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El 44% dels aturats 
de l’Anoia ja no 
té cap prestació

Teo Romero 
planteja 
treure “Santa 
Margarida” i 
deixar només 
“Montbui”

Igualada Comerç, l’Associació 
Nou Centre, la Unió d’Esta-
bliments de Montbui, i Vila-
nova Comerç han creat una 
plataforma per mostrar el seu 
rebuig al projecte de la cadena 
osonenca d’hipermercats Bon 
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L’EDITORIAL

Treballadors pobres
A questa setmana, un estudi elaborat pel 

sindicat Comissions Obreres ens alerta 
d’una dada esfereïdora: 44 de cada 100 
aturats anoiencs ja no perceben cap clas-

se de prestació contributiva o assistencial. La xifra 
és realment preocupant, però, malgrat que l’Anoia 
és la segona comarca de la demarcació de Barcelona 
amb les pitjors dades, el 
cert és que “només” són 
un parell de punts per 
sota de la mitjana cata-
lana. 
És evident, doncs, que 
tenim un problema, d’al-
tra banda sabut i pot-
ser no prou debatut en 
aquest país. L’economia 
submergida i les ajudes 
de la família, sobretot de 
la gent gran, estan ajudant a pal·liar la situació i evi-
tar el que esdevindria un problema de convivència 
de conseqüències gens volgudes. 
D’altra banda, els baixos salaris i l’enaltiment del sis-
tema de treball temporal ha provocat la temuda si-
tuació per la qual, no n’hi ha prou amb treballar per 
sortir de la pobresa. Una complicada situació que 
ens allunya de l’estat del benestar i que posa aigua 

al vi davant les dades de la reducció de la desocu-
pació, també a l’Anoia. Treballs per setmanes, o per 
dies, o per hores, resten aturats a les llistes oficials, 
motiu que alimenta l’optimisme dels polítics, però 
la situació que se’n deriva a les llars és pràcticament 
la mateixa...
Al mateix temps que l’economia es recupera, la qual 

cosa és ja un fet con-
trastat i benvingut, 
urgeix també no obli-
dar-se de refer les po-
lítiques laborals per a 
permetre una major 
autonomia econòmica 
de les famílies, que al-
hora redundarà en el 
creixement del sector 
dels serveis. Difícil-
ment s’ompliran els 

calaixos de les botigues, si el sou no dona ni per pa-
gar els serveis més bàsics. Les dades encara preocu-
pen més a l’Anoia, ja prou castigada, motiu de més 
per animar als nostres representants a no quedar-se 
únicament en el reclam de més i millor sòl industri-
al, sinó també en vetllar per la defensa dels treballa-
dors. Si hi ha pobresa, mai avançarem. 

Difícilment s’ompliran els 
calaixos de les botigues, si el sou 
no dona ni per pagar els serveis 

més bàsics. Les dades encara 
preocupen més a l’Anoia.
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#latevaveu

Manuela Carmena, alcaldessa de 
Madrid, en l’homenatge a Miguel 
Ángel Blanco, regidor assassinat 
per ETA, va haver de sentir crits 
com “comunista”, “traïdora” i “ve-
lla”. I això que ella havia escapat de 
la mort perquè no va anar al des-
patx el dia que van ser assassinats 
els seus cinc companys advocats 
laboralistes del despatx d’Atocha. 
L’esperit d’Ermua és el que és.

Carlos Iturgaiz, eurodiputat del 
PP, va dir “L’actitud de Carmena 
és la de Podem i la dels seus col·le-
gues proetarres. Jo no perdonaré ni 
oblidaré mai.”

Joan Tardà, diputat a Corts per 
ERC, va escriure un article on 

deia que Pablo Iglesias, el va de-
cebre quan va declarar que, si fos 
català, no participaria en el refe-
rèndum de l’1-O i va dir “la teva 
credibilitat como impulsor d’un 
camí constituent sense el PP està 
en qüestió, perquè demanes a Ca-
talunya un referèndum pactat que 
els catalans i ERC ja han demanat 
18 vegades i sempre amb la matei-
xa resposta. Us equivoqueu d’in-
terlocutor. Heu d’exigir-les a ‘Estat 
espanyol,” 

Pablo Iglesias, secretari general 
de Podem, li va respondre “Crec 
que entre persones progressistes 
hauríem d’intentar abaixar una 
mica el to i assumir que en demo-
cràcia es pot pensar diferent i tenir 
diferències. Els republicans han 
d’assumir que no passa absoluta-
ment res per estar en desacord. 
Podem vol un reconeixement de 
Catalunya com a nació dins d’Es-
panya amb un encaix constitucio-
nal diferent. I un referèndum, s’ha 
de celebrar amb garanties sufici-
ents perquè el ‘dret a decidir’ es 
pugui exercir efectivament.” 

Soraya Sáenz de Santamaría, vi-

cepresidenta del govern de l’Estat, 
ha declarat que “Els independen-
tistes cada vegada estan més sols i 
tenen més por d’assumir les seves 
responsabilitats. Els demano que 
deixin de pressionar perquè altres 
les assumeixin per ells”.

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, segueix endavant 
amb el referèndum unilateral i ha 
fet canvis organitzatius en el go-
vern, “jo no hauria volgut cessar a 
ningú, però hi ha gent que ha pre-
ferit deixar d’estar a primera línia.” 

Oriol Junqueras, vicepresident 
del govern va dir “intentem fer les 
coses amb el màxim respecte pos-
sible, però ens hem trobat davant 
amb un estat que no respecte ni 
a persones ni a institucions. Som 
conscients de l’enorme repte que 
tenim i de les dificultats que ens es-
tan posant, incloses les de la guerra 
bruta.” 

Lluís Lach, diputat al Parlament 
de Catalunya, va dir que “les ac-
tuacions repressives de l’estat 
recorden aquelles que es feien 
en el tardofranquisme.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Natàlia Mas Guix
@nataliamasguix 

“Defensar el dret de vot dels catalans és 
no només una lluita noble, sinó una lluita 

necessària”.

Rosa del Rio
@rosadrt 

Brutal i colpidora #campanya #trànsit #Tots-
tenimfamília #víctimes0   @StopAcciCat @

DGTes

Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67  

#balmesgirotv3 Igualada, referent. Ja era hora. 
El Rec enamora i sedueix #igualada

Josep Maria Palau
@josepmariapalau

 .@albaverges: l’#1doctubre tindrà les mateixes 
garanties legals que qualsevol referèndum 

http://www.garanties.cat

Diana Gómez
@dianagmz7  

Es confirma que ja hi ha més morts a les trames 
de corrupció del PP que a Game of Thrones 

#winteriscoming

Ajuntament de Jorba
@AjJorba 

De #Jorba a la #PobladeClaramunt, 19 km. en 
total, que es podran fer a peu o en bicicleta a 

prop del riu Anoia

Ajuntament Masquefa
@AjMasquefa  

El tradicional repic de campanes dóna el tret 
de sortida oficial a la #FMMasquefa17. Feliç 

Festa Major a tots els masquefins!

AnoiaActiva
@ActivaAnoia 

Si ara mateix estàs buscant feina a la web del 
SOC hi trobaràs els recursos necessaris.

Ricard de Copons
@taxisigualada 

Plaça del Pilar amb carrer Nou sembla una 
passarel*la de vehicles entre aparcats i circu-

lant. Menys mal que es peatonal!

Georgina Guixà ||*||
@GeoGuixa  

 Asseguts a terra a la Hispano, mig amb 
seients i mig sense #MoltGreu #Hispa-

noFacts #HispanoFail #PerAixòPaguem?!



P er evitar malentesos vull aclarir 
que escric aquest article pensant 
en alguns funcionaris públics, 
segurament una minoria, i no en 

el conjunt del funcionariat. Després d’ha-
ver estat tota la vida relacionat amb el món 
de l’empresa privada i gairebé desconnectat 
de la cosa pública, d’uns anys ençà em tro-
bo que, per motius diversos, haig de parlar 
sovint amb personatges que des de les ins-
titucions públiques es dediquen a la políti-
ca. El contacte amb aquesta petita part de 
la nostra societat, un grup de persones que 
s’acostumen a moure sota uns paràmetres 
de conducta professional força diferents 
dels meus és, per a mi, un fenomen nou, 
i el meu desconeixement del medi sovint 
m’ha deparat sorpreses de tota mena, agra-
dables i no tan agradables. 
Em refereixo tant als polítics elegits de-
mocràticament a les urnes (diputats i re-
gidors) com a les persones agraciades di-
gitalment per la seva formació política per 
ocupar un càrrec públic. D’aquests últims, 
els consellers de les empreses públiques, 
els diputats de la Diputació i els consellers 
dels districtes de Barcelona en serien tres 
bons exemples. Alguns d’aquests personat-
ges t’asseguren que es dediquen a la cosa 
pública de manera temporal; d’altres veus 
de seguida que tenen per objectiu fer de la 
política la seva professió, i confien en man-
tenir-s’hi fins a la jubilació. 
Deixant de banda les diferències d’accés a 
les institucions públiques que dèiem abans, 
en una cosa coincideixen gairebé tots, i és 
en la queixa gairebé unànime d’una realitat 

poc edificant i que jo anomeno la dictadu-
ra del funcionariat. Jo, il·lús de mi, sempre 
havia pensat que el polític, elegit democrà-
ticament pels ciutadans o designat digital-
ment pels dirigents del seu partit, era la 
persona que prenia les decisions, i el fun-
cionari qui les havia de portar a terme. Dit 
en altres paraules, el polític dóna una ordre 
i el funcionari l’ha d’obeir. 
Doncs bé, amb excuses burocràtiques de 
qui coneix tota la lletra petita de les insti-
tucions públiques, sovint constatem que no 

és així, amb totes les distorsions que aquest 
estrany fenomen comporta. Els funciona-
ris no tenen dret a posar pals a les rodes 
ni impediments burocràtics a les decisions 
que prenen els polítics, siguin encertades 
o no ho siguin. Al meu entendre, aprofi-
tar-se del millor coneixement que tenen els 
funcionaris sobre la burocràcia interna de 
les institucions per buscar problemes allà 
on haurien d’oferir solucions excedeix les 
seves funcions, i d’això alguns en diem la 
dictadura del funcionariat.  
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MIQUEL SAUMELL, @MiquelSaumell La dictadura del funcionariat

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

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

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

estilllar@yahoo.es

#L’enquesta de la setmana

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

 Sí 19%  No 81%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 
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JoKB

El grup de música igualadí, tot just dues setmanes després de guan-
yar el Certamen de Música Jove d’Igualada, va encetar el festival 
musical de l’Acampada Jove de Montblanc.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

ELS LAPSUS DE 
“L’ABANS”
Josep Elias Farré

Fa ja mig any que surt el segon volum 
de “L’Abans”, que recull història gràfica 
del 1960 a 1988. Però hom ha notat que, 
al llarg dels diferents fascicles, el recull 
és bastant aleatori i amb lapsus.
Com autor d’un dels textos, em sap greu 
que l’edició no surti acuradament res-
senyada. M’afanyo a demanar disculpes 
pels meus possibles errors o mancances 
en el text de festes i celebracions que 
fou el primer capítol de la publicació.
Crec que el darrer dels capítols haurà 
de ser una àmplia relació de fe d’errates.
Voldria, però, fer constar que s’han 
comès unes errades referides a l’Sc-
hola Cantorum i al seu fundador que 
s’han d’aclarir ja. Així, en la pàgina 360, 
s’afirma: “Altres, de creació més recent, 
cap els anys seixanta, però amb acos-
tament ideològic al que imperava en 
el moment, com l’Schola Cantorum 
(formació de veus masculines, dedica-
da fonamentalment al cant religiós)”. 
Recordem que l’Schola Cantorum té ja 
més de 75 anys d’existència. Fou funda-
da pel mestre Joan Just Bertran en 1940.
Tenim, després, que, a la pàgina 415, 
en un peu de foto dedicat a la Coral 
La Llàntia, s’insereix una fotografia de 
l’enterrament del mestre Just, al qual 
es qualifica de “fundador de la Llàntia”  
(sic).
A l’enumerar els assistents -sort que es 
curen en salut i adverteixen, “entre al-
tres”- esmenten a: R. Sagalés, rector de 
les Escoles Pies, J. Toneu, rector de la 
Sagrada Família; el senyor Almena, fill 
polític del difunt. Aclarirem que: el rec-
tor de la Sagrada Família es deia Lluís, 
i no J.; que el fill polític es diu Antoni 
Elmeua. Diguem, també de passada 
que, “entre d’altres”, hi figuren: el mon-

jo de Montserrat, P. Cassià M. Just, fill 
del mestre, i el P. Carles de Barcelona, 
guardià dels caputxins. A segona fila, hi 
veiem els mossens Climent Rodergas, 
Josep Còdol i Esteve Prats. Això sí, en 
la foto, s’hi veu  un penó. Creiem que 
és el de la coral La Llàntia que hi porta-
ren, a dit enterrament, els representants 
d’aquella antiga agrupació de cantaires.

ELIMINEM ELS 
SEMÀFORS INÚTILS
Antoni Riera

L’augment de productivitat d’un país ve 
determinat, entre altres, per eliminar 
les activitats supèrflues, redundants, i 
que no aporten valor. El cas extrem de 
disminuir aquesta seria posar un se-
màfor a cada cruïlla amb el pretext, per 
exemple, d’augmentar la seguretat.
A Igualada tenim un semàfor inútil que 
fa perdre molt temps als igualadins, i 
altres poblacions de la Conca d’Òdena 
com Vilanova del Camí i Òdena. És el 
semàfor prop de Funosa que regula el 
trànsit entre l’avinguda Montserrat i la 
C-244, situat en el límit del terme mu-
nicipal d’Igualada i el d’Òdena.
Amb el simple fet que la part de la 
C-244 (de color Vermell) de titularitat 
municipal d’Òdena es faci en direcció 
única des de el semàfor actual a la ro-
tonda de La Masia es fa innecessari el 
semàfor i sense semàfor no hi haurà 
pèrdues de temps innecessàries.
La sortida d’Igualada de l’avinguda de 
Montserrat que porta a la rotonda de 
La Masia en direcció a Vilanova del 
Camí, Pla de les Gavarreres, i autovia 
cap a Barcelona i també al Polígon 
Industrial  no resta alterat, i com així 
també, els que baixen de la N-II en di-
recció a la Masia i trenquen a la dreta  
i, per tant, no hauran d’aturar-se en 
aquest semàfor. 

Els que es dirigeixen des de el Polígon 
Industrial, part del final prop de Can 
Busqué, cap a la rotonda de La Masia 
haurien de seguir el camí de color ta-
ronja el que habilitaria eliminar per 
complert el gir a l’esquerra en la zona 
del semàfor amb el que comporta d’in-
crement de seguretat. Aquest movi-
ment no incrementa la congestió de 
la rotonda ja que hem eliminat prè-
viament  l’entrada de circulació per la 
C-244 d’Òdena (Shell) al ser aquesta de 
direcció única. 
L’inconvenient d’allargar en uns me-
tres els que entren a Igualada des de la 
rotonda de La Masia cap a l’avinguda 
Montserrat queda llargament compen-
sada per la disminució de temps d’es-
pera en el semàfor i les llargues cues 
que es produeixen davant de la Shell en 
especial a hores punta (itinerari marcat 
amb línia blava que és la que es bifur-
ca a Can Busqué per anar a l’avinguda 
Montserrat) i el temps que es guanya al 
eliminar una sortida a la C-244 d’Òde-
na. És molt important disminuir a la 
meitat el temps de pas per al semàfor 
per als vianants del Barri de St. Pere ja 

que és molt excessiu.   
A l’eliminar en la rotonda de La Masia 
la sortida a la C-244 d’Òdena (que baixa 
a la Shell) també en surten beneficiats 
els que provenen de la N-II en direcció 
a la Masia amb moltes cues degut al 
nombre d’entrades i sortides d’aquesta 
mini-rotonda.
El resum és que eliminem un semàfor, 
amb esperes inútils, i espongem la cir-
culació a la rotonda de La Masia, millo-
rant la circulació en aquesta zona. 
El que pot semblar obvi, no ho és tant 
si passa pel sedàs de la decisió políti-
ca i més si s’han de posar d’acord dos 
ajuntaments però si és un benefici per 
a molts ciutadans hem d’exigir que els 
responsables ens el procurin i això no 
ho he aconseguit al posar en conei-
xement d’aquesta millora a diferents 
alcaldes de diferents èpoques, inclosa 
l’actual. Crec arribat el moment que 
no es demori més ni es posin més ex-
cuses per fer una actuació que no cos-
ta ni un euro a l’administració. Perdó, 
el senyal de trànsit de la direcció pro-
hibida alguna cosa costarà.
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ENDESA destina enguany més de 4,4 meur 
al pla d’estiu de neteja i protecció 
dels boscos a la Catalunya Central 

 Redacció. Endesa des-
tina enguany a la Cata-
lunya Central més de 4,4 
MEUR en el Pla anual per 
a la campanya de protec-
ció dels boscos, vertebrat, 
bàsicament, en tres ei-
xos principals: la neteja i 
cura de la massa forestal 
que creix al voltant de la 
xarxa elèctrica, la realit-
zació de termografies i 
les revisions exhaustives 
a peu de línia de totes les 
instal·lacions. 

NETEJA DE BOSCOS
Del total de 7.631 qui-

lòmetres de línies elèctri-
ques que Endesa té repar-
tides per l’Anoia, el Bages, 
el Berguedà, la Cerdanya, 
el Moianès, Osona i el Ri-
pollès el 76,72% són aèries 
–o el què és el mateix, 5.855 
quilòmetres–i, per tant, 
estan subjectes d’alguna 
manera a zones boscoses o 
amb vegetació. L’especial 
orografia dels boscos, com 
a  element viu, que creix 
i canvia constantment, fa 
que la Companyia –cons-
cient de les dimensions 
de la seva xarxa– destini 
una inversió singular per 
protegir els espais fores-
tals catalans, seguint les 
seves directrius de soste-
nibilitat i protecció am-
biental. Es focalitzen els 
espais boscosos i d’altres 

indicar un mal funciona-
ment del cablejat per un 
deteriorament prematur 
degut a l’acció d’efectes 
adversos, principalment 
meteorològics. 

Les revisions termo-
gràfiques no només es fan 
amb helicòpter, sinó que 
també es complementen 
amb revisions oculars aè-
ries a peu de línia. 

Recentment també 
s’ha començat a utilitzar 
la tecnologia làser per re-
visar –des de l’helicòpter– 

que les distàncies entre la 
massa forestal i les línies 
elèctriques d’alta tensió 
són les reglamentàries, o 
be entre el cablejat i qual-
sevol objecte pròxim. És 
l’anomenada tecnologia LI-
DAR (Light Detection And 
Ranging), que enguany 
s’ha incorporat a un terç 
de la xarxa d’alta tensió de 
la geografia catalana. 

D’altra banda, els he-
licòpters que realitzen les 
revisions també porten 
instal·lada una càmera de 

vídeo i/o fotografia d’alta 
definició (HD), mitjançant 
la qual es pot observar el 
tipus de vegetació –impor-
tant per saber si el creixe-
ment serà ràpid o lent– i 
la seva densitat, a més de 
detectar defectes visuals 
que puguin haver-hi a les 
instal·lacions. 

ÚS DE DRONS: 
INSPECCIONS EN DETALL 
D’ÀREES DE DIFÍCIL ACCÉS

Endesa utilitza, a més, 
i des de la campanya del 
2012, drons per comprovar 
l’estat de la xarxa elèctrica. 
Aquests vehicles aeris es-
tan equipats amb càmeres 
d’alta resolució estabilitza-
des giroscòpicament que 
permeten captar imatges 
de les línies, especialment 
en punts de difícil accés, 
i sense haver d’interrom-
pre el servei als més de 4,3 
milions de clients que la 
Companyia té a Catalunya.  

La Companyia també 
utilitza aquests avions 
no tripulats per verificar 
l’amplada dels corredors i 
corriols de seguretat que 
es troben a sota i als cos-
tats de la línia i que actuen 
com a tallafocs.  

MILLORES DE LA XARXA
Un dels factors clau pel 

bon funcionament del sis-
tema elèctric és la millora 

de la xarxa. Els elements 
més significatius on s’ac-
tua és a les línies de baixa 
tensió (on es substitueix 
els cables convencionals 
per cable trenat), la auto-
matització a la xarxa de 
mitjana tensió, així com el 
canvi de cables, i el reforç 
de connectors, aïlladors, 
parallamps i proteccions 
diverses. A més, es realit-
zen revisions exhaustives 
de totes les instal·lacions.

Els treballs es realit-
zen amb la col·laboració 
d’agents del territori i es 
manté una comunicació 
fluida tant amb el cos 
d’Agents Rurals i els bom-
bers com amb les adminis-
tracions per tal de reduir 
al màxim possibles situa-
cions de risc. 

Així, per exemple, 
Endesa i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi 
Natural  de la Generalitat 
de Catalunya tenen esta-
blert mitjançant un con-
veni els protocols de co-
ordinació i col·laboració 
en matèria de prevenció i 
actuació davant d’incendis 
forestals. 

La col·laboració d’En-
desa facilita les tasques 
d’extinció dels focs i al-
hora garanteix la segure-
tat dels cossos que ho fan 
possible. 

Premsa Comarcal

especialment sensibles per 
a la societat, que reclamen 
una protecció i una dedi-
cació màxima. En concret 
són 495 els quilòmetres de 
línies aèries d’alta tensió 
a les comarques centrals, 
mentre que de mitjana ten-
sió en són 3.615 i de baixa 
tensió 1.745. 

ÚS D’HELICÒPTERS: 
TERMOGRAFIES, 
LIDAR I VÍDEOS HD

Dins els programes de 
manteniment de les línies 
elèctriques, i com a excel-
lent mesura preventiva, la 
Companyia realitza revisi-
ons termogràfiques de la 
xarxa. Així, com a mínim 
un cop cada tres anys, En-
desa revisa a Catalunya to-
tes les línies aèries d’alta, 
mitjana i baixa tensió, així 
com altres infraestructu-
res elèctriques de relle-
vància, com per exemple 
les subestacions.

La termografia con-
sisteix a sobrevolar les 
línies elèctriques amb un 
helicòpter dotat d’una cà-
mera de raigs infrarojos, 
que enregistra el cable i 
detecta si hi ha o no algun 
punt calent (amb una tem-
peratura superior a la del 
mateix cable, és a dir, amb 
risc de sobreescalfar-se), 
impossible de veure a 
simple vista, que poden 

❱ La Companyia ha realitzat 
tales i esporgues selectives 
de les masses vegetals 
que creixen al voltant de les 
infraestructures elèctriques

❱ També s’han fet revisions termogràfiques 
en helicòpter de totes les líniesd’alta 
i mitjana tensió, inspeccions acurades a 
peu de línia i s’ha consolidat l’ús de drons 
per comprovar-ne l’estat

❱ Com a novetat, s’ha implementat l’ús de la  
tecnologia LIDAR a un terç de la xarxa d’alta tensió 
de Catalunya, un dispositiu que realitza un escaneig 
làser per determinar que la distància entre la massa 
forestal i les infraestructures és la correcta



D e tots els diners 
que m’he gastat 
en la meva vida, 
dels únics que mai 

m’he penedit han estat els que 
he gastat en llibres o en viatges. 
Ho dic perquè en època de va-

cances i de més temps lliure, tan útils són els 
uns com els altres i, a més, combinen perfec-
tament entre ells. Quan viatjo, un racó de la 
maleta està destinat a llibres que prenc per om-
plir les estones vagaroses, com ara les esperes 
als aeroports, especialment els tràmits duaners 
a Espanya.
Aquesta setmana em proposo parlar-vos de lli-
bres i la setmana vinent, si el Tribunal Cons-
titucional no m’ha tancat a la presó (és el que 
passa a les dictadures, que pot empresonar als 
ciutadans sense cap motiu), parlaré de viatges.
No em sabria imaginar la vida sense dos o tres 
llibres a la tauleta de nit. No només perquè en 
aquesta vida nomes m’espanten dues coses: 
l’avorriment i l’insomni, sinó perquè els llibres 
permeten aprendre coses noves, gaudir de la 
màgia dels escriptors, descobrir veritats ocul-
tes o viure històries apassionants.
Sempre he dit que les coses que sé, o les he vis-
cut, o me les han explicat o les he trobades es-
crites. Pel llibre accedim a cultures diferents. 
Gràcies a l’editorial Adesiara i a la traducció 
que n’ha fet Joan Casas, fa poc he tingut ocasió 
de “descobrir” un poeta grec, Iannis Ritsos al 
qual les grans editorials tenen amagat.

D’altra banda el llibre és l’objecte més perfecte 
dissenyat per l’home. Té totes les pàgines per-
fectament ordenades i numerades, es llegeixen  
d’esquerra a dreta i de dalt a baix i tenen uns 
marges on, si volem, hi podem escriure les nos-
tres acotacions.
Els llibres ens permeten accedir en un moment, 
a coneixements que requereixen anys d’estu-
di i/o investigació. Un cop editat el treball, el 
llibre ens el posa a l’abast de forma senzilla i 
entenedora.
Quan arribes a una edat avançada, com seria el 
meu cas, els llibres comencen a presentar pe-
gues: la lletra potser sigui petita i ocupen molt 
d’espai als nostres habitatges que, cal reconèi-
xer-ho, són cada vegada més petits. I també te-
nen la pega del preu, sobretot si tens el costum 
de llegir un llibre o més cada setmana. He re-
solt en part aquest darrer problema. Gràcies al 
servei de préstec de la Xarxa de Biblioteques de 
la Diputació trobo la majoria de llibres que vull 
llegir. I quan un m’agrada molt el compro per 
regalar. El llibre és -i amb això acabo- també el 
millor regal que es pot fer a qualsevol edat. 

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

Llibres i viatges (1) L’urna de Schrödinger

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

E xplica la llegenda que 
Erwin Schrödinger, fí-
sic austríac de vida sin-
gular i de pel·lícula, va 

idear la famosa equació que li va 
valer el Premi Nobel de Física 
durant una escapada romàntica 

a Arosa, als Alps de Suïssa. Va ser un home de 
ciències enamorat de les lletres i de les dones, tan 
místic com amant de la literatura. Fill únic i de 
família benestant va ser el representant d’un món 
acadèmic tan irrepetible com fascinant: la cultu-
ra alemanya de finals de segle XIX i principis del 
XX.
Sobretot és conegut per 
la famosa paradoxa del 
gat, una espècie de facè-
cia quàntica que molts 
físics encara tracten 
d’entendre avui en dia. 
Per a la física quàntica 
cal molt de cap i també 
un xic de sentit de l’ab-
surd. Segons Schrödin-
ger, si posem un gat en 
una caixa tancada, amb 
un mecanisme que con-
té una substància radio-
activa que té un 50% de 
probabilitats de desinte-
grar-se i que, en cas de 
fer-ho, deixarà anar un 
gas letal per a l’animal, 
fins que no la obrim no podrem saber que li ha 
passat al gat. Degut a la naturalesa quàntica de la 
realitat, el gat és viu i mort alhora dins la capsa. 
En unes eleccions mai sabem el resultat fins que 
obrim les urnes i comptem els vots. Dins l’urna 
hi ha totes les possibilitats: el sí i el no, l’absten-
ció i el vot en blanc o nul. Triar és sovint trair 
i votar és escollir. Per norma, les persones pre-
ferim viure en els límits, en els llindars, d’elec-
cions d’aquesta naturalesa. És normal ja que la 
vida en societat és molts cops un exercici estètic 

i glamurós, de l’ambigüitat, una rendició en favor 
de la supervivència.  
Tornant a la física, l’elecció ens obliga a deixar 
de ser com la llum, que és ona i partícula alho-
ra. Sentiment i pensament topen i ens rebreguen, 
ens esquincen. Però a vegades cal escollir per no 
acabar com Nietzsche quan afirmava ressentit 
davant la vida: no vaig poder triar. 
En aquest cas, obrir les urnes no matarà cap gat, 
però si que pot costar molts caps ja que en de-
mocràcia tothom s’omple la boca amb la lliber-
tat, però la llibertat és de les coses que més por 
ens fan. Per deixar de ser un poble víctima de la 

història cal poder triar i no tenir por de la lli-
bertat. Aleshores no podrem esgrimir excuses, ni 
derrotes passades, ni mans negres, ni converses 
de ministres. No sabrem si el procés és mort o 
viu fins que s’obrin les urnes i  comprovarem si 
veníem gat per llebre quan ens vantàvem de ser 
un país, una nació o de qualsevol altra metafísica 
identitària. Aleshores veurem si realment érem 
tants com ens comptàvem, tant els del sí com els 
del no, així com els del no cal. Tindrem fets i no 
interpretacions.  
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JAUME SINGLA, 
@jaumesingla
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DIUMENGE 23 DE JULIOL

ENTRADA LLIURE 

HORA: 21 H.

Al B
oule

vard

 Del 14 al 24 
   de juliol

DIVENDRES 
21 JULIOL 

HOLI 
MONTBUI 
FESTIVAL

De 18 A 20 hores 
Lloc: Descampat 
La Mercè (zona 
Mercadona)

MONTBUI 
FESTIVAL:
LA TRIBU
SHOW/
ROMÁNTICO
LATINO

Inici: 23’30 hores 
Lloc: La Mercè 
-Mercadona
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L’antiga fàbrica de Vivesa podria ser un hipermercat molt aviat.

El comerç de la Conca d’Òdena, unit contra el projecte 
d’instal·lar un hipermercat a l’antiga fàbrica de Vives Vidal SA
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L es quatre associacions 
comercials més im-
portants de la Conca 

d’Òdena han creat una plata-
forma a través de la qual mos-
tren el seu rebuig al projecte 
-anunciat fa setmanes per La 
Veu de l’Anoia- de la cadena 
osonenca d’hipermercats Bon 
Preu Esclat d’instal·lar-se a 
l’antiga fàbrica de Vives Vi-
dal SA, al carrer Lleida. Així, 
Igualada Comerç, l’Associa-
ció Nou Centre d’Igualada, la 
Unió d’Establiments de Mont-
bui, i l’Associació Vilanova 
Comerç, s’han reunit aquesta 
setmana i han elaborat un ma-
nifest sota el títol “El model 
de comerç que volem”,  en el 
que demanen a l’Ajuntament 
d’Igualada que “replantegi” 
la requalificació dels terrenys 
per poder permetre l’establi-
ment de l’hipermercat, que in-
clourà una benzinera, i elabori 
un “pla estratègic comercial i 
comarcal”.

Manifest dels comerciants
El manifest literal és el se-
güent:
“Sense comerç tampoc hi ha 
ciutat, és una realitat repetida 
en nombroses ocasions. Molt 
lligat amb això, creiem també, 
que sense un urbanisme co-
mercial intel·ligent i sensible 
tampoc hi haurà les àrees co-
mercials urbanes.
Cal posar el focus a la ciutat 
comercial com un lloc sin-
gular i irrepetible, amb una 
trama tan complexa com sen-
sible. Les ciutats necessiten 
diferenciació, personalitat 
perquè siguin vibrants, habi-
tables, sostenibles i atractives.
En un món altament globa-

litzat, hem de posar en va-
lor el treball, la residència, la 
compra i l’oci, en espais més 
humans, amables, vibrants i 
comunitaris, en els quals el 
comerç ha de ser un aliat per 
fer més i millor per la ciutat. 
El comerç urbà focalitza la 
seva estratègia en l’especialit-
zació de la seva oferta, que és 
més personalitzada que la que 
ofereixen les grans superfíci-
es. Per aquest motiu, el valor 
principal del comerç de pro-
ximitat és la seva gran capa-
citat de centrar-se en els seus 
clients d’aquest espais, barris i 
nuclis.
Quant al consum, el factor 
turisme també és importantís-
sim i es nota molt. Igual que 
beneficia a l’hostaleria, també 
beneficia al comerç. Som una 
comarca que treballa cada 
vegada més el seu potencial 
turístic, l’efecte multiplicador 
del turisme és evident, en re-
lació als sectors comercials, 
sobretot d’equipament de la 
persona, i en la restauració i 
l’alimentació.
Ciutat, comunitat, turisme i 
comerç són quatre elements 
que cal abordar des d’una 
perspectiva integral. El Go-
vern de la ciutat ha de fer una 
aposta clara per un comerç de 
qualitat, adaptat a les neces-
sitats, pròxim a la ciutadania, 
competitiu, generador de llocs 
de treball i de riquesa, un co-
merç vertebrador de la ciutat 
i del territori, un comerç que 
integri i cohesioni la societat, 
que faci “barri”, un comerç in-
novador, modern i sostenible i 
també un comerç que respon-
gui a les demandes del turisme 
de tota la comarca.
Amb tot això, el comerç urbà 
s’està transformant i actualit-

zant, però necessita competir 
en igualtat de condicions amb 
els altres formats i evitar greu-
ges que el perjudiquen.
Un d’aquest greuges i malen-
tesos és el que afecta a la pla-
nificació comercial i urbana 
moderna. Inventar i fer-se 
recognoscible es posa per da-
munt del ja existent, fins i tot 
en la valuosa i irrepetible ciu-
tat històrica. El que necessitem 
és un urbanisme comercial a 
escala humana que posi en va-
lor la convivència i la creació 
de comunitats urbanes.
Cadascuna de les noves im-
plementacions de gran for-
mat, augmentaria encara més 
la distància amb el centre co-
mercial, en tots els sentits, so-
cials, veïnals, humans.
La ciutat ha d’evitar la deser-
tització comercial i social de 
les seves pròpies zones comer-
cials.
És necessari continuar treba-
llant per la consolidació del 
centre comercial urbà exis-
tent, i per això, cal que l’actual 
model comercial es comple-
menti, i no pas que se substi-
tueixi.
Per tots aquests motius el co-
merç local està preocupat per 
les notícies publicades recent-
ment a la premsa local, sobre 
la implantació d’una gran su-
perfície a Igualada. Una cone-
guda marca de supermercats, 
Bon Preu Esclat, negocia la 
compra de l’antiga fàbrica 
de Vives Vidal SA, al carrer 
Lleida d’Igualada, per cons-
truir-hi el seu primer hiper-
mercat a la capital de l’Anoia, 
que inclouria una gasolinera 
“low cost”. Un dels esculls per 
a la definitiva adquisició de la 
fàbrica de Vivesa és la requali-
ficació urbanística, ja que s’ha 

de canviar i això obliga a una 
aprovació del ple municipal, 
i, segur, una “concessió” de la 
propietat a la ciutat, similar al 
que es va produir quan es va 
construir el supermercat Aldi 
en un solar del passeig Verda-
guer. L’antiga fàbrica de Vivesa 
fa anys que està tancada. De fet 
Vivesa, havia posat a la venda 
la seu de l’empresa a la capital 
anoienca després d’acomiadar 
diversos centenars de treballa-
dors, deslocalitzant el treball a 
un altre país.
Per aquest motiu, les entitats 
sotafirmants ens hem reunit 
per crear una plataforma con-
junta en defensa del territori i 
de l’actual model comercial de 
la comarca. Les entitats han 
acordat fer la declaració públi-
ca que detallem a continuació:
1. Discrepem de la manera 
com s’ha anunciat l’implan-
tació de Bon Preu Esclat a 
Igualada i lamentem el procés 
de requalificació de solar de 
l’antiga fàbrica de Vives Vidal, 
que a més beneficia als seus 
actuals propietaris.
2. No creiem que el procés 
de requalificació d’aquests 

terrenys sigui un bon camí, i 
tampoc pensem que afavorei-
xi el comerç local, ni els inte-
ressos de la ciutat en general.
3. Creiem en canvi, que la via 
de creixement sostenible pas-
sa per les noves inversions 
industrials i la implantació de 
noves activitats econòmiques, 
de valor afegit, com p.e. em-
preses IT, etc. i a conseqüèn-
cia, creació de més llocs de 
treball, que en definitiva, faria 
créixer el consum.
4. Reclamem que l’Ajunta-
ment d’Igualada replantegi 
aquesta decisió i l’afavoriment 
d’aquesta implantació, tenint 
en compte el greuge compa-
ratiu que ocasiona envers al 
petit comerç local.
5. Els recents estudis i infor-
mes demostren la saturació 
comercial a Igualada i a la co-
marca de l’Anoia. La densitat 
d’aquestes superfícies està per 
sobre de la mitjana catalana.
6. Els comerciants i les associ-
acions sotasignats demanem 
l’elaboració d’un pla estratègic 
comercial i comarcal per tal 
de marcar objectius a mig i 
llarg termini”.

 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
van desallotjar dissab-
te a la tarda el local a 

la Plaça de l’Ajuntament de 
l’antiga oficina de Bankin-
ter ocupada el dia abans pel 
col·lectiu Calma Tensa, nom 
derivat de com era conegut 
l’immoble, Cal Matensa, i just 
quan es complien 4 anys de 
l’ocupació del Casal Interpar-
roquial del passeig Verdaguer. 
A primera hora de la tarda, 
els Mossos van entrar al local 

Desokupació Exprès a la plaça de l’Ajuntament
ocupat i van interrogar alguns 
dels joves que eren a la pla-
ça. “No ens van ensenyar cap 
ordre judicial a pesar de de-
manar-la ni cap Mosso d’Es-
quadra s’ha identificat amb 
el seu número de placa”, van 
dir alguns dels joves del col.
lectiu. El local portava tancat 
cinc anys. La policia ha afir-
mat que va actuar segons la 
legalitat vigent. El grup Cal-
ma Tensa, molt actiu a les 
xarxes socials els darrers dies, 
ha avisat que continuarà les 
seves accions. 



A l’Anoia 44 de cada 
100 aturats ja no percep 
cap prestació, una xifra 

millor que el Bages, 
però superior a la 
mitjana catalana

El sindicat Comissions Obreres alerta que l’Anoia és la segona 
comarca amb menys cobertura de protecció als aturats
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l sindicat Comissi-
ons Obreres ha alertat 
aquesta setmana de les 

dades econòmiques “preocu-
pants” en relació a l’Anoia. En 
el marc d’un informe sobre 
Mercat de treball, llars i des-
protecció social a la província 
de Barcelona, el sindicat expli-
ca que l’Anoia es la segona co-
marca de Barcelona amb una 
menor taxa de cobertura per 
atur, la qual cosa confirmaria 
el que ja va avançar La Veu 
de l’Anoia en un reportatge el 
maig de 2016: que hi ha molts 
aturats de llarga durada a 
l’Anoia que ja són “fora del sis-
tema”, és a dir, que han acabat 
totes les prestacions possibles. 
L’estudi demostra que “treba-
llar ja no exclou de la pobresa 
a moltes persones”, segons el 
sindicat. A Catalunya hi ha 
gairebé 390.000 persones tre-
balladores víctimes de la po-
bresa laboral.
A l’Anoia “ens continua preo-
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cupant l’encara altíssima taxa 
d’atur de persones inscrites 
com a demandants d’ocupació 
i la minvant taxa de cobertura 
de protecció social per atur, 
situada en el 56%”. Únicament 
la comarca del Bages amb un 
54.9%, te una inferior taxa de 
cobertura per desocupació on 
la mitjana de la província de 
Barcelona es situa al 58.9%.

44 de cada 100 aturats de 
l’Anoia, fora del sistema
Des de Comissions diuen que 
“considerem un problema de 
primer ordre des del punt de 
vista social, que 44 persones 
de cada 100 a l’Anoia no pu-
guin accedir a cap tipus de 

prestacions contributiva ni 
assistencial, en una cobertu-
ra de protecció social que ha 
passat del 81,2%  a finals del 
2008 fins a l’actual 56%”. Per 
això des de l’entitat represen-
tant dels treballadors “exigim 
millorar la protecció social de 
les persones i més atenció a 
comarques que han patit una 
forta destrucció d’ocupació i 
teixit productiu com l’Anoia”.

L’Oficina de Treball, 
de nou a Igualada 
Afegeixen que valoren “com 

a positiu l’anunci d’una vella 
reivindicació de les CCOO 
de l’Anoia d’obrir novament  
la OTG a Igualada, com a 
servei públic adreçat a donar 
una atenció de qualitat a to-
tes les persones aturades de la 
comarca i que alhora perme-
ti que els propis empleats de 
l’oficina puguin desenvolupar 
les seves tasques en millors 
condicions. 
CCOO del Baix Llobregat, 
Alt Penedès, Anoia i Garraf, 
continuen reivindicant, en un 
comunicat, “un nou model 

productiu basat en ocupació 
de qualitat, estable i amb ga-
ranties, en sectors que apor-
tin valor afegit, innovadors 
i competitius. Apostem per 
reindustrialitzar la comarca 
de l’Anoia. No podem acceptar 
aquest patró de creixement 
inestable i vulnerable”. El sin-
dicat reclama la concertació 
social, i exigeix la derogació 
de la Reforma Laboral, alho-
ra que enfortir la negociació 
col·lectiva per tal que s’esta-
bleixin increments salarials 
als convenis col·lectius.

TALLER  DE SABÓ 
18.30h  
20.00h 

Carrer Isidre Vallès i plaça Dr. Conde 

PREGÓ  I CERCAVILA 

22h SOPAR DE GERMANOR
BINGO POPULAR

DI
JO

U
S

2 0
ju
li
ol

HOTEL COCHAMBRE

11h 
14h

JOCS DE FUSTA 
FAMILIARS 

«IL TROVATORE» 

18h  
21h 

22h
Auditori Cal Figueres 

NIT JOVE AMB EL GRUP DE VERSIONS 
ENTRADA GRATUÏTA 

00.30h
Poliesportiu Municipal

DI
VE

N
DR

ES
2 1

ju
li

ol

DI
SS

AB
TE
2 2

ju
li
ol 18h

Plaça de Cal Figueres 

EXHIBICIÓ DE FALCONS 

  

AMBCONCERT I BALL 
AFORAMENT LIMITAT. ACCÉS AMB ENTRADA

23h
Poliesportiu Municipal  

 

 
 

GUAT
EMPALMADA JOVE 

A MITJA- 
NIT

CERCAVILA DE GEGANTS12h
Pels carrers del poble 

18h
Plaça Dr Conde 

TEATRE
<<ORGASMES>> 
AFORAMENT LIMITAT. ACCÉS AMB ENTRADA 

 
22h

Sala del Teatre del Casal Català

TOBOGAN AQUÀTIC
11h 
14h

Carrer Catalunya

TEATRE FAMILIAR
«PP, POLTRONA&PLA»
AFORAMENT LIMITAT. ACCÉS AMB ENTRADA

 

19h
Sala del Teatre del Casal Català

CORREFOC 
LÀSER TAG ELS MAQUIS

22h

Recorregut pels carrers del poble 
 

AJUNTAMENT

13

62

56

20

DI
U
M
EN

G
E
2 3

ju
li

ol

DI
LL

U
N
S
2 4

ju
li

ol

TRENET TURÍSTIC 10h 
21h

MISSA SOLEMNE 
12h

CERCAVILA I VERMUT 

CANÇONS DE TAVERNA
21h

DI
M
AR

TS
2 5

ju
li

ol
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Castells, Senserrich i 
Vergés expliquen els 
detalls del referèndum
REDACCIÓ / LA VEU 

D imecres 19 de juliol, 
al mateix temps que 
a totes les capitals 

de comarca, va iniciar-se  la 
campanya Garanties per a la 
democràcia: Per un referèndum 
legal, efectiu i vinculant, d’in-
formació sobre el referèndum 
d’independència de Catalunya 
i la Llei que el regula. Els seus 
actes plasmen el compromís 
adquirit pels parlamentaris i 
el Govern en la presentació de 
la campanya, el 4 de juliol, al 

Teatre Nacional de Catalunya: 
explicar arreu la Llei i respon-
dre les preguntes i dubtes que 
es plantegin. Així, dimecres, 
a la Plaça de l’Ajuntament, 
amb força gent, va tenir lloc 
un acte de explicació de la llei 
del referèndum, per part de les 
diputades anoienques del Par-
lament de Catalunya, Maria 
Senserrich i Alba Vergés, de 
Junts pel Sí, i de l’alcalde de la 
ciutat, Marc Castells. L’acte era 
organitzat per l’Assemblea Na-
cional Catalana, Foment Casal 
Popular i Òmnium Anoia.

Avui, conversa amb 
Quim Arrufat i Jaume 
Asens a l’Ateneu
REDACCIÓ / LA VEU 

Q uim Arrufat i Jaume 
Asens seran avui di-
vendres 21 de juliol 

als Jardins de l’Ateneu Igualadí, 
a les 7 de la tarda. L’acte, orga-
nitzat pel Comitè de Defen-
sa del Referèndum de l’Anoia 
(CDR), comitè en el que hi 
participen diferents organit-
zacions de l’esquerra indepen-
dentista de la comarca, tindrà 
el format d’una conversa par-
ticipada entre el públic i Quim 

Arrufat, membre del secreta-
riat nacional de la CUP, i Jau-
me Asens, tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona.
Arrufat és un dels dirigents 
més coneguts de la CUP i ara 
forma part del nou secretari-
at nacional i Asens represen-
ta la sensibilitat més sobira-
nista de Barcelona en Comú. 
L’acte, titulat “Democràcia. 
Referèndum. Present. Drets” 
té com objectiu reflexionar 
al voltant del Referèndum i 
la Democràcia.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a CUP Igualada ha re-
tirat durant les últimes 
setmanes les darreres 

plaques franquistes que hi ha-
via als habitatges de la ciutat. 
Les plaques metàl·liques del 
“Instituto Nacional de la Vi-
vienda” de l’època franquista, 
amb el jou i les fletxes, fa anys 
que han anat sent retirades 
per iniciativa de diversos col-
lectius de la ciutat i, aquesta 
vegada, degut a la inacció del 
govern de la ciutat, han estat 
militants de l’Esquerra Inde-
pendentista els que les han 
retirat.
Per a la CUP, la tasca que va 
fer el Memorial Democràtic 
va servir per restaurar la des-
memòria de quaranta anys de 
dictadura franquista però que, 
lamentablement, aquest ens 
no va poder fer tota la tasca. 
Precisament, un dels objectius 
del Memorial Democràtic va 
ser retirar tots els elements 
simbòlics de les ciutats ca-
talanes amb referències a la 
Dictadura. Les plaques varen 
ser lliurades al Museu d’His-
tòria de Catalunya, lloc on els 
cupaires consideren que han 
de restar les restes del fran-
quisme.

Encara queden deu 
símbols franquistes
Els cupaires recorden que la 
mesura de retirar les distinci-
ons de la ciutat que s’havien 
entregat durant la dictadura 
a diverses entitats i col·lectius 
vinculats al règim franquista, 
aprovada el passat 19 de se-
tembre, va néixer d’una pro-
posta feta per la CUP el mes 
de juliol de 2016, dos mesos 

La CUP retira les últimes plaques 
franquistes en edificis de la ciutat

abans de la proposta votada al 
ple. Mitjançant el registre de 
l’Ajuntament, el grup munici-
pal de la CUP va demanar un 
informe amb totes les perso-
nes que haguessin estat distin-
gides amb la medalla de la ciu-
tat, com a fill/a predilecte/a o 
adoptiu/va de la ciutat, o amb 
qualsevol altra títol, honor o 
distinció municipal, a partir 
de 1930. 
Durant el ple, el portaveu de la 
CUP Albert Mateu defensava 
que “si al 2006 el Ple d’Igua-
lada va retirar la medalla a 
Francisco Franco, no s’entén 
perquè no es va fer ja al 2006 
la revisió completa d’aquestes 
distincions” i criticà al govern 
d’innacció perquè “si la CUP 
no hagués entrat la instància 
al registre de l’Ajuntament, 
el govern no hauria actuat”. 
La inacció del govern per fer 
net amb el passat feixista de la 
ciutat és una evidència, doncs 
quasi un any després i rere 
diverses peticions d’entitats i 
partits, les plaques han hagut 
de ser retirades per la ciutada-
nia.
Així, han recordat que allà on 
no arriba la institució hi ha 
d’arribar la ciutadania i recla-
men algunes accions diverses 
a l’Ajuntament d’Igualada. 

Encara queden deu símbols 
franquistes que consideren 
que s’han de treure però que 
és responsabilitat de l’Ajun-
tament acabar-los de retirar. 
Per una banda, afirmen que 
queda una placa de pedra en 
record de Rita Mercader, al 
carrer Nou, amb una referèn-
cia a “los elementos rojos” que 
no hauria d’estar als carrers 
de la ciutat. Per altra banda, 
nou plaques ceràmiques amb 
el símbol associat a l’Obra 
Sindical del Hogar franquista 
resisteixen als carrers mossèn 
Josep Forn i Pau Muntades del 
barri de Montserrat.
Igualment, els cupaires tor-
nen a recordar que Igualada 
encara manté dues medalles 
indignes: una del 1964 a Fran-
cico Vives Camino com a fill 
predilecte de la ciutat, el qual 
era militar vinculat al feixisme 
i fill de Pere Vives Vich; i una 
altra a Antoni Jorba i Solé que, 
acabada la guerra, va ser “Jefe 
del Servicio de Información 
e Investigación” del districte 
d’Igualada de “Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS”, autor d’una gran quan-
titat d’informes inculpatoris 
durant la postguerra, i que al 
1939 va ser el cap local de la 
“Falange y de las JONS”.

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb motiu del Dia 
Mundial per l’allibe-
rament LGTBI, 28 de 

juny, la Mancomunitat Inter-
municipal de la Conca d’Òde-
na (MICOD) ha organitzat 
diversos actes per a visibilitzar 
el col·lectiu de lesbianes, gais, 
trans, bisexuals i intersexuals. 
Fins ara ja s’han dut a terme 
els contes que parlen de diver-
sitats sexuals amb els infants 
del Casal d’Estiu de Vilanova 

Darrers dies per veure l’exposició 
sobre dones trans a la Conca d’Òdena

del Camí i el passat dijous, dia 
13, a Igualada es va passar el 
documental Lluitadores sobre 
dones lesbianes grans. 
El taller per a joves que s’ha-
via de dur a terme el passat 13, 
s’ha posposat per al proper di-

lluns, 24 de juliol, en el marc 
del casal d’estiu, però amb en-
trada lliure per a joves de la 
Conca d’Òdena, a partir de 10 
anys. Serà a les 11 i fins els 13h 
a l’Ajuntament d’Òdena. 
D’altra banda, encara es pot 
visitar l’exposició sobre dones 
trans, Violències i resiliències 
en el camí de les dones que 
transiten, que es pot trobar a 
l’espai d’exposicions de Mon-
tÀgora a Montbui. L’exposició 
es podrà visitar fins diumenge, 
30 de juliol. 
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“No es tracta de penjar  
l’estelada i prou, perquè de 
les banderes no es menja”
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Joan Tardà i Coma, portaveu d’ERC al Congrés de Diputats de Madrid

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S’acosta la data del refe-
rèndum i totes les for-
ces polítiques confir-

men les seves posicions, o bé 
algunes les canvien. Vostè ha 
estat molt alerta amb la posi-
ció dels Comuns, avisant que 
un posicionament contrari al 
dret a decidir podria fer molt 
mal a les esquerres catalanes.  
Ho manté?
Bé, no havien passat ni 48 ho-
res d’un discurs contundent, 
que l’Ada Colau el va variar 
de forma significativa. Mireu, 
és evident que el debat de de-
mocràcia sí, o democràcia no, 
no es pot defugir. Encara que 
un pugui tenir reserves, i no 
comparteixis les polítiques 
d’ERC, o de Junts pel Sí, o del 
PDeCAT, el que està clar és 

Veus del SÍ,            Veus del NO (4)

Joan Tardà i Coma (Cor-
nellà de Llobregat, 26 de 
setembre del 1953) és un 
polític i professor de secun-
dària. Llicenciat en Filoso-
fia i Lletres, és catedràtic 
de Llengua i Literatura Ca-
talanes a l’institut Esteve 
Terradas.
Militant del PSUC del 
1974 al 1976. D’ençà de 
la seva fundació participà 
en l’Assemblea de Batlles 
i Regidors Nacionalistes 
d’Esquerra, s’integrà en 
l’organització política Na-
cionalistes d’Esquerra (NE) 
i en el Comitè de Solidari-
tat amb els Patriotes Ca-
talans, creat a Cornellà al 
principi dels anys vuitanta. 
En dissoldre’s NE, s’afilià a 
Esquerra.
Va ser regidor de Cornellà, 
el 1979, com a indepen-
dent en la candidatura del 
PSUC. El 1999 fou elegit 
regidor per Esquerra, fins el 
2004. Diputat a Madrid per 
ERC a les eleccions gene-
rals de 2004, 2008 i 2011. 
Actualment és Portaveu 
del grup d’ERC-RI-CATSÍ al 
Congrés dels Diputats.

BiO que si  hi ha una clara majoria 
de catalans favorables al dret a 
decidir, i un creixent estat de 
setge per part de l’Estat a les 
institucions catalanes, t’has de 
pronunciar de seguida, i no es-
perar-te a setembre. 

La seva participació en el re-
ferèndum pot ser clau.
Si no ens trobem en la crida a 
la participació, inevitablement 
es produirà una fractura en les 
esquerres catalanes. Algunes 
són independentistes, i altres 
no, però sí que són favorables 
al dret a l’autodeterminació. 
No només seria una fractura 
tàctica, estratègica, ideològica,  
que sempre es pot arreglar... el 
que no té remei és una frac-
tura emocional. Ja en tenim 
experiència, a Catalunya. Ha 
d’haver-hi unitat d’acció de les 
esquerres si vol tenir hegemo-
nia en el futur. Ens ho juguem 
aquest estiu, i la crida a la par-
ticipació del referèndum és 
molt important. Si hi ha frac-
tura, no podrem fer res junts, 
perquè no és que hi haurà re-
cel, és que no ens mirarem a la 
cara. Crec que hem d’apel·lar a 
la responsabilitat de tots, tant 
d’ells com de nosaltres. 

No s’hi val el discurs ambigu, 
a aquestes altures, imagino?
No, és clar que no. La postura 
dels Comuns va causar d’inici 
una certa decepció, per allò 
d’intentar posar-se “de perfil”. 
A més, és impossible, perquè 
si es va incrementant la repres-
sió, un no pot quedar-se en el 
terreny de la indefinició.

Creu que a alguns partits els 
pesa més la por a perdre vots, 
que a apostar clarament pel 
referèndum?
Home, és que ja estem arri-
bant al final del primer tram. 
Fins ara només hem fet exerci-
cis de gimnàstica sobiranista. 
Hem agafat prou força com 
per poder obrir els col·legis 
electorals, perquè tenim les 
eines per fer-ho: majoria par-
lamentària i govern indepen-
dentista. El que passa és que, 
a mesura que ens hi acostem, 
tots aquells que deien que no 

hi arribaríem mai, alguns per-
què ens deien que els conver-
gents ens apunyalarien, veuen 
com el president Puigdemont 
visualitza l’autoritat d’aquest 
govern. Insisteixo que alguns 
es pensaven que les contradic-
cions entre nosaltres haurien 
estat més agudes del que han 
estat. N’hi ha hagut, però les 
hem anat metabolitzant. Això 
els ha posat molt nerviosos, als 
de Madrid. El dia, però, que es 
van posar més nerviosos va ser 
el dia en què vam ser capaços 
d’arribar a un acord pressu-
postari amb la CUP.

Junts pel Sí ha estat un èxit?
Aquesta formació ha demos-
trat tenir una mala salut de 
ferro. Hem anat superant tots 
els esculls, i avui per avui, i tot 
i que és clar que hi ha sectors 
de l’antiga Convergència que 
no s’hi troben còmodes -com 
hem pogut veure amb les de-
claracions de la presidenta de 
la Diputació de Barcelona- el 
cert és que es va avançant.  El 
projecte de llei de desconnexió 
passarà pel Parlament a finals 
d’agost.

L’hora de la veritat.
Ja som en l’escenari del caixa o 
faixa. Per a tothom.

Ja era hora, no? Hi ha molta 
gent que està cansada.
Si la gent es cansa és perquè 
no és gaire conscient de com 
ha anat tot de ràpid. De fet, hi 
ha el neguit de què, precisa-
ment perquè ha anat tot ràpid, 
no tindrem prou múscul com 
perquè surti bé. Miri, la im-
mensa majoria de la gent que 
avui està per la independència, 
fins i tot ERC, que ja era in-
dependentista, vam fer mans 
i mànigues per a que l’Estatut 
d’Autonomia sortís bé. Si ha-
gués anat  tot bé, quants anys 
hagués estat vigent? Quinze, 

vint almenys, oi? Pensàvem 
llavors que, si ens sortia bé, 
arribaríem al peu de la munta-
nya. I que seria la generació se-
güent la que, potser, intentaria 
arribar al cim. De cop i volta, 
els que havíem pensat en arri-
bar al peu de la muntanya, ara 
ens trobem que és possible el 
dret a decidir, és possible gua-
nyar, fer un procés constituent, 
i proclamar una República... 
La percepció del cansament és 
equivocada, em sembla. És just 
el contrari, diria. I ara encara 
s’accelerarà més, perquè no sa-

bem quina serà la intensitat de 
la resposta de l’administració 
espanyola.

ERC insisteix molt en moti-
var la participació en barris 
obrers que van ser fundats 
per la immigració interna 
espanyola dels anys seixanta. 
Fa pocs dies era a Montbui. 
Aquest és el camí?
Sí. No ho fem només nosal-
tres, també ho fan altres par-
tits i col·lectius. Es tracta sim-
plement, d’explicar coses tan 
evidents però que convé repe-
tir-les mil vegades. Tot allò que 
volem fer és bàsicament per 
assolir dos objectius. Primer, 
crear un escenari, que nosal-
tres en diem independència, 
que permeti socialitzar o re-
partir millor la riquesa, i, se-
gon, construir una democràcia 
de qualitat que ens permeti en-

  “L’única cosa que la 
gent no ens perdonarà 

és que ens caguem o 
siguem incompetents i 
no fem el referèndum”

“Fins ara només 
hem fet exercicis de 

gimnàstica sobiranista. 
Hem agafat prou força 
com per poder obrir els 

col·legis electorals”



Joan Tardà, la setmana passada, a la carretera de Valls, a Montbui.
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Veus del SÍ,            Veus del NO (4)

carar els reptes del segle XXI.  
Són els que hauran d’encarar 
els nostres fills. Volem una 
democràcia d’excel·lència, en 

la qual no hi hagi corrupció, 
que no estigui supeditada als 
poders financers, i que sigui 
més participativa que repre-

sentativa. A Montbui, a Cor-
nellà, i en molts altres indrets, 
hi ha molta gent que va venir 
d’arreu a pencar, ningú no els 
va regalar res, hem anat garan-
tint amb la nostra feina que els 
fills podien viure millor que 
no pas nosaltres, com havia 
passat amb totes les generaci-
ons, però ara molts veiem com 
aquesta equació s’ha invertit, i 
sorgeixen temences i realitats. 
Per això volem proclamar una 
República, per poder construir 
una Catalunya diferent. Això 
dependrà de nosaltres, i de la 
qualitat democràtica de les no-
ves generacions. En això no hi 
ha res identitari, ni essencialis-
ta. 
Segur que hi ha gent que pensa 
diferent i que creu que el camí 
és un altre, però estic conven-
çut que aquestes persones tam-
bé persegueixen el mateix que 
nosaltres. Uns voldran seguir 
amb les autonomies, d’altres el 
federalisme... però l’objectiu fi-
nal és el mateix. Una educació 
i una sanitat públiques d’ex-
cel·lència, un sistema públic 
de pensions de repartiment, 
la universalització dels serveis 
socials, conquerir el dret a 
l’habitatge... Nosaltres pensem 
que això només és possible 
amb la República, perquè ens 
permet controlar els nostres 
recursos econòmics, i tenir 
una veu al món, la qual cosa 
dona més capacitat per atraure 
capitals,  signar tractats i con-
venis internacionals, via direc-
ta a Europa...  
Jo tinc familiars que no són 
independentistes, però curio-
sament, volen el mateix per als 
meus fills que el que jo vull per 
als seus. 

Quin és el camí que teniu 
marcat, a partir d’ara?
Superar tres tanques. La pri-
mera és guanyar el referèn-
dum, dono per fet que s’obriran 
els col·legis electorals. Des-
prés, la convocatòria del pro-
cés constituent, amb majoria 
parlamentària. I, finalment, la 
convocatòria d’un referèndum 
de la Constitució Catalana. Tot 
s’ha de fer d’una manera molt 
rigorosa, perquè el món no ens 
espera. Per a qualsevol Estat 
independent, l’aparició d’un 
nou Estat, sempre, sempre, és 
un trasbals... Hem de demos-
trar que som perseverants, i 
que tenim una voluntat demo-
cràtica permanent. Tot això és 
el que passarà si tot acaba es-
sent més o menys normal.

I si guanya el no?
Si passa això, o bé hi ha molt 
poca participació, ens haurem 
demostrat tot plegats que el 
país no està prou madur per 
a una independència, i caldria 
convocar de seguida eleccions 
de caràcter autonòmic, que, 
possiblement, també serien 
favorables a l’independentis-
me. L’única cosa que la gent no 
ens perdonarà és que ens ca-
guem o siguem incompetents i 
no fem el referèndum. Però si 

complim amb la paraula, i no 
es guanya, no passa res. Tant 
valdrà el meu vot, com el d’un 
que no sigui independentis-
ta. L’important és que siguem 
capaços de mobilitzar una part 
important de la ciutadania. No 
es tracta de penjar  l’estelada i 
prou, perquè de les banderes 
no es menja. Es tracta de po-
der tenir les eines per fer una 
societat més justa, per garantir 
una vida digna a les futures 
generacions. I això no es pot 
fer si no es reparteix la riquesa 
d’una manera diferent. 

A Madrid creu que collaran 
fins al final amb totes les op-
cions possibles?
Jo estic convençut que, avui, 
l’Estat espanyol difícilment 
evolucionarà cap a una demo-
cràcia de qualitat. Estem regits 
per una Constitució morta, 
perquè és impossible modifi-
car-la d’una forma important. 
El procés català pot ser una pa-
lanca també perquè es faci un 
procés constituent a Espanya. 
Fem pedagogia, en això. De 
moment, l’Estat ha optat per 
la via autoritària, amb la gene-
ració de por. És possible que 
hi hagi presos polítics i tot... 
Com que poden fer-ho tot, no 
cal que ens neguitegem per 
res. Com més autoritària sigui 
la resposta, més patirem, però 
alhora menys possibilitats tin-
dran de poder reeixir. A dife-
rència d’altres èpoques, vivim 
en el rovell de l’ou del món 
desenvolupat... Només podem 
perdre, insisteixo, si som uns 
covards, o uns incompetents. 
I ni el president Puigdemont 
ni el vicepresident Junqueras 
són així.

“Si la gent es cansa és perquè no és gaire conscient de com ha anat tot de 
ràpid. De fet, hi ha el neguit que, precisament perquè ha anat tot ràpid, no 

tindrem prou múscul com perquè surti bé”

“Jo tinc familiars 
que no són 

independentistes, però 
curiosament, volen el 
mateix per als meus 
fills que el que jo vull 

per als seus”



14  |  IGUALADA Divendres, 21 de juliol de 2017

El BBVA ha premiat el projecte “Cuinara” del Grup Àuria.

Àuria Grup guanya un dels cinc 
premis Integra 2017 de BBVA

REDACCIÓ / LA VEU 

À uria Grup ha estat 
un dels guanyadors 
de la novena edició 

del Premi Integra de BBVA, 
amb un dels premis d’impuls 
a noves iniciatives amb im-
pacte social i que suposa una 
dotació de 25.000 euros. L’en-
titat ha estat reconeguda per 
un projecte innovador amb el 
qual crearan set llocs de tre-
ball per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual. El premi 
principal d’aquesta edició ha 
recaigut en Aspace Navarra, 
una fundació amb 30 anys 
d’experiència i que treballa 
desenvolupant itineraris com-
plets d’integració laboral per a 
persones amb paràlisi cerebral 
i / o afins. Els navarresos re-
bran 150.000 euros. 
Des de que Àuria Grup va ini-
ciar la seva activitat el 1972, 
aquesta cooperativa ha tingut 
un paper de lideratge en la cre-
ació d’ocupació per a persones 
amb discapacitat intel·lectual 
o persones en situació de risc 
d’exclusió social a la comarca 
de l’Anoia. 
“El nostre dia a dia és únic 
perquè tenim el ferm propòsit 
d’oferir a la societat el nostre 
impuls per potenciar l’eco-

nomia social i demostrar que 
som membres actius d’un en-
torn en el qual hem de contri-
buir per fer una societat més 
justa i equitativa”, ressalten des 
d’Àuria Grup. 
El projecte premiat ha estat 
‘Cuinara’, una nova línia de 
productes alimentaris dins 
d’un sector emergent com és 
el dels productes saludables, 
ecològics i de proximitat. El 
model de negoci consisteix 
en la producció de productes 

hortícoles, la seva transforma-
ció per a la comercialització en 
productes de quarta gamma, 
llestos per cuinar, saludables i 
amb productes de proximitat. 
Amb aquest innovador pro-
jecte crearan 7 llocs de treball. 
L’entitat afirma que seguei-
xen treballant perquè creuen 
en les persones i agraeixen 
el reconeixement atorgat per 
BBVA “perquè junts podem 
multiplicar i fer realitat els 
nostres somnis”.   

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimarts 9 de 
juliol van arribar a 
Igualada 12 de joves 

procedents de diferents paï-
sos del món: Índia, República 
txeca, Eslovènia, Rússia, Fin-
làndia, Polònia, França, Itàlia, 
Bèlgica, Lituània, Taiwan, en 
el marc del programa Camp 
Jove organitzat per Rotary 
Club Igualada.
L’objectiu del programa és do-
nar a conèixer el país i poder 
compartir coneixements i cul-
tura.
Aquesta activitat la va iniciar 
el club l’any 1991. Des de lla-
vors han participat uns 400 
joves provinents de molts pa-
ïsos que han conviscut amb 
famílies de la comarca essent 
una bona experiència, tant per 
ells com per les famílies aco-

llidores.
Enguany, els joves han passat 
4 dies a Igualada, visitant Bar-
celona, La Garrotxa i Iguala-
da. Després de la seva estada a 
Igualada passaran uns quants 
dies amb el Club de Vilafran-
ca, després amb el Club de 
Sant Cugat i finalment amb 
el Club de Manresa. Amb tots 
ells seguiran les visites a dife-
rents llocs per ensenyar-los el 
territori i fent altres activitats.
Els 12 joves s’acomiadaran el 
dia 19 de juliol que marxaran 
cap als seus països d’origen.
Rotary Club Igualada també 
ofereix la possibilitat de jo-
ves d’aquí puguin marxar cap 
a diferents països del món, 
amb la finalitat de conèi-
xer i compartir. Fins avui, 
al voltant de 300 joves de la 
comarca s’han pogut benefi-
ciar-se d’aquest programa.  

Dotze joves d’arreu del 
món descobriran el país 
gràcies a Rotary Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

E l 12 de juliol, s’ha portat 
a terme la reunió de la 
Comissió de Formació 

del Pla d’Acció per la Dinamit-
zació dels Polígons d’Activitat 
Econòmica del Penedès (PAE) 
amb el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat. Així 
van assistir 
a la reunió, la Directora dels 
Serveis Territorials de Barcelo-
na Comarques, Lluïsa Nicolau, 
que té responsabilitat sobre l’ 
Alt Penedès i el Garraf, l’adjun-
ta a Direcció dels Serveis Terri-
torials de la Catalunya Central, 

El Pla Estratègic del Penedès va consolidant el territori
Anna Torruella que en té sobre 
l’ Anoia i la Directora dels Ser-
veis Territorials de Tarragona, 
Sílvia Rodes, responsable del 
Baix Penedès. 
El coordinador del Pla Estra-
tègic Penedès, Jordi Cuyàs, ha 
explicat que s’ha convocat la 
reunió per tal de posar sobre la 
taula les necessitats en forma-
ció des de la perspectiva de les 
4 comarques de l’Àmbit Pene-
dès, amb l’objectiu molt clar 
“d’incrementar l’ocupació, per-
què treballem la formació des 
de la perspectiva de la dina-
mització econòmica”. Cuyàs ha 
afegit també que “volem cobrir 

les necessitats de les empreses i 
dels estudiants amb la intenció 
de captar i retenir el talent al 
nostre territori”. 
Les representants del Depar-
tament d’Ensenyament, han 
valorat les propostes del PAE 
molt positivament, assegurant 
que la petició del territori de 
treballar de forma conjunta 
“obligarà a canviar l’organit-
zació de treball que portem 
a terme fins ara, ja que el que 
proposeu és treballar amb una 
visió molt més àmplia, cosa 
que veig fins i tot necessària” 
ha manifestat Lluïsa Nicolau. 
Les representants del Departa-

ment han assegurat que creuen 
que la proposta “té recorregut, 
veiem que és un pla potent 
amb l’avantatge que les empre-
ses s’hi impliquen” i han reco-
llit la necessitat que cal garantir 

la bona mobilitat entre les co-
marques. També es va acordar 
concentrar tota la informació 
sobre la formació de l’Àmbit 
Penedès en una web que sigui 
fàcil de consultar.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
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08700 IGUALADA
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La Festa Major comptarà amb 137 activitats en set dies 
i tindrà lloc entre el 21 i el 28 d’agost

Dimecres va tenir lloc la presentació de la Festa Major 2017.

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada celebrarà aquest 
any 2017 la seva Festa Ma-
jor entre el dilluns 21 i el 

dilluns 28 d’agost, amb un am-
pli programa d’activitats que 
ofereix prop de cent quaranta 
propostes per a tots els públics. 
El programa inclou concre-
tament 137 actes, coordinats 
pel departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament, 
entre els quals destaquen 31 
concerts, 17 actes infantils, 14 
cercaviles, 11 propostes espor-
tives, 6 representacions teatrals 
i 5 exposicions i presentacions 
literàries. 
A banda, hi haurà moltes al-
tres activitats, com ara visites 
guiades, conferències, lleu-

re familiar i un llarg etcète-
ra. Segons ha posat de relleu 

aquest dimecres el regidor de 
Promoció Cultural de l’Ajun-

tament, Pere Camps, “nova-
ment, Ajuntament i entitats 

sumem esforços i proposem 
una Festa Major variada, amb 
alternatives per a totes les edats 
i per a tots els gustos, que faran 
que tothom, igualadins i visi-
tants, gaudeixin de la nostra 

festa més gran i més esperada”. 
El programa de mà tindrà una 

tirada de 20.000 exemplars i es 
repartirà properament a totes 

les llars. També es podrà reco-
llir a l’edifici central de l’Ajun-
tament i consultar-lo al 
web www.igualada.cat. El re-
gidor ha volgut agrair igual-
ment la implicació dels pa-
trocinadors i col·laboradors 
de la festa: Petromiralles, Ai-
gua de Rigat, M. Piqué Corre-
doria Tècnica d’Assegurances 
i Gràfiques Lluc. 
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El cartell, obra dels alumnes 
de la Gaspar Camps 
Aquest any, la responsabilitat 
d’elaborar el cartell ha estat de 
l’Escola Municipal d’Art i Dis-
seny Gaspar Camps. Com ha 
explicat la seva directora, Ra-
quel Camacho, dins el context 
del Festival de la Gaspar 2017, 
el passat 21 de juny es va orga-
nitzar un workshop dirigit pel 
reconegut estudi gràfic Ladys-
senyadora, en què es va desen-
volupar un treball comunitari 
amb 26 alumnes i exalumnes 
participants. Van 
decidir quin era el tema central 
de la Festa Major –els peus que 
porten la imatgeria– i cadas-
cun d’ells va elaborar un pre-
disseny de cartell. D’entre tots 

se’n va triar un, es va dividir la 
imatge en 468 quadrats o píxels 

i cada alumne va treballar ale-
atòriament sobre 18 d’aquests 

elements. D’aquesta manera 
s’ha aconseguit un cartell 

format per 468 petites obres 
d’art elaborades per 26 joves 
talents de la ciutat, que en 
conjunt representen la imat-
ge d’un portador d’imat-

geria. El pregó, enguany 
amb la participació i impli-

cació del Consell Municipal 
d’Infants d’Igualada, es durà 

a terme divendres, 25 d’agost, 
i l’espectacle anirà seguit del 
concert, a la mateixa Plaça de 
l’Ajuntament, de Cris Juanico. 
D’altra banda, la conferència 
institucional servirà en aques-
ta ocasió per homenatjar la 
igualadina Teresa Gimpera i 
s’hi presentarà l’Estampa del 
Sant, elaborada amb el Mu-
seu Episcopal de Vic. L’asso-
ciació APINAS, que celebra 
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El centre de formació Ceina arriba a les terres de Lleida

50 anys, serà en aquesta edi-
ció la portadora del Penó de 
la Ciutat. 
Aquest any, Èlia Ferrer s’es-
trenarà en el paper de la his-
tòrica figura del Salero, amb 
la seva filla fent de Saleret. 
En l’exhibició castellera par-

ticiparan els Moixiganguers 
d’Igualada acompanyats pels 
Xiquets de Reus i la Colla 
Jove Xiquets de Valls. 
Les propostes musicals tor-
naran a ser un dels plats 
principals i, a banda de Cris 
Juanico després del pregó, 

actuaran en diferents mo-
ments i espais Doctor Prats, 
Mayte Martín, el Vaparir 
Tour de Ràdio Flaixbac, 
l’Orquestra Maravella, Cri-
six, JoKB, Psychodrome, 
Pawn Gang, el Festival Igua-
lada Rock City...

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls centres British For-
mació i l’Escola d’Ofi-
cis del Pla d’Urgell, 

han iniciat una nova etapa 
empresarial, en convertir-se 
des d’aquest any en part dels 
centres Ceina Formació.
L’empresa de formació i asses-
sorament empresarial Ceina, 
amb gairebé 30 anys d’experi-
ència en el sector, té per objec-
tiu que totes les persones que 
optin per formar-se en diver-
ses àrees, puguin obtenir sem-

pre la certificació correspo-
nent al seu esforç, tant a nivell 
empresarial com professional.
? L’objectiu d’aquesta incorpo-
ració és crear un intercanvi de 
coneixement, reforçar el tre-
ball de formació en l’àrea dels 
oficis a les diferents seus ter-
ritorials de l’empresa i trobar 
camins per enfortir el teixit 
empresarial a través de la for-
mació.
 Per presentar tots aquests ob-
jectius i l’equip que dirigirà 
aquest projecte, el divendres 
7 de juliol es va realitzar un 

esdeveniment amb autoritats, 
col·laboradors, clients i mit-
jans de comunicació de Lleida 
a les instal·lacions de l’espai 
gastronòmic Resquitx Restau-
rant (Mollerussa), amb més de 
120 assistents.
Després de les presentacions i 
lliurament de reconeixements 
als seus anteriors impulsors, 
els convidats van gaudir de la 
sessió ”Combinant formatges 
i vi”,  tast dirigit per la som-
melier igualadina Sònia Far-
ran, amb productes seleccio-
nats de la zona. 
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Mn. Xavier Bisbal -a la foto- compartirà amb Mn. Eduard Flores 
les rectories de Sta. Maria i la Sgda. Família

Acaben les festes de Sant Cristòfol
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 15 
de Juliol va tenir lloc 
un del plats forts din-

tre la Festa de Sant Cristòfol, 
la Concentració de clàssics. 
Aquesta va reunir enguany el 
voltant de 40 vehicles, trenta 
set cotxes i tres motocicletes. 
Seguit de la concentració en 
la rambla és va fer una ruta 
d’uns setanta quilòmetres per 
la comarca per així poder gau-
dir més d’aquestes joies amb 
rodes. En el mateix vespre va 
tenir lloc el sopar de germa-
nor, on va reunir vuitanta nou 
comensals, tots ells relacionats 
en la festa. Seguit del sopar i 
va haver un espectacle i el tí-
pic ball per concloure la festa i 
acomiadar-la de bona manera 
fins a l’any que bé.
Els organitzadors volen do-
nar les gràcies tant al públic i 
participants de la concentra-
ció com els que varen anar al 
sopar, i es que ja fa uns anys 
que la festa es vol revifar. Any 
rere any i poden haver encerts 
i equivocacions però l’esforç 
que fica l’organització a tornar 
a donar nom a la festa es per-
què cada any es vagi recordant 
les dates i que vagi agafant re-
nom de festa gran en la ciutat. 
I es que antigament al voltant 
dels anys 80 per el dia de Sant 

Cristòfol es celebrava com un 
dia festiu , on un gran nombre 
de públic es bolcava al carrer 
per gaudir de tot plegat.
Així doncs des de l’organitza-
ció es busca aquesta fita, on 

tothom tingui ganes de que 
arribi la festa, i si, es va en bon 
camí, la gent pregunta més per 
ella i per quan podrien ser fu-
turs  banderers, i això és bona 
causa.  

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada reorganitza 
l’atenció pastoral de les 
seves tres parròquies 

principals. En uns nomena-
ments fets públics aquest di-
vendres, el Bisbe de Vic intro-
dueix canvis en el repartiment 
de tasques de la jerarquia a la 
capital de l’Anoia.
Mn. Francesc Xavier Bisbal i 
Talló, nascut a Igualada l’any 
1982, nomenat rector “in so-
lidum” de les parròquies de 
Santa Maria i de la Sagrada 
Família i moderador de la 
“cura pastoral” de l’equip que 
portarà les dues parròquies
Mn. Eduard Flores i Serradell, 
nascut a Ripoll l’any 1982, 
nomenat rector “In solidum” 
(compartit) de les parròquies 
de Santa Maria i la Sagrada 
Família. Quan es nomenen 
rectors “in solidum”, segons el 
dret canònic, significa que el 
Bisbe encomana a diversos sa-
cerdots, de manera solidària, 
diverses parròquies, assenya-
lant a un que “sigui el director 
de la cura pastoral, que diri-
geixi l’activitat conjunta i res-
pongui d’ella davant el Bisbe”, 
tasca que queda encomanada 
a Mn. Xavier Bisbal. Actual-
ment Mn. Eduard era vicari de 
la parròquia de Santa Maria.
Mn. Pere Roig i Canton (Igua-
lada, 1955), nomenat diaca al 
servei de les dues parròquies, 
Santa Maria i la Sagrada Fa-
mília.
Mn. Josep Massana i Cortina 
(Calders, 1942) queda rellevat 
com a rector de la parròquia de 
Santa Maria -tasca que ocupa-
va des de 2008 quan va subs-
tituir a Mn. Salvador Mundó 
i Roviró- i roman com a rec-
tor de la parròquia de Ntra. 

Sra. de la Soledat, del qual n’és 
rector des de l’any 2000, quan 
va substituir al finat Mn. Joa-
quim Font i Gassol.
A tenir present, a més, que 
els dos rectors Mn. Xavier i 
Mn. Eduard també queden 
responsables, segons els no-
menaments fets públics avui, 
de les parròquies de Maians 
i Castellfollit del Boix (Mn. 
Xavier amb l’assistència del 
Sr. Carles Martí i Pons i la Sra. 
Margarida Gomila i Pons en 
l’exercici de la cura pastoral.) i 
de Castellolí, Òdena i l’Espelt 
(Mn. Eduard).

Altres nomenaments
En l’àmbit comarcal, Pares Mi-
quel Guillén Peña i Rigoberto 
Díaz Villanueva, josefins, són 
nomenats -respectivament- 
rector i vicari de les parròqui-
es de Sant Salvador de Bellprat 
i Sant Cristòfol de Fillol.
En l’àmbit diocesà, Mn. Pere 
Oliva March (Igualada, 1961), 
dirigirà, dotat amb les facul-
tats pròpies del rector, l’activi-
tat pastoral de les parròquies 
de Santa Maria de Folgueroles, 
Sant Romà de Sau, Sant Esteve 
de Tavèrnoles i Santa Maria de 
Vilanova de Sau, amb la parti-
cipació de Mn. Joan Tió i Vi-
lardell en l’exercici de la cura 
pastoral. Mn. David Compte 
i Verdaguer (Sant Martí de 
Tous 1973), administrador 
parroquial de les parròquies 
de Sant Jaume d’Alboquers, 
Sant Andreu d’Oristà, Sant 
Feliu Sasserra i Santa Maria 
de La Torre d’Oristà. També 
que Andreu Figueras, és se-
cretari particular del senyor 
Bisbe; Carme Sàez, és coor-
dinadora diocesana de Vida 
Creixent i Josep Martínez, 
nou ecònom diocesà.

Important reorganització 
a les parròquies

Pere Escudé, nou avi centenari

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, ha tras-
lladat aquest dimarts, 

18 de juliol, la felicitació en 
representació del consistori i 
del conjunt de la ciutat a Pere 
Escudé i Mabras, nascut el 15 
de juliol de 1917 a La Pobla de 

Claramunt i avui resident a 
Igualada. 
La trobada per a celebrar els 
seus cent anys ha tingut lloc 
a la Residència Pare Vilaseca, 
on viu actualment, i hi han as-
sistit familiars de l’homenatjat 
i el personal del centre, que 
forma part del Consorci So-
ciosanitari d’Igualada (CSSI). 

L’Ajuntament l’ha obsequiat 
amb un ram de flors i un lli-
bre fotogràfic que repassa les 
principals festes i tradicions 
de la capital de l’Anoia i, pro-
perament, també rebrà la Me-
dalla Centenària de la Genera-
litat de Catalunya, que lliura el 
departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.



25 anys dels Amics 
dels Cavalls de l’AnoiaEl barri de Santa Caterina celebra les 

seves festes amb elevada participació

AAVV STA. CATERINA / LA VEU 

U n any més, els veïns 
del Barri Sta. Cateri-
na hem celebrat les 

nostres festes, coincidint amb 
la nostra co-patrona, la Mare 
de Déu del Carme, que queia 
en diumenge. Va ser un cap de 
setmana intens i ple d’activi-
tats, on hi va haver una eleva-
da participació dels veïns i els 
igualadins.
Divendres vam donar el tret 
de sortida a les festes amb foc i 
pólvora, amb la colla del Grup 
Mal Llamp, entitat nascuda al 
barri, i acompanyats pels Bit-
xos i Diablons de Vacarisses, 
que van oferir un correfoc pels 
carrers del barri i va acabar a 
l’amfiteatre de l’estació Vella.
A la nit, vam oferir una bo-
tifarrada popular que vam 
omplir la plaça a amb unes 
270 persones. El sopar va es-
tar amenitzat per la Petita 
Gran Orquestra Liberty, que 
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El proper dilluns dia 24 de ju-
liol l’entitat igualadina Amics 
dels Cavalls de l’Qnoia cele-
brarà els seu  25 aniversari. 
L’entitat va néixer en la Sere-
nata de les Guixeres el 1992, 
ha anat fent el seu camí amb 
un grup d’aficionats del món 
del cavall, amb la participa-
ció a les serenates d’estiu de la 
UEC, gimkanes a cavall i més 
tard les participatives del món 
de l’enganxe. Va arribar a par-
ticipar, per primera vegada, en 
un espai en forma d’escalex-
tric amb més de trenta partici-
pants d’enganxes a Argençola 
amb 8 proves.
Amics dels Cavalls de l’Anoia 
és també el responsable, des 
de 1996, de la portada de l’ai-
gua de Sant Magí de la Brufa-
ganya, una tradició perduda i 
recuperada per l’entitat i Pas-
tisseria Pla. Al 2002 en el seu 
10 aniversari es donà difusió  
d’Igualada i l’Anoia a Jerez de 
la Frontera.
L’any 2005 van tenir lloc una 
sèrie de conferències del món 
de l’enganxe a Igualada. El 
2007 col.labora amb un es-
tand al primer Salón Interna-
cional del Enganche a Sevilla a 
l’hipòdrom de Dos Hermanas. 
L’any 2010 recuperació i res-
tauració del padró igualadí a 
l’esplanada de les fonts de Sant 
Magí de la Brufaganya.
L’any 2011 va organitzar la 
passejada popular nocturna 
sota l’atenta mirada de la llu-
na plena pel camí vell de Sant 
Jaume  desde Santa Maria del 
Camí a la vall de Rocamora. 
El mateix any va organitzar la 
fira tot per el cavall tot 2ª má.
El 2012 organitza, el primer de 
maig, la trobada de tartanes 
de Catalunya al barri de Sant 
Agust. El 2013 col.labora amb 
el concurs fotografic Passejant 
entre tartanes. 

Dilluns vinent, sopar 
tertúlia de Rotary Club 
amb l’eurodiputat 
Ramon Tremosa

El proper dilluns dia 24, Ro-
tary Club Igualada comptarà 
en els seus tradicionals sopars 
tertúlia amb la presència de 
l’Eurodiputat pel PDeCat Ra-
mon Tremosa.
Tremosa, amb una llarga tra-
jectòria al Parlament Europeu 
és, en l’actualitat entre d’altres 
càrrecs, Coordinador del grup 
ALDE a la Comissió d’Econo-
mia, per tant, és la veu de 68 
eurodiputats del grup lliberal 
i en va ser escollit per unani-
mitat.
Ha publicat articles acadèmics 
sobre política monetària i eco-
nòmica i també ha estat autor 
de diversos llibres, el darrer 
dels quals, “L’Europa que han 
fet fracassar” podrà adqui-
rir-se en aquest sopar i el Sr. 
Tremosa el signarà.
Creiem que serà una excel·lent 
cloenda del curs Rotary, abans 
de vacances, i encara més te-
nint en compte els moments 
històrics que viu el país. No 
oblidem que per raó del càrrec 
és la principal veu a Europa 
que pot donar a conèixer la si-
tuació real de Catalunya.
Recordem que aquests sopars 
són oberts al públic en general 
i per contactar i fer la reserva 
oportuna cal fer-ho trucant al 
tel. 609224298 o bé per e-mail 
a jmsd61@hotmail.com.

Festes del barri de Sant 
Jaume Sesoliveres

L’Associació de Veïs de Sant 
Jaume Sesoliveres organit-
za aquest cap de setmana les 
seves festes. Els actes són els 
següents, a partir d’avui di-
vendres:

Divendres 21
22.00h Havaneres i rom cre-
mat amb el duet la Vella Lola.
Dissabte 22
12.00h Visita guiada a l’ermita.
17.00h Tarda infantil amb infl 
ables i festa de l’escuma.
22.00h Sopar de veïns. Era 
imprescindible reservar els 
tiquets abans de dilluns 17 de
juliol.
24.00h Ball de festa major amb 
el grup “Joan&Josep Trio”.
Durant el ball es repartirà 
coca i cava.
Diumenge 23
13.00h Missa a l’ermita en ho-
nor a Sant Jaume i presentació 
del
nou goig.
A la sortida vermut popular

va tornar al barri desprès de 
varis anys, la qual va fer ballar 
a petits i grans amb molt bon 
ambient fins a altes hores de la 
nit.
El diumenge vam fer una peti-
ta cercavila formada pel Drac 
Mal-Llamp, el gegant Bisba-
let, i les imatges de la Mare de 
Déu del Carme i Santa Cateri-
na, acompanyats pels respec-
tius músics de cada colla, amb 
la qual van portar als veïns 
fins a la missa que es va cele-
brar a Santa Maria. Al tornar, 
arribant a la plaça dels porcs 
vam fer un petit refrigeri pels 
portadors i els veïns.
Aquest any, el rosari de la Ver-
ge del Carme es va adelantar a 
les 6 de la tarda. Com sempre 
dirigit per l’ex-veí i col·labo-
rador de tota la vida Florenci 
Oliva. 
Tot seguit, es va omplir la pla-
ceta de Santa Caterina plena 

de gom a gom, per seguir les 
tradicionals havaneres, en-
guany amb el grup Mar Sere-
na que van fer gaudir a tots 
els assistents. I com no podia 
faltar amb el tradicional rom 
cremat.
Per acabar, com és costum, 
vam tirar una sorollosa traca 
per acomiadar les festes 2017.
Ha estat un cap de setmana 
molt intens i molt divertit, i 
com sempre un moment de 
retrobament de veïns d’ara i 
de sempre, que han permès 
un any més compartir unes 
hores tots plegats. També des 
de la junta de l’Associació de 
Veïns volem donar les gracies 
a totes les persones que ens 
venen ajudar d’una forma o 
una altra, i com no a tots els 
anunciants del programa de 
festes, ja que sense l’ajuda de 
tots ells aquestes festes no 
serien possibles. 

Festes del barri 
de l’Antiga Bàscula 
i Rodalies

Dissabte de la setmana vinent, 
29 de juliol, tindrà lloc la Festa 
del barri de l’Antiga Bàscula 
i Rodalies. A les 21.30 hores 
es farà el sopar popular, amb 
botifarra de Calaf i monge-
tes, pa amb tomàquet, coca 
i copa de cava. El preu és de 
8€. Amb el tíquet es faran tres 
sortejos. Després hi haurà un 
ball popular i la rifa d’un per-
nil. Venda de tíquets: Celler 
Marta Figueres. 

Quasi són iguals,
l’Albert i la Casilda el dia 24 de juliol del 2017, fan 50 anys de casats.

Si els veieu FELICITEU-LOS, o si no el “pèsam”.
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D urant aquesta set-
mana s’estan duent a 
terme a Montbui el 

gruix de les activitats de la Festa 
Major, realitzada com sempre a 
l’entorn del 20 de juliol, festivitat 
de Santa Margarida.

Activitats de Festa Major al 
Nucli Urbà
Avui, divendres 21 de juliol, 
a partir de les set de la tarda, 
es podrà veure a la Biblioteca 
Mont-Àgora l’espectacle “Lli-
brecadabra”, amb el màgic Jaïr.
També avui, però a dos quarts 
de nou del vespre, a la Plaça de 
l’Ajuntament, es durà a terme 
una gran exhibició de dansa ur-
bana, a càrrec dels grups Dark 
Seasons i D&S (exhibicions de 
danses urbanes, amb estils “hip 
hop”, “jazz funk”, “comercial 
dance”, etc). 
A partir de les nou de la nit es 
podrà degustar la tradicional 
“Sardinada Popular” de Festa 
Major a la Plaça de l’Ajunta-
ment. Aquesta activitat anirà a 
càrrec de la Comissió de Festes 
Nucli Urbà. El preu del tiquet és 
de tres euros.
I a partir de dos quarts de 10 

de la nit, a la mateixa Plaça de 
l’Ajuntament, tindrà lloc l’acte 
d’elecció de la Pubilla i les Da-
mes d’Honor de la Festa Major 
de Montbui. 
I finalitzarà la jornada festiva 
un “Espectacle de Varietats”, a 
càrrec de Lola Moreno, amb 
quadre de ball i l’actuació del 
Mag Javi. Tot això, a partir de 
les onze de la nit.
El dissabte 22 de juliol comen-
çarà la festa a partir de les 10 
del matí amb “Activitats del co-
merç” per a tots els públics al 
Boulevard comercial.  
També entre les 10 del matí i 
les dues de la tarda, els inflables 
aquàtics seran protagonistes al 
Boulevard. Caldrà que els nens 
i nenes participants portin ba-
nyador.
Una de les novetats d’aques-
ta edició serà el Concurs de 
Postres Fresques i Casolanes, el 
veredicte del qual es coneixerà 
el proper dissabte a partir de 
les 13.30 hores. Tots els partici-
pants hauran de lliurar les seves 
postres entre les 11 i les 12 ho-
res del mateix dissabte a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament.
Entre les 12.00 i les 13.30 hores, 
al mateix Boulevard, animació 
infantil amb els personatges de 

“La Bella i la Bèstia” i els cone-
guts Mickey i Minnie.
Ja a la tarda, a partir de les set 
tindrà lloc com és costum l’espai 
de “Casetes de Nit”, a MontMer-
cat. L’activitat “La Nit de la Tapa 
Familiar” aplegarà l’oferta d’oci 
i restauració, just entre la zona 
dels firaires i l’espai on es con-
centraran la majoria d’activitats 
de la festa. Per amenitzar la fes-
ta, hi haurà també disco-mòbil 
amb DJ Pedrol.
A dos quarts de vuit de la tar-
da donarà inici la tradicional 
Cercavila-Espectacle de Festa 
Major, amb l’animació dels Pro-
tons, que recorrerà els princi-
pals carrers del Nucli Urbà del 

municipi.
I clouran les activitats el dissab-
te a les 23.30 hores amb el tradi-
cional “Ball de Nit”, a càrrec de 
l’orquestra “Platinum”. Aquesta 
activitat es farà a la Plaça de 
l’Ajuntament.
El diumenge 23 de juliol co-
mençaran les activitats a les 
10 del matí amb una “Master 
Class” de ball i activitat física 
a càrrec d’Eva Copoví, la qual 
es durà a terme a la Plaça de 
l’Ajuntament.
Entre les 11 del matí i les dues 
de la tarda, “Jocs de Fusta per a 
la mainada” i festa de l’escuma, 
també a la P. de l’Ajuntament.
Ja a la tarda, entre les 18.00 i les 

Santa Margarida de Montbui està de Festa Major

A l Nucli Antic les ac-
tivitats festives van 
començar divendres 

passat, amb la cinquena “Ca-
minada de La Tossa”. L’endemà 
dissabte es va dur a terme el 
Concert de Commemoració 
del 20è aniversari de la Coral 
Si Fa Sol, un emotiu concert 
amb la col·laboració d’excan-
taires i que va incloure un re-
coneixement per a les perso-
nes que han impulsat aquesta 
coral, dirigida per Pau Carol, 
i que és tot un referent entre 
els grups de cant coral a nivell 
català.
El diumenge es va dur a ter-
me un Campionat de Bitlles, 
l’estrena d’una exposició de 
Festa Major (amb programes 
de Festa Major de fa anys i ac-
tuals, i amb imatges del Nucli 
Antic montbuienc en festa). 
Tammateix es va representar 
l’obra de teatre Estralls, a càr-
rec de la companyia igualadi-
na “L’escomesa” (formada per 
joves actors anoiencs), la qual 
va ser tot un èxit de públic i va 
fer les delícies dels veïns.

Avui divendres 21 començaran 
les activitats amb el Sopar a la 
Plaça Major a partir de les vuit 
del vespre. A dos quarts d’onze 
de la nit s’organitzarà el tradici-
onal Correfoc de Festa Major, 
a càrrec del Grup Dracs i Dia-
bles de Montbui (començarà a 
la Plaça Major). I pels volts de 
les 12 de la nit arribarà l’inici 
del concert musical a càrrec del 

grup “Morena Tradipatxanga”. 
Fins a la matinada, festa jove a 
la Plaça.
El dissabte 22 de juliol comen-
çaran les activitats a les cinc de 
la tarda, amb una nova edició 
del Campionat de Dòmino Fe-
mení (es farà a Sala del Cafè, de 
l’Ateneu). A partir de les sis de 
la tarda s’organitzarà una Passe-
jada Infantil amb cavalls (antic 

camp de futbol). A aquella ma-
teixa hora, es faran Jocs de Tau-
la al Centre de Serveis i també 
hi haurà una Activitat per a Jo-
ves a la Plaça Catalunya. 
A partir de les nou del vespre, a 
la Plaça Major donarà inici  la 
tradicional “Arengadada Popu-
lar”. Durant aquest sopar popu-
lar es farà el lliurament de pre-
mis dels campionats de bitlles i 

de dòmino femení.
Continuaran les activitats a la 
Plaça Major, a dos quarts de 
12 de la nit, amb l’espectacle 
musical “Karaokes Band” i fi-
nalitzarà la jornada amb una 
“Sessió petarda” de música 
“remember” fins la matinada.
Els actes del diumenge 23 de 
juliol començaran a la una 
del migdia amb una sessió 
de “Jocs Recicloperats” (jocs 
amb materials recuperats) a 
la Plaça Major. A partir de les 
sis de la tarda, a la Plaça de la 
Sort, es durà a terme la final 
del Campionat Femení de 
Petanca. A dos quarts de vuit 
de la tarda, s’organitzarà un 
espectacle d’animació infantil 
amb “Les princeses barbudes”, 
i també “xoco-fresh”. I clourà 
la Festa Major al Nucli Antic 
montbuienc un concert del 
grup “La Guingueta”, acom-
panyat del típic rom cremat, a 
partir de les 22 hores a la Plaça 
Major. Destacar que durant 
aquest acte farà el repartiment 
dels premis del campionat de 
petanca femení, així com el 
concurs d’Instagram.

La Festa Major al Nucli antic

21.00 hores s’organitzarà com 
és habitual una “Marató de 
Country” (activitat oberta per a 
tothom). També hi haurà l’habi-
tual espai de “Casetes de Nit” a 
MontMercat.

Concert gratuït de Seguridad 
Social, al Boulevard
Un dels moments àlgids de la 
festa serà el concert del grup 
“Seguridad Social”, amb entra-
da lliure i gratuïta al Boulevard. 
Aquest grup valencià va ser 
molt popular durant la dècada 
dels 80 i els 90, amb cançons 
que van ser autèntics “hits” com 
ara “Chiquilla”, “Quiero tener tu 
presencia”, “Mi rumba tarum-
ba”, “Skabanana”, “A toro pasao” 
o “Corazón sin dirección”.

I focs artificials per cloure la 
Festa Major
Enguany Montbui recupera 
una de les tradicions de la Festa 
Major: que la darrera activitat 
festiva sigui “Castell de Focs 
Artificials”. Enguany l’espectacle 
pirotècnic es durà a terme l’en-
torn de La Vinícola.
Destacar que el dilluns 24 de ju-
liol –festivitat local al municipi- 
les atraccions dels firaires tin-
dran descomptes al 50 per cent.



“No cedirem les escoles 
municipals per fer 
el referèndum de 

l’1O, a priori il·legal. 
Som partidaris de 

més diàleg, de cercar 
solucions i de reformes

 constitucionals”

Teo Romero, alcalde de Montbui.

Teo Romero: “Plantegem molt seriosament canviar el nom del 
municipi per treure Santa Margarida i deixar-lo com Montbui”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E n ocasió de la Festa 
Major de Santa Mar-
garida de Montbui, 

hem entrevistat a l’alcalde Teo 
Romero, just també quan es 
compleix la meitat del present 
mandat en el municipi, del 
que és el primer representant 
des de fa 22 anys. 

Dos anys d’un nou mandat, i 
podríem dir que dins d’una 
calma política sorprenent.
A Montbui hem tingut una 
certa calma política sempre. 
Hi ha moments en què al-
guns tenen intencionalitat, 
però se’ls veu el llautó, i nor-
malment és quan arriben les 
eleccions. Llavors sorgeixen 
tot tipus d’especulacions i in-
tents de desprestigi. Amb tot, 
a Montbui hi ha una majoria 
molt clara que és fidel a un 
model de ciutat que tirem en-
davant des de fa molts anys.

S’ha reduït força l’atur. Es 
nota a Montbui?
També. Encara hi ha molta 
gent aturada, però la desocu-
pació s’ha reduït a la meitat en 
aquests darrers anys. El Banc 
d’Aliments, que té molt bona 
gestió, també s’ha reduït quant 
a demanda. Hi ha indicadors 
que ens donen a entendre que 
hi ha una recuperació, i això 
ens tranquil·litza. Per això cal 
donar un missatge d’optimis-
me. També hi ha empreses 
interessades en el nostre polí-
gon industrial, l’ampliació de 
Rivisa serà molt important... 
Bé, cal celebrar-ho tot plegat 
en la Festa Major. És una bona 
ocasió. Fins i tot aquest any 
ens hem pogut permetre recu-
perar el castell de focs artifici-
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als, que feia uns anys que no 
podíem fer.

Al seu municipi s’han fet 
grans inversions en els dar-
rers anys, en plena crisi. En 
faran més?
És cert que el nostre és un dels 
municipis on hi ha hagut més 
transformació. Hem acabat en 
plena crisi un centre cultural 
com Mont-Àgora, que està 
tenint un gran èxit. La inten-
ció és ara la millora dels bons 
serveis que tenim, fer-los molt 
més sostenibles i incremen-
tar la qualitat. També reduir 
el deute, perquè depeníem de 
moltes subvencions que no ar-
ribaven i que ara, afortunada-
ment, comencem a ingressar. 
Si ens paguen tot el que ens 
deuen, reduirem a zero el que 
hem de pagar d’interessos als 
bancs. És tot un repte. 
Respecte als projectes, tenim 
una important ajuda de la 
Diputació de Barcelona per 
tirar endavant el Parc Fluvial 
al riu Anoia. Altres temes són 
l’evolució del Poum, que serà 
el primer del nostre terme, i 
que ja compta amb una bona 
participació ciutadana. Final-
ment, també abordarem el 
possible canvi de nom del mu-
nicipi. En resum, no estem tan 

obsessionats amb la pedra -tot 
i que tenim pendent el repte 
de la residència, que l’aconse-
guirem- com de la millora de 
la gestió.

Posi un exemple.
Doncs miri el que ha passat 
amb el tennis. Es tracta d’un 
equipament municipal on hi 
van a aprendre aquest esport 
una gran quantitat de nenes 
i nenes de Montbui i tota la 
Conca d’Òdena. Hi ha un club 
funcionant a tot ritme, un tor-
neig internacional... i a més, 
resulta que l’Ajuntament hi 
guanya diners, fruit d’aquesta 
gestió, que naturalment rever-
tiran en altres activitats soci-
als, culturals o esportives. És 
un molt bon exemple de com 
una instal·lació municipal no 
té per què ser deficitària, grà-
cies a un acord amb una em-
presa privada.

Abans deia de canviar el 
nom al municipi. Qui ho 
proposa?
L’equip de govern, amb algun 
partit que ja ha plantejat el 
seu suport a aquesta iniciati-
va. ERC ja s’hi ha sumat, i ens 
agradaria que la resta de par-
tits fessin el mateix. El nom 
històric del nostre municipi 

és simplement “Montbui”. En 
el seu moment va ser canviat 
perquè la Sra. Margarita, de la 
Casa Gran, va finançar l’altar 
de l’església i d’aquí que li van 
posar el nom de la Santa al 
municipi. El que passa és que 
el nom és Montbui, i tothom 
li diu així al nostre poble. Cap 
entitat, a excepció de l’associ-
ació de veïns del nucli antic, 
utilitza “Santa Margarida” en 
la seva denominació. Per què 
no simplificar i canviar-ho? A 
més, estem molt a prop dels 
10.000 habitants, cal plante-
jar-se com volem que sigui 
la ciutat en els propers vint 
o trenta anys, i seria un bon 
moment. 

Quin serà el proper pas, en 
aquest tema?
És un procés llarg. Caldrà que 
ho aprovin les altes adminis-
tracions, però ens plantegem 
culminar tota aquesta trans-
formació que ha fet el muni-
cipi amb una simplificació del 
nom. Haurà d’acabar, per què 
no, amb una consulta popular 
per saber si els montbuiencs 
volen o no fer aquest canvi.

Ara que parla de consulta, 
què farà l’1 d’octubre?
Complir la legalitat més ab-
soluta. La nostra posició ja és 
coneguda, i s’ha aprovat en 
més d’un ple amb una gran 
majoria. No cedirem les esco-
les municipals per fer aquest 
referèndum, a priori il·legal. 
Som partidaris de més diàleg, 
de cercar solucions i de refor-
mes constitucionals, estem 
per un Estat federal. No en-
trarem en aquest jocs de col-
zes, que no ens agraden i no 
sabem com acabaran, i que 
no ajuden a la convivència.

S’acosta als deu mil habitants, 
però no té gairebé cap indús-
tria. És cert que això canviarà 
aviat al polígon Plans de la 
Tossa?
La Ronda Sud ha estat essen-
cial. Durant moltes dècades 
érem un municipi on vivien els 
treballadors, i prou. Però cal 
que, al bon treball que està fent 
el comerç amb el sector serveis, 
s’hi afegeixi activitat econòmi-
ca industrial. Una empresa ja 
s’instal·larà al polígon de forma 
immediata, amb l’inici de les 
obres, i sabem de venda de ter-
renys de l’Incasòl a d’altres. És 
una bona oportunitat, perquè 
el sòl està a molt bon preu. Les 
coses estan canviant a millor.

En quina mesura aquest 
acord dels alcaldes de la Con-
ca sobre el polígon d’Òdena 
pot perjudicar a Montbui?
En absolut. A Òdena estem 
parlant d’un polígon de grans 
dimensions, de grans parce-
l·les, que ara mateix no pot 
oferir ningú a la Conca. Nosal-
tres també reivindiquem aquell 
polígon de Can Morera del que 
tant es va parlar. Es va perdre 
una gran oportunitat quan la 
Zona Franca hi volia inver-
tir. Tenim una visió àmplia en 
relació a la Conca. Sumar, es 
tracta d’això.

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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E ls dies 29 i 30 de juliol 
tindrà lloc la Festa Ma-
jor dels nuclis rurals 

montbuiencs del Saió i Coll 
del Guix.
El dissabte es faran diverses 
activitats a partir de les 7 de la 
tarda i fins a mitjanit.
Els actes començaran amb el 
tradicional campionat de bit-
lles catalanes (amb premis ca-
tegories adult i infantil), una 
presentació literària amb l’es-
criptor montbuienc Oriol Solà 
Prat i, seguidament, el tradici-
onal sopar al rostoll.
Pel sopar cal reservar prèvi-
ament, com a màxim dijous 
27 al vespre, al tel/whatsapp 
658560907 o escriure a saio.
colldelguix@gmail.com 
Després del sopar es faran di-
versos sortejos de comerços i 
empreses locals que col·labo-
ren amb la festa, i hi haurà una 

petita activitat sorpresa.
Es tancaran les activitats del 
dissabte amb un espectacle 
que combina màgia i humor 
amb el Mag Nani, que farà bri-
llar els ulls i omplir de rialles 
a grans i petits fins a mitjanit. 
El diumenge es farà una missa 
a les 11.00, amd el Mossèn Jo-
sep Aribau i tot seguit i haurà 
un concert de cordes dels Pro-
fessors d’Aula Orquestra de 
Montbui, que l’any passat va 
deixar fora l’església a moltes 
persones.

Màgia, música i humor a la Festa Major 
dels nuclis El Saió - Coll del Guix

Per tancar la festa hi haurà 
vermut-concert amb Som-hi 
Band, i també sorteig de di-
versos obsequis.

Comerços i empreses col·la-
boradores amb la festa major 
d’enguany
Aquesta festa compta amb 
la col.laboració de diferents 
comerços i empreses locals 
com Agro-Igualada, Globus 
Kon-Tiki, Restaurant El Savi, 
Congelats Xaloc, Bar el Co-
meta-Taverna del Pla, Res-
taurant La Tossa, Pastisseria i 
Fruits Secs Anna, Carns Gual, 
Servi-Camp, Can Passanals, 
Molins de la Font Trobada, 
Embotits Tudela, Perruqueria 
Fani, Mas Buret i Pizzeria Mu-
nich.
La festa és organitzada per 
l’AAVV del Saió-Coll del Guix 
i Amics de Santa Anna del 
Saió, amb el suport de l’Ajun-
tament de Montbui.

MONTBUI / LA VEU 

C ontinuen les activi-
tats de la Setmana de 
la Joventut, conjunt 

d’activitats refrescants per als 
infants i joves del municipi. 
Avui divendres, doble colofó 
amb Festa Holi i Concert Mu-
sical de La Tribu i “Romántico 
Latino”, una darrera jornada 
que promet ser espectacular. 
Així, a partir de les sis de la 
tarda tindrà lloc a l’esplana-
da de La Mercè (zona Mer-
cadona) la segona edició del 
“Montbui Holi Festival”, la 
gran festa dels colors i de l’es-
tiu. Cal destacar que hi haurà 
bossa de colors gratis per als 
100 primers participants. La 
resta de participants a la con-
centració podran adquirir els 
sobres de colors: 1 sobre al 
preu de 2 euros; 3 sobres al 

preu de 5 euros.
L’activitat estarà plena de fes-
ta i animació musical.
I la Setmana de la Joventut fi-
nalitzarà amb una gran Festa 
Final, el “Montbui Festival”, 
amb l’animació musical de 
“La Tribu Show” i “Románti-
co Latino”. Actuaran tres 
dj’s nacionals, en un festival 

Avui acaba la Setmana de la Joventut 
amb una festa holi i un concert

musical amb xou d’anima-
ció, i l’actuació en directe de 
“Romántico Latino”, el com-
positor i cantant de temes 
coneguts com “Niña Swing”, 
“Princesa” i “Opaye”.
Aquest concert jove es durà 
a terme com a cloenda de 
la Setmana de la Joventut i 
s’allargarà fins a la matinada. 

ANOIA / LA VEU 

L a Comissió territori-
al d’urbanisme de la 
Catalunya Central, 

presidida pel director gene-
ral d’Ordenació del Territori 
i Urbanisme, Agustí Serra, ha 
aprovat inicialment avui el Pla 
especial urbanístic que per-
metrà la creació i ordenació 
de la Via Blava de l’Anoia. Es 
tracta de la creació d’un camí 
continu i paral·lel al riu Anoia 
que es destinarà a vianants i 
vehicles no motoritzats.
La Via Blava recorrerà 19 
quilòmetres, a una distància 
màxima de 500 metres para-
l·lela al riu. S’iniciarà al nucli 
urbà de Jorba i finalitzarà al 
límit sud del terme de la Po-
bla de Claramunt, abastant 
també els municipis de Santa 
Margarida de Montbui, Igua-
lada i Vilanova del Camí, amb 
una superfície total de gairebé 
180.000 m2.
A més de formar un camí 
principal que recorri la vora 
del riu, completant els trams 
que presentin discontinuïtats 
o mancances, la Via Blava ga-
rantirà la interconnexió amb 
els camins rurals de la comar-
ca.
 
Millorar l’accés al riu
 També millorarà la permea-
bilitat entre el riu i els nuclis 
urbans i formarà recorreguts 
que enllaçaran punts d’inte-
rès, com ara elements histò-
rics, geològics o paisatgístics. 
Igualment, potenciarà la con-
nectivitat entre les edificaci-
ons rurals i les explotacions 
agràries properes a la Via Bla-
va.
El Pla especial defineix la tra-

ça del camí, requalifica els sòls 
allà on és necessari per cons-
truir un recorregut coherent i 
reserva espais a l’entorn de la 
seva traça per a la construcció 
d’elements auxiliars, com ara 
murets, baranes o talussos.
Així mateix, es preveu la plan-
tació d’espècies vegetals autòc-
tones al llarg del camí i, final-
ment, es delimita un espai de 
protecció a l’entorn de la Via 
Blava per impedir possibles 
edificacions que dificultin, en 
un futur, una possible amplia-
ció o canvi de traçat.
 
Una part dels 300 nous km 
de senders 
Aquest Pla especial desenvo-
lupa una part de les previsi-
ons del Pla director urbanístic 
(PDU) de les Vies Blaves del 
Llobregat, l’Anoia i el Carde-
ner, que impulsa la Diputació 
de Barcelona i redacta el De-
partament de Territori i Sos-
tenibilitat.
El PDU preveu la formació 
de més de 300 quilòmetres de 
recorreguts no motoritzats al 
llarg d’aquests tres rius, abas-
tant 65 municipis. Un total 
de 5,2 milions de persones, 
el 70% dels catalans, viu o es 
troba a menys de mitja hora 
de distància dels tres cursos 
fluvials. Per la dimensió del 
projecte, és una actuació inè-
dita al sud d’Europa.

Llum verda a la creació d’una 
Via Blava de 19 km per a 
vianants i bicis a l’Anoia

El Pla especial defineix 
un camí paral·lel al riu 
al llarg dels municipis 
de Jorba, la Pobla de 
Claramunt, Montbui, 
Igualada i Vilanova 

del Camí

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

Av.  Gaudi, 45  -  08700 IGUALADA 

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

L p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com



COMARCA  |  21Divendres, 21 de juliol de 2017

ÒDENA / LA VEU 

L a Confraria la Vinya-
la va celebrar, el passat 
13 de juliol, la Nit de 

Cuiners a l’esplanada dels res-
taurant Samutà, la festa que 
acomiada la temporada de la 
confraria, es reconeixen els 
confrares i s’investeixen nous 
cuiners d’aquesta varietat de 
cargol vinyal.
La vetllada va reunir 235 per-
sones, confrares i amants del 
cargol vinyal provinents de 
tota la comarca i altres indrets 
del territori català, que es van 
aplegar per degustar les di-
ferents varietats de cargols, 
concretament 8 receptes, un 
total de 110 quilos de vinya-
les, cuinats pels vuit cuiners 
oficials.
El sopar es va desenvolupar 
amb un gran ambient distès i 
de gran germanor. Un buffet 
de primers, les vuit varietats 
de cargols, unes postres espe-
cials i, com ja és tradicional, 
un cremat van ser el menú de 
la Festa.
Un dels moments de Nit 
va ser quan, els confrares 
cuiners acompanyats per 2 

eterns aspirants, com a jurat, 
van acreditar a les aspirants, 
Rosa Maria Cuscó i Carme 
Monclús com a noves cuine-
res de l’entitat. Els cuiners de 
la Confraria tenen l’autoritat 
per cuinar, aconsellar i ajudar 
a qualsevol activitat relacio-
nada amb cuinar cargols en 
nom de la Confraria. El sopar 
també va servir per nomenar 
els nous confrares.
La propera cita per la Confra-
ria de la Vinyala serà el setem-
bre, com a col·laboradors amb 
la Fira de la Vinyala a Òdena. 
Seguidament, el mes d’octu-
bre s’iniciarà “els dijous de 

La Confraria de la Vinyala acomiada 
la temporada amb La Nit de Cuiners

vinyales” un sopar que es re-
alitza cada vegada en un res-
taurant diferent i en el què es 
cuina una recepta de vinyales. 
La Confraria de la Vinyala té 
per objectiu reivindicar i do-
nar a conèixer el cargol de la 
vinyala, una de les especiali-
tats culinàries de la comarca, 
un producte genuïnament 
anoienc, el cargol de vinya. 
Va nèixer l’any 2010, quan els 
14 fundadors van constituir la 
Confraria. Actualment ja són 
175 confrares. Entre les acti-
vitats fixes, la Confraria acaba 
la temporada cada any al juli-
ol amb la Nit de cuiners. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

E l passat dissabte 15 de 
juliol es va dur a ter-
me una nova edició del 

festival Anoia Folk, amb dues 
propostes de qualitat, A 2/4 de 
9 del vespre DOS PRINCESES 
BARBUDES van captivar el 
públic familiar amb les seves 
orenetes “Sempre de vacan-
ces”. Les 2princesesbarbudes 
ens van explicar la la seva vida. 
La sorpresa de la nit la va do-
nar l’Helena Casas, quan val 
ser cridada a escenari per Joan 
Miquel Oliver, intepretant un 
tema amb la seva pandereta. 
L’autor va desgranar les can-
çons del seu disc galàctic At-
lantis i d’altres temes d’èxit com 
Final Feliç.
El músic de Mallorca es va 
mostrar fascinat per l’ambient 
extraordinari del festival Anoia 
Folk i el seu caràcter multige-
neracional: amb petits, públic 
familiar, adults, i gent gran. Va 
agraïr el privilegi de poder to-
car des del marc del castell de 

Claramunt i els paisatges que 
l’envolten. Una oporturtunitat 
per gaudir de la posta de sol i 
del magnífic servei de bar -que 
aquest any va exhaurir els en-
trepans.
Més de 400 persones van assis-
tir al festival i van poder gau-
dir del concert de Joan Miquel 
Oliver, que dilluns actua al 
festival Grec de Barcelona. Un 
estil que s’autodenomina “anti-

L’Anoia Folk, un dia extraordinari amb 
un ambient immillorable

folk” i que transcendeix la mú-
sica folk i accentua la tendèn-
cia artística dels darrers anys, 
d’abandonar l’estil folk més tra-
dicional, per formacions que 
han participat al festival en els 
darrers anys com Joana Serrat, 
Blaumut o Quart Primera. El 
festival està organitzat per l’As-
sociació Cultural La Llobreia, 
amb el suport de l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt.

Joan Miquel Oliver tocant al castell. / BERNAT RAMONEDA

ÒDENA / LA VEU 

El barri de Santa Olga cele-
bra aquest cap de setmana la 
seva 21a Festa Major amb tres 
dies d’activitats programades. 
Així, la celebració començarà 
el divendres 21 a les nou del 
vespre se sentirà la traca de 
petards que donarà el tret de 
sortida de les festes i a les onze 
de la nit els veïns es trobaran 

al carrer migdia per gaudir de 
l’espectacle familiar amb Dan-
dy Clown. Dissabte a la nit, la 
música anirà a càrrec del Duo 
Camelot que faran ballar a 
tothom. Diumenge, a les dot-
ze del migdia hi haurà la festa 
de l’escuma, a les sis de la tarda 
gran xocolatada i a les nou del 
vespre, un altre cop els petards 
posaran, aquest cop, el punt fi-
nal de la festivitat.

El barri de Santa Olga 
d’Òdena celebra la seva 
Festa Major

ÒDENA / LA VEU 

Aquest cap de setmana els ve-
ïns i veïnes del nucli de l’Espelt 
d’Òdena celebren la seva Festa 
Major d’estiu coincidint amb 
la festivitat de Santa Magdale-
na. Així, l’associació Centre de 
l’Espelt ha preparat un progra-
ma d’activitats que comença 
divendres 21 amb cinema a 
la fresca amb la projecció de 
la pel·lícula “Villaviciosa de al 
Lado” i servei de bar a la plaça 
del centre. Dissabte a la tarda 
hi haurà festa de l’escuma i xo-

L’Espelt celebra la seva 
Festa Major d’Estiu

colatada, després ofici solemne 
a l’església de Santa Magdalena 
i per acabar, botifarrada po-
pular amb ball fins ben entra-
da la nit. Els tiquets per a la 
botifarrada (12€ per a socis i 
14€ per a no socis) es poden 
encarregar enviant un email a 
centredelespelt@gmail.com o 
trucant al tel.616471574
L’associació de veïns del Cen-
tre de L’Espelt convida a tots 
els veïns i veïnes a fer-se socis 
de l’entitat i col·laborar amb 
l’organització de les activitats 
del nucli.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena ofereix 
un nou servei d’informació 
per als ciutadans a través de 
missatgeria mòbil WhatsApp. 
Aquesta pretén ser una eina 
de difusió per enviar missat-
ges curts amb la informació 
de l’agenda, d’activitats, inci-
dències o emergències.
Es tracta d’una llista de difu-
sió, un canal de comunicació 
unidireccional, no és un canal 
per comunicar-se amb l’Ajun-
tament, les persones que envi-
ïn informació a través d’aquest 
mitjà no seran ateses. Si es vol 
contactar amb l’Ajuntament 
cal que s’utilitzin els mitjans 
convencionals actuals.
Per a gaudir d’aquest servei, 
cal donar-se d’alta a través de 
la web de l’Ajuntament om-
plint un petit formulari, a con-
tinuació caldrà afegir el nú-
mero de l’Ajuntament al llistat 

de contactes: 689922985. En 
menys de 24h s’entrarà a for-
mar part de la base de dades 
d’aquest grup de difusió. Per 
deixar de rebre les informa-
cions només heu d’esborrar el 
numero de mòbil de l’Ajunta-
ment dels vostres contactes. 
La regidora de comunicació, 
Vanessa Massons, explica que 
“amb aquest nou canal volem 
arribar a més veïns i veïnes. 
Hem d’aprofitar les oportuni-
tats d’informació que ens ofe-
reix WhatsApp, una eina que 
la majoria de ciutadans i ciu-
tadanes utilitzen”.
 

Òdena estrena un nou 
servei de notificacions 
per whastapp
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LA LLACUNA / LA VEU 

E l proper dimecres a 
la Llacuna tindrà lloc 
un extraordinari es-

deveniment musical. Es trac-
ta d’un concert a càrrec de la 
Wolverhampton Youth Wind 
Orchestra i Wolverhampton 
Youth Orchestra, que oferiran 
obres de Bach, Rosssini, Bizet, 
Txaikovsky... L’entrada al con-
cert, que serà a la plaça Major a 
les 9 del vespre, és gratuïta.
El col·legi de música de Wol-
verhampton es troba al centre 
d’Anglaterra, 30Km al nord-
oest de Birmingham. L’escola 
és el centre de moltes activi-
tats musicals en la regió.  Totes 
les setmanes més de 500 joves 
participen en orquestres, grups 
i altres conjunts.  Entre aquests, 

hi ha quatre orquestres de cor-
des, dos orquestres simfòni-
ques, dos bandes de vent, una 
orquestra de vent i molts grups 
petits de música de cambra.  
Els nois assisteixen a col·legis 
normals on prenen classes par-
ticulars dels professors del col-
legi de música.
Wolverhampton Youth Wind 
Orchestra i Wolverhampton 
Youth Orchestra es troben 
cada divendres al vespre i 
dissabte al matí. En ambdós 
grups, els músics tenen entre 
catorze i dinou anys.  Quasi 
tots assisteixen al col·legi en 
Wolverhampton.  Ambdós 
grups han fet moltes gires 
per l’estranger, les més re-
cents a Itàlia i Estònia i ara 
venen a Catalunya i arriben 
a la Llacuna.

Concert de la 
Wolverhampton Youth 
Orchestra a la Llacuna

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l Consell Jove La Xis-
pa continua la cele-
bració del Juliol Jove 

aquest cap de setmana amb 
dues noves activitats. Diven-
dres tindrà lloc una gimkana 
amb molt d’humor i dissab-
te, el Vilaholi, o festa dels 
colors, amb la col·laboració 
de Dj. Quintero, Sweet Índia 
i el grup igualadí de Hip Hop 
Kouzin.
El programa del Juliol Jove 
impulsat pel Consell Jove 
la Xispa, amb el suport de 
la regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Vilanova,  es 
va iniciar a primers de juli-
ol amb una sessió de zumba 
i remullada a la piscina de 
Can Titó. Aquest cap de set-
mana passat han participat 
al Jachu’s Party amb l’Associ-
ació Cultural Camp del Rei i 
el proper divendres i dissabte 
celebraran dos nous actes. 
Divendres, tindrà lloc una 
particular gimkana al Parc 
Fluvial. La Xispa ha disse-
nyat un circuit amb diferents 
proves on l’humor serà un 
requisit imprescindible per 
participar. Es podrà partici-

par en grups de tres o quatre 
persones que s’hauran d’ins-
criure prèviament. El preu 
de la inscripció és d’un euro 
per persona. Des de l’orga-
nització es recomana portar 
roba vella. El premi és un so-
par al restaurant Kenny’s de 
Vilanova del Camí.
L’activitat de dissabte ompli-
rà de colors el Parc Fluvial 
ja que han decidit tornar a 
programar el Vilaholi que 
l’any passat va tenir molt 
bona acollida. Aquesta edi-
ció compta amb la partici-
pació de Sweet Índia, el grup 
igualadí de hip hop Kouzin, 
i la música de Dj. Quintero, 
un habitual a les activitats de 
La Xispa.
Els actes del Juliol Jove 
compten amb el suport de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, Anoia Jove, Diputació 
de Barcelona i Generalitat de 
Catalunya.

El Juliol Jove segueix 
aquest cap de setmana 
amb humor xispero i la 
festa dels colors

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

D ivendres es va inau-
gurar la plaça Fran-
cisco Guisado, l’espai 

que va acollir les primeres pis-
tes de petanca del municipi, i 
que portaven el nom d’aquest 
veí del municipi a qui se li 
atribueix el mèrit d’haver ne-
gociat amb èxit entre l’entitat i 
l’ajuntament de l’època.
L’Alcaldessa Noemí Truchar-
te va pronunciar el discurs 
d’inauguració en el que va 
explicar com s’havien desen-
volupat les obres d’aquesta 
plaça, que han estat molt di-
ferents a les que s’havien pre-
vist inicialment. L’Alcaldessa 
va expressar la seva satisfac-
ció perquè la plaça incorpora 
diferents estructures de jocs 
infantils, terra de cautxú, tau-
la de tennis taula i mobiliari 
urbà, i s’ha pogut completar 
estalviant-se més de 60.000 € 
respecte del primer projecte. 
Diners, que segons va explicar 

Noemí Trucharte, s’invertiran 
en l’ampliació de la zona de 
jocs de la plaça del Mercat.
L’Alcaldessa també va avançar 
que, atenent diferents propos-
tes veïnals,  properament s’ 
instal·laran a la plaça diferents 
taules perquè la ciutadania 
pugui utilitzar-les, per exem-
ple per berenar. Trucharte 
va acabar la seva intervenció 
oferint aquest nou espai a la 
ciutat tot demanant als veïns 
que tinguin cura de la nova 

L’Alcaldessa vilanovina lliura a la 
ciutat la plaça Francisco Guisado, un 
nou espai d’esbarjo familiar

instal·lació i que en siguin res-
ponsables.
Tot seguit, l’alcaldessa acom-
panyada de la resta dels regi-
dors del govern i ajudada per 
una bona colla de nens i nenes 
i també de la Pubilla de Vila-
nova del Camí, Cristina Mo-
reno, van tallar la cinta inau-
gural i van repartir-la entre el 
públic assistent.
L’acte va acabar-se amb un be-
renar amb xocofresca, una be-
guda xocolatada fresca i coca.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a sala de plens va aco-
llir dimecres la signa-
tura de convenis entre 

l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i els representants d’una 
desena d’entitats culturals i re-
creatives. La rúbrica va anar a 
càrrec de l’Alcaldessa Noemí 
Trucharte i de  la regidora de 
Cultura, Imma González.
González ha destacat l’esforç 
municipal per incrementar 
l’import de les ajudes, que 
aquest any han repartit 22.000 
€ entre 10 entitats, una mica 
més del 10% que en l’exercici 
anterior. 
Per atorgar aquestes subvenci-
ons, explica Imma González, 
s’ha creat una comissió que 
ha valorat cada entitat seguint 
una sèrie de criteris objectius. 
Han volgut, diu González, 
que aquest procés fos el més 
transparent i participatiu pos-
sible i per això han integrat en 
aquesta comissió, tècnics mu-
nicipals, membres d ela Co-
missió de festes, dos regidors 
del govern i dos més de l’opo-
sició, que segons González, 
no van participar malgrat ser 

convidats. 
De cara l’any vinent, explica 
Imma González, es planteja 
redactar de nou les bases per 
a la concessió de les subvenci-
ons a les entitats, ja que al seu 
parer, les actuals daten de 2012 
i segueixen criteris arbitraris i 
subjectius. Per fer-ho tenint 
en compte totes les sensibili-
tats, ha demanat a les entitats 
que li facin arribar també les 
seves propostes. 
La voluntat del govern, diu la 
titular de Cultura, és poder 
aprovar el nou pressupost en-
tre novembre i desembre per 
poder implementar-lo des del 
primer dia del 2018. El nou 
pressupost hauria de contem-
plar aquest canvi de model en 
la concessió de subvencions, 
explica González.
La regidora també ha volgut 
recordar que a banda d’una 
dotació econòmica, les en-
titats locals també es poden 
beneficiar d’altres ajudes mu-
nicipals, com per exemple,  la 
cessió d’espais públics o el ser-
vei logístic. En aquest sentit, 
Imma González ha explicat 
que el govern s’ha esforçat per 
fer un millor ús dels recursos 

públics i han prioritzat fer pe-
tites inversions adquirit per 
exemple, un wc portàtil, 300 
cadires i dues carpes. La in-
tenció del govern és continuar 
amb aquestes petites inversi-
ons i comprar –ja amb càrrec 
al nou pressupost- un nou wc, 
seguir renovant el parc de ca-
dires i també incorporar entre 
6 i 8 carpes més. 
Tot i que el govern ha sig-
nat conveni amb una desena 
d’entitats locals, la regidora ha 
puntualitzat que l’Ajuntament 
col·labora amb pràcticament 
totes les associacions del mu-
nicipi. La col·laboració mu-
nicipal depèn, diu González, 
de la demanda de les pròpies 
entitats. 
Les entitats beneficiades han 
estat l’Associació Cultural 
camp del Rei, el Centro Cul-
tural Casa de Andalucía de 
l’Anoia, la Unión Cultural Ex-
tremeña Anoia, l’AMPA del 
Joan Maragall, l’Agrupació 
Cultural i Recreativa, l’Asso-
ciació Juvenil Colla de Diables 
“Els Cabrons de Vilanova”, 
Xarxa, l’Associació de Sarda-
nistes, l’AAVV barri Bonavista 
i l’AAVV del barri La Pau.

L’Ajuntament incrementa les ajudes a 
les entitats culturals i socials
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

D el dijous, 20 al di-
marts, 25 d’aquest 
mes, els veïns i totes 

aquelles persones que s’apro-
pin al poble podran gaudir de 
les celebracions i les tradici-
ons dels Hostalets de Pierola, 
així com de tots els especta-
cles programats. Ja cal que es-
tigueu preparats!
La regidoria de Cultura, en 
col·laboració amb les entitats, 
associacions i veïns, ha disse-
nyat un programa ple d’acti-
vitats que, de ben segur, farà 
que no estigueu massa temps 
a casa: Espectacles infantils, 
balls, esport, sopars de ger-
manor, havaneres, correfoc, 
nit jove i moltes altres acti-
vitats farciran una edició on 
els hostaletencs, les hostale-
tenques i tots els visitants, un 
any més, han de ser els prin-
cipals protagonistes.
Us animem a tots i a totes  a 
viure i gaudir amb intensi-
tat aquestes dates. Són dies 
únics i els més especials del 

nostre calendari, sobretot si 
els compartim amb els amics, 
la família i la gent del nostre 
entorn.
Fer una menció molt espe-
cial a les entitats i persones 
del municipi que col·laboren 
directament en l’organització 
de la Festa Major 2017. Mol-
tes gràcies a tots i totes!
El programa d’aquesta edició 
és:

Divendres 21 de juliol 
- 10.00h a 14.00h Inflables a 
la Piscina.
- 18.00h a 21.00h Jocs de fus-
ta familiars al carrer Isidre 
Vallès i Plaça Dr. Conde.
- 22.00h. Liceu a la Fresca.
Projecció de Il Trovatore des 
del Liceu de Barcelona. 
- 00.30h. Nit Jove amb Hotel 
Cochambre, al poliesportiu 
municipal.

Dissabte, 22 de juliol
- 18.00h. Sardanes a la Plaça 
de Cal Figueres amb la Cobla 
Selvatana.
- 19.45h. Exhibició de Fal-

cons a la Plaça de Cal Figue-
res, amb els Falcons de Piera.
- 23.00h Concert i Ball de 
Festa Major al poliesportiu 
municipal amb l’Orquestra 
Selvatana
- 00.00h Guateca i Festa al 
Parc de Cal Ponsa amb músi-
ca dels 70, 80 i 90.
- 00.00h. Empalmada de Fes-
ta Major al Camp de la Serra.

Diumenge, 23 de juliol
- 12.00h. Cercavila de Ge-

gants de Festa Major pels car-
rers del poble.
- 18.00h. Espectacle infantil 
amb canó d’escuma a la Plaça 
de Dr. Conde.
- 22.00h. Teatre de Festa Ma-
jor amb l’obra Orgasmes. Sala 
Teatre del Casal Català

Dilluns, 24 de juliol 

- 11.00h a 14.00h Tobogan 
Aquàtic, al Carrer Catalunya, 
entre el Camí de Can Pujades 

Arriben els dies més especials de l’any als Hostalets de 
Pierola. Gaudim de la Festa Major’17!

i l’Onze de Setembre.
- 19.00h. Teatre familiar amb 
la representació de ‘PP, Pol-
trona&Pla” dels comediants 
Tortell Poltrona i Albert Pla. 
Sala Teatre del Casal Català.
- 22.00h. Correfoc, pels car-
rers del poble amb la Colla de 
Piera i Petits Diables de Piera.
- A Mitjanit. Laser Tag. Parti-
des nocturnes de pistoles là-
ser. Plaça Dr. Conde i voltants

Dimarts, 25 de juliol (Sant 
Jaume)
- 10.00h a  14.00h i de 18.00h 
a 21.00h Trenet turístic pels 
carrers del poble.
- 12.00h Missa solemne de 
Festa Major a l’església de 
Sant Pere. 
- 13.00h Cercavila i vermut al 
porxo de la Torre del Sr. En-
ric.
- 21.00h Cantada d’havaneres 
amb el grup Roques Blaves a 
la Plaça de les Oliveres.
- 23.00h. Espectacle de Fi de 
Festa a la Plaça de Cal Figue-
res. Llum, color i sarau per 
tancar la Festa Major.

PIERA / LA VEU 

L’objectiu és fer transita-
ble la llera del riu Llo-
bregat i els seus afluents 

amb l’arranjament de 300 kms 
de camins per passejar-hi a 
peu, a cavall o en bicicleta
El passat dimarts 11 de juliol es 
va presentar el projecte de Vies 
Blaves que pretén fer transita-
bles les lleres dels rius Llobre-
gat, Anoia i Cardener. Es tracta 
d’una iniciativa de la Diputació 
de Barcelona que compta amb 
el suport de la Generalitat de 
Catalunya i que preveu arran-
jar més de 300 quilòmetres de 
vies per les quals es podrà anar 
d’excursió a peu, en bicicleta o 
a cavall.
A l’acte de presentació hi van 
assistir, entre d’altres, l’alcalde 
de Piera, Josep Llopart, així 
com alcaldes i regidors d’altres 
municipis de la comarca de 
l’Anoia.
La Via Blava Llobregat  recor-
rerà 186 quilòmetres al llarg 
de les comarques barcelonines 
i passarà per llocs emblemà-
tics com Sant Benet de Bages 
o Montserrat en un recorregut 

que aplega una quinzena de 
colònies tèxtils. Al llarg del riu 
es faran actuacions per millo-
rar el recorregut de la vora del 
curs fluvial, recuperar camins 
històrics i elements patrimo-
nials i paisatgístics, i convertirà 
en accessibles espais naturals 
fins ara desconeguts o descui-
dats perquè la ciutadania en 
pugui gaudir.
La Via Blava Cardener seguirà 
50 quilòmetres de recorregut 
dins la demarcació de Barcelo-
na, per la comarca del Bages, i 
la Via Blava Anoia seguirà els 
70 quilòmetres de riu per les 
comarques de l’Anoia, l’Alt Pe-

Piera s’adhereix al projecte 
de Vies Blaves

nedès i el Baix Llobregat.
El pressupost d’aquest projec-
te, que es preveu que estigui 
enllestit l’any 2019, és de 25 
milions d’euros que assumeix 
íntegrament la Diputació de 
Barcelona.

PIERA / LA VEU 

L’augment de la partida 
pressupostària per a 
l’ABS de Piera ha supo-

sat la incorporació de perso-
nal sanitari i l’augment d’ho-
res d’atenció a la ciutadania
Un cop aplicat el nou model 
d’assignació de recursos per a 
les ABS de tota Catalunya, el 
Centre d’Atenció Primària de 
Piera ha vist augmentada la 
seva partida pressupostària. 
Aquests diners han permès 
incorporar dos nous profes-
sionals, un metge i una infer-
mera, augmentar les hores de 
l’assistent social i també les 

que es destinen a l’atenció a la 
ciutadania.
Amb aquest augment de per-
sonal es preveu treballar l’ac-
tivitat comunitària en l’aten-
ció primària, un aspecte que 
es considera bàsic per a la 
prevenció i promoció de la 
salut. De fet, està previst fer 
un estudi sobre la salut dels 
pierencs i pierenques, que 
comptarà amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament i de la Di-
putació de Barcelona, i amb el 
qual es preveu fer primer una 
diagnosi de la situació actual i 
posteriorment posar en mar-
xa un programa eficient de 
salut comunitària.

Més recursos per al 
nou Centre d’Atenció 
Primària de Piera

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

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

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

Advocats Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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CAPELLADES / LA VEU 

C àritas ha organitzat 
novament un sopar 
solidari que es farà 

aquest mes de juliol amb l’ob·
jectiu de recollir diners per a 
Càritas de Capellades.
Fins el  divendres 21 de juliol es 
poden comprar els tiquets a 10 
euros per un sopar a base d’en·
treteniments, pa amb tomà·
quet i embotits varis, gelat, vi, 
aigua, cafè i gotes. Cal recordar 
que les places, són limitades a 
400 persones.
Després del sopar, que comen·
çarà a dos quarts de deu de la 
nit a la Piscina Blava Munici·
pal, hi haurà diverses sorpre·
ses i sorteigs entre els assistent. 
També es podrà gaudir de 
música en viu, amb les actua·
cions de el Grup Il·lusió i Los 
Visacos.
Tota la recaptació que s’aconse·
gueix, descomptant les despe·
ses que es generin, es destinarà 

a Càritas de Capellades.

Es renova el conveni de col·la-
boració entre Càritas de Ca-
pellades i l’Ajuntament
Aquesta setmana s’ha signat un 
any més el conveni que regula 
la col·laboració entre Càritas a 
Capellades i l’Ajuntament.
La part econòmica es fa servir 
per la gestió del Banc dels Ali·
ments i per ajuts a les famílies 
que ho necessiten. Cal destacar 

Capellades viu el sopar solidari de 
Càritas

que sempre es treballa en estre·
ta col·laboració amb l’àrea de 
serveis socials de l’Ajuntament, 
en totes les atencions familiars 
que es realitzen.  A la signatu·
ra hi van assistir el Director de 
Càritas Diocesana de Sant Fe·
liu de Llobregat, Joan Torrents 
Andreu; l’alcalde de Capella·
des, Aleix Auber; la coordina·
dora de Càritas a Capellades, 
Maria Bisbal i el regidor d’Ac·
ció Social, Salvador Vives.

CAPELLADES / LA VEU 

C ada estiu a Capellades 
des de fa molts anys, a 
finals de juliol es cele·

bra un Torneig de Volei Sorra. 
Enguany es fa un canvi d’ubi·
cació i es porta fins l’esplana·
da del Capelló, on s’instal·larà 
les pistes i la infraestructura 
necessària. En aquesta edició 
s’ha buscat un espai més am·
ple i capaç d’absorbir una gran 
quantitat de gent que practica 
aquest esport.
Del 21 al 23 de juliol arriba 
novament el Beach Volley 
Tour 2017. Es disputarà les 
categories de masculí, femení 
i mixte tan en 2x2 com en 4x4.
El canvi d’ubicació també vol 
fer més gran aquesta jornada 
esportiva i que segueixi sent 
un punt de referència comar·
cal en la pràctica d’aquest es·
port. Hi haurà més pistes de 
joc i més serveis per a tots i 
totes les usuàries. S’espera su·

perar la participació de l’any 
passat.

“Capellades joventut” tam-
bé aportarà el seu granet de 
sorra!
Al llarg de la tarda del diven·
dres es duran a terme diferents 
tallers de forma paral·lela per 
a joves. Aquests tallers seran 
voluntaris i gratuïts.
Per una banda, la mostra de 
Dj’s! On aquells amants de la 
música podran fer sentir els 
seus repertoris!!
Per altra banda, un taller de 
pintura. Dues professionals 
d’aquest àmbit ens ensenyaran 
de forma pràctica i dinàmica 
la tècnica graffiti, la tècnica 
de sorra tintada i moltes altres 
coses!
Finalment, hi haurà un espai 
dedicat al Punt Jove, amb in·
formació juvenil referent a 
mobilitat internacional, for·
macions, beques... assessora·
ment de qualsevol tipus!

Beach Volley Tour 2017, 
vòlei sorra a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

A quest programa d’ar·
ranjament d’habi·
tatges va néixer amb 

l’objectiu de millorar les condi·
cions d’accessibilitat, seguretat, 
higiene, habitabilitat i d’efici·
ència energètica mínimes dels 
habitatges objecte de les inter·
vencions. Es tracta de petites re·
formes bàsiques en els domici·
lis per millorar l’autonomia i la 
qualitat de vida de les persones 
amb dificultats. Les interven·
cions estan supervisades per 
una direcció facultativa a qui 
les tècniques dels serveis socials 
municipals poden adreçar totes 
aquelles consultes referents a les 
intervencions. 
Bàsicament es fan arranjaments 
en banys, com ara la substitu·
ció de la banyera per un plat de 
dutxa, adaptacions al lavabo, 
terres antilliscants o ajudes tèc·
niques. També millores a la cui·
na com el canvi de plaques de 
gas per plaques elèctriques, col·
locar terra antilliscant o bé in·
tervencions més generals com 
eliminar un graó,  posar barres 
o agafadors a zones de pas.
La Diputació de Barcelona es fa 
càrrec del 80% del cost de l’obra 

i l’Ajuntament de Capellades en 
cobriria el 20% restant.
Dins aquest programa ja s’han 
realitzat 12 arranjaments (2016) 
i ara queden per atorgar 12 ar·
ranjaments (2017).
A aquest  programa s’hi pot 
agregar sempre que es pugui 
acreditar discapacitat, depen·
dència o bé ser major de 80 
anys, viure sol o amb una altra 
persona gran, i es valorarà la 
situació econòmica segons els 
barems econòmics de serveis 
socials.
Per sol·licitar més informació 
sobre aquest programa, o bé per 
tramitar la documentació, cal 
demanar hora als serveis socials 
de Capellades, del 5 a 15 de se·
tembre. No s’admetran sol·lici·
tuds més enllà d’aquest termini.

Nova edició del Programa 
d’Arranjament d’Habitatges 
per a persones gransCAPELLADES / LA VEU 

L’Alcalde de Capellades, Aleix 
Auber ha participat a les sessi·
ons de treball que s’han orga·
nitzat des de Diputació de Bar·
celona. El consistori capelladí 
havia demanat aquest recurs 

que s’ofereix per assessorar els 
Ajuntaments que volen aplicar 
els pressupostos participatius. 
El programa consta de dues 
parts diferenciades. A la pri·
mera, a través de 3 sessions de 
4 hores cadascuna s’informa 
als consistoris de la metodo·

Jornades per elaborar pressupostos 
participatius

logia i les qüestions tècniques 
a l’hora de programar aquesta 
actuació. A la segona part, es 
fa un treball individualitzat 
amb cada municipi per ana·
litzar les peculiaritats i poder 
estudiar l’aplicació amb les ne·
cessitats pròpies.

PIERA / LA VEU 

E ls Dixieland Preachers, 
amb el pierenc Xavi 
Montmany a la bateria, 

van oferir als assistents un 
viatge per l’essència de Nova 
Orleans en el marc del cicle A 
l’Estiu, Música en Viu
El passat divendres 14 de juli·
ol, la plaça del Peix va acollir 
un nou concert del cicle A l’Es·
tiu, Música en Viu. En aquesta 
ocasió van ser els Dixieland 
Preachers els encarregats 
d’acompanyar els assistents en 
un viatge pels ritmes de Nova 
Orleans, durant el qual no van 
faltar temes populars del blu·
es i el jazz i, fins i tot, himnes 
religiosos a ritme de swing. 
L’actuació, que va presentar 
el regidor de Cultura, Josep 
Maria Rosell, va comptar amb 
una gran assistència de públic.

Els Dixieland Preachers són 
una banda nascuda a Barcelo·
na l’any 2014 amb la intenció 
de recuperar l’essència del jazz 
tradicional. En forma part el 
pierenc Xavi Montmany com 
a bateria del grup.
Aquest proper divendres, dia 

Una nit de divendres a ritme de jazz i swing

21 de juliol, el MEV torna amb 
una nova proposta. El Toni 
Xuclà i la Gemma Humet pre·
sentaran el seu treball Poemes 
que es fan cançons. Com tots 
els concerts del cicle, aquest 
s’oferirà a la plaça del Peix a 
partir de les 22 hores.
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CALAF / LA VEU 

E ls estudiants de Ru-
ral Social Media han 
desenvolupat un pro-

jecte audiovisual per posar 
en pràctica les habilitats ad-
quirides al llarg del curs que 
presentaran en públic el pro-
per dijous 27 de juliol a les sis 
de la tarda a la Sala Felip de 
l’Ajuntament de Calaf.
El curtmetratge es titula 
“Ramé” i és una peça audi-
ovisual de gènere dramàtic 
que explica la relació entre 
dues germanes. Els alumnes 
de la formació han dut a ter-
me les fases de preproducció, 
producció i post producció. 
La idea inicial del projecte 
va sorgir a l’assignatura de 
“Tractament de la Imatge” 
i tot l’equip de joves i el seu 
professor hi han treballat al 
llarg dels últims tres mesos. 
Es tracta d’un projecte novell, 

ja que els alumnes no tenien 
experiència prèvia en la pro-
ducció audiovisual. Tot i això, 
expliquen que han realitzat 
el projecte “amb la màxi-
ma il·lusió” i consideren que 
han obtingut un bon resultat 
final. El càsting es va fer el 
passat mes de juny al Centre 
Cívic d’Igualada i el rodatge 
d’interiors va ser a Manresa i 
el d’exteriors, a Igualada.
Rural Social Media és una 
formació subvencionada pel 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya que s’imparteix al mu-
nicipi calafí i inclou diverses 
assignatures, com màrque-
ting, fotografia, desenvolupa-
ment web o gestió de xarxes 
socials. Els seus alumnes han 
desenvolupat el curmetratge 
“Ramé” per posar en pràcti-
ca les habilitats adquirides al 
llarg del curs, en concret, els 
conceptes de fotografia i edi-
ció de vídeo.

Els alumnes del curs formatiu 
‘Rural Social Media’ projectaran 
un curtmetratge a Calaf

El dissabte passat dia 15 de 
juliol, a la Sala de Montma-
neu la companyia de teatre 
TTP (el  Teatre que Truca 
a la Porta) van dur a terme 
l’obra de teatre “Un Prome-
tatge” d’Anton Txéklov, in-
terpretada per Anna Pou, 
Jaume Pla i Ignasi Roda. Una 
obra amb molt d’humor que 
van fer les delícies del nom-
brós públic assistent.

Teatre amb humor a 
Montmaneu

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

V allbona d’Anoia viu-
rà, del 24 al 29 de 
juliol la quarantena 

edició de la Setmana de la Jo-
ventut, organitzada per l’As-
sociació Jovent de Vallbona 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Vallbona d’Anoia 
i ARC Multimèdia i totes les 
entitats del municipi.
Dins de la programació s’in-
clouen diverses propostes, ta-
llers, xerrades, jocs, esports,... 
algunes de tradicionals i d’al-

tres novetats d’aquest any. Les 
activitats són gratuïtes i si bé 
és la setmana de la Joventut la 
participació està oberta també 
a persones de totes les edats.
La setmana començarà di-
lluns 24 amb tallers pels més 
menuts, xerrada 40 anys Jo-
vent, pregó inaugural i ball 
per a tots els públics amb coca 
i cava. El dimarts es podrà 
gaudir de fitness, lipdub i nit 
de pòquer. Dimecres continu-
arà la programació amb tor-
neig de pàdel, jocs de carrer, 
sopar 40è aniversari i Trivial 

Vallbona celebrarà la 40 Setmana 
de la Joventut

de barris. Dijous animació in-
fantil, xerrada i el tradicional 
bingo. L’activitat continuarà 
divendres amb una gimcana, 
Punk Race i Festa de la Cer-
vesa. I dissabte darrer dia de la 
Setmana tindrà lloc la cagada 
del burro i el 52è Festival de 
l’Anoia.
La majoria d’actes es duran 
a terme a la plaça de l’esglé-
sia a excepció del Torneig de 
Pàdel i la cagada del burro. 
Podeu consultar horaris i 
més detall amb Facebook de 
Jovent de Vallbona.

MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa, amb la col·labo-
ració de la Diputació de 

Barcelona, impulsarà prope-
rament una campanya divul-
gativa adreçada als comerços 
del municipi que té per ob-
jectiu ajudar els establiments 
a adaptar a la legislació vigent 
les seves pràctiques en matè-
ria d’informació al consumi-
dor. La iniciativa consisteix a 
visitar els comerços; compro-
var in situ la gestió que s’està 

fent a cada botiga en relació 
a aspectes com la normativa 
referent a horaris comerci-
als, fulls comercials de recla-
mació, exhibició de preus de 
venda al públic o justificants 
de pagament; i prestar als pro-
pietaris assessorament sobre 
com millorar aquests aspectes 
i adaptar-los als requisits que 
marca la llei.
Així doncs, a finals del mes 
de juliol una persona acre-
ditada per l’Ajuntament ani-
rà visitant els comerços de la 
vila per tal de realitzar aquesta 

tasca informativa i d’assesso-
rament. Des de l’Ajuntament 
s’agraeix la col·laboració dels 
establiments del municipi en 
aquesta campanya, que té com 
a missió facilitar als implicats 
informació d’utilitat per tal de 
mantenir i millorar la quali-
tat dels serveis que ofereixen 
als consumidors. Així mateix, 
s’informa els implicats que per 
a qualsevol consulta o aclari-
ment es poden adreçar a l’Ofi-
cina Municipal d’Informació 
al Consumidor o al telèfon 93 
772 50 30 (extensió 1).

L’Ajuntament assessorarà els comerços 
sobre com informar els consumidors

LA TORRE DE C. / LA VEU 

E l proper dissabte 22 
de juliol l’associació 
excursionista i Btt “la 

Guineu” amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de La Torre de 
Claramunt organitzen la tradi-
cional caminada nocturna que 
clou la temporada excursionis-
ta de l’entitat.
La caminada, apte per a totes 
les edats, farà una volta per les 

rodalies del municipi,  La Torre 
de Claramunt. Seran uns 6 qui-
lometres de recorregut fàcil, 
amb punt de sortida i arribada 
el centre social Joan Baptista.
L’hora de sortida serà a les 
21.30h però cal recollir el ti-
quet a les 21:15. El preu de l’ex-
cursió, oberta a tothom, és de 
2€ i per nens i socis és gratuï-
ta. Els menors de 10 anys han 
d’anar acompanyats d’una per-
sona adulta. Cal portar lots o 

frontals i realitzar la inscripció 
abans del 21 de juliol trucant 
a Manoli García - 676 251 577 
o Ana Medel - 626 830 512 els 
dimarts, dijous i divendres de 
19 a 21h o enviant un correu 
electrònic a agruplaguineu@
gmail.com.
A l’arribada i per acomiadar 
la temporada abans de vacan-
ces s’oferirà cava i coca per a 
tots els participants i pels me-
nors sucs.

Caminada nocturna a la Torre per 
acomiadar la temporada de associació 
excursionista i Btt “la Guineu”

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
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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CALAF / LA VEU 

C om l’any anterior, una 
quinzena d’establi-
ments participaran 

en la mostra de la millor gas-
tronomia de l’Alta Segarra.
Els millors fogons de la co-
marca oferiran una gamma 
de productes d’alta qualitat, 
a través de diferents degus-
tacions i espais. La vetllada 
tindrà lloc a un punt recone-
gut de la vila, la plaça Gran, 
que permetrà que els visitants 
gaudeixin de les degustaci-
ons, d’una animació teatral 
en directe, la història i el pa-
trimoni de la població.
La celebració començarà a les 
20.00 hores i estarà amenitza-
da pel grup d’animació teatral 
“Gralla Manufactures Tea-
trals”. Els establiments que 
participaran en la degustació 
són:
 - RESTAURANT LA CUINA 
DEL MERCAT  (Calaf)
- FORMATGES DE VECIA-
NA  (Veciana)
- RESTAURANT GÒTIC DE 
TORÀ  (Torà)

- KAN KASSOLES  (Calaf)
- CELLER COMALATS  
(L’Ametlla de Segarra)
- EMBOTITS CAN TOR-
RENS  (Calaf – Sant Martí 
Sesgueioles)
- ANTIGA CAFETERIA SO-
LER Rossend Felip  (Iguala-
da)
- ECOMENT, ECOLOGIA 
DE  VIDA  (Calaf)
- EL REBOST DE L’ÀNIMA  
(Calaf)
- BAR LA TASCA  (Calaf)
- CERVESA TOUS D’ANOIA  
(Sant Martí de Tous)
- RESTAURANT LA FLAMA 
(Calaf)
- LA BACICLETA + FRUI-
TERIA RUIZ & GUINART 
(Calaf)
Al preu de 10 euros, cada visi-
tant tindrà 8 pessetes que po-
drà bescanviar pels tasts que 
oferiran els establiments. Les 
pessetes es podran adquirir al 
mateix punt d’informació de 
l’esdeveniment. Així doncs, la 
pesseta queda instaurada com 
la moneda oficial del “Tasta la 
plaça” per futures edicions.

Calaf celebra la 3a edició 
del “Tasta la plaça”

C. DE RIUBREGÓS / LA VEU 

E l passat dimarts 4 de 
juliol va tenir lloc una 
nova sessió de for-

mació per a les empreses de 
l’Anoia adherides al programa 
Punts d’Informació Turística 
impulsat per la Diputació de 
Barcelona i gestionat des del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
En aquesta ocasió, la sessió va 
ser una visita de coneixement 
al territori, concretament a 
Castellfollit de Riubregós. Els 
assistents van visitar el castell, 
van conèixer els serveis de 
l’empresa Castellfollit Aven-
tura i finalment van descobrir 
el Priorat de Santa Maria.
La jornada, va comptar amb 
prop d’una vintena de par-
ticipants, de la trentena que 
actualment formen part 
dels punts d’informació tu-
rístics de l’Anoia. Tots ells 

són empreses procedents 
del sector de la restauració, 
l’allotjament, les activitats 
turístiques, l’administració, 
empreses de turisme actiu, 
patrimoni i museus.
El programa contempla al 
llarg de l’any realitzar diferent 

Visita didàctica dels punts PIT de 
l’Anoia a Castellfollit de Riubregós

sessions de formació, visites 
de coneixement al territo-
ri i sessions de treball entre 
agents amb l’objectiu d’estar 
preparats per oferir informa-
ció i assessorament de quali-
tat a turistes i visitants.

ALTA ANOIA / LA VEU 

M és de vint persones 
es formen gratu-
ïtament en qües-

tions de seguretat i higiene 
alimentària en el nou curs 
de 10 hores de durada que ha 
tingut lloc els dies 11 i 13 de 
juliol al Consorci de la Pro-
moció de l’Alta Anoia , situat 
a Els Prats de Rei
Es tracta d’una formació 
molt sol·licitada, ja que ator-
ga una certificació d’apro-
fitament amb el nombre 
d’hores realitzades i que és 
requerida a les persones que 
manipulen aliments.
A finals del mes d’abril es va 
portar a terme al Consorci 
un altre curs de manipula-
dor, també amb gran deman-
da d’assistència. La formació 
i el certificat de manipulador 
d’aliments es converteix en 
una eina imprescindible en 
la inserció laboral. Els pro-
fessionals de restaurants, 
bars, menjadors escolars, 
carnisseries, peixateries, 
forns de pa, grans superfíci-
es... estan obligats a disposar 
d’un document acreditatiu 
de formació en l’àmbit de la 

manipulació alimentària.
En els darrers anys ha aug-
mentat la conscienciació de 
la població per la higiene i 
seguretat dels aliments així 
com de la demanda dels 
consumidors perquè se’ls 
garanteixi que els productes 
que adquireixen o ingereixin 
en restaurants i altres esta-
bliments de càtering siguin 
segurs , salubres i que la tec-
nologia utilitzada en la seva 
elaboració compleixi les nor-
mes legals de qualitat.
D’altra banda, les autoritats 
sanitàries són exigents tam-

bé en aquest sentit i obliguen 
a demostrar, en els continus 
controls de qualitat sanitària 
i alimentària a les empreses, 
la formació adequada de les 
persones que manipulen ali-
ments.
La formació impartida al 
Consorci per a Promoció de 
l’Alta Anoia ha mostrat com 
identificar els perills relaci-
onats amb els aliments, com 
prevenir-los i les conductes 
i hàbits d’higiene personal. 
També s’ha parlat de la le-
gislació que regula aquest 
sector i de tots els requisits 
que han de complir les em-
preses relacionades amb els 
aliments.
NOU CURS SOBRE INTO-
LERÀNCIES EN EL SEC-
TOR DE L’HOSTALERIA.
A finals de setembre s’im-
partirà un nou curs gratuït al 
Consorci de 15 hores de du-
rada sobre Les intoleràncies 
en el sector de l’Hostaleria. 
Tindrà lloc els dies 18, 23 i 
25 de setembre de 16.00 a 
21.00h
Les inscripcions ja es-
tan obertes trucant al 
93.868.03.66 o bé a info@al-
taanoia.info .

Nou èxit d’assistència al curs de 
manipulador d’aliments impartit al 
Consorci per a la promoció de l’Alta Anoia

PUJALT / LA VEU 

E l 19 i 27 de juliol i l’1 
d’agost es portaran a 
terme els “Sopars sota 

les estrelles 2017” a l’Obser-
vatori de Pujalt. Des d’aquest 
punt privilegiat de la comar-
ca de l’Anoia, per sisè any, es 
portaran a terme uns sopars a 
la fresca del jardí. El sopar co-
mença a les 21:30h encara amb 
la llum del dia. Es comença 
amb una explicació del Sistema 
Solar i acte seguit es comença a 
sopar. A mesura que es va fent 
fosc i van apareixent els objec-

tes en el cel es van fent petites 
explicacions tot contestant a la 
vegada a les diferents pregun-
tes que es formulen. Entre plats 
es porta a terme alguna obser-
vació a través de telescopi, ob-
servació dels planetes Saturn 
i Júpiter i les seves llunes. En 
acabar el sopar s’acaba l’obser-
vació a ull nu i amb telescopi 
tot observant algun estel doble 
i alguns objectes de cel pro-
fund. Per reservar cal trucar al 
620 136 720. Places limitades. 
Per consultar el menú de cada 
dia o per més informació  
www.observatoridepujalt.cat 

“Sopars sota les estrelles 2017” 
a l’Observatori de Pujalt



  ESPORTS  | 27Divendres, 21 de juliol de 2017

Objectius acomplerts pels pilots del 
MCI a les 24h de Motociclisme
MOTOR / LA VEU 

El cap de setmana del 
7, 8 i 9 de juliol es va 
diputar al Circuit de 

Barcelona-Catalunya la 23a 
edició de les mítiques 24 ho-
res de Motociclisme, cursa 
internacional de resistència 
que aglutina equips i públic 
arribats de tota Europa. En-
guany es van aplegar un total 
de 53 equips, 22 dels quals 
van ser catalans. L’equip Ya-
malube Folch Endurance es 
va proclamar campió després 
de dominar gairebé amb mà 
de ferro la competició, recu-
perant la primera posició a 
les dues hores de competició, 
lideratge que no ha deixat 
fins a la bandera quadricu-
lada. Amb 717 voltes, Folch 
aconsegueix la seva 11a vic-
tòria en les 24 Hores, la ter-
cera de forma consecutiva.
Dos equips amb pilots del 
Moto Club Igualada fan for-
mar part en aquesta edició 
de la cursa, destacant el podi 
aconseguit per l’igualadí Pere 
Tutusaus, experimentat pilot 
de velocitat, que dintre de 

l’estructura de l’equip Insti-
tut Castellarnau i amb una 
Kawasaki ZX10 de 1000cc 
van finalitzar 3ers absoluts i 
van ser segons a la categoria 
O-SBK. Tutusaus, a més, va 
ser el millor  pilot dels qua-
tre que composaven l’equip 
a l’implantar el millor ritme 
volta a volta durant la cursa. 
Tot i la pluja, present durant 
els primers compassos de la 
competició, i uns problemes 
mecànics a la bomba de ben-
zina, l’equip de l’Institut Cas-
tellarnau va donar la sorpresa 
majúscula mantenint-se du-
rant bona part de la cursa dins 
del top-10 i finalitzant tercers 
amb un total de 679 voltes.
D’altra banda l’equip RR 
Team37 Motomorfosi, for-
mat íntegrament per pilots 
i mecànics de la Comarca, 
va complir l’objectiu de fina-
litzar aquesta dura carrera i 
ho varen fer en la meritòria 
32a posició scratx amb 619 
voltes. Marc Mercader, Ro-
ger Alemany, Jose Vivancos 
i Ricard Lopez van ser els 4 
pilots protagonistes que van 
aconseguir portar la Honda 

CBR 600RR vermella i blan-
ca fins la bandera de quadres, 
gràcies també a un treball 
conjunt d’equip que va funci-
onar en tot moment a la per-
fecció, fins i tot més professi-
onalment que d’altres equips 
participants que disposaven 
de més pressupost per afron-
tar la cursa. Aquest fet els va 
fer guanyar molt temps als 
repostatges i van poder es-
calar posicions a mida que 
avançava la cursa. L’equip 
igualadí va finalitzar en la 5a 
posició de la categoria SST6.
A la cerimònia de podi es va 
fer un sentit minut de silenci 
en memòria del pilot Enric 
Saurí, del Motos Gaspar, que 
malauradament va perdre la 
vida en un accident durant 
la primera part de la cursa. 
Dels 53 equips que van co-
mençar la prova, la van aca-
bar 40, destacant l’abandona-
ment d’equips favorits per a 
la victòria com el del Suzuki 
Català Aclam o el Tecmas 
Endurance quan anava en 
segona posició durant gran 
part de la cursa, prova de la 
duresa d’aquesta competició.

Bou, Conde i Canales 
guanyen al trial de Sant 
Corneli de Cercs
MOTOR / LA VEU 

A la plaça Sant Romà 
de Sant Corneli de 
Cercs es va instal·lar 

el pàdoc de l’únic trial cata-
là puntuable per a l’estatal i 
en el que es disputaven totes 
les categories. Feia set anys 
que aquest trial del Bergue-
dà tenia per marc la Colònia 
Rosal. Es van celebrar dos 
trials, un el dissabte i l’altre el 
diumenge, amb puntuació in-
dependent a cadascun d’ells. 
Pel que fa a la màxima cate-
goria el guanyador dels dos 
dies va ser el pilot pierenc 
Toni Bou (Honda) per davant 
d’Adam Raga (TRS). Aquest 
era el balanç final que en feia 
Bou: “En general, ha estat un 
cap de setmana molt bo per 
a mi. Tot i que avui he fallat 
bastant, també perquè sor-
tia davant i perquè hi havia 
diverses zones canviades, al 
final la cursa ha sortit bé i 
per això estic molt content. 
Crec que ha estat un cop a 
sobre de la taula del campio-
nat. Tot ha estat molt positiu i 
ara només queda preparar bé 
la propera del mundial, que 
serà en alçada, per arribar 
bé i després descansar una 

mica a l’agost per afrontar 
l’última part del campionat”.
Bon trial també dels pi-
lots de Moto Club Igualada, 
Moto Club Montbui i Piera 
Scan que hi van participar a 
les diverses categories. Així 
a Fèmines A Mireia Conde 
(Beta Trueba) del Moto Club 
Montbui guanyava el dissabte 
i quedava tercera el diumen-
ge. A la mateixa categoria Mi-
reia Lozano (Beta Trueba) del 
Piera Scan era sisena els dos 
dies. A Cadet, victòria d’Àlex 
Canales (GasGas) de Moto 
Club Igualada el primer dia 
i segon el diumenge. També 
a Cadet Lluc Miquel (Sher-
co) del Moto Club Montbui 
quedava quart els dos dies.
A TR2 Sergio Ribau (Beta 
Trueba) del Piera Scan acon-
seguia el 8è i 7è lloc respecti-
vament. I a la categoria Junior, 
Gerard Trueba (Beta Trueba) 
del Piera Scan era tercer el 
primer dia. Dos pilots més 
del Piera Scan participaren a 
Junior, Pol Mediñá (Beta Tru-
eba) quart els dos dies i Car-
los Brines (Montesa), novè el 
dissabte i vuitè el diumenge.
Brillants doncs les classificaci-
ons del pilots trialers dels tres 
clubs anoiencs en aquest trial.

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

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

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

C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com
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Vilà, Prat i Haro participen a la Baja 
Aragón que comença avui
MOTOR / LA VEU 

A questa tarda co-
mença a Terol una 
nova edició de la 

Baja Aragó amb més de dos-
cents participants, desglos-
sats a les categories de cot-
xes, motos, quads i camions. 
Puntua per la copa del 
món de “bajas” així com 
pel campionat esta-
tal de ral·lis tot terreny.
A partir de les cinc de la tarda 
d’aquest divendres comença-

ran a sortir les motos i quads i 
una hora més tard els cotxes. 
Demà dissabte l’horari de 
sortida serà a partir de les set 
del matí les motos i quads, 
i una hora més tard els cot-
xes, mateix horari que el  del 
diumenge, pel que fa a les 
motos i quads i un parell 
d’hores més tard els cotxes.
Cal destacar la participació 
de pilots i copilots de Moto 
Club Igualada, així a quads 
hi ha Dani Vilà de Capella-
des amb Yamaha, a cotxes 

l’osonenc Nani Roma amb el 
copilot odenenc Àlex Haro 
amb Toyota i a buggis el pi-
lot de Maians Miquel Prat 
copilotat per Sergí Brugué 
de Vidreres amb Yamaha.
Tots ells tenen serioses op-
cions de pujar al podi en les 
seves respectives categories 
en aquesta Baja Aragó que 
com en les darreres edici-
ons la base estarà situada a 
la capital terolana i en què 
el recorregut serà per ca-
mins de la seva província. 

Josep Martí, insígnia d’or 
de la Penya Blaugrana 
d’Igualada
PENYES / LA VEU 

L a Penya Blaugrana 
d’Igualada ha fet en-
trega de la insígnia d’or 

de l’entitat al penyista Josep 
Martí Riba, pels seus més de 
50 anys d’antiguitat a la Penya.
Degut a la seva fràgil salut el 
Sr. Martí no va poder assistir 

al sopar del 58è aniversari de 
la Penya Blaugrana d’Iguala-
da, que es va realitzar el passat 
dia 1 de juliol, motiu pel qual 
una representació de la Junta 
de l’entitat s’ha personat al do-
micili del Sr. Martí per fer-li 
entrega d’aquesta distinció en 
agraïment a la seva fidelitat a 
l’entitat igualadina i al Barça.

76 equips van participar en el 14è 
3x3 de futbol de Calaf
FUTBOL / LA VEU 

L ’esdeveniment espor-
tiu va comptar amb 
354 jugadors, en-

tre 285 homes i 69 dones, 
amb un total de 210 partits, 
i fins a 42 hores jugades.
Les causes climatològiques 
adverses de dissabte matí i nit, 
no van fer parar la competició, 
tot i que per salvaguardar la 
integració física dels jugadors, 
els partits afectats per la pluja 
es van disputar a tirs lliures. 
Diumenge al vespre, després 
de la disputada final de la 
categoria sènior que va en-
frontar els Ke-Diví i els Baxa 
Team, i que es van endur els 

primers, va tenir lloc el lliu-
rament dels premis a càrrec 
de l’alcalde de Calaf i regidor 
d’Esports, Jordi Badia, junta-
ment amb el president de la 
Penya Barcelonista de Calaf 
i Comarca, Èdgar Cardona.
L’alcalde va voler felicitar i 
agrair a la Penya Barcelonista 
de Calaf i Comarca l’excel·lent 
feina realitzada un any més. 
A més a més, aprofitant que 
enguany es compleixen 25 
anys dels Jocs Olímpics de 
Barcelona ‘92, l’alcalde va 
fer una reflexió: “L’esperit 
olímpic vol prendre’s l’esport 
com a vehicle de superació 
personal i col·lectiva; allò 
del més de pressa, més alt, 

més fort. Però també com 
a expressió d’amistat i coo-
peració; allò de que el més 
important és participar.”
Isidre Marsiñach, jugador de 
l’equip vencedor del torneig, 
va rebre el premi al millor 
jugador, que des de fa deu 
anys es lliura en record a Jordi 
Borràs. Els encarregats d’entre-
gar-li el trofeu van ser els pares 
d’en Jordi, la Maria Àngels Es-
pinassa i en Pere Borràs, acom-
panyats dels seus dos néts.
Durant els quatre dies del 3x3 
la plaça de Barcelona ‘92 va 
presentar un excel·lent am-
bient festiu. Tot i les causes 
climatològiques, la plaça es 
va omplir de gom a gom.

Marc Seuba a l’Enduro 
Xtrem Gordexola 2017
MOTOR/ LA VEU 

E l cap de setmana del 
8-9 de juliol va te-
nir lloc al País Basc, 

a la població de La Gorde-
xola, la carrera més antiga 
d’enduro Xtrem d’Espanya, 
“La Gordexola Xtrem 2017”.
La competició va començar 
divendres amb una crono 
nocturna, un recinte prepa-
rat amb llum artificial i tot 
un camí amb obstacles de tot 
tipus. Les pluges van compli-
car encara més el recorregut.
Un total de 160 corredors 
van ser els protagonistes, i 
entre ells, el pilot del Moto 
Club Igualada, Marc Seuba 

Romeu, Junior, de Beta Tru-
eba, que en la crono noc-
turna es va classificar en la 
4a posició guanyant a molts 
virtuosos internacionals 
de les dues rodes d’enduro.
El dissabte va tenir lloc la se-
gona prova en la que es sortia 
per l’ordre segons la classifi-
cació del divendres, en Marc 
va tenir un lloc privilegiat 
de sortida, el 4t., però les 
pluges no van parar duran 
la nit i el terreny estava xop 
d’aigua, diferents proble-
mes i la duresa de la prova 
i davant de les circumstan-
cies va decidir abandonar, 
quedant la gran satisfacció 
del resultat del divendres.
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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
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Laura Orgué, més ràpida que el 
telefèric de la Vall Fosca
MUNTANYA / LA VEU 

A un costat, Laura Or-
gué; a l’altre, el tele-
fèric de la Vall Fosca. 

La vigent campiona del món 
de Quilòmetre Vertical s’ha 
marcat un repte: enfrontar-se 
en un ascens vertiginós al te-
lecabina de la Vall Fosca en 
un recorregut que surt de Sa-
llente i arriba fins a l’Estany 
Gento. I Orgué ho ha acon-
seguit i ha sigut més ràpida. 
Un terreny tècnic, que com-
bina zones pedregoses amb 
altres de més boscoses: una 
lluita vertical de 340m de 
desnivell positiu amb una 
longitud de 692 metres, que 
Orgué ha completat en 16’ 

20’’. L’atleta de Salomon ha ar-
ribat al final segons abans que 
una màquina que dona accés 
al Parc Nacional d’Aigüestor-
tes i l’Estany de Sant Maurici.
“La idea era fer alguna cosa 
diferent a posar-se un dorsal 
i competir amb una màqui-
na tenia la seva gràcia. Estic 
contenta perquè he rendit bé, 
m’he trobat bé i ho he gau-
dit”, explica Orgué. L’atleta 
igualadina no s’havia prepa-
rat específicament per al rep-
te, “però el dia abans l’aprofi-
to per estudiar el recorregut”. 
“El terreny era molt salvat-
ge, no hi havia camí, i això 
ens feia dubtar fins al final 
de si seria possible acon-
seguir-ho. He intentat no 

pensar molt de si ho acon-
seguiria o no i m’he concen-
trat a anar al més ràpid pos-
sible “, explica la catalana.
Orgué és especialista en el 
quilòmetre vertical. Una 
modalitat en la qual se sal-
ven grans desnivells positius 
concentrats en un màxim de 
5 quilòmetres. És la vigent 
campiona del món de Qui-
lòmetre Vertical i és quatre 
vegades campiona del món 
de les Skyrunner World Seri-
es en modalitat vertical. A 
més, Orgué, venia de l’esquí 
de fons, una disciplina en la 
qual va aconseguir un top10, 
el millor resultat d’un fon-
dista de l’estat espanyol en els 
Jocs Olímpics (Sotxi 2014).

ATLETISME/ LA VEU 

L ’atleta del C.A.Iguala-
da Petromiralles Marc 
Sánchez, ha participat 

dels dies 13 al 16 de juliol  al  
Campionat d’Europa Sub-23 
que s’han dut a terme a By-
dgoszcz (Polònia), amb la 
participació dels atletes euro-

peus més destacats d’aquesta 
categoria, nascuts dels anys 
1995 al 1997. L’anoienc, que 
participava amb la selecció 
espanyola Sub-23, va partici-
par dijous en la prova del Salt 
d’Alçada masc., essent 11è del 
seu grup classificatori i 21è 
global, amb un millor intent 
de 2,06 m. i amb el seu ren-

Marc Sánchez, del CAI Petromiralles, va 
participar al campionat d’Europa sub-23

diment limitat per molèsties 
físiques, el que no li donava 
l’accés a la final del dissabte, 
dominada per l’atleta de Bi-
elorussia Dzmitri Nabokau.  
En aquest Campionat d’Eu-
ropa Sub-23 de Bydgoszcz 
hi han participat un total de 
65 atletes estatals, entre ells 
14 catalans, 9 nois i 5 noies.  

Gran actuació del CAI al 
Campionat d’Espanya Júnior

ATLETISME/ LA VEU 

S et atletes del C.A.Iguala-
da Petromiralles partici-
paren el 8 i 9 de juliol en 

la 64a edició dels Campionats 
d’Espanya Júnior aire lliure de 
Granollers, que comptaren amb 
la participació dels atletes es-
tatals capdavanters nascuts els 
anys 1998 i 1999. Els anoiencs 
tingueren una magnífica actua-
ció, amb un 2n lloc i 2 medalles 
de Bronze en les proves respec-
tives. El CAI va ser 27è global 
per puntuació dels seus atletes, 
entre 118 clubs participants.
Van sobresortir les brillants 
actuacions d’Abdessamad 
Oukhelfen, 2n. en els 5.000 
m.ll. amb 14’21”49, actuant 
fora de concurs per la seva 
condició d’atleta estranger.
També d’Anna Asensi, que as-
solia la medalla de Bronze a la 

final dels 200 m.ll. amb 25”23, 
després de ser 2a en la  sèrie 
classif. amb 25”50 (vent: 3,6 
m/s.) i entrant també 2a en la 
s/f. corresponent, amb 25”04 
(vent: 2,8 m/s.), i de Gui-
llem Carner, que es penjava 
el Bronze entrant 3r a la final 
dels 800 m.ll., amb 1’52”29, 
després d’esser 2n. en la s/f. 
corresponent amb 1’54”54, 
accedint per temps a la final.  
Dasha Malevich era 5a en el 
salt d’alçada amb 1,63 m., ac-
tuant també fora de concurs.
Marta Llagostera era 5a en la 1a 
s/f. dels 800 m.ll. amb 2’19”31, 
quedant-se molt aprop de la fi-
nal, i Naima Ait Alibou era 8a en 
la 3a s/f. també en els 800 m.ll. 
amb 2’26”30, que no li donaven 
l’accés a la final.  Jordi Castarle-
nas entrava 6è en els 110 m. tan-
ques en la s/sèrie classif., amb 
17”15, no accedint a semifinals. 

Josep M. Lagunas del CAI, 
1r al Memorial Julio Álvarez
L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Josep M.ª Lagunas, 
va participar dissabte passat al 
8è Memorial Julio Álvarez de 
Manresa, que es va dur a ter-
me a l’Estadi del Congost de la 
capital del Bages, amb la parti-
cipació de destacats llançadors 

de l’atletisme català i estatal.  
Josep Mª Lagunas era 1er  en 
Disc en Veterans M-40, amb 
un millor intent de 35,44 m., 
i era a més 3er en Pes M-35/
M-40/M-45 amb 11,39 m., 
i 3er en Martell en les ma-
teixes categ. amb 36,88 m.      

.

66€
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El CNI és present al 
trofeu d’estiu de Sitges

NATACIÓ / LA VEU 

Aquest dissabte passat, 
dia 15 de juliol del 
2017, s’ha dut a terme 

al C.N.Sitges, el Trofeu D’Es-
tiu on es premiava als neda-
dors més complerts de les ca-
tegorías  Alevins, Bejnamins i  
Pre-Benjamins.  Hi van parti-
cipar 24 nedadors del C.N.I.
Cal destacar els següents re-
sultants:
Any 2008: 1a Martina Llo-

rach, 2a Laia Carné
Any 2007:  2a Itziar Valen-
zuela, 4a Nadia Benito
Any 2006:  2a Noa Otero, 
4a Jessica Rodriguez, 5ª Jana 
Carrero
Any 2005:  2a Carla Perianes, 
5è. Carlos González
Any 2004: 1a Inés Fernándes, 
2n Mikel Pérez, 3r Aitor Bustos
Amb aquesta competició, 
els més petits del CNI aca-
ben la temporada 2016-2017 
amb molt bons resultats. 

Nombrosa participació del CAI triatló 
Petromiralles al Triatló de Vitòria
TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 9 
de juliol es va dispu-
tar el triatló de Vi-

tòria-Gasteiz en distància 
Half i distància Ironman. La 
prova  va reunir un total de 
2300 triatletes repartits en 
les 2 categories. Per part del 
CAI triatló Petromiralles un 
total de 12 participants  van 
prendre la sortida. Els triat-
letes en distància Half, ha-
vien de recórrer 1.9 km de 
natació, 90 km de ciclisme i 
21km corrent. i en distància 
ironman, aquestes distàncies 
passaven a ser el doble. 3.8 
km de natació, 180 km de 
ciclisme i 42’2 km corrent.

En distància Half, la prova 
masculina va ser dominada 
des de bon principi i guanya-
da per Pablo Dapena amb un 
temps total de 3h 53’ 05’’ i en 
la femenina per Judith Corac-
han, amb un temps total de 
4h 29’ 06”. En distància Iron-
man, la prova masculina va 
estar molt més disputada i fi-
nalment la victòria va ser per 
Ivan Alvarez amb un temps 
total de 8h 25’ 09” i en la fe-
menina per Julia Mai amb 
un temps total de 9h 37’ 52”.

Per part del CAI triatló Petro-
miralles els resultats van ser:
Distància Half
17.Daniel Baraldés 4h 24’ 50”
162.Josep Martínez 4h 56’ 49”

282.Marc Codina 5h 10’ 04”
507.Felip Castellano5h32’ 50”
536.Toni Cañas  5h 36’ 58’’
576. Enric Guix 5h 41’ 29’’
606. Josep Malavé  5h 46’ 19’’
617. David Sala   5h 47’ 38’’
Destacar la brillant 17a 
posició de la general d’en 
Daniel Baraldés, aconse-
guint una 2a posició glo-
bal en el seu grup d’edat.

Distància Ironman 
Masculí:
310.Bernat Vinyals 10h 55’ 53 
Femenina:
33.Marta Prado  12h 41’ 29 ‘’
En aquesta distància hi 
ha haver l’abandó d’Hec-
tor Colom i Joan Monta-
ner per problemes físics.

El CAI Triatló al Vall 
del Cardener
TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 9 de 
juliol es va disputar a 
Cardona la triatló  Vall 

del Cardener. La prova que 
era de distància Olímpica i 
puntuava per a la lliga de po-
licies i bombers, consistia en 
recórrer 1500m de natació, 40 
km de ciclisme i 10 km cor-
rent. El club atlètic Igualada  
Triatló Petromiralles, va estar 
representat per dos membres. 
Jose Roque Ríos, el qual 
va marcar un registre de 
02:28:32 i lloc 40 de la ge-
neral, aconseguint la tercera 

posició de la seva categoria 
V2M i Joan Prieto el qual va 
finalitzar la proba amb un 
temps de 2:38:29 i posició 62. 
De la prova cal destacar la fan-
tàstica organització i el marc 
incomparable on es va dispu-
tar ja que normalment aques-
tes proves acostumen a dispu-
tar-se a la platja i aquesta era 
a la muntanya amb un recor-
regut amb força desnivell on 
el paisatge valia molt la pena.
Els guanyadors absoluts fo-
ren Sergi Jurado (Club Es-
portiu Tri) 02:02:52 i No-
elia Gonzalez Perez (Club 
Triatló Sabadell) 02:39:37.

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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MÚSICA / LA VEU 

A quest any 2017, Igua-
lada torna a ser un 
dels municipis que 

acull el Liceu a la Fresca, la 
iniciativa del Gran Teatre del 
Liceu que transmetrà un gran 
clàssic de l’òpera, Il Trovatore 
de Giuseppe Verdi, simultàni-
ament arreu del territori català 
i en altres punts de l’Estat. La 
voluntat del teatre barceloní és 
estimular la cultura operística 
amb una projecció atractiva i 
oberta a tots els públics.
En aquesta edició són 165 les 
ciutats i viles que s’han sumat 
a la proposta, una xifra que su-
posa un increment del 36,3% 
respecte l’any anterior, en què 
es va projectar La Bohème de 
Giacomo Puccini.
A Igualada, la projecció s’em-
marca en el festival musical 
Anòlia i la projecció, amb l’en-
trada gratuïta, tindrà lloc di-
vendres, 21 de juliol, a les 22h 

al Parc de l’Estació Vella.
Un gran clàssic de l’òpera
Il Trovatore és una de les grans 
òperes de l’època romàntica, 
una història de passió i sang, 
d’amor i venjança. És una òpe-

ra en quatre actes amb llibret 
de Salvadore Cammarano i 
Emanuele Bardare, estrenada 
el 19 de gener de 1853 al Te-
atro Apollo de Roma. A Bar-
celona va arribar el 18 de maig 

Avui, projecció d’Il Trovatore a l’Estació Vella d’Igualada, 
emmarcada en el Liceu a la Fresca i el festival Anòlia

En aquesta edició 
són 165 els municipis 
que s’han sumat a la 

proposta, una xifra que 
suposa un increment 

del 36,3% respecte 
l’any anterior

de 1854, precisament al Liceu, 
que des d’aleshores n’ha acollit 
275 representacions, l’última 
l’any 2009.
Aquest 2017, l’escenari bar-
celoní acull una nova versió 

de la immortal obra de Verdi 
i, com descriuen els seus im-
pulsors, des d’una perspectiva 
molt especial, vista “amb els 
ulls de Goya”. És una copro-
ducció del Liceu i l’Ópera de 
Oviedo, amb direcció musical 
de Daniele Callegari, direcció 
d’escena de Joan Anton Rechi, 
un repartiment de primer or-
dre, una cuidada escenografia 
i la participació de l’Orquestra 
Simfònica i Cor del Gran Tea-
tre del Liceu.
La projecció a Igualada 
compta amb el suport del 
departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament.

Black Kiss Superstar, La Iaia, Roc Puig i Blaumut 
tanquen l’Anòlia 2017

MÚSICA / LA VEU 

D es de dimarts i fins 
demà dissabte el 
pati del Museu de la 

Pell acull l’Anòlia 2017, una 
nova edició del festival mu-
sical d’estiu d’Igualada que 
ofereix propostes musicals 
variades i actuals en forma 
de concerts gratuïts.
Dimarts van actuar els va-
lencians Zoo, una formació 
de rap i hip-hop. Dimecres 
va ser el torn dels Gertru-
dis, trio vallesà que fa gires 
pel territori a ritme de ven-
tilador, amb una recepta de 
rumba fusió genuïna. I ahir 
dijous, doble sessió. Primer 
amb La Séptima Trastada, 
nou músics de la capital de 
l’Anoia que han inclòs una 
desena de cançons, plenes de 
vitalitat dins el seu primer 
treball discogràfic de rum-
ba fusió, anomenat Potaje. 
I després, L’Hora del Joglar, 
amb la seva fusió a ritme de 
swing, aposten pel ball i la 
diversió als festivals, envelats 

Avui divendres i demà dissabte, darrers concerts d’una setmana que ha omplert les nits amb la millor música del moment

i festes majors amb uns tocs 
de música balcànica, salsa i 
swing.
Avui divendres, i com és ha-
bitual a partir de les 11 de la 
nit, es comptarà amb la pre-
sència el grup de rock igua-
ladí Black Kiss superstar, que 

farà un viatge en el Temps, 
des del rock més dur als aires 
del funk més ballable, amb 
reminiscències dels anys ‘70. 
I, a continuació, actuaran els 
osonencs La Iaia, presentant 
el seu esperat nou àlbum.
Demà dissabte, i per tancar 

la setmana de concerts, ac-
tuarà al pati del Museu de la 
Pell, el músic capelladí Roc 
Puig que presentarà seu nou 
disc Foc i cendra, produït per 
Jofre Bardagí. 
Els Blaumut pujaran final-
ment a l’escenari per rubri-

car la 29a edició del festival 
amb el seu nou disc, Equili-
bri, en què l’electrònica gua-
nya terreny a les melodies 
amb què el grup ha triomfat, 
submergint-se en un mar de 
sons desconeguts fins ara i 
plens d’energia.

Concert de Zoo, dimarts. / JOAN GUASCH Concert de Gertrudis, dimecres. / AJ. IGUALADA
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MÚSICA / OTGER GABARRÓ 

F eia un any que els igua-
ladins JoKB esperaven 
amb ganes poder tocar 

a l’Acampada Jove 2017. El 
periple fins a aquest esperat 
concert va ser llarg. Primer 
van guanyar el concurs Pàm-
pol Roig, que els donava accés 
a participar al segon i definitiu 
concurs, el Música Jove, que 
organitza la mateixa Acampa-
da. Va ser la primera posició 
aconseguida en aquest darrer 
concurs que els va donar el bit-
llet per a encetar l’Acampada 
Jove 2017.
Així, dijous a les 22h de la nit 
el grup igualadí, que poc més 
de dues setmanes guanyava 
el Certamen de Música Jove 
d’Igualada, va encetar l’Espai 
Independència de l’Acampada 
Jove, l’escenari gran d’aquest 
important festival político-mu-
sical organitzat per les JERC a 
Montblanc.
JoKB va oferir un concert vi-
brant i amb molt ritme, on es 

va poder veure al grup iguala-
dí amb molta energia i ganes 
d’aprofitar el que és, fins al mo-
ment, el concert més impor-
tant d’aquesta jove banda igua-
ladina. El concert va comptar 
amb la col·laboració en una 
cançó del cantant del presti-
giós grup català Animal. Van 
tocar cançons pròpies i van fer 
alguna versió de cançons cone-
gudes, i també van interpretar 
el seu nou single, Mil Crits.

Els igualadins JoKB van encetar 
l’Acampada Jove 2017

La banda anoienca va to-
car en l’escenari principal de 
l’Acampada, on després dels 
igualadins, al llargs d’aquests 
tres dies de festival hi van to-
car grups com La Pegatina, 
Els Amics de les Arts, Zoo o 
Doctor Prats. El festival es 
va allargar fins dissabte a la 
matinada, i va rebre la visita 
de polítics com Joan Tardà 
o Oriol Junqueras, que van 
oferir-hi xerrades.

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 programació 
musical l’INPIRA 2017, uns 
sèrie d’activitats al llarg dels 
dos dies del festival, centrades 
en la musicoteràpia. INSPIRA 
2017 organitza quatre tallers, 
un dinar d’un arròs cuinat 
amb energia solar i un con-
cert exclusiu a l’Ermita de la 
Salut de Collbató.

17 instruments desconeguts 
i dansa sufí 
L’interior de les coves acollirà 
-a les 21.00 h- el directe del 
reputat músic multi-instru-
mentista d’origen xilè Nello 
Chiuminatto (dissabte 22 de 
juliol). “Més enllà del paradís” 
és un viatge pel món a través 
de 17 instruments ancestrals 
dels cinc continents, molts 

d’ells desapareguts o en vies 
d’extinció. 
“La dansa de l’infinit” és 
un espectacle de dansa sufí 
-Sama, originària del s. XIII-
, en què els dervixos ballen 
sense parar simulant el movi-
ment de l’Univers (diumenge 
23 de juliol). Al GONG 2017 
els ballarins de la companyia 
Dervitx Al-Andalus ballaran 
amb la música d’Usad Daud 
Khan Sadozai, música afga-
nès de formació clàssica en la 
interpretació de peces tradici-
onals sufís de Pèrsia, Afganis-
tan i Índia. Escolta-ho aquí.
Abans i després del concert de 
les coves, la Terrassa del Gong 
organitza un concert -23.00 
h- i una xerrada -19.30 h- tant 
dissabte com diumenge.
Els concerts correran a càrrec 
del cantautor Ferran Savall 
(dissabte 22 de juliol), amb 
“Impro”, un concert de peces 
improvisades amb compo-
nents de músiques del món 
i del jazz, i de Carme Nalini, 
una de les millors cantants de 
mantres del país (diumenge 
23 juliol).
La xerrada TOTS SOM SIRIA 
tractarà el tema dels refugiats 
de Síria de la mà d’Arcadi Oli-
veres, economista i activista 
per la justícia social (dissabte 
22 de juliol), i tota la recap-
tació d’aquesta activitat anirà 
destinada a la ONG Collbató 
dona la mà, creada per jo-
ves del poble. L’altre xerra-
da (diumenge 23 de juliol) 
correrà a càrrec de l’espe-
cialista Wadud Sabaté, que 
explicarà el sentit de la 
dansa sufí dels dervixos.

XII edició del GONG, el 
festival de l’interior de 
les Coves de Montserrat

MÚSICA / LA VEU 

E ls Festivals Alta Segarra 
es traslladen aquest cap 
de setmana a la Torre 

de la Manresana de Calaf on 
es viuran dues noves nits de 
concerts, divendres amb Biki-
mel i l’endemà amb La Iaia. El 
festival va arrencar la segona 
edició el passat cap de setmana 
amb Marina Rossell i Obeses 
que van fer vibrar el públic as-
sistent al Bosc del Rentador de 
Calaf.
L’estrena va arribar divendres 
de la mà de Marina Rossell que 
ja, des de la primera nota de 
“Lili Marleen” va connectar i 
va fer cantar el públic. La can-
tant va presentar el seu darrer 
treball ‘Cançons de la Resistèn-
cia’ que li ha servit per revisitar 
temes vinculates a les guerres 
que han marcat història. Temes 
de lluita, excel·lents revisions 
de temes mítics que a mans de 
la cantant i dels tres músics que 
l’acompanyen, agafen una for-
ça espectacular.
“Quanta guerra!”, una cançó 
pròpia i actual que parla dels 
refugiats, va fer viure un dels 
moments més especials d’una 

nit molt màgica marcada per 
la marinada, tant típica de les 
nits estiuenques de Calaf, que 
va sorprendre la pròpia can-
tant. Durant el concert, Ros-
sell no va oblidar les cançons 
de Moustaki ni aquelles que 
tothom té a la memòria quan 
pensa amb la cantant, com és 
‘La gavina’ que va corejar tot 
el públic assistent al Bosc del 
Rentador. En total, gairebé 200 
persones.
L’endemà, poc més de 200 
persones ocupaven les cadires 
instal·lades al Bosc del Retan-
dor per gaudir d’una proposta 

excepcional del grup osonenc 
Obeses. “Verdaguer, ombres 
i maduixes”, una òpera rock 
basada en proses autobiogrà-
fiques i poemes de Verdaguer 
que per primera vegada el grup 
va presentar en format con-
cert i que va fer que el públic 
esclatés d’emoció. La interpre-
tació de músics i cantants, però 
sobretot la gran qualitat de la 
partitura i la poètica que des-
prèn l’espectacle van sorpren-
dre i entusiasmar als especta-
dors. Entre ells, no hi van faltar 
fidels seguidors de la banda 
arribats d’arreu de Catalunya.

Marina Rossell i Obeses entusiasmen 
un públic entregat a Calaf
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Els 60’s a l’Anoia - Els conjunts (6)

Cròniques des de dins - Xospi de l’Anoia

C apellades sempre ha 
estat un lloc pecu-
liar amb una forta 

personalitat; recordo els co-
mençaments de la dècada 
dels seixantes quan amb el 
carrilet anava a ballar a la 
Piscina Blava, lloc on sota la 
batuta d’en Joan Costa (el que 
a finals de la dècada obriria el 
Gucken) hi tocaven orques-
tres i artistes de primera línia, 
i on quasi tots el conjunts de 
l’Anoia hi vàrem tocar.
Dos són els conjunts que en 
aquells temps conformaren 
l’escena de Capellades, pri-
mer de tot van aparèixer LOS 
VISACOS, que més endavant 
van ser rellevats per Los Cha-
lecos. Anem a veure com va 
anar.

VISACOS començaments
Tot va començà a la botiga de 
Ca l’Estruch on es trobaven el 
Lluís Vich, amb una guitarra 
acústica que li havien com-
prat els seus pares, el Joan 
Costa, amb una bateria vella 
que havien trobat als baixos 
de l’escenari de La Lliga, i el 
Miquel Zaragoza (Sasso), 
amb un altre guitarra acústi-
ca. D’aquesta manera inten-
taven fer quelcom semblant 
a musica, i triaren el nom del 

conjunt a partir de les 2 pri-
meres lletres dels cognoms 
d’aquest tres primers compo-
nents.
Més endavant, cap a comen-
çaments del 1964, la cosa ja 
anava sonant i es compren 
unes bones guitarres marca 
Estruch i una bateria ferma, 
començant també a buscar 
cantant. Després de provar-ne 
molts, es quedaren amb l’En-

ric González, doncs sembla 
que era l’únic que afinava i no 
es creuava, i alhora tenia una 
bona posada en escena que 
va fer que fos conegut con 
Speedy González. Finalment 
es varen comprar un equip 
d’amplificació Honner de 100 
W, on hi anava tot endollat i 
que sembla ser sonava de me-
ravella. 
D’aquesta manera ja es co-

mençà a actuar per Capella-
des, a la Piscina Blava, al Bar 
Aloy i a la Residència Condal, 
agafant així experiència i se-
guidors.

VISACOS al complert
Encara en l’any 1964, la en-
trada d’en Jaume Llinàs com a 
baixista va completà el grup i 
el va deixar apunt per enlairar 
el vol, començant a actuar per 

L’escena de Capellades

tota la comarca de l’Anoia, a 
Mediona, la Llacuna, Sant Pe-
dor, la Torre de Claramunt...
Es en aquest mateix any quan 
es presenten al  “Festival de 
la Canción y Conjuntos Mu-
sicales” també anomenat “I 
Festival de la Canción Mo-
derna”, que per primera vega-
da es va organitzar a Igualada 
dins el context de la Fira de 
Setembre. La competència 
no era senzilla doncs també 
hi participaven tres conjunts 
d’Igualada, els Duendes, els 
Thunderbolts (conjunt que 
en varen parlar en la crònica 
dels començaments) i Los Pe-
queños Salvajes (conjunt que 
dit sigui de pas, ara mateix no 
en tinc cap informació) jun-
tament amb dos conjunts de 
Barcelona. Tot i la competèn-
cia, els Visacos tocant el Twist 
& Shout van arribar a la final 
on varen tocar My bonnie (del 
Toni Sheridan i els Beatles), 
quedant finalment empatats 
amb els Duendes, i distri-
buint-se equitativament el 
valor en metàl·lic del primer 
i segon premis. 
Aquest premi els fa més cone-
guts i com a conseqüència 
continuen ampliant el radi de 
les actuacions anant a tocar 

Visacos, foto promocional. / 

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



Participa 
en la història 

del rock a 
l’Anoia!
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Agraïment per el Lluis 
Vich i l’Enric González, 
per facilitar la informació 
i la documentació gràfica 
que m’ha permès escriure 
aquesta crònica.
Recordatori per tots els que 
formeu part de la historia 
dels conjunts a l’Anoia, in-
formació i fotografies son 
molt benvingudes a xospi-
delanoia@gmail.com.

AFEGEIX 
LA TEVA HISTÒRIA 

PER CONSTRUIR 
LA NOSTRA HISTÒRIA

cap al Bages, cap a la Segarra, 
cap a Martorell; tant com a 
conjunt de ball com de con-
cert, gràcies ha que tenien un 
repertori molt extens i variat, 
al voltant d’unes 70 cançons, 
que anaven des dels Beatles, 
Rollings i Animals, fins als 
Sirex i Brincos, passant per 
cançons melòdiques de les 
més conegudes de l’època, 
Sapore di Sale, Ma vie, Chao 
chao... i també algunes com-
posicions pròpies.
L’èxit en el concurs d’Iguala-
da els hi va fer agafar el gust 
per els concursos i en els pro-
pers anys es varen presentar 
a 3 llocs més, a Martorell on 
aconseguiren el primer lloc, 
tocant la cançó Ticket to ride, 
a Capellades on també van 
sortir guanyadors, i ja en l’any 
1966 a la Festa Major de Cer-
vera en el concurs regional de 
musica moderna, on varen 
quedar segons amb la cançó 
We gotta get out of this place 
dels Animals i amb una com-
posició pròpia de títol Piénsa-
lo mejor.
Tres anys llargs de dedicació 
a la música van fer que Los 
Visacos fossin un conjunt 
molt rodat, varen tocar a Ra-
dio España juntament amb el 
conjunt Los Albas, els estius 

tocaven cada dijous al Castell 
de la Torre de Claramunt com 
a fi de festa de un sopar on hi 
acudien autocars de Suecs 
procedents de Sitges, no cal 
dir l’interès que aquests so-
pars despertaven. 
Els anys de rodà van donar 
lloc a moltes anècdotes que 
el Lluís m’explica, des de fer 
l’actuació del 1r dia del con-
curs de Martorell amb un peu 
d’un dels components acabat 
de trencar, i continuant el se-
gon dia amb el peu ja engui-
xat, fins la desaparició del ba-
teria darrera d’unes cortines a 
mitja actuació a Prats de Rei, 
degut a haver-se quedat sense 
sentits. Deu ni do tot plegat.

Com tots els altres conjunts, 
al final Los Visacos es disso-
len a finals de l’any 1966 per-
què la mili s’apropava, fent la 
ultima actuació a la Lliga con-
juntament amb un altre grup 
de Capellades que s’obria pas. 

Los Chalecos
Los Chalecos, estaven for-
mats per en Josep Anton Ar-
gelich (cantant), Enric Sibina 
(solista), Josep Sibina (baix) 
Joan Busquets (rítmica), i Vi-
cens Montferri (bateria). En 
el seus començaments a l’any 
1966, el Lluís Vich de los Vis-
acos, veí del Vicenç Montfer-
ri dels Chalecos, els hi donà 
les primeres nocions en quan 

a lo que calia saber per co-
mençar a tocar la guitarra, el 
baix o la bateria. Poc després, 
segons m’explica el Lluís, els 
Chalecos es varen espavilar 
ràpidament i molt d’ells pas-
saren per davant al “mestre”.
Una de les seves primeres ac-
tuacions va ser la esmentada 
anteriorment a la Lliga, on 
Los Visacos varen fer el seu 
comiat tocant amb els ins-
truments de Los Chalecos. El 
seu radi d’acció en quan ac-
tuacions sembla que va estar 
centrat majoritàriament a la 
comarca de l’Anoia i els seus 
voltants,  havent-hi constàn-
cia d’una actuació a Santa 
Coloma de Queralt. 

Una fita important del grup 
es la seva participació a l’any 
1967 en el IV Festival de la 
Canción Moderna de Igua-
lada, on es van emportar el 
primer premi, davant d’al-
tres conjunts d’igualada ben 
coneguts. Finalment en el 
1968 es produeix la dissolu-
ció de Los Chalecos, llàstima, 
doncs eren prou bons.

Visacos, començaments. / Visacos al complert al Bar Aloi / 

Visacos, última actuació. / Autògraf de Chalecos. / 

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

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

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars
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D imarts, 25 de juliol, 
a les 9 del vespre al 
claustre dels Escola-

pis el cor femení de Jyväskylä 
(Finlàndia) oferirà un con-
cert amb un programa for-
mat principalment per obres 
d’autors finlandesos, però 
també d’autors com Bartók o 
Kodály.
Aquest cor és format per 40 
dones i és considerat un dels 
millors cors femenins de Fin-

làndia. Va ser fundat el 1952 
i, a més d’actuar al seu país, 
també ho ha fet a Alemanya, 
als Països Baixos i a Eslovà-
quia. La seva directora és Rita 
Varonen.
El concert és organitzat per la 
Coral Mixta d’Igualada dins 
del marc de l’Onzè Simpo-
si Mundial de Música Coral, 
que reunirà a Barcelona del 
22 al 29 de juliol alguns dels 
millors cors del món i una 
multitud d’especialistes en la 
música coral.

Actuació del cor femení 
de Jyväskylä a Igualada

El concurs “No perdis el tren” 
de les biblioteques ja té guanyadors 
dels bitllets d’Interrail
LLIBRES / LA VEU 

L a Biblioteca Central 
d’Igualada ha acollit 
el sorteig dels bitllets 

d’Interrail del concurs “No 
perdis el tren”, en què han 
participat gairebé un miler 
d’usuaris de diverses biblio-
teques catalanes acreditades 
com a Punt d’Informació 
Turística, com la d’Igualada. 
Aquests usuaris havien om-
plert la seva butlleta de par-
ticipació en agafar en préstec 
revistes i guies de viatge i 
guanyen un bitllet d’Inter-
rail de 2a classe per a dues 
persones, gentilesa de Ren-
fe. Els guanyadors han estat 
Carlos Gras de la Biblioteca 
Marc Vilalba de Cardedeu; 
Carmen Jairod, de la Biblio-
teca La Cooperativa de Mal-
grat de Mar; Elisabet Cassà, 
de la Biblioteca Pare Miquel 
Fita d’Arenys de Mar; Mar-

ta Caballero, de la Bibliote-
ca El Casino de Manresa; i 
Helen Yaraima Pulgar, de la 
Biblioteca Can Salvador de 
la Plaça, de Calella. En les 
dues anteriors edicions entre 
els guanyadors hi va haver 
dues usuàries de la Biblio-
teca Central d’Igualada però 
aquest any ho hi ha hagut 
sort.
En aquesta novena edició 
del concurs han participat 
un total de 942 usuaris de 
les biblioteques d’Igualada, 
Arenys de Mar, Artés, Berga, 
Caldes de Montbui, Calella, 
Cardedeu, Cardona, La Gar-

riga, Gironella, Granollers, 
Malgrat de Mar, Manresa, 
El Masnou, Moià, El Pont de 
Vilomara i Rocafort, Puig-
reig, Sabadell, Sant Celoni, 
Sant Joan de Vilatorrada, 
Taradell, Torelló, Vic , Vila-
franca del Penedès i el Bibli-
obús Pedraforca.
La Biblioteca Central d’Igua-
lada funciona com a Punt 
d’informació turística des 
del juliol del 2014, en el marc 
del programa Punts d’Infor-
mació Turística promogut 
per Turisme de la Diputació 
de Barcelona. S’hi pot trobar 
informació turística de pro-
ximitat en forma de guies, 
fulletons, plànols…, junta-
ment amb l’atenció persona-
litzada a qualsevol visitant 
que vulgui descobrir l’Anoia. 
Aquest servei es troba situat 
a la segona planta, on l’usuari 
també pot trobar la secció de 
guies i narrativa de viatges.

En aquesta 9a edició 
del concurs hi han 

participat un total de 
942 usuaris de diverses 
biblioteques catalanes

MÓN CASTELLER / LA VEU 

E ls Moixiganguers 
d’Igualada han co-
mençat les vacances 

aquesta setmana després de 
la Diada d’Estiu, celebrada el 
dissabte a la tarda a la plaça 
Pius XII d’Igualada. La colla 
va descarregar tres castells 
de 7 al costat dels Castellers 
de Lleida i els Castellers 
d’Esplugues, que també van 
fer estructures de set pisos.
Els igualadins tenien clar que 
la diada d’aquest dissabte era 
una actuació per gaudir sen-
se pressions, ja que la feina 
del primer tram de tempora-
da estava més que feta. Amb 
els 3 castells sostre de la colla 
– 3, 4 i torre de 8 – descar-
regats ja en diverses ocasions 
enguany, els Moixiganguers 
van apostar aquest cop per 
una actuació tranquil·la a la 
seva ciutat. Van aprofitar per 
provar nous castellers i rodar 
posicions en els diversos cas-
tells. L’actuació va començar 
primer amb una cercavila 
que va conduir els castellers 

des del local dels Moixigan-
guers, les Cotxeres, fins a la 
Pius XII. Ja a plaça i després 
dels tradicionals pilars de 4 
d’entrada, els Moixiganguers 
van descarregar un 7 de 7, 
castell que requereix d’un 
bon nombre de camises i que 
van completar sense proble-
mes. En segona ronda els 
morats van fer el 5 de 7 i per 
acabar van afegir-hi un 4 de 
7 amb agulla. Finalment, per 
arrodonir la diada van des-
carregar un vano de 5.
Per la seva banda, les dues 
colles acompanyants també 
van fer castells de la gamma 
de 7. Els Castellers de Lleida 
van portar a Igualada un 4 de 
7 amb agulla, un 5 de 7 i tam-
bé el 4 de 7. Els d’Esplugues 
van descarregar els 5 de 7, el 
4 de 7 i un 3 de 7. La jorna-
da festiva va acabar amb un 
sopar popular a la fresca a 
l’Estació Vella, davant de les 
Cotxeres.
Aquesta nova diada d’Estiu 
substitueix la diada de Cal 
Tabola (l’antic local) que en 
els darrers anys s’havia fet 

diumenges al matí i també 
dissabtes a la tarda. Aquest 
any es buscava una actua-
ció fresca i atractiva tant per 
castellers i com pel públic, 
amb un horari més estiuenc 
per posar fi a un gran primer 
tram de temporada. I és que 
aquests primers mesos del 
2017 els Moixiganguers han 
descarregat més castells de 8 
que mai (11 per ser exactes), 
s’han apuntat dues tripletes 
de 8 i a més no han patit cap 
caiguda. Després d’unes set-
manes de desconnexió me-
rescudes, els Moixiganguers 
afrontaran a partir d’ara el 
tram més intens, i atractiu, 
de la temporada; amb la di-
ada de Sant Bartomeu de la 
Festa Major d’Igualada com 
a cita clau. Però això, després 
de passar primer per Leitza 
(Navarra) del 12 al 15 d’agost, 
on els Moixiganguers tenen 
ganes de passar-hi uns bons 
dies fent colla. Allà partici-
paran a la festa major del po-
ble mostrant els seus castells 
i visitaran la zona així com la 
ciutat de Sant Sebastián.

Els Moixiganguers marxen de vacances després 
d’haver actuat a Igualada
Els Moixiganguers marxen de vacances després d’haver actuat a Igualada



Disseny olímpic

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Fa 25 anys dels Jocs Olímpics 
de Barcelona, 92.
Al marge de les competicions 

esportives, foren una Olimpíada del 
Disseny: símbols, mascotes, logo-
tips, cerimònies, pictogrames, torxa 
peveter... Aquí jugaren figures de 
prestigi com Josep M. Trias, Javier 
Mariscal, André Ricart, però a l’hora 
de dissenyar equipaments, compe-
tiren quatre escoles: Eina, Elisava, 
Llotja i Massana, que presentaren 
89  estudiants per tal de realitzar 14 
projectes.
Un d’aquests projectes el guanyà el 
jove l’igualadí Ignasi Vich, amb el 

“Suport de pilotes de Waterpolo”. El 
podem veure en la foto publicada 
en el catàleg de l’exposició “Disseny 
Olímpic Barcelona 92”, endegada 
per Olimpíada Cultural, SA. Fou 
una mostra en que s’exposà tot el 
material i elements dissenyats per 
aquells memorables jocs.
En l’esmentat certamen es projecta-
ren uns vídeos, amb fotografies del 
també igualadí, Roger Velàzquez. O 
sia que Igualada va fer dos podis, en 
aquella Olimpíada, que popularitzà 
un dissenyat gos d’atura, anomenat 
“Cobi”. 
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 La vella Travessia de Sant Roc,
captivadora i plena d’història
Descobreix Igualada i més

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Un dels racons més captivadors i potser intimistes de la nostra 
ciutat és la històrica Travessia de Sant Roc, altrament un per-
llongament del carrer de Sant Roc. Aquest bell racó apunta a 

ser una de les destinacions amb més petjades històriques com a con-
seqüència d’haver estat un dels primers emplaçaments de dies abans 
de la construcció de les segones muralles. En aquest sentit, a finals del 
segle XIII, unes preliminars fonts documentades et parlen d’aquest 
espai  com “La Plaça”, un indret de fet –aleshores- no gens definit en 
la seva funcionalitat i d’un difícil imaginari en tant que possible punt 
de confluència, ateses les seves dimensions. Tanmateix, en cap cas no 
es pot passar per alt el fet que devia de ser una de les primeres places 
de la Vila d’Igualada i ben cert és que la seva importància queda ava-
lada pel magnífic conjunt arquitectònic que ha arribat, tan esplèndi-
dament ben conservat, fins als nostres dies.

L`interès del lloc, doncs, al costat del reconeixement al notable pols 
vital que se li ha concedit recentment, radica sobretot en la circum-
stància de ser un dels més clars exponents dels antics traçats de ca-
rrers i places de l’Edat Mitjana. La herència d’aquell model urbanístic 
medieval, a pesar dels diferents episodis de restauracions que hagin 
pogut operar sobre aquesta zona, encara et permet d’evidenciar una 
localització singularment diferenciada per dues seccions d’ús. L’una, 
el magnífic portal d’austeres i retretes formes que dibuixen la simpli-
citat d’un robust arc escarser, que suporta el pes d’uns edificis supe-
riors que donen a la Plaça de l’Ajuntament i a la mateixa Travessia; 
i l’altra, una atractiva porxada de pilars significativament desiguals 
que serveix d’aixopluc per als vianants, sota el seu sòlid embigat de 
fusta, i que et regala una via lliure en forma de carrer per al passeig o 
el descans. I, a banda i banda, d’aquesta successió de pilars i suports 
de velles bigues, t’hi trobes molt ben repenjades unes modestes fileres 
de cases –de no més de dues plantes- que semblen observar-se fit a 
fit des de fa uns quants segles i amaguen en els seus fonaments uns 
increïbles i quasi enigmàtics passadissos i estances sota muralla. 



38  |  CULTURA Divendres, 21 de juliol de 2017

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

FRANCISCO GARCIA 
VERDUGO
Una obra contemporània, figurativa, 
amb trets cubistes, influïda pels grans 
mestres com Miró, Picasso, Saura o 

Tapies.
Del 14 al 30 de juliol a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions.

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

LES ARQUITECTURES 
SAGRADES
Carles Piera.
L’obra escultòrica d’aquest artista 
omple l´espai i s´apodera de l´es-
pectador, per fer-lo partícep de re-
flexions que ajuden a entendre la 

realitat d´una altra manera.
Del 6 de juliol al 31 d’agost a Artèria, 
espai d’art i tallers

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

SUBIRACHS. LA 
TEMPS DE VIATJAR: 
FOTOGRAFIES I 
LLIBRES
Miquel Solà Rosell
Una selecció de les millors fotografies 

dels llocs que ha visitat Miquel Solà: 
Índia, Etiòpia, Perú, Islàndia, Mali i 
Cambodja.
Del 5 al 25 de juliol a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central.

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

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

EXPOSICIONS

TEATRE / C. MUNTANER 

D ivendres passat el 
grup de teatre sènior 
de Ca n’Aguilera po-

sava en escena la obra d’Edu-
ardo de Filippo” Dissabte, 
Diumenge i Dilluns, una obra 
amb 17 personatges, 3 actes i 
una durada de 3 hores, dirigi-
da magistralment per Antoni 
Escudero.
Quan passaven 10 minuts 
de 2/4 de 10 el director de la 
companyia sortia damunt l’es-
cenari per fer una presentació 
en la que feia saber entre altres 
coses,  que després de nou me-
sos d’assajos havia arribat el 
moment de presentar  aquest 
muntatge que amb tanta il·lu-
sió havien preparat, per fer 
gaudir de valent les més de 200 
persones que omplien a vessar 
la platea del teatre.  
I així va ser, una vegada aca-
bada la representació el públic 
assistent va premiar tota la 

companyia amb  una ovació 
sonora, la feina feta damunt 
l’escenari per part de tot el 
grup, alguns del presents fins i 
tot a peu dret, tota una demos-
tració que el públic va gaudir 
de la feina ben feta damunt 
l’escenari.
Però aquestes mostres d’agraï-
ment per part del públic es van 
anar succeint al llarg de tota la 
representació (més de 15 vega-
des) i això talla l’escena i fa que 
no es pugui seguir la obra i a la 

vegada priva de sentir el diàleg 
dels actors, podent-se perdre 
alguna rèplica important del 
text. Que vagi per endavant 
que això que dic és una crítica 
constructiva, ja aquestes repe-
tides mostres d’agraïment del 
públic, poden despistar actors 
i actrius.
Ara toca parlar de la interpre-
tació, posada en escena i direc-
ció del muntatge. La feina feta 
pels actors damunt l’escenari 
va ser globalment bona, tot i 

que algun d’ells van sortir un 
pèl nerviosos  i els va costar 
d’entrar en el personatge, però 
ja sa sap: els nervis d’una estre-
na poden passar factura. Però 
vaja, cal dir que tret d’aquest 
petits detalls sense importàn-
cia van fer una molt bona fei-
na, tant a nivell de domini de 
text, com a moviment escènic, 
van estar al nivell d’aquest gran 
muntatge. I evidentment si tot 
això va rutllar va ser gràcies a 
la fantàstica direcció de l’amic 

Gran vetllada teatral amb el Grup de Teatre de Ca n’Aguilera
Antoni Escudero, que ha tor-
nat a demostrar que és un molt 
bon director. La posada en es-
cena fa ser senzilla però molt 
funcional i la part tècnica de 
llum i so va rutllar a la perfec-
ció .
Però no voldria acabar  aquest 
escrit sense parlar de la inter-
pretació de l’actriu i l’actor que 
van interpretar els personatges 
de Pepino Priore i la seva dona: 
Núria Almirall i Marc Picart: 
va ser “estratosfèrica”, amb un 
domini del tex brutal i amb una 
interpretació com últimament 
ens tenen acostumats que va 
ratllar la professionalitat.
Resumint, una vetllada de te-
atre molt bona  i una cirereta 
molt dolça d’aquest fantàstic 
pastís que és el centenari del 
Grup de Teatre de Ca n’Agui-
lera. Moltes felicitats, podeu 
estar orgullosos d’aquesta 
gran festa i de tota la gent 
d’aquest gran poble que és 
Ca n’Aguilera.    
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Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

HORITZONTALS: 
1. Exclamació de temor per la molèstia de rebre sol·licituds conjugals (dos mots) / 2. Xisclo de 
dolor davant la luna. De la fulla retallada amb aspecte estranyament radial / 3. As de bastos. 
Dròpol, mandríos, esquenadret. En plena plana / 4. Un pantà ple de pop. Al maar n’hi ha una 
d’ultracongelada. L’esguard més indiscret / 5. Pujats en captivitat perquè serveixin. El faraó en 
estat de conservació / 6. Centre al Park. Cosí de la llagosta amb hàbitat en edificis religiosos / 7. 
Propietària de béns lliures d’impostos. La noia de la cançó, escuada per un principi d’angiomatosi 
/ 8. Iogurs per desencadenar la biosíntesi. Expressió del poder del pagès / 9. Empenyi amb el pit 
com si fos un personatge d’en frederic Soler. Senyor breu / 10. Estrany matís, per tractar-se d’un 
gos. Que té la mateixa inclinació / 11. El gallec. Escullera construïda amb cereals. Un de poblat 
reculant / 12. Collir però la col no. Desaprofitava a tota velocitat / 13. Unitats de mesura etílica. 
Sempre l’hem sabut.

VERTICALS: 
1. Brutícia molt utilitzada per fer la guitza. Signe musical en forma de xai xop / 2. En plena puda. 
Aplega grans al gotim. Un parell de dos / 3. Practicant d’una disciplina tan relaxant que és com 
un ós. Aquests sostre que ens separa dels pis de sobre / 4. Negocis amb Llibertat Absoluta. Gases 
col·locades amb tota la intenció. A tot estirar dobla / 5. Si no fos per aquest ésser paorós podríem 
veure els mentors. Soprano per valor de tres xinesos / 6. Para la mà. A l’hora de fer discursos és 
llesta i desperta. S’acaben tots els pernils / 7. D’ell no, d’ells. Si mireu a Política el trobareu, i si 
no al poble amb més arbustos del Vallès Oriental / 8. Dubte molt habitual entre els actors. Catió 
d’aspecte arsònic / 9. A finals de febrer. D’això… no d’acció, producció d’un node. Clouen un 
balanç en ascens / 10. Conjunt d’ormejos calats a mar (potser malament?). Empresa familiar poc 
transparent / 11. Ardor nabokovià. Nostàlgica d’en Tito / 12. Quan ella està contenta la vida és 
més senzilla. Alimentat a raig en ple conreu.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PASSATEMPS |  39Divendres, 21 de juliol de 2017



40  |  RUTES DE L’ANOIA Divendres, 21 de juliol de 2017

Aquest itinerari fàcil en farà resseguir el traçat del 
Rec de Carme des que entra al poble fins a la resclo-
sa on neix. A part de l’atractiu del magnífic rec, la ruta 
ens farà gaudir d’un bosc molt peculiar del vessant 
de la riera, d’un mirador que ens mostrarà el paisat-
ge sobre el riu i de l’encant del Collet Roig. A l’arribar 
al nucli de Can Bou trobarem un sender molt agra-
dable per caminar sobre les margues roges per fer la 
tornada cap a Carme.

Seguint el rec de Carme
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Seguint el rec de Carme Punts d’interès

No es coneix la data de construcció, però un docu-
ment de l’any 1214 ja esmentava la seva existència. 
En la formació del poble de Carme, el rec hi juga 
un paper important, sent l’aigua la base principal de 
l’activitat econòmica de la zona basada en l’agricul-
tura i en la indústria. Encara podem trobar diversos 
molins que utilitzaven la força motriu de l’aigua del 
rec per a fer-los funcionar

Documentada des de l’any 1122. Al s. XII figura amb 
el nom de chazma o Kazma. El primitiu edifici romà-
nic, desaparegut, estava situat als afores del poble. 
A partir de 1730 i fins el 1748 es va construir el nou 
temple mentre l’anterior restava abandonat i, a final 
del s. XVIII, les seves pedres van servir per construir 
la masia de Cal Ros. La nova església no es va en-
llestir fins a l’any 1803. De nau única amb capelles 
laterals i un campanar de torre adossat a la façana, 
amb el tram més alt de planta octogonal. Damunt la 
llinda del portal hi ha la data de consagració i un re-
lleu amb l’escena de Sant Martí repartint-se la capa 
amb un pobre.

L’orientació est-oest de la Vall de Carme afavoreix 
un marcat contrast entre el vessant de solell i l’oba-
ga. A l’obaga, la vegetació hi creix frondosa, els ar-
bres assoleixen alçada i la densitat del bosc dificulta 
la circulació fins a fer-la impossible als fondals, on 
l’arítjol tanca completament l’espai sota els esplèn-
dids àlbers, pollancres i salzes que s’alcen prop de 
la riera. El solell el divisarem a l’altre costat de la vall, 
sobre les argiles i margues roges i on la vegetació 
troba més dificultat per créixer i on hi domina el pi. 

EL BOSC D’OBAGA

L’ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ

EL REC DE CARME

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

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

Aquest espai el patrocina:



Excel·lent Kaurismäki
A Tous •  El otro lado de la esperanza

RAMON ROBERT / 

P er aquest diumenge, el cine-
ma de Tous ens ofereix una de 
les millors pel·lícules europees 

d’aquest any, El otro lado de la espe-
ranza (Toivon tuolla puolenaka). Rea-
litzada pel sempre interessant cineasta 
finlandès Aki Kaurismäki, aquesta molt 
estimable pel·lícula dibuixa un singu-
lar retrat de l’Europa dels nostres dies. 
Kaurismäki, també autor del guió, esce-
nifica el seu relat a la ciutat d’Hèlsinki. 
Allí, dos destins es creuen. Wikhström, 
de 50 anys, decideix canviar la seva vida 
i obrir un restaurant. Khaled és un jove 

refugiat sirià que, fugint de la guerra, 
arriba a la capital finlandesa per acci-
dent. La seva sol·licitud d’asil és rebutja-
da però decideix quedar-se de totes ma-
neres. Una tarda, Wikhström troba el 
jove a la porta del seu restaurant i, emo-
cionat, decideix oferir-li la seva ajuda.
Premiada amb l’Ós de Plata al millor 
director, aquesta notable i agredolça 
comèdia dramàtica és refereix a la im-
migració i als despropòsits de la buro-
cràcia europea. El cineasta finlandès 
construeix una mena de faula social, 
que explica la situació dels refugiats en 
arribar a Europa. Una situació massa 
vegades insolidària i gens racional. 
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Família disfuncional
A Igualada •  Señor, dame paciencia

RAMON ROBERT / 

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

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

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

Cotxes divertits
A Igualada i Montbui •  Cars 3

RAMON ROBERT / 

G airebé totes les produccions 
Pixar ofereixen diversió i qua-
litat. Ajuntant comèdia, aven-

tures, espionatge, viatges i automobi-
lisme, Cars 3 recupera els personatges 
més emblemàtics de les dues pel·lícu-
les anteriors, prou apreciades per pú-
blics de totes les edats
En aquesta tercera aventura animada, 
Llampec McQueen vol retornar a la 

competició en pista, pel que compta 
amb l’ajuda d’una colla de benvolguts 
amics. Amb realització de Brian Fee, 
aquest nou capítol de la nissaga esde-
vé tècnicament brillant, però no apor-
ta novetats remarcables i cau en certa 
previsibilitat i rutina. Malgrat la previ-
sió de guanys, potser se la podrien ha-
ver estalviat. Agradarà, però, a la majo-
ria dels seguidors de la nissaga, que es 
compten en centenars de milers.

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros ateneucinema.cat



UN DON EXCEPCIONAL
Estats Units. Dramàtica. De Marc Webb. Amb Chris Evans, 
Jenny Slate, Octavia Spencer.  
La película narra la historia de un home que haurà de fer-se 
càrrec de la seva neboda, ja que la seva germana acaba de 
morir. La situació es difícil, però encara es complica més 
quan aquest tiet haurà de lluitar per la custodia de la nena

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.

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, ne-
cessitarà l’ajuda d’una jove mecànica de carreres, Creu Ra-
mírez, 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 co-
ronel. Després de patir pèrdues enormes, César lluita amb 
els seus instints més foscos en una recerca per venjar a la 
seva espècie. Quan finalment es troben, Cesar i el Coro-
nel protagonitzaran una batalla que posarà en joc el futur 
d’ambdues espècies i el del mateix planeta. Tercera pel·lícula 
de la nova saga del Planeta dels Simis

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

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.

EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA 
inlàndia. Comèdia dramàtica. D´Aki Kaurismäki- Amb 
Kati Outinen, Tommi Korpela 
Hèlsinki. Dos destins es creuen. Wikhström, de 50 anys, de-
cideix canviar la seva vida i obrir un restaurant. Khaled és 
un jove refugiat sirià que arriba a la capital finlandesa per 
accident. La seva sol·licitud d’asil és rebutjada però decideix 
quedar-se de totes maneres. Els dos homes és troben.

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) 

CARS 3 
Dv: 17:30/19:45
Ds: 11:00/17:30/19:45
Dg: 11:00/17:30
Dll: 20:00
Dc: 17:30/19:45
Dj: 17:30

SEÑOR, DAME PACIENCIA
Dv: 22:00
Ds: 22:00
Dg: 19:45
Dll: 18:00
Dj: 20:00

PULP FICTION
Dg: 22:00

1/ DUNKERQUE
Dv Dll a Dj: 16:00/18:10/20:15/22:30
Ds: 11:55/14:00/16:00/18:10/20:15
/22:30
Dg: 11:55/14:00/16:00/18:10/20:15
/22:30

2/ GRU 3 MI VILLANO FAVORITO (TP) 
Dv: 16:10/17:55/19:50/22:00/23:55
Ds i Dg:12:15/14:10/16:10/17:55
/19:50/22:00
Dll a Dj: 16:10/17:55/19:50/22:00
2/ DUNKERQUE 
Dv i Ds: 23:55

3/ CARS 3 (TP)  
Dv Dll a Dj: 17:00/19:15
Ds i Dg: 14:45/17:00/19:15
3/ CARS 3 (en català) (TP)  
Ds i Dg: 12:00
3/ WONDER WOMAN  
Dv a Dj: 21:30

4/ CARS 3 3D (TP)
Dv a Dj: 15:50
4/ CARS 3 (TP) 
Dv Dll a Dj: 18:15/20:30
Ds i Dg: 12:35/18:15/20:30
4/ LA MOMIA 
Dv a Dj: 22:45

5/ LA GUERRA DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS
Dv a Dj: 19:30/22:15
5/ LA GUERRA DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS 3D
Dv Dll a Dj: 16:45
Ds i Dg: 13:00/16:45

6/ LA GUERRA DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS
Dv: 15:40/18:30/21:15/00:00
Ds: 12:00/15:40/18:30/21:15/00:00
Dg: 12:00/15:40/18:30/21:15
Dll a Dj: 15:40/18:30/21:15

7/ SÑOR DAME PACIENCIA
Dv Dll a Dj: 16:40/18:45
Ds i Dg: 13:00/14:50/16:40/18:45
7/ BABY DRIVER
Dv. a Dj: 20:35/22:45

8/ UNA NOCHE FUERA DE CONTROL
Dv: 16:20/18:20/20:20/22:20/00:15
Ds: 12:15/14:15/16:20/18:20/20:20
/22:20/00:15
Dg: 12:15/14:15/16:20/18:20/20:20
/22:20
Dll a Dj: 16:20/18:20/20:20/22:20

SALA AUDITORI

CARS 3
Dv: 18:15
Ds:16/15
Dg:16:15/18:15
LA GUERRA DE LOS SIMIOS
Dv: 20:30
Ds: 18:30/21:00
Dg: 20:40

SALA PETITA

UN DON EXCEPCIONAL
Dv: 18:30
Ds: 21:05
Dg.: 16:30/18:40
WONER WOMAN
Dv: 20:30
Ds: 16:00/18:35
Dg.: 20:45

LA CHICA DESCONOCIDA (7A)  
Dg: 18:00
EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA 
(TP)  
Dg: 19:35

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

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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Cotxes divertits
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Juliol
21: Llorenç de Bríndisi; Daniel; Pràxedes.

22: Maria Magdalena; Teòfil; Menelau. 
23: Brígida; Bernat d’Alzira; Maria i Gràcia; Cunegunda

24: Víctor; Borís; Cristina.  
25: Jaume apòstol; Valentina..

26: Joaquim; Anna 
27: Cugat; Juliana; Semproniana; Pantaleó; Celestí I, papa.

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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Lola Sanahuja Salafranca

Els seus nebots i renebots la tindran present en el seu record i donen les gràcies
per les mostres de condol i amistat rebudes.

Que ens deixà el passat 14 de juliol.

Igualada, juliol de 2017

A.C.S

La senyora:

Antònia Puiggrós Puigpelat
Vídua de Joan Mas Vilaplana

Morí cristianament el dia 23 de juliol a l’edat de 88 anys.

Fills, Jaume i Rosa, i Josep, néts Jordi i Maite, David i Jaume, 
germanes, familiars i amics et tindrem sempre present 

en el nostre record i estima.
     

2n aniversari

Fillol, juliol de 2016

Joan Caparrós Alarcón

Su esposa Rosario, hijos Verónica i Joan; nietos Lucía, Thalía, Diego; yerno Diego y demás 
familia, queremos agradecer todas las muestras de cariño que nos han ofrecido a familia-

res i amigos, Un abrazo de corazón a todos.

“HAS SIDO LA LUZ Y GUÍA DE NUESTRAS VIDAS”

29/4/1951 - 12/7/2017

Igualada, julio de 2017

En recuerdo de:

Igualada, juliol de 2017

Maria Castelltort Marimon
La senyora:

Morí cristianament el  passat 13 de juliol a
l’edat de 92 anys.

“Els que t’estimem mai t’oblidarem”

La família dona les gràcies
per les mostres de condol i amistat rebudes. 

El cel ha cridat el músic,
la melodia ha quedat.
Dels núvols davallen notes
del seu cant gregorià.

És tota l’Escolania
“Verge de la Pietat”
que com “serafins” canten
al P. Albert que ha marxat.

Records de nostra infantesa.
Mig segle se’n és passat,
però tot el que és bo queda,
i el P. Foix ha arrelat.

Molts estimem la música

que amb gran zel ens va en-
senyar
i tots la servem a l’ànima
que per sempre hi quedarà.

Adéu, músic escolapi,
Mèxic també et plorarà.
El bell cant dels infants 
“Pueri”,
pels aires ressonarà.

Antoni Miranda i Pallarès
Antic “Pueri Cantor” de la

Verge de la Pietat 
Igualada, 5-6-2017

El pare Foix se’n ha anat



              

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

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

·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

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

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 
75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

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

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

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

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

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA
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FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 21: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 22: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 23: ESTEVE/JUVÉ
Av. Països Catalans, 101

Av. Montserrat, 27

Dia 24:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 25: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 26: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 27: SECANELL
Òdena, 84

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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I TÚ QUE FAS PER VACANCES?

Arriben les vacances. Viatges, platja, sopars a la fresca, amics...
però i si no hi ha res de tot això?

A la vida passem per moltes etapes, amb fills petits, amb massa 
feina, amb pares grans als que s’ha de cuidar, amb pocs diners, i no 
sempre es poden complir les expectatives que acumulem per aquest 
període. Sembla que haguem de tenir una bona foto per penjar a 
Facebook per poder gaudir de l’estiu. Però quantes vegades deixem 
que petits desgavells ens facin malbé el que havien de ser les 
vacances perfectes? Realment sabem què hi ha darrere d’aquestes 
“instantànies” de perfecció estival? Gaudir té poc a veure amb el QUE 
fem i molt amb COM ho fem. 

Potser no podem fer un gran viatge, però tenim una mica de temps 
per gaudir d’un bon llibre. Potser no podem fer un sopar fora però 
si a casa, compartint el que cadascú sap fer amb els altres, en bona 
companyia. Potser no podem dedicar-nos gaire a nosaltres mateixos 
perquè tenim a qui cuidar, però podem fer-ho sense l’estrès del dia a 
dia, dedicant el nostre millor somriure, sense presses, a les persones 
que estimem i ens necessiten.

No és fàcil, ho sé prou bé, però és possible. Amb un treball personal 
profund, sincer i constant.

Les nostres circumstàncies tenen de vegades poc que veure amb el 
que hem escollit, i simplement ens toca viure-les. L’únic que podem 
escollir és com viure-ho, des de la insatisfacció i el retret, o des de 
l’acceptació i l’agraïment. Si ho pensem bé, sempre tenim coses que 
agrair, i no fer-ho és perdre una oportunitat de gaudir el que tenim i 
ser feliç.

Per fi arriba l’estiu! i amb ell 
el sol, la suor, l’aclaparament 
de les ciutats... Amb la calor 
que fa, i per paradoxal que 
pugui semblar, on millor es-
tarem durant les vacances és 
a la platja o la piscina, perquè 
a la mínima ombra d’aclapa-
rament, la capbussada ens 
refrescarà i ens retornarà a la 
vida. Però com ja saps, hem 
de ser molt prudents a l’hora 
d’exposar-nos al sol, per això 
avui us explicarem com utilit-
zar correctament la protecció 
solar...

He de llençar la meva pro-
tector de l’any passat?
Encara que alguns estudis 
d’associacions de consumi-
dors puguin assegurar el 
contrari o et pugui semblar 
un invent de les marques i 
establiments de perfumeria i 
farmàcia per vendre més, tots 

els especialistes estan d’acord 
en què no hem d’aprofitar el 
sobrant de l’any anterior. No-
més has de parar-te a reflexi-
onar: 
- Qualsevol producte quí-
mic té un període d’eficàcia, 
a partir del qual comença a 
perdre-la, i un fotoprotector, 
qua a més està sotmès a dràs-

tics canvis de temperatura, no 
serà una excepció...
- Pots utilitzar un fotoprotec-
tor que tinguis guardat en un 
lloc sense canvis de tempera-
tura d’un any a l’altre si no ho 
has obert. Un cop obert, has 
de controlar el PAO (Period 
after openning) i rebutjar els 
productes que excedeixin 

Els fotoprotectors: imprescindibles a l’estiu!
aquest temps recomanat d’ús.
si aquest producte sense obrir 
t’ha acompanyat a la plat-
ja o piscina, heu de tenir en 
compte que hi haurà estat ex-
posat a altes temperatures, i 
això tampoc és el millor per a 
un producte químic.
- Un últim punt a tenir en 
compte: si en obrir un pro-
ducte que feia temps que te-
nies a casa sense estrenar, 
aquest es descompon en una 
fase aquosa i una altra més 
sòlida, és que el producte està 
en males condicions i et pot 
ocasionar algun tipus de re-
acció adversa.

Solars per la cara
Per protegir correctament el 
teu rostre dels filtres solars, 
has d’escollir protectors que 
s’adaptin a les característi-
ques de la teva dermis. Per 

exemple, per a les pells mix-
tes i grasses, les textures poc 
untuoses, fluïdes o en emul-
sió, són molt recomanables. 
En canvi, les pells normals i 
seques requereixen una dosi 
extra de nutrició per com-
pensar la sequedat cutània. 
Per a això, s’empren les tex-
tures untuoses en crema o 
en llet. A més, en l’actualitat, 
existeixen fotoprotectors amb 
color que aconsegueixen un 
acabat impecable de la cara i 
li donen una aparença bron-
zejada, mentre que protegei-
xen el cutis dels filtres solars. 

Nens, ben protegits
La pell té memòria. Per això 
és indispensable educar els 
nens perquè adoptin una 
bona protecció solar quan es-
tiguin a la platja i quan realit-
zin activitats a l’aire lliure.



                 de MIQUEL ESPINOSA /  
Director general d’EADA Business School

Divendres, 21 de juliol de 2017

“L’Anoia té un teixit empresarial amb 
forta tradició”

Soc nascut a Barcelona. Llicenciat en Ciències Econòmiques i empresarials. Des del 2009 sóc 
Director General d’EADA Business School Barcelona, una escola de negocis especialitzada en 

el desenvolupament de directius i en la formació d’empreses i institucions econòmicament 
eficients i socialment responsables.

Miquel, és la segona edició del MDP a Igualada. Con-
tent dels resultats? 

Molt content, de fet. Només cal veure la satisfacció 
dels participants el dia de la cloenda per sentir-se’n, així com la 
satisfacció de la UEA i també dels propis docents, que han fet ple-
gats aquest camí que és sempre l’aprenentatge. En un altre pla, la 
valoració del programa està al nivell de 4,5 sobre 5, per tant, sí, 
n’estem contents.

Per què a Igualada per fer un curs d’aquestes característiques? 

Bé, l’Anoia té un teixit empresarial amb forta tradició i amb casos 
d’una gran puixança i èxit.  Després d’algunes crisis i problemes 
diversos la comarca està reprenent aquesta força i s’hi està tre-
ballant activament. Això no obstant, el realment decisiu ha estat 
trobar-nos amb un equip molt proactiu a la UEA, amb veritable 
vocació de servei a les empreses i amb qui hem pogut establir una 
magnífica relació per tirar endavant diversos projectes.  D’altra 
banda, a la base de tot això hi ha la voluntat explícita d’EADA 
d’apropar la formació d’Escola de Negocis de qualitat acreditada 
al territori, és bo i necessari pel desenvolupament de les empreses 
del país.

Quin és el màxim número d’alumnat per a cada classe? 

Habitualment no sobrepassem els 20-22 participants per grup. 
Una cosa que caracteritza a EADA, més encara en els programes 
a mida com aquest, és un tipus de formació  molt personalitzada, 
molt ajustada als perfils i circumstàncies professionals dels nostres 
participants. Així mateix, potenciem explícitament el networking 
i l’aprenentatge creuat.  Tot plegat s’assoleix amb grups petits.

Per què encara aposteu per les classes presencials? 

Els nostres programes, tant els oberts com els fets a mida, tenen 
un caire experiencial important, d’aquí que el lema d’EADA sigui 
“learnig by doing” i així ho hem aplicat al MDP.  No obstant, apos-

tem també per l’on-line.  Tenim una aliança amb la UOC a partir 
de la qual vam llançar quatre màsters executius en format blen-
ded (RR.HH, Finances, Màrqueting i Operacions) i properament 
oferirem també un MBA on-line. 

Quin tret destacaries d’aquest MDP? 

D’entrada, i és quelcom força comú als nostres programes, destaca-
ria la practicitat i l’aplicabilitat immediata a la realitat professional 
del participant (amb l’elaboració individual d’un Pla Estratègic). 
Però també podem destacar que els ofereix noves perspectives en 
la gestió i direcció de la seva empresa, dona eines i metodologia i 
així ho aprecien ells mateixos.

Per què el recomanaríeu?

A part de la immillorable relació qualitat-preu, que és un element 
prou important, l’adequació del programa a les necessitats i reali-
tats diverses dels participants, així com la proximitat, per la qual 
cosa no hi ha gaire temps pel desplaçament, són elements que el 
fan atractiu.  Sens dubte, però, la millor recomanació  és la qualitat 
dels docents i metodologia, així com la utilitat real.

Perquè un alumne s’hi apunti, quins requisits se li demana? 
Que ja tingui estudis superiors? Que tingui un càrrec de direc-
ció?

No cal que tingui titulació superior, l’experiència a l’empresa és 
molt important, de fet a l’aula tots aprenem de tots. Sí, en  canvi, 
cal un perfil que tingui la possibilitat d’aplicar o engegar el que 
ha treballat durant el curs. En cas contrari, és una mica frustrant 
per a l’alumne. Per això, el més freqüent és que siguin empresaris, 
directius o bé que aquestes responsabilitats estiguin properes.

És un màster? Té el tractament de màster? 

Acadèmicament, segons la normativa pel que fa a la durada, no 
ho és. Sí que és cert que té els continguts i la qualitat de qualsevol 

màster d’EADA, òbviament adaptats a les hores, així com els ma-
teixos docents, documentació, serveis annexos, etc. A banda d’ai-
xò, oferim, a qui ha cursat el MDP, itineraris formatius, el disseny 
curricular dels quals inclou la validació del MDP acadèmicament 
i econòmicament, per accedir en condicions especials als nostres 
màsters en obert, seguint una progressió formativa coherent.

EADA-UEA i Ajuntament. Bon tàndem. Com hi col·laboreu 
cadascun? 

Efectivament, tenim les responsabilitats repartides, encara que 
treballem en total coordinació i suport mutu. La UEA lidera el 
projecte, com no pot ser d’una altra manera. EADA va dissenyar 
el programa, atenent els requisits i necessitats que plantejava la 
UEA, s’ocupa de la part acadèmica i la UEA el difon, n’informa 
i  s’ocupa de les inscripcions així com de l’organització “sobre el 
terreny”. La idea que regeix és ser partners en l’activitat d’oferir for-
mació en aquesta demarcació. Ens consta, d’altra banda, l’interès 
de l’Ajuntament d’Igualada a impulsar i enfortir les empreses de la 
comarca, també a través de capacitar (més del que ja acrediten) els 
empresaris i directius. 

Teniu previst fer altres MDP? O segones parts dels que ja heu 
fet segons tinc entès demanen els alumnes...

Sí, sí. Continuem amb força, el proper gener està previst iniciar 
la tercera edició del MDP. També hem preparat conjuntament un 
Programa de Desenvolupament del Lideratge molt potent que 
començarà al novembre d’enguany. I seguim amb més projectes 
sobre la taula: hi ha molta satisfacció per ambdues parts amb els 
resultats d’aquest tàndem UEA-EADA.  

Pia Prat, @PiaPrat

Hi ha gent que escandalitzada perquè l’Alba Vergés, presidenta de la Comissió d’Investigació del Parlament sobre l’Operació Catalunya – 
aquella que intentava posar llum sobre les accions de l’Estat contra l’independentisme – convidés el comissari Villarejo des d’un programa 
de ràdio. Deien que això desmereix la importància del Parlament. Però un policia que es vanta a la tele de voler parlar al Parlament i que la 
seva compareixença sigui vetada per alguns partits de l’oposició, requereix posar-hi imaginació. Potser per alguns aquest Parlament s’hau-
ria de dedicar a altres menesters i ser més versallesc. Són els que utilitzen la llei per escapolir-se de les investigacions. Sovint són els que 
estan segurs que a ells no els passarà res i amenacen els altres amb la llei. La justícia és la que és, especialment quan es té un paraigües de 
l’altiplà. Però ara hi ha molta roba estesa i el problema no són les formes sinó el fons. No cal passar-hi de puntetes quan hi ha silencis que 
fan tant soroll. Hom espera dels diputats i diputades que no els “putegin” quan volen fer la feina per la que els van votar.


