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La pastisseria igualadina Fi-
del Serra, i el forn de pa Ca 
la Xata de Capellades, han re-
but els Premis Nacionals a la 
Iniciativa Comercial i als Es-
tabliments Comercials Cen-
tenaris 2016.               Pàgina 17 
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Marina Rossell i el grup 
Obeses són els primers pro-
tagonistes dels Festivals Alta 
Segarra, que s’estrenen aquest 
cap de setmana i que s’allarga-
ran tot el mes a Calaf, Prats de 
Rei i Sant Martí Sesgueioles. 
D’altra banda, l’Anoia Folk 
torna a ser cita obligada demà 
al vespre al castell de la Pobla 
de Claramunt, en aquesta oca-
sió amb l’actuació del conegut 
cantautor mallorquí Joan Mi-
quel Oliver.            Pàgines 34 i 39 
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L’EDITORIAL

Acord necessari
L’anunci del conseller Josep Rull d’elaborar un pla 
director urbanístic per a la creació de 300 hectàre-
es de nou sòl industrial a la Conca d’Òdena és una 
bona notícia, i encara agafa més volada si tenim 
en compte que, darrere, hi ha un clar consens po-
lític i institucional que ha vingut com anell al dit. 
En moltes ocasions s’ha parlat del potencial de la 
Conca a nivell d’encabir, 
en un futur, noves zones 
industrials amb parcel.
les de gran capacitat que 
estiguin disponibles per 
a indústries que busquen  
nous emplaçaments. Sa-
bem de corporacions que 
tenien interès en el nos-
tre territori, i que, final-
ment, han hagut de mar-
xar a d’altres comarques 
davant l’inexistència de 
terrenys en condicions. Amb l’anunci del govern de 
la Generalitat, això passarà a la història. 
Des de la patronal Unió Empresarial de l’Anoia s’ha-
via alertat en més d’una ocasió de la necessitat de 
comptar amb sòl industrial de qualitat i de gran su-
perfície per poder encarar el futur amb garanties. 
Hi havia hagut algunes passes en aquesta direcció, 

amb un consens territorial més feble que real, però 
celebrem que, al final, s’hagi imposat la lògica més 
enllà dels colors polítics i dels legítims interessos. 
El debat iniciat abans de la crisi amb el “polígon de 
la Zona Franca” torna a agafar ara plena actualitat, 
doncs a l’entorn d’aquella zona és on es desenvo-
luparà una zona industrial de la que se n’ha parlat 

molt. 
Abans que els brots 
verds de l’economia 
es consolidin, era ne-
cessari estar prepa-
rats per no perdre un 
altre vegada el tren. 
És en aquest camí on 
prén tot el sentit el Pla 
Director Urbanístic 
anunciat pel conseller 
Josep Rull. Amb tot, 
serà també gràcies a 

aquesta oferta de sòl industrial que el territori gau-
dirà, quan sigui el moment, d’una eina definitiva per 
poder exigir amb més raó encara, millores en infra-
estructures de tot tipus, especialment de  comuni-
cacions, com el desdoblament de la C-15, o l’esperat 
Eix Transversal Ferroviari. 

Abans que els brots verds de 
l’economia es consolidin, era 

necessari estar preparats per no 
perdre un altre vegada el tren, i 
el nou sòl industrial hi ajudarà.
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#latevaveu

Carme Forcadell, La presidenta del 
Parlament, ha avisat que “si l’Estat 
aplica l’article 155 de la Constitució 
per suspendre l’autonomia catalana i 
impedir el referèndum independen-
tista, el Parlament seguirà actuant 
com sempre i defensant la llibertat 
d’expressió i la seva sobirania. Som els 
representants del poble català i hem 
d’actuar com a tal”. I ha afegit “no crec 
que s’apliqui aquesta mesura perquè és 
molt complicada d’executar.”

Felipe González, ex president del 
govern havia dit “no sé a què espera 
l’Estat per aplicar d’una vegada l’arti-
cle 155”. El mateix havia dit Alfonso 
Guerra, que havia estat vicepresident 
amb ell.
Aitor Esteban, portaveu parlamentari 
el PNB, ha assegurat que “s’hauria d’es-

borrar l’article 155 de la Carta Mag-
na perquè no és una solució al con-
flicte territorial”. I ha assegurat que 
“si l’Executiu decideix aplicar aquest 
estiu l’article 155 per evitar l’1-O, el 
PNB es col·locaria enfront del Govern 
i el PP”. I també ha defensat “eliminar 
de la Constitució un segon article que 
grinyola, el 8” que és el que va citar 
Dolores de Cospedal, ministra de De-
fensa,  que fa referència a que “l’Exèr-
cit és el garant de la unitat de l’Estat 
espanyol.”

Carles Puigdemont i Oriol Junque-
ras, president i vicepresident de la 
Generalitat així com Mercè Conesa, 
presidenta de la Diputació de Bar-
celona,  Pere Vila, de la de Girona, 
Joan Reñé,  de Lleida i Joan Piñol 
en representació de la de Tarragona, 
han anunciat que “Estem a punt per 
assumir quan sigui necessària la resta 
dels nostres impostos que encara pas-
sen per la hisenda espanyola.” Amb 
aquest acte “es dóna per acabada la 
primera fase de la transformació de 
l’administració tributària catalana, 
que tindrà el seu punt culminant l’ú 
de setembre amb l’assumpció per part 
de l’Agència Tributària de Catalunya 
(ATC) de la gestió de tots els tributs 

cedits.”

Meritxell Borràs, consellera de gover-
nació, referint-se a la petició del fiscal 
pel concurs d’adquisició d’urnes ha dit 
“la querella és preventiva, per gene-
rar-nos por.”

Nuria Parlon, membre de l’executiva 
del POSE, ha remarcat que “l’1-O no 
té garanties democràtiques, però els al-
caldes no impediran que la gent pugui 
votar a tots els municipis. Catalunya 
no té dret a l’autodeterminació, perquè 
l’ONU no li reconeix. Una altra cosa és 
que tinguem dret a més autogovern i, 
per això, necessitem canviar la Consti-
tució.”

El Consell de Garanties Estatutàries 
posa en entredit els plans per tramitar 
de manera exprés la llei de referèn-
dum i la llei de transitorietat jurídica. 
Tot i que en el avala que “un sol grup 
parlamentari pot tramitar per lectura 
única -en un sol debat- una proposició 
de llei, aquest mecanisme està reser-
vat només per a iniciatives legislatives 
en què la simplicitat o la naturalesa ho 
aconsellen.” Aquest dictamen, que no 
és vinculant, havia estat sol·licitat pel 
PSC i per Ciutadans.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Marcel·líMartorell 
@martorellfm 

La història és per llegir i recordar.

Montserrat Argelich
@montseargelich  

Gran inauguració del #ParcCentral amb el 
Pau @nan_valenti, el concert dels SP3 i molta 

més màgia. @Ebf_Igualada

Toni Cortès Minguet
@tonicortesming  

Aquests del @PPopular estan molt preocu-
pats pels funcionaris davant el #referèndum. 

Ho estaven també per ells davant la crisi i 
retallades?

Ramona Vila i Mensa
@VilaMensa

No he sentit que parléssim de pagar impostos? 
I els menors, que son #YouTubers  qui declara 
els ingressos els nens o els pares?#Youtubers-

TV3

Ajuntament d’Òdena
@OdenaCat  

Investigadors de la @universitatURV han 
instal·lat uns captadors d’aire al cementiri per a 

estudiar la contaminació ambiental

Federació ADF Anoia
@adfanoia 

6 adf ’s i 30 voluntaris hem estat al #ifjorba @
sfadfcat gràcies a tots per el cop de ma

ADF Llacuna
@ADF_Llacuna  

T’estimes el poble de @lallacuna , els seus en-
torns i ets veí del poble, no ho dubtis!!! Fique’t 

amb contacte amb nosaltres #ADF

Anoia Patrimoni
@anoiapatrimoni 

La premsa comarcal, un cop més, ens recorda 
que aquest diumenge podreu descobrir el #pa-

trimoni religiós a #ArtEcclesia #veciana

Maria Senserrich
@msenserrich 

Felicitats pels 100 anys de Cal Fidel Serra, així 
com els 150 anys de Forn de Pa Ca la Xata de 

Capellades

joan serra muset
@1jserra 

Els #Alcaldes (MICOD) #units pel Plà 
Director per fer Sòl Industrial(300Ha) d gran 
format i ser més competitius! #Ensmovem @

Investcentercat



A mb motiu del 25 aniversari dse la 
creació de l’Associació Cultural 
Baixa Segarra de Santa Coloma de 

Queralt s’hann programat un seguit d’acti-
vitats per dur a terme durant aquest any. La 
primera va ser una visita col·lectiva a Poblet, 
intensa i àmplia en tots aspectes, tant per la 
història que conserva com per allò que repre-
senta en la societat actual.
A la tarda ens va acollir el també colomí fra 
Lluís Solà, a que vàrem sotmentre a una pluja 
de preguntes, d’ordre ben divers, que ell ens 
va anar aclarint amb el seu posat tranquil i 
ordenat. L’Associació Cultural havia publicat 
el 2007 el llibre “El meu nom, que és el vostre” 
que recull la personalitat, l’actuació i el dici 
sumaríssim que va portar a l’afusellament del 
seu avi Lluís Solà Padró el 1939. 
En preguntar a fra Lluís què havia experi-
mentat en saber que el Parlament de Catalu-
nya havia anul·lat la validesa de tots aquells 
processos sumaríssims, ell va dir que no l’ha-
via afectat especialmen t, perquè la figura del 
seu avi havia estat ja reivindicada, però que 
ho veia bàsicament com un acte de justícia i 
de sobirania. El Parlament de Catalunya, per 
unanimitat –això cal remarcar—ho-- va fer 
allò que havia d’haver ja fa molts anys l’estat 
espanyol, que tampoc mai no ha volgut con-
demnarel règim de Franco. 
Si faig referència a aquest fet és perquè l’avi 
Lluís Solà mai va voler dir qui l’havia denun-
ciat per no crear enemistats entre famílies del 
mateix poble. Les seves cartes són un reguit-
zell de crides al perdó i a la pau, a més, lògi-
cament, de reiterar la seva innocència. “Una 
sola cosa desitjo –escriu- i és que algun dia es 

posi de manifest la veritat perquè quedi rei-
vindicat el meu nom, que és el vostre”.
L’actitud de l’avi Solà em va portar a la me-
mòria un altre personatge, també poc cone-
gut i d’una grandesa d’esperit impressionant, 
reivindicat també aquests dies amb motiu 
del centenari del seu naixement. Es tracta de 
mossèn Ramon, Muntanyola i Llorach, nas-
cut a l’Espluga de Francolí i mort a Salou als 
56 anys. Durant la guerra li mataren el pare, 
un germà i un oncle. Quaan l’assassi va tornar 
a Catalunya el 1947 va ser detingut. El jutge va 
cridar el mossèn com a testimoni i també des 
de l’arquebisbat el pressionaren perquè hi as-
sistís. La seva resposta va ser: “La llei de Crist 
m’obliga a perdonar. No hi acudiré”. La seva 

actitud en favor de Catalunya li va comportar 
un càstig eclesiàstic de nou anys de privació 
de l’exercici pastoral en un poble i obligat a 
residir com a capellà a la Casa d’exercicis es-
pirituals de la Selva del Camp.. Això, però, no 
va impedir una producció literària que, per 
sort, avui s’intenta recuperar. Va ser el gran 
reivindicador del cardenal Vidal i Barraquer, 
mort a l’exili el 1943, de qui escriu una apas-
sionada biografia i a la seva mort li dedica el 
poema “El cardenal proscrit”. 
Són aquests personatges sovint descone-
guts el que han format la trama que sosté 
el bell teixit de la nostra terra. Els mateixos 
que avui ho donarien tot –i tot és TOT-- 
per la llibertat de Catalunya.  
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JOSEP MARIA CARRERAS Poblet i els herois 

desconeguts

#L’enquesta de la setmana

Creieu que el nou Camp de Vol  
d’Igualada  la gespa seran un avenç 
significatiu per a l’EBF?

 Sí 68%  No 32%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

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

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

Advocats

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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CINEMA DE L’ATENEU D’IGUALADA

L’Ateneu Igualadí ha assumit la gestió total del Cinema d’Igualada, 
inaugurat fa mig any. Hi ha il.lusió per dotar-lo de més projeccions, 
amb una programació diària i diversa, per a totes les edats.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

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

FEM BALANÇ 
DEL MULLA’T 2017
Dolors Canal, Ass. Esclerosi Múl-
tiple de l’Anoia

Fem balanç del Mulla’t 2017 a les pis-
cines que des de l’associació hem estat 
portant. La comarca de l’Anoia té mol-
tes piscines que col·laboren amb el mu-
lla’t sense ser part de l’associació, per 
això hem pogut portar a errors quan 
des d’aquí anomenem les 6 piscines que 
nosaltres hem gestionat. No volem des-
merèixer la feina desinteressada que fan 
molts voluntaris i que nosaltres desco-
neixem. 
Des d’aquí Moltes Gràcies a tots els que 
feu de les piscines de la comarca un 
molt bon referent.
Nosaltres, aquest any molt contents 
d’haver pogut fer-nos presents en sis 
piscines. És cert que el temps, en un 
principi ens va espantar a nosaltres i a 
molts de vosaltres que sempre ens aju-
deu. Malgrat l’ensurt de l’inici, podem 
dir que un any més, ha estat un èxit.
Tant a la Pobla de Claramunt com a 
Santa Margarida, el salt de les 12:00h és 
va fer a l’1 així tots els que vàreu venir 
una mica més tard també vàreu saltar 
fent dels nostres salts un bon esdeveni-
ment. El marxandatge, els metres ne-
dats, i la participació com sempre, molt 
bé.
Moltes gràcies a tots els voluntaris 
que amb vosaltres comptem sempre 
i ens ajudeu tant. Moltes gràcies els 
Ajuntaments que un any més, han 
estat fent-nos costat. Recordar-vos 
que  aquest tiquet per entrar al sor-
teig es farà l’1 de setembre. Esperem 
amb ganes el proper Mulla’t, el 25è. 
Aquest l’hem de fer sonat!!!  

MILLORAR LA VIDA 
I EL BENESTAR DE LA 
CIUTADANIA
ERC Som Vilanova del Camí

Les regles de joc de la política definei-
xen perfectament els papers de govern i 
oposició. El govern ha de fer polítiques 
per administrar i gestionar els recursos 
que la ciutadania li ha confiat durant un 
període de temps determinat i l’oposi-
ció té l’obligació de supervisar i fiscalit-
zar-ho. La gent d’Esquerra Republicana 
ho fem des de la integritat, la responsa-
bilitat i l’exemplaritat; tant si fem feina 
des de l’oposició com des del govern.
A Vilanova del Camí portem des de 
principis d’any enredats en el conflicte 
de les treballadores encarregades de la 
neteja dels edificis municipals. Al mes 
de març el govern de la ciutat informa 
que l’entitat Grup Àuria –una entitat 
capdavantera del sector social de la 
comarca que treballa per la qualitat de 
vida, la participació de les persones en 
risc d’exclusió, la inserció laboral, la cre-
ació de treball i la transformació soci-
al- deixarà de prestar el servei de neteja, 
que aquest serà internalitzat i que les 
actuals treballadores d’aquesta entitat 
perdran el seu lloc de feina perquè es 
convocarà un concurs públic.
Per al nostre grup municipal la prioritat 
és garantir que les polítiques de l’ajunta-
ment millorin la vida i el benestar de la 
ciutadania i és per això que ens hi vam 
oposar frontalment. Perquè per nosal-
tres és indestriable que els drets laborals 
siguin respectats i que, sempre, les polí-
tiques públiques han d’ajudar als qui es 
queden enrere, prioritzant l’estabilitat 
laboral. És per això que demanàvem 
que l’ajuntament internalitzés el servei 
de neteja però absorbint la plantilla del 
Grup Àuria. L’equip de govern ha basat 
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tots els seus arguments en què no està 
permesa la subrogació dels treballa-
dors. Un munt de sentències diuen el 
contrari, però el govern continua enro-
cat en el fet que assumir aquest col·lec-
tiu de treballadores -entre 50 i 60 anys 
i amb poca formació- com a personal 
laboral de l’ajuntament no està permès. 
L’arbitrarietat, la supèrbia, l’obstinació i 
la falta de diàleg sustenten per desgrà-
cia aquesta decisió.
Per acabar-ho d’adobar, aquesta setma-
na el govern de Vilanova ha tramès a 
totes les llars un comunicat que prova 
de justificar el que és injustificable sen-
se cap oportunitat de contrastar el que 
afirmen, centrifuga la seva responsabi-
litat cap a l’entitat Grup Àuria, espero 

que amb la valentia de l’ignorant i no 
amb la impudícia del mentider. Difícil-
ment es pot tenir més barra: el govern 
finalitza el contracte de serveis amb 
aquesta entitat sense ànim de lucre i els 
acusen de ser els responsables que les 
treballadores es quedin sense feina.
Com he dit al principi, com a portaveu 
del grup municipal d’Esquerra Repu-
blicana em correspon supervisar i fis-
calitzar la feina del govern i li exigim 
que rectifiqui en la seva actitud, doni 
una solució immediata a la situació de 
les 7 treballadores del Grup Àuria que 
treballaven en el servei de neteja de 
l’ajuntament i es dediqui a fer políti-
ques per millorar la vida i el benestar 
de la ciutadania.
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U n escriptor i periodista 
anglès de nom Eric Ar-
thur Blair, però conegut 
universalment pel seu 

pseudònim literari: George Orwell, 
va ser un de tants idealistes estrangers 
que van venir a combatre el feixisme, 
el desembre de 1936 en plena Guerra 

Civil espanyola, quan Europa s’entenebrava amb les om-
bres del feixisme per tot arreu. El feixisme i/o nazisme 
havia triomfat a Alemanya i Itàlia, però a tots o a la ma-
joria de països europeus hi havia partits feixistes. L’esclat 
de la guerra civil de 1936 va ser un pol d’atracció per a 
molta gent ideològicament antifeixista, i d’altres proce-
dències ideològiques, que van venir a la pell de brau per 
dur a la pràctica la seva actitud contra el feixisme i el na-
zisme. El nostre petit relat, que es bassa en el llibre escrit 
per aquest periodista, es circumscriu en plena Guerra 
Civil espanyola, sobretot durant el primer any de bel·li-
gerància, gairebé tres anys abans d’esclatar el conflicte 
mundial. Aquest jove anglès, només arribar a Barcelo-
na el desembre de 1936, es troba un ambient totalment 
revolucionari, amb confiscacions d’indústries i negocis 
particulars, sobretot per part dels anarquistes i en me-
nor quantitat per gent d’altres milícies. Homes amb mo-
nos blaus i gorra frígia i mocadors al coll pul·lulen per la 
ciutat amb fusells a la mà. Una mica per l’atzar, s’inscriu 
a les milícies del POUM, partit marxista dirigit per An-
dreu Nin que en poc temps es convertiran en enemics 
irreconciliables dels comunistes i la gent del PSUC. 
Un entrenament molt feble només amb moviments 
d’ordre tancat, aquell grup de milicians, entre ells el jove 
anglès, són en teoria voluntaris del POUM, amb un ori-
gen divers però la majoria són nois de 16 i 17 anys pro-
cedents dels barris obrers de Barcelona. Gairebé sense 
armes i amb un equip molt precari són embarcats en ca-
mions i portats el gener de 1937 a la serra de Alcubierre, 
al front d’Aragó, a lluitar contra les tropes franquistes. 
A les milícies que relleven els agafen els fusells, doncs 
molts d’ells ni tan sols això portaven.  Era horrible que 
els defensors de la República fossin una caterva de nens 
esparracats armats amb fusells estropellats que ni tan sol 
sabien utilitzar (George Orwell). L’anglès viu la guerra 
de trinxeres, que es va desenvolupar durant els mesos en 
què hi va participar i que va viure intensament, i també 
el contrast durant els seus breus permisos i convalescèn-

Q uan Pep Guardiola 
va dir que l’Estat 
Espanyol es una 
dictadura, li varen 

caure critiques ferotges de tot 
Espanya, i també algunes de 
Catalunya estant. Però en Pep 

te raó: l’Estat Espanyol s’ha convertit en una 
dictadura.
Que es el que diferència un estat democràtic 
d’un estat dictatorial? Per respondre la pregun-
ta hi caben diverses opinions, però una de molt 
clara es que mentre un estat democràtic treba-
lla per al benestar dels ciutadans, gestionant 
be els diners dels impostos, en una dictadu-
ra, l’estat oprimeix a la majoria dels ciutadans 
i protegeix als poderosos per a perpetuar una 
situació d’acumulació i fuga de capitals. Just el 
que passa a l’Estat Espanyol... tant quan mana 
el PP com quan mana el PSOE.
Els que ahir dijous veient el reportatge “Las 
cloacas de Interior” varen poder comprovar de 
manera fefaent que l’Estat Espanyol dilapida els 
nostres impostos per a cometre delictes des del 
mateix Estat, que enriquiran als manaires “del 
règim”, castigaran als ciutadans políticament 
díscols i perpetuaran la situació de domini.

GALO BALL I RATÉS

Clavegueres
Homenatge a Catalunya (George Orwell)

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

cia de la ferida de guerra a Barcelona. L’home es posa les 
mans al cap al viure la contradicció de la lluita al front 
d’Aragó contra els franquistes i els enfrontaments a la 
reraguarda, a la ciutat, i que van començar amb els fa-
mosos fets de maig de 1937, que van consistir en elimi-
nar en part les bases de poder dels anarquistes i sobretot 
de l’anorreament del POUM per part dels comunistes, 
cada vegada amb més poder, degut al fet que Stalin va 
ser l’únic líder que va ajudar decididament la Repúbli-
ca Espanyola. Trets i morts pels carrers de Barcelona i 
una tensió soterrada. El jove Orwell, després de jugar-se 
la pell defensant la República al front, una vegada lli-
cenciat per ferides de guerra, ha d’amagar-se a Barce-
lona perquè portava la taca de provenir de les milícies 
del POUM. Quan va poder, va tornar al seu país natal, 
Anglaterra, el juny de 1938. El POUM va ser declarat 
Il·legal, i assassinat el seu líder Andreu Nin. 
El govern de la República va sostreure el comandament 
de l’ordre públic a la Generalitat i va enviar milers de 
guàrdies d’assalt provinents de València, a ells els va to-
car desallotjar els anarquistes dels edificis oficials que te-
nien ocupats a Barcelona. S’estava formant un nou exèr-
cit popular que, poc a poc, aniria rellevant les milícies de 
partit als seus llocs al front de guerra. L’Escola d’oficials 
de Barcelona funcionava a tot drap i George Orwell va 
detectar el canvi d’escenari de la Barcelona revolucio-
nària de finals del 1936 i principis de 1937 a la Barce-
lona ja més ordenada de després dels fets de maig del 
1937. Van desaparèixer els uniformes revolucionaris, 
almenys en part, i van aparèixer els nous uniformes del 
nou exèrcit popular i els civils, que inicialment portaven 
roba llastimosa i de pobre, van aparèixer amb roba molt 
més sofisticada, i els cafès i restaurants en plena ebu-
llició. Després dels mesos d’aldarulls i guerra interna, 
va aparèixer la calma sota el domini cada vegada més 
fort del comunistes i del PSUC, partit cada vegada més 
hegemònic. Així va ser en trets molts resumits la petita 
història que va viure i escriure el periodista anglès Geor-
ge Orwell, en el llibre Homenatge a Catalunya, idealista 
de fortes conviccions antifeixistes, quina experiència va 
durar set mesos, des que va arribar fins que va marxar 
del país. La primera edició del llibre va ser el 1938, re-
comano llegir la  reedició de 2014  que és bastant fidel 
a l’edició original, a diferència d’altres edicions que van 
patir la censura franquista. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Mentre Interior -i altres ministeris- dilapi-
den autentiques fortunes, retallen en Sanitat i 
Educació. Els nostres jubilats veuen disminuir 
el seu poder adquisitiu d’any en any mentre 
s’allarguen les llistes d’espera. Els darrers set 
anys -dos del PSOE i cinc del PP- l’Estat Es-
panyol ha retallat el pressupost d’educació dei-
xant-lo al nivell de Grècia que fa set anys, el 
tenia mes baix que Espanya.
El PP, el PSOE i l’Ibex 35 s’han afanyat a vetar 
l’emissió de “Las cloacas de Interior” a les tele-
visions espanyoles. No volen que els ciutadans 
ens adonem del nivell de corrupció que devora 
els fons públics. Per això en lloc de reportatges 
rigorosos prefereixen que s’emeti televisió por-
queria. Es tracta alienar als ciutadans perquè 
segueixin votant les opcions polítiques que en 
cada moment interessin al sistema. Avui per 
avui PP o PSOE. 
Per això aplaudeixo a Òmnium Cultural i a 
l’ANC que han pactat amb Jaume Roures la 
projecció del reportatge produït per Meadi-
apro. I també, es clar, a TV3 que l’emetrà di-
marts al vespre.
Que s’emeti a Catalunya mentre al conjunt de 
l’Estat segueixen “engreixant” al public amb te-
levisió porqueria, demostra una vegada mes, la 
voluntat catalana de tenir un estat democràtic 
en lloc d’una dictadura borbònica. 
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El potencial d’Òdena i 
l’entorn de Can Morera 

tornen ara a estar 
en els objectius de 

la Generalitat

Els alcaldes de la Conca, amb el conseller Josep Rull, la directora general d’Indústria Àngels Chacón, i 
el president de la UEA Blai Paco, dijous a Igualada.

Acaba la segona edició del Management Development 
Programme de formació per a directius, impulsat per EADA i UEA

REDACCIÓ / LA VEU 

E n ocasió del Sopar Em·
presarial de la UEA, 
dijous passat a Igua·

lada, el conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Josep Rull, va 
fer un anunci que es podria 
qualificar com històric doncs 
es va poder constatar un con·
sens que no era habitual veure 
des de fa molt temps a la co·
marca. Tots els alcaldes de la 
Conca d’Òdena van asseure’s 
en una taula per a rubricar 
un acord que permetrà des·
encallar una de les demandes 
més clares dels darrers temps 
a l’Anoia: la necessitat de tenir 
sòl industrial de grans dimen·
sions. Finalment, això serà 
possible com era d’esperar, a 
Òdena. 
Rull va anunciar  l’impuls d’un 
Pla director urbanístic (PDU) 
d’activitat econòmica de la 
Conca d’Òdena, recollint així 
la demanda dels ajuntaments 
de la comarca. L’acord per ini·
ciar la redacció d’aquest PDU 
es veurà, previsiblement, a la 
Comissió de Política Territo·
rial i Urbanisme de Catalunya 
(CPTUC) del proper 28 de ju·
liol.
Rull va fer aquest anunci des·
prés de rebre la petició per 
escrit de mans de l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells; de 
Vilanova del Camí, Noemí 
Trucharte; de Santa Marga·
rida de Montbui, Teodoro 
Romero; d’Òdena, Francisco 

Guisado; de la Pobla de Clara·
munt, Santi Broch; de Jorba, 
David Sánchez, i de Castellolí, 
Joan Serra.
La Conca d’Òdena ocupa una 
posició central a Catalunya i 
a la comarca de l’Anoia, una 
bona situació reforçada per les 
infraestructures que hi trans·
corren. També és un terreny 
amb relleu suau, característica 
que el fa apte per a la construc·
ció d’equipaments industrials i 
logístics d’alta capacitat.
Històricament, la Conca 
d’Òdena ha acollit una impor·
tant activitat industrial i ter·
ciària i els seus municipis col·
laboren per impulsar sectors 
estratègics com el del gènere 
de punt, els adobats de pell, la 
salut i les tecnologies de la co·

municació.
Amb la voluntat de continuar 
desenvolupant aquestes ac·
tivitats econòmiques, el Pla 
director urbanístic (PDU) de 
la Conca d’Òdena, aprovat el 
2008, ja preveia diverses actu·
acions supramunicipals, que 
van esdevenir molt polèmi·
ques. No obstant, la regulació 
d’aquestes actuacions no es va 
poder concretar atesa la limi·
tació de facultats que la legis·
lació urbanística atorgava en 

aquell moment als PDU. Per 
això es va fer mitjançant l’es·
tabliment de directrius que no 
permetien actuacions imme·
diates i que caldria concretar a 
través de les figures de plane·
jament urbanístic municipal.
És a partir d’una modificació 
legislativa de l’any 2012 que els 

PDU sí que tenen la capacitat 
de classificar i qualificar sòl, 
delimitar i ordenar sectors su·
pramunicipals i possibilitar la 
seva execució directa.
 
Polígon de Can Morera
Aquest PDU d’abast supramu·
nicipal classificarà i ordenarà 
diversos sectors per acollir 
activitats econòmiques: un de 
més de 300 hectàrees, al nord 
d’Igualada, que permetrà dis·
posar de parcel·les de grans 
dimensions, al costat de Can 
Morera, i un altre sectors dis·
continu, que en total abasta un 
àmbit de 43 hectàrees, a l’oest 
d’Igualada, el que fins ara s’ha 
anomenat Parc d’Innovació 
del Cuir i la Marroquineria, i 
que a partir d’ara podria tenir 
aquests usos, o bé d’altres.
L’impuls a aquest nou Pla di·
rector comportarà la neces·
sitat de modificar el PDU de 
la Conca d’Òdena de 2008 i 
de replantejar, doncs, el PDU 
de l’inicialment conegut com 
“polígon dels adobers”, aprovat 
inicialment, per integrar·lo en 
el nou document.
A més d’ordenar aquests sec·
tors, el nou PDU establirà 
determinacions per al desen·
volupament urbanístic sos·
tenible, la mobilitat de les 
persones i les mercaderies, el 
transport públic, la protecció 
del paisatge i el manteniment 
dels valors culturals i històrics 
de la Conca d’Òdena. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a segona edició del Pro·
grama de Direcció Ge·
neral (MDP), impulsat 

per la UEA i EADA, 
ha finalitzat aquest mes de juli·
ol amb una valoració molt po·
sitiva a nivell general. 
La majoria dels assistents des·
taquen l’alt nivell del profes·
sorat, el bon contingut de les 
sessions, els coneixements 
adquirits, el fet de poder cur·
sar una formació executiva de 
qualitat a Igualada, i sobretot 
l’avantatge de treballar el pro·
grama amb un grup reduït, el 
qual els ha permès obrir·se, 
conèixer·se entre ells, i cohesi·
onar·se com a grup. 
Des del mes de gener la quin·

zena de directius i empresaris 
participants, de sectors eco·
nòmics molt heterogenis, han 
assistit a les diferents sessions 
del programa on han treballat i 
aprofundit en àrees com l’estra·
tègia de l’empresa, el marketing 
estratègic, i el lideratge, entre 
altres. També han realitzat ses·
sions pràctiques en què han 
treballat el lideratge d’equips 
en una jornada outdoor trai·
ning al centre que EADA té a 
Collbató. 
L’acte de clausura i lliurament 
de diplomes, que es va celebrar 
a la seu de l’entitat, va comp·
tar amb l’assistència de Miquel 
Espinosa, Director General 
d’EADA; Maribel Cuadras, 
Regidora de govern obert i en·
senyaments artístics de l’Ajun·

tament d’Igualada; i Blai Paco, 
President de la UEA. 
En l’acte es va agrair l’aposta 
per la formació executiva d’al·
ta qualitat que està portant a 
terme la UEA en col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Igualada i 

el Campus Universitari d’Igua·
lada. Des de l’entitat es destaca 
la bona acollida que ha tingut 
el programa, i es manifesta la 
voluntat de seguir amb la rela·
ció de col·laboració tant estreta 
que s’ha creat col·laborant amb 

EADA. En aquesta línia, ja s’ha 
programat la tercera edició del 
MDP per el proper mes de ge·
ner (les preinscripcions ja estan 
obertes), i s’està treballant en un 
Programa de Desenvolupament 
de Lideratge per a directius.  

Històric acord de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i 
la Generalitat per crear 300 hectàrees de nou sòl industrial a Òdena

Rull, durant el sopar UEA.



La UEA acaba un curs ple d’accions dirigides 
al futur professional dels joves
REDACCIÓ / LA VEU 

Q uè fan les desenes 
d’empreses que te-
nim a costat de casa? 

Massa vegades, la societat viu 
d’esquena a la realitat industri-
al que té a quatre passes. I l’em-
presa, concentrada en els seus 
objectius, tampoc s’esmerça en 
explicar-se de portes enfora. 
La comarca de l’Anoia és forta 
en diversos sectors empresari-
als, no només en els tradicio-
nals com el tèxtil i la pell, sinó 
que també hi ha sectors com el 
metal·lúrgic, el químic, les arts 
gràfiques, els transports, les 
noves tecnologies, el sociosani-
tari, el motor, el paperer... que 
són cabdals en el conjunt de 
l’economia comarcal. Són cente-
nars les empreses que poden es-
devenir una oportunitat per als 
joves de la comarca, on hi poden 
trobar un futur professional. 
Amb l’objectiu de posar en co-
neixement dels joves la realitat 
empresarial de la comarca, la 
Unió Empresarial de l’Ano-
ia (UEA) ha iniciat el projec-
te “Les professions del futur”, 
mitjançant el qual es faciliten 
visites escolars a empreses de 
l’Anoia i visites d’empresaris als 
centres educatius. Al llarg del 
curs 2016-2017 s’han realitzat 
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diverses visites i les empreses 
participants han estat: Alancar 
Express, la Fundació Sanitària 
Sant Josep, Grup Jardí, Intarex, 
Kontiki, Mestrans i The Stickets 
Company. Pel que fa als centres 
escolars participants, han estat: 
Institut Milà i Fontanals, els Ma-
ristes, Monalco d’Igualada, Ins-
titut Guinovarda de Piera i el Ses 
Vallbona d’Anoia. 
En tots els casos, tant escoles 
com empreses coincideixen 
en assegurar que ha estat una 
experiència d’allò més enriqui-
dora, perquè els estudiants van 
poder conèixer quina és la rea-

litat del sector empresarial que 
estan visitant, què implica tirar 
endavant una empresa, quins 
contratemps han d’afrontar en 
el dia a dia, quines necessitats de 
personal format tenen. La ma-
joria d’empreses participants, al 
seu torn, també ho han valorat 
molt positivament, ja que van 
poder copsar les inquietuds dels 
futurs professionals anoiencs, 
conversar amb ells i respondre 
els dubtes que poguessin tenir 
a l’hora d’explicar-los la realitat 
empresarial de la comarca. 
Des de la UEA, es valora molt 
positivament l’impacte que ha 

tingut el programa “Les pro-
fessions del futur” –integrat 
també en el projecte AIRE del 
Departament d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Igualada– 
motiu pel qual es proposa de 
repetir-lo al llarg del proper 
curs. 

Valors d’emprendre 
Un altre dels projectes impul-
sats per la Unió Empresarial de 
l’Anoia amb la voluntat de pro-
moure la formació i ajudar als 
joves a reflexionar sobre el seu 
projecte professional ha estat el 
Prepara’t Jove. Un projecte re-

alitzat per primera vegada a la 
comarca, que ha comptat amb el 
suport de l’Ajuntament d’Iguala-
da i la Kaserna. 
El programa dirigit als adoles-
cents, concretament als alumnes 
de 4t d’ESO, busca promoure la 
reflexió sobre el futur profes-
sional dels joves, ajudant a que 
analitzin les seves preferències, 
interessos, vocacions, motiva-
cions, i la seva projecció en el 
mercat laboral i l’empresa, a més 
d’introduir una sèrie de valors 
per emprendre i conèixer les 
competències personals i pro-
fessionals que són claus de l’èxit 
en una societat tan competitiva 
com l’actual. 
El projecte es va desenvolu-
par en dues sessions, on quatre 
ponents de prestigi van captar 
l’atenció dels joves al llarg de 
dues hores. Els convidats van 
ser per una banda, Màrius Mo-
llà, empresari i escriptor, i Roger 
Roca, esportista d’elit; i per l’al-
tra, Marta Zaragoza, economis-
ta i emprenedora, i Maria Batet, 
professora i entrenadora d’em-
prenedors. 
De cara el pròxim curs 2017-
2018 la Unió Empresarial de 
l’Anoia ha programat altres 
accions i projecte encami-
nats i en línia amb l’aposta 
ferma per a la formació. 

 Redacció. El pro-
per dia 21 de juliol, 
les places d’alguns 
municipis de l’Anoia, 
viuran a  l’aire lliure 
i a la fresca la nova 
producció del Liceu, Il 
trovatore. Múltiples 
poblacions catalanes 
s’hi han adherit gràci-
es al suport d’Endesa, 
que vol transmetre 
l’energia a la cultura: 
obrir-la a més persones 
i apropar-la al públic 
en general mitjançant 
iniciatives com el Liceu 
a la Fresca, que perme-
ten eliminar barreres i 
gaudir d’aquelles ma-
nifestacions culturals 
menys accessibles com 
l’òpera. 

TV3 i TVE col-
laboren en l’iniciativa 
que per primer cop 
s’expandeix a tot l’Estat.

IL TROVATORE
La nova producció 

d’Il trovatore compta 
amb la direcció d’es-

cena de Joan Anton 
Rechi i la direcció 
musical de Daniele 
Callegari.

Los desastres de la 
guerra de Francisco 
de Goya serveixen 
d’inspiració per a 
aquesta inèdita po-
sada en escena, amb 
la qual el director 
andorrà ha volgut 
donar protagonisme 
especial a l’artista 
aragonès i a la re-
gió on es van pintar 
aquests gravats. El 
disseny del vestuari 
de Mercè Paloma, 

figurinista d’Incerta 
glòria i guanyadora 
de dos Premis Gau-
dí i el vídeocreador, 
Sergio Gracia, han 
treballat de la mà de 
Rechi per tal d’ambi-
entar la història de 
Cammarano i Barda-
re en un context de 
batalla que “aporta 
més versemblança a 
la història”.

 Aquesta òpera en 
quatre actes, llibret 
de Salvadore Cam-
marano i Emanuele 
Bardare i música de 
Giuseppe Verdi es 
va estrenar per pri-
mera vegada el 19 de 
gener de 1853 al Tea-
tro Apollo de Roma. 
Un any més tard, el 20 
de maig de 1854, arri-
bava per primer cop 
a Barcelona, al Liceu, 
on es va poder veure 
per darrer cop el 30 de 
desembre de 2009 i on 
s’ha representat un 
total de 275 vegades.

Premsa Comarcal

L’Anoia
viurà a 
l’aire lliure 
i a la fresca la 
nova producció 
d’Il trovatore
de Giuseppe 
Verdi 

LICEU A LA FRESCA, LICEU AL TERRITORI

Acte I
“Di Geloso amor” Tercet amb Leonora, 
Manrico i comte de Luna
Les veus de Leonora i Manrico s’uneixen contra 
el comte de Luna, una melodia ràpida ens 
descobreix al gran Verdi.

Acte II
“Vedi le fosche” Cor de gitanos
El cor més famós de tota l’òpera, amb els cops 
de l’enclusa.

“Stride la vampa” Ària d’Azucena
Azucena, mezzosoprano, ha de cantar notes 
molt greus i molt agudes en aquesta difícil ària.

“Il balen del suo sorriso” 
Ària del comte de Luna
Una de les millors àries per a baríton que ha 
escrit Verdi, amb belles frases que requereixen 
un gran control de l’aire.

Acte III
“Ah si ben mio – Di quella pira” 
Ària i cabaletta de Manrico
La gran ària de Manrico, que acaba amb un 
gran Do de pit, el moment més esperat.

Acte IV
“D’amor sull’ali rosee” Ària de Leonora
Leonora té el seu gran moment en aquesta 
bellíssima ària plena de dificultats vocals, 
sobretot en les agilitats.

“Miserere” Duo Leonora i Manrico
El bonic moment en què se sent Manrico i el 
cor des de fora d’escena i Leonora s’acomiada 
del seu estimat.

ÒPERA. La 3a edició d’aquest projecte, que compta amb el suport d’Endesa, s’emmarca en les celebracions del 
20è aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu

LLIBRET
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El President de la 
Generalitat Carles 
Puigdemont, de visita 
avui a Igualada

ERC diu que una família igualadina paga 633€ més d’impostos 
que a d’altres ciutats i el PDeCAT diu que això és “populisme”

El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, visitarà 
avui divendres Igualada en 
una visita llampec. A la 1 és 
prevista la seva arribada a la 
ciutat, i presidirà un acte al 
Saló de Sessions de l’Ajunta-
ment amb la presència de l’al-
calde Marc Castells i el rector 
de la Universitat de Lleida, tot 
presentant l’acord que perme-
trà tenir a la ciutat un campus 
universitari de la UdL. 
Després, Puigdemont és pre-
vist que assisteixi, a la Pobla 
de Claramunt, a un dinar del 
lobby Espai Econòmic, format 
per empresaris i representants 
polítics de la comarca. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E squerra Igualada va 
presentar aquesta set-
mana, aprofitant que 

s’ha cobrat l’IBI a tots els ciu-
tadans, una campanya sobre 
aquest impost i d’altres taxes 
que paguen tots els igualadins. 
La campanya, centrada en re-
clamar una fiscalitat justa per a 
tots els igualadins, es basa en la 
comparativa del que paguen els 
igualadins amb el que es paga a 
altres ciutats similars com Vic, 
Vilafranca, Figueres, Sant Fe-
liu de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Olot i Tortosa.
Segons els republicans, durant 
el 2017, l’ajuntament d’Igualada 
ha recaptat a través d’impostos 
i taxes un total de 32,5 milions 
d’euros, en què la mitjana d’IBI 
per habitant correspon a 495€, 
una xifra que supera la mitja-
na de l’IBI de les vuit ciutats 
anomenades, en què se situa 
amb 328€. En aquest sentit, 
el portaveu d’ERC Igualada, 
Josep M. Palau assegura que 
“els ciutadans d’Igualada pa-
teixen una injustícia pagant 
més impostos que en d’altres 
ciutats similars”. 

I aquesta afirmació es referma 
si posem la mirada en el con-
junt d’impostos que els ciuta-
dans paguen en cadascuna de 
les seves ciutats; ja que entre 
les set ciutats de l’estudi i Igua-
lada hi ha una diferència de 
633 euros més que paguen els 
ciutadans igualadins davant la 
resta de ciutats.  I és per aquest 
motiu que el grup republicà 
reclama una fiscalitat justa, 
assegurant que “falta equitat i 
justícia”, assegura Palau. 
I una altra de les reclamaci-
ons que fa Esquerra Igualada 
al govern de CiU és la revisió 
de la despesa, ja que “no hi ha 
cap criteri de progressivitat”, 
segons el cap de l’oposició. En 
aquest sentit, segons els repu-
blicans “no es pot parlar de bon 
govern”, ja que s’ha venut la re-
ducció del deute a través de la 
bona gestió i realment s’ha fet a 
través d’una alta recaptació.  
El també regidor republicà En-
ric Conill ha volgut deixar clar 
que “en cap cas la nostra posició 
és no pagar impostos. No és que 
no hi estiguem a favor, però és 
moment de reflexionar que l’alt 
nivell de recursos que recapten 
es converteix en mesures im-

portants”.
I així el partit republicà va expli-
car les seves pròpies propostes 
en aquesta matèria, amb ajuts 
pel pagament de l’IBI del 30% a 
les famílies amb ingressos més 
baixos i pujar el 10% dels im-
mobles no residencials, com les 
grans naus. De fet, la progressi-
vitat en els impostos i una políti-
ca social en aquesta matèria són 
els principals eixos de treball 
d’ERC Igualada per a fer uns 
impostos justos i equitatius.

Pel PDeCAT, ERC 
fa servir un to “populista”
El PDeCAT de seguida ha res-

pòs les afirmacions d’ERC, de 
qui diuen està fent una campa-
nya “de to populista que utilit-
za les xifres de manera interes-
sada amb una evident voluntat 
política i de desgast”.
El partit de Marc Castells re-
corda que ERC formava part 
del govern municipal en el 
passat mandat “i mai va fer 
cap proposta en aquest as-
pecte”, tot i que reconeix que 
l’IBI és alt a Igualada perque 
“l’any 2010 es va fer una revi-
sió cadastral que fa que, sense 
que l’ajuntament hi pugui fer 
res, els valors cadastrals pu-
gin un 5% progressivament 

durant deu anys”. D’aquí que 
el tipus impositiu de l’IBI, on 
l’Ajuntament sí que pot actu-
ar, s’hagi reduït en 10 punts. 
El PDeCAT també recorda 
que l’Ajuntament va heretar de 
l’època de l’Entesa per Igua-
lada un deute milionari, molt 
més alt que tots els municipis 
que ha consultat ERC. “Des 
de 2011, 5,6 milions d’€ han 
anat destinats només a pagar 
els interessos d’aquest deute. 
Recursos tots ells, que es po-
drien haver destinat a altres fi-
nalitats, com ara a reduir l’IBI. 
Però era obligat retornar la 
salut financera a l’ajuntament”. 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L’Ateneu Igualadí ha as-
sumit de forma directa 
la gestió del Cinema 

després de rescindir el contrac-
te que el lligava amb l’empresa 
Giralt Grup, que tenia la res-
ponsabilitat de programar les 
pel.lícules des de la seva inau-
guració, el desembre de l’any 
passat. 
La presidenta de l’Ateneu, Mi-
reia Claret, explicava aquesta 
setmana a La Veu que “al cap 
de sis mesos, hem vist que 
potser seria millor que l’enti-
tat assumís el cent per cent de 
la gestió, per poder garantir 
la sostenibilitat del cinema i 
sobretot per tenir una progra-
mació que s’ajusti molt més a 
l’interès dels espectadors de 
la ciutat. Creiem que podem 
fer-ho nosaltres com si fos una 
parcel.la més d’aquest gran 
rusc que és l’Ateneu”.

L’igualadí Ricard Fusté, nou 
responsable del Cinema
La junta de l’entitat ha nome-

El Cinema de l’Ateneu inicia una nova etapa amb 
l’igualadí Ricard Fusté com a responsable

nat Ricard Fusté, un dels pro-
motors del Cineclub Ateneu i 
vinculat al festival Zoom, com 
a responsable de la sala i de la 
programació, juntament amb 
la col.laboració de Pere Ome-
des, que gestiona el Circuit Ur-
gellenc, amb 25 cinemes, que 
és qui proporcionarà les pel.
lícules. Cars 3, o La Guerra del 
Planeta de los Simios, són algu-
nes de les cintes que s’estrena-
ran en les properes setmanes. 
“Volem continuar amb un ti-
pus de programació amb tres 
o quatre títols a la setmana, a 
partir del setembre, que és el 
que ja volíem des de l’inici. Ho 

tenim molt clar i ho farem”, diu 
Claret. Així, el dilluns es con-
tinuaran passant les pel.lícules 
per als socis de l’Ateneu, de 
l’Auga i als suscriptors de La 
Veu, a un mòdic preu de 4€. Els 
dimarts es destinaran a les en-
titats de la ciutat, els dimecres 
continuarà com a Dia de l’Es-
pectador, els dijous tindran ca-
ràcter més de cine d’autor i de 
Cineclub, deixant els caps de 
setmana per al cine d’estrena. 
En els mesos d’hivern, el Cine-
ma de l’Ateneu va tenir més de 
tres mil espectadors mensuals. 
“N’han vingut més de 18.000 
des de que vam estrenar, això 

fa que el cinema sigui comple-
tament viable”, afirma la presi-
denta de l’entitat. “A més, assu-
mint la gestió nosaltres, també 
ens assegurem que els números 
vagin millor. Som conscients 
que la gent ve al cinema quan 
les propostes que hi han els en-
caixen, i creiem que hi ha cine-
ma per dies”. 
A més, l’oferta d’òpera i dansa 
en cinema ha tingut un èxit 
enorme, amb una mitjana de 
85 espectadors per sessió, molt 
per damunt dels passis que es 
fan en altres ciutats del país. 
Aquesta programació ja està 
contractada per tot l’any.
Claret anima als igualadins 
a anar al cinema de l’Ateneu. 
“Tenim unes condicions de 
comoditat, d’imatge i de so 
realment espectaculars, val 
la pena”, i assegura que “mai 
demanarem diners a l’Ajunta-
ment per gestionar el cinema. 
Ens van ajudar a construir-lo, 
però res més. És la nostra 
obligació que funcioni, i tam-
bé dels igualadins que agafin 
l’hàbit de venir i fer-se’l seu”. 
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“El referèndum 
de l’1 d’octubre divideix 
la societat catalana”
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Francisco Nevado Garzo, exsecretari general de Comissions Obreres a l’Anoia

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Vosté és dels que vota-
ria No, però diu que 
tampoc està d’acord 

amb el referèndum. Per què?
Crec que divideix la societat 
catalana. Avui hi ha una part 
que estaríem pel no a la in-
dependència,  i tampoc per 
aquest referèndum en concret, 
el que passa és que no se sig-
nifica molt. És el que alguns 
polítics en diuen la “majoria 
silenciosa”. Bé, no se si som 
majoria, o bé som minoria. 
Això no se sap. L’únic que sa-
bem és que hi va haver unes 
eleccions autonòmiques el 
2014 en les quals el 47% dels 
vots van ser independentistes, 
i la resta són partits que s’han 
declarat pel No. Jo no estic 
d’acord amb el referèndum, 

Veus del SÍ,            Veus del NO (3)

Nascut a Mata de Alcán-
tara (Cáceres) fa 63 anys, 
Francisco Nevado Garzo 
ha estat un referent in-
discutible durant almenys 
dues dècades en l’activis-
me sindical a la comarca.  
Va arribar a Igualada, on 
va viure en una casa del 
carrer Sant Sebastià, el 
1969, quan comptava 16 
anys d’edat. Després va 
anar a viure a Vilanova del 
Camí. 
Des de 1977 va formar 
part de Comissions Obre-
res, sindicat del que va 
ser Secretari General a 
l’Anoia durant molts anys.
Quan va deixar el càrrec, 
Nevado va regentar un pe-
tit taller tèxtil, i, després, 
va entrar a treballar com 
a operari a Taller Àuria 
Cooperativa i, posterior-
ment, al Mercat Municipal 
de la Masuca. Membre 
fundador del Centre Cul-
tural Extremeny Anoia, 
es desviu per a donar a 
conéixer a Catalunya la 
seva terra, que visita cada 
estiu. És també molt actiu 
a les xarxes socials.

BiO si no és que es modifiquen les 
lleis, que per això estan, per 
modificar-les si és necessari, 
començant per la Constitució. 
Ara comença a haver-hi veus 
a Madrid que parlen d’iniciar 
una negociació abans de l’1 
d’octubre, per posar una data 
d’un referèndum per d’aquí 
deu o quinze anys, pactat.

I si es fa el referèndum del 
proper octubre?
No servirà per a res. La im-
mensa majoria dels partidaris 
del No no anirem a votar, amb 
la qual cosa no tindrà cap va-
lidesa ni a nivell d’Espanya, ni 
en el camp internacional. Jo 
entenc que la independència 
de Catalunya no serà bona ni 
per aquí, ni per a Espanya, a 
curt termini. 

Això ho diu per un motiu 
sentimental, o econòmic?
Per les dues coses. Miri, jo des 
de que sóc aquí, des de 1969, 
sóc conscient que hi ha una 
part, no se si important o no, 
de gent nascuda aquí i amb 
cognoms catalans des de fa 
molts segles, que no se senten 
espanyols. Això és una reali-
tat indiscutible, i a aquesta cal 
donar-li una sortida. El que 
succeeix és que es parla molt 
de diàleg, tant d’un cantó com 
de l’altre, però jo em pregunto 
de què s’ha de parlar. 
Si escoltes Puigdemont, és re-
ferèndum sí o sí. Si escoltes 

Rajoy, tot es basa en la llei... 
Així no es va enlloc. Jo penso 
que hi haurà un moment, no 
se quan, que s’haurà d’arribar 
a un acord. El que sí que de-
mano és que es concreti el di-
àleg... De què parlem? De que 
Catalunya sigui considerada 
una nació cultural, de que es 
recuperin els articles que van 
ser suspesos pel Constituci-
onal respecte l’Estatut d’Au-
tonomia, de que s’arreglin les 
Rodalies, del Corredor Medi-
terrani, del Concert Econò-
mic?... Bé, doncs parlem-ho, 
fem propostes. No em nego a 
que hi hagi un diàleg, i que tot 
sigui discutible. S’ha de canvi-
ar la Constitució? Doncs cam-
viem-la, no passa res.
Quines reaccions troba, en 
una entitat com el Centre 
Cultural Extremeny?
Hi ha molts silencis, en aquest 
tema, a nivell general, quan 
es comenten en segons quins 
llocs. No oblidem que hi ha 
molts llaços barrejats, entre 
parelles, amics de tota la vida, 
d’un cantó i de l’altre... Això fa 
que la majoria de les vegades 
s’evita parlar d’aquest tema. 
Per què? Doncs perque és 
complexe, i, segons com, aixe-
ca ampolles. Aquí la sort que 
hem tingut, a la nostra comar-
ca, és que la gent és molt edu-
cada i no hi ha hagut cap pro-
blema. No hi ha fanatismes, i 
la convivència és bona, que jo 
sàpiga. El qu s’opta, simple-
ment, és per no parlar-ne... 
Quan sorgeix la conversa en 
els bars, la gent intervé molt 
poquet, parlem els que ens 
interessa molt l’actualitat polí-
tica, i poca cosa més. La gran 
majoria guarda silenci. No se 
si això és bo o dolent.

Em diuen que hi ha extre-
menys o andalusos que, quan 
tornen a l’estiu al poble, ja 
se’ls tracta com a catalans in-
dependentistes. Què passa?
Hi ha molt poca informació, 
o, pitjor encara, molta desin-
formació. Jo vaig quasi cada 
any a Extremadura i, miri, 
l’any passat em va xocar per-
que ningú no em va preguntar 
res. Ningú, excepte un amic de 
sempre que viu al País Basc. 
No se per què passa, això, pot-
ser perque la gent ja està can-
sada del tema, o que realment 
hi ha una majoria que no es 
creu que això pugui passar a 
Catalunya. Sí que es veritat és 
que ja fa un temps que quan 
nosaltres anàvem al poble, 
èrem els catalans, o els foras-
ters.  Que em diguessin català 
no em feia res, ans al contrari, 
el que sí em cabrejava és que 

em diguessin foraster... Això 
va canviant últimament, però 
cal encara molta informació.
Miri, li explicarè una anècdo-
ta. Deu fer una mica més de 
deu anys que es va fer un dels 
actes d’agermanament entre 
Montbui i Mata de Alcánta-
ra, i va venir un autobùs amb 
gent gran i també molts joves. 
És clar, la joventut buscava 
també tenir diversió a la nit, 
i em deien “escucha Paco, si 
vamos al centro de Igualada y 
pedimos una cerveza, nos en-
tenderán?”.  Imagini’s, quanta 
informació que manca. 
Les grans cadenes de televisió, 
i els grans mitjans, en moltes 

“Sempre he defensat,  
com a persona 

d’esquerres i procedent 
del moviment 

obrer, la solidaritat 
interterritorial. Però 

això no pot ser per 
sempre, hi ha d’haver 

uns límits”

  “No em nego a que hi 
hagi un diàleg, i que 

tot sigui discutible. Les 
lleis també hi són per a 

canviar-les”
“Que hi ha gent 

aquí que no se sent 
espanyola és una 

realitat indiscutible, i 
a aquesta manera de 

pensar cal donar-li una 
sortida. El que succeeix 

és que es parla molt 
de diàleg, tant d’un 
cantó com de l’altre, 
però jo em pregunto 

de què s’ha de parlar. 
Tard o d’hora s’haurà 
d’arribar a un acord”



“Les grans cadenes de televisió, i els grans mitjans, en moltes ocasions 
el que fan és desinformar a la resta d’Espanya del què està passant 

a Catalunya. Jo porto 48 anys vivint aquí 
i mai m’he sentit discriminat per parlar en castellà”

Paco Nevado, a la redacció de La Veu de l’Anoia.

  IGUALADA | 13Divendres, 14 de juliol de 2017

Veus del SÍ,            Veus del NO (3)

ocasions el que fan és desin-
formar a la resta d’Espanya del 
què està passant a Catalunya... 
Jo porto 48 anys vivint a Ca-

talunya i mai m’he sentit dis-
criminat per parlar en castellà.

Quan sent que en una con-

versa del ministre de l’Inte-
rior es parla de carregar-se 
el sistema sanitari dels ca-
talans, no entén que hi hagi 
molta gent que digui que vol 
marxar?
Crec que el PP ha comés er-
rors molt importants. Un  va 
ser la recollida de signatures 
contra l’Estatut, un altre va 
ser portar-lo davant el Tri-
bunal Constitucional, i un 
tercer gran error va ser quan 
Artur Mas va aparèixer amb 
50 punts davant Mariano Ra-
joy i aquest li va dir que de 49 
parlèssin del què volgués, però 
del punt de financiació i pacte 
fiscal, res de res. Jo penso que 
del tema de la financiació hi 
ha que parlar-ne. Sempre he 
defensat,  com a persona d’es-
querres i procedent del movi-
ment obrer, la solidaritat in-
terterritorial. Però això no pot 
ser per sempre, hi ha d’haver 
uns límits. No se si en la pro-
posta del PSOE de crear un 
Estat Federal això hi té cabu-

da... El que no hi entés mai és  
per què quan Suarez, durant la 
redacció de la Constitució, va 
oferir un concert econòmic als 
catalans, com el del País Basc, 
els d’aquí van dir que no. Aquí 
també hi ha una responsabili-
tat molt gran dels partits polí-
tics catalans, perque en aquell 
moment es van equivocar. Van 
pensar que anar negociant any 
rere any la financiació autonò-
mica sortirien més beneficats 
que Navarra i Euskadi, i no ha 
estat així... Catalunya repre-
senta el 20% del PIB espanyol 
i ha de tenir unes millors con-
dicions econòmiques. 

Vostè es creu el discurs socia-
lista sobre l’Estat Federal?
No. En absolut. És que no li se 
veure massa diferències res-
pecte el que tenim ara. Miri 
el País Basc, ja té quasi totes 
les competències. Catalunya 
en té menys, però també en té 
moltíssimes. La veritable dife-
rència entre les autonomies i 
l’estat federal és que es marca 
un límit competencial. Però 
vaja, no crec jo que a aquestes 
altures el moviment indepen-
dentista català es conformi 
amb un canvi a la Constitució 
i allí on posa “autonomia” posi 
“estat federal”.  O es concreten 
molt bé les coses, o tenim pro-
blema per estona.

Mentre es parla del procés 
sobiranista, es parla poc de la 
situació econòmica. Els sin-
dicats gairebé no tenen cap 
protagonisme, però l’atur i 
sobretot les condicions labo-
rals són un problema impor-

tant. Fa molts anys que no 
es veu algú amb un megàfon 
reclamant solucions al cap-
davant d’una manifestació, 
com vostè havia fet. Com ho 
veu?
Si parlem només de la nostra 
comarca, és realment penós. 
Portem ja 30 anys parlant del 
mateix. De l’arribada del tren 
gran, de més terrenys per a 
polígons industrials, de noves 
infraestructures...  I allí se-
guim. No se si és un tema de 
manca de lideratge, però és 
veritat és que portem tres dè-
cades reclamant les mateixes 
coses. És clar que hem avan-
çat. Igualada i la Conca d’Òde-
na ha crescut, s’ha modernit-
zat, però aquí vam perdre el 
tèxtil i no hi ha hagut una in-
dústria alternativa.  Continua 
havent-hi un atur molt alt, i, 
pel que capto, torna a resur-
gir amb molta força l’econo-
mia submergida, i no li parlo 
del tèxtil, sinò d’altres tipus 
de feines. Això serveix per a 
amortiguar aquest atur, però 
la realitat és que aquí ningú 
no es mou. Algú, sí, hauria 
de treure alguna vegada, i 
aviat, el megàfon.

“Si parlem només de 
la nostra comarca, és 

realment penós. Portem 
ja 30 anys parlant del 
mateix. De l’arribada 
del tren gran, de més 

terrenys per a polígons 
industrials, de noves 
infraestructures...  I 

allí seguim. No se si és 
un tema de manca de 

lideratge”

“No crec jo que a 
aquestes altures 

el moviment 
independentista català 

es conformi amb un 
canvi a la Constitució i 

allí on posa 
“autonomia” posi 

“estat federal”
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La presentació es va fer aquesta setmana a l’Adoberia Bella.

S’inicia la redacció del projecte de les Vies Blaves, que permetran 
passejar a la vora del riu Anoia fins el Llobregat i el mar
REDACCIÓ / LA VEU 

E l vicepresident segon de 
la Diputació i alcalde 
d’Igualada, Marc Cas-

tells, ha presentat aquesta set-
mana a la nostra ciutat l’equip 
redactor del projecte de les 
Vies Blaves, pioner al sud d’Eu-
ropa, per rehabilitar la llera del 
riu Llobregat i els seus afluents, 
Anoia i Cardener. L’acte ha 
aplegat els 29 ajuntaments de 
l’Anoia, l’Alt Penedès, el Bages, 
el Baix Llobregat, i el Solsonès 
que es beneficiaran de la Via 
Blava Anoia i Via Blava Carde-
ner, on s’invertiran 11 milions 
d’euros. 
Durant la seva intervenció 
Marc Castells ha subratllat que 
“l’acte d’aquesta tarda repre-

senta la presentació dels equips 
redactors de les Vies Blaves, un 
projecte que posa en valor la ri-
quesa del territori i que perme-
trà descobrir un part amagada 
de la nostra geografia”.  Castells 
ha afirmat que les Vies Blaves 
compta amb un pressupost 
de més de 25 milions d’euros 
i arribarà a més de 5 milions 
de persones, que “millorarà la 
comunicació dels rius i oferirà 
una xarxa de camins a dispo-
sició de la ciutadania. Un pro-
jecte que es desenvolupa amb 
el suport de tots els municipis 
participants, ja que es farà amb 
el consens de tots”. 
Per a l’alcalde “es tracta d’un 
programa que vol unir la Ca-
talunya interior amb el mar i 
representa la possibilitat de ca-

minar, anar en bici o en tren al 
llarg de 300 kilòmetres de ter-
ritori oferint un producte d’alt 
nivell turístic”. Un projecte que 
“ha de créixer, progressar i que 
en un futur pot enllaçar amb 
les Vies Verdes de Girona, o 
per què no enllaçar el territori 
des de Cadis i fins a Atenes”, ha 
afirmat Castells.
Impulsat per la Diputació de 
Barcelona amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya, 
el projecte de les Vies Blaves, 
amb un pressupost de més de 
25 milions d’euros, convertirà 
en transitables més de 300 qui-
lòmetres a la vora dels rius per 
fer-hi rutes a peu, en bicicleta 
o a cavall.
La Via Blava Anoia segui-
rà els 70 quilòmetres de riu 

per l’Anoia, l’Alt Penedès i el 
Baix Llobregat. Començarà 
a la confluència dels camins 
de Calaf, Sant Martí Sesguei-
oles, Montmaneu i Argenço-

la; i passarà per Jorba fins 
arribar a la Via del Llobre-
gat a Martorell. La inversió 
prevista, en aquest cas, és de 
més de 6 milions d’euros. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) va lliu-
rar dijous, en el marc 

del seu XVII Sopar Empresa-
rial, els Premis que anualment 
reconeixen la contribució dels 
petits i mitjans empresaris en 
el desenvolupament econòmic 
i social de l’Anoia. A l’anterior 
edició, La Veu ja va publicar 
la relació de tots els premiats, 
entre els quals aquest any hi 
havia Publicacions Anoia SL, 
que va rebre un reconeixement 
especial a la seva trajectòria, 
recollit per la directora general 
de l’empresa, Pia Prat. El Sopar 
UEA va tenir aquest any 506 
assistents, tot un rècord, que 
van sopar a l’aire lliure a l’inte-
rior de l’IES Milà i Fontanals, el 
que representa una clara apos-
ta de la patronal anoienca per 
la formació.
El president de l’entitat, Blai 
Paco, va assegurar durant el 
seu discurs que els empresaris 
anoiencs estan “motivats, ani-
mats, implicats i units”, i que 
“junts estem trobant la fórmula 
per treure la nostra comarca de 
la crítica situació en la que es 

El Sopar Empresarial de la UEA, amb més assistència que mai

La Veu de l’Anoia, recollint el premi UEA de Reconeixement Especial. A sota, tots els premiats.

trobava”. Així mateix, va con-
siderar que l’èxit dels fòrums 
empresarials i la gran partici-
pació a l’edició d’enguany del 
Sopar -realitzat pel xef del So-
miatruites, David Andrés- són 
una mostra “que és molt millor 
i més fàcil treballar en equip 
que lluitar en solitari”.
Paco va identificar “quatre po-
tes essencials per millorar la 
competitivitat de l’Anoia”: co-
neixement i actitud, telecomu-
nicacions i subministraments, 
visibilitat a l’exterior, i infra-
estructures, i va fer demandes 
explícites a la Generalitat en 
quant a infraestructures, com 
la variant Abrera-Masquefa, el 
desdoblament Piera-Martorell 
i el de la C-15.
El conseller de Territori Jo-
sep Rull, va fer un important 
anunci en relació al sòl indus-
trial (veure pàgina 8) i l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, va 
reivindicar la bona salut eco-
nòmica de l’Anoia. “La comar-
ca que més exporta a Amèrica 
de la província de Barcelona 
som nosaltres. I la segona que 
més exporta a Europa i l’Àfrica. 
Aquesta és la fortalesa que te-
nim com a territori”.

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

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

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

ES NECESSITA 
ajudant de cuina

per restaurant a Igualada
de dijous a diumenge

tarda - nit
interessats:

airunfoc1966@gmail.com
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Globus de diverses formes es van poder veure a l’EBF 2017.

El mal temps va deslluir l’European Balloon Festival, que va 
comptar amb més globus que mai al cel d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’European Balloon Fes-
tival 2017 passarà a la 
història com aquella 

edició que va estrenar l’herba 
del Parc Central, i el que va 
comptar, fins avui, amb més 
globus participants. Llàsti-
ma del mal temps i les males 
previsions meterològiques, 
que van deslluir força l’esde-
veniment, fins al punt que, 
en el moment més esperat del 
Night Glow, els milers de per-
sones que esperaven un gran 
espectacle es van quedar amb 
un mal regust. Només cinc 
globus -els de casa, bàsica-
ment- van jugar-se-la a mullar 
els seus aparells, i aquest fet 
va contribuïr força a no tenir 
el nivell d’edicions passades. 
El Night Glow ha generat al-
gunes crítiques a les xarxes 
socials.
A més, el debat polític va en-
trar de ple en l’acte, doncs es 
van distribuir octavetes recor-
dant els 400.000€ d’inversió 
que ha costat el Parc Central 
d’Igualada, quelcom que les 
últimes setmanes ha estat 
molt criticat pel PSC local. 
Tot i això, res va evitar que 
l’escenari tingués un aspecte 
sensacional, amb un ambient 
multitudinari, especialment 
divendres i dissabte a la tarda.

Rècord de participants 
i de públic
Segons els organitzadors, 
aquesta edició ha batut rè-
cords de participants i de pú-
blic. El nou espai ha permès 
que els pilots poguessin inflar 
els globus sense perill de mal-
metre les veles i que els més 
de 25.000 espectadors que hi 
ha assistit hagin pogut gaudir 
amb més comoditat d’aquest 
espectacle únic des de les 
graderies o la pròpia gespa. 
El nou espai ha estat un pol 
d’atracció per a pilots vinguts 
d’arreu del món. Un total de 
55 globus han participat al 
festival d’enguany, el que més 
participants ha tingut. Entre 
els globus assistents s’han po-

gut veure diverses formes es-
pecials com un Minion, dos 
mussols i un lleó.
A més, les múltiples activitats 
que es van fer divendres al 
nou espai de la ciutat, el vol de 
tarda i el concert dels SP3 del 
Club Súper 3, van fer viure la 
tarda de divendres més multi-
tudinària de les 21 edicions de 
l’European Balloon Festival. 
Divendres també es va viure al 
matí un Vol de la Ciutat espec-
tacular on els globus van volar 
a tocar dels edificis d’Igualada 
i la ciutadania es va despertar 
amb el soroll dels cremadors 
a tocar de casa. La diana ins-
tal•lada a Cal Font va obligar 
als pilots a sobrevolar durant 
una bona estona la ciutat dei-
xant espectaculars imatges per 
al record. 
Des de l’organització es fa una 
valoració molt positiva del 
certamen. Tot i que les condi-
cions meteorològiques no han 
estat del tot favorables i això ha 
obligat a suspendre els dos vols 
de dissabte i a estrenar un nou 
concepte de Night Glow que 
ha estat molt condicionat pel 
temps. L’espectacle multidis-
ciplinari Night Glow ‘Volàtil’, 
ideat i dirigit per l’artista igua-
ladí Jordi Enrich, ha explicat 
què és per als igualadins volar 
i ha donat a pas a l’encesa noc-
turna de globus que ha comp-
tat amb menys participants 
del que és habitual per la forta 
amenaça de pluja. Tot seguit 
s’ha celebrat el concert de Los 
Manolos en el marc del Festival 
Anòlia, que estan de gira amb 
motiu dels 25 anys dels Jocs 
Olímpics de Barcelona’92.
 
El pilot igualadí 
Àngel Aguirre, guanyador
Els 55 participants han hagut 
d’anar realitzant diverses pro-
ves de vol, com la llebre o la 
diana, i aconseguir punts per 
a la classificació final. El pi-
lot Àngel Aguirre, de l’equip 
Globus Kon-Tiki, ha resul-
tat guanyador absolut de la 
competició d’enguany, seguit 
de Sacha Ham, i del japonès 
Yudai Fujita. 

El Parc Central, ple de gom a gom el dissabte.

Divendres, l’alcalde Marc Castells i la consellera Meritxell Borràs van inaugurar el Parc Central.

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

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



Pastisseria Fidel Serra d’Igualada 
i Forn Ca la Xata de Capellades, 
premiades per la Generalitat

REDACCIÓ / LA VEU 

E n un acte solemne, el 
president de la Gene-
ralitat de Catalunya, 

Carles Puigdemont va lliurar 
dimarts els Premis Nacionals 
a la Iniciativa Comercial i als 
Establiments Comercials Cen-
tenaris 2016. Igualada torna a 
estar-hi present, perquè un 
dels comerços premiats és un 
establiment de la nostra ciutat. 
Es tracta de Pastisseria Fidel 
Serra que ha sigut reconeguda 
per la seva trajectòria de més 
de 100 anys al servei al pú-
blic. També el Forn de Pa ca la 
Xata, de Capellades, ha rebut 
un guardó per ser tenir més de 
150 anys d’existència.
L’acte va tenir lloc al Palau de 
la Generalitat i va comptar 
també amb l’assistència del 
conseller d’Empresa i Conei-
xement, Santi Vila; la directo-
ra general de Comerç, Muntsa 
Vilalta, i el gerent del Con-

  IGUALADA  | 17Divendres, 14 de juliol de 2017

sorci de Comerç, Artesania i 
Moda de Catalunya (CCAM), 
Miquel Rodríguez, entre altres 
autoritats.
Aquests Premis que han arri-
bat enguany a la seva dissetena 
edició, són el reconeixement 
del Govern als establiments 
comercials per la seva trajec-
tòria amb més de cent anys 
d’antiguitat i activitat ininter-
rompuda al servei del comerç.
En el decurs de la cerimònia, 

el cap de l’Executiu ha agraït 
als guardonats la contribució 
al desenvolupament econòmic 
del territori, però, sobretot, 
“que hagueu anat consolidant 
vida, perquè les ciutats que 
perden comerç, perden àni-
ma, esperit”.
El cap de l’Executiu ha assegu-
rat que els premis lliurats avui 
“són reconeixements de gra-
titud pel que heu fet perquè 
aquest país tiri endavant”.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament farà aquest 
estiu inversions per un 
valor total de 155.000€ 

en els centres escolars de titu-
laritat municipal, emmarca-
des en el pla plurianual de mi-
llora i manteniment. La xifra 
suposa un increment de més 
d’un 54% respecte l’any 2016, 
quan ja es van invertir 101.000 
euros. El 2015, aquests recur-
sos van ser de 75.000 euros, 
de manera que, en dos anys, 
s’han vist doblats. 
Aquest pla especial es va in-
corporar al pressupost de la 
corporació precisament ara fa 
tres exercicis, el 2015, amb la 
voluntat de posar al dia i mi-
llorar gradualment els espais 
i recursos dels centres, res-
pondre a les peticions i de-
mandes dels equips directius i 
les AMPAs i reforçar les actu-
acions de manteniment que ja 
s’executen de manera regular 
en escoles i altres instal·laci-

155.000€ d’inversió 
aquest estiu en millorar 
les escoles públiques

ons municipals. 
La regidora d’Ensenyament, 
Patrícia Illa, ha explicat que el 
consistori “actua, amb aquest 
pla de millores que s’executa 
any rere any, amb la voluntat 
de minimitzar i alleujar el des-
gast continu que pateixen els 
centres escolars”. 
Destaquen accions com la re-
novació de cobertes i porxos, 
les reformes de lavabos i les 
noves rampes d’accessibilitat 
que es faran al CEIP Ramon 
Castelltort; les millores en la 
climatització i els envidra-
ments, la pavimentació al 
voltant de la pista exterior i 
les millores en els jocs infan-
tils del CEIP Garcia Fossas; 
les fusteries, envidraments i 
la reforma d’alguns lavabos 
del CEIP Emili Vallès; una 
nova tanca al voltant del pati 
infantil i un nou joc infantil 
al CEIP Gabriel Castellà o les 
adaptacions en els sistemes de 
ventilació de les escoles bres-
sol L’Espígol i La Rosella.   

  93m2 

  2

PIERA:
Josep Vidal

  107m2 

  2

PIERA:  
Noguera 1111.000€

  154m2 

  4

LA TORRE DE 
CLARAMUNT: 
Francesc Cambó

  43m2 

  2

PIERA:
Albers

  69m2 

  2

LA TORRE DE 
CLARAMUNT:
Figueres

Reserva tu cita y sé el primero en visitar tu casa ideal

SÚPEROFERTAS EN PIERA

SOLO DEL 15 AL 21 DE JULIO

www.holapisosenoferta.com/piera900 649 378 ¡Llámanos!

  279m2 

  3

LA TORRE DE 
CLARAMUNT:
Joan Miró

65.000€
76.500€

150.000€
158.000€

104.000€

195.000€

116.000€
136.500€
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Cap de setmana de 
festes del carrer Santa 
Caterina, Carme 
i Travessies

Fi de festa de Sant Cristòfol
REDACCIÓ / LA VEU 

A quests  darrers dies 
han tingut lloc les 
festes de Sant Cristò-

fol. Uns actes que van consis-
tir primerament en el canvi de 
bandera, aquest es va culmi-
nar el dijous dia 6 de juliol, on 
un gran nombre de persones 
es varen reunir per fer la tradi-
cional passejada amb la rua de 
cotxes per els carrers cèntrics 
d’Igualada i degustar un pica 
pica en el taller del banderer 
(Odenauto).
El passat dilluns dia 10 de ju-
liol va tenir lloc la missa en 
honor al patró dels automobi-
listes Sant Cristòfol acompa-
nyada per el cor de Santa Ma-
ria. Una tradicional cerimònia 
que marca la data al calendari 
per molta gent del sector dels 
automòbils, conductors...
Seguidament d’aquest acte es 
va fer la benedicció de vehi-
cles al passeig Verdaguer com 
tants anys enrere podem re-
cordar. 
I es que la festa aquest any s’ha 
partit en dos caps de setmana, 
per tant la festa es finalitzarà 
aquest dissabte amb els plats 
forts de la festa. 
Dissabte dia 15 de juliol a 
partir de les nou del matí, la 
rambla romandrà tallada per 
rebre la segona concentració 
de clàssics. Una concentra-
ció totalment gratuïta per els 
participants i que el que vol es 
superar  les gairebé “quaranta”  
inscripcions que van assistir  
l’any passat.
L’única norma que es posa 
amb els participants  és que 
els vehicles tinguin vint i set 
anys com a mínim. Els vehi-

Aquest cap de setmana es 
celebren les festes dels car-
rers Santa Caterina, Carme i 
Tracvessies. Els acte són els 
següents:
Divendres 14 de juliol
Durant totes les festes, II Con-
curs de dibuix sobre les festes 
del barri. Categories de 6 a 15 
anys. 
21.00 A la placeta Sta. Cateri-
na, inici de les festes.
Espectacle de Percussió, a càr-
rec dels músics del Grup Mal 
Llamp. Correfoc, a càrrec del 
Grup Mal Llamp, que celebra 
la seva diada, acompanyats 
dels Bitxos i Diablons de Va-
carisses. 
22.00 A la placeta Sta. Cateri-
na Botifarrada Popular. Venda 
anticipada de tiquets. Preu: 7€ 
Utilitzarem vaixella biodegra-
dable, gentilesa de Bitok. 
23.00 Ball de vetlla, a càrrec 
de l’Orquestra Liberty. Durant 
la mitja part del ball es farà el 
sorteig d’un pernil, els núme-
ros del qual s’hauran venut 
durant el transcurs de la pri-
mera part. A la 2a part, es farà 
el tradicional ball del fanalet.
Dissabte 16 de juliol
Durant tot el dia, es podrà fer 
donació de sang a la unitat 
mòbil que estarà ubicada a la 
plaça de Cal Font de s de les 10 
del matí fins a les 9 del vespre.
Diumenge 17 de juliol 
11.30 A la plaça d’Espanya, es 
formarà una comitiva que es 
dirigirà a l’església de Santa 
Maria, amb el drac Mal Llamp 
i els seus músics, el gegant Bis-
balet, acompanyats pels mú-
sics de la Colla Gegantera del 
Bisbalet, la farola, els cònsols, 
la bandera, les patrones del 
barri: Santa Caterina de Siena 
i la Verge del Carme, i, el ve-
ïnat.
12.00 Solemne Ofici a l’esglé-
sia de Santa Maria. També 
s’ofrenarà el ball del Bisbalet.
14.30 A la plaça d’Espanya, 
s’oferirà un pica-pica i el sol-
dat.
17.30 al carrer del Carme, on 
hi haurà situada la capella 
amb la imatge de la Verge del 
Carme, Rés del Sant Rosari 
amb la participació del Sr. Flo-
renci Oliva. Un cop finalitzat, 
els cònsols oferiran coca i cava 
a tots els presents.
19.00 a la placeta de Santa Ca-
terina, les tradicionals Hava-
nares amb el grup Mar Serena. 
Durant el descans s’oferirà el 
tradicional rom cremat, i la 
traca de fi de festa.

Nou curs de 
premonitors de lleure 
a Creu Roja Anoia

Creu Roja Anoia posa en mar-
xa un nou Curs de Pre moni-
tors/es en el lleure adreçat a 
joves d’entre 15 i 17 anys amb 
la finalitat de capacitar als 
futurs pre monitors perquè 
puguin realitzar la seva tasca 
educativa de forma creativa i 
responsable, dins el món del 
lleure infantil. Es portarà a 
terme a l’Assemblea de Creu 
Roja Anoia, al Carrer Les Co-
mes, número 34, d’Igualada, 
des del dilluns 10 de juliol, i 
fins el divendres 14 de juliol, 
en horari de 10h a 14h. 
Tindrà una durada de 20 ho-
res i un preu de 45 euros. Les 
inscripcions estaran obertes 
fins el divendres 23 de juny 
i s’hauran de formalitzar a 
través del link: http://www.
cruzroja.es/principal/web/
formacion/informacion-cur-
so?cod_curso=423674 . Per a 
més informació, podeu trucar 
a l’oficina de Creu Roja Anoia, 
al  93.803.07.89.

La piscina del Molí Nou 
estrena un nou elevador 
i grua d’accessibilitat

La piscina municipal del Molí 
Nou d’Igualada ja és plena-
ment accessible des d’aquest 
mes de juliol, després de la po-
sada en marxa del nou eleva-
dor a l’interior de l’edifici i de 
la instal·lació d’una grua a la 
vora de l’aigua que permet el 
bany a les persones amb mo-
bilitat reduïda. La cinquena 
fase de millores d’aquest equi-
pament esportiu, amb una in-
versió d’aproximadament uns 
50.000 euros, s’ha dut a terme 
aquest any 2017 i ha tingut 
com a principal objectiu l’ac-
cessibilitat, sumant aquests 
dos nous elements a totes les 
actuacions per eliminar les 
barreres arquitectòniques exe-
cutades en anys precedents. 
D’aquesta manera, doncs, 
la instal·lació esportiva més 
antiga de la ciutat, que data 
de l’any 1934, ja ofereix avui 
plena accessibilitat a tots els 
seus usuaris.
 

cles s’expossaran per ordre 
d’arribada, començant per la 
Rambla Sant Isidre  amb Ram-
bla Sant Ferran, fins arribar al 
carrer Òdena,  l’accés per tant, 
serà per aquest.
A partir de les onze, els vehi-
cles es retiraran per fer una 
ruta conjunta d’uns cinquanta 
i cinc quilòmetres, per les car-
reteres de la comarca. Hi hau-
rà un punt entremig marcat en 
el mateix roadbook on es farà 
una foto de família per recor-
dar el moment, i tot seguit tor-
nem conjuntament en el punt 
inicial per retrobar-nos i ser 

obsequiats per un pica pica i 
així donar per acabat l’acte. 
És en el final de la tarda doncs 
quan es donarà pas al sopar 
de cloenda de les festes, on tot 
aquell que hagi reservat prèvi-
ament la seva forquilla abans 
del dia 13 de juliol podrà dis-
frutar i despedir les festes amb 
un bon sopar i ball, i serà en 
aquí on es donarà el punt i 
final  dels actes fins a l’any 
vinent. Esperem atraure força 
gent a la rambla, i que any rere 
any es reconegui la concentra-
ció com unes de les més belles 
i importants de la comarca.

Trobada a Igualada amb la federació 
catalana de Clubs i Associacions Unesco
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 8 de 
juliol va tenir lloc a 
Igualada  una trobada 

entre representants del nostre 
Centre i membres de l’execu-
tiva de la FCACU (Federació 
Catalana de Clubs i Associaci-
ons UNESCO).
A la reunió celebrada en les 
dependencies de l’Ateneu 
Igualadí  es va informar de les 
activitats i projectes del centre 
igualadí. En la Sala de Cinema 
es presentaren diversos tre-
balls audiovisuals que el Cen-
tre Unesco per a la Creativitat 
Audiovisual patrocina.

La Delegació de la FCACU 
va ser rebuda a l’Ajuntament 
de la ciutat per la Regidora 

d’Ensenyament Patricia Illa 
que va donar la benvinguda 
als participants.



Moltes sorpreses aquest 
cap de setmana a la 25a 
Festa del barri de la 
Font d’Òdena

Quatre nous agents de 
la Policia Local a Montbui
MONTBUI / LA VEU 

D imecres al migdia ha 
tingut lloc l’acte de 
presentació oficial 

dels quatre nous agents del cos 
de la Policia Local de Montbui 
que recentment han accedit al 
cos de seguretat montbuienc 
en superar un procés selectiu 
realitzat durant els darrers 
mesos.. Aquests quatre agents 
–tres homes i una dona– re-
forcen els efectius del cos i 
s’han incorporat coincidint 
amb l’inici del mes de julol.
L’Alcalde Teo Romero, el regi-
dor d’Optimització i Desen-
volupament Josep Lechuga i 
el sergent en cap de la Policia 
Local de Montbui José Andrés 
González han estat presents 
en aquest acte, amb les noves 
incorporacions.
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El Barri de la Font d’Òdena 
està d’aniversari i enguany 
celebra les noces de plata. La 
festa començarà divendres 
amb una batukada a càrrec del 
grup local “Konkatrons” i a 
continuació hi haurà botifar-
rada popular amb música en 
directe a càrrec del grup Dark 
Season i D&S, el show Polinè-
sia i a última hora disco mòbil. 
Dissabte començarà la jor-
nada amb una de les nove-
tats d’enguany; una festa holi 
amb música, performance, 
animadors/es, tallers de ball i 
tatuatges. A les nou del vespre 
començarà el sopar de germa-
nor, un clàssic que cada any té 
molt èxit entre els veïns i ve-
ïnes, on comparteixen taula 
i conversa amb amics i fami-
liars. A continuació, hi haurà 
ball amb l’orquestra “acuario”, 
formada per set components i 
carregada de cançons i molta 
animació per passar una bona 
vetllada ballant. L’últim dia de 
festa començarà a les onze del 
matí amb un maxi tobogan 
aquàtic de més de 20 metres 
amb flotador gegant. Cap al 
migdia, vermut popular. A la 
tarda, hi haurà espectacle de 
màgia i a les set espectacle 
“Sergi Party Show”, un can-
tant-imitador d’artistes. Fi-
nalment, els Konkatrons tor-
naran per posar el punt final i 
fins a l’any que ve. 

Teo Romero els ha donat la 
benvinguda al cos i els ha 
encoratjat a exercir les seves 
noves responsabilitats amb 
veritable esperit de servei i 
proximitat cap a la ciutadania. 
El batlle destaca que “la se-
guretat ciutadana és una pri-
oritat per a l’equip de govern 
montbuienc. Tenim clar que 
a aquesta àrea cal destinar-hi 
esforços importants, tant des 
del punt de vista organitzatiu i 

de planificació d’accions, com 
des del punt de vista econò-
mic”. Romero va voler agrair 
“l’esforç diari realitzat pels 
membres del cos de segure-
tat montbuienc, l’únic servei 
municipal que funciona les 24 
hores al dia i els 365 dies de 
l’any. Vull destacar la seva pro-
fessionalitat i també el treball 
conjunt i coordinat que realit-
zen constantment amb altres 
cossos de seguretat”.

Continua la Setmana de la Joventut
MONTBUI / LA VEU 

C ontinua la Setmana 
de la Joventut. Una de 
les activitats més es-

perades serà diumenge 16 de 
juliol. Serà la sortida “Humor 
Amarillo”, a Sitges, on caldrà 
superar proves inverosímils i 
tenir molt sentit de l’humor. La 
sortida, que té un preu de 20 
euros, inclou dues hores i mit-
ja d’estada al parc d’obstacles 
i proves, entrepà, assortit de 
saladets, un suc per persona, 
llaminadures i les activitats que 
es vulguin realitzar. La sortida 
cap a Sitges es farà a les 8 del 
matí en autocar i la tornada a 
Montbui cap a les 15 hores. El 
cost de l’autocar va a càrrec de 
l’Ajuntament.
El dilluns 17 es farà una sessió 

Comencen les activitats 
de Festa Major al nucli 
antic de Montbui

Aquest cap de setmana co-
mencen les primeres activitats 
de la Festa Major de Montbui. 
El gruix, però, es concentrarà 
entre els dies 21 i 23 de juliol. 
Entre les novetats d’aquesta 
edició, retornarà el castell de 
focs artificials de final de festa, 
i hi haurà un concert del grup 
de pop “Seguridad Social” al 
bulevard.
Les propostes festives comen-
çaran aquest divendres, amb 
l’organització de la 5a Cami-
nada de la Tossa. Es sortirà 
a les vuit del vespres des de 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu, i 
els excursionistes pujaran fins 
l’emblemàtic cim montbuienc, 
on soparan i podran fer una 
observació gastronòmica. 
L’endemà dissabte 15 de juliol 
a partir de dos quarts de 10 de 
la nit tindrà lloc el Concert de 
Festa Major que organitza la 
Coral SI FA SOL en comme-
moració del 20è aniversari. 
L’activitat es realitzarà a l’es-
glésia de Santa Margarida i 
comptarà amb la col·laboració 
d’excantaires.
El diumenge començarà la 
jornada amb un esmorzar a 
l’Ateneu i seguidament l’ini-
ci d’un campionat de bitlles. 
A partir de les sis de la tarda, 
inauguració de l’exposició de 
Festa Major. Durant la matei-
xa es podrà veure una mostra 
de programes de Festa Major 
antics i actuals, i també foto-
grafies del poble en festa Ma-
jor. A partir de les 8 del vespre, 
al camp de la Sort, es podrà 
veure l’obra de teatre “Estralls”, 
a càrrec de la companyia L’Es-
comesa. Aquesta obra es po-
drà veure en la modalitat de 
pagament “taquilla inversa” 
(l’espectador decideix, un cop 
vista l’obra, pagar allò que 
considera oportú i just).

de ball “Masterclass” a la pisci-
na d’estiu, amb Eva Copoví  a 
les sis de la tarda. Dimarts 18 
de juliol, a la piscina d’estiu, hi 
haurà bany a la fresca, de 21 a 
22 hores, i cinema familiar, a 
les 22 hores, amb la projecció 
de Animales fantásticos y donde 
encontrarlos.  
Dimecres 19 de juliol es farà un 
torneig de futbol sorra a la pis-
cina, a les sis de la tarda (una 
hora abans es podran fer les 
inscripcions). També, durant la 
mateixa tarda, es podrà practi-
car tennis taula a la fresca.
Un altre bany a la fresca amb 
pel·lícula arribarà el dijous 20 
de juliol. La piscina serà l’esce-
nari d’aquesta activitat, on es 
podrà veure la pel·lícula d’ac-
ció “Tarzan”.
El divendres 21 finalitzaran 

totes les activitats. A partir de 
les sis de la tarda, i per segona 
edició consecutiva, s’organitza-
rà al descampat de La Mercè el 
“Montbui Holi Festival”, la gran 
festa oriental dels colors. Hi 
haurà bossa de color gratis per 
als 100 primers participants. El 
preu per a la resta de partici-
pants serà d’un sobre dos euros 
i dos sobres cinc euros. 
Al mateix lloc, a partir de les 
23.30 h, gran festival musical 
juvenil, “Montbui Festival La 
Tribu Show/Romántico Lati-
no”, amb l’actuació de tres DJ’s 
nacionals, show confetti, ani-
mació, mascotes, música de 
“La Tribu Show” i l’actuació en 
directe d’un dels grans músics 
revelació del moment entre els 
joves, “Romántico Latino”. La 
festa és completament gratuïta.

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Aquest cap de 
setmana, festes del 
barri del Camp del Rei 
a Vilanova del Camí

Avui s’inaugura la plaça 
F. Guisado a Vilanova
VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l govern inaugurarà 
aquest divendres la pla-
ça Francisco Guisado, a 

la cruïlla dels carrers Sant Isi-
dre i Alfons XIII.
L’acte començarà a les 19 h i 
es celebrarà amb un berenar 
popular amb xocolata fresca i 

Aquest cap de setmana, el 
Camp del Rei celebra les seves 
festes, amb les següents activi-
tats.
Divendres dia 14 de juliol
20.30 Trons i Tabals. amb Mi-
nixamba i Petits Cabrons. Ini-
ci: Nucli antic del barri (esca-
les del carrer Igualada). Final a 
Can Papasseit.
21.00 Sardinada. Preu tiquet: 
5 euros, jubilats 4 euros. Ame-
nitzada amb música per al re-
cord a càrrec de Dj PD Efa. 
23.00 Jach’us Party. Con-
tra Corrent - Carlos Gómez 
acompanyat per Ricard Llor-
ca i Jordi Aguilar + Birujien 
concert. Els Diabólics Músics 
obriran el concert a ritme de 
batucada. Barra a preus popu-
lars. 
Dissabte 15 de juliol
11.00 Vilarrubias Park. Mati-
nal infantil amb molta aigua i 
escuma. Lloc: pl. Vilarrubias i 
Pista Marta Mata. 
18.30 Concurs de dibuix. Ge-
lats per a tots els participants. 
Lloc: pl. de Can Papasseit
20.15 Taller de rumba catala-
na a càrrec de Rosalba i Ruben 
d’Artístic.
21.30 Foc i Tabals. Correfoc a 
càrrec dels Cabrons De Vila-
nova, Ben Sonats i Moltaxam-
ba. Inici c/ Montserrat (Res-
taurant Nou). Tabalada Final i 
espectacle dels Cabrons.
23.30 Concert. Klam Orques-
tra. 
Diumenge 16 de juliol
11.00 Cercavila cultural. Mos-
tra de cultura popular amb 
més de 2 colles i grups convi-
dats de bastoners, geganters, 
capgrossos, dansaires, falco-
ners, bestiari, dansa urbana, 
cases regionals, grallers, per-
cussió... En finalitzar arrossa-
da de germanor a Can Papas-
seit.
20.00 Ball. Balla salsa, bacha-
ta i coreografies amb el nostre 
profe Josep. Anima’t a partici-
par als assaig de les coreogra-
fies. Fi de Festa a les 22,00 h 
amb Focs Artificials. Lloc: a la 
plaça de Can Papasseit

coca per a tots els assistents.
Les obres d’aquesta plaça han 
prioritzant l’espai lúdic amb di-
versos jocs infantils, una zona 
de paviment de cautxú i un al-
tre espai reservat per a la pràc-
tica del tennis taula. També 
s’hi ha instal·lat una font i s’ha 
mantingut l’estructura per aco-
llir un possible servei de bar.

La campanya Barris 
Antics reparteix 34 premis

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l Mercat Municipal 
va acollir divendres al 
migdia el tradicional 

sorteig dels premis de la cam-
panya Barris Antics. Gràcies 
a la col·laboració d’en Miquel, 
que va fer de mà innocent, 
es van treure les 33 butlletes, 
una per a cada municipi par-
ticipant en aquesta edició.
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
va ser l’encarregada de llegir 
els noms dels guanyadors i 
també de l’establiment que 
havia lliurat la butlleta. Tot 
seguit, es va extreure una but-

lleta per a premiar els comer-
ços locals que han participat 
en aquesta edició i també es 
van treure cinc butlletes ex-
tres per substituir les d’aque-
lles persones que no vulguin 
o puguin gaudir del premi 
que els ha tocat.
Aquesta setmana, després de 
contactar amb totes les per-
sones agraciades, es publica-
rà la llista completa al web 
municipal. El lliurament 
dels premis es farà el proper 
dimecres a les 20 h a l’apar-
cament del carrer Major amb 
Verge de Montserrat.

Gran afluència de gent 
al Mulla’t de Vilanova

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

V ilanova del Camí 
s’ha sumat aquest 
diumenge de mane-

ra molt activa al Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple. Malgrat 
l’amenaça de pluja, finalment 
diumenge el matí va aguantar 
força bé i a les 12 del migdia, el 
salt simultani a les piscines de 
Catalunya també va comptar 
amb una bona representació 
a la piscina de Can Titó. La 
presidenta de l’AEMA, Dolors 
Canal ha agraït la col·labora-
ció dels voluntaris, el suport 
de l’Ajuntament, des de les di-
ferents regidories, i sobretot la 
bona afluència de públic que 
va participar en la campanya, 
ja sigui nedant uns metres o 
comprant algun dels articles 
de merxandatge. 
Tot i que el temps va fer variar 
una mica el programa previst, 
a les 12 tothom era a punt per 
fer el salt a la piscina. Un cop 
a l’aigua la jornada va conti-
nuar amb una animada sessió 
d’Aquagym a càrrec de Mò-
nica Gómez que tal i com ha 
destacat Dolors Canal va aple-
gar homes i dones.
Un any més hi havia diferents 
maneres de mullar-se. Una 
bona colla va optar per nedar i 
van aconseguir fer en total fins 
a 11.300 metres a Can Titó. La 
presidenta de l’AEMA ha des-

tacat el valor incalculable que 
té sentir-se acompanyada per 
les persones que van dedicar 
una part del seu temps, diu-
menge, en aquesta campanya 
del Mulla’t.
Entre els agraïments, evi-
dentment, també un esment 
especial per a les persones 
d’Endinsa’t que van fer un 
photocall espectacular que 
també ha rebut l’aplaudiment 
des de la FEM. 
Dolors Canal també ha desta-
cat l’esforç econòmic que van 
fer moltes persones, cadascú 
dins les seves possibilitats, per 
adquirir algun dels articles de 
la campanya. A Vilanova del 
Camí s’han recaptat 1.160 eu-
ros que es destinaran als pro-
grames d’inserció laboral de 
la Fundació Esclerosi Múltiple 
(FEM).
En conjunt, més de 100.000 
persones s’han sumat a la cele-
bració d’aquesta 24a edició del 
Mulla’t, el segon acte solidari 
més multitudinari de Catalu-
nya. La iniciativa s’ha impul-
sat a més de 625 piscines. 
Des de l’Associació Esclerosi 
Múltiple de l’Anoia han va-
lorat amb gran satisfacció, 
en conjunt, la jornada a les 
sis piscines anoienques: Vi-
lanova del Camí, Igualada, 
Santa Margarida de Mont-
bui, Òdena, la Pobla de 
Claramunt i Capellades. 

ASSESSORIA LABORAL -  FISCAL  -  COMPTABLE
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www.bernadas-associats.com
info@bernadas-associats.com

93 804 24 51
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C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat aESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.
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El sopar veïnal del barri 
de la Pau i la Lluna va 
aplegar 250 persones

Quatre entitats de 
Capellades renoven 
conveni amb l’Ajuntament

CAPELLADES / LA VEU 

E l ple de l’Ajuntament 
va aprovar per unani-
mitat que es renovés el 

Conveni amb 4 entitats de Ca-
pellades, que ja s’han signat els 
darrers anys. Aquestes entitats 
fan una tasca de servei per a 
tothom. La signatura ha tingut 
aquesta darrera setmana.
Aquest és el cas de la Comissió 
de Reis que ha signat un con-
veni per a l’organització de la 
Cavalcada d’enguany, de 2.800 
euros. A la signatura hi van 
assistir l’Alcalde, Aleix Auber; 
el regidor de Cultura, Àngel 
Soteras i el president de la Co-
missió, Sisco Flo.
També se n’ha signat un altre 
amb la Comissió de Festes del 
Carrer per a l’organització de 
les festes d’enguany, per un va-
lor econòmic de 3.000 euros i 
un compromís de col·labora-
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El Barri de la Pau i la Lluna 
ha viscut un cap de setmana 
festiu amb la celebració de dos 
dies d’activitat. El primer, di-
vendres, molt més reeixit que 
el segon, que es va veure afec-
tat pel clima. La valoració en 
conjunt, però, tal i com ha ex-
plicat Marta Trucharte en re-
presentació de la Junta de l’en-
titat, és positiva, sobretot pel 
bon ambient viscut al sopar. 
L’associació de veïns es mostra 
disposada a continuar inten-
tant revitalitzar l’entitat veïnal 
i continuaran perseverant, 
amb la convocatòria d’una as-
semblea, el mes de setembre, 
que esperen “animi a altres 
persones a implicar-s’hi”. 
La festa va començar diven-
dres amb els gegants del barri 
i el ritme de la Xambalada. La 
nit es va animar encara més a 
l’hora del sopar que va aplegar 
unes 250 persones a la pista de 
l’escola Pompeu Fabra.
Dissabte, però, el clima no va 
acompanyar i la pluja va obli-
gar a anular el Correaigua, una 
de les activitats més esperades.
De cara al segon cap de setma-
na de setembre, l’associació té 
previst convocar una assem-
blea per tal de renovar la Junta 
de l’entitat.

ció en els afers logístics. Per 
part de l’Ajuntament van as-
sistir l’Alcalde, Aleix Auber; el 
regidor de Cultura, Àngel So-
teras i la presidenta de l’entitat, 
Laura Amat.
El Ple també ha aprovat el 
conveni amb Xarxa per a la 
programació de la temporada 
d’espectacles. S’ha incremen-
tat la dotació en 500 euros, ar-
ribant així a un total de 2.000.
Un quart conveni signat 
aquesta setmana ha estat amb 
Capellades Comerç. Aquest 
acord dóna una ajuda de 2.500 
euros per part de l’Ajuntament 
i la mateixa quantitat per part 
de Diputació per a la promo-
ció i gestió del Comerç Local, 
alhora que l’entitat es compro-
met a aportar-ne 2.500 més. A 
la signatura hi van assistir l’Al-
calde, Aleix Auber; el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras i la 
presidenta, Paquita Bisbal.

MONTBUI / LA VEU 

E l diputat al Congrés de 
Diputats de Madrid 
per Esquerra Republi-

cana, Joan Tardà, va omplir di-
lluns el Montmercat de Santa 
Margarida de Montbui en un 
acte sobre el referèndum de l’1 
d’octubre i la nova República 
Catalana. Tardà, acompanyat 
de la diputada anoienca Alba 
Vergés i el cap del partit repu-
blicà a Montbui, Jordi Bòria, 
va efectuar un discurs molt 
didàctic i planer. 
“De les banderes no se’n men-
ja”, va iniciar el seu parlament 
Tardà, davant un públic que 
no feia onejar cap Estelada, 
quelcom gens habitual en un 
acte del partit independentis-
ta. El carismàstic diputat va 

Joan Tardà (ERC) omple el 
Montmercat defensant la 
República Catalana

insistir molt en la necessitat de 
participació el proper 1 d’oc-
tubre, indistintament de quin 
sigui el vot dels ciutadans, 
enaltint l’activitat democràti-
ca. Més enllà dels sentiments, 
Tardà va defensar el sentit lò-
gic i econòmic de la indepen-
dència. “Molta gent va venir 
d’altres llocs d’Espanya els 
anys seixanta, ningu no els va 
regalar res i es van fer un fart 
de pencar, també els catalans 
que ja eren aquí, però estaven 
convençuts, i així va ser, que 
els seus fills viurien millor que 
ells. Avui, aquesta equació s’ha 
girat, i aquells avis són els que 
aguanten als néts. Nosaltres 
volem fer foc nou, començar 
una altra vegada per a que els 
nostres fills visquin i siguin 
millors que nosaltres”. 
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Òdena cerca 
matrimonis que 
celebrin les Noces d’Or 
per a fer un homenatge

Dia històric per a 
la Lliga de Capellades
CAPELLADES / LLIGA 

L ’11 de juliol passarà a la 
historia de la Societat 
La Lliga i per tant de 

Capellades, ja que avui pre-
cisament en nom de tots els 
socis i sòcies hem comprat el 
Saló Rosa que de temps im-
memorable teníem llogat a la 
família Godó Rius. 
A les 10.30h del matí la Sra. M. 
Pilar Godó Rius acompanyada 
de la seva filla Pilar Argelich 
Godó i per part de la Lliga el 
president actual Pep Vallès 
Sanmartí, conjuntament amb 
la secretària Anna Font Ra-
bassa i el tresorer Josep Sala 
Serra davant el notari de Ca-
pellades Jorge Minguez Bala-
guer han firmat l’escriptura de 
compra-venda de l’immoble 
situat al carrer del Pilar,  plan-
ta baixa del núm. 17 conegut 
com Saló Rosa. 
Aquesta transacció s’ha pogut 
fer complint l’acord núm. 10 

En el marc de la Fira de la 
Vinyala, el diumenge dia 17 
de setembre d’enguany tindrà 
lloc l’homenatge als matrimo-
nis que enguany facin o ja ha-
gin fet 50 anys de casats i no 
hagin estat homenatjats l’any 
passat. 
Amb aquest motiu, l’Ajunta-
ment busca aquestes persones 
i fa una crida perquè s’apuntin. 
Per participar-hi, cal omplir 
una sol·licitud que es troba a 
la recepció de l’Ajuntament 
d’Òdena, i adjuntar-hi còpia 
de les pàgines del llibre de fa-
mília on hi apareixen les dades 
del matrimoni i la data del ca-
sament. També cal dur una fo-
tografia de la parella d’acabats 
de casar i una altra fotografia 
actual.  Amb aquesta informa-
ció i aquestes fotografies s’edi-
tarà un article que es publicarà 
en el butlletí municipal.

de l’assemblea general de la 
Societat, celebrada el  29 de 
gener d’aquest any. 
Així doncs, la Societat La Lliga 
ha augmentat el patrimoni so-
cial just l’any que es compleix 
el 116è aniversari de la funda-
ció de l’entitat més antiga de la 
Vila de Capellades. 
En aquests moments s’estan 
acabant les obres dels lavabos 
que junt amb la millora de la 
teulada de la cafeteria, el cel 
ras, la instal·lació elèctrica i el 
pintat, fan que l’immoble esti-
gui a punt per gaudi de totes 
les persones que d’una manera 
o altre donen suport a la Cul-
tura local, en aquest cas per 
mitjà de la Societat La Lliga. 
En un moment que ja som 
925 socis, confiem que aug-
mentarem amb nombre, cor-
responent a l’emprenedoria 
que La Lliga s’ha proposat, 
tant a nivell organitzatiu, de 
reformes estructurals i so-
bretot de programació. 

Bon ambient al carrer de 
la Guixera a Òdena

ÒDENA / LA VEU 

C om és tradició, cada 
segon cap de setma-
na de juliol, se celebra 

la Festa del carrer de la Gui-
xera d’Òdena. Enguany s’ha 
celebrat la 26a edició, que va 
començar i cloure amb molta 
participació, tal com apunta 
el president de l’Asocciació de 
Veïns, Antoni Planell Torre-
llardona. 
Ell mateix destaca el gran 
nombre de persones que van 
assistir al sopar celebrat el 
dissabte; 140 comensals, que 
després van poder gaudir del 
Ball que va ser amenitzat pel 
grup Som-hi Band fins les 2 de 
la matinada amb un reparto-

ri variat per a diferens gustos. 
Aquesta vegada el ball lluïa 
també amb parelles que van 
venir d’altres indrets de la co-
marca. A la mitja part es va fer 
el sorteig de la panera que in-
cloïa productes d’alimentació.
I ja el diumenge 9 de juliol 
el vermut per als veïns va ar-
rencar el dia. I no va ser fins 
a la tarda quan el grup d’ha-
vaneres l’Espingari va tocar 
diferents cançons catalanes 
acabant amb l’havanera d’ “El 
meu avi”. Un ambient familiar 
i acollidor, que va anar acom-
panyat amb el tradicional rom 
cremat. I quan va finalitzar 
l’actuació de les havaneres hi 
va haver xocolata desfeta amb 
coca per a tothom.

Avui, homenatge a 
Natividad Yarza a la Pobla

LA POBLA DE CL. / LA VEU 

A vui divendres dia 14 
de juliol a les 7 de 
tarda al teatre Ateneu 

Gumersind Bisbal de la Pobla 
de Claramunt, es durà a ter-
me l’acte d’homenatge i con-
ferència entorn la vida de la 
que va ser mestra de la Pobla, 
Natividad Yarza de l’any 1934 
al 1936 i primera alcaldessa 
de Catalunya al municipi de 
Bellprat.
A més de fer un record de la 
seva figura, volem que ser-
veixi d’homenatge a les seves 
antigues alumnes durant els 
anys de la Segona República. 
Un vincle que malauradament 
es va trencar per l’esclat de la 
Guerra Civil, i que ens agra-
daria recordar amb el testimo-
ni de les protagonistes d’una 
època. La conferència anirà a 
càrrec d’Antoni Dalmau, his-
toriador i escriptor i Isidre 
Surroca, ambdós, estudiosos 
de la seva biografia. Al final 
de la presentació hi haurà un 
torn obert de paraules, mode-
rat per Josep Rabell, per escol-
tar i recollir el testimoni dels 

assistents i les antigues alum-
nes de Natividad Yarza.
Yarza va nèixer a Valladolid. 
Del 1904 al 1905 cursà estu-
dis de mestra a Osca, i el 1906 
començà a exercir com a tal a 
Santa Margarida de Montbui, 
Pontons, Vilada, Malla, Sader-
ra (Oris), Vilanova del Camí, 
Igualada, Gandesa, Cabrera 
de Mataró, Candasnos i final-
ment, el juny de 1930, va ser 
nomenada mestra en propie-
tat de l’escola de Bellprat.
El Portal de la Memòria és un 
espai de diàleg organitzat per 
l’agrupació d’electors Partici-
pa #volemunapoblamillor i 
l’Ajuntament de la Pobla.

Castellolí acollirà 
dissabte la Santa Birra
CASTELLOLÍ / LA VEU 

O rganitzada per 
l’Ajuntament de Cas-
tellolí i la Bromera, 

Castellolí acollirà demà dis-
sabte la “Santa Birra”, la mos-
tra de cervesers de l’Anoia.
Serà en l’immillorable entorn 
de l’església vella de Sant Vi-
cenç. Hi haurà degustació de 
cervesa artesana, gastronomia 
i música en directe amb grups 
de la comarca.
Començarà a les 12 del mig-
dia, i s’allargarà fins a les 12 
de la nit.

Castellolí va recollir 
244€ gràcies a la
participació al Mulla’t

El passat diumenge Castellolí 
va tornar  mostrar la seva so-
lidaritat davant les causes so-
lidàries celebrant el Mulla’t en 
la Pisicna Municipal les Passe-
res. Durant la jornada es va fer 
la venda de material que envía 
la Fundació Esclerosi Múltiple 
fent una recaptació total de 
244,20.
Alhora es van fer aportacions 
en metres nedats, activitat  
molt participativa amb uns  
5100 metres. A tots els parti-
cipants se’ls va fer entrega de 
diploma corresponent.

Avui divendres, prime-
ra edició de la Piscina 
Nocturna a Capellades

Aquest divendres es farà la 
primera edició d’aquest estiu 
de la Piscina Nocturna, amb 
bany gratuït fins la mitja nit.
Aquesta proposta es repetirà 
el divendres 28 de juliol per 
segon cop i per tercer i darrer 
el divendres 4 d’agost, dins el 
torneig de Frontó.
Cal recordar que durant 
aquest mes de juliol a la Pisci-
na Blava cada dimarts i dijous 
de 7 a 8 del vespre es pot gau-
dir de l’English Zumba, una 
proposta que combina l’activi-
tat física animada amb música 
amb la pràctica de l’anglès.



Els instagramers més influents de Catalunya visiten l’Anoia

PRATS DE REI / LA VEU 

D issabte es va celebrar 
la 18a edició del So-
par Romà que orga-

nitza l’ACRS, enguany amb 
diverses novetats. El primer 
d’aquests canvis el va provo-
car la pluja, que va obligar a 
traslladar l’esdeveniment des 
de l’emblemàtica plaça Major 
a la Sala Polivalent de la Co-
operativa. 
Tot i això, l’esforç en decorar i 
condicionar la sala va donar el 
seu resultat, i els prop de 120 
comensals que van participar 
en el sopar van menjar en un 
ambient totalment romanit-
zat. Una altra de les novetats 
va ser el muntatge d’un “pho-
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tocall”, amb la reproducció 
d’una biga i uns tricliniums 
cedits per Cat Patrimoni. Tots 
els convidats que ho van voler 
es van “disfressar” i enfilar a la 
biga per fer-se una fotografia, 
mentre degustaven el vi condi-
mentat amb què s’obsequia els 
participants abans de sopar. El 
menú d’enguany consistia en 
uns complets entrants (more-
tum o crema de formatge, dà-
tils farcits i gàrum), musclos, 
pollastre amb prunes i pastís 
de fruita. A l’hora dels cafès i 
licors va arribar la tercera no-
vetat: la representació d’una 
divertida peça teatral acom-
panyada de música en directe, 
que va significar un magnífic 
punt i final per a la vetllada.

La pluja no va deslluir 
el 18è Sopar Romà dels 
Prats de Rei

ANOIA / LA VEU 

D issabte,  Anoia Tu-
risme del Consell 
comarcal de l’Ano-

ia amb la col·laboració de 
Barcelona és molt més de la 
Diputació de Barcelona, van 
organitzar una trobada d’ins-
tagramers influents per donar 
a conèixer l’Anoia i promoure 
el turisme a través d’Insta-
gram.
Així, es va organitzar una jor-
nada d’un grup reduït d’insta-
gramers influents de Catalu-
nya que junts i acompanyats 
de dos tècnics del Consell 
Comarcal van descobrir un 

trosset de l’Anoia; municipis, 
paisatges, patrimoni, gastro-
nomia, allotjaments,.. 
A la jornada i van participar 
14 instagramers @montsefer-
re, @galarino, @oriolgen31, 
@juanjofuster, @tonipasqual-
cuenca, @javito80, @perepu-
lido, @akanita7, @olgavimo @
pericu16, @bet_tastarutes, @
josepllorach, @lluíscostag i @
monicatore. 
Entre tots ells sumen més de 
600.000 seguidors en els seus 
perfils personals a la conegu-
da xarxa. A més, alguns d’ells 
formen part d’altres perfils 
com @clikcat, @ig_catalonia, 
@anoia_igers, etc. 

Al llarg del mateix dissabte els 
participants van estar penjant 
a la xarxa desenes de “histò-
ries” i al llarg d’aquests dies 
amb el hastag #anoiaturisme 
es podran anar veient altres 
imatges de la jornada. Alguns 
dels instagramers presents van 
aconseguir durant el mateix 
cap de setmana més de 1.000 

“likes” en algunes de les seves 
fotografies. 
La jornada, marcada el matí 
per la pluja, va començar a 
Igualada com a punt de tro-
bada i des d’on, amb mini 
bus va començar la ruta. 
El matí es va visitar Segur 
de Veciana, el nucli i l’Art 
Eclesia, Pujalt i l’Astor on 

van poder passejar pels 
seus carrers de pedra, visi-
tar alguna casa rural i gau-
dir d’un dinar de tastets de 
l’Anoia. La descoberta de 
l’Anoia a la tarda va conti-
nuar cap a Prats de Rei visi-
tant la Manresana i acabant 
a Igualada al cementiri nou i 
a l’European Ballon Festival.

Empresa del sector del metall dedicada a la 

mecanització, ubicada a Igualada precisa  

torner convencional amb experiència. 

Condicions a convenir

Interessats podeu enviar currículum a:

classificatsveuanoia@gmail.com
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Piera es mulla per l’esclerosi múltiple
PIERA / LA VEU 

L a piscina municipal 
va ser l’escenari d’una 
iniciativa solidària que 

pretenia recaptar fons per a la 
investigació d’aquesta malaltia 
neurodegenerativa
El nostre municipi es va su-
mar diumenge 9 de juliol a la 
campanya Mulla’t que s’orga-
nitza cada any amb la voluntat 
de donar suport als afectats 
per l’esclerosi múltiple. La pis-
cina de Piera va ser l’escenari, 
a les 12 del migdia, d’un salt 
col·lectiu a l’aigua que prete-
nia sensibilitzar la ciutadania 
sobre l’existència d’aquesta 
malaltia neurodegenerativa.
Durant tota la jornada es van 
organitzar activitats arreu de 
Catalunya en les que hi van 
participar milers de ciuta-
dans. Set municipis de l’Anoia 
(Igualada, Òdena, Vilanova 

del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, La Pobla de Clara-
munt, Capellades i Piera) es 
van sumar a aquesta iniciati-
va que convocava l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple de l’Anoia 
(AEMA) per sisè any consecu-
tiu.
L’acte solidari va comptar amb 
la participació activa de l’al-
calde de Piera, Josep Llopart, 
i el primer tinent d’alcaldia, 
Jordi Madrid. A les instal·laci-

ons de la piscina es va muntar 
una parada amb tovalloles, 
samarretes i altres productes 
de marxandatge per recaptar 
fons per a la investigació i per 
millorar la qualitat de vida de 
les persones que pateixen es-
clerosi múltiple. Aquest any, 
els beneficis obtinguts es des-
tinen al programa FEM Feina 
que fomenta la inserció labo-
ral i l’apoderament de les per-
sones amb aquesta malaltia.

Tret de sortida al MEV 2017
PIERA / LA VEU 

U nes 200 persones van 
gaudir divendres del 
primer concert del 

cicle amb el grup Tus Vecinos 
que van oferir temes propis i 
versions de cantautors de re-
nom
La plaça del Peix es va condi-
cionar el passat divendres per 
acollir el primer concert del 
cicle A l’estiu, Música en Viu. 
Unes 200 persones van assistir 
a l’actuació del grup Tus Veci-
nos, que van ser els encarre-
gats de donar el tret de sortida 
a un festival que oferirà diver-
ses propostes musicals durant 
els divendres del mes de juliol. 
Entre els assistents no van fal-
tar molts alumnes i exalumnes 
de l’institut Salvador Clara-
munt que es van apropar per 
donar suport al cantant del 
grup, l’Àngel Nieto, que és el 

conserge del centre.
Els pierencs i pierenques van 
poder seure en taules i cadires 
instal·lades per a l’ocasió i van 
tenir la possibilitat de gaudir 
de forma gratuïta d’una copa 
de cava o ampolla d’aigua du-
rant el concert. La presentació 
del grup va anar a càrrec del 
regidor de Cultura, Josep Ma-
ria Rosell. Posteriorment, Tus 
Vecinos van oferir part del seu 

repertori amb temes propis i 
versions de cantautors de re-
nom com Sílvio Rodríguez o 
Paco Ibáñez, entre d’altres.
El MEV 2017 tornarà aquest 
proper divendres, 14 de juliol, 
a partir de les 22 hores a la pla-
ça del Peix amb el concert dels 
Dixieland Preachers, una ban-
da que portarà a Piera temes 
populars, blues, jazz i himnes 
religiosos a ritme de swing.

PIERA / LA VEU 

L ’Ajuntament ha publi-
cat les bases del 41è 
Concurs de Teatre 

Amateur Vila de Piera. Aques-
ta edició se celebrarà del 30 de 
setembre al 2 de desembre i es 
preveu un calendari d’actuaci-
ons que inclourà 10 represen-
tacions teatrals que es faran 
tots els dissabtes al Teatre Fo-
ment de Piera.
El concurs està obert a la par-
ticipació de totes les compa-
nyies i grups teatrals sempre 
i quan els seus components 
siguin amateurs. Les obres 
seran seleccionades per una 
comissió nomenada especial-
ment per a l’ocasió i el resul-
tat d’aquest procés es donarà 
a conèixer en un acte el diu-
menge dia 3 de setembre.
En aquesta edició hi haurà 
premis per als tres primers 

El roure de Pinedes, d’interès comarcal

Bases del 41è Concurs de 
Teatre Amateur de Piera

grups classificats i trofeus a 
la millor direcció, als millors 
actrius i actors principals i 
de repartiment, a la millor 
presentació escènica i un re-
coneixement que serà escollit 
per votació popular.
Les companyies interessades 
en participar en aquesta edi-
ció del concurs tenen temps 
per formalitzar la inscripció 
fins al dia 29 de juliol. Hi ha 
dues maneres d’inscriure’s: 
enviant un correu electrònic 
a l’adreça cultura@ajpiera.
cat (amb un breu historial de 
la companyia, la sinopsi de 
l’obra, una fotografia de quali-
tat i el repartiment) o emple-
nant el formulari disponible 
en aquest enllaç.
Els premis es lliuraran en el 
decurs d’un sopar d’amistat 
que se celebrarà en l’acte de 
cloenda, previst per dissabte 
20 de gener de 2018. 

TORRE DE CLARAM. / LA VEU 

E l diumenge 16 de ju-
liol, tindrà lloc una 
nova edició de la Tor-

reXtrem, una cursa benèfica 
d’obstacles que se celebra a la 
Torre de Claramunt amb l’ob-
jectiu, a més de passar-ho bé, 
de recollir aliments pel banc 
d’aliments del municipi.
La cursa, que enguany arri-
ba a la seva cinquena edició, 
és organitzada i iniciativa de 
l’associació de veïns del mu-
nicipi de La Torre de Clara-
munt amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i també d’em-
preses com Munich, Euroe-
xcavacions de la Rosa, Auto-
servei Cal Pilar, Torre Bikers, 
Construcciones José Martin i 
l’associació de muntanya Riu 
d’Agost.
Per participar de l’activitat 

Arriba la 5a TorreXtrem 
a la Torre de Claramunt

TORRE DE CLARAM. / LA VEU 

E l Consell Comarcal va 
aprovar la declaració 
del roure de les Pinedes 

de l’Armengol arbre d’interès 
comarcal, la sol·licitud la va for-
mular l’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt. L’arbre es troba 
situat i creix, des de fa 400 anys 
aproximadament, al peu de la 
Font de l’Armengol, que dona 
nom al barri de Pinedes de 
l’Armengol. D’aquest brollador 

només cal portar aliments no 
peribles o productes de pri-
mera necessitat que es desti-
naran al banc d’aliments del 
municipi. A més, els organit-
zadors recomanen portar roba 
vella, ulleres de protecció i si 
és possible genolleres.
L’activitat començarà a les 10h 
del matí amb cintes d’equilibri 
Slackline a càrrec de l’associa-
ció de muntanya Riu d’Agost. 
A continuació, d’11h a 12:30h 
s’obrirà la pista plena d’obsta-
cles, neumàtics, muntanyes, 
bales de palla, tolls d’aigua... 
per a totes les edats i pels par-
ticipants, per tal de fer voltes 
de reconeixement del circuit. 
A les 12:30h començarà la 
competició que es dividirà en 
diverses categories: juvenil 
masculí / femení de 14 a 18 
anys i sènior masculí femení 
tots els majors de 18 anys.

natural s’abastia d’aigua l’antic 
Mas Armengol, una masia que 
hi havia en aquest indret que ja 
no es conserva. Les dimensions 
i la presència del roure el fan 
molt important des del punt 
de vista paisatgístic i patrimo-
nial, segons l’informe d’Árbol, 
Investigación y Gestión SL. El 
document considera que les 
obres de la zona han provocat 
una situació de davallada en els 
roures que generarà la mort de 
força branques.



El castell de Tous, de titularitat privada,està documentat des de l’any 960.

El 17 de juliol, 
conferència dels Mossos 
d’Esquadra als 
Hostalets sobre 
mobilitat i educació

Diumenge, portes obertes al Castell de Tous, que 
inicia una nova etapa acollint esdeveniments
ST. MARTÍ TOUS / LA VEU 

E l castell de Sant Martí 
de Tous és una de les 
majors joies del pa-

trimoni medieval català que 
atresora la comarca de l’Ano-
ia. Aquest diumenge al matí, 
l’empresa Espai Gastronomia 
organitzarà una jornada de 
portes obertes per poder-lo 
descobrir en tota la seva ple-
nitud, i tot plegat culminarà 
amb un brindis i vermut per 
celebrar la nova etapa de la 
fortificació com a espai ideal 
per a celebracions, casaments 
i esdeveniments d’empresa.
Espai Gastronomia -que ges-
tiona els espais Ca n’Alzina, 
Can Macià i Hotel Amèrica- a 
partir d’ara també gestionarà 
el Castell de Tous, en garan-
tirà el manteniment i conti-
nuarà obrint-lo al conjunt de 
la comarca perquè el pugui 
apreciar amb tot el seu esplen-
dor. Considerat Bé Cultural 
d’Interès Nacional per part del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, se’n 
té constància documental des 
de l’any 960. De fet, és un dels 
bressols de la història de Ca-
talunya.
Per descobrir-lo, les activitats 
d’aquest diumenge comença-
ran a les 11, quan tindrà lloc 
el primer “tour” per la fortifi-
cació. A mida que la gent vagi 
arribant, s’aniran fent d’altres 
visites guiades per grups, fins 
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Els Serveis d’Atenció a la Gent 
Gran dels Hostalets de Piero-
la organitzen el proper 17 de 
juliol a les 18h al Casal de la 
Gent Gran, una xerrada amb 
títol “Educació per a la mo-
bilitat segura”. Anirà a càrrec 
d’efectius dels Mossos d’Es-
quadra. 

la 1. Llavors, l’alcalde de Sant 
Martí de Tous, David Alqué-
zar, i el gerent d’Espai Gas-
tronomia, Carles Carol, cele-
braran la nova vida donada a 
la fortalesa, amb copa de cava 
i aperitiu per als assistents. 
Durant tot el matí, d’11 a 2, 
també hi haurà servei d’aigües 
i sucs. A més, els petits podran 
gaudir durant tot el matí d’una 
zona de jocs especialment 
pensada per a ells.

Una joia amb racons 
totalment singulars
La visita al castell permet des-
cobrir-hi veritables obres d’art 
de la història de Catalunya, 

com és l’habitació noble, on 
encara s’hi conserva un llit po-
licromat del segle XVIII, que 
s’hauria mantingut intacte 
durant les successives guerres 
perquè, sistemàticament, hau-
ria estat l’estança escollida pel 
capatàs de torn per passar-hi 
la nit. La capella, la bodega, 
els finestrals gòtics i la torre 
quadrada emmerletada són 
d’altres dels elements arqui-
tectònics a assaborir durant la 
visita.
A tall d’anècdota, es té cons-
tància que el 1585, degut al 
casament a Saragossa d’una 
filla, el rei Felip II després la 
va acompanyar a Barcelona 

per embarcar cap a Itàlia. I 
tant a l’anada com a la torna-
da va passar per Tous i hi va 
fer nit. 
El castell és un immoble de 
titularitat privada, com de 
fet ho és qualsevol altra casa, 
que es podia visitar un cop al 
mes gràcies a un acord amb 
els propietaris. A partir d’ara, 
de la mà d’Espai Gastrono-
mia, aquesta fortificació tan 
singular s’obrirà sempre que 
es desitgi al conjunt de la ciu-
tadania, oferint la possibilitat 
d’acollir-hi les celebracions i 
els convits més especials. Un 
espai històric per viure-hi 
moments realment històrics.

Sant Martí de Tous, 
“nucli amb encant”

Anoia Turisme, ha editat un 
nou plànol de les publicacions 
anomenades “nuclis amb en-
cant”, una iniciativa per posar 
en valor els nuclis antics dels 
diferents municipis de l’Anoia 
i  promocionar la comarca.
Així, després d’editar el de la 
Llacuna i Copons, ara s’ha edi-
tat el plànol del nucli de Sant 
Martí de Tous. La publicació 
segueix el mateix format que 
les anteriors, format dibuix en 
el que es destaquen els carrers, 
places i edificis més emblemà-
tics en una cara i de l’altra, la 
descripció de tots ells; monu-
ments, patrimoni i els espais 
més destacats.
La mateixa edició inclou tres 
idiomes; català, castellà i an-
glès i es pot trobar a l’Ajunta-
ment de Sant Martí de Tous, 
Consell Comarcal de l’Anoia 
i es pot descarregar de la web 
d’anoiaturisme.cat .
L’edició d’aquesta publicació 
ha estat possible gràcies al tre-
ball conjunt per l’elaboració de 
continguts de l’Ajuntament de 
Sant Martí de Tous i el Con-
sell Comarcal de l’Anoia i la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona. 

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

www.loop-disseny.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Cap de setmana de Festa Major a Carme
CARME / LA VEU 

E l poble de Carme ce-
lebra aquest cap de 
setmana la seva Festa 

Major. De fet, els actes ja van 
iniciar-se la setmana passada, 
però és aquesta quan arriben 
les activitats més importants. 
La festa va iniciar-se amb un 
tast de gintònics i després hi 
ha hagut una bona oferta cul-
tural de teatre i de competici-
ons esportives. Ahir dijous, ja 

tancada la nostra edició, era 
prevista la ja habitual cada any 
cantada d’havaneres. Els actes 
a partir d’avui divendres són:

Divendres 14 de juliol
21:00h | Església
Repic de campanes
22:00h | Carrer Verge del Car-
me. Sopar popular
00:00h | Pati de Missa
Cercavila amb Protons
01:30h | Carrer Raval de baix
Nit Jove amb La Banda del 

Coche Rojo i discomòbil
Dissabte 15 de juliol
18:00h | Camp de futbol
Partit de Festa Major: CE Car-
me - CF Mediona
20:00h | Pista vella
Concert de Festa Major amb 
l’orquestra Reus Big Band
23:00h | Pista vella
Espectacle musical amb ABO 
Show
02:00h | Pista vella
Concert jove amb el grup The 
Pink Goats i discomòbil

Diumenge 16 de juliol
12:00h | Església
Missa solemne
13:00h | Pati de missa
Sardanes amb la Cobla Lluïs-
sos de Taradell
18:00h | Pati de Missa
Cercavila amb el Ball de Pas-
torets d’Igualada i la Colla ge-
gantera del Bisbalet d’Igualada
20:00h | Pista vella
Ball de vetlla amb el grup Li-
berty
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Intensa activitat esportiva d’estiu 
a la Torre de Claramunt
TORRE DE CLARAM. / LA VEU 

L a Torre de Claramunt 
ha acollit recentment 
el primer del  Torneig 

Beach Volley Tour que es dis-
putarà, a més del nostre mu-
nicipi, a Vallbona d’Anoia i a 
Capellades.
El Torneig a la Torre va su-
perar les expectatives i hi van 
participar 110 participants de 
tota la comarca. Durant tots 
tres dies que va durar el Tor-
neig nombrosos veïns de la 
Torre i de municipis veïns es 
vam apropar per gaudir amb 
tot detall de l’espectacle del 
vòlei sorra. El torneig és orga-
nitzat per l’empresa Jou Esport 
amb el suport de l’Ajuntament 
de la Torre de Claramunt. 
Es realitzen sis categories: 
2×2 masculí, 2×2 femení, 2×2 
mixt, 4×4 masculí, 4×4 feme-
ní i 4×4 mixt. Els guanyadors 
van ser:
2X2 Masculi Plata: Peta Betas
2X2 Masculi Or:que Boina!
2X2 Mixte Plata:al I Mo
2X2 Mixte Or:vives-Grau
2X2 Femení Plata: Desgastem 
Sabates
2X2 Femení Or:calcetes
4X4 Femení: A Qui Ens Lli-
guem?
4X4 Mixte-Masculi: Birras 
Para Todos

Èxit al primer Torneig 3x3 
Padel Club La Torre
Els passats dies 29, 30 de juny 
i 1 i 2 de juliol es va disputar al 
Recinte Torresport el primer 
Torneig de 3x3 Pàdel Club La 
Torre.
Els organitzadors es mostren 
molt satisfets per la bona aco-
llida que ha tingut aquesta 
primera edició arribant al 70 
jugadors provinents de tota 
la comarca. Durant els 4 dies 
que va durar la competició, es 
va poder gaudir de molt bon 
ambient, molta gent especta-
dora i sobretot de bons i igua-
lats partits.
El Torneig és impulsat i orga-
nitzat pel Pàdel Club la Torre i 
patrocinat per l’Ajuntament de 
La Torre de Claramunt, Alba 
Garden, Toyota, Opticalia, 
Maratón Sports i Construcci-
ones Jose Martin.
Els guanyadors van ser en la 
categoria segona masculina 
Ochoa -Victor, en la tercera 
masculina Pinky - Jose, la fe-
menina Giuliana - Sonia i el 
mixt Giuliana - Manu. I els 
subcampions; segona mascu-
lina Fonseca - Carlos, terce-

ra masculina Carlos - David, 
femenina Sandra - Miriam, 
mixt Antonio - Irene.
Més de 300 ciclistes a la 7a 
pedalada Riu d’Agost
Un total de 315 ciclistes es 
van classificar a la 7a peda-
lada Riu d’Agost diumenge 2 
de juliol de 2017, que va tenir 
lloc als voltants de la Torre de 
Claramunt. Aquesta trobada 
esportiva no competitiva va 
néixer  l’any 2011 amb l’objec-
tiu de promocionar l’esport 
de la bicicleta de muntanya 
gaudint dels entorns naturals 
del municipi. L’edició d’aquest 
any va constar d’uns 30 Km 
de traçat tècnic de corriols, 
trialeres, senders i pistes, amb 
un desnivell acumulat de 800 
metres, un recorregut exigent 
amb una exigència física i 
tècnica mitjana-alta.
Els primers classificats de la 

prova van ser el ciclista de 
Carme Josep Enric Farriol 
amb un temps de 1:22:28, se-
guit del ciclista de Balaguer 
Aleix Sierra amb 1:25:38, i 
el ciclista d’Igualada Oriol 
Forn amb 1:25:50. El quart 
classificat, i primer ciclista 
de la Torre de Claramunt, 
va ser Sebastià Santos, amb 
1:25:54.
La pedalada també va comp-
tar amb ciclistes de l’Anoia, 
vinguts d’Òdena, Santa Mar-
garida de Montbui, Vilanova 
del Camí, Jorba, Hostalets de 
Pierola, Capellades, Masquefa 
o Piera, i d’altres provinents 
de municipis catalans com 
Mediona, els Monjos, Vilade-
cans, Cervelló, Parets del Va-
llès, Martorell, Esparreguera, 
Vallirana, Vilanova i la Gel-
trú, Barcelona, Manresa, Sa-
badell o Calafell.
 

LA LLACUNA / LA VEU 

L a Diputació de Barce-
lona ha finalitzat les 
obres de consolidació 

i els treballs de recerca arque-
ològica del castell de Vilade-
màger, a la Llacuna, situat en 
un conjunt arquitectònic do-
cumentat per primera vegada 
l’any 987, en el qual hi desta-
quen diversos trams de mura-
lla, l’església de Sant Pere i les 
restes de l’anomenada torre de 
l’homenatge.
Els treballs de consolidació i 
recerca del castell, realitzats 
pel Servei de Patrimoni Ar-
quitectònica Local (SPAL) 
amb un pressupost total de 
125.000 euros, han suposat 
una important intervenció 
ja que l’edifici es trobava en 
un estat ruïnós i fragmentat. 
Només restava dempeus una 
gran agulla que arribava fins 
a l’alçada original situada a 16 
m sobre la base, però amb una 
secció mínima i amb grans es-
querdes i importants pèrdues 
del material de subjecció de 
les de la fàbriques de pedra 
que posaven en perill la seva 
estabilitat i pervivència.
Com a fase prèvia de la in-
tervenció és va fer l’excavació 
arqueològica de l’interior de 
la torre. Aquest treball va per-
metre documentar que l’aban-
dó de l’edifici es va  iniciar a 
la segona meitat del segle XV.  
Per a l’execució del treballs es 
va haver de muntar una gran 
bastida penjada sobre el pe-
nya-segat que alhora va per-
metre inspeccionar per pri-

Acaben els treballs al 
castell de Vilademàger

mera vegada de prop i valorar 
que els danys i desperfectes 
que patia el monument eren 
encara més importants del 
s’havia previst. Per aquest mo-
tiu es van haver de combinar 
actuacions d’urgència per evi-
tar danys amb les previstes per 
a la consolidació de la torre.
En la intervenció també es va 
restituir una gran part dels 
murs, per als que es van uti-
litzar 46 tones de pedra pro-
vinent de l’enderroc del mateix 
monument situades als peus 
del penya-segat. Tota l’obra 
es va executar amb morter de 
calç seguint les traces de la fà-
brica existent i diferenciant les 
parts noves amb un rejuntat 
mes ple que només s’aprecia 
a curta distancia. Malgrat el 
gran volum de murs que es 
van haver d’afegir s’ha conser-
vat l’aspecte de ruïna que te 
des de fa molts anys.
Un cop consolidada la tor-
re es van iniciar els treballs 
de recerca arqueològica en 
el seu entorn immediat que 
es corresponen amb el recin-
te sobirà i amb les restes més 
antigues del castell de Mà-
ger. Els treballs van permetre 
posar al descobert diversos 
trams de muralla, murs de 
contenció bastits per regula-
ritzar l’abrupta topografia del 
lloc i els vestigis d’una torre de 
planta circular la planta bai-
xa de la qual va ser utilitzada 
com aljub.
Finalment, es va tancar i pro-
tegir el recinte amb un gabi-
ons de malla metàl·lica en els 
que es van depositar les pedres 
sobrants de les obres i que es 
podran ser utilitzades en les 
posteriors actuacions. Totes 
les actuacions han esta finan-
çades amb diversos ajuts de la 
Diputació de Barcelona.
El castell de Vilademàger està 
situat al cim del puig de Mà-
ger, a un quilòmetre i mig del 
nucli urbà de la Llacuna, en 
un altiplà de 145 m de llargà-
ria delimitat per penya-segats 
que forma part d’un dels con-
traforts de tramuntana de la 
serra de la Llacuna, a la qual 
s’uneix a través d’un estret ist-
me.
El terme del castell de Vilade-
màger apareix documentat per 
primera vegada l’any 987. En-
tre els elements que el compo-
sen destaquen diversos trams 
de la muralla, l’església de Sant 
Pere i les restes de l’anomena-
da torre de l’homenatge.



Dimecres comença una atepeïda 
Festa Major de Masquefa
MASQUEFA / LA VEU 

E l proper dimecres 19 
de juliol la vila de Mas-
quefa donarà el tret de 

sortida oficial a la Festa 
Major de Santa Magdalena 
2017. Com és tradició, el punt 
d’inici de la festa el marcarà el 
repic de campanes de les sis 
de la tarda, que donarà pas 
ben entrada la nit al Pregó del 
reconegut i polifacètic actor i 
humorista Toni Albà. A par-
tir d’aquest moment, i durant 
cinc intensos dies, els carrers 
i les places del municipi s’om-
pliran de música, rialles i bon 
humor per donar la benvingu-
da a una programació que, un 
any més, arriba farcida d’ac-
tivitats per a tots els gustos i 
edats. 
Tot seguint l’estela de les dar-
reres edicions, la programació 
d’enguany combina els nous 
formats i les propostes més 
originals amb activitats tradi-
cionals i de cultura popular; 
com ara les actuacions dels 
músics de la Cobla Orques-
tra Montgrins, que aquest any 
tornaran a fer ballar el públic 
en diferents actes en aques-
ta llarga història d’amor que 
uneix la Cobla amb la vila des 
de fa més de 70 anys. No fal-
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taran a la cita, tampoc, actius 
destacats del nostre patrimoni 
popular, com ara el Sopar de 
Festa Major, els correfocs, la 
cercavila, les sardanes o el 
castell de focs, que posaran 
l’accent tradicional en una 
programació amb gran pes, 
novament, del que sens dubte 
constitueix el segell d’identitat 
més característic del nostre 
poble: el teixit associatiu. 
Menció especial mereixen La 
Nit en Blanc, que gràcies a 
l’èxit de les últimes edicions 
s’ha convertit en un dels esde-
veniments més multitudinaris 
del calendari festiu masquefí, i 
el sorteig i anunci del guanya-
dor del concurs Fes Tapes, un 
certamen que assoleix la seva 

4a edició en molt bona for-
ma. I com no podia ser d’una 
altra manera, completaran 
l’ampli ventall d’activitats els 
actes infantils i familiars, les 
competicions esportives, les 
festes joves i els espectacles 
diversos. 
Des de l’Ajuntament es dóna 
les gràcies a totes les entitats 
per l’esforç i temps invertits 
en 
l’organització d’aquesta nova 
edició de la Festa Major i es 
convida a tots els veïns a sor-
tir al carrer i gaudir d’aquests 
dies tan especials. Esther 
Ibáñez, Regidora de Cultu-
ra, ha manifestat la seva sa-
tisfacció per “la transversa-
litat, riquesa i varietat de la 
programació” i ha definit la 
Festa Major com una “clara 
demostració de la bona salut 
de què gaudeixen les entitats 
masquefines i del compromís 
de tot el teixit social amb el 
desenvolupament cívic, cul-
tural i lúdic de Masquefa”. 
Finalment, el consistori con-
vida tots els masquefins a en-
galanar els balcons i finestres 
amb els domassos i, d’aquesta 
manera, contribuir a crear un 
ambient festiu i de poble, a més 
d’expressar conjuntament la 
nostra singularitat com a vila. 

Festa a la residència del 
Sant Crist de Piera

PIERA / LA VEU 

C om cada any a la Re-
sidència Sant Crist 
de Piera, han celebrat 

la seva festa.  Una arrossada 
acompanyada d’actuacions, 
música i bon ambient.
Des de mig matí van anar 
arribat els residents de la Re-
sidència Igualada, que eren, 
com els altres anys, els convi-
dats. Tots als jardí de la resi-
dència, on primer van fer un 
pica pica, mentre esperaven 
la paella.
Un cop dinats van gaudir de 
diverses actuacions, primer 

La piscina del camp de futbol de Masquefa tindrà una coberta

MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa ha iniciat aquest 
mes de juliol els tràmits 

per construir una coberta a la 
piscina municipal del camp 
de futbol. El consistori traurà 
a licitació pública els treballs 
de construcció i la previsió és 
que les obres s’iniciïn durant 
el darrer trimestre d’aquest 
any 2017. 
L’actuació tindrà una durada 
aproximada de set mesos i 
permetrà que els masquefins 
puguin fer ús d’aquest equi-
pament públic al llarg de tot 
l’any. La coberta cobrirà tant 

la piscina, com la zona de 
vestidors i el bar-restaurant. 
En paral·lel, el projecte també 
contempla l’habilitació d’ins-
tal·lacions tèrmiques de bio-
massa. L’actuació té un cost 
total de 2.233.771€. 
Amb aquesta inversió, l’Ajun-
tament de Masquefa aposta 
decididament per consolidar 
al municipi una oferta lúdi-
co-esportiva de màximes ga-
ranties i adaptada als gustos 
i necessitats de tots els veïns; 
que tingui recorregut durant 
els mesos d’estiu, però també 
durant tota la resta del curs. 
Una aposta que enguany ja 
ha començat a donar els seus 

fruits amb un nou rècord 
d’abonaments per a la tempo-
rada d’estiu –més de 2.100 ins-

crits- a la piscina municipal 
del camp de futbol i la piscina 
de l’Alzinar. Tot un èxit que 

permetrà diversificar, reforçar 
i potenciar l’oferta d’oci esti-
uenc a la vila de cara al futur.

els nens i nenes de l’escola 
Apiaria, que van recitar ver-
sos de diversos autors cone-
guts, tant en català com en 
castellà. Després un grup de 
noies va fer una demostració 
de Zumba, que va agradar 
molt.
I finalment un dels moments 
estel·lars de la festa, quan di-
versos treballadors van fer 
una actuació de play-back, 
així doncs van gaudir de la 
Pantoja, Roció Jurado, Joan 
Manel Serrat, la chica ye-ye, 
Marisol,  i d’altres.
Un dia molt intens, especial i 
festiu, que tots van gaudir molt. 

Col·labora:Col·labora:
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ERC i PSC de Masquefa responen 
sobre la gestió de l’Alzinar
MASQUEFA / LA VEU 

E l passat mes de febrer 
l’Alcalde de Masque-
fa, Xavier Boquete va 

efectuar, segons han dit des 
dels grups d’ERC i PSC, “una 
sèrie d’acusacions falses” so-
bre els regidors de l’oposició 
a l’Ajuntament de Masquefa, 
Xavier Pérez (ERC), Oriol Sa-
torre (ERC) i Daniel Gutiérrez 
(PSC). L’alcalde va argumen-
tar, a través d’una suposada 
auditoria encarregada per l’en-
titat l’Alzinar, que aquests regi-
dors “eren culpables del forat 
econòmic de l’entitat i així ho 
va reflectir a tots els mitjans 
de comunicació públics locals 
i a les notes de premsa emeses 
pel servei de comunicació de 
l’Ajuntament”.
A la roda de premsa del passat 
dilluns, 3 de juliol els citats re-
gidors “van demostrar que les 
acusacions eren falses i que a 
més estaven fonamentades en 
una suposada auditoria amb 
greus errors”. Els càrrecs elec-
tes van aportar tot un seguit 
d’informació al respecte, la 
més valuosa, un informe de la 
consultoria Faura i Casas. 
L’auditoria fet pública per l’Al-
calde  “no es pot considerar 
auditoria i conté greus errors. 
En cap cas es justifica l’estat 
d’insolvència de l’entitat l’Al-
zinar”. L’informe efectuat per 
Faura Casas indica diversos 
aspectes importants en relació 
a la suposada auditoria a la que 
fa menció l’alcalde per acusar 
els regidors. Són, segons els 
portaveus de PSC i ERC mas-
quefins, els següients:
- No és una auditoria: La su-
posada auditoria consta de 3 
fulles i annexa un balanç de 
situació a data novembre de 
2015. L’informe facilitat per 
l’entitat l’Alzinar en cap cas pot 
tenir la consideració d’audito-
ria de comptes, ja que el seu 
contingut i format no te cap 
relació amb allò que regula 

l’actual normativa d’auditoria 
de comptes vigent a Espanya 
(Llei 22/2015 d’Auditoria), així 
com tampoc amb les Normes 
d’Auditoria vigents (NIAS-ES, 
aprovades per Resolució de 
l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes de 15 
d’octubre de 2013). Igualment, 
aquest informe no respon a les 
Normes Internacionals d’Au-
ditoria, aplicables de manera 
subsidiària per a aquells tre-
balls d’auditoria que no que-
den expressament inclosos en 
la vigent Llei 22/2015 d’Audi-
toria. 
- Ningú es fa responsable: 
L’informe de la firma Expertus 
que ens ha estat facilitat per a 
la nostra anàlisi, es troba datat 
a Sant Cugat del Vallès el 15 
de febrer de 2016, si bé no està 
firmat ni disposa de cap altra 
evidència que acrediti la res-
ponsabilitat sobre la titularitat 
d’aquest informe. 
- Conté greus errors de càlcul: 
L’informe de la firma Exper-
tus conté greus imprecisions 
de càlcul que distorsionen el 
resultat final de les ràtios de li-
quiditat i de qualitat del deute. 
En cap cas és pot demostrar a 
través d’aquest document que 
l’entitat estigués en clar estat 
d’insolvència.
- L’Alzinar no estaria en con-
dicions de pre-concurs de 
creditors: En cap dels apartats 
de l’informe de “Expertus” es 
fa cap referència a la possible 
existència dels fets que con-

duirien a la declaració d’insol-
vència segons regula la pròpia 
Llei Concursal i l’afirmació de 
l’existència de l’estat d’insol-
vència es fonamenta única-
ment en el resultat d’uns ratis 
i indicadors, calculats amb 
imprecisions manifestes, tal i 
com ha estat ja detallat.
Els balanços dels estats finan-
cers de l’Alzinar entre els anys 
2012 i 2014 “són correctes i 
demostren una gestió honesta 
i apropiada per l’entitat”.
La Consultora Faura-Casas, 
també ha analitzat els balanços 
dels estats financers de l’Alzi-
nar elaborats per Gestiofass 
SL entre 2012 i 2014 (els dar-
rers gestionats per els regidors 
acusats per l’alcalde). Conclou 
que no es posen de manifest 
al tancament dels tres exerci-
cis analitzats xifres deutores 
significatives. L’entitat “no es 
descapitalitza, els ingressos 
augmenten un 30% i el cash-
flow creix un 72%, acabant 
l’exercici 2014 amb un  positiu 
de més de 7.000€”. Finalment, 
tot i les inversions a la piscina 
de 40.000€ aproximadament, 
per tal que Masquefa tingués 
piscina l’any 2014, el fons 
de maniobra “només es va 
situar en una mica més de 
-4.000€”. 
Aquestes dades demostren 
que “la gestió econòmica de 
l’entitat durant el període 
2012-2014 van ser correctes 
i sempre van vetllar per l’in-
terès general de l’entitat”.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E l passat diumenge 9 de 
juliol va tenir lloc una 
nova edició de la cam-

panya Mulla’t que es fa arreu 
de les piscines del país en su-
port als afectats per l’esclerosi 
múltiple amb el salt popular a 
la piscina.
Amb aquesta ja fa més d’una 
dècada que el nostre poble es 
consciencia amb els efectes 

Els Hostalets de Pierola 
compleix onze anys 
fent suport al Mulla’t

Concert de la coral “Ara i Aquí” de Vallbona
VALLBONA / LA VEU 

E l proper dia 23 de Ju-
liol, amb motiu del 
acabament del curs 

2016-2017, la Coral oferirà 
una actuació  pública. Serà a 
les 19,30 hores al local muni-
cipal Jaume Calveras. Durant 
aquest curs, la Coral ha seguit 
incrementant el seu fons de 

cançons, amb assajos  setma-
nals , sota la direcció del mes-
tre Xavier Casanyes i ha ofert 
diverses actuacions públiques:
Al Setembre cantada amb mo-
tiu del dia de la Joventut de 
Vallbona. Al Desembre, can-
tada nadalenca a la Església 
de Sant Bartomeu. Al Febrer, 
actuació a Sant Pere de Riu-
debitlles. Al Abril, cantada de 

Caramelles per tot el poble.
Al Juny, actuació  participati-
va a Castellolí amb corals del 
Bruch, La Llacuna i Castellolí.
Al Juliol, cantada de fi de curs.
La coral vol agrair a l’Ajunta-
ment la cessió del local muni-
cipal, tant per als assajos com 
per a les actuacions publiques. 
En acabar, obsequiaran a tots 
els assistents amb un pica-pica. 

d’aquesta malaltia i que col-
labora a treballar per trobar 
una solució mèdica. Aques-
ta és una actuació que crea 
molt bon ambient entre els 
banyistes i que ve acompa-
nyada per una carpa amb to-
valloles, gorres, samarretes i 
altres productes de marxan-
datge que, cada any, serveix 
per recaptar fons que ajuden 
a la investigació, enguany, 
una mica més de 300€. 

LA LLACUNA / LA VEU 

E nguany 21 joves pro-
vinents d’arreu del 
món – hi ha Rússia, 

Corea, Taiwan, França en-
tre altres, acompanyats de 3 
monitors, realitzaran tasques 
arqueològiques per recuperar 
el poblat iber que hi ha al mu-
nicipi. 
Els alumnes viuran una ex-
periència que els permetrà  
formar-se en els principis bà-
sics de l’arqueologia, conèixer 
tècniques especialitzades en 
la conservació del patrimoni i 

Nova edició del camp 
de treball de Castellar 
a la Llacuna

recuperar el passat iber de La 
Llacuna. A les tardes, se’ls farà 
diverses sortides per a conèi-
xer l’entorn, visites al territori, 
i xerrades i tallers organitzats 
pel mateix equip  tècnic que 
dirigeix les excavacions, Jordi 
Moré i Mireia Sabaté.
A més de l’equip tècnic de les 
excavacions, els participants 
també estaran acompanyats 
per 5 arqueòlegs. Dimecres 
es realitzarà la presentació del 
campus i dijous ja es comen-
çarà amb les  excavacions per 
ajudar a l’equip d’arqueòlegs 
en les tasques de recerca i po-
sada en valor del jaciment.



Calaf acaba amb 
èxit l’any dedicat a 
Laureà Figuerola

Trobada del Consorci de l’Alta Anoia 
per dinamitzar el sector agroalimentari
PUJALT / LA VEU 

M ireia Duran, presi-
denta del Consorci 
per a la Promoció 

de l’Alta Anoia s’ha reunit amb 
Ramon Lluís Lletjos, director 
dels Serveis Territorials d’ 
Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació a la Catalu-
nya Central i Raquel Sánchez, 
Cap de l’Oficina Comarcal del 
Departament d’Agricultura 
a l’Anoia, a Pujalt. En la seva 
trobada, Mireia Duran ha ex-
posat les propostes que té el 
Consorci per tal de dinamit-
zar el sector agroalimentari 
dels pobles de l’ Alta Anoia 
basades en la consolidaritza-
ció d’una xarxa de productes 
autòctons, com el cigronet o 
els embotits, el foment de les 
relacions comercials entre les 
diferents empreses del terri-
tori i la potenciació del treball 
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Més de 150 persones han pres 
part, en la cloenda de l’Any 
Figuerola durant el qual Calaf 
ha commemorat el bicentena-
ri d’en Laureà Figuerola i l’ha 
nomenat fill il·lustre de la vila.
El reconegut economista i po-
lític català va néixer a Calaf el 
4 de juliol de 1816.
Amb la plaça Ravalet plena de 
gent i acompanyats de la fa-
mília Figuerola, la cloenda es 
va iniciar amb el discurs de la 
regidora de l’àrea d’Economia 
i Finances, Montserrat Mases, 
que va fer un repàs de tots els 
actes que s’han dut a terme al 
llarg d’aquest any, relacionats 
amb l’economia i el personatge 
de Laureà Figuerola. Va agrair 
també tots els esforços realit-
zats a tots els col·laboradors 
que han fet possible aquest 
any.
Seguidament, el regidor de 
Cultura, Jordi Fitó, va donar a 
conèixer el cartell guanyador 
sorgit de la segona convoca-
tòria de concurs de cartells, 
que enguany es convertirà en 
la imatge de Festa Major de 
Calaf. La seva autora l’Aloma 
Giralt, va explicar simbolisme 
del seu cartell. L’acte va con-
tinuar amb la inauguració de 
l’escultura dissenyada per Es-
ter Figuerola.
Finalment, l’alcalde Jordi Ba-
dia va acomiadar l’Any Figue-
rola posant el valor l’estimació 
i l’assumpció inequívoca de la 
figura d’en Laureà Figuerola 
pel poble de Calaf, tot ressal-
tant que la seva transmissió, la 
seva obra i el seu pensament 
s’ha de mantenir ben presents 
i ben vius en el nostre dia a 
dia. Com a acte final, l’alcalde, 
l’hereu i la pubilla, van fer en-
trega a la família Figuerola el 
pergamí de fill il·lustre.

cooperatiu pel que fa a la cre-
ació de producte gastronòmic 
des d’un punt de vista turístic. 
De la seva banda, Lletjos ha 
explicat que una de les línies 
prioritàries del Departament 
és el foment i promoció dels 
productes alimentaris de pro-
ximitat, l’agricultura ecològi-
ca, i la transformació de pro-

ducte per donar-li valor afegit. 
Les dues parts, Departament 
d’Agricultura i Consorci, s’han 
compromès a seguir treballant 
plegats amb l’ objectiu de po-
tenciar els productes agro-
alimentaris de l’ Alta Anoia 
tot vetllant per la motivació i 
il·lusió dels joves agricultors 
del territori.

Taller de veu i cant, i missa a l’església 
de la Mare de Déu del Bon Viatge
MONTMANEU / LA VEU 

F a uns dies va finalitzar 
el taller de veu i cant 
que sota la direcció de 

la professora i directora Marga 
Mingote es va impartir durant 
cinc setmanes a Montmaneu. 
A l’Església Parroquial de 
Santa Maria i sota la direcció 
d’aquesta professora es va dur 
a terme un excel·lent concert 
a càrrec de totes les alumnes 
que van participar en aquest 
taller.
D’altra banda, el diumenge 
dia 2 de juliol a l’església de la 
Mare de Déu del Bon Viatge 
de La Panadella es va celebrar 

una missa presidida pel mos-
sèn Enric García. En acabar la 
Coral de Calaf va fer un mag-
nífic concert amb versions 
molt conegudes. Cal recalcar 

que el concert va agradar molt 
al nombrós públic assistent. 
En acabar l’Hotel Bayona 
de La Panadella va oferir un 
aperitiu per a tothom.

L’Ajuntament de Calaf 
beca 147 alumnes de 
centres educatius del 
poble

L’increment de la partida de 
l’actual pressupost de l’Ajun-
tament de Calaf dedicada a 
l’àmbit social es tradueix en-
guany en un augment en el 
nombre de beques atorgades 
per a llibres i material escolar. 
En total, per al proper curs, 
se’n beneficiaran 147 alumnes, 
el que representen 78 famílies, 
21 més que un any enrere. 
D’aquest total, 120 són estudi-
ants de primària i 27 de secun-
dària. Una molt bona notícia 
per a les famílies que compten 
amb fills que estudien a Calaf.

Un 60% més d’ajuts 
que l’any anterior
L’import total dels ajuts con-
cedits ascendeix a 6.774,99 
euros, gairebé un 60% més 
que fa un any. 
La present convocatòria s’ha-
via obert als estudiants de 
l’educació secundària el que 
ha fet incrementar el nom-
bre de sol·licituds de famílies 
rebudes, que ha estat de 95. 
D’aquestes, 17 han estat deses-
timades per no complir amb 
els requisits sol·licitats.
Totes les famílies becades van 
presentar-se a la convocatòria 
del consistori que es dirigia a 
famílies amb una situació so-
cioeconòmica desafavorida. 
L’import de cada prestació 
s’ha determinat per la suma de 
les valoracions econòmiques i 
socials segons els criteris esta-
blerts en les bases de la convo-
catòria.
Segons el resultat de les valo-
racions, els ajuts representen 
entre un 15% o un 50% del 
cost total dels llibres i mate-
rial. Com a màxim, a través 
d’aquestes beques, cada famí-
lia rebrà 250 euros.

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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BÀSQUET / LA VEU 

L a sala de festes “Luz 
de Gas” de Barcelona 
va ser l’escenari de la 

36ª edició de la FESTA DEL 
BÀSQUET CATALÀ 2017 
organitzada per la Federa-
ció Catalana de Basquetbol 
(FCBQ) i presentada per l’ac-
tor català Joan Pera. La Festa 
va estar   presidida pels se-
nyors  Joan Villacampa, vice-
president del CEEB;  Eduard 
Portela, president d’honor 
de l’ACB;  Frank Terrón, ge-
rent de l’IBE en representació 
de l’Ajuntament de Barcelo-
na;  Toni Reig, Director del 
Consell Català de l’Esport; i 
l’amfitrió,  Joan Fa, president 
de l’FCBQ.
Durant l’acte es van lliurar 
guardons a diferents direc-

tius, ex directius i col·labo-
radors, i diplomes als clubs 
que han assolit un ascens 
de categoria i/o títol, així 
com d’altres reconeixements 
especials a jugadors, àrbi-
tres i tècnics, corresponents 
a la temporada 2016-17.
El senyor Joan Villacampa vi-
cepresident del CEEB, va ser 
l’encarregat d’entregar la Me-
dalla al Mèrit Esportiu, cate-
goria d’Argent, a l’ex-directiu 
de l’Òdena Club de Bàsquet, 
en Xavier Fanega Prat.
Cal indicar que les Medalles 
d’Argent als directius van ser 
els darrers reconeixements 
que es van entregar durant 
la Festa, i que a mesura que 
aquests guardonats pujaven 
a l’escenari, l’actor Joan Pera 
anava detallant un breu cur-
rículum de cadascun d’ells. 

El directiu de l’Òdena Club Bàsquet Xavi Fanega és recoegut a la 
36ª Festa del Basquet Català amb la medalla d’argent

ATLETISME/ LA VEU 

L ’atleta Promesa del 
C.A.Igualada Petro-
miralles Marc Sánc-

hez, ha estat seleccionat pels 
tècnics de la Reial Federació 
Espanyola d’Atletisme per 
participar aquest cap de set-
mana, dels dies 13 al 16 de 
Juliol al Campionat d’Europa 
Sub-23, que es dura a terme a 
la població polonesa de Byd-
goszcz. Marc Sánchez hi par-
ticipara amb la selecció espa-
nyola Sub-23 en la prova del 
Salt d’Alçada, essent la seva 
millor marca aquesta tempo-
rada a l’aire lliure de 2,15 m.

Marc Sánchez del CAI al 
campionat d’Europa sub-23 
amb la selecció estatal

ATLETISME/ LA VEU 

E ls rellevistes de l’equip  
Absolut masc. de 4 x 
100 m. del C.A. Iguala-

da Petromiralles participants 
dimecres passat al Campio-
nat de Catalunya de Relleus 
absolut, assoliren una desta-
cada 4ª posició al Campionat, 
amb un nou Rècord d’Iguala-
da absolut de la prova, en la 
competició disputada con-

Rècord d’Igualada del 
CAI al 4 x 100m relleus

juntament amb la 5ª Jornada 
del Critèrium Campmany, al 
Serrahima de Barcelona.
Els 4 rellevistes del CAI, tots 
ells de categ. Promesa,  asso-
lien un gran registre de 42”88  
amb el conjunt  format per Jan 
Roca - Darío Sirerol - Santi 
Ramos i Jordi Yoshinori Mat-
suoka, millorant els 43”28 de 
Victor Pifarré - Jordi Y. Mast-
suoka - Aitor Caldito i Edu-
ard Viles,  del 24 d’Abril 2016.

Ramon Figueras Campió 
del Món de Descens per 
segon any consecutiu
DESCENS/ LA VEU 

R amon Figueras ha 
revalidat el títol de 
Campió del Món de 

Descens per segon any conse-
cutiu, en la categoria Màster 
45. El cap de setmana ante-
rior, a Cadis, ja va tornar gua-
nyar el Campionat d’Espanya 
per setena vegada. Això de-
mostrava que l’estat de forma 
era òptim per afrontar aquest 
Mundial a Andorra. Igual que 
ens els darrers quatre anys, el 
rider Igualadí del equip Best 
– Moto Club Igualada tam-
bé prenia part en el Mundial 
amb tota la il·lusió i compe-

titivitat possible.Malgrat que 
sempre ha estat en el podi fi-
nal, aquesta vegada la pressió 
era diferent ja que era l’ho-
me a batre després que l’any 
passat a Itàlia, es proclamés 
Campió per primera vegada.
El traçat del Bike Park de 
Vallnord, molt tècnic i llarg fa 
que els riders arribin al final 
del mateix, ben esgotats. 
El Ramon ho va tornar a fer, 
i va parar el crono en uns 
5:25:81 per tornar a ser el 
Campió del Món Màster 45 
per segon any consecutiu. El 
Ramon no deixa de sorpren-
dre pels seus resultats i la pas-
sió al descens mountain bike.
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PÀDEL/ LA VEU 

E l primer equip Suba-
ru federat va caure en 
l’últim partit de la 1a 

part de la temporada davant 
el CNI per 2-1 i l’equip de 3a 
femení PàdelCat que per cert 
ha fet una temporada excep-
cional,  va caure 3-0 a ¼ de 
final amb el Vall Hebron.
Edgar Bisbal/Carlos Jiménez 
van cedir en dos sets davant 
Vizcarra/Vilardell, però Joan 
Corcelles Lluís Fernàndez 
van empatar guanyant els seu 
partit en dos set amb la Parell 
Abdelah Zaim/T. Combalia, 
però finalment Isidre Mari-
mon/Marc Corcelles van ce-
dir en el decisiu per 2-0.

Dues derrotes per acabar 
la temporada del Pàdel 
Esquaix Igualada

Les noies Subaru cauen a 
quarts de final i és queden 
fora del play-off al títol.
Gran temporada de l’equip fe-
mení de 3a que tot i perdre en 
el partit que donava un lloc al 
play-of , han completat una 
gran actuació, molt per sobre 
de l’esperat. Mireia Parramo-
na/Rosa Mas van cedir 4-6, 
2-6 amb Laura Carnero/Sara 
Antonio, les dues germanes 
Calvet Joanna i Rosa també 
van perdre el seu partit per 
3-6, 2-6 amb H. Mestres/
Mireia Antonio i finalment 
Encarna Valdés/Trini Pache-
co tampoc van poder sumar 
perdent 5-7, 1-6 amb Gemma 
Miranda/Anna Gasuni.

ATLETISME / LA VEU 

E l diumenge es va cele-
brar la 37a Cursa Pa-
llejà de 10 kilòmetres. 

Un circuit de 5 kilòmetres 
bastant ràpid, tot i que amb 
alguna pujada que trencava el 
ritme, era propici per fer una 
bona marca. Els tres corre-
dors UECANOIA, En David 
Borràs, l’Ismael Molina i en 
Jose A. González van sortir a 
un ritme de 3’38” el kilòmetre 
com tenien establert. En Jose 
A. González Cobacho lidera-
va el segon grup de cursa en 
el qual en David Borràs Valls 
i l’Ismael Molina Escribano 
també formaven part. A par-
tir del kilòmetre 4 el grup es 
va estirar i en Jose A. i en Da-
vid es van despenjar d’aquest 
grup formant un tercer grup 
amb 3 atletes més, mentres 
que l’ Ismael es va quedar sol 

darrera d’aquest a uns quants 
segons. Al kilòmetre 7 al Da-
vid ja no li quedaven forces 
però tot així va continuar l’es-
tel•la d’en Jose A. que no dei-
xava de donar-li ànims i dir-li 
que l’objectiu encara es podia 
aconseguir, l’ Ismael per la 
seva part anava remuntant 
posicions i cada cop s’apropa-
va més als seus companys. Els 
dos últims kilòmetres van ser 
tot un patiment pel David, la 
baixada del kilòmetre 8 al 8 i 
mig van fer que el ritme fós 
molt més ràpid, va avançar 
a tres corredors  però aquest 
sobreesforç li va passar factu-
ra al kilometre 9 on va tindre 
una petita punxada de ritme. 
Per fi va arribar el kilometre 
9 i mig on ja es podia veure 
l’arc d’arribada, aquells 500m 
es van fer eterns, van ser 
progressius, regressius però 
sobretot agònics. L’objectiu 

estava molt a prop però es 
podia escapar per uns pocs 
segons després de  tant i tant 
esforç. Al final, objectiu rea-
litzat, en David no s’ho podia 
creure, per fi va baixar de 37’ 
als 10 kilometres quan fa un 
any feia 43’. 
L’Ismael entrava darrera dels 
seus companys a uns quants 
segons amb la seva millor 
marca dela temporada. Una 
emotiva abraçada entre el 
David i el Jose A.  va a tor-
nar a possar de manifest els 
valors del Club. La classifica-
ció dels nostres va ser, el Jose 
A. González Cobacho 14è de 
la general  i 6è a la categoria 
M4 amb un temps de 36’52”, 
en David Borràs Valls16è de 
la general i 1er a la categoria  
M2 amb un temps de 36’53” 
i l’Ismael Molina Escribano 
17è de la general i 8è amb un 
temps de 37’10”.
 

Podi del Club Excursionista de 
l’UECAnoia a la cursa de Pallejà

.

66€
DISC
76€

FUSION CARBON 105, 21 etapes 21 quotes
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El C.F.Igualada es reforça amb 5 
fitxtages i somia amb l’ascens

FUTBOL / LA VEU 

E l passat divendres, el 
Director Esportiu del 
CF Igualada, en Robert 

Palau, va presentar les noves 
incorporacions del primer 
Equip masculí. juntament 
amb el míster Dani Gimeno
Palau va valorar molt positi-
vament el suport que té de la 
directiva des del primer dia, 
com de tot l’equip tècnic.. 
A la vegada, va confirmar la 
continuitat de:
Dani Lledo, Bernat Sansano, 
Juan Cano, Aleix, Baraldés, 
Eric, Edgar , Güell, Marti 
Just, Fran, Eloi i Abdel.

També es van presentar nous 
fitxatges: 
- Juanjo Carricondo, centr-
campista, provinent del Vila-
nova i la Geltrú.
- Jose Munoz, Porter, pro-
vinent del Sant Ildefons
- Joel Sola i Jesus Peñarrubia 
, migcampista i davanter, pro-
vinents del Nàstic de Man-
resa. 
- Alex Lloie, defensa, pro-
vinent del REUS B
A falta de tancar alguna in-
corporació més , es de desta-
car que 12 jugadors de la dar-
rera temporada segueixen al 
club. Posteriorment, la junta 
va celebrar una reunió infor-

mativa amb famílies de cara 
la temporada vinent. 
Al acabar, va donar pas a l’as-
semblea ordinària on es va 
aprovar el tancament del pres-
supost 16/17 i es va aprovar el 
pressupost per la tempora-
da 17/18. La junta va donar 
compte de tota la gestió espor-
tiva, social i administrativa.                        
Els assistents van agrair la 
informació,  tot desitjant un 
any ple d’exits, però per so-
bre de tot que la familia blava 
disfruti al voltant del futbol, 
i que no es perdi mai el ve-
ritable objectiu del club: for-
mar esportistes i persones en 
els millors valors possibles.

Tres podis del Club 
PatinatgeArtístic 
Igualada a Terrassa

PATINATGE / LA VEU 

E xcel·lent partici-
pació de les noies 
del Club Patinatge 

Artístic Igualada al Tro-
feu Festa Major organitzat 
pel Club Natació Terrassa.
Fins a 9 patinadores es van 
desplaçar a Terrassa el dis-
sabte 01 de Juliol, obtenint 
uns excel·lents resultats, des-
tacant la 1ª posició de la Gi-
sela Santiago en Iniciació C 
Major, la 2ª posició de l’Aina-
ra Varela en Iniciació B Major 
i la 3ª posició de l’Anna Do-
menech en Iniciació B Major.
Les classificacions de to-
tes les patinadores van ser:

-Iniciació A: Ivet Bonet 5ª; 
Berta Roset 11ª.
-Iniciació B Major: Ainara 
Varela 2ª; Anna D. ; 3ª.
-Iniciació B Menor: Ana Fer-
nandez 6ª.
-Iniciació C Major: Gisela 
Santiago 1ª; Abril Domenech 
5ª; Mireia Cutanda 6ª.
-Iniciació C Menor: Maria 
Escoda 8ª.
-Iniciació D Menor: Arlet 
Domenech 13ª.
Amb aquests resultats es veu 
l’evolució de les patinadores 
durant els últims mesos grà-
cies a l’esforç durant els entre-
naments i el treball de l’entre-
nadora Cristina Fernandez.
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Toni Bou s’imposa al trial de la Gran 
Bretanya per sisè any consecutiu 
MOTOR / JOSEP M.VIDAL 

L ’any 2011 el pilot Adam 
Raga va guanyar el tri-
al de la Gran Bretanya 

a l’aire lliure, des de el 2012 
el pierenc Toni Bou ha sigut 
el vencedor d’aquest trial, 
amb els que ja son sis els anys 
consecutius que el guanya.
I es que enguany com en els 
anys anteriors Toni Bou amb 
la Honda ha sigut el clar do-
minador en Parkwood, en 
el cor de Yorkshire, a Tong 
Bradford, amb un total de 
15 zones a fer dues vegades.
Ja el dia abans del trial, el dis-

sabte, Toni Bou va ser el mi-
llor pilot a la qualificació. Pel 
que fa al trial del diumenge, 
per darrera del pilot anoienc 
es classificà el seu company a 
Honda, el japonès Takahisa 
Fujinami, completant el podi 
final Adam Raga amb TRS.

En finalitzar el trial Bou feia 
unes declaracions en les que 
comentava que “no era el 
meu terreny, però he anat cò-
mode. Al final, un error m’ha 
fet apretar per guanyar la cur-
sa. Ha estat un trial molt bo, 
m’he notat molt bé i, després 
del que va passar a Andorra, 

aquí hem tret uns bons punts 
per al campionat. Ens anem 
contents cap Estats Units, la 
propera cursa, amb ganes de 
més resultats com aquests ... “

Després de que l’any passat 
els Estats Units no acollís el 
mundial de trial, enguany es 
disputarà per partida doble 
amb dos trials el dissabte i 
el diumenge amb puntuació 
independent cadascú d’ells. 
Es farà el darrera cap de set-
mana d’aquest mes de juliol a 
Hualapai Mountain Park en-
tre els estats d’Arizona i Ne-
vada, a la vora de Las Vegas.

Els històrics del futbol 
sala a Igualada

FUTBOL SALA / JOSEP MARÍ 

A principis dels anys 60 
diàriament a la pis-
cina municipal del 

Molí Nou  hi havia tres activi-
tats esportives. Un òbviament 
els nedadors del CNI i els 
Delfins, un segon els pilota-
ris –més madurs en edat però 
amb molta fortalesa- i els ter-
cers una colla de joves estu-
diants o de diversitat profes-
sional de tot tipus d´estatus 
social que sense cap referent 
pilotejaven d´una manera 
gens ortodoxa ni conven-
cional per aquella època. 

Sense saber-ho eren els 
inicis del futbol sala.
En un principi el terreny de 
joc  era una pista de bàsquet  
de terra a tocar del frontó. 
Es jugava amb la clàssica pi-
lota  de cuir de futbol amb 
cordatge amb càmara interi-
or i el més curiós i peculiar 
-a falta de recursos- eren les 
porteries. Aquí, punt i apart 
doncs aquestes eren la base 
de l´estructura metàl·lica 
de les porteries de bàsquet. 
Per allí havia de passar la 
“bimba” a més de sortejar 
el porter que normalment 
era el que tenia les condici-
ons físiques més dolentes. 

L´ any 1968 –si la memòria 
no em falla- s´inagura la pis-
cina coberta del Molí Nou i 
de sobte tenim dues pistes 
de ciment una exterior i na-
turalment l´interior a sobre 
de la piscina i que era ide-
al per a nosaltres quan les 
condicions meteològiques 
eren adverses. I de sobte, un 
gran pas endavant al utilit-
zar les porteries de hokey.

En el capítol humà,  sobre 
els anys 70 arriba sabia nova 
-jove i de qualitat futbolísti-
ca- amb la incorporació dels 
“piscineros” del Casal, la qual 
cosa dóna més motivació.
Arriba el famós   “Conta-
mos contigo” del Sama-
ranch i les ànsies de fer 
esport  però no és fins el 
1982 que es crea la Federa-
ció Catalana de Futbol Sala. 

El  hàmbol comença a ser 
popular i passem a jugar 
amb aquestes  porteries.
Com a dada curiosa d´aque-
lla iniciativa esportiva que 
nosaltres anomenàvem “fut-
bito” va sorgir un grup futbo-
lístic que  quinzenalment el 
matí del diumenge es despla-
çava a  Carme per fer un partit 
de futbol i a manca d´instal-
lacions la dutxa era un bany 
al riu que passa per aque-
lla població. Després d´una 
gran riada que va malmetre 
el camp de la veïna població 
actualment es juga a la Pobla. 
 I ara passades més de cinc 
dècades el proper 21 de ju-
liol aquestes llegendes o be-
lles glories es retrobaran en 
un dinar en el Restaurant 
Nou de Vilanova del Camí  
prèvia retirada del tiquet 
a Xurreria Duna  per re-
cordar vells i bells temps. 

S´ha fet un treball de segui-
ment i s´han comptabilitzat 
una vuitantena de jugadors.  
I davant d´aquesta efemè-
ride no tanquem les portes 
a les noves generacions que 
continuen aquesta activitat 
a les Comes. Tots sereu ben-
vinguts. Igual que el pàdel 
avui dia el futbol sala te una 
participació extraordinària.

Els Veterans futbolistes d´Igualada 
celebren la Festa final de campionat

FUTBOL/ LA VEU 

M agnífica jornada de 
germanor la viscu-
da aquest fi de set-

mana, en la festa anual de fi-
nal de campionat de veterans 
futbolistes d´igualada, La 
interacció entre tots els mem-
bres de l´agrupació fou total, 
jugadors, junta, socis, mullers 
i amics, s´aplegáren un any 
més disposats a gaudir de 

valent d´una de les jornades 
més productives de l´entitat. 
Encetáren la jornada els més 
matiners fent una camina-
da per els voltants de Mont-
bui per estitar cames i agafar 
gana.  Alhora, a les pistes de 
pádel els més guerrers prota-
gonitzáren unes emocionants 
i divertides partides de pá-
del.  Amb la gana feta, tots a 
taula a recuperar forces amb 
un bon esmorzar i merescut 

descans. Al vespre, mossén 
Blai oferí una sentida misa en 
record dels socis que ens han 
anat deixant al llarg de tots 
aquestos anys i encamináren 
les seves oracions per pre-
servar la salut envejable d´a-
questa agruapció amb més de 
50 anys d´história.  Després 
gaudirien d´un magnífic so-
par on tothom va gaudir de de 
la teca i la sobretaula amena a 
la fresca serena Montbuienca.   
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Marina Rossell i Obeses enceten aquest cap de setmana 
la segona edició dels Festivals de l’Alta Segarra
MÚSICA/ LA VEU 

M arina Rossell serà 
la primera prota-
gonista de la sego-

na edició dels Festivals Alta 
Segarra que comencen aquest 
divendres, 14 de juliol, a les 
22.30 hores, al Bosc del Ren-
tador de Calaf. L’endemà, a la 
mateixa hora i en el mateix es-
pai, serà el torn d’Obeses que 
presentarà l’espectacle “Ver-
daguer, ombres i maduixes”. 
A dia d’avui encara queden 
entrades per als dos concerts 
que es poden comprar a tra-
vés de la plataforma de ven-
da on-line Tictactickets.es.
 
El Bosc del Rentador és un 
espai recentment recuperat 
que l’Ajuntament de Calaf ha 
condicionat com a espai d’es-
barjo i aquesta serà la prime-
ra vegada que s’hi celebrarà 
un esdeveniment d’aquestes 
característiques. Enguany, a 
més d’aquest espai de Calaf 
els altres concerts tindran 
lloc a la Torre de la Man-
resana dels Prats de Rei, on 
hi actuarà Bikimel i La Iaia, 
i a l’església de Sant Valentí 
de Sant Martí de Sesgueio-
les, on es faran els concerts 
d’Eduard Iniesta i Gossos.
Com en la primera edició, 
el vessant musical del fes-
tival estarà acompanyada 

d’una proposta gastronòmi-
ca ja que abans o després de 
l’espectacle, els espectadors 
podran gaudir d’un petit 
tast gastronòmic amb pro-
ductes de proximitat que co-
ordinarà el Grup Anifalac. 
Aquesta entitat, juntament 
l’Agrupació Cultural Recrea-
tiva Sigarra, del Prats de Rei, 
i la Corriola de Sant Martí 
Sesgueioles col·laboren amb 
Àgora Alta Segarra en l’orga
nització d’aquests concerts. 

Marina Rossell
Marina Rossell presenta-
rà “Moustaki i Cançons de 
la Resistència”, el seu darrer 
treball en el qual revisita te

mes que han marcat història. 
Traduïdes al català per Josep 
Tero, Marina Rossell recull i 
adapta cançons que formen 
part d’un paisatge, un mo-
ment clau, un moment his-
tòric… Cançons destinades a 
crear resiliència i a no oblidar 
l’infortuni i la catàstrofe que 
signifiquen les guerres. Me-
lodies que són gairebé him-
nes, com la “Bella Ciao” que 
van popularitzar els partisans 
italians, o la mítica “Lili Mar-
leen”, que va unir els bàndols 
dels alemanys i dels aliats. Els 
assistents al concert també 
podran escoltar “La Cançó 
dels deportats”, “Si me quieres 

escribir”, “Cant dels Partisans 
Francesos” o “Quanta Guerra”, 
escrita per la mateixa cantant.

Obeses
El dissabte, 15 de juliol, 
Obeses compartirà el seu 
darrer espectacle amb el pú-
blic de l’Alta Segarra, “Ver-
daguer, ombres i maduixes”. 
Basada en proses autobio-
gràfiques i poemes de Ver-
daguer, es tracta d’una òpera 
rock que construeix un fil 
argumental que encara un 
Verdaguer jove i terrenal amb 
un Verdaguer vell, savi i de-
senganyat. Un home sempre 
en tensió és l’arrel de les pa-
raules i la música d’aquesta 
proposta que remet als espec-
tadors als seus propis dubtes.

Entrades
Les entrades anticipades es 
poden comprar a Tictac-
tickets.es i tenen un preu de 
13 euros, i de 20 euros si s’hi 
inclou el tast gastronòmic. El 
preu a taquilla serà de 15 euros 
per a cada concert, 22 en cas 
que també es vulgui fer el tast.
 A més, l’organització va posar 
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, si es vol fegir els tastos gas-
tronòmics és de 100 euros.

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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Concert de fi de temporada de La Casa 
del Teatre Nu amb el grup Sambala
TEATRE / LA VEU 

A vui divendres 14 
de juliol a les 21h 
la Casa del Teatre 

Nu tanca amb l’alegria de 
la música brasilera del grup 
SAMBALA la seva segona 
temporada. Al llarg de l’any 
han passat pel petit escenari 
de la Casa del Teatre Nu ar-
tistes com Òscar Intente amb 
el seu punyent espectacle 
“Una Idea d’Europa”,  en Lluís 
Soler amb el seu impressio-
nant “Canigó”,  la divertida 
comèdia musical de “Vagas 
y Maleantas”, en Jordi Vidal 
amb el seu concert teatralitzat 
“Blonde Paris”o en Cesc Ca-
sanoves amb el seu monòleg 

humorístic “Autoretrat pic-
togràfic”, entre molts d’altres. 
Un públic d’edats i sensibi-
litats diferents i enamorat 
de la cultura i de la peculiar 
vivència artística que ofe-
reix la proximitat i calidesa 
de La casa del Teatre Nu, ha 
omplert la sala de l’antic ma-
gatzem de gra del carrer Prats 
14 de Sant Martí de Tous.

La casa del teatre nu és un 
centre de creació i forma-
ció de públics, que ha om-
plert de cultura el munici-
pi de Sant Martí de Tous, i 
que s’està convertint en un 
punt de referència artístic 
de tota la Catalunya central.
Aquest divendres a les 21h 

clouen la temporada amb 
un concert lluminós, alegre 
i ple de sensibilitat, on hi 
tenen cabuda la poesia, els 
paisatges sonors, el samba 
així com altres ritmes bra-
silers i instruments molt es-
pecials (com ara una tanca 
metàl·lica utilitzada com a 
flauta) que de ben segur no 
deixaran a ningú indiferent.

Recordeu de fer les vostres 
reserves si no us voleu que-
dar sense entrada trucant al 
677519625 o enviant un mail 
a teatrenu@teatrenu.com
Des de les 20h la casa roman-
drà oberta, hi ha servei de bar. 
L’entrada que té un cost de 12€ 
inclou un montadito de regal.  

La Coral de Santa Maria 
celebrà una animada
festa de fi de curs 

MÚSICA/ LA VEU 

E l show de sobretaula 
de la festa de fi de curs 
de la Coral de Santa 

Maria, celebrat el dissabte dia 
8 de juliol a Can Bordis (Jor-
ba), fou dels més complerts, 
variats i animats dels darrers 
anys. Hi participaren una 
vintena de cantaires, a més de 
la mateixa directora i els dos 
pianistes, en catorze números 
distints. Cant coral, solistes, 
pianistes, divertits esquetxs, 
rapsòdia, sarsuela, muntatges 
poètics i musicals i fins i tot 
un sainet escrit per aques-
ta ocasió, configuraren una 

completa vetllada lúdica que 
es va cloure amb una cantada 
d’agraïment a l’amfitrió Isi-
dre Solé Solernou en el desè 
aniversari d’aquests dinars 
anuals. Els i les cantaires de-
mostraren bona fusta d’actors 
i actrius en les seves interven-
cions. Especialment agraïdes 
foren la successió de facècies 
que desvetllaren l’hilaritat de 
tothom. La festa presentada 
per Concepció Cuadras va 
començar amb el tradicio-
nal dinar de germanor, sota 
la direcció d’Elisabet Puñal, 
acompanyada d’Encarna Cà-
novas i la col·laboració d’Isi-
dre Solé i altres cantaires.

La Sala d’Exposicions 
d’Igualada rep les 
pintures de F. García

EXPOSICIONS / LA VEU 

L a Sala Municipal d’Ex-
posicions d’Igualada, 
situada al c/ Garcia 

Fossas 2, acull des d’avui al 
30 de juliol una mostra de 
pintures de Francisco Gar-
cía Verdugo, organitzada pel 
departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament. 

De ben petit, l’artista es va 
iniciar en el món del dibuix 
i la pintura amb professors 
particulars, acadèmies d’art 
i en tallers d’amics artistes. 
La seva és una obra con-
temporània, figurativa, amb 
trets cubistes, influïda pels 
grans mestres com Miró, Pi-
casso o Tàpies. La inaugu-
ració serà avui a les 19:30h.

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
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Els Moixiganguers tanquen el 
primer tram de la  temporada 
actuant a Igualada
CASTELLS/ LA VEU 

E ls Moixiganguers pre-
paren una diada fes-
tiva per tancar la pri-

mera part de la temporada
castellera aquest dissabte a 
les 8 del vespre a la Plaça Pius 
XII. Abans de l’aturada d’estiu
volen actuar a la seva ciu-
tat i arrodonir el magnífic 
primer tram de temporada.
Les dues colles que acom-
panyaran els Moixiganguers 
el dissabte són els Castellers
d’Esplugues i els Castellers de 
Lleida. Les dues colles apun-
ten a dur-hi castells de 8, ja que
els d’Esplugues van fer el seu 

primer 4 de 8 d’enguany aquest 
mateix juliol. La colla de
Lleida espera poder treure 
també aquest castell a Igualada.
Després de la Diada d’Estiu, els 
Moixiganguers s’agafen gaire-
bé un mes de vacances. Tot i
així, les activitats dins la colla 
no s’aturen. I és que al juliol, 
la canalla de la colla marxa en
les seves tradicionals colònies. 
A més, a l’agost tota la colla 
se’n va a fer castells a Leitza
(Navarra), poble que ja 
han visitat i on són es-
pecialment ben rebuts.
La colla reprendrà els seus 
assajos habituals de dimecres 
i divendres el 16 d’agost, per
preparar amb ganes i il·lu-

sió l’actuació de Festa Major. 

Castells de 7 a Esparreguera
Aquest darrer diumenge els 
Moixiganguers van actuar a 
Esparreguera en motiu de la 
seva Festa Major. Ho van fer 
convidats per la colla amfitri-
ona, els Castellers d’Esparre-
guera i acompanyats també 
dels Bordegassos de Vilano-
va. Després d’una cercavila 
pels carrers d’Esparreguera, 
les colles van començar la 
diada amb els tradicionals 
pilars d’entrada caminats. Els 
Moixiganguers van descarre-
gar tres castells de la gamma 
bàsica de 7: 3 de 7, 4 de 7 amb 
agulla i 4 de 7. 

2ª edició de la Gaspar 
Design Fest

DISSENY/ LA VEU 

E l dijous passat a l’espai 
Kiosk del Rec es va 
celebrar la “La Gas-

par Design Fest”. Una festa 
de fi de curs i comiat de tots 
els qui s’han graduat el curs 
2016-2017.

En la festa, oberta a tothom, 
i amb la presencia de la regi-
dora d’ensenyaments artístics 
Maribel Cuadras i el regidor 
de cultura Pere Camps, es 
van mostrar alguns dels pro-
jectes més vistosos i destacats 
del curs, també es van poder 
veure els treballs guanyadors 

dels concursos convocats pel 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat amb les em-
preses Clipper i Marcó. 

Així mateix es va mostrar el 
cartell seleccionat de la festa 
major d’enguany i es va ex-
plicar el procés de generació 
que s’havia portat a terme en 
un maratonià workshop a La 
Bella el dia anterior.

Acabat l’acte, en el que van 
assistir, a més dels alumnes, 
professionals del disseny i les 
arts gràfiques, es va oferir un 
refrigeri amb la música selec-
cionada per la DJ Anna Albet.

CABARET:  TEATRE VICTORIA

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

Temporada 
2016 - 2017

Dia 28 d’Octubre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. 
Entrades garantides a platea
L'història transcórre en els darrers anys de la República de Weimar, en un Berlín decadent i assotat per la crisi del 29. Una ciutat que es segueix 
aferrant inútilment a la il·lusió d'aquells anys d'esplendor que la van magni�car poc temps enrere. El Kit Kat Club, el club nocturn de la �cció, obre 
les seves portes cada nit per a entretenir a un públic ansiós per oblidar, encara que sigui per un parell d'hores, el mal que plana per damunt dels 
seus caps.

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

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

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

Dia 08 d’Octubre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al LICEU. 

Entrades garantides a platea

Enveges i conspiracions, però també passions amoroses, gelosia, venjances i el perdó es troben en una obra mestra de Verdi que va despertar les 
ires i prohibicions de la censura del moment, obligant al compositor i llibretista de fer-hi canvis: de la Suècia original al llunyà Boston. 

Torna al Liceu el gran tenor polonès Piotr Beczala amb un dels seus títols de capçalera, al costat de la soprano Ekaterina Metlova. El muntatge de 
Vincent Boussard reforça l'ambient fosc i de misteri que envolta la peça, compta amb vestuari de Christian Lacroix i amb la sobrietat 
escenogrà�ca de Vincent Lemaire, que permet concentrar l'atenció en el nucli dramàtic de la partitura. El repartiment, dirigit per un veritable 
especialista com és Renato Palumbo, presenta a més dos referents en el cant verdià: D. Zajick i D. Hvorostovsky. 

UN BALLO IN MASCHERA:  GRAN TEATRE DEL LICEU
Anem al teatre!
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ATENEU / LA VEU 

Amb el nom IGD Batx, 
l’Ateneu Igualadí im-
pulsa un programa 

de suport als Treballs de Re-
cerca que tractin temes lo-
cals i comarcals. L’objectiu 
és promoure recerques sobre 
temes locals que puguin que-

L’Ateneu dona suportals treballs 
de recerca de Batxillerat que 
tractin temes locals

dar com a pòsit d’investigació 
i coneixement per la ciutat. 
El programa dóna suport 
als alumnes oferint-los as-
sessorament i eines per 
poder fer el seu treball, 
complementant així la tuto-
rització que fan els profes-
sors dels diferents instituts.
IGD Batx té tres fases. En 

una primera fase s’ofereix un 
llistat de temes sobre Iguala-
da i l’Anoia per tal de donar 
idees a aquells alumnes que 
no tenen clar el seu tema de 
recerca. A partir d’aquí, tant 
per aquells alumnes que vul-
guin acollir-se a algun tema 
proposat com pels que ja 
el tinguin escollit, l’Ateneu 
Igualadí ofereix tot un se-
guit d’eines per facilitar-los 
la tasca de recerca en col·la-
boració amb l’Arxiu Comar-
cal i la Biblioteca Central. 
El programa també comp-
ta amb diferents persones 
que fan un seguiment del 
treball i a les quals l’alum-
ne pot recórrer per resoldre 
dubtes o per demanar-los 
contactes de fonts d’infor-
mació. Un cop fet el treball, 
IGD Batx ofereix una difu-
sió del resultat de la inves-
tigació a través de la xarxa i 
els mitjans de comunicació.
Tota la informació del progra-
ma es troba a la pàgina web 
batxillerat.ateneuigualadi.cat. 

MÚSICA/ LA VEU 

E l dissabte 22 i el diu-
menge 23 de juliol se 
celebra la XII edició 

del GONG, el festival dedicat 
a les noves sonoritats, a les 
Coves de Salnitre de Collbató, 
al Parc Natural de Montserrat.
L’escenari principal del festi-
val és l’interior de les Coves 
de Salnitre, la sala anomena-
da ‘La Catedral’, -per les se-
ves dimensions-, un auditori 
natural amb una excel·lent 
acústica per les formes si-
nuoses de les seves parets. A 
més, el festival compta amb 

un segon escenari, la Terrassa 
del Gong, un espai obert a la 
mateixa muntanya des d’on es 
té una magnífica panoràmica 
del Parc Natural de Montser-
rat i fins al mar.
Com a novetat, el GONG 
2017 suma a la seva pro-
gramació musical l’INPIRA 
2017, uns sèrie d’activitats 
al llarg dels dos dies del fes-
tival, centrades en la mu-
sicoteràpia. INSPIRA 2017 
organitza quatre tallers, un 
dinar d’un arròs cuinat amb 
energia solar i un concert 
exclusiu a l’Ermita de la Sa-
lut de Collbató.

Arriba la XII edició del 
GONG de Collbató

Maria Khan, a “Lluitadores”, posa en valor i 
visibilitza les vides de quatre dones lesbianes grans

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

U na solvent trajectò-
ria ens presenta a la 
cineasta María Khan, 

el nom artístic de la búlgara 
Maria Popova, que va iniciar 
els estudis cinema al seu país 
i va proseguir-los posterior-
ment a Madrid, graduant-se 
en Direcció de Cinema i Re-
alització de Televisió. Segui-
dament, unes realitzacions 
publicitàries i altres treballs 
televisius van encaminar-la 
a dirigir el seu primer docu-
mental independent, “Iguals”, 
sobre les celebracions de l’Or-
gull Gai. Més creacions amb 
un segell  personal van convi-
dar-la a un trasllat a Barcelo-
na,   on van sorgir creacions de 
tipus experimental sobre te-
mes d’actualitat, no mancats 
de crítica social. En suma, 
la seva cinematografia fa es-
pecial al·lusió a la temàtica 
LGTB, un marc -i sobretot en 
alguns aspectes d’aquest col-
lectiu- en el qual mai ha vol-
gut encasellar-s’hi, però per 
al qual ha incidit particular-
ment en la identitat de gènere 

i tot el referent a la sexualitat 
a fi d’estudiar les vivències 
d’aquelles persones que defu-
gen la patriarcal norma hete-
rosexual. Així doncs, desco-
brir a diferents components 
dels col·lectius de Gais, Les-
bianes, Transsexuals i Bisexu-
als, a més d’entrar en un debat 
profund amb ells, va portar-la 
a la realització d’uns docu-
mentals encaminats a una 
intensa campanya de sensibi-
lització pública contra qual-
sevol forma de discriminació.
Els seus documentals, defini-
tivament, constitueixen una 
successió indistinta de testi-
monis de personatges sortits 
de l’armari, amb el propòsit 
de denunciar els actes homò-
fobs que segueixen essent una 
amenaça social. Per exemple, 
“Vides Transsexuals”, un film 
premiat, gràcies als corpre-
nedors testimonis dels seus 
protagonistes -des realitats i 
conviccions no sempre coin-
cidents- va suposar un ve-
ritable punt de partida per 
a un important debat social 

sobre temes de marginals 
massa compromesos, com és 
ara: la identitat de gènere, la 
transsexualitat, el transgè-
nere, etc. I, si bé als nostres 
dies Maria Khan podria ser 
considerada la directora que 
més ha visibilitzat al col·lec-
tiu LGTB, sense caure mai a 
plantejar veritats absolutes; 
donar veu al col·lectiu LGTB 
-per a ella- és una tasca com-
plexa a la qual li calen moltes 
veus, i no una de sola. De fet, 
ella expressa una visió única 
i peculiar, i el que es proposa 
és que la gent es faci pregun-
tes, que qüestioni la societat i 
sobretot que s’autoqüestioni.
“Lluitadores” és un docu-
mental sobre unes quatre 
lesbianes grans, enregistrat a 
Barcelona   el 2015. En alguns 
casos es tracta de dones que, 
des dels anys de la Dictadura 
fins a la actualitat,  han es-
tat representatives de la llui-
ta feminista i la LGTB. Elles 
pertanyen a aquell col·lectiu 
de dones que per la seva con-
dició de dones i de lesbianes 

han patit  una doble discrimi-
nació; amb el risc afegit que 
a causa de la seva edat viuen 
en un món d’invisibilitat i de 
massa prejudicis. Amb “Llui-
tadores”, la directora es plan-
teja posar fre d’una vegada 
amb el tracte misogin que la 
societat els ha dispensat, po-
sant en valor les seves trajec-

tòries personals en la línia de 
reparar el patiment de què 
han estat objecte al llarg de 
les seves vides. Tot i que so-
cialment hom presum d’anar 
avançant i de la superació 
de certs  tabús, aquest docu-
ment parla clar d’històries de 
vida i d’altres assumptes in-
còmodes, com l’opció sexual 

de la dona lesbiana gran i de 
l’opressió masclista a què es 
veurà confinada si el seu últim 
estadi és una residència gerià-
trica. En suma, “Lluitadores”, 
sense escatimar tocs humo-
rístics, transmet un missatge 

positiu que es fa, inequívo-
cament, indispensable per 
a seguir lluitant, en el dia a 
dia i davant d’una càmera. 
Aquest document fílmic de 
Maria Khan ha format part del 
programa d’actes a l’entorn del 
Dia internacional per a l’alli-
berament LGTBI, a iniciativa 
de la MICOD i el Cineclub.

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa



Una plaça amb nom de Papa

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

S i la memòria no ens falla, al 
final del carrer de Santa Ma-
ria, tocant a l’església gran, 

hi havia unes cases, on un establi-
ment venia “galetes Victòria”; una 
sabateria, anomenad “Pilarica”; Em 
sembla recordar que un barber i, 
finalment, hi havia un carboner. 
Totes van desaparèixer l’any 1950, 
quant es va urbanitzar l’entorn de 
la basílica. Llavors va quedar un es-
pai que es dedicà a plaça pública.
L’ajuntament acordà donar-li el nom 
de Pius XIIè. Una placa de marbre 
(foto Cesc Elias) ho acredita. Hom 
pot preguntar-se per què aquesta 
denominació? La resposta és ben 

fàcil. Se li donà el nom d’aquest 
pontífex (que morí el 1958) ja que 
fou ell, qui atorgà a Santa Maria el 
títol de basílica arxiprestal d’Igua-
lada. El decret d’atorgament va 
signat pel cardenal Joan B. Monti-
ni que, anys després, fou Pau VIè.

La solemníssima festa de proclama-
ció del títol fou. el 6 de novembre 
de 1949, amb assistència del Me-
tropolità de Tarragona, Benjamín 
Arriba Castro; el Bisbe de Vic, Joan 
Perelló Pou; l’Arxipreste d’Igualada, 
Mn. Miquel Fitó Pitxot i també el P. 
Abat de Montserrat, Aureli M. Es-
carré i el Bisbe de Libau (Letònia). 

La Coral Si Fa Sol de Montbui celebra 
el seu 20è aniversari 
CORALS/ LA VEU 

J a fa 20 anys que va co-
mençar el seu camí la 
Coral Si Fa Sol com a 

continuació de la Coral Jove 
que a la vegada havia agafat el 
relleu del Cor La Margarida.
A Montbui hi ha un tradició 
coral de molts anys ja que el 
Cor la Margarida ja va co-
mençar a agrupar un seguit 
d’homes que, seguint els 
passos del gran músic An-
selm Clavé, feien del cant 
una nova manera d’apro-
par-se a la cultura catalana. 
Aquest cor va fer sentir les 
veus de Montbui durant molts 
anys. Cap a finals dels anys 80 
una colla de joves del poble 
van agafar el relleu d’aquest 
cor i van continuar cantant 
sota el nom de Coral Jove.
I a partir de 1997 els mem-

bres d’aquesta coral ja no 
eren només joves i van pas-
sar a dir-se Coral Si Fa Sol. 
Durant aquests 20 anys la 
Coral Si Fa Sol s’ha carac-
teritzat per interpretar tot 
tipus de música (clàssica, re-
ligiosa, gospels, populars de 
molts països del món, versi-
ons de música moderna...) i 
ha actuat per tot Catalunya.
Per celebrar aquest 20 aniver-
sari la Coral Si Fa Sol ha orga-
nitzat un concert aquest dis-

sabte 15 de juliol a 2/4 de 10 a 
l’Església de Santa Margarida 
de Montbui. En la primera 
part d’aquest concert la Coral 
Si Fa Sol oferirà diferents can-
çons de caire festiu i en una 
segona part es faran tres can-
çons representatives d’aquests 
20 anys on hi participaran els 
antics cantaires de la Coral 
Si fa Sol i de la Coral Jove.
El concert serà dissabte a  
2/4 de 10 a l’església de San-
ta Margarida de Montbui.

Molta activitat de l’Agrupació 
Folklòrica Igualadina
DANSA / LA VEU 

D urant aquestes úl-
tims mesos l’Agru-
pació Folklòrica 

Igualadina ha estat molt ac-
tiva i les actuacions han estat 
diverses. Amb alegria i il·lu-
sió, infantils, juvenils, vete-
rans i cos de dansa hem anat 
passant pels diferents pobles 
ensenyant algunes de les dan-
ses tradicionals catalanes.
La primera parada va ser 
a Igualada mateix en mo-
tiu del Dia de la Dansa.
Copons, la segona, i dins els 
actes de la setmana de la gent 
gran , juvenils i cos de dansa 
mitjançant la dansa catalana, 
van aconseguir que el públic 
fes una passejada per alguns 
dels indrets de Catalunya. En 
aquesta actuació es van poder 
veure balls com: la Farandola 
Provençal, Majorales, Jotar-
rina, Marinada, Ball fran-
cès de Beuda, entre d’altres.
La tercera parada va ser a 
Vallbona d’Anoia, dins les 
festes del Roser. Tot i la pluja 
que ens va acompanyar, l’ac-
te es va poder realitzar dins 
l’Ajuntament amb èxit de 
públic. Transportats a través 
de la dansa, en indrets com 
Beuda, Roses, terres de mar a 
terres altes, el públic va poder 
veure balls com les Jotes de la 
terra alta, la farandola d’amor 
i guerra, el ball de Pandere-
tes o la Bolangera de Roses.
La quarta parada ha estat al 
cor de Catalunya, Montser-
rat, on els infantils i juvenils 

van poder mostrar un petit 
recull de danses fetes a mida 
i de caire més popular. En-
tre molt públic de diferents 
indrets i encuriosit davant 
un espectacle de dansa cata-
lana, els nens no van perdre 
la il·lusió d’ensenyar allò que 
s’estimen i, amb forts aplaudi-
ments van acabar la ballada.
Qui no va voler ser menys 
va ser el grup de veterans 
que van ballar a la festa Ma-
jor de l’Espelt un conjunt 
de danses on predomina-
ven el ball plà i el ball rodó.
Finalment aquest passat cap 
de setmana (8 i 9 de juliol) 
el cos de dansa ha partici-
pat de la 8a edició del fes-
tival de dansa Valldansa de 
Ribes de Freser. Ha estat un 
cap de setmana fantàstic en-
voltat d’altres esbarts dan-
saires de Catalunya on s’ha 
pogut veure danses de nova 
creació, tradicionals i adap-
tacions de danses populars.El trio Néixer serà a la trobada 

internacional d’acordeonistes del Pirineu
MÚSICA/ LA VEU 

P er sisè any consecutiu 
el Trio Néixer ha estat 
convidat a participar 

a la Trobada Internacional 
d’Acordionistes del Pirineu 
amb centralitat a la preciosa 
vila d’Arseguel (Alt Urgell) al 
peu de la serralada del Cadí.
Aquest es el festival de música 
tradicional més antic de Ca-
talunya, i es considera el més
important d’Europa, per la 

assistència del millors acor-
dionistes d’arreu del mon. 
En aquesta edició actuaran 
musics de Finlàndia, Moldà-
via, República Dominicana, 
Quebec, Uruguai, Colòmbia, 
Portugal, Irlanda, Bielorússia, 
Romania, Rússia, França, Es-
còcia i Catalunya, representa-
da per el Trio Néixer, integrat 
pels igualadins Ramon Closa, 
Joan Roca i Jaume March.
Aquest any es compleix la 42ª 
edició de la Trobada endega-

da l’any 1976. Extraordinari 
es el fet que una vila que no 
arriba als 100 habitants, tin-
gui un poder d’atracció tant 
gran. Es calcula que en l’edi-
ció del any passat es van su-
perar els 4000 visitants. Pels 
Néixer és un gran honor que 
un festival d’aquesta categoria 
compti per sisena vegada amb 
la seva presencia, més quan  
es compleixen 60 anys des de 
la seva formació, reben el re-
coneixement a la seva feina.
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El festival Anoia Folk portarà demà 
a Joan Miquel Oliver a la Pobla
MÚSICA / LA VEU 

D emà es durà a terme 
una nova edició del 
festival Anoia Folk, 

amb dues propostes de qua-
litat, orientades a un públic 
ampli. Per començar amb 
un concert familiar, a 2/4 de 
9 del vespre tindrem DOS 
PRINCESES BARBUDES que 
presenten el seu espectacle 
“Sempre de vacances”, un vi-
atge musical que va de prin-
cipis de març, quan arriben a 
casa nostra les orenetes i s’hi 
estaran fins a finals de setem-
bre. Les 2princesesbarbudes 
us expliquem la seva vida. 
Cançons de composició prò-
pia que parlen de com fan el 
niu, què mengen, la seva cri-
ança, els viatges, el vestuari, 
el cant i els seus somnis. Els 
intèrprets tenen una impor-
tant composició anoienca i 
serà una oportunitat per es-
coltar i badar amb les histò-
ries musicades que ens expli-
caran. Helena Casas: Bateria 
de joguina, pandereta, pia-

net, acordió petit i veu. Marc 
Marcé: Guitarra elèctrica de 
tres cordes, ukulele de jogui-
na i veu. Marc Poch: Bateria 
de joguina, melòdica, pianet i 
carilló de joguina. Toni Vila-
prinyó: Baix petit.

A 2/4 d’11 de la nit MIQUEL 
OLIVER presenta, ATLAN-
TIS. Segona part de la trilogia 
que uneix al fundador, com-
positor i guitarrista d’Antònia 
Font amb el pintor Albert Pi-
nya, Atlantis segueix la línea 
estilística però en versió cor-
regida i augmentada. Obre el 
ventall de l’anti-folk a l’elec-
tro, del funk a la rumba, del 
pop pur a tot el que es pugui 
imaginar. Una veritable an-
títesi respecte al so de Pega-
sus. Potser una paradoxa per 
un festival folk, però no po-
dem deixar d’obrir-nos i dei-
xar-nos seduïr per una veu 
que ha estat classificada dins 
de la categoria de “agradable 
i relaxada” i una nova prova 
que Joan Miquel Oliver pot 
fer una cançó d’alt contin-

gut poètic amb una material 
que passa sovint desaperce-
but. El castell de la Pobla de 
Claramunt, esdevé un lloc 
emblemàtic des d’on escoltar 
música amb el valor afegit 
del paisatge i el patrimoni. 
Els preus són assequibles, per 
garantir que ningú es que-
di fora. A partir de 16 anys 
el preu és de 8 € i de 6 a 15 
anys: 2 €. Els més petitons, 
de 0-5 anys: gratuït. Els qui 
tinguin Carnet Jove gaudiran 
d’un 50% de descompte. El 
Castell de Claramunt està a 
20 minuts a peu i per aquells 
que no es volen cansar o te-
nen problemes de mobilitat, 
hi haurà un servei d’autobús 
davant l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt de les 2/4 
de 8 a la 1 de la matinada. Tot 
i que recomanem pujar a peu, 
només són 20 minuts. Servei 
de begudes i entrepans per a 
sopar. La venda anticipada al 
Posa’l Disc a partir de l’1 de 
juliol, a la pl. del Rei, 1, Igua-
lada. Reserves per telèfon al 
938 05 15 31.

Art Ecclesia: descobreix el patrimoni 
religiós de l’Anoia
ART/ LA VEU 

A quest diumenge po-
dreu visitar el Cen-
tre d’Interpretació 

del Patrimoni Religiós de la 
Comarca de l’Anoia, a l’esglé-
sia de Santa Maria de Segur, 
a Veciana. El centre Art Ec-
clesia estarà obert de 11:00 a 
13:00 i a les 12:00 es durà a 
terme una visita guiada pel 
mateix recinte.Més informa-
ció trucant al 635 922 384 o 
bé a www.anoiapatrimoni.cat

L’Ateneu viurà demà un 
concert a dues bandes
MÚSICA / LA VEU 

D emà a les 7 de la 
tarda  tindrà lloc al 
Teatre Municipal 

l’Ateneu un concert de dues 
bandes a càrrec de la Banda de 
Música d’Igualada i la Banda 
de Terrassa que és convidada 
a nostra ciutat en un inter-
canvi d’ambdues formacions 
que s’inicià la primavera del 
2016 amb la participació de 
la BMI al concert “De banda 
a banda” a Terrassa acollida 
per la banda d’aquella ciutat. 
Els components de les dues 
bandes, que hauran compar-
tit una jornada de treball i 
també de lleure, oferiran en 
aquest concert de cloenda 
un repertori de peces clàssi-
ques i modernes. La Banda 
d’Igualada dirigida per Con-
cepció Ramió interpretarà 
una mostra del seu repertori 

a més de les obres treballades 
en l’intensiu d’estiu on desta-
quem l’obra èpica Finlàndia 
de Jean Sibelius o un medley 
del musical My fair Lady. La 
Banda de Terrassa, que té 
com a director des de fa algu-
nes temporades el colomenc 
Pol Pastor, jove director vin-
culat a la nostra ciutat, oferirà 
una selecció de ballables ben 
engrescadors i estituencs (bo-
leros, swings, rock and rolls, 
etc.). El concert es clourà 
amb dues peces interpretades 
conjuntament amb solistes de 
casa nostra: el segon movi-
ment del concert per a trom-
bó T-bone del compositor 
holandès Johan de Meij, amb 
Marcel Puig com a solista, i la 
coneguda obra Puigsoliu del 
català Joaquim Serra, en una 
versió per banda amb Olga 
Torra com a tenora solista. 
L’entrada és gratuïta. 

Els Tapilluns segueixen
protagonitzant els dilluns 
de juliol a l’Ateneu 

CINEMA/ LA VEU 

L es trobades lúdi-
ques-gastronòmiques 
dels tapilluns van co-

mençar el passat dia 3 i tenen 
lloc tots els dilluns del mes 
de juliol a les 21 h al jardí de 
l’Ateneu Igualadí. Ara canvi-
em de registre i els pròxims 
tapilluns aniran de vins, do-
cumentals, música i cinema 
animat. Actes organitzats pel 
Cineclub Ateneu, el Cafè de 
l’Ateneu i l’Ateneu Igualadí.
El programa: Dilluns 17,  l’As-
sociació de Petits Productors 
de la Comarca oferirà un tast 
de vins típics de la comarca i 
a les 22 h es projectarà el do-
cumental ‘Natural Resistance’ 
de Jonathan Nossiter, antic 
sumiller que a través d’un in-
teressant diàleg amb quatre 
propietaris de vinyers de la 
Toscana convida a la reflexió 
sobre les noves formes d’ela-
borar, vendre i consumir el 
vi. Dilluns 24, Quico Tretze 
compartirà la història de com 

va acabar cantant amb Glen 
Hansard i ens  interpretarà la 
seva versió de  ‘Falling Slowly’. 
A les 22 h es visionarà  ‘The 
Swell Season’ (2011) de Nick 
August-Perna, Chris Dapkins 
i Carlo Mirabella-Davis, pel-
lícula en clau documental 
que s’interna en la intimitat 
de la parella ( Glen Hansard 
i Markéta Irglová) durant 
una de les seves gires, en els 
seus dubtes, inseguretats i in-
certeses que els assolen tan 
personalment com professio-
nalment. Dilluns 31, a les 21 
h farem temps menjant tapes 
fins que a les 22 h quan es faci 
una mica fosc projectqar ‘Pos 
eso’ (2014) , primer llargme-
tratge del director d’anima-
ció Sam, que compta amb les 
veus d’Anabel Alonso, Jose-
ma Yuste, Santiago Segura, 
Carlos Areces, Alex Angulo, 
Jose María Iñigo, Esperanza 
Elipa i Concha Goyanes. Es fa 
un tast de tapes del Cinto del 
Cafè de l’Ateneu i tapes sor-
presa a 5 € amb consumició.



INGREDIENTS  
16 sardines 

2kg sal gruixuda

24 grans de raïm

1 tomàquet madur

4dl oli d’oliva

150g de brots ( enciam vermell, fulla de roure, 

escarola,etc.)

Sal i pebre blanc

Recepta:

Poseu una capa de sal d’un dit en un plat, les sardi-

nes a sobre i cobriu-les amb una altra capa de sal. 

Deixeu-les a la nevera 4 o 5 dies segons la mida.

Peleu un tomàquet madur, en retireu les llavors i el 

talleu a dauets. Peleu 6 grans de raïm per persona. 

Prepareu la barreja dels vegetals en un bol gros per 

amanir.

Netegeu les sardines amb aigua, i a continuació les fi-

letegeu, i les peleu-les. Prepareu una vinagreta gene-

rosa d’oli, vinagre amb una mica de pebre blanc i sal.

Afegiu el tomàquet i el raïm amb els brots d’enciam, 

amaniu-ho amb la vinagreta i poseu-hi a sobre els filets 

de sardina. Remeneu-ho i serviu-ho.

Bon profit.

Per Aquest plat fresc d’estiu, la proposta, és la del vi blanc Clos dels 
Fòssils de Llopart.

Un vi blanc del 2016 amb les varietats Xarel·lo i Chardonnay. Predomi-
na la Xarel·lo amb un 85 %.
Es un vi q passa 4 mesos per barriques de fusta noves, Allier, en format 
de 500 litres. Durant aquest pas de barrica, cada dia es fa el battona-
ge, per obtenir un vi més cremós en boca.

Aquest plat d’estiu, fresc i lleuger, necessita d’un vi que tingui molt 
bona acidesa i que al mateix temps sigui estructurat en boca.
Un vi que aromàticament ens aporta les notes fresques del fonoll i 
de fruites refrescants com la pinya. En segon terme, tenim notes de 
pomes i petits records a plàtans. Les aromes de fusta estan presents.
En boca es presenta directe, amb una acidesa més que correcte per 
embolcallar tots els elements del plat. Tot seguit, s’accentuen les sen-
sacions cremoses, amb records de la fruita i uns tocs de fruits secs 
torrats.

Un vi amb volum, que aguanta molt bé aquest plat tant refrescant. 
Aquest és un vi que evoluciona molt bé en ampolla, on amb el pas del 
temps, guanya en cremositat.

Les vinyes per elaborar aquest vi, tenen una edat mitjana de 35 anys. 
Vinyes ecològiques.

Producció de 15.000 ampolles anuals.

LLOPART INTEGRAL BRUT 
NATURE RESERVA

Núria Bas.
Coach de Salut i Nutrició Integrativa 

per The Institute for Integrative 
Nutrition de Nova York

Isidre Soteras
Propietari i cuiner del Jardí Restaurant.
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La sardina (Sardina pilchardus) fins fa 
poc considerada un peix blau ben hu-
mil, ara és ben coneguda per ser una 
font excel·lent de vitamines, minerals i 
àcids grassos omega-3 (principalment 
DHA i EPA).  A nivell de vitamines en 
destaquen la vitamina B12, B1, A, D i E. I 
pel que fa als minerals, el calci, el ferro, 
el magnesi i el iode en són els principals. 

L’estiu és una època òptima per al con-
sum de la sardina, ja que és quan el seu 
contingut en greix és més elevat. 

No hem de tenir por als greixos pre-
sents en aquest peix, ja que la majoria 
d’ells són insaturats i per tant, saluda-
bles. Entre moltes funcions, ens ajuden 
a mantenir els nivells de colesterol i tri-
glicèrids a ratlla i a protegir la salut car-
diovascular. 

Ara bé, si volem mantenir intactes els 
greixos saludables de les sardines, cal 
cuinar-les però no fregir-les i no convé 
congelar-les ja que el procés de des-
congelació fa malbé els seus greixos. A 
més, si volem augmentar els seus be-
neficis nutritius idealment caldria com-
binar-les amb verdures. 

Amanida de sardines de costa amb raïm

Bon Profit!

Apunts  nutricionals

FITXA ANALÍTICA
(valors mitjans)

Grau alcohòlic (% vol.): 13,0º

Acidesa (gr/L ac. tart.): 6,5
Sucres reductors (gr/L): <2,0

pH: 2,9

Origen: heretat Can Llopart
de Subirats

Varietats de raïm:
Chardonnay 15%

Xarel·lo 85%



PASSATEMPS

Sudokus
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8 3 6
5 3 2

7 8 3 5 1
8 1

5 1 7 4 2
5 8

2 8 5 7 9
2 4 5

1 6 9

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

Dificultat: Mitjana

4 3 9
7 8
8 7 9

4 5
5 3 6 8 7 9

2 5
6 3 4

1 5
6 2 9

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

Dificultat: Baixa

6 9 1
4 7 5

1 2 9 3
3 5 6

2 4
7 6 1

7 1 3 9
2 5 7

3 6 9

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

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

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

info@insmagas.com  Tel. 93 805 32 29

Facilitats de pagament : 
des de 1 €/dia 

finançament al 0% interès

AQUEST ESTIU SENSE CALOR

Instal·leu l’aire
condicionat ara

HORITZONTALS: 
1. L’esperem amb impaciència tot i saber que no serà la primera / 2. Pels anglesos és tot amor, 
aquest ex-iugoslau. Com a molècula té molt de carbó i un poc de nosequè / 3. Als límits de la 
legalitat. El més fort dels menorquins. Matrícula d’ordinador / 4. Mitja hectàrea a defensar pel 
porter. Si fes Pilates segur que deixaria de llançar pedres / 5. Vénen just darrere de les primaveres 
d’en Porcel. Enfilall de cebes que deixen força rastre / 6. Quart de gram. Hi fan vida els monjos 
en companyia de micos. Guanya en experiència / 7. Larva de la medusa. Fa de mal cuinar, car té 
un contingut molt tòxic / 8. Atipada de mala manera per una menjada excessiva. Romp al final 
de la platja de Badalona / 9. Dóna un poc d’aire al talent. Posaré la bèstia de cul i li tallaré la cua 
/ 10. Evito que en Fidel i en Raül es perpetuïn en el càrrec. Defecte d’impressió per aigualiment / 
11. S’acaben la carn. Successores de les tribus i les races. Mitja creu / 12. De vegades ocurrent, de 
vegades estrident. La clàssica arteria d’insinuar la perfídia / 13. Té com a mínim una ex. En Loeb 
el fa corrent i el vagó per la via.

VERTICALS: 
1. Quan el cel, de tan poètic, sembla un miratge... Excessiu, intemperant / 2. D’una rosta n’han 
fet un aliment molt refinat. Això de tenir-ne una al dit no em fa gens de gràcia / 3. Extrems del 
Neuchatel. En aquestes, en canvi, només hi fan vida els pantocràtors. Amunt! (però avall ) / 4. 
No és la titular del pèl ans de l’assegurança. Per ser un formatge s’ho passa pipa / 5. Herba de 
percentatge creixent. Forado el sostre. Triple no mortal al carrer / 6. Matèria primera del preser-
vatiu de submarinista. Quina una, ella, quan es disfressa de destí! / 7. Mor a palau. S’hauria de fer 
detectiu, una com ella. Interior abreujat al recinte / 8. Tot i ser unicel·lular té una tirada acel·lular. 
Mutares d’una manera que aparegueren les ferides / 9. Veïnat sorgit d’una casa inicial. Refet a 
puntades (i si no, directament a trets) / 10. Besllum d’iridescència. Com a amant seria perfecta 
per a en Groucho. Abracen el doctor / 11. Traspassos només per a senyors. Força que empeny 
sense força / 12. Meitat aplica de la membrana de les dinoflagel·lades: com una èpica hipoteca, 
vaja. La que ens va enfilar!

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Simis contra humans
A Ateneu Cinema •  “La guerra del planeta de los simios”

RAMON ROBERT / 

Q ui ho havia de dir?... Des-
près d´una recordada pri-
mera pel.lícula (El planeta 

de los simios, 1968), d´una nis-
saga de set títols i de dues series 
de televisió, tot això d´un futur 
planeta Terra en el que els simis 
s’enfronten i sotmeten als humans 
semblava que ja estava molt expri-
mit i completament esgotat, que 
no hi havia res més a afegir-hi. 
Però no ha estat així. Amb el nou 
segle, El origen del planeta de los 
simios y El amanecer del planeta 
de los simios, el món postapoca-
liptic imaginat per l´escriptor Pi-
erre Boulle ha reviscut amb reno-
vada empenta i nous continguts.
     Desprès de les dues notables 
predecessores, ara ens arriba La 
guerra del planeta de los simi-
os, que està a l´alçada de les dues 
anteriors. En ella retrovem César 

i els seus micos, ara forçats a en-
carar un conflicte mortal contra 
un exèrcit d’humans liderat per 
un brutal coronel. Després de pa-
tir pèrdues enormes, César lluita 
amb els seus instints més foscos 
en una recerca per venjar a la seva 
espècie. Quan finalment es tro-
ben, Cesar i el Coronel protago-
nitzaran una batalla que posarà 
en joc el futur d’ambdues espèci-
es i el del mateix planeta Terra.
      Realitzada amb molta solvèn-
cia per Matt Reeves, aquesta pel.
lícula de ciència-ficció i bel·licis-
me desenvolupa al llarg de 142 
minuts un espectacular relat en 
el que es combinen, sense da-
nyar-se, els prodigis de la nova 
tecnologia digital i la narrativa 
intel·ligent i ben conduïda. Els 
efectes especials son impressio-
nants i el contingut prou convin-
cent i interessant. Un extraordi-
nari blockbuster per aquest estiu.
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Sense identitat
A Tous •  “La chica desconocida”

RAMON ROBERT / 

A més de germans, Jean-Pi-
erre Dardenne i Luc Dar-
denne són dos reconeguts 

cineastes belgues.  belgues. Nas-
cuts a principis dels anys 50 a la 
província valona de Lieja (Bèlgi-
ca), ells escriuen, dirigeixen i pro-
dueixen junts les seves pel·lícules i 
s’han denominat a si mateixos com 

“una persona amb quatre ulls”. 
Sempre preocupats per les pro-
blemàtiques socials, els germans 
Dardenne van començar la seva 
carrera realitzant documentals i ja 
en els anys vuitanta van rodar la 
que va ser la seva primera obra de 
ficció, Falsch. No obstant això, no 
van aconseguir el reconeixement 
de la crítica fins La promesa, el 
seu tercer llargmetratge, reconei-

xement que es va consolidar amb 
Rosetta, pel·lícula guanyadora de 
la Palma d’Or en el Festival de 
Cannes. Van guanyar una sego-
na Palma d’Or amb El nen i amb 
la seva pel.lícula del 2014, Dues 
nits, un dia (amb una excel.lent 
Marion Cotillard) van obtenir 
un ampli ressò internacional.
Ara tenim ocasió de veure la 
nova pel.lícula dels germans 

Dardenne, La chica desconocida 
(La fille inconnue). Interpretada 
en el paper principal per Adè-
le Haenel, la pel.lícula centra el 
seu argument en el personatge de 
Jenny, una jove metge de família, 
la qual se sent culpable per no ha-
ver obert la porta de la seva con-
sulta a una noia a la qual troben 
morta a l´endemà. En saber que 
la policia no té forma de identi-
ficar-la, Jenny té un únic impuls: 
descobrir el nom de la jove perquè 
no sigui soterrada anònimament i 
així desaparèixer com si no hagués 
existit mai.Desenvolupant amb 
molta habilitat una narració en la 
que el drama conflueix en el thri-
ller, i en el que aflueixen alguns 
accents socials i morals, els ger-
mans Dardenne ofereixen un de-
purat relat de to realista, de senzi-
lla però precisa posada en escena.



CARS 3
Estats Units. Animació. De Brian Fee .
Sorprès per una nova generació de corredors ultra ràpids, 
el llegendari Raig McQueen queda relegat sobtadament 
de l’esport que tant estima. Per reprendre la seva carrera, 
necessitarà l’ajuda d’una jove mecànica de carreres, Creu 
Ramírez, que té el seu propi pla per guanyar, i un parell 
de girs inesperats. Produïda per Pixar Animation Studios. 

LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
Estats Units. Ciència-ficció. De Matt Reeves. Amb Andy 
Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn.
César i els seus micos són forçats a encarar un conflicte 
mortal contra un exèrcit d’humans liderat per un brutal 
coronel. Després de patir pèrdues enormes, César lluita 
amb els seus instints més foscos per venjar a la seva espècie. 
Quan finalment es troben, Cesar i el Coronel protagonitza-
ran una batalla que posarà en joc el futur d’ambdues espèci-
es i el del mateix planeta. Tercera pel·lícula de la nova saga.

LA CHICA DESCONOCIDA
Bèlgica. Drama. De Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. 
Amb Adèle Haenel, Jérémie Renier, Olivier Bonnaud. 
Jenny, una jove metge de família, se sent culpable per no 
haver obert la porta de la seva consulta a una noia a la qual 
troben morta poc després. En saber que la policia no té 
forma de identificar-la, Jenny té un sol impuls: descobrir el 
nom de la jove perquè no sigui soterrada anònimament i 
desaparèixer com si no hagués existit mai.

DIA DE PATRIOTAS
Estats Units. Drama amb suspens. De Peter Berg. Amb Mark 
Wahlberg, John Goodman, Kevin Bacon, J.K. Simmons.
 Basada en l’atemptat de la Marató de Boston, explica la his-
tòria de l’oficial de policia Ed Davis, que investiga els esde-
veniments després de l’acte terrorista, oferint una exhausti-
va narració de la persecució que es va dur a terme per tota la 
ciutat per donar caça als causants de l’atemptat.

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.

GRU 3, MI VILLANO FAVORITO
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.

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

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) 

LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS
Dv, Dg, Dll i Dc: 18:00
Dv, Dll i Dc: 20:45
Dj : 20:00
Ds : 17:30/20:15/23:00
Dg : 21:00

1/ LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS 
Dv a Dg: 12:00/15:45/18:30/21:15
Dv a Dj : 00:00
2/  LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS
Dv a Dj : 19:30/22:15
2/ LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS 3D
Ds i Dg: 13:00
Dv a Dj : 16:45

3/BABY DRIVER 
Dv i Ds: 00:15
3/ GRU 3 MI VILLANO FAVORITO   
Dv a Dj: 17:00
3/CARS 3  
Dv a Dg: 19:15
3/ LA MOMIA 
Dv i Dg: 21:45
3/CARS 3 VD CAT
Ds i Dg: 12:15/14:45

4/ GRU 3 MI VILLANO FAVORITO
Dv,Dll, Dm,Dc i Dj: 
16:00/18:00/20:00/22:00
Ds i Dg: 11:55/14:00
4/ DÉJAME SALIR 
Dv i Ds: 23:55
4/ LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS (12A)
Dc i Dg: 19:30/22:15

5/ CARS 3 3D
Dv,Ds,Dg i Dm: 16:00
5/ CARS 3
Ds i Dg: 13:15/22:45
5/ CARS 3 VD CAT
Dll,Dm i Dg : 15:55

6/ BABY DRIVER
Dv a Dj : 15:45/18:05/20:25
Ds i Dg :22:50
6/ EL BEBÉ JEFAZO
Ds i Dg: 13:20

7/ WONDER WOMAN
Dv a Dj: 16:15/19:00/22:05 
7/ LLEGA DE NOCHE
Dll a Dj: 16:55
7/ CAPITÁN CALZONCILLOS: SU PRIMER 
PELICULÓN
Ds. i Dg: 12:10/14:15

8/ SEÑOR, DAME PACIENCIA
Dv, Ds i Dg: 15:50/17:50/19:50
Dll, Dm, Dc i Dj : 16:15/18:20/20:20
8/LLEGA DE NOCHE
Dv Ds i Dg: 21:55
Dv i Ds : 00:10
8/ PIRATAS DEL CARIBE : LA VENGANA 
DE SALAZAR
Ds i Dg : 13:10

SALA AUDITORI

CARS 3
Dv: 18:30/20:40
Ds:16:30/18:40/20:40
Dg:16:30/18:40/20:40

SALA PETITA

LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS
Dv: 18:15/20:45
Ds: 16:00/18:30/21:00
Dg.: 16:00/18:30/21:00

MARAVILLOSA FAMILIA DE TOKIO 
(TP)
Dg: 18:00
LA CHICA DESCONOCIDA  
Dg: 19:40
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Actes de la Mare de 
Déu del Carme a les 
Carmelites 
Igualada-Jorba
Diumenge vinent, dia 16 de 
juliol, hi haurà les següents 
celebracions al Monestir de 
les Carmelites en motiu de 
la seva festa patronal: a les 9 
del matí, missa presidida pel 
Sr. Arxiprest. A 2/4 de 7 de la 
tarda, Vespres Solemnes. A les 
7 de la tarda, Missa Cantada 
presidida per la Capellania del 
Monestir. A les 8 del vespre, 
processó amb la imatge de la 
Mare de Déu del Carme pels 
carrers del barri. A tothom 
qui ho desitgi se li imposarà el 
Sant Escapulari.

Juliol
14: Camil de Lel·lis; Francesc Solano;  Adela.

15: Bonaventura; Antíoc;   Pompili-Maria Pirrotti. 
16: Carme; Magdalena

17: Aleix; Justa; Rufina; Marcel·lina; Lleó 
18: Frederic; Marina; Simforosa

19: Àurea; Símmac; Pere de Cadireta
20: Elies; Torlaci; Pau; Sisenand; Margarida; Liberata.

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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El passat mes de maig, la Dele-
gació de Missions vam anar a 
Ruanda amb Mn. Joan Casas, 
Mn. Joan Prat i nou persones 
més. Com sempre va ser un 
viatge molt profitós. Ens van 
acollir molt bé i resultà una ex-
periència molt enriquidora per 
a tots. Com sabeu i no em can-
so d’explicar, els nostres missio-
ners hi varen viure molts anys 
ajudant en la tasca pastoral i 
social i ara alguns sacerdots de 
la diòcesi de Kigali estan aquí 
entre nosaltres.
Una de les tasques a què ens 
dediquem des la Delegació de 
Missions és a vetllar perquè el 
vincle entre les diòcesis de Vic 

i de Kigali es faci més fort, tant 
per a donar a conèixer la tasca 
que varen fer els nostres mis-
sioners com per a fer visibles 
alguns projectes actuals que ne-
cessita l’Església de Kigali.
Us expliquem això perquè cada 
any la segona setmana de juliol 
fem la campanya per a Ruanda.
Us animem a col·laborar-hi, se-
guim ajudant nens de Muhon-
do i la seva escola, com també 
altres projectes que cada any 
ens arriben a la delegació.
Des de la Delegació de Missions 
donem les gràcies per endavant 
a tots els qui hi col·laborareu. 
Som a les oficines del bisbat 
cada dijous de 5 a 7 de la tarda.

Diumenge vinent, col.lecta per a Ruanda

La gran invitació al Regne
Amb l’evangeli d’aquest diu-
menge, Jesús celebra la seva 
unió íntima amb el Pare i ens 
convida a entrar-hi. Amb 
aquesta finalitat planteja tres 
passos: venir, acceptar i apren-
dre (fer-nos deixebles d’ell). 
El «venir» ressalta l’obertura i 
gratuïtat del Regne a tothom. 
Per això el text diu literalment: 
veniu a mi els qui treballeu du-
rament. Jesús, pel que sembla, 
invita els ‘am-ha-ares, aquells 
camperols la condició social 
dels quals els impedia de com-
plir la Llei i els excloïa així de la 
salvació. Tanmateix, la gratuïtat 
del Regne no treu el compro-
mís. Per això la segona invita-

ció crida a acceptar el jou suau 
de Jesús. És que la invitació és 
iniciativa de Déu, però l’accep-
tació és responsabilitat nostra. 
Tot aquest procés té com a fina-
litat fer-nos deixebles de Jesús, 
és a dir, aprendre a configurar la 
nostra vida a la seva.
Aquests tres passos dibuixats 

per Jesús resumeixen el repte 
que hem d’afrontar avui per a 
portar la gent a Déu. Per una 
banda, la gratuïtat del Regne 
s’adreça també a aquells ger-
mans la situació dels quals els 
deixaria fora si ens limitéssim a 
mirar-los amb la Llei. Per tant, 
ens cal, primer de tot, una con-

versió a la misericòrdia, com 
diu el Papa. Tanmateix, gratuï-
tat del Regne no significa falta 
de compromís. Acceptar el rep-
te de fer-se deixebles de Jesús 
és vital i imprescindible. Potser 
per reacció a un passat incrustat 
en el «no, no i no», ens apuntem 
al carro d’un «si» buit de con-
tingut, que es molesta fins i tot 
d’una humil invitació a fer-se 
deixeble de Jesús, és a dir, fer-ne 
el referent i ajustar-hi la vida. El 
gran repte avui dia és saber har-
monitzar aquestes dues notes: 
la gratuïtat del Regne i l’exigèn-
cia del seguiment de Jesús.

Jean Hakolimana, prev.

D’Alfons Hernandez Hernandez

La teva esposa Emilia, la teva cunyada, els teus nebots i nebodes, familiars i amics.
El divendres 21 de juliol a les 20 hores es celebra una missa en record seu a  l’església de 

la Sagrada Família.

Els que t’hem estimat i et recordem sempre

Igualada, juliol de 2017  

A.C.S

1r. Aniversari



              

·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
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FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 14: SECANELL
Òdena 84

Dia 15: MISERACHS
Rbla Nova 1

Dia 16: BAUSILI/
PAGÈS

Dia 17:  CASAS V.
Soledat, 119

Dia 18: PILAR
Av. Mestre Muntaner, 26

Dia 19: FÀTIMA
N.S. Pietat 27

Dia 20: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

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 

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 EDUARD LLORENS MARSAL /  Equip Toro Rosso de Fòrmula1

Divendres, 14 de juliol de 2017

“Un cotxe de Fòrmula 1 
és com un ordinador 

amb rodes”
Sóc igualadí i tinc 24 anys. Ara mateix volto per tot el món 

cuidant-me de les rodes del cotxe de Carlos Sainz Jr., de l’equip Toro 
Rosso al Campionat Mundial de Fòrmula 1. Un dia vaig adonar-me 

que el món del motor m’apassionava molt, i avui sóc Diplomat en 
Esport de Competició per l’Escola Tècnica Monlau de Repsol.

Això de veure i viure en primer pla la Fòrmula 1 ho voldria mol-
tíssima gent. Deus estar en un núvol...

Sí, i tant! Ara ja vaig aterrant, perque farà cinc mesos que vaig co-
mençar. El cert és que hi ha dies que obro els ulls i, quan veig tot el 
que hi ha al meu davant, encara no m’acabo de creure en el lloc en 
el que estic. És sensacional. 

Estudiaves a l’Escola Pia d’Igualada, vas a la Universitat... i de 
cop i volta fas un canvi de xip. És així com va començar tot?

Més o menys sí. Jo estava ja estudiant a la Universitat una carrera 
d’Enginyeria Industrial, però estava desmotivat, no m’acabava de 
fer el pes, i vaig decidir fer-me un plantejament, reflexionar què era 
el que de debó m’agradava a mi... Sempre m’han agradat les carreres 
de motor, ja sigui de motos com de cotxes. Ho vaig sopesar molt, i, 
sí, al cap de dos anys vaig fer el canvi. I, de fet, no tenia massa ex-
periència prèvia. Vaig mirar quina escola era la millor, i aquesta és 
la Monlau, que dirigeix el mànager de Marc Márquez. És un centre 
de prestigi, amb molts anys d’experiència en l’esport de competició.

Quin canvi, no? D’Enginyer Industrial a Mecànic d’Alta Com-
petició.

Sí, molt. Però de seguida vaig comprovar que m’ho passava molt 
més bé. Enginyeria Industrial és un estudi molt més difícil i exigent, 
és cert, però per a mi el més important era que gaudís del què estava 
fent. 

El món de la Fòrmula 1 està ple d’electrònica i d’ordinadors. Tan 
diferent és de la mecànica tradicional?

Hi ha moltíssima tecnologia, la veritat és que m’he quedat molt sor-
près. M’ho imaginava, però no a tant alt nivell. Mira fins a quin 
punt mana la tecnologia que he arribat a veure que l’enginyer és qui 

li diu al pilot, per ràdio, que avançi a qui té al davant, en un moment 
precís. Tot està calculat... Els primers dies deia que un cotxe de Fòr-
mula 1 és un “ordinador amb rodes”. Té milers de sensors, i sempre 
hi ha enginyers que t’ajuden i t’orienten... En el camp de les motos 
no hi ha tanta tecnologia.

Es veu que els idiomes han estat clau per aconseguir un lloc a la 
Fòrmula 1.

Sí, són superimportants. Has de saber anglès al 100%. Sí o sí. Encara 
que no siguin anglòfons, allí tothom parla anglès per comunicar-se. 
A mi el que m’ha ajudat molt és l’italià. Jo el vaig començar a apren-
dre fa un parell d’anys perque sabia que era una llengua molt impor-
tant en el món de les carreres, moltes empreses de motos i de cotxes 
de competició són italianes. És fàcil d’aprendre. Així que vaig enviar 
el currículum a Toro Rosso en italià, i em van cridar. L’entrevista 
també la vam fer en italià.. Per sort em va anar molt bé, no hi havia 
paraules complicades! A l’equip el 80-90% de la gent són italians... 
Visc a Faenza, prop de Bolonia, però això és un dir, perque només 
hi sóc cinc dies al mes. Cinc dies més a Igualada, i la resta viatjant... 
Entre muntar i desmuntar trigues molts dies. 

És veritat que la Fòrmula 1 mou tanta gent dins un equip?

Mira, la meva escuderia és Toro Rosso, que va comprar Red Bull 
fa uns anys. De fet, és el mateix nom, Toro Vermell, però en italià. 
A l’empresa deuen treballar unes 500 persones, i els que anem a les 
carreres, unes 80. Moure tanta gent per tot el món requereix una 
logística molt important, no només en els viatges, sinò també quan 
estàs al circuit. Dins de l’equip, jo sóc l’encarregat de les rodes del 
cotxe de Carlos Sainz.

Tan importants són les rodes en un cotxe de Fòrmula 1?

Sí, tenen tanta tecnologia en la seva fabricació que el que et diuen va 

a missa, com aquell que diu. Aquest any els pneumàtics han guanyat 
en importància perque els han fet més amples, i el motor l’han redu-
ït. S’han fet moltes coses sempre per guanyar temps, per a ser més 
ràpids, i van considerar que una manera era  fer un pas per corba 
més àgil. Pirelli es va posar en contacte amb mi perque això implica, 
és clar, a les rodes. Són molt maques, com les dels cotxes dels anys 
80, molt grans. Pesen més, però la diferència ha estat espectacular. 

També tens temps de veure el “glamour” que hi ha al circ de la F1, 
o els que penqueu no podeu mai?

És cert que hi ha sempre molts famosos convidats, això del “gla-
mour” és molt real. A mi m’han preguntat a vegades per rumors 
i aquestes coses, però jo d’això no me n’assebento. A Austràlia, la 
meva primera carrera, vaig tenir la Nicole Kidman a un metre!

Els pilots són accessibles?

A aquestes altures ja m’he trobat amb tots alguna vegada. Sempre 
saludo, i la majoria te’l tornen. Fernando Alonso, per exemple, és 
molt simpàtic.

Déu n’hi do Toro Rosso aquest any. Aneu molt bé.

Sí, estem molt amunt en el Mundial de Constructors, que per als 
equips és molt important, i els que tenim per davant tenen més 
pressupost que nosaltres. El Carlos Sainz ho està fent molt bé, hem 
tingut bones actuacions, com un sisè lloc a Montecarlo, que ens 
va fer a tots molt contents. L’objectiu és ser regulars, anar sumant 
punts, però la sort també és molt important. Tant de bo poguem 
aconseguir un podi. 

                                                   Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

 

 

 27.500km

Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 116 CV 
PVP: 27.818€ - Oferta: 16.200€ 

Audi A1 1.6 TDI Ambition 105 CV
PVP: 28.619€ - Oferta: 18.500€ 

Audi A3 Sportback 1.6 TDI CD Attraction 110 CV
PVP: 29.527€ - Oferta: 18.700€

Audi A3 Sedan 1.6 TDI CD Attraction 110 CV
PVP: 30.298€ - Oferta: 19.700€ 

Audi A4 2.0 TDI Ambition 150CV
PVP: 35.140€  - Oferta: 22.500€ 

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

9.200km 39.000km

45.800km 78.400km23.600km

El programa “El Foraster” volta per tot Catalunya i fa conèixer el país i la seva gent. Però no s’ha acostat mai a l’Anoia. Diuen que en Quim 
Masferrer no hi veia interès, tot i que va ser el presentador del sopar de la UEA del 2016. Però ara ves a saber. Hi ha qui assegura que ha 
vist el popular periodista, micro en mà - diuen que és la seva manera de preparar el programa – algun cap de setmana per Castellfollit del 
Boix i Maians. Però com que ara gairebé tot “és secret” – segurament perquè el Constitucional no faci de les seves - ningú vol confirmar 
ni desmentir res. I és que aquesta comarca vol ser la més “reproductiva” de Catalunya i pot acabar parint l’Alta Segarra i el Montserratí. 
Quan delit geogràfic que tenim! I és que en els temps que correm, ja no es pot estar segur de res. Fins i tot el vicepresident de la Diputació 
pronostica que l’Anoia serà una potència turística. I tothom s’afanya a “posar-nos al mapa”. No sigui que els d’Al Jazeera passi al davant 
els de TV3.                                                                                              
        Envia les teves propostes i reflexions a elconfidencial@veuanoia.cat


