equip d’Anglaterra

van poder dur a terme un par-
tit amistós contra els anglesos. 
El partit va finalitzar amb 
un resultat final de 12-10  al 
marcador a favor dels angle-
sos. Els esportistes van tenir 
la oportunitat de conèixer  a 
nous jugadors estrangers i van 
poder intercanviar idees i les 
diferents formes de joc. 



Més de 50 equips van participar
en el 19è Handbol Sorra d’Igualada
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Sort diversa per als 
equips de Moto Club 
Igualada al ral·li Osona

HANDBOL / LA VEU 

E l dies 23, 24 i 25 de juny 
el Club Handbol Igua-
lada organitzava el 19è 

Handbol Sorra –Beach Hand-
ball Igualada–
El torneig es va celebrar en el 
Parc de Valldaura amb la par-
ticipació de més de 50 equips 
que distribuïts en 10 catego-
ries van disputar 130 partits. 
La sorra igualadina es troba 
inclosa en el circuit del Campi-
onat de Catalunya d’Handbol 
Platja de la Federació Catalana 
d’Handbol, però alhora comp-
ta amb un Campionat Obert 
que permet la participació de 
tots aquells equips no federats. 
L’assolellada  jornada de diven-
dres reservada als partits en 
Obert, va oferir un partits molt 
animats. Els jugadors i jugado-
res mostraren un joc especta-
cular amb continuats “flys” i 
girs de fantasia. En un ambient 
de festa, un públic jove en la 
seva majoria, va gaudir ani-
mant els seus preferits. 
La jornada de dissabte, enca-
ra més calorosa que l’anterior, 
ens va portar els partits del 
Campionat de Catalunya en les 
categories infantil, cadet i juve-
nil tant masculines com feme-
nines. Va ser un dia d’Handbol 
espectacle, protagonitzat per 
uns joves que oferien accions 
de gran vistositat. A la tarda, 
els primers partits dels equips 
sèniors es van unir a la festa 
arrodonint un dia d’Handbol 
Platja inoblidable. 
Finalment, diumenge que es 
va aixecar plujós i ennuvolat, 
ens va portar tota la potència 
dels partits sèniors masculins i 
femenins i els partits classifica-

toris per a les finals de totes les 
categories.
Diumenge també es van dis-
putar els partits de la categoria 
Special, destinats a equips de 
nois i noies amb discapacitat 
intel·lectual. Auria CHI, As-
pasur, Indizen Canigó, Special 
Apinas i Special FAP, van ser 
els cinc equips participants que 
mostraren una gran preparació 
amb el que suposa d’esforç i su-
peració.
La jornada de diumenge fina-
litzà amb l’entrega de premis 
als equips guanyadors, amb la 
presència del President de la 
Federació Catalana d’Handbol, 
Jaume Fort; Delegat en la Cata-
lunya Central, Joan Alcoberro; 
President del CH Igualada, Pep 
Segura i Vicepresident Josep 
Aguilera.
Els guanyadors van ser :
Senior Femení Federat:  ARHS 
campiones, HK COMPANYES 
sotscampiones
Infantil Femení Federat: AHRS 
campiones,  HPG sotscampio-
nes
Cadet  Femeni Federat:  HP 
Pepperoni Campiones - HPG 
sotscampiones
Senior Masculí Federat : ARHS 
campions, MOVEX HPG sots-
campions

Cadet Masculí Federat: ARHS 
Cadet A Campions - ARHS 
Cadet B Sotscampions
Tres dies màgics, resultat d’una 
feina llarga i feixuga, de me-
sos de preparació que porten 
any rere any  a convertir Igua-
lada en la capital catalana de 
l’Handbol Platja. Un torneig 
que no seria possible sense la 
dedicació de moltes persones, 
des del seu Director, Pau Puget; 
ajudant tècnic, Arnau Paradell; 
arbitratge Obert, Elias Galiano; 
àrbitres de la Federació Cata-
lana d’Handbol i tots aquells 
jugadors/es, mares i pares, 
simpatitzants i amigues i amics 
del Club Handbol Igualada que 
des de dimecres es van ocupar 
de forma ininterrompuda del 
muntatge de pistes, tanques i 
porteries, càrrega i descàrre-
ga de material dels camions, 
servei de bar, anotadors de les 
taules, fotografia, rec de les 
pistes, i tantes i tantes col·la-
boracions anònimes sense les 
quals tot això no hagués estat 
possible. De la mateixa mane-
ra, es remarcable tot el suport 
que l’Ajuntament d’Igualada 
ofereix a través del Servei d’Es-
ports, convertint aquests tres 
dies en una festa de l’Handbol.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

El divendres al vespre comen-
çava a la plaça Major de Vic el 
49è Ral.li Osona puntuable pel 
Campionat de Catalunya d’as-
falt així com per diversos cam-
pionats de promoció. En total 
es van disputar quinze trams 
cronometrats dels que set eren 
diferents i que es repetien 
dues vegades, i tres vegades el 
curt tram del Circuit d’Osona.
Hi participaren varis equips  
de Moto Club Igualada amb 
bones classificacions. Així, a 
la classificació del Campionat 
de Catalunya, David Abad i 
Marcel Abad amb BMW M3 

(E30) ocuparen el lloc 21è 
sisè de grup c4 i 6è de classe 
12. A la classificació de Ral.lis-
print, Sergio García i Ariadna 
Martínez amb Citroën AX GT 
acabaren en el lloc 5è segons 
de grup c4 i segons de classe 
1. A Regularitat, quarts Jaume 
Mas i Jordi Ibarra amb Porsc-
he 911 SC.
Mala sort per Àngel Bona-
vida i Ramon Segarra que es 
van veure obligats abandonar 
per problemes mecànics en el 
Citroën Saxo VTS. Els gua-
nyadors d’aquest Ral.li Osona 
foren Josep Maria Membrado 
i Jordi Vilamala amb Ford Fi-
esta R5.

Bons resultats del CAI 
Triatló al Pont de Suert

TRIATLÓ / LA VEU

D iumenge 2 de juliol 
es va celebrar el ja 
tradicional triatló de 

Pont de Suert que va comptar 
amb la participació de més de 
300 triatletes. Aquest any a 
més el triatló era Campionat 
de Catalunya absolut en dis-
tancia olímpica. Els partici-
pants van fer un primer tram 
de natació de 1500 metres al 
magnífic llac de la població. 
A continuació els participants 
van fer 40 km de ciclisme en 
un circuit molt bonic i alhora 
força exigent, i per acabar els 

participants van fer 10 km de 
cursa a peu pels voltants del 
riu. La prova va ser guanyada 
per Erik Steninger del Club 
Flor triatló i Eva Ledesma del 
Tri 4.40 de Lleida.  Per part del 
CAI triatló destacar la brillant 
cursa de Oriol Marimon que 
va finalitzar la prova en una 
gran 14º posició de la general. 
A més destacar la 12º posició 
aconseguida pel CAI en la 
classificació per clubs. La resta 
de resultats foren:
14º Oriol Marimon
58º Marc Codina
84º Daniel Segura
152º Josep Malavé



Albert Moreno, tercer 
en una triatló a Itàlia
TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat 18 de juny a 
la localitat italiana de 
Pescara es va celebrar 

el 70.3 d’Itàlia. Una prova del 
circuit professional de triatló 
de mitja distància (2km ne-
dant/90 km bici / 21 km cor-
rent). Albert Moreno Molins, 
representant del CAI Triatló, 
va participar a la prova en 
categoria professional. Cal 
destacar que l’Albert ha es-
tat lesionat des de finals de 
2015, i que durant l’any 2016 
no va competir per les lesions. 
Aquesta era doncs, un prova 
important per veure l’estat de 
forma de l’Albert. 
El començament de la prova es 
va donar a les 9 del matí, amb 
un sector de natació on l’Al-
bert va sortir a 1’ dels primers 
triatletes de l’aigua. Aquest 
desavantatge es va reduir fins 
als 45’’ a l’inici de la bici gràci-
es a una bona transició . 
Durant el sector ciclista es 
varen distanciar dos triatletes 
per davant i l’Albert va guar-
dar forces al primer grup , 
amb la intenció de jugar-se el 
podi amb la resta de triatletes. 
Tot i això varen fer una mitja 
de 40km/h (cal recordar que 
no es pot anar a roda i s’ha de 
deixar 12m de distància entre 
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corredors al sector ciclista).
Un cop iniciat l’últim sector, la 
mitja marató, les dues prime-
res places estaven decidides 
i l’Albert s’havia de jugar el 
podi amb bons triatletes entre 
els quals descatacava Alessan-
dro Fabian (12è a les Olimpi-
ades de RIO). Per tant un dur 
competidor. Des del principi 
es van distanciar de la resta, i 
varen anar plegats fins el km 
18 on l’Albert va incrementar 
el ritme per emportar-se el 
tercer graó del podí. 
Cal destacar el temps de la 
mitja marató: 1h14 ; a un rit-
me de 3’30 després de mes de 
2h30 de cursa. (natació+bici). 

PATINATGE / LA VEU 

L es patinadores de 
l’Igualada Hoquei Club 
han competit  aquest 

dissabte a la segona fase de 
l’Interclub, una de les compe-
ticions destacades de la Fede-
ració Catalana de Patinatge. 
Ja havien patinat el passat 27 
de maig a la primera fase, on, 
en paraules d’una de les seves 
entrenadores, Ester Fornell, 
els resultats havien estat molt 
bons. En aquesta segona fase 
les igualadines han superat 
o igualat la classificació que 
havien aconseguit feia unes 
setmanes. Malgrat la bona ac-
tuació, no han pogut accedir a 
la tercera fase de la competi-
ció, que ja passaria a ser la fase 
intercomarcal. La patinadora 
Carla Cortijo, de la categoria 

Iniciació Majors C ha tornat a 
quedar quarta i ha estat la pa-
tinadora que més s’ha aproxi-
mat a superar la fase. 
La Mònica Sala, també entre-
nadora del patinatge artístic 
de l’Igualada, ha valorat la 
jornada com a “molt positiva 
perquè de la primera fase a 
aquesta hi ha hagut molta mi-
llora, s’ha notat el treball set-
manal de cadascuna d’elles”. 
La mateixa Sala treu ferro a 
la no classificació, de fet, afir-
ma que anar a l’Intercomarcal 
“no era el més important, ens 
centrem més en la millora in-
dividual de les patinadores”. A 
més, Mònica Sala fa especial 
incís al fet que totes les pati-
nadores hagin mantingut o 
millorat la seva classificació. 
“Mantenir una posició no és 
fàcil. És cert que tu entrenes 

La secció de patinatge artístic de 
l’IHC, a la segona fase de l’Interclub

per aconseguir-ho, però els al-
tres també”.
De fet, gràcies a la bona actu-
ació de les seves patinadores, 
l’entrenadora està convençu-
da que totes estan capacitades 
per pujar de nivell, és a dir, de 
categoria C a B d’aquí a final 
d’any. “Al setembre participa-
rem en algun trofeu encara 
per adjudicar i no descartem 
inscriure’ns a finals de setem-
bre o a l’octubre a una prova 
de nivell per pujar”.
Les patinadores entrenaran 
durant tot el mes de juliol, on 
durant els dimecres 5, 12 i 19 
faran entrenaments oberts al 
públic per tots aquells infants 
que vulguin provar el pati-
natge artístic. Descansaran 
durant l’agost i a partir del se-
tembre tornaran a entrenar i a 
competir en trofeus.

TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
24 i 25 de Juny a Al-
mansa; Albacete, es va 

disputar el campionat d’Espa-
nya de triatló en edat escolar.
El dissabte es va celebrar el tri-
atló sprint , on individualment 

Èlia i Judit Ibarra, a la selecció catalana
les joves triatletes del CAI Tri-
atló Èlia Ibarra i Judit Ibarra 
aconseguien una magnífica 7a 
i 8a posició, respectivament, 
de la  general; sent la 2 i 3a re-
presentant catalana.
Per equips, la representació 
femenina aconseguia la se-

gona posició. El diumenge el 
relleu l’equip A, on hi prenia 
part l’Èlia, varen aconseguir 
una magnífica 3a posició i  es 
varen dur dues medalles idèn-
tiques, en el relleu i la classi-
ficació general acumulada del 
cap de setmana.

.
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Deu medalles per als atletes del CAI 
al Campionat de Catalunya
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Dasha Malevich.

Aitor Caldito, campió 
d’Espanya cadet

ATLETISME / LA VEU 

U n total de 23 atletes 
del CAI Petromira-
lles classificats, com-

petiren el 28 i 29 de juny en el 
97è Campionat de Catalunya 
Absolut Open del Serrahima, 
disputat conjuntament amb 
el 20è Meeting Internacional 
d’Atletisme Ciutat de Barce-
lona, amb una magnífica ac-
tuació global, aconseguint un 
total de 10 medalles, 2 d’or, 
6 d’argent i 2 de bronze, i di-
versos llocs de finalista en les 
proves respectives. El CAI Pe-
tromiralles va ser el 3r. club 
absolut per puntuació global 
dels seus atletes amb 106,5 
punts, darrera del F.C. Barce-
lona i de l’Agr. Atl. Catalunya,  
entre un total de 53 clubs.
Van sobresortir, els títols de 
campions de Catalunya abso-
luts assolits pels atletes Pro-
mesa Jordi Yoshinori Mat-
suoka en salt de llargada, amb 
7,12 m.,  i per Cora Salas en la 
llargada fem., amb 5,96 m.
Eren sotscampions de Catalu-
nya Ariadna Ramos en triple 
salt, amb 12,13 m., la Junior 
Dasha Malevich en l’alçada 
fem., amb 1,68 m., el Junior 
Guillem Carner en els 800 
m.ll.  amb 1’50”72, h, els Pro-
mesa Marc Sánchez en alçada 
amb 2,07 m., i Santi Ramos en 
llargada, amb 7,11 m., i la Ju-
venil Marta Garrido en javeli-
na, amb 33,35 m. 
Les medalles de Bronze van  
ser per al Juvenil Hèctor Ra-
mos en el salt d’alçada, amb 
2,02 m. i per a Ariadna Ramos 
en llargada, amb 5,51 m. i que 
era a més 3a en la seva s/f. dels 
100 m. tanques amb 14”56, 
classif. per llocs per a la final, 
en què no va participar.
Foren 4ts. la Junior Anna 
Asensi en els 200 m. llisos, 
amb 25”89, i amb 25”52 en 
s/f., el Promesa Aleix Marín 
en llargada, amb 6,79 m., i Sil-
via González en els 5.000 m. 
marxa, amb  27’01”29.
El Promesa Eduard Fàbregas 
era 5è exaequo en alçada, amb 
1,97 m., i eren 6ens. Albert 

Nogueras en 1.500 m.ll. amb  
3’54”57, i la Junior Naima 
Ait Alibou en 800 m.ll. amb 
2’21”12, seguida de la Jr. Mar-
ta Llagostera, 7a amb 2’21”64.  
El Veterà Josep Martí era 6è 
en els 5.000 m. marxa, amb 
26’03”29. 
El Promesa Adrià Bertran era 
6è en javelina amb 54,64 m. 
i el Veterà Josep A. Camats 
6è en pes amb 11,26 m. Mª 
Caridad Hernández era 8a 
en llargada, amb 5,10 m. i la 
Promesa Cristina Fernández 
era 11a en disc amb 30,89 m.
El Promesa Jan Roca era 3r 
en la 2a s/f. dels 200 m.ll. amb 
21”97, classif. per la final, que 
no va disputar per lesió, el 
Promesa Victor Pifarré era 5è 
en la seva s/f. dels 100 m.ll., 
amb 11”41, no accedint a 
la final,  i la Jr. Anna Asensi 
participava també en els 100 
m.ll., essent desqualif. per 
sortida nul·la en s/f. en la jor-
nada de dimecres, en què un 
temporal de pluja i fort vent 
va paralitzar la competició 
uns minuts. 
El public assistent va poder 

gaudir dijous de la participa-
ció al Meeting d’atletes d’alt 
nivell estatal i internacional, 
al costat dels millors catalans, 
amb grans actuacions i regis-
tres. Els premis a les millors 
marques del Meeting Inter-
nacional foren per als atletes 
de 800 m.ll. Ayanieh Soulei-
man (Djibouti) amb 1’45”01 i 
Rose Marie Almanza (Cuba), 
amb 2’00”24. 

Héctor Ramos, bronze en 
alçada a la Copa Ibèrica
L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Héctor Ramos, va 
participar dissabte passat, 1 
de Juliol, formant part de la 
Selecció espanyola Juvenil, a 
la Copa Ibérica Juvenil Go-
Fit Espanya - Portugal, que 
es va dur a terme a Àvila, i 
en què participaren els atletes 
capdavanters de les diferents 
proves d’Espanya i Portugal.
Héctor Ramos era 3r i meda-
lla de Bronze en el salt d’alça-
da, amb un millor intent de 
1,97 m. La Selecció espanyola 
es va imposar amb 222 punts 
a Portugal, 2a amb 152 punts.  

ATLETISME / LA VEU 

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

clamar Campió d’Espanya en 
el salt de llargada, i era a més 
2n i sotscampió en el triple salt, 
en les proves corresponents al 
26è Campionat d’Espanya Ca-
det disputat a Múrcia.
Les proves comptaren amb la 
participació de més de 800 at-
letes estatals capdavanters nas-
cuts els anys 2002/2003, entre 
ells 10 atletes del CAI Petromi-
ralles/Dental Igualada, que as-
soliren 2 medalles - Or i Argent 
- i 2 llocs de finalista i millorant 
diverses marques personals, en 
una gran  actuació. 
Va sobresortir la brillant actu-
ació  d’Aitor Caldito, campió 
d’Espanya en el salt de llarga-
da  amb un millor intent de 
6,86 m. i també sots campió 
en triple salt  amb un millor 
intent de 14,07 m., a només 4 
cm. de l’Or. David Muñoz era 
6è en javelina, amb 47,00 m., i 
era a més 3r en la s/f. correspo-
nent dels 300 m. tanques, amb 
42”18, no accedint a la final.  
Pol Roca  era 6è exaequo en el 
salt d’alçada, amb un millor in-

tent de 1,78 m.
Riduan Boulbayem  era  13è 
en els 1.500 m. obstacles masc.  
amb  4’40”68, mentre  Carla 
Alemany era 17a en els 1.500 
m. obstacles fem. amb  5’28”67, 
entrant 22a Anna Torras  amb  
5’32”67. Gerard Farré era 4t. 
en la 2a s/f. dels 600 m.ll. amb 
1’26”88, i Franc Samaniego  6è 
en la 4a s/f. també en els 600 
m.ll. amb 1’29”70, el que no els 
donava l’accés a la final.
Júlia Solé  era 6a en la 3a s/f. 
dels 1.000 m.ll. amb  3’09”27, 
i Berta López  9a en la 2a s/f. 
també en 1.000 m.ll. amb 
3’11”04,  no accedint ambdues 
atletes a la final. 

Bronze de Marc Sánchez, Dario 
Sirerol i Cora Salas al Campionat 
d’Espanya Promesa
Els atletes del CAI Marc Sánc-
hez, Cora Salas i Darío Sirerol,  
assoliren el Bronze en el 32è 
Campionat d’Espanya Pro-
mesa disputat a Torrent (Va-
lència). Les proves comptaren 
amb 9 atletes del CAI, assolint 
també cinc llocs de finalista, el 
que donava el 9è lloc al CAI 
amb 35,5 punts assolits pels 
seus atletes, entre 90 equips.
Van sobresortir les actuacions 
de Marc Sánchez, 3r i Bronze 
en el salt d’alçada amb un mi-
llor intent de 2,06 m., de Cora 
Salas, 3a i Bronze en salt de 
llargada amb 6,03 m. i també 
4a exaequo en salt de perxa, 
amb 3,21 m. i de Darío Sirerol, 

també 3r i Bronze en el triple 
salt, amb un millor intent de 
14,81 m. Eren finalistes Jordi 
Yoshinori Matsuoka,  4t. en el 
salt de llargada  amb un mi-
llor intent de 7,31 m., i amb 
opcions de podi fins als dar-
rers salts,  María Abadal, 5a 
a la final dels 100 m. tanques, 
amb 14”49, després de ser 4a 
en la 2a s/f. amb 14”72. Aleix 
Marín, 6è en el salt de llargada 
amb 7,16 m., i Jan Roca, 8è a 
la final dels 400 m. tanques, 
amb  54”46, després d’entrar 3r 
en la 2a s/f. amb 53”54. Eduard 
Fàbregas era 9è en alçada amb 
2,03 m. i Santi Ramos 10è en 
llargada amb 6,81.

Col·labora:Col·labora:
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Dinou campions d’Espanya de Nihon 
Tai-jitsu del Budokan Vilanova

El CAI veterà, vuitè 
en el Campionat de 
Catalunya

TAI JITSU / LA VEU 

L a selecció catalana de 
tai-jitsu formada pels 
millors esportistes del 

club Budokan s’endú 19 me-
dalles d’or, 14 de plata i 17 de 
bronze al campionat d’Espa-
nya 2017 de Madrid Aquest 
cap de setmana Leganés (Ma-
drid) ha acollit el dotzè Cam-
pionat d’Espanya de Nihon 
Tai-jitsu organitzat per la Real 
Federació Espanyola de Kara-
te.
Enguany, els Vilanovins del 
Budokan Vilanova n’han estat 
els principals protagonistes, ja 
que esportistes de la Selecció 
Catalana han pujat al pòdium 
en totes les categories. 
L’equip, dirigits per l’igualadí 
Pere Soler, han participat en 
les modalitats de Kata indivi-
dual i parelles, expressió tècni-
ca, randori, defensa personal i 
kumite . L’esforç en el constant 
entrenament i la notable co-
hesió de la selecció han donat 
els seus fruits en forma de 19 
medalles d’or, 14 de plata i 17 
de bronze de les 27 categories 
possible.
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En la categoria sènior, tot i l’al-
ta participació i l’alt nivell dels 
participants, els vilanovins 
han obtingut resultats favora-
bles.
En la modalitat de Randori 
per parelles, els catalans va-
ren omplir els primers llocs de 
classificació. El bronze va ser 
per Jose Orgaz i Joel Gómez, 
la plata per Maria Carmona 
i Meritxell Navarro i l’or, per 
onzè any consecutiu, per Vic-
tor Parra i Arnau Gràcia.
En la modalitat de Katas per 
parelles el bronze fou per 
Marcos Orgaz i Laura Tapiolas 
i l’or per Victor Parra i Arnau 
Gràcia. I, per últim, en defen-
sa personal Maria Carmona 
va obtenir el bronze i Laura 
Tapiolas es va endur l’or.
Cal destacar que tots els com-
petidors sènior són monitors 
del C.E Budokan i han col·la-
borat en la preparació de les 
categories base de la selecció.
Anomenem els medallistes de 
categories base del Budokan 
Vilanova
- Prebenjamí: Enoc Soler, Gui-
llem Ariza, Quelvin Cordeiro, 
Xavi Garcia.

- Benjamí: Paula Cuadros, 
Queralt Soler, Eric Nogales, 
Marc Hornos, Antonio Este-
ban, Jan Valls, 
- Aleví: Ramon Larrache, Jan 
Mateu, Jan Nogales, Gerard 
Jorba, Melanie Martos, Unai 
Galliot.
- Infantil: Aaron Alcala, Marc 
Dizy, Aitor Mora, Antonio 
San Roman
- Cadet: Marc Torilo, Gerard 
Jorba, Irina Bocache, Mireia 
Solé
- Juvenil: Irina Gomez, Emma 
Lopez
Per novè any consecutiu el 
mestre Pere Soler ha aconse-
guit per la selecció Catalana 
en els campionats d’España.
Cal felicitar a l’equip, des dels 
esportistes més petits fins als 
més grans, la coordinació i els 
entrenadors per la feina feta 
durant aquests mesos i pels 
resultats obtinguts
El C.E Budokan Vilanova en 
més de 20 anys d’experiencia 
en un metode d’ensenyament 
d’arts marcials per a totes 
les edats tanca temporada i 
obre les inscripcions per l’any 
vinent. 

ATLETISME / LA VEU 

L’equip masculí del  
C.A.Igualada Petromi-
ralles va participar diu-

menge passat a les pistes de 
Can Dragó, a l’Av. Meridiana 
de Barcelona, al Campionat 
català per Clubs de Veterans.
Els anoiencs assoliren la 8a 
posició, amb un total de 78 
punts en la competició masc., 
guanyada pel Pratenc A.A. 
amb 157 punts, seguits del 
Barcelona Atl., 2ns. amb 132 
punts, essent 3ers. els atletes 
del C.A. Nou Barris amb 126 
punts. 
A destacar la 3a posició de Jo-
sep Martí en els 5.000 m. mar-
xa, amb 25’46”27, i les 4es  de 
Joan Sánchez Bergadà en disc 
amb 30,79 m. i de Pere Pulido 
en alçada, amb 1,50 m.
Antoni Jorba era 6è en els 200 
m.llisos amb 27”96. Josep Mª 

Lagunas era 6è en javelina, 
amb 33,19 m.  Jordi Fernández 
Aguado era 7è en 1.500 m.ll. 
amb 4’26”98, Rafael Crespo 8è 
en 3.000 m.ll. amb 11’34”64, i 
Antonio Martínez 8è en 800 
m.ll. amb 2’15”85. 
Francesc Segura era 9è en 
salt de llargada amb 4,61 m.  i 
eren igualment  9ens. els relle-
vistes de 4 x 100 m. del CAI, 
amb l’equip format per Antoni 
Jorba - Antoni López - Fran-
cesc Segura i Josep Martí, amb  
55”88.     
Marcel·lí Quintana era 10è 
en pes, amb 7,54 m. Anto-
ni López era 10è en 100 m.ll. 
amb 13”79. Serafí Morera 
era 10è en 400 m. llisos amb 
1’14”49, i eren també 10ens. 
els rellevistes de 4 x 400 m. del 
CAI, amb l’equip format per 
Rafael Crespo - Jordi Fernán-
dez - Antonio Martínez i Sera-
fí Morera, amb  4’47”87. 
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MÚSICA / LA VEU 

L’ensemble  vocal Vox 
Harmonica presenta 
l’espectacle Club Monte-

verdi, Scherzo musical de cites 
creuades, al claustre de l’esco-
la Pia, el proper dilluns 10 de 
juliol a les 10 del vespre. Un 
homenatge al compositor de 
Cremona en el 450è aniversari 
del seu naixement.
En aquesta ocasió es presenta 
en format concert teatralitzat i 
reuneix sis personatges en un 
apassionant joc de cites cre-
uades, tot reproduint les no-
ves maneres de comunicar-se 
i relacionar-se avui dia. Una 
idea, guió i direcció i direcció 
escénica de Jordi Pérez Solé 
que enllaça diversos madri-
gals i peces d’òpera de Claudio 
Monteverdi per explicar his-
tòries quotidianes en què des-
taquen els  affetti musicali  (la 
música al servei de la paraula), 
dels quals Monteverdi va ser 
pioner. Madrigals i àries com 

Vorrei baciarti, Rosa del ciel, 
Zefiro torna, Lamento d’Ari-
anna, Pur ti miro, Si dolce i’l 
tormento o Si, ch’io vorrei mo-
rire, entre d’altres, articularan 
les trobades, les situacions i els 
sentiments dels protagonistes.
A l’escenari, els sis músics viu-
ran històries diverses fent ser-
vir una nova app de cites en lí-
nia que encreua persones per 
afinitats. Alguns van a la re-
cerca de la seva mitja taronja, 
d’altres a la recerca d’emocions 
fortes o simplement amb ga-
nes de gaudir d’una bona ex-
periència. Cites romàntiques, 
a cegues, fortuïtes, ensucra-
des, decebedores, excitants, 
impossibles, hipòcrites, a tres 
bandes… Tots esperen trobar 
algú especial que encengui la 
seva flama.
La proposta musical té l’asses-
sorament d’Edwin Garcia, al 
seu torn tiorbista i membre 
de l’ensemble  en aquest es-
pectacle. Vox Harmonica està 
format per la soprano Anaïs 

Oliveras, la contralt Mariona 
Llobera, el tenor Carles Prat i 
el baix Antonio Fajardo, amb 
la col·laboració en aquesta 
producció de la mezzosopra-
no Eulàlia Fantova.
Club Monteverdi  ha estat 
creat  “per celebrar el 450è 
aniversari del naixement de 
Claudio Monteverdi (1567-
1643) d’una forma més lú-
dica, intensa, moderna… 
diferent”,  en paraules dels 
membres de la formació vo-

cal Vox Harmonica. L’espec-
tacle es podrà veure en el seu 
format complet a la tardor en 
diverses funcions al teatre El 
Maldà de Barcelona. 
Vox Harmonica és un grup 
vocal per a la interpretació de 
la música antiga dels segles 
XVI i XVII. La seva vocació és 
fer una relectura de les grans 
obres vocals d’aquests segles, 
amb una predilecció especi-
al pel Renaixement tardà i el 
Barroc primerenc. Fundat a 

L’associació d’Amics de l’Òpera proposa el concert teatralitzat 
‘CLUB’ Monteverdi, a càrrec de VOX Harmònica, ensemble vocal

Barcelona el juny del 2015, 
està format per intèrprets 
d’ampli recorregut i experièn-
cia en la interpretació d’aquest 
repertori i col·laboren sovint 
amb altres grups musicals i 
directors de renom interna-
cional, com Jordi Savall, Skip 
Sempé o Björn Schmelzer. Les 
seves interpretacions defugen 
la monotonia i busquen nous 
formats per presentar un re-
pertori que avui dia encara té 
un gran atractiu.

POESIA / LA VEU 

Les trobades lúdi-
ques-gastronòmiques 
van començar el passat 

dia 3 i tindran lloc tots els di-
lluns del mes de juliol a les 21 
h al jardí de l’Ateneu Igualadí.
El pròxim dilluns 10 de juli-
ol, Carme Romia, autora de 
Blaus de llunyania presenta-
rà el seu llibre i la cantautora 
Sissa Viva acompanyada de la 
seva guitarra oferirà un petit 
concert de poesia musicada 
en el programa del Tapilluns. 

Carme Romia
Seròs, Segrià, 1946.  Docto-
ra en Ciències de l’Educació, 
pedagoga, psicòloga, mestra 
i Catedràtica Emèrita de la 
Universitat de Barcelona. 
Forma part dels grups de po-
esia Addictes al Vers, grup 
poètic VinyArtistics i Rap-
sodes del Segre. L’any 2010 li 
concedeixen el Primer Premi 
de Poesia al 5è Certamen de 
Poesia de la Casa de Andalu-
cía de Lleida. L’any 2015 fou 
finalista del Concurs de Po-

esia de Tamariu. El 2016 ha 
estat finalista del X Concurs i 
Premi Aniversari de Poesia i 
Narrativa de Badalona.

Sissa Viva
Cantautora i musicadora de 
poemes en veu femenina. En 
2016 va enregistrar el seu pri-
mer disc (auto-editat i finan-
çat a través d’un Verkami) 
anomenat ‘Filla de la Terra’, 
un recull de 9 cançons (inclo-
sa una versió dels 7 cels d’en 
Jaume Sisa). Recull d’emo-
cions i vivències d’una vida, 
diferents estats emocionals al 
voltant de la presa de consci-
ència del món que vivim.

Tapilluns  amb Tapes 
poètiques de la mà de 
Carme Romia i Sissa Viva EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juny de 2017, va adoptar, entre d’altres, 
els següents acords que en la seva part dispositiva diuen literalment:

“Primer.- Aprovar inicialment la Modi�cació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de 
Santa Maria de Miralles associada al Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edi�cacions 
en sòl no urbanitzable (PEM) per a la seva adaptació al que permet la legislació urbanística en relació 
amb el règim d’ús del sòl no urbanitzable, redactada per Hèlix Arquitectes Associats, SLP i presentada 
per la Diputació de Barcelona.

Segon.- Acordar la suspensió de llicències, excepte quan es tracti d’obres de conservació i salubritat, en 
les masies, cases rurals i altres edi�cacions que formen part del Pla especial del catàleg de masies, cases 
rurals i altres edi�cacions, i en totes aquelles edi�cacions i activitats de l’Annex I.1 i I.2 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament i també en aquells volums que tinguin ús d’habitatge de l’Annex I.3. 

La suspensió tindrà una durada màxima d’1 any i s’extingirà, en tot cas, amb l’aprovació de�nitiva de la 
present modi�cació puntual de planejament. Aquesta suspensió es publicarà de forma conjunta amb 
la present aprovació inicial.

Segon.- Sotmetre la Modi�cació puntual de les NNSS, associada al PEM, a informació pública pel 
termini d’un mes, de conformitat amb l’art. 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant 
publicació de l’anunci en el Butlletí O�cial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, al tauler d’anuncis de la corporació 
i a la web municipal, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions o 
reclamacions que estimin pertinents.

Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals 
l’han d’emetre en el termini d’un més, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
Quart.- Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals con�ni amb el municipi de Santa 
Maria de Miralles, en compliment d’allò disposat a l’article 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost.
Cinquè.- Noti�car aquest acord a les persones interessades.”
Contra aquest acord, que és un acte de tràmit i no esgota la via administrativa, no es pot interposar cap 
recurs.
Durant el període d’informació pública, l’expedient estarà a disposició de qualsevol persona interessa-
da que vulgui examinar-lo i/o obtenir-ne còpies a la Secretària de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Miralles, Ctra. d’Igualada a Valls, s/n, en horari de despatx al públic de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a 
divendres, i a la Seu Electrònica de la web municipal www.santamariademiralles.cat
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

Santa Maria de Miralles, 3 de juliol de 2017.
L’Alcalde, Pere Argelich Pujadó

L’Ajuntament realitzarà una sessió informativa el proper dijous dia 20 de juliol de 2017 a les 19:00 hores 
al Local Social de les Antigues Escoles, per explicar la proposta aprovada i resoldre els dubtes i/o fer els 
aclariments que siguin necessaris.
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MÚSICA / LA VEU 

E l passat dissabte, 1 de 
juliol, la Plaça de Ca-
talunya d’Igualada va 

collir la dotzena edició del 
Certamen de Música Jove, 
organitzat pel departament 
de Joventut de l’Ajuntament. 
Aquesta ubicació cèntrica va 
facilitar l’assistència de públic, 
que va ser notablement més 
nombrosa que en altres edici-
ons.
Mantenint les novetats de l’any 
passat, s’hi van poder inscriu-
re joves de tota la comarca de 
l’Anoia, participant en tres ca-
tegories diferenciades: Música 
Electrònica i Nous Formats, 
Solistes i Grups de Música. A 
més, per a donar suport als 
projectes musicals emergents 
del territori, es va promoure la 
seva difusió prèvia publicant 
entrevistes i fotos i emetent la 
seva música en diversos mit-
jans de comunicació locals.
En aquesta edició s’ha pogut 
escoltar una gran diversitat 
d’estils musicals: des del reg-
gae i el rock progressiu al mes-
tissatge i el hip-hop, passant 
pel pop, el dubstep, el flamenc 

i la rumba. Els membres del 
jurat han estat Rocío Rodrí-
guez, directora de la revista de 
música La Tornada, Gabriel 
Parra, músic i cap de progra-
mació del festival BioRitme, i 
Ruben Sierra, músic professi-
onal i productor de directes.
Hi han pres part nou solistes 
i formacions, tres per a cada 
categoria. En la categoria de 
Música Electrònica i Nous 
Formats, el guanyador ha es-
tat Fransie Klaas, acompanyat 
d’Aimar Redolad, amb un pre-
mi de 400 euros i una actuació 
remunerada a la Festa Major 
d’Igualada de l’any vinent. 
Com a Solista, Miguel Díaz 
ha guanyat 400 euros i una 
actuació remunerada al Voilà! 
de Manresa. I, en la categoria 
de Grups Musicals, els gua-
nyadors han estat els JoKB –
Bernat Canals, Víctor Miguel, 
Carles Pauné, Adrià Tort, Síl-
via Farrés, Raúl Pendón i Joan 
Vidal–, amb un premi de 800 
euros i també una actuació 
remunerada a la Festa Major 
d’Igualada del pròxim any. A 
banda dels guardons a les ca-
tegories esmentades, el premi 
de 200 euros atorgat per vo-

tació popular ha estat per Ja-
harmony & The Soul Rebels 
–Albert Cerdan, Adrià Lloret, 
Daniel Mermelada, Nil Couto 
i Roger Mitjans–.

Des del departament de Jo-
ventut es vol fer públic l’agra-
ïment per la col·laboració 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da que van cedir espais de les 

Cotxeres, al públic assistent 
pel seu caliu i a totes les per-
sones que, d’una o altra ma-
nera, van fer possible aquest 
esdeveniment.

Fransie Klaas, Miguel Díaz, JoKB i Jaharmony & The 
Soul Rebels, premiats al 12è Certamen de Música Jove

MÚSICA / LA VEU 

Després que prop d’un 
centenar de nens i 
nenes dels diferents 

grups de la coral gaudissin 
d’una setmana de colònies, 
una seixantena de membres 
de la Coral Infantil Gatzara es 
prepara per desplaçar-se fins a 
Lyon on del 13 al 20 de Juliol 
es celebrarà  l’Europa Cantat 
Junior, està prevista l’assistèn-
cia de més de 1000 cantaires de 
8 a 17 anys de diferents països 
com, Alemanya, Bèlgica, Xina, 
Espanya, França, Israel, Groe-

nlàndia, Noruega i Taiwan.  
Durant tots aquests dies, els 
cantaires podran participar 
dels diferents tallers i activi-
tats relacionades amb la mú-
sica i el món coral. El dia 14 
de juliol la Gatzara farà un 
concert conjuntament amb 
altres corals del Secretariat de 
Corals Infantils de Catalunya, 
i el dia 15 a la Basílica d’Ainay, 
on compartirà escenari amb 
les corals Qianjang Star Clil-
dren’s Choir de la Xina i Sjalo-
om Children’s & Youth Choir 
de Bèlgica. 

La Gatzara anirà a Lyon 
a la trobada de Corals 
Infantils més important 
d’Europa

EDICTE

Per Decret d’Alcaldia, de data 19 de juny de 2017, s’ha dictat la següent resolució que en la seva 
part dispositiva diu literalment:

“Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edi�cacions 
en sòl no urbanitzable (PEM) de Santa Maria de Miralles, redactat per Hèlix Arquitectes Associats, 
SLP i presentat per la Diputació de Barcelona.

Segon.- Condicionar l’executivitat de l’acord d’aprovació de�nitiva del Pla especial del catàleg de 
masies, cases rurals i altres edi�cacions en sòl no urbanitzable a l’aprovació de�nitiva de la Modi�-
cació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de Santa Maria de Miralles associada a 
l’esmentat PEM per a la seva adaptació al que permet la legislació urbanística en relació amb el 
règim d’ús del sòl no urbanitzable, que actualment es troba tramitant-se de manera simultània.

Segon.- Acordar la suspensió de llicències, excepte quan es tracti d’obres de conservació i/o 
salubritat, en les masies, cases rurals i altres edi�cacions proposades per catalogar en el present 
pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edi�cacions, a l’empara de l’establert a 
l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

La suspensió tindrà una durada màxima d’1 any i s’extingirà, en tot cas, amb l’aprovació de�nitiva 
del pla especial. Aquesta suspensió es publicarà de forma conjunta amb la present aprovació 
inicial.

Tercer.- Sotmetre el Pla especial a informació pública pel termini d’un mes, de conformitat amb 
l’art. 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant publicació de l’anunci en el Butlletí 
O�cial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit municipal o supramunicipal, al tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal, als 
efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions o reclamacions que 
estimin pertinents.

Quart.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un més, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.  
Cinquè.- Noti�car aquest acord a les persones interessades.”

Contra aquest resolució, que és un acte de tràmit i no esgota la via administrativa, no es pot 
interposar cap recurs.

Durant el període d’informació pública, l’expedient estarà a disposició de qualsevol persona 
interessada que vulgui examinar-lo i/o obtenir-ne còpies a la Secretària de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Miralles, Ctra. d’Igualada a Valls, s/n, en horari de despatx al públic de 9:30 a 14:00 hores, 
de dilluns a divendres, i a la Seu Electrònica de la web municipal www.santamariademiralles.cat

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

Santa Maria de Miralles, 3 de juliol de 2017.
L’Alcalde, Pere Argelich Pujadó

L’Ajuntament realitzarà una sessió informativa el proper dijous dia 20 de juliol de 2017 a les 19:00 
hores al Local Social de les Antigues Escoles, per explicar la proposta aprovada i resoldre els 
dubtes i/o fer els aclariments que siguin necessaris.
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FOTOGRAFIA / C. PLANELL 

Un any més, l’Agrupació 
Fotogràfica d’Iguala-
da, amb la presència 

del regidor de Promoció cul-
tural i comerç, Pere Camps, 
va celebrar aquest passat 
divendres un Acte de reco-
neixement a l’alumnat dels 
Cursos d’Iniciació a la Foto-
grafia i als premiats del 83è 
Concurs Social (2015-16) de 

cada mes; així com el lliu-
rament d’una Condecoració 
d’argent al Miquel Clape-
ra, pels seus 25 anys de soci 
d’aquesta entitat fotogràfica. 
Segons el veredicte oficial, 
les persones premiades i per 
ordre de les categoria pree-

minents  van ser: Manel Ca-
ballé, Maria Teresa Closas, 
J. Ramon Domènech, Pau 
Corrià, Jordi Vives, Núria 
Riera,  Toni Vergés, Ramon 
Mascaró i Albert Clotet, en-
tre d’altres premis especials i 
accèssits. 

L’Agrupació Fotogràfica festeja amb 
èxit el final de curs 2016-17

FInal de curs de l’AFI. / CARMEL.LA PLANELL

MÚSICA / LA VEU 

La Coral Juvenil Xalest 
tancarà el curs aquest 
divendres dia 7 amb un 

concert i enguany ho farà de 
forma especial interpretant el 
conegut musical de la dècada 
dels 70: El violinista a la teulada. 
Es tracta d’una obra que va ser 
estrenada l’any 1964 a Brodway 

contrabaix i, com no podia ser 
d’altra manera, d’un violinista.
Podreu veure El violinista a la 
teulada avui divendres a les 9 
del vespre al Teatre Munici-
pal l’Ateneu. Les entrades es 
podran obtenir el mateix dia i 
tindran un cost de 5 euros ex-
ceptuant les persones d’entre 
15 i 18 anys, que tindran l’en-
trada gratuïta.

La Coral Juvenil Xalest interpreta el musical 
“El violinista a la teulada”

i que es basa en la novel·la Las 
hijas de Teyve de l’escriptor rus 
Sholem Aleijem. Posterior-
ment, l’any 1971, va passar a la 
gran pantalla, fet que la va por-
tar a l’èxit mundial.
Un dels missatges que vol 
transmetre és la fragilitat de les 
persones quan s’afronten a si-
tuacions noves, desconegudes 
i trencadores, i ho farà a partir 

de la història d’un pare (Tevye) 
que té com a principal preocu-
pació tirar endavant la seva fa-
mília tal com marca la tradició. 
Tot li començarà a trontollar 
quan les seves tres filles grans 
arribin a l’edat de casar-se.
A aquells que encara no cone-
guin aquesta obra, el musical 
els servirà com a síntesi de la 
pel·lícula americana i els que sí 

que l’hagin vist, podran gaudir 
d’una fresca reinterpretació.
La coral ha preparat amb mol-
ta il·lusió aquesta obra que 
compta amb la direcció musi-
cal de Pol Berlinches i la direc-
ció artística de Víctor Borràs. 
Els cantaires en seran els pro-
tagonistes explicant la història 
de forma cantada amb l’acom-
panyament d’un piano, d’un 

EXPOSICIONS / LA VEU 

“Hi ha moltes maneres di-
ferents de viatjar, però per 
mi l’important és fer un 

viatge interior: viure, viu i sent”. 
Així descriu en Miquel Solà 
Rossell el que per a ell suposa 
viatjar arreu del món per conèi-
xer i viure entre altres cultures, 
altres persones. Aquestes sen-
sacions i vivències són les que 
intenta capturar amb la seva cà-
mera. Ara exposa les seves foto-
grafies a la sala d’exposicions de 
la Biblioteca Central d’Igualada: 
Temps de viatjar, fotografies i 
llibres, que es podrà visitar del 
5 al 25 de juliol.
Temples entre arrels mil·lenà-
ries, cares de nens somrients, 
muntanyes nevades... Darrera 
de cada foto hi ha una histò-

ria i «la meva vivència del que 
vaig sentir en el moment de 
fer-la», explica Solà. El visitant 
podrà veure instantànies de 
cinc països diferents: Etiòpia, 
Mali, Cambodja, Índia, Perú i 
Islàndia. Són alguns dels molts 
indrets que ha conegut aquest 
igualadí, sempre càmera en mà. 
Per ell cada viatge està format 
en realitat per tres viatges: «pri-
mer és preparar la visita pròpi-
ament, informant-te, després ve 
el viatge en si i, en tornar, és el 
moment de fer l’àlbum i triar les 
fotos que per mi tenen un re-
cord especial», conclou. Aques-
ta exposició es completarà amb 
documents del fons de la Bi-
blioteca, com guies de viatges, 
llibres de fotografia d’aquests 
països i novel·les ambientades 
en aquests indrets.

Retrats de viatges de 
Miquel Solà a la Biblioteca

Miquel Clapera, homenatjat

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com

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

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

Artèria, espai d’art i ta-
llers, acull, des del 13 
de juliol i fins a final 

d’agost, l’exposició “Arqui-
tectures Sagrades, de Carles 
Piera.
En el món de Carles Piera 
Claramunt, el somni i la mà-
gia conviuen amb la realitat. 
Els objectes que l’envolten, 
oblidats per altres, troben al 
taller de l’artista una sego-
na oportunitat. Traçant les 
correspondències ocultes 
que uneixen aquests objec-
tes sensibles, l’oníric s’obre 
camí i ofereix altres realitats 
possibles, altres connexions, 
noves qüestions, donant pas a 
un simbolisme personal  que 
serveix per donar una respos-
ta poètica a aquelles qüesti-
ons més existencials de la raó 
humana.  
Les Arquitectures Sagrades és 
el títol de la darrera exposició 
de les obres de la sèrie “The 
Tamed Gods 2017” (Déus do-
mesticats) que forma part de 
les anomenades “Mitologies 
Contemporànies” on l’artista 
busca nous éssers mitològics 
que representin la nostra so-
cietat actual. Una feina de 
recerca escultòrica  inicia-
da l’any 2012 i que pren la 
seva màxima maduració en 
l’exposició “Ser per no Ser”, 
guanyadora del premi TAVV 
CC 2016  on l’artista imagina 
una nova espiritualitat que 
afirma que els déus que real-
ment hauríem de venerar són 
aquells éssers que neixen amb 
la finalitat d’alimentar-nos, 
que viuen exclusivament per 
al nostre benefici. Éssers que 

Són exclusivament per a què 
nosaltres Siguem.
Un missatge cru velat per 
l’encant estètic dels materi-
als amb els que combina i 
treballa amb la precisió d’un 
Alquimista, a traves del mo-
delat i l’assemblatge de mate-
rials com la resina, el ferro, i 
l’or; detrits que es convertei-
xen a poc a poc en relíquies, 
símbols potents dels nostres 
temps. 
Carles Piera Claramunt (Bar-
celona 1985) ha sigut guardo-
nat amb alguns dels premis 
més destacables de Catalu-
nya, Premi artista emergent 
Drap Art, premi de Belles 
Arts Sant Jordi dels Països 
Catalans, Premi TAV CC, 
Inundart...
Conta amb un llarg recorre-
gut d’exposicions individuals 
i col·lectives, tant a Barcelona 
com a Itàlia i França. Una tra-
jectòria ferma que es carac-
teritza per un ritme de treball 
frenètic bolcat en la seva tota-
litat a l’art plàstic.   

Artèria acull l’exposició 
Les Arquitectures 
Sagrades, de Carles Piera

ART / LA VEU 

Un estiu més l’Esco-
la Gaspar Camps 
ha oferit  una nova 

proposta de lleure educatiu, 
aquest any l’eix temàtic de 
l’Estiuart per a nens de 4 a 11 
anys es centra amb ‘Les Cultu-
res del Món’, l’escola convida a 
fer la volta al món, cada set-
mana a un continent diferent. 
Els més grans, però, realitzen 
un casal més tecnològic, la 
primera setmana aprendran 
a fer un videojoc utilitzant 
eines com l’Setencil i l’Scrath, 
crearan entorns i personatges 
en 3d aplicables a videojocs, 
cinema o publicitat. La se-
güent setmana utilitzaran el 
Photoshop per fer les seves 
pròpies creacions digitals o 
retocar fotografies i per últim 
i la setmana del 17 de juli-
ol podran realitzar una peça 
amb cuir amb tècniques molt 
professionals en un taller molt 
ben preparat per poder mani-
pular aquest material.
Hem iniciat aquesta viatge 
a les cultures del món anat a 
l’Àfrica. El primer dia el taller 
es va centrar en contextualit-
zar aquest continent i saber-lo 
ubicar al mapamundi. Per 
fer-ho els nens i nenes han di-
buixat el continent i han situ-
ats elements i conceptes molt 
representatius dels diferents 
països que la conformen. Els 
altres dies la quitxalla ha ex-
plorat Àfrica fent tallers ar-
tístics on s’ha treballat tant la 
tècnica com el concepte, han 
après a fer una màscara africa-
na sabent que n’hi ha de dife-
rents tipus: esperits del passat, 
herois mitològics… també 
han visitat grans ciutats com 

ara Nairobi, a Kenya, Dakar, al 
Senegal… visita que ha culmi-
nat en el taller de fer un Mata-
tu, un autobús decorat amb co-
lors molt vius. La setmana ha 
finalitzat amb un taller Batik 
de tenyit per reserva amb De-
sedamas. És una tècnica per es-
tampar on els nens i nenes van 
poder tenyir una tote bag amb 
una tècnica pròpia de l’Àfrica 
de fer reserves amb cera freda, 

A La Gaspar viatgem a l’Àfrica durant 
la primera setmana de l’Estiuart

es tracta de posar cera en les 
zones on no es vol tenyir.
I aquesta setmana hem co-
mençat amb moltes ganes anat 
a l’Àsia, on l’activitat destacada 
s’engloba dins el programa del 
Balloon Festival amb un taller 
inspirat en l’obra de l’artista 
Jason Ackenwerth organitzat 
per Jordi Enrich i tutoritzat 
per Roger Costa, el coordina-
dor de l’Estiuart 2017.

El proper dissabte, 8 de juliol i 
a partir de les 11:00, segon dis-
sabte de mes, es durà a terme 
una nova visita guiada al Tous 
medieval a càrrec d’Anoia Pa-
trimoni. Aquesta ruta inclou 
la visita al «poblet», el Castell 
de Tous i l’església parroquial 
de Sant Martí, que conserva 
elements cabdals de la història 
de Tous, com ara el sarcòfag 
de Bernat de Tous.
El punt d’inici de la visita serà 
al local de l’AECOM (c/ Major, 
núm.1) de Sant Martí de Tous, 

amb un preu de 2,5€. Podreu 
obtenir més informació i de-
talls a www.anoiapatrimoni.
cat o al telèfon 635 922 384.

Visita guiada al Tous 
medieval

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. 

menú per encàrrec per a grups 
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada
93 806 65 96



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

En el desè aniversari de “Jazz a les Vinyes”, 
un cop més la història promet

U na descoberta de la mà del mossèn Joan de la 
Llacuna -que era d’Olesa, igual que ella- va 
propiciar que la Mary Gumà quedés del tot 

captivada per unes contrades molt properes a Igua-
lada, concretament les del veïnatge de Santa Maria 
de Miralles. Aviat, va resoldre que, definitivament, 
després de temps cercant un nou indret on instal-
lar-se, acabava de trobar aquell lloc en el món, el seu 
raconet: una caseta i un celler en runes; un habitacle 
que amb molt d’esforç i en poc temps va convertir 
en el seu espai vital en mig d’un paradisíac entorn 
de natura. De seguida, caseta, hortet i una harmoni-
osa convivència de gats, gossos, gallines i un cavall, 
al costat de les sovintejades visites de diferents amis-
tats, van consolidar-se com a veritables protagonis-

tes d’un nou i cobe-
jat escenari bucòlic. 
Endemés, amb tot 
el temps del món, 
la Mary va veure 
avinent de tirar en-
davant un anhelat 
projecte, la creació 
d’un modest taller 
de ceràmica.
De retruc, sense 
desentendre’s de 
les seves anteriors 
vivències, estreta-
ment relacionades 
a la seva passió per 
la música i les arts 

escèniques, una ferma amistat amb els fundadors de 
la Jazz Cava de Terrassa va decidir-la a convidar-los 
a viure una estiuenca experiència musical embolca-
llats de natura en estat pur; amb un públic tan es-
timable com els veïns més propers. A l’èxit d’aquell 
primer concert de jazz a l’era, se n’hi van sumar deu 
més; això és, cada estiu se celebra un Concert de  Jazz 
a Miralles. I tot gràcies la grandiosa entrega d’uns 
consolidats artistes joves i madurs que –amb la seva  
generositat- han anat contribuint a fiançar unes es-
plèndides vetllades musicals any rere any, i sempre 
amb noves incorporacions. Si bé la llista és cada cop 
més llarga, sí que -en paraules de la pròpia impulso-
ra- val a estimar la magnànima satisfacció sobre el 
fet que els millors músics de Jazz de Catalunya han 
vingut a actuar a Miralles. En aquest sentit, i amb 
orgull, ella potser es queda curta en l’agraïment als 
mateixos fundadors –ànimes- de la Jazz Cava i en 
concret a l’Adrià Font (pioner fundador), al Josep Mª 
Farràs (un reputat trompetista), el Joan Albert (saxo 
alt) i el Valentí Grau, entre d’altres. Emperò, després, 
vindrien tot un seguit d’intèrprets i compositors sor-
tits d’importants escoles de música de Casa Nostra 
i de més enllà, que estan exercint una intensa tasca 
professional durant tot l’any.
I, és per a aquesta excepcional ocasió que, enguany, 
aquesta dona esplèndida i amant del jazz, amb motiu 
de la desena celebració d’aquests concerts d’estiu, ha 
organitzat tot un esdeveniment musical -amb la in-
corporació expressa de nous intèrprets- encaminat a 
què totes les persones amants de la musica i, en espe-
cial del Jazz, puguin participar d’aquest acte que ha 

d’esdevenir un espectacle d’excepció; no sense aplau-
dir per endavant i una vegada més la generositat dels 
artistes i, en particular, de les personals aportacions 
gastronòmiques que permeten compartir -com sem-
pre- la meravella de viure i sentir la música tot de-
gustant uns saborosos productes de proximitat. 
La Caseta Gumà, de Santa Maria de Miralles, t’espera 
aquest diumenge, 9 de juliol, a les 6 de la tarda; al 
punt quilomètric 51 de la carretera de Valls, Santa 
Maria de Miralles.
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Ensemble O Vos Omnes, di-
rigit per Xavier Pastrana, ac-
tuarà aquest proper dissabte, 
dia 8 de juliol, a dos quarts de 
deu de la nit al 6è Festival de 
les Nits Musicals de la Brufa-
ganya, a Sant Magí.
Format el 2011, l”Emsemble O 
Vos Omnes” és un dels grups 
vocals de música antiga de 
més projecció de Catalunya.
El seu director, Xavier Pas-
trana, amb la seva joventut, 
ja compta amb una dilatada i 

reconeguda trajectòria en di-
recció i composició simfòni-
co-orquestral.
Ensemble O Vos Omnes in-
terpretarà obres del composi-
tor italià Giacomo Carissimi 
(1605-1674) i de Marc-An-
toine Charpentier (1643-
1794)
Les entrades es poden reser-
var a través de www.brufaga-
nya.cat 
Hi haurà servei de bar a partir 
de mitja tarda i, en acabar el 
concert, xocolata desfeta amb 
coca i pa torrat per a tothom. 

Ensemble O Vos Ommes, 
a les Nits Musicals de la 
BrufaganyaMÓN CASTELLER / LA VEU 

Aquest diumenge els 
Moixiganguers ha ac-
tuat per la Festa Major 

de Sant Cugat, on han demos-
trat de nou l’alt nivell que duen 
aquesta temporada i el domini 
amb els castells de vuit. Els mo-
rats han completat la segona 
tripleta de 8 de l’any, actuant 
al costat dels Castellers de Sant 
Cugat i els Castellers de Sants.
Després d’un pilar de 4 ca-
minat d’entrada, han seguit el 
programa habitual en aquests 
casos i han començat amb 
la torre de vuit amb folre; un 
castell que ha pujat nerviós 
però al qual els igualadins te-
nen molta confiança, i l’han 
descarregat sense més com-
plicacions. Era el millor inici, 
la tercera torre de vuit de l’any 
i la quinzena de la trajectòria 
dels Moixiganguers. En sego-
na ronda han descarregat el 3 
de 8, el quart d’aquesta tempo-
rada, i han acabat amb un 4 de 

8. Han arrodonit la diada amb 
un vano de cinc.

Els Castellers de Sant Cugat 
descarreguen el 5 de 8
Els amfitrions, els Castellers 
de Sant Cugat, han exhibit tres 
castells de vuit de nivell: el tres, 
la torre i el cinc; aquesta últi-

Els Moixiganguers hi tornen amb la 
tripleta de 8

ma, una estructura que també 
treballen els Moixiganguers. 
Han acabat la diada amb un 
pilar de 6 carregat i un vano de 
cinc. D’altra banda, els Caste-
llers de Sants, condicionats per 
algunes baixes, han descarre-
gat el 3 i el 4 de 8 i el 5 de 7, a 
més d’un vano de cinc.

Gemma Planas i Mary Gumà



Metres sobre el nivell del mar

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Metres sobre el nivell mit-
jà (MdNM)és el resultat 
que dona el mareògraf per 

establir el nivell mitjà del mar, per 
tal de poder establir l’altitud a altres 
llocs que no sigui el centre on es 
mesura el mar, sense l’efecte de les 
ones.
El 19  de juny de 1873 s’establí, a Es-
panya, l’Instituto Geogràfico y Es-
tadístico, que establí les altures so-
bre el nivell mitjà del Mediterrani, 
a Alacant, que és on es mesura per 
Catalunya, la Franja, País Valencià i 
Andorra. La Catalunya Nord, ja té la 
referència de Marsella.
Tot això ens serveix per informar 

que Igualada està a 315’8 metres, 
segons consta en la placa metàl·lica 
que ho assevera, a la façana de San-
ta Maria. És una placa, oficial, que 
deuen haver vist milers de persones, 
però que -tal volta- molt poca gent 
haurà llegit.
A l’antiga estació vella, n’hi havia 
una altra d’igual, que deuria col·lo-
car-se el 1893, quan el tren arribà a 
Igualada. En les estacions del Carri-
let podem veure altres plaques ofi-
cials de dit Institut. 
Les mesures optomètriques d’Ala-
cant es feren entre 1870 i 1882. No 
sabem en quin any es va fer l’amida-
ment referit a Igualada. 

El carrer de Sant Bartomeu, 
hereu d’un testimonial passat (2a Part) 

Descobreix Igualada i més

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Com si d’una continuació es tractés del carrer de Sant Jaume, just amb la cruïlla del 
carrer de Custiol, el carrer de Sant Bartomeu veu inaugurat el seu curt i desigual re-
corregut fins a arribar-se a la Plaça del Rei, una destinació a la qual hi posava límits 

-en temps de la Igualada emmurallada- la pròpia muralla i l’històric Portal de Soldevila; de 
la mateixa manera que també ho feia amb el veí carrer del Roser. Si bé la seva longitud és 
escassa no ho és el seu interessant passat, ja que apunta a ser un dels carrers de més anti-
gor de la ciutat i, tal vegada, d’una important i popular concurrència, atesa la ubicació del 
grandiós edifici que va acollir el primer Hospital de la vila d’Igualada fins a tocar a la Plaça 
del Rei. 
Aquella gran Casa de la Salut, un immoble singular ocupat posteriorment i durant llargues 
dècades per l’Escola d’Adoberia, que s’estenia per gairebé mig carrer i feia xamfrà –des de 
l’enderroc de les darreres muralles- amb la Plaça del Rei, tenia la porta principal al carrer 
de Sant Bartomeu fins al seu tancament a l’any 1845. Si bé la façana que donava a la plaça, 
des de mitjan segle XVIII, va veure’s tapiada arran de la construcció del Quarter d’Infan-
teria, quan va deixar de ser hospital, bona part d’aquest casal va convertir-se en una presó 
preventiva. Vinculada al mateix hospital, l’Església de Sant Bartomeu, de finals del segle 
XIII, va servir també d’espai de reunió per a l’anomenat Consell de la Vila, constituït pels 
responsables de l’elecció dels administradors i mandataris del municipi; un temple que va 
ser enderrocat perquè amenaçava ruïna, el 1935. Anys més tard, al 1958, aquest temple, 
juntament amb l’àrea que havien ocupat l’hospital i el Quarter, van ser transformats en la 
-fins fa pocs dies- Escola d’Adoberia.
Durant centúries, precisament, els serveis d’aquest hospital van complir sobretot una mis-
sió assistencial i de guia espiritual adreçada a la gent pobra i als pelegrins; una comanda 
representada per membres de la fundació eclesiàstica, per càrrecs hospitalaris i pel mateix 
Consell de la Vila. Les dependències sanitàries, posteriorment, van ser objecte d’una im-
portant ampliació fins a obrir-se a la antiga plaça, anomenada de L’Àngel, i tot el complex va 
poder comptar molts anys amb les aportacions i donatius de diversos vilatans. Emperò, al 
capdavall, curiosament, la raó per la qual aquest centre va deixar de prestar els seus serveis 
apuntava a les limitacions d’unes dependències que obligaven a compartir l’estada entre 
persones del mateix sexe; en conseqüència, irònicament, l’església sostenia que mentre els 
malats curaven la seva salut, malmetien la salut de l’esperit.
Des d’una altra perspectiva, aquest carrer, a la vegada que era un lloc de pas i albergava 
la residencia d’algunes famílies adoberes, també va vestir-se amb la presència d’algunes 
nissagues força rellevants, com els Catarineu: creadors d’una Banca; i dels quals també 
n’era descendent el popular mossèn Manuel Catarineu, clergue de l’antic Centre Catòlic. 
Als nostres dies, aquesta via és especialment un tranquil carrer de veïns que, gairebé sense 
establiments comercials, ha anat recuperant una certa vitalitat, principalment gràcies a 
l’Escola d’Adoberia i, no fa gaire temps, al Bar Tropik, tot un reclam recreatiu i de lleure.  
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Presó i antic Hospital i vista de l’Església de St. Bartomeu, 1930 AFMI

Solar dels antics Presó i Hospital i Església de St. Bartomeu, 1935 AFMI



DIUMENGE 9  

TROBADA COUNTRY
Igualada 

Trobada country Ateneu. Ball per a tots 
els nivells amb peticions i bon ambient. 
Un bon pla per a diumenge a la tarda per 
als amants de la música i el ball country.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Ateneu 
Igualadí.

TROBADA INTERCANVI DE PLA-
QUES DE CAVA

Igualada 
15a Trobada d’Intercanvi de Plaques de 
Cava i Taps de Corona. Presentació de 
la nova placa de la Cava Pagès Entrena 
(Brut Gran Reserva).  Edició limitada.
Diumenge de les 10 del matí a l’Ateneu 
Igualadí.

VISITA GUIADA
Santa Margarida de Montbui 

Visita guiada a càrrec d’Anoia Patrimoni. 
Visita al Castell de Montbui d’enguany. 
Aquesta visita, consistent en un recorre-
gut pel cim de la Tossa, té com a objectiu 
situar en el marc dels castells de frontera, 
la ubicació del castell de Montbui,. 
Diumenge a les 12 del migdia a la Tossa 
de Montbui.

BALL
Santa Margarida de Montbui 

Darrer ball de la temporada de l’Associ-
ació de la Gent Gran amenitzat pel Duo 
Liberty. 
Diumenge a les 6 de la tarda.

  DILLUNS 10 

MÚSICA
Igualada 

Concert teatralitzat CLUB’ Monteverdi, 
un “Scherzo Musical de Cites Creuades” 

a càrrec de VOX Harmònica, ensemble 
vocal. Organitza l’Associació Amics de 
l’Òpera d’Igualada.
Dilluns a les 10 del vespre al claustre de 
l’Escola Pia.

TAPILLUNS
Igualada 

POESIA I MÚSICA de la mà de Carme 
Romia i Sissa Viva. Carme Romia, auto-
ra de ‘Blaus de llunyania’ presentarà el seu 
llibre i la cantautora Sissa Viva acompa-
nyada de la seva guitarra oferirà un petit 
concert de poesia musicada.
Dilluns a les 9 del vespre al Jardí Prohibit 
de l’Ajuntament.

DIMARTS 11  

 DIMECRES 12  

BARRUFACINEMA D’ESTIU
Igualada 

Cicle “Quina bestiesa”. El llibre de la selva
(EUA, 2016). Una nova adaptació del clàs-
sic de Ruyard Kipling en la qual descobri-
rem un Mowgli de carn i ossos.. 
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

  DIJOUS 13 

CINEMA
Igualada 

Projecció del documental “Nacido en Si-
ria”. El director del documental Hernán 
Zin dóna veu a nens des que surten de Sí-
ria fins que aconsegueixen arribar a Euro-
pa per tractar d’integrar-se en les societats 
d’acolliment. Organitza Col·lectiu VIO.
Diijous a les 8 del vespre a l’Ateneu Cine-
ma.

DIVENDRES 7  

BARRUFAJOCS
Igualada 

Volcans. Juguem amb els volcans i els 
dracs amb un tauler de gran format que 
ens farà viure mil aventures.  
Divendres  a les 12 del migdia a la Bibli-
oteca Central.

MÚSICA
Igualada 

Presentació del musical El violinista a la 
teulada, dirigit per Pol Berlinches i Víctor 
Borràs. A càrrec de la Coral Juvenil Xalest.  
Divendres  a les 9 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

HORA DEL CONTE
Igualada 

Coincidint amb la celebració de l’Europe-
an Ballon Festival la Biblioteca celebra una 
nova Hora del conte dins un globus. Amb 
Anna Garcia.  
Divendres  a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

MEV 2017
Piera 

Primer concert del cicle «A l’estiu músi-
ca en viu», amb un grup amb temes pro-
pis i versions de Sílvio Rodríguez i Paco 
Ibáñez, entre d’altres. Entrada lliure.  
Divendres  a les 10 del vespre a la plaça 
del Peix.

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre. En aquesta ocasió “Estimats ho-
mes”, d’Isabel-Clara Simó.  
Divendres  a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ate-
neu del Nucli Antic.

DISSABTE 8 

FESTIVAL ANÒLIA
Igualada 

Los Manolos. Concert que forma part de 
l’European Balloon Festival.El grup cele-
bra 25 anys de trajectòria des del seu tema 
“Amics per sempre” i presentarà un ampli 
repertori de grans èxits..  
Dissabte a les 11 de la nit a l’Avinguda 
Catalunya.

FUN ZONE
Igualada 

Activitats infantils per a totes les edats: 
jumping, rocòdrom, pista soccer, taller de 
malabars, circuit aventura, jardí dels pe-
tits, xutòmetre, futbol aquàtic i sumo.  
Dissabte de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre al parc central de l’avinguda Ca-
talunya.

VISITA GUIADA
Sant Martí de Tous 

Visita guiada a càrrec d’Anoia Patrimoni. 
Aquesta ruta inclou la visita al «poblet», 
el Castell de Tous i l’església parroquial de 
Sant Martí. 
Dissabte a les 11 del matí des del local de 
l’AECOM (c/ Major, núm.1).

NITS MUSICALS
Sant Magí de la Brufaganya 

Concert a càrrec d’Ensemble O Vos Om-
nes, un dels grups vocals de música antiga 
de més projecció de Catalunya 
Dissabte 2/4 de 10 del vespre a Sant Magí 
de la Brufaganya.

TEATRE
Piera 

Festa del Grup de Teatre de Ca n’Aguilera. 
Els més veterans (Josep Sampere i Mercè 
Maresma) interpretaran fragments de La 
Dida. El grup infantil representen El ma-
lalt imaginari,
Dissabte a les 10 del vespre al Teatre Jardí 
de Ca n’Aguilera.
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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.

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.

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.

LES ARQUITECTURES 
SAGRADES
Carles Piera.
L’obra escultòrica d’aquest artista 
omple l´espai i s´apodera de l´es-
pectador, per fer-lo partícep de re-
flexions que ajuden a entendre la 
realitat d´una altra manera.
Del 6 de juliol al 31 d’agost a Artèria, 
espai d’art i tallers

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.

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 Museu 
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.

DONES DIVERSES
Mostra amb imatges i objectes 
simbòlics que parlen de violència 
en l’àmbit de la parella, en els ser-
veis públics, vulneració de drets 
en l’àmbit formatiu, laboral o pe-
nitenciari; situacions d’explotació, 
discriminació, amenaces...
Del 3 al 30 de juliol a la sala d’expo-
sicions del Mont-Àgora.

EXPOSICIONS
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Sudokus
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5 8 6 1

5 4 6 2
5 9 3
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3 8 7
7 3 8 6

9 8 3 7

4 2 7 5 8 6 1 3 9
6 9 3 1 2 4 7 5 8
5 8 1 7 9 3 4 6 2
8 5 4 9 7 2 6 1 3
9 7 6 3 4 1 8 2 5
3 1 2 6 5 8 9 7 4
7 3 8 4 1 5 2 9 6
1 4 5 2 6 9 3 8 7
2 6 9 8 3 7 5 4 1

Dificultat: Mitjana

3 2 5
9 4 6 1 3

5 8 4
4 5 1

8 7 9
8 6 5

2 6 5 8 7
4 5 9

4 6 8 3 7 1 2 5 9
7 9 2 4 5 6 1 3 8
5 1 3 9 8 2 7 6 4
6 3 9 8 4 7 5 1 2
1 5 4 6 2 3 9 8 7
2 8 7 1 9 5 6 4 3
8 7 1 2 6 4 3 9 5
9 2 6 5 3 8 4 7 1
3 4 5 7 1 9 8 2 6

Dificultat: Baixa

3 6 2 5
2 5 7
9 3 8

8 2
5 4 6 3 7

6 5
2 7 1

3 2 9
8 4 3 2

3 6 1 7 2 8 4 9 5
2 4 8 6 9 5 1 7 3
9 7 5 1 3 4 8 2 6
1 8 3 9 5 7 2 6 4
5 9 4 8 6 2 3 1 7
7 2 6 4 1 3 9 5 8
4 5 2 3 7 9 6 8 1
6 3 7 2 8 1 5 4 9
8 1 9 5 4 6 7 3 2

Dificultat: Alta

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

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

HORITZONTALS: 
1. Exclamació d’enveja pels miraments dels altres (dos mots) / 2. Paquistanesos xerraires. Silen-
ciar el nom del cap de sala franco-gallec / 3. Crida al mal temps. Motlle bàsic per fer criatures. 
S’acaben la carn / 4. Crea abstractament cera fosa. Quatre reformats per una llima de ferro / 5. 
Peix que no es porta l’oli però la sal sí. Reduí el cap de l’Edu per educció / 6. Un i gràcies. Bigoti 
amb majúscules (i un esquitx de mostassa). Cinc-cents, i de res / 7. Sembla un acudit, però és un 
instrument basc. La mare dels ous, de les galines i de la vida en general / 8. Duu el tren a l’altra 
banda. Distribuiré el terreny / 9. Entretinguda com una amanida. La Bolena, pel cap de semana / 
10. Aturen abans que arribi tota la parentela. Viu de carpaccios i sushi / 11. Al mig del carrer. Són 
assumptes de carn. La meitat de molt / 12. Irritat pels diez llatins. Revoltós com un fatxa italià / 
13. De l’alçada d’un campanar a l’Orient Mitjà. Violenta topada per una ruta equivocada.

VERTICALS: 
1. Roca plena de quars i afecte per Llatinoamèrica. Mort de gana com el general / 2. És cosa de 
l’orina, que altera tota la cúria. Cridòria, xisclam i desori / 3. Una vida sense limitacions. Dolç 
embolcall del préssec llescat. En plena mani / 4. Quan es fan rojos tenen problemas amb els 
bancs. Línia que es presenta corrent al final / 5. Enemics del Segon Any. És com la droga que 
es porta als ossos. Marxa de Vilaller / 6. I entra a Súria. Fica al túrmix qualsevol cosa, sobretot 
verdura. Fre en mal estat / 7. De bolets com aquest l’altre general en tenia un fum. O lliurat o 
rendit, tal insecte / 8. Estimis en Martin l’escriptor. No es refereix a tal o qual amic sinó al tàlem 
/ 9. Aixequen per sota. Un tall com una mala cosa / 10. El mig de la meitat. No és un mseurador 
d’udols ans de quantitat de pluja. Abans de decapitar-lo era viu / 11. Vagaregeu gairebé per tot 
arreu. Us quedeu immòbils fent la vertical / 12. Quin mal, de cop, quan m’ha arribat la seva veu! 
D’aquí a mig any, quan farem negoci.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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La dona meravella
A Montbui •  Wonder Woman

RAMON ROBERT / 

B é, ja la tenim aquí. És la mag-
nifica amazona, guerrera i he-
roïna Wonder Woman. Ara 

la retrobem en pantalla gran i en una 
pel·lícula amb un enorme i ben me-
rescut pressupost de producció. I és 
que Wonder Woman és la super he-
roïna més famosa i admirada de tots 
els temps. Molt per sobre de Supergirl, 
Tormenta, Jean Grey, Lara Croft o Spi-
der Woman. Cap d’elles ha emocionat 
a tants lectors de còmics, figurat en 
tantes portades de revistes, ni tam-
poc ha venut tantes samarretes, nines 
i figures d’acció com Wonder Woman. 
Amb el seu altíssim percentatge de 
bellesa, valor, poder i enteresa moral, 
ella ha esdevingut una destacada ico-
na feminista i cultural des de que fou 
creada per William Moulton Marston. 
Va aparèixer per primera vegada a la 
revista All Star Comics (desembre de 
1941). És una de les primeres superhe-

roïnes i podria dir-se que és la més po-
pular en el seu gènere.
Wonder Woman és la princesa Diana 
(Gal Gadot, actriu i exsoldat de l’exèr-
cit israelià) de les Amazones immor-
tals de la mitologia grega. Quan el pilot 
de l’exèrcit Steve Trevor (Chris Pine) 
s’estavella al paradís desconegut de 
l’illa de les guerreres, Diana guanyarà 
el dret d’elegir el seu destí. Ajudant-se 
amb la seva força, valor i velocitat so-
brehumana, Diana viatjarà fins el front 
de la guerra mundial, on es lliurarà a 
les causes de la justícia i la pau. Pro-
mourà la pau i s’enfrontarà al Mal.
Realitzada per Patty Jenkins, la pel.
lícula té una durada de 141 minuts, 
destacant el disseny de producció, el 
divertit guió i un gairebé garantit sen-
tit de l’entreteniment. A més dels citats 
Gal Gadot, i Chris Pine, hi tenen pa-
pers rellevants Robin Wright, Connie 
Nielsen, Lucy Davis, David Thewlis, 
Danny Huston i Elena Anaya, aquesta 
personificant a la Doctora Verí.

· PIERA 
C/Piereta, 44 

  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA 
C/de la Virtut, local 12  

  Tel. 93 805 13 46
   

·VILANOVA DEL CAMÍ
C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA 
C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77  

  CENTRE VISIÓ GRUPPromoció vàlida del 01 Gener al 30 d’Abril de 2017. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació. (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 
1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats de les marques: Mango, Pepe Jeans, Javier Larrainzar, Antonio Banderas, Pull & Bear, David Delfin, Custo Barcelona, Amichi,
amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes  

2x1
ULLERES DE 

DE MARCA 
SOL
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Gent de Tòquio
A Tous •  Maravillosa familia de Toquio

RAMON ROBERT / 

P renent de referent una pel.lícu-
la que el molt admirat cineasta 
Yasuhiro Ozu va escriure i diri-

gir als anys 50, un altre cineasta japo-
nès, el contemporani Yôji Yamada, ha 
realitzat Maravillosa familia de Tokio. 
En són protagonistes una anciana pa-
rella a punt de celebrar el mig segle de 

matrimoni i els seus tres fills. Tot va 
com la seda fins que la mare els diu que 
vol el divorci del seu marit.
“Amb sentit narratiu i amb voluntat 
de no allunyar-se en excés de l’esperit 
d’Ozu, Yogi Yamada estableix amb bon 
criteri  els tres emocionals i els caràc-
ters d’aquesta família, oferint  un com-
binat perfecte entre el que es simple i el 
que és  profund”.

Gru versus Balthazar
Ateneu Cinema •  Gru 3, mi villano favorito

RAMON ROBERT / 

E l gran èxit de 2010 Gru. Mi vi-
llano favorito, d’Universal Pic-
tures i Illumination Entertain-

ment (la productora de la nissaga Ice 
Age), va complaure al públic del món 
sencer i va recaptar més de 540 mili-
ons de dòlars, convertint-se en la dese-
na pel. lícula d’animació més taquillera 
de la història del cinema nord-ameri-
cà. La continuació no s’ha fet esperar. 

Amb Gru 2 (2014), els productors van 
tornar a fer diana comercial,  així  que 
no s’ho han pensat gens a la hora de 
anar a per la tercera de la nissaga, que 
ara s’estrena a casa nostra. 
Enfrontat ara a l’antic nen estrella Bal-
thazar Pratt, el sempre sorprenent Gru 
protagonitza ara una aventura que ofe-
reix bons i graciosos episodis, un rit-
me àgil i una molt fàcil digestió. No cal 
ser un nen per passar una bona estona 
amb ella.



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.

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

GOOD BYE 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. 

REBECCA
Estats Units. Melodrama amb misteri. D´Alfred Hitchcock. 
Amb Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders. 
Al poc temps de perdre la seva dona Rebeca, l’aristòcrata 
anglès Màxim De Winter coneix a Montecarlo a una jove 
humil, dama de companyia d’una senyora americana. De 
Winter i la jove es casen i se’n van a viure a Anglaterra, a 
la mansió de Manderley, residència habitual de Màxim. La 
nova senyora De Winter s’adona molt aviat que tot allà està 
impregnat del record i de l´enigma de Rebeca

GRU 3
Estats Units, Animació. De Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric 
Guillon. 
Balthazar Pratt, un antic nen estrella obsessionat amb el 
personatge que va encarnar en els anys vuitanta, demostra 
ser el pitjor enemic al qual Gru ha hagut d’enfrontar fins ara.

NACIDO EN SIRIA
Espanya. Documental. De Hernán Zin. 
Des que va començar la guerra civil a Síria uns quatre mi-
lions de sirians han hagut d’abandonar el país fugint de la 
violència. Més de la meitat d’ells són nens.  Aquesta pel.lí-
cula narra el periple d’aquests refugiats des del punt de vista 
dels nens que viuen aquest calvari: els abusos de les màfies, 
les inclemències del mar, la incertesa sobre un futur al que 
la gran majoria s’enfronta a penes amb el posat , i descobri-
rem que arribar al seu destí és només el començament d’una 
nova odissea..

MARAVILLOSA FAMILIA DE TOKIO 
Japó. Comèdia dramàtica. De Yogi Yamada. Amb Satoshi 
Tsumabuki, Yû Aoi, Tomoko Nakajima, Yui Natsukawa 
Els tres fills d’una parella que s’acosta al seu 50 aniversari 
de casament entren en xoc quan la seva mare demana el di-
vorci. Aquesta determinació portarà molts maldecaps a la 
família, fins llavors molt tradicional.

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) 

GRU 3. MI VILLANO FAVORITO 
Dv: 18:00/20:00/22:00
Ds: 11:00/18:00/20:00/22:00
Dg: 11:00/18:00/20:00
Dll: 20:30
Dc: 18:00/20:00
Dj: 18:00

NACIDO EN SIRIA
Dj.: 20:00

REBECA
Dll: 218:00

1/ GRU 3 (3D) (TP)
Dv a Dm: 16:00
1/ GRU 3 (16A)
Dv Dll i Dm: 18:00/20:00/22:00
Ds i Dg: 12:00/14:00/18:00/20:00/22:00
1/ DEJAME SALIR (16A)
Dv i Ds: 00:00
1/ LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS (12A)
Dc i Dj: 15:45/18:30/21:15

2/ WONDER WOMAN (12A) 
Dv a Dm: 16:45/19:30/22:15
Dc i Dj: 16:40/19:25/22:10
2/ WONDER WOMAN 3D (12A) 
Ds i Dg: 13:50

3/ SEÑOR DAME PACIENCIA (12A)  
Dv i Ds: 16:20/18:20/20:20/22:20/00:15
Dg a Dm: 16:20/18:20/20:20/22:20
Dc i Dj: 16:20/18:20/20:20
3/ BEBE JEFAZO (TP)  
Ds i Dg: 12:20
3/ LOS PITUFOS (TP)  
Ds i Dg: 14:20
3/ LA MOMIA (12A)  
Dc i Dj: 22:35

4/ BABY DRIVER (16A)
Dv Dll i Dm: 15:45/18:05/20:30/22:45
Ds i Dg: 13:20/15:45/18:05/20:30/22:45
4/ LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS 3D (12A)
Dc i Dj: 16:45
4/ LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS (12A)
Dc i Dj: 19:30/22:15

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

6/ LLEGA DE NOCHE (16A)
Dv: 15:50/17:50/19:50/21:50/23:50
Ds: 12:10/14:00/15:50/17:50/19:50
/21:50/23:50
Dg: 12:10/14:00/15:50/17:50/19:50
/21:50
Dll i Dm: 15:50/17:50/19:50/21:50
Dc i Dj: 16:30/18:45/20:45/22:40

7/ LOS VIGILANTES DE LA PLAYA
Dv a Dm: 16:40
7/ PIRATAS DEL CARIBE (12A)
Dv. a Dm: 19:15/21:55
7/ WONDER WOMAN (12A)
Ds. i Dg: 12:30
7/ BABAY DRIVER (16A)
Dc i Dj: 15:45/18:05/20:25/22:45

8/ CAPITAN CALZONCILLOS
Ds i Dg: 12:35/14:30/16:30
8/ LA CASA DE LA ESPERANZA
Dv Dll i Dm: 16:05
8/ LA MOMIA (12A)
Dv: 18:05
Ds a Dm: 18:45/21:10
8/ BABAY DRIVER (16A)
Dv i Ds: 23:30
8/GRU 3 (TP)
Dc i Dj: 16:00/18:00/20:00/22:00

SALA AUDITORI

WONDER WOMAN
Dv: 18:15/20:45
Ds:16/00/18:30/21:00
Dg:16/00/18:30/21:00

SALA PETITA

RICHARD, LA CIGÜEÑA
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:40
Dg.: 16:30

SEÑOR, DAME PACIENCIA
Dv: 20:30
Ds: 20:30
Dg.: 18:40/20:30

OH! QUINA JOIA (TP)  
Dg: 18:00
DESPUES DE LA TORMENTA (TP)  
Dg: 19:35

· PIERA 
C/Piereta, 44 

  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA 
C/de la Virtut, local 12  

  Tel. 93 805 13 46
   

·VILANOVA DEL CAMÍ
C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA 
C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77  

  CENTRE VISIÓ GRUPPromoció vàlida del 01 Gener al 30 d’Abril de 2017. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació. (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 
1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats de les marques: Mango, Pepe Jeans, Javier Larrainzar, Antonio Banderas, Pull & Bear, David Delfin, Custo Barcelona, Amichi,
amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes  

2x1
ULLERES DE 

DE MARCA 
SOL
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Juliol
7: Ot o Odó;  Fermí; Edilberga; Marçal.

8: Adrià III; Àquila i Priscil·la; Edgar, rei d’Anglaterra. 
9: Mare de Déu Reina de la Pau; Zenó.

10: Cristòfol; Verònica Giuliani; Amèlia; Ascani.  
11: Benet; Pius I, papa; Olga.

12: Joan Gualbert; Abundi;  Ignasi Delgado; Marciana. 
13: Enric; Eusebi de Cartago; Sara. 

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
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SOCIETAT / LA VEU 

Un any més l’Hospitali-
tat de la Mare de Déu 
de Lourdes dels Bis-

bats de Vic i Solsona realitza-
ren el seu pelegrinatge a Lour-
des amb malalts i minusvàlids.
L’Hospitalitat de l’Anoia ha 
participat d’aquest 50è pelegri-
natge durant els dies 17 al 21 de 
juny  d’enguany.
A primera hora del matí del 
dissabte dia 17 un grup de 80 
persones ens aplegarem a l’Es-
tació d’Autobusos d’Igualada 
plens d’il·lusió i esperit de ser-
vei per tal de compartir cinc 
dies d’estada a Lourdes.
Retrobaments, i moltes cares 
noves que donaven un aire 
fresc a la peregrinació i amb 
ganes de conèixer que vol dir 
peregrinar a Lourdes
El viatge es desenvolupà amb 
tota normalitat, a l’alçada de 
Castillonroy (Comarca de La 
Llitera – Osca) ens vam atu-
rar per esmorzar i estirar una 
mica les cames, i a Pont d’Ar-
ros (Val d’Aran) per fruir d’un 
bon dinar i a la vegada per de-
lectar-nos del bonic paisatge 
d’aquelles contrades del nostre 
país; l’aigua, tan escassa a casa 
nostre, brollava pel riu Garona  
i els cims encara hi quedaven 
restes de neu.
Arribarem a Lourdes al voltant 
de 3/4 de 6 de la tarda, allot-

jant-se les persones a les res-
pectives residències reservades 
amb anterioritat.
El diumenge dia 18 a 2/4 de 10 
del matí es celebrà la Missa In-
ternacional a La Basílica Pius 
X, presidida pel bisbe de Solso-
na Mons. Xavier Novell.
A la mateixa hora, i a la capella 
de l’Accueil, el nostre consilia-
ri, en Joan Vila celebrà la mis-
sa d’infants, l’acte va estar ple 
d’emotivitat, i a la vegada molt 
participada per la gran quanti-
tat de persones assistents. Ens 
reafirmen que en Joan és únic, 
són d’aquells que ajuden a “su-
mar”.
En acabar es va fer la Foto de les 
gairebé 900 persones que vam 
pelegrinar dels dos bisbats. Un 

cop feta la fotografia,  la cobla 
La Principal del Rosselló oferí 
una ballada de sardanes i tots 
els voluntaris i la resta de per-
sones que ho van desitjar, van 
ballar a l’esplanada del Roser 
enfront de la Verge Coronada.  
A la tarda, és celebrà a Santa 
Bernadette la Celebració Co-
munitària del Perdó presidida 
per Mons. Xavier Novell. i se-
guidament, és realitzà una vi-
sita guiada pels llocs més em-
blemàtics de Lourdes: Molí de 
Bolí, Molí de Lacade, El Catxot 
i la Parroquia.
Després de sopar, vàrem parti-
cipar en la processó de torxes, 
un dels moments esperats de 
cada pelegrinatge viscut amb 
molta fe i pregària, amb les 

L’Hospitalitat de l’Anoia ha participat d’un joiós 
50è pelegrinatge a Lourdes 

torxes cap al cel i posant-nos 
la pell de gallina en sentir el 
Virolai.
L’endemà, un altre dels mo-
ments esperats, missa a la gru-
ta en català presidida pel Bisbe 
de Vic Mons. Romà Casanova i 
concelebrada pel Bisbe de Sol-
sona Mon. Xavier Novell i pels 
preveres que ens acompanya-
ven. En acabar, un dels actes 
més sentits de tot el pelegrinat-
ge, la Passada per la Gruta. I tot 
seguit, piscolabis per tothom 
davant l’Accueil. Moment per 
compartir entre tots, i moment 
per acabar trobant a persones 
que potser fa un any que no es 
veuen.
A la tarda, Viacrucis dels Ma-
lalts i després tots preparats 
per l’altra gran processó del Pe-
legrinatge, la Processó del San-
tíssim presidida pel Bisbe de 
Vic Móns. Romà, i que acaba a 
la Basílica de Pius X.  Al vespre, 
un acte que va prenent força i 
agrada, la Vetlla de Pregària. 
El dimarts, darrer dia d’estada 
a Lurdes, s’iniciava amb el Vi-
acrucis a la Muntanya, per part 
del grup de Peregrins, els quals 
a més varen gaudir aquests dies 
d’altres activitats com la visita a 
la casa de Bernadette. Un via-
crucis que va ser seguit per un 
gran nombre d’assistents.
Cap a mig matí,vam anar a 
Santa Bernadeta per participar 
de la Missa de Joves, presidida 

pel Bisbe de Vic Móns. Romà 
Casanova . Aquesta missa està 
preparada pel jovent de les 
nostres hospitalitats que amb 
els seus cants, guitarres i ale-
gria la fan molt participativa.
En acabar qui ho va desitjar, 
va poder anar a les piscines i a 
continuació, totes les persones 
que participàvem del Pelegri-
natge ens traslladarem al recin-
te de La Foret per tal de gaudir 
d’una “Arrossada” seguit d’un 
gran acte lúdic per part dels jo-
ves amb la representació i repàs 
dels 50 pelegrinatges, va ser un 
moment molt emotiu. I la ci-
rereta de l’acte va anar a càrrec 
d’en Jaume, un gran hospitalari 
igualadí, que ens sorprenia un 
any més, amb el seu escrit de-
dicat als 50 pelegrinatges. 
En acabar, el comiat a la Gru-
ta des de l’altra banda del riu, 
posava punt final a l’estada a 
Lourdes.
L’endemà, retorn a casa amb 
l’arribada a les respectives des-
tinacions i retrobament amb 
els familiars i amics. 
Gràcies a tots per partici-
par-hi!! Gràcies al personal de 
servei per la seva entrega! Grà-
cies al personal mèdic per la 
seva dedicació i cura dels ma-
lalts! I sobretot, gràcies als ma-
lalts i peregrins per tantes co-
ses positives que ens aporteu, 
lliçó de vida, i ganes de tornar 
a Lurdes un any més!! 

Josep Ma. Vilaseca Farré

La teva esposa, fill i néts sempre et recordarem

14è aniversari

Igualada, juliol de 2017

Voldria ser com el vent,
ple d’aromes d’alegria

per dir-te marit, pare i avi meu
Tot el que el meu cor t’estima!



              

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

·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 7: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 8: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 9: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 10:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 11: SECANELL
Òdena, 84

Dia 12: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 13: 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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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

www.teatrenu.com

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca TOTS ELS SORTEJOS

Teatre Nu

676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

info@caminsdevent.com

629 38 57 57

www.planxisteriagelabert.com

931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ateneuigualadi.cat
93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com

677 51 96 25
93 805 08 63

938 048 852
www.museudeltraginer.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

937 495 779
www.ingravita.cat

938 030 763

www.teatreaurora.cat
93 805 00 75



                 de BERTA JORBA /  Organització del Vòlei Sorra Igualada

Divendres, 7 de juliol de 2017

“La familiaritat és el tret 
indiscutible del Vòlei Sorra 

Igualada”
Enguany en compleixen 25 anys del naixement d’un dels principals 

tornejos de les vacances d’estiu a la comarca, el Vòlei Sorra Igualada, 
un torneig popular que cada edició supera les expectatives. Berta 

Jorba forma part de l’organització del torneig des de fa més de 5 anys.

Com va sorgir la idea de fer el Vòlei Sorra a Igualada?

El “com” ara mateix no t’ho sabria explicar, suposo 
de la necessitat de fomentar el vòlei a Igualada, que 

és un esport molt minoritari. També, el vòlei sorra es va cre-
ar per ajudar econòmicament a l’Igualada Vòlei Club de pis-
ta, és un suport econòmic que rep molt important ja que tot 
el benefici se’n va directament al Club. Actualment, la idea que 
partim quan muntem el torneig, a part de recaptar diners pel 
club de pista, és perquè la gent pugui gaudir d’un cap de set-
mana únic durant l’any. Un cap de setmana d’estiu molt dife-
rent, fent esport, amb companyia i amb un molt bon ambient.

Quines novetats trobarem a l’edició d’enguany?

Enguany fem 25 anys del Vòlei Sorra (VS) Igualada i hem pre-
parat alguna moltes novetats. Sempre fem una paellada popular 
per unes 150 persones i enguany també farem una botifarrada 
divendres al vespre per tothom qui vulgui. A part, des de sem-
pre, el participant rep un pack de benvinguda amb la samarreta 
característica del torneig a més d’obsequis que ens proporcionen 
els nostres patrocinadors. Aquest any, a més de tot això, els hi re-
galarem un detall dels 25 anys perquè ho llueixin tot l’any. Tam-
bé hem creat una nova categoria pel 2x2 que es diu federat. Les 
categories que trobem al VS són la de costellada, l’obert, el fede-
rat (la nova d’aquest any, amb jugadors inscrits a la Federació 
Catalana de Vòlei que tenen un nivell intermedi de vòlei) i l’elit.

Quina és la clau de l’èxit de l’alta participació al torneig?

Creiem que és el fet de pensar sempre com a jugador. Què 
ens agradaria trobar quan anéssim a un torneig de vòlei du-

rant 3 dies? I ho intentem plasmar al vòlei sorra, sempre dins 
de les nostres possibilitats. També treballem l’ambient, que la 
gent s’hi senti a gust, que es quedi a mirar els partits, que fa-
cin un beure al bar i que gaudeixin de vòlei sorra sense haver 
d’anar més lluny. La familiaritat és el tret indiscutible del VS. 

El torneig és una iniciativa organitzada només pel club o 
rebeu algun tipus de suport de l’ajuntament d’Igualada?

Rebem un suport econòmic de l’Ajuntament d’Igualada i ens 
faciliten gran part de la infraestructura i material. La resta de 
torneig la muntem a través de l’ajuda del IVC i entre les 14 per-
sones que actualment formem la junta del VS. Dijous al ves-
pre ens passem moltes hores muntant el torneig per l’endemà. 

Quina importància tenen els guanys del torneig dins el pres-
supost del club durant la temporada?

Tot, absolutament tot el benefici net del vòlei sorra se’n 
va directament a l’IVC. Això fa que després puguem te-
nir unes quotes molt baixes pels jugadors del club i 
així arribar al màxim d’interessats. Així, som el club 
amb les quotes més baixes de tota la Catalunya central.

És difícil la gestió d’un club  petit com l’IVC? 

Actualment l’IVC consta de més de 110 jugadors, números 
que van creixent any rere any. Més que difícil, és la dedicació 
constant a intentar que el club vagi sempre endavant. La Fede-
ració Catalana exigeix una feina setmanal que obliga a mem-
bres de la junta de club a dedicar-se moltes hores a transme-
tre la informació necessària (arbitratges, horaris de partits, 

lesions de jugadors, pagaments....), però suposo que com 
tot, si pots fer-ho i t’agrada el que fas, res es fa difícil o pesat.

Quin és l’estat actual del vòlei a Catalunya? i a Igualada?

El nivell de vòlei federat a Catalunya és poc representatiu. Se-
gurament a nivell lúdic és més alt, només cal mirar les plat-
ges a l’estiu quin és l’esport practicat. A Igualada, tots sabem 
els esports que lideren la ciutat, però sí que hem de dir, i molt 
orgullosos, que l’IVC cada any creix més i es fa més gran.

A casa nostra hi ha pocs jugadors de vòlei que puguin ser 
professionals. Com creu que es pot potenciar que hi hagi més 
afició al vòlei a Catalunya? 

Cal dir que el vòlei platja és molt diferent que el vòlei pista. A 
més, el vòlei requereix molta tècnica per tal de poder-lo gaudir. 
Molts jugadors abandonen el vòlei i es decanten per altres es-
ports que no exigeixen tant detall per entendre-ho millor. Ara, 
un cop li has agafat el joc, és un esport que es gaudeix moltís-
sim. Cada any apareixen tornejos nous a tot Catalunya, per tal 
de fer-vos una idea, durant el nostre cap de setmana de 7-8-9 de 
juliol es realitzen 2 tornejos més molt aprop. El problema és que 
aquests tornejos no accepten principiants de vòlei ja que tots són 
per jugadors que en tinguin el mínim nivell de platja. Exceptu-
ant el VS, que és un torneig per qualsevol nivell, edat i categoria. 
Nosaltres oferim unes estades durant els dies posteriors al VS.

                                                   Otger Gabarró, @otgergabarró

El nou ‘pulmó verd’ municipal he obert un debat. Uns diuen que l’ha fet un ajuntament que estan com cabres i necessiten herba per men-
jar. L’equip de govern es defensa reivindicant el dret de fer bestieses. Argumenten que s’han gastat menys diners que aquell consistori que 
feia plans del World Trade Center, del que es van fumar fins i tot el projecte (però van deixar el deute). Els dels globus estan contents per-
què amb tanta gespa ja poden competir amb Suïssa i esperen que aquest any la podran gaudir. Els que volen recuperar el control de l’aigua 
municipal ja veuen que freàtiques o no, se n’haurà de gastar molta si es vol mantenir el nom de camp de gespa. Ningú s’ha d’estranyar si 
s’arrossina i es torna un rostoll com els vorals del polígon, que algú també va prometre que sempre estarien cuidats. Però el que hauria 
‘estar moix’, està molt content amb la comanda i la factura. I és que la gent d’Igualada pot ser imitada, però mai igualada. Encara que a 
molts els agradaria que en aquestes coses fóssim més normals.


