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L’EDITORIAL

Som a l’agost
E l mes d’agost sol ser un període de calma i 

vacances, salpebrat per les festes majors i 
les activitats a l’aire lliure. Però també és un 
temps de reflexió. De lleure i de retrobament 

interior. De fer plans i de preparació de les actuacions 
que es faran a la represa de l’activitat. I aquest any seran 
moltes les que demanaran, d’una manera o una altra, el 
posicionament de la ciu-
tadania. I no parlem del 
tradicional inici de curs a 
escoles i universitats, o la 
tornada a la frenètica acti-
vitat laboral, sinó del que 
representa el referèndum 
del 1-O, que uns sempre 
qualifiquen d’il·legal i els 
altres de democràtic.
Els arguments o, a falta 
d’ells, l’amenaça de la llei, s’han ensenyorit de la vida 
pública durant molts mesos. Però ara s’acosta la data 
fixada. El setembre evidenciarà que les posicions van 
deixant menys espai a la imaginació i el constrenyi-
ment a l’acció serà cada vegada més evident.
Tots estem implicats i s’haurà d’estar preparat per qual-
sevol eventualitat. Qui més, qui menys, ha fet la seva 
previsió del que podrà passar i ja té el cap el que creu 
que ha de fer. De moment és una vetlla quieta, però 

tensa. Per molt que es digui, gairebé ningú sap exac-
tament el guió i pocs els que tenen clar el que de debò 
hi ha darrere les paraules. Però és evident que s’haurà 
franquejat una pantalla i, com en els jocs de les ma-
quinetes d’avui, es repartiran eines noves i els horit-
zons seran diferents.
La vida és un camí en què només hi ha un inici i un 

final per als individus 
que hi transiten. Per 
al conjunt social és un 
continu on uns se’n van 
i altres arriben. Uns pa-
teixen i els altres gau-
deixen. Uns volen que 
res canviï i altres que 
el món sigui diferent. 
La pluralitat és per de-
finició el contrari de la 

uniformitat i el moviment permanent és una certesa 
física, encara que sigui per no moure res. Les persones 
es posen objectius que solen tenir uns terminis, però 
les emocions i els sentiments no tenen mesura i per 
tant no estan subjectes ni a l’espai ni al temps. I l’ho-
ritzó és una línia llunyana on no s’arriba mai per molt 
que ens afanyem. Aprofitem doncs aquest temps on els 
ajuntaments reasfalten carrers, hi ha la xerinola de fes-
tes majors i on la vestimenta ens suggereix llibertat. 

Els arguments o, a falta d’ells, 
l’amenaça de la llei, s’han 

ensenyorit de la vida pública 
durant molts mesos
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#latevaveu
Xesca Olive

 @xescaoliver 

Els clàssics problemes de l’#hispanofail el mes 
d’agost: Autobús ple amb gent dreta i sense 

aire condicionat (línia BCN-IGD 17.45)

Abril Montmany
@AbrilMontmany

La medicina más eficaz es la sonrisa

Albert Riba
@AlbertRiba 

Lo que más me gusta de Ernesto Valverde 
es que aporta ese toque de normalidad tan 

necesaria en un entorno con tantos 
egos de supuesta élite

Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67

Rajoy se salta ley ante maltratador però no 
ante referèndum q piden millones d personas.

Curiosa forma d entender el Derecho 
#BalanceRajoyARV

Sergio Pérez
@SergiPerez_93  

Han salido los finalistas para el nombre del 
nuevo Seat y #SEATAnoia no ha logrado pasar. 

Ojo que Donosti ha pasado.

Anoia Rugby Club
@anoiarugby

Ara es el moment! Pasat al rugbi a Igualada

Ajuntament del Bruc
@AjElBruc

Ja és aquí la Festa Major del Bruc 2017!

Ajuntament Masquefa
@AjMasquefa

Aquest estiu no t’oblidis de llegir! Gaudeix 
de les propostes que arriben de la mà 

de la @biblioMasquefa.

Ajuntament Igualada
@ajigualada

 Per una ciutat més segura per a tothom: 
conductor, respecta els vianants 
#tuetselmillorexemple #Igualada

AjPobla de Claramunt
@poblaclaramunt 

La regidoria de Sanitat ha posat en marxa 
novament aquest estiu una campanya de 

prevenció del mosquit tigre.
@Mosquito_Alert #Mosquito
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MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

Joaquim Nin, secretari general de 
Presidència de la Generalitat, va co-
mençar a declarar com a testimoni, 
però la Guàrdia Civil li va anunci-
ar que passava a tenir la condició 
d’investigat, atribuint-li, entre altres 
delictes el de sedició, que castiga els 
“que s’alcin públicament per impedir, 
per la força o fora de les vies legals, 
l’aplicació de les lleis o qualsevol auto-
ritat o el compliment de resolucions 
administratives o judicials.”

Jordi Turull, portaveu del Govern 
català, va reaccionar dient “Ja n’hi 
ha prou!. He donat ordre als serveis 
jurídics perquè denunciïn davant els 
jutjats  la vulneració de drets fona-
mentals que converteix una denúncia 
molt concreta en una causa general 
contra tot un país que vol votar.”

Quim Arrufat, portaveu del secre-
tariat nacional, ha declarat “aquestes 
reaccions ens recorden temps pre-
tèrits, d’un règim que no ha marxat 
mai d’aquest país” per continuar “, 
“l’estat espanyol prefereix la repressió 
abans que afrontar un debat demo-
cràtic per poder votar sobre la inde-
pendència” per concloure “la ciu-
tadania a estar preparada per quan 
s’hagi de sortir al carrer a defensar el 
referèndum.”

La comissió jurídica de la patronal 
catalana Foment del Treball con-
sidera que “l’anunciada llei del re-
ferèndum d’autodeterminació de 
Catalunya no hauria d’arribar al 
Parlament i que en cap cas s’hauria 
d’aprovar perquè suposaria un cop 
d’Estat jurídic contrari al dret intern 
i internacional.”

Joan Ignasi Elena, excoordinador 
del Pacte Nacional del Referèndum, 
va dir després d’haver de declarar 
davant la Guàrdia Civil “hi ha sec-
tors del poder polític i d’altres poders 
que usen instruments de l’Estat per 
perseguir la dissidència política.”

Soraya Sáenz de Santamaria, vice-

presidenta del govern de l’estat, es va 
mostrar eufòrica i confiada davant 
la possibilitat del referèndum del 1-0 
“nosaltres estem preparats per gua-
nyar per deu a zero.”

José Muelas, degà del Col·legi d’advo-
cats de Cartagena, ha denunciat l’es-
càndol de Lexnet - sistema de gestió 
de notificacions telemàtiques entre els 
jutjats i els professionals de la justícia 
(advocats i procuradors) - “és clara la 
barreja dels poders de l’estat ja que la 
xarxa la gestiona pel Ministeri de Jus-
tícia i no pel Poder Judicial i el greu és 
que tots els fitxers de l’administració 
de justícia estan a l’abast de qualsevol.” 

Eloy Velasco, jutge instructor del 
cas ‘Punica’, va requerir el passat 6 de 
març “l’entrega immediata dels con-
tractes públics de les adjudicacions de 
varis contractes de publicitat” relaci-
onats amb la Comunitat de Madrid. 
Ara la Conselleria de Presidència i 
Justícia ha respost al Tribunal Cen-
tral d’Instrucció número 6 “no s’han 
localitzat cap dels contractes” ja que 
“no es troben custodiats en els seus 
arxius”. Segons el diari ‘El País’ no és 
la primera vegada que desapareixen 
documents vinculats i sota sospita.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



A quest estiu és ben atípic. Segur 
que ho compartiu. No cal anar 
amb cap enjòlit, és atípic perquè 
tots estem pensant a acabar l’estiu  

per plantar-nos a l’1-O. I quan dic tots, em 
refereixo a tothom, als qui volem fer i gua-
nyar el referèndum i els qui faran tot el que 
puguin perquè no es faci el referèndum. En-
tremig l’estiu és com els altres estius, ho dic 
perquè no m’acuseu de “poc observador” i de 
tenir poca sensibilitat tèrmica. Per cert que 
no vull deixar de remarcar notícies ciutada-
nes que marquen els temps que vivim -en 
l’àmbit local- com és l’anunci del tancament 
de comerços amics, de talla petita i mitjana, 
d’aquells que han practicat el que ara diem de 
proximitat: em refereixo a cal Piqué del car-
rer de Sant Magí i Congelats Ruber, del carrer 
Florenci Valls. Tots dos -i tants d’altres- han 
estat víctimes de la competència desaforada 
del comerç de les grans superfícies. També 
les grans superfícies -l’anunci d’una més- són 
notícia d’aquest estiu: no hi ha res, gairebé 
res, de nou sota la capa del cel estiuenc.
Però jo us volia continuar parlant de la cosa, 
del Procés, que és el que fa diferent aquest 
estiu de 2017 dels altres. No només esperem 
L’11 de Setembre, que enguany hem de fer 
que esdevingui espaterrant, sinó que estem 
tots ben esperançats a arribar a la jornada 
electoral amb tots els deures fets.
Fins a l’anhelat 1-O -i temut pels espanyols i 
unionistes- no em direu que no passem i pas-
sarem un estiu ben distret. Ara som al mo-
ment en què el govern espanyol ha presentat 
al TC recurs contra el Reglament reformat 
del Parlament que permet la tramitació ex-

prés del Referèndum. Com tothom sap -sí, 
tothom, gent dels Comuns, del PSC-, aquesta 
“capacitat” parlamentària és present a bona 
part dels estatuts d’autonomia espanyols i les 
mateixes Cortes espanyoles l’han fet servir 
amb la famosa reforma exprés de la Consti-
tució ... Abans d’aquest moment, també ho 
sabeu: hi ha hagut inhabilitacions i multes i 
també remodelació del govern del President 
Puigdemont, etc. etc. Ja ho veieu, estem vi-
vint un clima absolutament enrarit encara 
que previsible provocat per un govern espa-
nyol que, en els Consells de ministres de cada 
divendres, ha abocat foc pels queixals fins a 
situar-nos en una època d’autèntic estat d’ex-
cepció,com ho demostren les actuacions de la 
guàrdia civil cridant a declarar sobre aspectes 
de la preparació del referèndum a funcionaris 
i fins i tot Joan-Ignasi Elena, coordinador del 
Pacte pel Referèndum. Una autèntica aberra-
ció, com ho van ser els estats d’excepció dels 
franquisme que suspenia les (poques) lliber-
tats del tardofranquisme.
Ja sé que em repeteixo, però no puc deixar de 
preguntar-me  pel comportament de les es-
querres a Catalunya. S’adonen que estan in-
corrent en un error històric difícilment expli-
cable en no donar suport al Referèndum i, al 
meu entendre, en no treballar pel sí davant el 
fet més revolucionari que els passarà per da-
vant en aquesta part d’Europa. A hores d’ara 
fins i tot es diu que ICV farà campanya pel 
boicot; quin gran servei a..., a qui? Mentre, 
els d’Iceta s’han embarrancat en la il·legalitat 
diabòlica del Referèndum i a repetir que ara 
(?) és l’hora de la reforma constitucional per 
anar cap a una Espanya federal. Angelets.

Parlant d’angelets, no em sé estar de fer sortir 
en aquest paper Àngel Ros, l’alcalde de Lleida. 
Aquest home, ultra fer avergonyir tot el Po-
nent català amb el pacte amb Ciudadanos, fa 
no gaires dies va acompanyar el president  Ra-
joy a la inauguració del Parador del Roser, un 
lloc emblemàtic on els lleidatans centralitzen 
els últims anys els actes de L’11 de Setembre. 
Doncs, bé, en el parlament de la inauguració, 
Mariano Rajoy hi va deixar anar que, “contra 
els camins de ruptura”, cal sentit comú i mos-
trar empatia cap a l’altre (!). Quins dallonses! 
Empatia! Aquest home que va encapçalar la 
campanya contra Catalunya, els catalans i el 
català quan es tramitava l’Estatut de Catalu-
nya, que va deixar anar bocois de bilis contra 
nosaltres, ara ens ve a alliçonar amb l’empatia. 
Què es deu pensar que és l’empatia!
Doncs contra aquests angelets ens les estem 
veient i ens les veurem aquest estiu fins a 
l’1-O. Nosaltres a la nostra. Donem suport al 
Govern i al Parlament, multipliquem els es-
forços per guanyar el Referèndum. I no dei-
xem de pensar que tenim la sort immensa de 
viure aquest moment històric que ningú no 
ens ha de prendre.  
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FRANCESC RICART L’estiu s’allarga fins a l’1-O

#L’enquesta de la setmana

Estàs a favor de la instal.lació d’un 
hipermercat Bon Preu Esclat a l’antiga 
Vives Vidal?

 Sí 78%  No 22%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Estem vivint un clima absoluta-
ment enrarit encara que previsible 
provocat per un govern espanyol 

que, en els Consells de ministres de 
cada divendres, ha abocat foc pels 
queixals fins a situar-nos en una 
època d’autèntic estat d’excepció

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
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LAIA GARCIA

Aquesta jove igualadina és la portera del Cerdanyola Juvenil i ara 
s’ha proclamat campiona d’Espanya de futbol platja en el Campio-
nat Nacional de seleccions autonòmiques. Enhorabona!

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

CALEN MÉS POLÍGONS 
A LA CONCA?
Miquel Zenon

Llegint la notícia de l’acord de tots 
els alcaldes de la Conca d’Òdena i 
del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat la Generalitat de Catalu-
nya en crear sòl industrial a la Con-
ca, em tornen al cap certs dubtes en 
part ja viscuts. Se segueix insistint 
en la ubicació de Can Morera, Ma-
ioles amunt, quan és una zona sense 
cap tipus d’infraestructura ni servei 
. Fa uns anys ens van acompanyar la 
idea amb un megaprojecte d’uns so-
miatruites que feien passar un tren 
transversal de mercaderies (ETF) 
amb un ramal que se soterrava a 
l’Espelt i entrava a Igualada fent pa-
rades sota l’Hospital i el World Tra-
de Center (?), sortia per la paret del 
frontó de Can Busqué i foradava el 
barri de Sant Pere per tornar a en-
llaçar amb la via principal i marxar 
cap a Barcelona. Aquest projecte fa-
raònic no crec que hagi avançat ni 
un esborrany més, ja que em sembla 
que, entre d’altres raons, era inassu-
mible econòmicament. Doncs per 
què anar Maioles amunt? Quin és el 
criteri? Quin és l’interès? No hi ha 
sòl en llocs més adients? No seria 
millor adequar zones industrials on 
ja n’hi ha, a tocar del eixos viaris 
que ja travessen la Conca A-2 i C-15 
i lligar-los amb els actuals polígons 
(Plans d’Arau, Pla de les Gavarreres, 
Pla de Rigat i Castellolí) i fins i tot 
aprofitar alguns grans espais que 
ara són buits. Des d’Òdena ja hi va 
haver propostes en altres mandats 
en aquest sentit però el retorn dels 
actuals dirigents sembla que ens ha 

tornat a tirar 10 anys enrere. 
La ubicació d’empreses, a part del 
moviment de mercaderies, també 
requereix el transport diari de per-
sones. I viatjar en cotxe particular 
és molt més car i insostenible que 
no pas disposar de transport públic. 
Tampoc em sembla lògic que a aques-
tes alçades de la pel·lícula haguem de 
fer unes Maioles noves que encabei-
xin els camions de mercaderies i tots 
els vehicles particulars. No seria més 
senzill fer-ho a costat de l’autovia? A 
més, una situació propera a les vies 
A-2 i C-15 potser permetria resoldre 
algunes “vergonyes” que ens queden 
pendents. En proposo alguna: els dos 
enllaços que manquen per anar de 
l’A-2 cap a Manresa sense passejar-se 
per la C-15, un transport digne de 
persones entre la Conca i Barcelona 
(ja coneixem la problemàtica de l’ac-
tual), millorar el servei de ferrocarril 
en el mateix sentit (més sostenible 
que la carretera) i convertir-lo en 
un “metro” de la zona.... Només és 
una reflexió en veu alta, segur que hi 
haurà raons objectives per defensar 
el que es proposa, però noi, jo no les 
veig.

CIVISME A IGUALADA
Teodoro Nachiando

Sóc un ciutadà d’Igualada, on resi-
deixo des de fa poc temps, aproxima-
dament un any, temps suficient per 
veure com funciona la ciutat.
Visc a prop del parc de Vallbona i tot 
seguit em limitaré a descriure el que 
veig cada vegada que surto el parc.
El primer que s’observa són arbres 
secs o morts des de fa temps i un 
immens camp d’espigues on hauria 

d’haver-hi l’herba tallada. Quan mi-
res a terra s’observen restes de les fes-
tes del dia anterior: papers, plàstics i 
ampolles, juntament amb un immens 
i pestilent sembrat de caques de gos. 
Aquesta és la zona d’esbarjo amb què 
ens obsequia la gent incívica i el nos-
tre alcalde, això sí tot pagat amb els 
nostres diners (arbres, serveis de ne-
teja i jardineria etc).
Analitzem punt per punt. El parc no 
té gespa, tan sols una herba que creix 
quan plou. Bé, d’entrada no està ma-
lament tenint en compte que Iguala-
da té un clima sec, però tallar l’her-
ba un cop al mes costa poc i permet 
que els veïns gaudim d’un parc net i 
bonic. Aquest any només han tallat 
les herbes dues vegades i una d’elles 
amb posterioritat a un incendi que 
es va produir gràcies a l’enorme con-
centració d’herba seques (quina falta 
de previsió). En fi, un podria dir que 
l’Ajuntament no té recursos, però per 
contra es dedica a crear nous parcs i 
no a mantenir els que té. 
Resulta ofensiu per a qualsevol ciu-
tadà que les rotondes i artèries prin-
cipals de la ciutat, aquelles per on 
només passen els cotxes tinguin els 
millors jardins, amb gespa i un siste-
ma de reg i cures excel·lent. En canvi 
aquelles zones verdes dedicades ex-
clusivament al gaudi dels ciutadans i 
les seves famílies estan abandonades.
El principal problema és la quantitat 
de gent incívica que visita els parcs, 
però mai és tard per educar aquest 
col·lectiu, L’Ajuntament té tres eines 
fonamentals per corregir-ho, la qües-
tió és: “esteu interessats en fer-ho”. 
D’una banda té el poder informatiu 
i legislatiu, sancionant aquests com-
portaments; per una altra el de vigi-
lància d’aquestes normes; i finalment 

l’executiu via la sanció pertinent. Ha 
dia d’avui sembla que cap funciona 
donat l’estat lamentable dels parcs i 
les instal·lacions públiques. També 
és cert que si visites un parc deixat 
per falta de cures municipals la gent 
es torna mes deixada, no és més que 
una cadena.
Finalment en aquest punt assenya-
laria que un altre factor a tenir en 
compte. La formació cívica per a les 
noves generacions, que encara no 
estan del tot perdudes. Perquè no es 
reuneixen els responsables munici-
pals amb els representants de les di-
ferents escoles del municipi i fan que 
els nens en comptes d’algunes absur-
des excursions, surtin una dia a visi-
tar els seus parcs, plantin arbres, se’ls 
ensenyi a tenir-ne cura, se’ls expliqui 
perquè són tan importants i per què 
no, utilitzant jocs, que recullin pa-
pers. Aquests nens de grans segura-
ment respectaran l’entorn.
Els gossos i les seves caques, el meu 
tema favorit. No hi ha com seure en 
un banc i olorar merda. Sí que hi ha 
propietaris com déu mana, però la 
majoria busquen parcs marginals, 
mal cuidats on abandonar les de-
fecacions dels seus gossos. Són un 
col·lectiu que entre ells es coneixen i 
quan algú es queixa canvien de parc 
o d’horari, però la seva conducta se-
gueix sent la mateixa, la de la parella 
gos-porc. Parlo de parcs que tenen 
pipican, però no els utilitzen. És més 
els seus gossos caminen deixats anar 
i sobre si els dius alguna cosa et plan-
ten cara.   Novament podríem parlar 
del poder legislatiu, executiu i san-
cionador de l’Ajuntament però, on 
està? Deu estar inaugurant un altre 
parc o preparant les urnes.
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E l botifler que l’Estat 
ha fet virrei a Cata-
lunya, fa plans per 
oposar-se als anhels 

de molts catalans de fundar una 
república independent. El pla és 
senzill: inhabilitar tot el govern 

de la Generalitat -incloent-hi els alts càrrecs- i no-
menar Enric Millo president interí de la Generali-
tat de Catalunya. La seva funció, dissoldre el Par-
lament i convocar noves eleccions autonòmiques 
pel cap de bastants mesos. Així no caldria suspen-
dre legalment l’Estatut d’Autonomia en aplicació 
de l’article 155 de la Constitución Española.
Fruit de les noves eleccions i comptant que els so-
biranistes no les acceptaríem -i per tant no anirí-
em a votar- el nou parlament autonòmic podria 
elegir amb tota seguretat un govern format per 
l’Arrimadas i l’Iceta, i li donarien un ministeri al 
Garcia Albiol. Els Comuns de l’Ada Colau es que-
darien com a única oposició parlamentària, ja se 
sap que aquestos només saben criticar a “cum-
baryensia” i passarien una plàcida etapa endor-
miscats als seus escons.
Tinc clar que aquest pla només el pot idear un 

oportunista que ha passat de militar a Unió amb 
en Duran Lleida, sortir-ne i demanar l’ingrés a 
ERC (que el va rebutjar per poc clar) i ha acabat 
al PP de Girona, on eren -i són- quatre gats. Avui 
revestit del poder que li dona la dictadura borbò-
nica de Madrid i que els ciutadans de Catalunya, 
li hem negat a les urnes, té somnis humits pensant 
en ocupar el despatx de la Plaça de Sant Jaume 
i ser condecorat pel Borbó “como el hombre que 
acabó con el secesionismo en Cataluña” El proble-
ma per als botiflers és que no coneixen la histò-
ria de Catalunya. Ni tan sols la més recent. L’any 
1939 el general Franco va anular la Generalitat i el 
Parlament i va afusellar al President Companys. 
El Parlament a l’exili va elegir Josep Irla i a la mort 
d’aquest a Josep Tarradellas i Joan com a president 
de la Generalitat republicana a l’exili.
Tarradellas va convertir casa seva, a Sant Martin 
le Beau, en la seu de la Generalitat a l’exili i en va 
mantenir el nom i la dignitat, durant més de 39 
anys. A la mort del dictador, el govern de l’Estat 
va restablir la Generalitat i Josep Tarradellas va 
tornar a la plaça de Sant Jaume com a President, 
molt abans que Espanya tingués la Constitució 
que avui ens oprimeix.
Estic segur que si es dona el cas, tant el President 
Puigdemont com el sotspresident Junqueras man-
tindran la dignitat -i la legalitat- de Catalunya, 
sota qualsevol circumstància i les intencions dels 
Millo, Arrimadas, Iceta i altres botiflers quedaran 
ridiculitzades, com els hi han quedat sempre que 
han decidit les urnes. 

Tarradellas va convertir casa seva, a 
Sant Martin le Beau, en la seu de la 
Generalitat a l’exili i en va mantenir 
el nom i la dignitat, durant més de 

39 anys. A la mort del dictador, Josep 
Tarradellas va tornar a la Plaça de 

Sant Jaume com a President

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Josep Tarradellas Propines

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

P otser hauríem de co-
mençar fent una di-
ferenciació entre la 
propina monetària i el 

detall social. A un metge no seria 
correcte deixar-li deu euros de 
propina després de la visita (tot 

i que encara hi ha gent gran que ho fa, més als 
pobles que a les ciutats), però no està mal vista la 
gent que li deixa un fuet de Vic o una caja roja de 
Nestlé. A un advocat o a un assessor fiscal no se 
li dona propina 
per la seva feina, 
però per Nadal 
no és inhabitu-
al que el client li 
faci arribar una 
caixa de vi o un 
pernil. Però això 
no són propines 
que complemen-
tin els honoraris 
d’aquests pro-
fessionals sinó 
simples detalls 
socials per dei-
xar constància 
de la satisfacció 
del client amb la 
feina del profes-
sional. Establerta 
aquesta diferèn-
cia, centrem-nos 
en les propines 
pròpiament dites.
Sempre he considerat la propina com una mala 
praxi de les societats poc avançades, i ara espe-
ro que ningú em retregui que en una societat tan 
avançada —si més no en alguns aspectes— com 
els Estats Units algunes propines estan tan ins-
titucionalitzades que t’afegeixen la propina a la 
factura. No ens enganyem, la propina no deixa de 
ser una correcció social més o menys institucio-

nalitzada a uns sous de cal justet. No és cap secret 
que, en general, els cambrers cobren poc, i que la 
majoria dels clients són perfectament conscients 
d’aquesta precarietat. Hi ha també la tradició, i 
a partir d’aquí el client ni s’ho qüestiona. Deixa 
propina i punt. Com que s’ha fet sempre així el 
client deu pensar que només la tradició ja justifi-
ca la propina. 
El fet és que a partir de la realitat d’uns sous extrema-
dament baixos s’intenta apaivagar el problema amb 
una gratificació. És a dir, el client es fa d’alguna ma-

nera correspon-
sable de la preca-
rietat salarial que 
ofereix l’empresa-
riat. Parteixo de la 
base que una pro-
pina hauria de ser 
sempre opcional i, 
per tant, voluntà-
ria, encara que el 
sector dels creuers 
l’hagi institucio-
nalitzat al marge 
que els empleats 
facin bé la seva fei-
na o no. Fins i tot 
veig algunes ofer-
tes de creuers on 
s’indica “propines 
incloses”, i això ja 
és la perversió de 
la voluntarietat 
de la propina. Em 
diuen que hi ha 

llocs on s’ha arribat a l’extrem que les propines es di-
videixen per meitats entre la propietat de l’empresa 
i els empleats; fins aquí hem arribat. Sóc contrari a 
deixar propines però això no exclou que de tant en 
tant també en pugui deixar alguna, depenent de les 
circumstàncies. La meva posició contrària potser 
també s’explica perquè a mi mai m’han deixat una 
propina per fer la meva feina. 
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Premsa Comarcal

ToTs Tenim família. a la carreTera, vícTimes 0 
és la nova campanya del servei català de Trànsit  
que remou emocions i sentiments

 redacció.
El 2015, a Catalunya van mo-

rir 261 persones en accidents de 
trànsit i l’any passat, 231. Qui-
na hauria de ser la xifra per a 
aquest any? Aquesta pregunta 
és el punt de partida de la nova 
campanya del Servei Català de 
Trànsit Tots tenim família. A la 
carretera, víctimes 0. Els espots 
commouen l’espectador i li re-
mouen emocions i sentiments 
en fer-li imaginar que la seva 
família –els fills, la parella, els 
nets– perd la vida en un acci-
dent de trànsit.

Amb un plantejament alta-
ment emotiu, la campanya, que 
es difon a la televisió, a la ràdio, 
a la premsa, al cinema i a inter-
net, pretén que la gent prengui 
consciència del que significa 
perdre un ésser estimat en un 
accident. Aquesta acció de cons-
cienciació està basada en l’ano-
menada Visió Zero, un escenari 
en què no s’hagi de lamentar 
cap víctima mortal o greu per 
accident de trànsit. La directo-
ra del Servei Català de Trànsit, 
Eugenia Doménech, destaca 
que “amb aquesta campanya 
es vol transmetre que darrere 
de les xifres estadístiques d’ac-
cidents de trànsit hi ha perso-
nes i famílies que pateixen. Per 
això és vital que ens fem nos-
tres totes les víctimes, que no 
les sentim alienes, ja que poden 
ser les ‘nostres’ i que prenguem 

❱ “amb aquesta campanya es vol transmetre que  
darrere de les xifres estadístiques d’accidents de 
trànsit hi ha persones i famílies que pateixen”, eugenia 
Doménech, directora del servei català de Trànsit.

❱ “És molt dur, tot a les fosques i la teva vida. no 
hi ha xifres, veus els teus i t’estan dient que són les 
víctimes d’aquest any. són les teves xifres, la teva 
vida”, irene, protagonista de la campanya.

consciència que ningú no està 
fora de perill”. Doménech asse-
gura també que “la Visió Zero 
no és una utopia, és un objectiu 
realitzable pel qual val la pena 
treballar, i volem que la socie-
tat se’l faci seu”.

reaccions, emocions,  
senTimenTs...

Davant la primera pregunta 
que fa la veu en off de l’espot, la 
Irene respon: “Uns 200?”. “I si 
fossin tres, què et semblaria?” 
“Al·lucinant”, continua. “I si 
fossin aquests tres?” Aleshores 
a la pantalla irromp la imatge 
de la seva parella i els seus 
dos fills petits. “Qui són?”, li 
pregunten. “El meu home i els 
meus fills”, diu plorant. “Qui-
na creus que hauria de ser la 
xifra?”, li demana la veu en off. 
“Zero, zero”, diu visiblement 
emocionada.

La Irene és una de les divuit 
persones que es va presentar 
voluntàriament al càsting que 
es va convocar per als anuncis. 
Als candidats només se’ls va 
preguntar si volien participar 
en una campanya de seguretat 
viària, sense especificar-ne cap 
més detall per aconseguir reac-
cions espontànies i naturals. 
L’únic requisit va ser que fessin 
arribar un vídeo domèstic breu 
gravat per ells mateixos de la 
seva família o amics. Se’ls va 
citar als cinemes Texas de Bar-

celona, on es va fer el rodatge 
en presa única. Se’ls van fer les 
preguntes individualment i as-
seguts a les butaques vermelles 
de la sala, i les respostes van 
ser les que podeu veure en els 
espots. Reaccions, emocions, 

sentiments en estat pur que po-
sen la pell de gallina i fan refle-
xionar, i que són l’element clau 
de la campanya, que en aquesta 
ocasió ha defugit dels elements 
habituals de les campanyes de 
conscienciació viària: no s’hi 

veuen carreteres ni s’escolta 
el xoc de dos vehicles, ni les si-
renes d’emergència. Els espots 
de la campanya Tots tenim fa-
mília. A la carretera, víctimes  
0 es poden visualitzar al canal 
Youtube TrànsitCatalunya: 
youtube.com/user/transitca-
talunya 

els proTagonisTes  
De la campanya 

 “És molt dur, tot a les fos-
ques i la teva vida. No hi ha xi-
fres, veus els teus i t’estan dient 
que són les víctimes d’aquest 
any. Són les teves xifres, la teva 
vida.” Amb aquestes paraules 
la Irene resumeix l’experiència 
d’haver participat en el rodat-
ge de l’anunci. En la mateixa 
línia s’expressa el Valen, una 
altra de les persones anònimes 
protagonistes, que assenyala 
com et pot canviar la vida un 
fet tan tràgic com aquest: “Em 
van deixar fora de joc mentre 
veia el meu fill jugant a futbol 
i marcant un gol a l’estil Messi. 
Els veus jugant la mar de bé i 
en un moment els pots veure 
morts. Això és el pitjor que pot 
passar.” Ambdós fan referència 
a l’impacte que produeix el sol 
fet d’imaginar-se la mort d’algú 
proper, que és realment l’essèn-
cia del que es vol transmetre 
als espectadors per aconseguir 
erradicar aquesta xacra social 
que estronca vides i famílies.
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veia el meu fill jugant a futbol 
i marcant un gol a l’estil Messi. 
Els veus jugant la mar de bé i 
en un moment els pots veure 
morts. Això és el pitjor que pot 
passar.” Ambdós fan referència 
a l’impacte que produeix el sol 
fet d’imaginar-se la mort d’algú 
proper, que és realment l’essèn-
cia del que es vol transmetre 
als espectadors per aconseguir 
erradicar aquesta xacra social 
que estronca vides i famílies.
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Entrevista a Ferran Beltrán i Toni Méndez, cap de sector i caporal

TON CASELLAS  / LA VEU 

A rran dels incendis de 
la passada setmana 
a l’Anoia, hem par·

lat amb Ferran Beltrán, cap 
del parc de bombers d’Igua·
lada, i amb Toni Méndez, 
caporal. Amb ells dos hem 
comentat les característi·
ques d’aquests incendis i de 
com va anar l’actuació. A 
més, parlem de les actuaci·
ons que fan al llarg de l’any i 
de la seva relació amb altres 
agents de salvament com els 
ADF o els Agents Rurals. 
 
La setmana passada  hi 
va haver  3 incendis fo-
restals a la comarca. El 
territori de l’Anoia és 
fràgil en aquest sentit? 
A l’Anoia sempre tenim molt 
risc per culpa de la sequera i 
la zona de risc la podem am·
pliar a tota la regió metropo·
litana sud. 
 
La climatologia d’aquest any 
ha estat especialment dura? 
Vam tenir onades de calor de 
fins a 34 graus abans de l’estiu 
i això fa que baixi la humitat 
i es crea una situació de risc 
potencial que tinguem un in·
cendi forestal.
 
Vau tenir alguna compli-
cació en l’extinció d’algun 
d’aquests 3 incendis?
No, perquè per sort no hi va 
haver molta simultaneïtat. 
Quan van sortir els dos focs 
de dilluns – el de Santa Ma·
ria de Miralles i el de Pujalt 
– es va poder actuar contun·
dentment, es van poder ta·
llar molt de pressa. Vam po·
der dedicar tots els recursos 
en aquests incendis. Al turó 
dels Segarresos (Miralles) 
feia molt vent de mestral, 
però com que només hi havia 
aquest foc es va poder atu·
rar  ràpidament. A Bellprat 
va passar el mateix, amb una 
mica menys de vent i amb 
una extensió més gran, però 
com que era l’únic foc es va 
poder atacar força bé.
 

Quin va ser el més complicat? 
El de Bellprat, per extensió. 
Va estar bé perquè hi havia 
molts camps de conreu, car·
reteres, i que tampoc va ser 
molt complicat, tot i que va 
córrer molt ràpidament.
 
També en un mes han cre-
mat dues reserves de pa-
per de fàbriques de la 
comarca, el dispositiu 
que activeu és  diferent 
del  d’un incendi forestal? 
Sí, es tracta com a foc d’in·

passant i demanem recursos 
en funció de la disponibilitat 
d’ells, que sempre estan sota 
les nostres ordres. Fan tas·
ques de suport als Bombers, 
com els pagesos, quan tenim 
problemes de manca d’aigua 
venen amb botes grosses i 
ens alimenten els camions. El 
comandament i l’extinció la 
fem els Bombers.
 
A vegades és vital aquest su-
port?
Sí, sobretot en aquest sentit. 
Et permet que estiguis instal·
lat en una línia treballant i ja 
t’oblides de què els vehicles 
de Bombers et facin viatges 
d’aigua. És un element més 
de suport en l’extinció del foc. 
 
I amb els Bombers volunta-
ris, com us organitzeu?
Fan les mateixes tasques que 
nosaltres, som un cos mixt 
format pels voluntaris i pels 
funcionaris, que som no·
saltres, sempre ha estat així. 
Els voluntaris per exemple, 
durant la campanya obren 
alternativament 4 agents i 
un altre dia 3 agents, tenim 
un equip de 7 voluntaris. 
Compleixen horari forestal, 
de  11 h  a  21 h  fan horari  de 
retent  i estan amb nosaltres. 
Aquí tenim el suport dels 
voluntaris de Capellades, 
Piera i la Llacuna. Ells quan 
hi ha un sinistre al seu mu·
nicipi també s’activen i si no 
ens  necessiten ja ho fan  ells 
sols. I quan hi ha un gran foc 
forestal també venen a donar 
suport, s’ho combinen amb 
horaris i festius per poder 
garantir tenir un cotxe 24 
hores actiu en moments d’in·
cendis. Treballen igual que 
nosaltres però  són  volunta·
ris, tenen un altre horari i 
una altra disponibilitat, però 
tenen la mateixa formació. 
 
Pot servir  a mode  de pràc-
tiques?
Hi ha de tot, hi ha gent que 
serà voluntària tota la vida 
perquè li agrada, però mai 
seran bombers. En el cas del 
jovent, sí que pot servir per 

conèixer el món, veure com 
es treballa, també de cara al 
temari. Si no coneixes el ma·
terial, així el pots anar co·
neixent i saber utilitzar·lo. 
 
En un incendi, els Agents 
Rurals quines tasques fan?
Ells fan la investigació, no 
acostumen a ser·hi al pri·
mer moment, apareixen més 
tard. Miren d’esbrinar què ha 
passat, si ha estat una causa 
fortuïta o provocada. Nosal·
tres mirem de destrossar el 
mínim el nucli perquè ells 
puguin investigar millor les 
causes. Quan acaba l’incen·
di  tanquen el perímetre  de 
l’extensió que ha cremat i 
acaben de fer la investigació. 
 
La majoria d’incendis acos-
tumen a provocar-se per 
causes naturals o la mà de 
l’home és molts cops la cau-
sa?
Bé, justament en aquests dos 
que hem anat, el dels Segar·
resos va ser provocat per un 
llamp i el de Bellprat va ser 
per una màquina de segar. 
La gran majoria  són  provo·
cats  per activitat humana, 
accidentals, sense voluntarie·
tat, però per culpa de l’home. 

uen una columna de fum ja 
avisen d’hora. Un llamp no 
surt quan cau, a vegades pot 
tardar dos o tres dies a apa·
rèixer. Els del GRAF · Grup 
de  Recolzament  d’Actua·
cions Forestals – també fa 
inspeccions, quan tenen una 
zona que han caigut molts 
llamps, passen amb l’helicòp·
ter a fer rutes de vigilància. 
 
Ja es fan moltes campanyes 
de prevenció d’incendis, 
però encara hi ha piròmans 
que fa que no s’hi pugui fer 
res?
Antigament n’hi havia més 
i estaven identificats, ara 
aquesta gent s’ha fet gran o 
ja s’han cansat. A Vilanova fa 
anys teníem el típic home no 
parava, fins que el van engan·
xar i la cosa va anar a menys. 
Abans era més típic però els 
Bombers i la Guàrdia Civil 
els tenien localitzats. El que 
dèiem, la majoria  són  pro·
vocats  per activitat humana 
però accidentals, per cul·
pa de la maquinària, sen·
se intencionalitat. També 
ens trobem negligències, 
com el típic que tira la buri·
lla per la finestra del cotxe. 

“A l’Anoia sempre 
tenim molt risc 

d’incendi per culpa de 
la sequera, i aquest 

any s’ha accentuat per 
culpa de les onades de 

calor”

dústria. Hi van diferents ti·
pus de vehicles, també tenim 
ajuda dels companys de la 
regió, en aquest cas van ve·
nir vehicles fins i tot de Llei·
da perquè necessitàvem uns 
vehicles concrets, que por·
ten 10.000 litres d’aigua i al·
tres tipus de material que no 
porten els vehicles forestals. 
És una feina  feixuga  perquè 
dura molts dies, les bales de 
paper costen molt d’apagar i 
fins que no s’extingeix del tot 
pot passar una setmana.

Els ADF de les zones prope-
res sempre us donen un cop 
de mà, com us coordineu?
Precisament aquí tenim el 
control Anoia, tenim gent 
del  PVI  · Pla d’Informació 
i Vigilància contra Incendis 
Forestals ·, aquests nois que 
van amb el Suzuki que fan vi·
gilància i també estan coordi·
nats per emissora els ADF de 
la comarca, tant de l’Anoia 
com de l’Alt Penedès. A Sant 
Boi, on tenim les oficines 
centrals, hi ha la resta del 
Baix Llobregat, que ho co·
ordinen des d’allà juntament 
amb Bombers. Ens assaben·
tem tots plegats del que està 

“Moltes vegades les 
tasques de suport dels 

ADF i dels pagesos 
són vitals, et permeten 
centrar els esforços en 

una línia concreta”
 
Els llamps acostumen a ser 
una causa típica?
Els focs provocats per 
llamps no s’acostumen a 
fer  tan  grans. Quan hi ha 
una tempesta de llamps es 
fa un seguiment per part del 
personal  d’EPAF  · Equip de 
Prevenció Activa Forestal – i 
també s’ajuden amb el centre 
meteorològic que fan mapes 
amb punts on han caigut més 
llamps. Llavors es té més cura 
amb aquella zona, també te·
nim els guaites que quan ve·
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A l’estiu és quan teniu més 
feina en l’extinció d’incen-
dis forestals, quines altres 
tasques feu durant l’any?
A l’estiu  ens veiem  més 
perquè els incendis fores-
tals  són  més mediàtics, però 
durant tot l’any tenim feina. 
La resta de l’any tractem ac-
cidents de trànsit, focs d’in-
dústria que no  són  tan  es-
pectaculars i sobretot moltes 
assistències tècniques. Avui 
dia tenim la problemàtica 

de la gent gran, gent que viu 
sola, que cau, es fan mal i els 
hem d’anar a socórrer. Tam-
bé els focs dels habitatges, hi 
relacionem aquí la pobresa 
energètica que fa que mol-
tes coses no funcionin bé i la 
gent s’escalfa com pot perquè 
no té més recursos. Per tant, 
és més fàcil tenir focs de llars 
durant l’hivern. De cara a la 
premsa quan hi ha un mort 
o algun ferit surt més, però 
quan no passa res ningú se 

n’assabenta només els 4 veïns. 
 
Quan actueu en accidents 
de trànsit o incendis amb 
víctimes, teniu un servei de 
psicòlegs per qui ho neces-
siti?
Sí, nosaltres com a actuants, 
quan hi ha un accident i veus 
una família amb nens morts o 
un accident que t’hagi estres-
sat molt, com accidents d’au-
tobusos, llavors tenim uns 
psicòlegs que ens fan un se-

guiment, ja venen per proto-
col. També si un bomber l’ha 
afectat  més alguna cosa que 
ha vist doncs pot dema-
nar el servei expressament. 
 
Els bombers catalans sou re-
ferents europeus en deter-
minades tècniques relaci-
onades amb el foc forestal, 
com és?
Utilitzem tècniques d’ex-
tinció combinades amb foc 

va venint, esperem que ar-
ribi i quan veus una finestra 
d’actuació llavors ataques. És 
millor que cremi una o dues 
hectàrees més i parar-lo més 
tard segur, que no pas tirar 
aigua perquè acabaràs els re-
cursos,  cansaràs els  agents, 
ho faràs tot i el foc continu-
arà actiu. Això de cara al pú-
blic queda malament, perquè 
sembla que estiguem mirant 
el foc sense fer res, però sem-
pre passen aquestes coses. 
 
El punt diferencial doncs 
són els GRAF i les tècniques 
que utilitzeu?
Sí, ells apliquen el foc tècnic, 
fan contrafocs, tenen estudi-
ats punts crítics... Ells veuen 
la cartografia des d’un or-
dinador i nosaltres estem al 
terreny, ells et diuen el què 
perquè ho veuen tot, et di-
uen quin flanc està més viu 
o quin ja amaina. També es 
basen molt amb els focs his-
tòrics, perquè fa el mateix 
patró. En el cas de l’incendi 
d’Òdena ens va anar molt 
bé,  el del 1986 va arribar a 
Montserrat i aquest cop el 
vam aconseguir aturar abans. 
 
Per tant, les noves tecnolo-
gies han ajudat molt.
Sí,  els GRAF  treballen amb 
això, tenen moltes da-
des, fan simulacions amb 
programes especialitzats, 
etc. També fan proves que 
busquen el pitjor escenari 
possible; si no féssim res, 
què passaria? També hi ha 
gent de suport que es fixa 
en punts concrets per veu-
re si hi ha alguna casa de 
colònies, alguna masia o 
carretera a prop. És infor-
mació que és impossible de 
desxifrar sobre el terreny. 
Els mitjans aeris també fan 
aquesta funció, ja que te-
nen un altre punt de vista.

“A vegades és millor 
deixar cremar una 
o dues hectàrees i 

assegurar-te que podràs 
aturar el foc més 

endavant” 

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

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

tècnic, amb mitjans aeris... 
Tenim una caixa d’eines que 
diem nosaltres i fem servir di-
ferents eines i ataquem dife-
rent que en altres països. Ens 
vam mirar l’incendi de Por-
tugal i veiem coses que aquí 
no fem. Busquem l’oportuni-
tat  o finestra d’actuació, i si 
s’ha de cremar una hectàrea 
perquè hi ha unes flames de 
10 metres allà no hi fem res, 
tirar aigua és com tirar ben-
zina. Llavors aquestes tèc-
niques tenim el grup de  su-
port  del GRAF, que tenen 
mitjans de cartografia i estan 
estudiant les oportunitats. És 
un combinat de coses. De fet, 
el GRAF ha anat de suport als 
focs de Portugal justament 
i en d’altres a tot el món. 
La gent es pensa que és que si 
hi ha foc, has de tirar aigua i 
avall. Aquí sempre hem anat 
un pas endavant, a vegades 
tiraves aigua en un lloc i al 
cap d’una estona es tornava 
a encendre, perdies temps 
i aigua. Per exemple, al foc 
de Bellprat, veiem el foc i 



10  |  IGUALADA Divendres, 4 d’agost de 2017

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts passat el 
Saló de Sessions de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada va acollir la sessió ordi-
nària de ple corresponent al 
mes de juliol de 2017, comp-
tant amb l’assistència de tots 
els regidors que integren el 
consistori.
L’ordre del dia incloïa un 
total de 24 punts a la seva 

part resolutiva. Inicialment 
es va donar compte de dife-
rents decrets de contracta-
ció d’emergència d’obres, de 
contractacions de personal 
laboral temporal amb caràc-
ter d’urgència i de canvis en 
les comissions informatives 
i en les delegacions de l’al-
calde en regidors. En l’àmbit 
d’Interior es van aprovar can-
vis en el cartipàs municipal, 
l’increment de retribucions 

Sessió ordinària de tràmit del Ple de l’Ajuntament

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el ple del mes de 
juliol, el grup muni-
cipal d’ERC ha posat 

en qüestió l’increment de 
234.000 euros en el contracte 
de la recollida de deixalles i 
neteja viària. Segons els re-
publicans, “és error ampliar 
un contracte respecte el qual 
el propi govern ha reconegut 
episodis d’opacitat i d’engany 
per part de l’empresa pro-
veïdora (Fomento de Cons-
trucciones i Contratas, SA). 
Els serveis nous s’haurien 
de treure a concurs i facilitar 
que hi optin altres empreses.”.  
I a més a més, per a ERC, en 
matèria de recollida deixalles 
“cal un canvi de model, cal 
implantar un sistema porta a 
porta o similar que ens per-
meti avançar molt ràpid cap 
a uns nivells de reciclatge del 
80%. Des de juliol del 2014, 
l’Agència Catalana de Resi-
dus  va avisar que el cànon 
que es paga per dipositar a 
l’abocador les  deixalles no 
reciclades es multiplicaria 

per tres progressivament fins 
el 2020. Actualment continu-
em reciclant només un 25% i 
estem a la cua dels municipis 
de Catalunya. A causa de no 
haver afrontat aquest repte, 
ja hem tingut un sobre-cost 
de 352.000 euros durant el 
període 2015-2017 i, si con-
tinuem així, serà de 976.000 
euros més durant els anys 
2018-2020.”
Segons el grup municipal 
d’ERC, “Aquests augments 
de cost que es van assumint 
en diversos grans contractes 
municipals (deixalles, aigua 
potable, complex esportiu 
Infinit, etc.), junt amb deter-
minats esdeveniments d’en-
treteniment de cap de set-
mana que tenen un dubtós 
retorn econòmic i social, es 
transformen en una elevada 
càrrega econòmica que hem 
de pagar entre tots els igua-
ladins. El problema no és el 
deute per inversions d’etapes 
anteriors. Ciutats com Vic, 
Tortosa, Esplugues o Figue-
res han fet una reducció de 
l’endeutament igual o supe-

ERC afirma que a Igualada es paga més per no avançar

rior a la d’Igualada, sense 
posar uns impostos tant alts. 
L’elevada pressió fiscal s’està 
destinant a despeses que ens 
les podríem estalviar. El go-
vern municipal no ha fet un 
pla de revisió de la despesa 
que permeti gastar menys i 
millor.”

Des d’ERC es recorda que 
“una família igualadina paga 
de mitjana, 2.519€ cada any 
en impostos, taxes i preus. 
Comparat amb ciutats simi-
lars (d’entre 33.000 i 47.000 
habitants), veiem que en to-
tes ells la quantitat a pagar 
és molt inferior: Figueres: 

2.295€, Vic: 2.074€, Vilafran-
ca: 1.938€, Tortosa: 1.892€, 
Olot: 1.759€, Sant Feliu de 
Llobregat: 1.696€, Esplugues 
de Llobregat: 1.544€. És a dir, 
de mitjana les famílies igua-
ladines paguem 633€ més 
que en aquestes altres ciu-
tats.”

del personal municipal per a 
l’any actual i el calendari de 
festes locals a la ciutat per al 
2018, entre altres. Pel que fa 
a l’apartat de Qualitat Urba-
na, es va aprovar l’actualit-
zació de l’inventari de béns 
de l’Ajuntament i dues mo-
dificacions puntuals del Pla 
General d’Ordenació d’Igua-
lada (corresponents als futurs 
Centre Cívic Nord i Campus 
Universitari del Passeig Ver-

daguer). Pel que fa a Acció 
Social i Igualtat, es va acordar 
impulsar l’establiment de re-
lacions d’agermanament amb 
la ciutat francesa de Montlu-
çon i es va resoldre un recurs 
per denegació de subvenció. 
Finalment, a l’apartat d’Hi-
senda, es van aprovar modi-
ficacions en el contracte del 
servei de neteja, una modifi-
cació de crèdit i una operació 
de tresoreria, i tres bonifica-

cions de l’impost sobre cons-
truccions.
També es van debatre i apro-
var dos punts introduïts per 
urgència: d’una banda, la in-
corporació de dos nous càr-
recs eventuals (un Delegat 
de Captació d’Inversions i 
Promoció de Polígons d’Acti-
vitat Econòmica i un Respon-
sable del Pla de Millores als 
Barris i Promoció Turística) 
i, de l’altra, el conveni amb 
la Generalitat per les obres i 
manteniment del nou Arxiu 
Comarcal de l’Anoia a l’antic 
edifici de la Teneria. 
Finalment, pel que fa a les 
propostes no resolutives, es 
van debatre un total de qua-
tre mocions. Se’n van aprovar 
dues; una del PP demanant 
un espai públic en memòria 
de les víctimes del terroris-
me i una de CiU de rebuig a 
la petició de responsabilitats 
patrimonials als imputats pel 
9N. I se’n van rebutjar dues 
més, una de la CUP, ERC i 
DI per a l’ordenació de l’ofer-
ta comercial a Igualada i una 
altra de DI per sol·licitar els 
béns immatriculats per la je-
rarquia catòlica.

TOYOTA IGUALADA 
BUSCA COMERCIAL VENDES

ventas@anoiaautomocio.toyota.es

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
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L ’AECC-Catalunya con-
tra el Càncer ha or-
ganitzat una sèrie de 

teràpies grupals a l’Hospital 
de Igualada per ajudar a fer 
front a la malaltia tant als pa-
cients com als seus familiars. 
Es tracta d’un programa que 
es va posar en marxa ara fa 
un any i del que s’han cele-
brat ja tres taller de 8 sessions 
amb la participació d’unes 25 
persones: “Afrontar el dol”, 
“MoltxViure” i “Creixement 
Post-traumàtic”.
El taller de Creixement 
Post-traumàtic encara està en 
marxa fins el 4 d’agost, des-
près de dos mesos de treball 
setmanal, i participen dones 
amb càncer de mama i cèr-
vix que comparteixen els seus 
testimonis sobre el procés de 
la malaltia en l’àmbit perso-
nal, familiar i laboral. A par-
tir del mes de setembre es po-
saran en marxa nous tallers 
amb diferents temàtiques.
El psicòleg que dirigeix 
aquestes teràpies, Daniel 
Díaz, ha volgut agrair a 
l’equip sanitari i als pacients 
la seva participació en aques-
tes teràpies grupals, així com 

“felicitar a les pacients del 
taller que encara tenim en 
marxa per la seva motivació 
i constància i, en nom d’elles 
i meu, acomiadar a les com-
panyes que han compartit les 
seves vivències i energia amb 
nosaltres i que avui ja no són 
aquí, ja que sempre estaran 
en el nostre record”. Aquest 
agraïment es va fer en un pe-
tit acte en què les pacients 
van regalar un dibuix a tots 
els professionals que les han 
estat atenent en aquest pro-
cés d’atenció. 
Des de l’Hospital d’Igualada 
i el servei d’atenció psico-
lògica al pacient i familiars 
amb càncer de l’AECC de 
Igualada s’ha donat atenció 
a més de 150 pacients amb 
més de 800 visites, 3 teràpies 
grupals i un taller de cures 
en el període 2016/2017.

Què és l’AECC?
L’AECC és una entitat social 
d’àmbit nacional i privada, 
sense ànim de lucre i declara-
da d’utilitat pública. Té repre-
sentació en més de 2.000 lo-
calitats, suma més de 18.000 
voluntaris actius amb el pro-
pòsit de lluitar contra el càn-
cer en totes les seves modali-

L’AECC organitza teràpies grupals a l’Hospital de 
Igualada per pacients oncològics i familiars 

tats i més de 200.000 socis.
El treball de l’AECC es desen-
volupa sota una filosofia de 
col·laboració i suport mutu 
amb les autoritats sanitàries, 
les institucions científiques 
i aquelles altres entitats que 
persegueixen una finalitat 
anàloga a la de l’Associació. 
Tot sota els principis d’ajuda, 
unitat, transparència, pro-
fessionalitat, independència 
i dinamisme.

L’AECC de Barcelona,   amb 
seu a la Gran Via de l’Hos-
pitalet, 199-203 (2a. Planta, 
Accés C) de l’Hospitalet del 
Llobregat - Barcelona,   gesti-
ona els seus propis recursos 
destinats a programes i aju-
des que destinen íntegra-
ment al seu àmbit d’actuació. 
L’AECC de Barcelona és pre-
sent actualment en més de 
90 municipis de la província.
Els objectius principals de 

l’AECC -  Catalunya Contra 
el Càncer són: el suport al 
malalt de càncer i la seva fa-
mília; la prevenció del càn-
cer i la promoció de la salut; 
el foment de la recerca onco-
lògica de qualitat i propera 
al pacient; aquesta missió és 
possible gràcies als progra-
mes de voluntariat; i la mo-
bilització social i de recursos 
i la sostenibilitat econòmica 
de l’entitat.

REDACCIÓ / LA VEU 

L es autolesions no suïci-
des fan referència a con-
ductes com tallar-se o 

cremar-se a un mateix. Aquest 
tipus de comportaments són 
en l’actualitat un problema de 
salut pública, degut al seu aug-
ment i als riscos que comporta. 
Aquest article, publicat aquest 
mes de juliol en la revista 
Psychiatry Research. recull 
els resultats d’una investigació 
liderada pel Dr. Daniel Vega 
(Servei de Psiquiatria del Con-
sorci Sanitari de l’Anoia). En 
ella van participar 274 joves 
d’entre 18 i 30 anys. D’aquests, 
238 es van reclutar a la pobla-
ció d’Igualada. La resta (36), 
eren pacients amb diagnòstic 
de trastorn límit de la perso-
nalitat (TLP) que cometien 
autolesions  (p.e., tallar-se a un 
mateix) i que feien tractament 
a les unitats de TLP (Trastorn 

Límit de la Personalitat) del 
Consorci Sanitari de l’Anoia i 
de l’Hospital de Sant Pau. 
Dels 238 participants de la co-
munitat, el 32.7% va reportar 
haver-se autolesionat més de 
5 cops al llarg de la seva vida 
(el 20.69% havia realitzat al 
menys un episodi en l’últim 
any). Aquest percentatge, apa-
rentment elevat, és congruent 
al que han trobat altres estudis 
similar en adults joves i adoles-
cents. De manera interessant, 
en aquest estudi es va poder 
evidenciar com aquells joves 
que s’autolesionaven puntua-
ven més alt en mesures de de-
pressió, ansietat, i símptomes 
característics del TLP. Aquesta 
troballa suggereix la impor-
tància que pot tenir la detecció 
precoç de les autolesions en 
contextos no clínics, per tal de 
poder tractar l’abans possible a 
aquells joves en risc. 
D’altra banda, a l’article es com-

para també a els joves de la co-
munitat que s’autolesionen amb 
aquells que tenen ja un diagnòs-

tic de TLP. Aquestes anàlisis re-
vela certes similituds i algunes 
diferències que poden ajudar a 

Explorant la relació entre l’autolesió no suïcida i el trastorn límit 
de la personalitat en adults joves

entendre l’autolesió no suïcida, 
el TLP i la relació entre ambdós. 
En l’actualitat, el grup de re-
cerca en neurociència i salut 
mental del Consorci Sanitari 
de l’Anoia continua investigant 
aquest fenomen creixent. El 
seu investigador principal, el 
Dr Daniel Vega, ha impulsat 
la creació del Grup d’Estudi i 
Tractament de les Autolesions 
(GRETA), on també partici-
pen diferents professionals de 
l’Hospital Clínic, el de Sant 
Pau, Sant Joan de Déu, Parc 
Taulí i Althaia Manresa.

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.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
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A quest mes de juliol 
finalitza una nova 
edició de l’Estiu 

Jove, la iniciativa que anual-
ment impulsa el departament 
de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb un ampli 
programa d’activitats lúdi-
ques i de formació per aques-
ta franja d’edat dins el període 
de vacances. El projecte vol 
estimular, a més, la participa-
ció juvenil local fora de l’àm-
bit formal, treballar diferents 
valors com la cohesió, el com-
promís i l’empoderament i ge-
nerar espais de convivència i 
iniciativa, tots ells emmarcats 
dins el Pla Local de Joventut. 
Aquest any, la proposta d’ac-
tivitats ha treballat diferents 
àmbits. Per exemple, el de 
l’aprenentatge digital i artís-
tic, amb propostes com casals 
de robòtica, casals d’aplica-
cions per a mòbils i tallers 
de dibuix manga. També les 

oportunitats per a menors a 
l’estranger, les alternatives de 
viatge low cost per a joves o la 
mobilitat internacional, amb 
el cicle de xerrades del Cam-
pi qui Pugui o amb xerrades 
dirigides a famílies i joves de 
com treballar d’au-pair o d’as-
sistent lingüístic a l’estranger. 
L’apartat de l’agenda musical 
ha estat novament un dels 
capítols més destacats, amb 
l’edició 2017 del Certamen de 
Música Jove, i també s’ha po-
sat l’accent en la formació en 
el lleure i la participació ju-
venil, amb cursos de premo-
nitors i amb el camp de tre-
ball Fes-t’ho jove, centrat en 
la cultura de pau i en què un 
total de vint joves han fet re-
alitat, com cada any, un pro-
jecte d’aprenentatge i servei a 
la ciutat, desenvolupant una 
campanya de sensibilització. 
Una de les principals nove-
tats enguany ha estat l’Agen-
da +16, un seguit d’activitats 
puntuals de diferents temàti-

L’Estiu Jove d’Igualada finalitza la seva edició 2017 
amb el Camp de Treball i l’Agenda +16

ques com acroioga, cosmètica 
natural o confecció de bosses, 
adreçades per a joves a partir 
de 16 anys. Hi ha hagut un alt 
nivell de participació en tot 

el programa i, actualment, el 
departament de Joventut ja 
està preparant la programació 
d’activitats de tardor i hivern, 
que obrirà les inscripcions a 

partir del 14 de setembre. Es 
podran fer on-line a www.
igualadajove.cat o presenci-
alment a l’equipament juvenil 
La Kaserna.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM) 
posa en marxa una 

campanya per mostrar als 
ciutadans com realitzar pri-
mers auxilis, a través de 15 
vídeos on s’ensenyen les pau-
tes per a la realització d’una 
primera intervenció en cas 
d’emergència.
Els vídeos estan adreçats al 
ciutadà i tenen una durada 
d’aproximadament dos mi-
nuts. Amb un enfoc entene-
dor i didàctic, els professi-
onals del SEM exposen les 
pautes bàsiques per realitzar 
els primers auxilis davant una 
emergència mèdica.
L’any 2016, el Sistema 
d’Emergències Mèdiques va 
realitzar 1.987 serveis on la 
persona atesa presentava una 
aturada cardíaca. En aques-
ta tipologia d’incident, saber 
què cal fer els primers minuts 
és clau per poder salvar-li la 
vida. Per aquest motiu, un 
dels vídeos presentats combi-
na la formació en reanimació 
cardiopulmonar amb la uti-

lització dels desfibril·ladors 
(DEA), a fi de reforçar el bon 
ús d’aquests, que actualment 
estan en ple desplegament 
per tot Catalunya.
Com detectar un ictus, què 
cal fer davant d’una convul-
sió o d’un ennuegament, són 
alguns exemples de les temà-
tiques que es resolen amb els 
audiovisuals, a través d’in-
dicacions senzilles i pautes 
d’actuació bàsiques. Així ma-

teix, es pretén acabar amb fal-
sos mites, com ara aplicar oli 
en una cremada o donar llet 
davant una intoxicació.
Per altra banda hi ha un se-
guit de vídeos que tracten te-
màtiques estacionals com ara 
què fer en cas de patir un cop 
de calor, una picada d’un in-
secte o una medusa o, inclús, 
com s’aplica correctament un 
broncodilatador. 
Amb aquesta campanya es 

El SEM mostra als ciutadans com fer primers auxilis amb 15 
vídeos didàctics protagonitzats pels seus professionals

pretén sensibilitzar a la po-
blació per tal que, davant una 
emergència, truqui al telèfon 
112. Per qualsevol altra infor-
mació o dubte sobre salut, cal 
trucar al 061 CatSalut Res-
pon.
La difusió online es farà a 
través dels llocs web i xarxes 
socials dels departaments de 
Salut i Interior. Per altra ban-
da, la difusió offline es farà a 
les sales d’espera dels hospi-

tals, CAP i CUAP.
Els vídeos s’han subtitulat per 
facilitar la seva comprensió i 
visualitzar-los sense so, tant 
a les xarxes socials com a les 
pantalles de les sales d’espera 
d’hospitals, CAP i CUAP. A 
més a més, se n’han fet ver-
sions en format reduït de 20 
segons, que condensen la in-
formació bàsica de realització 
dels primers auxilis.
Els vídeos han comptat amb 
la inestimable col·laboració 
de professionals del SEM que, 
de manera voluntària, han in-
tervingut en els audiovisuals 
ja sigui explicant com realit-
zar els primers auxilis o fent 
de figurants que pateixen les 
situacions descrites.

L’objectiu és explicar 
al ciutadà com 
actuar en una 

primera intervenció i 
conscienciar de 

la trucada al 112 
en cas d’emergència
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E l passat dilluns dia 24 
de juliol va tenir lloc el 
primer sopar del curs 

2017-18. D’aquesta manera, 
la Junta encapçalada per la 
Sra. Eva Panicello, donava 
inici al seu any rotary.
Ens va acompanyar en aquest 
sopar l’eurodiputat pel PDe-
Cat Ramon Tremosa que està 
enrolat en el grup Lliberal 
(ALDE, Aliança Lliberal de 
Demòcrates per Europa).
Com sempre que hi ha confe-
renciant, els sopars de Rotary 
Club Igualada són oberts a 
tothom. Aquesta vegada ens 
van acompanyar al voltant de 
80 persones. 
El Sr. Ramon Tremosa és eu-
rodiputat des de l’any 2009, 
per tant, fa 8 anys. En el de-
curs d’aquest temps ha tingut 
diferents càrrecs en el Parla-
ment Europeu. En l’actualitat 
és el Coordinador del grup 
ALDE a la Comissió d’Eco-
nomia.
El Sr. Tremosa va iniciar la 
seva breu intervenció (ell 
mateix va anunciar que seria 

breu, perquè volia que els as-
sistents li fessin preguntes), 
explicant la portada i contin-
gut del seu nou llibre –que va 
aprofitar per presentar i sig-
nar a qui ho va voler L’Europa 
que han fet fracassar.
El Sr. Tremosa, amb fàcil verb 
i comunicació entenedora, va 
comentar la seva visió actual 
d’Europa i les seves crisis -re-
fugiats, econòmiques, brexit, 
etc..- i va acceptar totes les 
preguntes que si li van for-
mular... també, evidentment, 
les referents a Catalunya. Va 
formular una visió positiva 
del procés i el convenciment 
que Europa el viu amb positi-
va expectació. 
La tertúlia, que va començar 
molt d’hora –abans de les 10 
h.- es va allargar fins al vol-
tant de les 12, prova manifes-
ta de l’interès que la seva visi-
ta i intervenció va despertar.
Finalitzat el sopar, i ja en ab-
sència del Sr. Tremosa, a les 
taules encara es debatien te-
mes que havien sortit en la 
seva intervenció. Climato-
lògicament, la nit també va 
acompanyar.     

Conferència de Ramon 
Tremosa al Rotary
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E l London Bar, un dels 
locals amb més histò-
ria de la ciutat de Bar-

celona, reobrirà després d’es-
tar més d’un any tancat i d’una 
gran incertesa sobre el futur a 
causa de la mort, el maig del 
2016, de l’antiga propietària 
de l’establiment, Eli Bertrán. 
En el seu testament, que s’ha 
obert fa pocs mesos, Eli Ber-
trán ha deixat en herència el 
mític local a Carlos Raluy, 
creador l’any 1983 del Circ 
Històric Raluy, amb l’objectiu 
que el local tingui continuïtat 
i no tanqui, segons publica la 
revista ZIRKÒLIKA en el seu 
número 53, corresponent a 
l’estiu.
El projecte de Carlos Raluy 
és restaurar el local i que l’es-
tabliment del carrer Nou de 
la Rambla 34, a Ciutat Vella 
(Barcelona), torni a situar el 
London Bar en el centre de 
la vida cultural de Barcelona 
com a punt de trobada de la 
gent de la cultura i amb es-

pectacles de varietats. Carlos 
Raluy és el quart propietari 
del London Bar. 
La companyia circense -amb 
arrels igualadines- està ac-
tualment instal·lada a Tor-
redembarra, en el marc d’una 

Carlos Raluy, del Circ Històric
Raluy, hereta el mític London Bar

gira de dos mesos per la Cos-
ta Daurada, i a partir del mes 
de desembre farà una tempo-
rada de quasi tres mesos al 
Port Vell de Barcelona amb 
l’espectacle Fortius.

REDACCIÓ / LA VEU 

A partir del dimarts, 1 d’agost, 
i fins el dilluns, 28 d’agost, 
ambdós dies inclosos, totes les 
zones blaves d’Igualada seran 
gratuïtes i, per tant, no caldrà 
pagar per estacionar els vehi-
cles en les àrees d’aparcament 
controlat. Sí que serà obligato-
ri, en canvi, fer-ho a partir del 
dimarts, 29 d’agost, l’endemà 
de Festa Major. Aquesta me-

sura de gratuïtat afecta espe-
cíficament les zones blaves, 
però els aparcaments soterrats 

Zones blaves gratuïtes fins el 28 d’agost

de la ciutat conserven les se-
ves condicions habituals. Des 
del departament de Mobilitat 
de l’Ajuntament es recorda, 
a més, que a l’aparcament de 
l’Hospital Igualada Nord tots 
els usuaris disposen d’una 
hora d’estacionament gratuït 
i els ciutadans de bona part 
dels municipis de la comarca 
que hi hagin d’ingressar tenen 
a disposició una targeta vint-i-
cinc hores gratuïtes.

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



LES PLATAFORMES DE FINANÇAMENT PARTICIPATIU DOBLEN EL SEU VOLUM EN UN ANY

“No cal que vostès ens deixin en préstec allò que vostès calculen 
malament. Calculin bé i ja no cal FLA”.

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

El PIB a CAT segueix creixent i molt és clau per seguir reduint 
l’atur i per millorar la qualitat de l’ocupació

¿Cuántas ‘ciudades de la luz’ hay en ESP? ¿Cuánto dinero 
se ha despilfarrado y se debe? ¿Y las responsabilidades?

JESÚS BRUGUÉS
Enginyer responsable Obra Civil . Grup Carles enginyeria . 
@grup_carles

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

E n l’últim sopar de la UEA, el Conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, Sr Josep Rull, va anunciar, crec 
que per sorpresa de molts, el que conside-

ro una bona notícia per a la comarca de l’Anoia, en 
general, i per a la Conca d’Òdena, en particular: La 
Generalitat de Catalunya impulsarà un nou Pla Di-
rector Urbanístic (PDU) per facilitar, en el nostre ter-
ritori, noves superfícies per a implantació d’activitats 
econòmiques (polígons industrials, en llenguatge més 
col·loquial).
En un article meu, publicat en aquest mateix periòdic, 
en data 28-10-2016, ja feia una anàlisi dels avantatges 
i els inconvenients que presenten els nostres polígons 
industrials i uns dels inconvenients importants eren 
precisament les dimensions de les parcel·les i les seves 
infraestructures bàsiques.
Efectivament, les parcel·les dels nostres polígons actu-
als són quasi exclusivament, de superfície petita i difí-
cilment agrupables, degut a la seva pròpia topografia i 
a les condicions d’urbanització que presenten.
Per altra banda, les infraestructures generals d’aquests 
polígons no es troben adequades a activitats de grans 

EVA PANICELLO VALLS
Sòcia fundadora de Saf Gestió Empresarial
@EvawPanicello

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
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RISCOS DE NO COMPLIR AMB LA LEGALITAT? 

EL “COMPLIANCE” I LES PIMES implantacions i als requeriments reglamentaris actuals, 
bàsicament per exigències mediambientals i de segure-
tat d’obligat compliment i exigència social, raonable en 
les activitats econòmiques d’avui en dia.
Deia al principi, que l’anunci del Conseller Rull era una 
bona notícia: amb el nou PDU anunciat, classificant 
sectors per activitats econòmiques, un d’ells adaptat a 
l’activitat històrica de l’Anoia, que és l’adobat de pells i 
processos vinculats, i un altre, de grans superfícies (es 
parla de 300 Ha), per a noves activitats econòmiques, 
que segur que es contemplaran entre elles les de grans 
dimensions, de les quals avui en dia hi ha demanda 
creixent al nostre país i que actualment el territori no 
pot satisfer.
A més, aquesta bona notícia d’ampliar a l’Anoia la su-
perfície de polígons d’activitat econòmica, ve recolzada 
pels responsables dels municipis de la Conca, directa-
ment afectats per aquest anunciat PDU.
Crec que aquestes actuacions posen en valor els avan-
tatges geogràfics, de comunicació, de tradició industrial 
i de riquesa social de la nostra comarca, que ben projec-
tades i desenvolupades, han de ser beneficioses per a la 
comarca i per als seus ciutadans.

EVA PANICELLO

Clarament s’està introduint 
per part del Legislador,el 
concepte de bona gestió 

empresarial del risc, 
com a element rellevant.

JESÚS BRUGUÉS

Efectivament, les parcel·les dels 
nostres polígons actuals són quasi 
exclusivament, de superfície petita 
i difícilment agrupables, degut a la 
seva pròpia topografia i a les condi-
cions d’urbanització que presenten.

X. MORALESJ. BRUGUÉSE. PANICELLO

XAVIER MORALES Economista
@xm300

E l Codi Penal espanyol inclou, amb 
efectivitat des de l’any 2010 la res-
ponsabilitat penal de les persones 
jurídiques (societats anònimes, so-

cietats limitades, etc) per delictes comesos pels 
seus directius i empleats. La idea és que l’empre-
sa també pot ser culpable, si no ha fet res espe-
cial per evitar-ho.
Clarament s’està introduint per part del Legisla-
dor, el concepte de bona gestió empresarial del 
risc, com a element rellevant.
Si l’empresa en l’exercici d’aquesta bona gestió 
del risc, introdueix elements i models de pre-
venció i supervisió que dificultin la comissió de 
delictes, llavors l’empresa pot quedar exempta o 
minorada la seva responsabilitat penal, perquè 
ha fet tot el raonablement possible perquè no es 
produeixi el delicte (veure art.31 bis).
El anomenat “Compliance” (o compliment) és 
precisament el que venim de dir : una sèrie d’ac-
tuacions preventives per part de l’empresa, per 
tal d’evitar o minorar el risc que els directius o 
empleats cometin delictes dels quals l’empresa 
també n’hagués de respondre penalment.
Aquesta normativa com es tradueix a la pràc-
tica ? Doncs en uns models de prevenció i en 
la seva supervisió, que l’empresa porta a terme 
i que encarrega en la persona d’un empleat res-
ponsable (Compliance Officer) que assegura el 
compliment i seguiment d’aquesta tasca, des-
prés de rebre l’adequada formació “on line”.
Com resoldre aquest risc des del món de la ges-
tió d’una Pime ?
Cal contactar amb una empresa especialitzada 
en gestió de riscos, qui elaborarà per la pime el 
model particularitzat i el sistema d’informació 
i procediment de preses de decisions per tal 
d’impedir o minorar delictes. Aquesta empresa 
també en certifica el procediment a tots els pos-
teriors efectes i a l’hora també forma a la perso-
na que des de la Pime en tindrà cura,mitjançant 
un curs “on line” expedint la titulació de “Com-
pliance Officer”.
Que guanyo com a Pime tenint aquest procedi-
ment certificat i aquest empleat format i titulat?
En primer lloc, estar dins la llei, i en segon lloc, 
en cas de possibles problemes, és l’única mane-
ra de quedar eximit com a empresa d’aspectes 
penals, i evitar-ne d’altres conseqüències com 
possibles multes, dissolució de la persona ju-
rídica, suspensió d’activitats, inhabilitació per 
rebre subvencions públiques, etc   

Fa un parell de setmanes  es signava El 
Pacte Nacional per la Indústria entre el 
Govern i els principals agents socials amb 
l’objectiu de potenciar el sector industrial i 

aconseguir que en els propers anys arribi a un pes 
del 25% sobre el PIB català. Per fer-ho el Pacte pre-
veu el desplegament de mesures en l’àmbit de la in-
ternacionalització, la formació, les infraestructures, 
el cost de l’energia o la indústria 4.0. 

La nostra PiME industrial és possible que s’hagi 
obert als mercats internacionals, potenciï la capa-
citació dels seus col·laboradors, etc... però resultarà 

LES PIMES TAMBÉ FABRIQUEN SOLUCIONS

insuficient a mig termini. La progressiva implantació 
de la indústria 4.0, les tecnologies que afavoreixen la 
relació directa fabricant-client i el canvi de paradig-
ma en l’eix propietat-disponibilitat ens aboquen a més 
canvis en els mercats, els canals i els productes.
Grans empreses industrials han interpretat aquests can-
vis i han mudat de fabricants de productes estàndards 
i especialitzats cap a fabricants de serveis-solucions, 
procés que els gurus anomenen Servitització (amb per-
dó per la paraulota). Alguns exemples: el fabricant de 
trens CAF va passar de prestar serveis de manteniment, 
a executar projectes en mà i en darrera instància ges-
tionar concessions. La coneguda fabricant d’equips de 
impressió i multi-funcions Xerox cobra als clients finals 
per pàgina impresa. En un sentit similar, Rolls Royce en 
la seva divisió de producció de motors per a la aviació 
factura per hores de vol.
La Servitització no és necessàriament una estratè-
gia guanyadora per a totes les PiMES industrials, és 
important entendre els riscos i costos d’avançar en 
aquest camí i els que afrontem de no fer-ho. Així 
doncs cal iniciar una reflexió oberta i col·laborativa 
amb els nostres clients de quins són els serveis i so-
lucions que realment necessiten i traçar el camí per 
transformar una fàbrica de productes en un col-
laborador que ofereix solucions.   

La Servitització no és necessà-
riament una estratègia gua-

nyadora per a totes les PiMES 
industrials, és important 

entendre els riscos i costos 
d’avançar en aquest camí i els 

que afrontem de no fer-ho.
X. MORALES



CONCA D’ÒDENA / LA VEU 

L a Comissió de Política 
Territorial i Urbanis-
me de Catalunya (CP-

TUC), presidida pel director 
general d’Ordenació del Ter-
ritori i Urbanisme, Agustí 
Serra, ha aprovat avui iniciar 
la redacció d’un Pla director 
urbanístic (PDU) d’activi-
tat econòmica de la Conca 
d’Òdena, recollint així la de-
manda dels ajuntaments de 
la comarca.
La Conca d’Òdena ocupa 
una posició central a Catalu-
nya i a la comarca de l’Anoia, 
una bona situació reforçada 
per les infraestructures que 
hi transcorren. També és un 
terreny amb relleu suau, ca-
racterística que el fa apte per 
a la construcció d’equipa-
ments industrials i logístics 
d’alta capacitat.
Històricament, la Conca 
d’Òdena ha acollit una im-
portant activitat industrial 
i terciària i els seus munici-
pis col·laboren per impulsar 
sectors estratègics com el del 
gènere de punt, els adobats 
de pell, la salut i les tecnolo-
gies de la comunicació.

Nova generació de plans di-
rectors
Amb la voluntat de continuar 
desenvolupant aquestes ac-
tivitats econòmiques, el Pla 
director urbanístic (PDU) de 
la Conca d’Òdena, aprovat el 
2008, ja preveia diverses ac-
tuacions supramunicipals.

No obstant, la regulació 
d’aquestes actuacions no es 
va poder concretar atesa la 

Impuls a la redacció d’un Pla director urbanístic a la 
Conca d’Òdena per posar al mercat nou sòl industrial
El Pla classificarà i ordenarà un sector de més de 300 hectàrees de superfície per a activitats econòmiques al nord d’Igualada, ja 
previst en el planejament urbanístic vigent

limitació de facultats que la 
legislació urbanística ator-
gava en aquell moment als 
PDU. Per això es va fer mit-
jançant l’establiment de di-
rectrius que no permetien 
actuacions immediates i que 
caldria concretar a través de 
les figures de planejament 
urbanístic municipal.
És a partir d’una modifica-

ció legislativa de l’any 2012 
que els PDU sí que tenen la 
capacitat de classificar i qua-
lificar sòl, delimitar i orde-
nar sectors supramunicipals 
i possibilitar la seva execució 
directa.
 
Nou sòl per a activitats eco-
nòmiques
És per això que el Departa-

ment de Territori i Soste-
nibilitat redactarà un PDU 
d’abast supramunicipal que 
classificarà i ordenarà di-
versos sectors per acollir 
activitats econòmiques: un 
de més de 300 hectàrees, al 
nord d’Igualada, que perme-
trà disposar de parcel·les de 
grans dimensions, i un altre 
sector discontinu, que en 
total abasta un àmbit de 43 
hectàrees, a l’oest d’aquesta 
ciutat. Aquest darrer podria 
acollir els adobers actual-
ment instal·lats al barri del 
Rec d’Igualada.
L’impuls a aquest nou Pla 
director comportarà la ne-
cessitat de modificar el PDU 
de la Conca d’Òdena de 2008 
i de replantejar el PDU del 
Parc d’innovació del cuir i 
la marroquineria d’Iguala-
da-Jorba, aprovat inicial-
ment, per integrar-lo en el 
nou document.
A més d’ordenar aquests 
sectors, el nou PDU esta-
blirà determinacions per al 
desenvolupament urbanístic 
sostenible, la mobilitat de les 
persones i les mercaderies, el 
transport públic, la protecció 
del paisatge i el manteniment 
dels valors culturals i histò-
rics de la Conca d’Òdena.

El nou PDU integrarà 
també l’àmbit a on es 
podran traslladar els 
actuals adobers del 

barri del Rec 

Encerclat en rosa, el nou sector per a activitats econòmiques que s’ordenarà i, en blau, les possibles 
ubicacions per als adobers. / TES

Històricament, la Conca 
d’Òdena ha acollit una 

important activitat 
industrial i terciària en 

diversos sectors

COMARCA  |  15Divendres, 4 d’agost de 2017



16  |  COMARCA Divendres, 4 d’agost de 2017

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’alcaldessa Noemí Trucharte 
i la presidenta de l’Associació 
de Comerciants del Mercat 
de Sant Hilari, Conxita Roca, 
han signat un nou conveni de 
col·laboració per a la promo-
ció i difusió  del Mercat Mu-
nicipal. A l’acte també hi ha 
participat el 1r Tinent d’Al-
calde i regidor de Promoció 
Econòmica,  Francisco Pala-
cios.
L’ajuntament continuarà 
oferint suport econòmic i 
logístic per a contribuir al 
foment del Mercat i al desen-
volupament de diferents 
activitats encaminades a la 
promoció dels comerços ins-
tal·lats en aquest equipament 
municipal. A través d’aquest 
conveni també es dona suport 
a les accions i iniciatives que 
es plantegin per augmentar el 
grau de qualificació i compe-
titivitat del Mercat així com la 
seva projecció a l’exterior.

En el marc d’aquest conveni, 
els comerciants del Mercat 
de Sant Hilari, desenvolupen 
diferents campanyes durant 
l’any. A la primavera, el Mer-
cat et regala una flor; aquests 
mesos d’estiu estan fent una 
campanya per fomentar l’ús 
de bosses reutilitzables i  de 
cara al setembre, participen 
activament a la Festa Major, 

L’ajuntament de Vilanova renova el 
compromís amb els comerciants del 
Mercat de St. Hilari

amb la sardinada popular, i al 
Vilashopping, amb una para-
da de tapes amb productes de 
mercat.
Durant el darrer trimestre 
de l’any, els comerciants 
del Mercat també organit-
zen un acte familiar entorn 
a la Castanyada i per Na-
dal, també preparen una 
campanya especial.

VILANOVA DEL C. / J. BAR-
CADIT 

El passat diumenge dia 23 la 
Colla Excursionista de Vila-
nova del Camí es desplaçà a 
Andorra per pujar al pic de 
Thoumasset de 2.743m d’al-
çada. L’excursió començà en 
territori andorrà, però aquest 
cim es troba al departament 
francès de l’Arieja. 
Els 31 participants vam co-
mençar a caminar des de 
l’aparcament de Sorteny 
(1.760m) per enfilar la vall 

de Rialb, passant a prop del 
refugi del mateix nom. Poc 
després vam deixar aquesta 
vall per dirigir-nos al coll de 
Siguer (2.399m), punt fronte-
rer entre Andorra i França. A 
poca distancia del coll, ja en 
territori francès, vam passar 
pel costat de l’estany Blau de 
considerables dimensions, en 
un entorn de gran bellesa. Un 
cop superat l’estany enfilarem 
el fort pendent que ens que-
dava fins al cim del Toumas-
set. 
La vista és espectacular, un 

mar de cims als 360 graus, 
entre ells la Pica d’Estats, el 
punt més alt de Catalunya. 
Després de fer un bon grapat 
de fotos, vam tornar a l’estany 
Blau on vam dinar, per con-
tinuar la baixada pel mateix 
camí que havíem pujat.
Volem agraïr aquesta bonica 
sortida als nostres guias Toni 
Sevilla i Jordi Bacardit.
La propera sortida serà el  dia 
3 de setembre, a la tornada de 
les vacances d’estiu.
Bones vacances a tothom i 
fins aviat!!! 

Pic de Thoumasset  amb La Colla 
Excursionista de Vilanova del Camí

COMARCA / LA VEU 

E l servei GPS (Grup de 
Promoció de la Salut) 
Anoia Jove es va posar 

en marxa a principis de juli-
ol a La Pobla de Claramunt i 
aquestes setmanes visitarà al-
tres localitats de la comarca 
El Servei Comarcal de Jo-
ventut del Consell Comarcal 
de l’Anoia torna a engegar 
el servei GPS mòbil per als 
Ajuntaments amb l’objectiu 
de promocionar hàbits salu-
dables entre el col·lectiu ju-
venil. Es tracta del programa 
GPS (Grup de Promoció de la 
Salut) Anoia Jove, una auto-
caravana que s’instal·la en els 
actes juvenils nocturns dels 
municipis que la sol·liciten i 
on les tècniques de Joventut 
del Consell informen sobre 
hàbits saludables i conductes 
responsables i segures, a més 
de proporcionar preservatius 
i alcoholímetres d’un sol ús de 
forma gratuïta i fer proves d’al-
coholèmia digitals. 
Enguany, el GPS mòbil Anoia 
Jove es va estrenar divendres 
1 de juliol a la festa major de 
La Pobla de Claramunt, on 
va registrar una elevada assis-
tència de joves. A l’estand s’hi 
pot trobar ampli material in-
formatiu sobre qüestions com 
ara el consum responsable de 
substàncies, la prevenció de 
riscos en les relacions sexuals i 
la prevenció de riscos associats 
amb el consum i la conducció 
segura. També s’hi reparteixen 
preservatius, alcoholímetres 
d’un sol ús i es realitzen proves 
d’alcoholèmia digitals per als i 
les joves que han de conduir, 
així com dinàmiques de sensi-
bilització i conscienciació so-
bre l’efecte de les drogues. 
El projecte incorpora també 
aquest any, i de forma insòlita, 
el protocol d’agressions sexis-
tes en festes d’oci nocturn, i, 

conseqüentment, el Punt Lila. 
Aquest espai permet donar su-
port a les persones afectades 
en viure o en veure una agres-
sió sexista, i tractar el tema de 
la manera més adequada. 
El programa GPS Anoia Jove 
ja fa més de 5 anys que volta 
per les festes d’estiu de la co-
marca treballant per a la pre-
venció i reducció de riscos. 
Com a novetat, enguany s’ha 
iniciat una nova intervenció 
dirigida als i les joves que or-
ganitzen esdeveniments als 
seus municipis (associacions 
juvenils, consells de joves, etc.) 
anomenada Festes de Qualitat: 
una formació on es sensibilitza 
en la dispensació i el consum 
responsable d’alcohol i altres 
substàncies així com de festes 
lliures d’actituds sexistes. L’ob-
jectiu principal és apoderar els 
mateixos joves en qüestions de 
salut per tal que siguin ells ma-
teixos els agents del canvi. A la 
formació Festes de Qualitat, 
que es va dur a terme al mes 
de maig i oberta a totes les en-
titats i altres grups de joves de 
la comarca, hi van participar 
els i les joves del Barrufet Roig 
de La Pobla de Claramunt, 
l’Eixam de Piera, el Jovent de 
Vallbona d’Anoia i La Polse-
guera de Calaf.  
La carpa GPS Anoia Jove visi-
tarà en els dies vinents diver-
sos municipis amb motiu de 
les seves festes majors i altres 
esdeveniments populars. Al 
llarg de tot l’any, es duran a 
terme un total de 14 interven-
cions. 
Els Ajuntaments que estiguin 
interessats en aquest servei 
poden sol·licitar-lo al Servei 
de Joventut del Consell Co-
marcal, trucant al 938051585 
o bé escrivint un correu elec-
trònic a joventut@anoia.cat. 
Per més informació podeu 
consultar el blog www.gpsjo-
ve.wordpress.com.  

El GPS mòbil roda pels 
municipis de la comarca
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MONTBUI / LA VEU 

L a festa d’enguany, cele-
brada el darrer cap de 
setmana de juliol, va 

aplegar en aquests petits nu-
clis rurals aprop de 200 per-
sones en els dos dies. 
Les activitats del dissabte van 
començar amb el tradicional 
campionat de bitlles catalanes 
a càrrec del Club de Bitlles 
Igualada.  En la categoria in-
fantil van participar 11 nens 
i nenes menors de 14 anys, i 
van tenir un petit detall per 
a tots els participants.  En la 
categoria adult amateur: Toni 
Martínez i Carles Rica van ser 
els que van obtenir més pun-
tuació. I en la categoria fede-
rats, van classificar-se Hermi-
ni Badia i Joan Balcells.
Abans del sopar al rostoll, van 

ser el moment de la presen-
tació literària a càrrec d’Ori-
ol Solà i Prat, del seu darrer 
treball de recerca i escriptura, 

Alta participació a la Festa Major del Saió i Coll del Guix

MONTBUI / LA VEU 

E ndesa ha finalitzat els 
treballs de renovació 
tecnològica a la subes-

tació de Sant Margarida de 
Montbui, a l’Anoia, amb la fi-
nalitat de millorar la qualitat 
del subministrament elèctric, 
així com de reforçar la segu-
retat i la fiabilitat del servei. 
Aquesta actuació, que benefi-
cia de manera directa a un to-
tal de 25.500 clients repartits 
entre 15 municipis de l’Anoia, 
2 de la Segarra, 1 del Baix Llo-
bregat i 1 de la Conca de Bar-
berà, ha suposat per a la Com-
panyia una inversió de 19.000 
euros.
Les tasques realitzades en 
aquesta instal·lació, ubicada 
al quilòmetre 4 de la carrete-
ra de Valls, han consistit en la 
renovació de dos interruptors 
de les bateries de condensa-
dors (uns elements que tenen 

la finalitat de reduir les pèrdu-
es ocasionades per la potència 
reactiva i augmentar la tensió 
de la xarxa). Així doncs, s’han 
substituït els antics, d’oli, per 
uns de nova tecnologia, encap-
sulats, que contenen un gas de 
característiques especialment 
aïllants. Aquest sistema redu-
eix la necessitat de manteni-
ment, ja que el gas incorporat 
s’autoregenera, a diferència de 
l’oli que pateix una descompo-
sició gradual. A més d’aquesta 
millora, el material conté pro-
pietats dielèctriques, fet que 
impedeix una bona conducció 
de l’electricitat i disminueix el 
risc d’incidència, gràcies a la 
seva alta estabilitat tèrmica i 
química.
També s’han renovat els siste-
mes protectius d’aquestes ba-
teries amb la instal·lació d’un 
nou sistema electrònic que 
en controla el seu funciona-
ment. Així mateix, s’han subs-

Endesa millora el servei a 19 municipis amb la reforma 
tecnològica d’una subestació de l’Anoia
Els treballs han suposat una inversió de 19.900 euros i permetran 
augmentar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric

tituït els cablejats i els xàssis 
d’aquests elements.
Aquesta actuació millora la 
qualitat del subministrament 
elèctric a clients dels muni-
cipis d’Argençola, Bellprat, el 
Bruc, Castellolí, Copons, els 
Hostalets de Pierola, Igualada, 
Jorba, Montmaneu, Òdena, 
Piera, la Pobla de Claramunt, 
Sant Martí de Tous, Santa 
Margarida de Montbui i Vi-
lanova del Camí (a l’Anoia); 
Collbató (al Baix Llobregat); 
Santa Coloma de Queralt (a 
la Conca de Barberà); Sant 
Guim de Freixenet i Talavera 
(a la Segarra).
Amb aquest tipus d’actuaci-
ons, des de la Companyia es 
treballa per millorar les ins-
tal·lacions i infraestructures 
elèctriques, adaptant-les a les 
últimes tecnologies disponi-
bles, amb l’objectiu de seguir 
oferint un servei de qualitat a 
tots els clients.

que ofereix una mirada so-
bre l’educació al món rural 
en els anys de la posguerra i 
fins als anys 80, contextua-

litzat amb l’escola Mixta d’El 
Saió (el llibre està previst que 
estigui publicat al setembre).  
Va tancar la nit un espectacle 
de màgia i humor amb el Mag 
Nani que va interactuar amb 
el públic tant des de l’escenari 
com amb petits trucs de mà-
gia d’aprop, fent passar una 
magnífica mitjanit a tots els 
assistents.
El diumenge, va tenir lloc una 
Missa amb el Mossèn Josep 
Aribau, amb l’esperat acom-
panyament musical de cordes 
dels professors Aula Orques-
tra de Montbui. I finalment, 
el tradicional vermut popular 
i amenitzat pel trio anoienc 
Som-hi Band.

Agraïments 
Aquesta festa i trobada in-

tergeneracional ha estat 
possible gràcies a la col·la-
boració desinteressada de 
moltes persones, així com co-
merços, entitats i empreses:  
Agro-Igualada, Globus Kon-
Tiki, Congelats Xaloc, Can 
Passanals, El Cometa-La Ta-
verna del Pla (del Barri gòtic 
de Barcelona), Perruqueria 
Fani, Servi-Camp, Restaurant 
La Tossa, Carnisseries Gual, 
Molins de la Font Trobada, 
Embotits Tudela, Mas Buret, 
Pizzeria Munich, Club de 
Bitlles Igualada, Fruits Secs 
Anna i Restaurant El Savi.
L’organització vol agrair tam-
bé el suport de l’Ajuntament 
de Sta. Mgda. de Montbui per 
fer possible aquesta trobada 
festiva anual, i que es va recu-
perar fa 11 anys. 

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

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

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

Advocats
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

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

E ls nuclis de la Torre de 
Claramunt Vilanova 
d’Espoia i Pinedes de 

l’Armengol celebren aquest 
agost les seves respectives fes-
tes majors. La primera serà la 
Festa Major de Vilanova d’Es-
poia, els dies 4, 5 i 6 d’agost, 
que arrenca divendres 4 amb 
el pregó de l’alcalde de la 
Torre, l’espectacle “Menjar i 
beure, posar i treure” i la fes-
ta jove de matinada amb DJ’s 
KP-BOYZ. Dissabte, activitats 
infantils amb un torneig de 
futbol i la festa de l’escuma al 
matí i migdia, i jocs i tallers a 
la tarda. A la nit serà el torn 
del correfoc, el ball de nit, i 
festa jove de matinada. Diu-
menge al migdia, ballada i 
actuació dels gegants i falcons 
del poble, concert vermut amb 
els Doctor Jazz Friend’s, infla-
bles a l’escola i, per tancar la 
festa, Butibingo popular a la 
fresca a la pista.
Del 10 al 13 d’agost serà el torn 

de la Festa Major de Pinedes 
de l’Armengol. Dijous 10, de 
9 a 21 h se celebrarà el Mer-
cat de 2a mà en què els veïns 
del poble poden portar el que 
tinguin a casa, posar-hi preu i 
mercadejar amb la resta d’as-
sistents. A la tarda hi haurà els 
“xuli jocs”, seguits de l’elecció 
de la pubilla i, a la nit, “Passem 
l’estona” amb bona música. 
Divendres al matí, campionat 
de futbol sala, a la tarda Festa 
de Colors, i a la nit, concert i 
ball per a tots els públics. Les 

Vilanova d’Espoia i les Pinedes de 
l’Armengol celebren les seves festes majors

activitats de dissabte arenquen 
amb el taller de mandales i la 
festa de l’escuma. Al migdia, 
dinar i jocs en família, a la 
tarda el “Parck Mulla’t” seguit 
l’espectacle de Mayte Carre-
ras, la música de l’Orquestra 
Glacé i la disco mòbil. La festa 
acabarà diumenge 13 amb la 
7a trobada motera a Pinedes, 
l’espectacle infantil “Més tu-
màcat”, la xocolatada, el sopar 
de germanor, les havaneres i el 
ball de cloenda amb l’Agustí i 
els seus teclats.

ÒDENA / LA VEU 

U n any més, la comar-
ca de l’Anoia se su-
marà a la celebració 

del Dia Internacional de la 
Gent Gran i enguany serà el 
municipi d’Òdena qui acolli-
rà la festivitat. Ho farà el dis-
sabte 30 de setembre, al Pave-
lló Mestre Vila Vell, amb una 
jornada pensada amb i per a 
la gent gran de tots els mu-
nicipis de la comarca i que, a 
més del seu vessant lúdic, vol 
també promocionar el benes-
tar físic, psíquic i emocional 
de les persones grans i alhora 
transmetre una imatge positi-
va de l’etapa de la vellesa. 
La celebració està organit-
zada pel Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia del Consell 
Comarcal, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament d’Òdena 
i el suport del Casal d’Avis 
d’Òdena. La festivitat comen-
çarà a dos quarts d’una del 
migdia amb la trobada dels 
participants a la Plaça Mestre 
Vila Vell, on hi haurà una cer-
cavila a càrrec de la batucada 
municipal “Konkatroncs”, a 
continuació, cap a la una hi 
haurà la rondalla “Els tro-
badors de l’Anoia” que ame-
nitzaran als convidats abans 
d’entrar al pavelló pel dinar, 
que serà a dos quarts de dues. 
El menú constarà d’un entre-
mès imperial, galtes al forn, 
pastís Massini, vi, aigua, copa 
de cava, gotes i cafè. La jor-
nada es tancarà amb els par-
laments de les autoritats i un 
ball popular amb el grup Li-
berty.

Inscripcions fins al 18 de se-
tembre
Les inscripcions tenen un 
preu de 18 euros per perso-
na i inclouen el dinar, el ball i 
un detall. L’Ajuntament oferi-
rà les activitats de batucada 
i rondalla oberta i gratuïta 
per a tothom. Els tiquets es 
poden adquirir, fins al dia 18 
de setembre, als Casals de la 
Gent Gran i/o Ajuntaments 
dels diferents municipis de la 
comarca. Les places són limi-
tades. 
L’Ajuntament d’Òdena i el 
Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia convida tota la gent 
gran de la comarca a par-
ticipar de la celebració del 
Dia Internacional de la Gent 
Gran, que cada any té lloc en 
un municipi diferent i que 
enguany Òdena repeteix com 
a amfitriona. En aquest sentit, 
la regidora de Gent Gran de 
l’Ajuntament d’Òdena, Va-
nessa Massons, explicava que 
“és un honor poder acollir la 
celebració al nostre municipi, 
una oportunitat per oferir la 
nostra hospitalitat i contri-
buir en la posada en valor de 
celebracions com aquesta”.

Òdena serà l’amfitriona 
de la celebració del Dia 
Internacional de la Gent 
Gran de l’Anoia 

P ARTICIPA#volemu-
napoblamillor ha emès 
un comunicat en què 

denuncia la vulneració del seus 
drets com a regidors i on decla-
ra nul el darrer ple municipal.
“Després de més de dos anys 
a l’oposició, treballant i propo-
sant millores per al nostre po-
ble, els tres regidors del Grup 
Municipal PARTICIPA#vole-
munapoblamillor ens veiem 
obligats a denunciar pública-
ment la vulneració dels nostres 
drets com a regidors munici-
pals i per tant representants de 
bona part dels veïns i veïnes de 
la Pobla de Claramunt. 
El Ple Municipal es va cele-
brar el dimecres 26 de juliol 
del 2017, i aquesta vegada va 
tornar a venir amb manca d’in-
formació, de transparència i 
d’ètica per part de l’equip de 
govern. 
• Manca d’ètica: El Ple ordinari 
s’ha convocat fora del termini, 
saltant-se l’aprovació del ca-
lendari que va aprovar el propi 
equip de govern, al·legant per 
la seva part raons de temps de 
preparació dels punts de l’or-
dre del dia. No han informat 

en cap moment als grups de 
l’oposició, menystenint i igno-
rant als poblatans que repre-
sentem. 
• Manca d’informació: El punt 
més important de l’ordre del dia 
va ser “l’aprovació del pressu-
post del 2017”, que fins aquest 
dia encara no estava aprovat. 
Punt sobre el qual no vam tenir 
la documentació adient ni en el 
moment de la convocatòria de 
la comissió informativa ni en la 
convocatòria del ple ordinari. 
Aquesta documentació la vam 
reclamar en vàries ocasions i 
la vam rebre finalment fora de 
termini i amb temps insufici-
ent per poder treballar-la i po-
der proposar les millores que 
creiem oportunes. 
• Manca de transparència: Una 
vegada vam rebre la documen-
tació definitiva vam detectat 
que encara faltava documen-
tació i que els informes entre-
gats presentaven errades, des 
del nostre punt de vista, per 
les presses en generar la docu-
mentació que vam sol·licitar.
Volem recordar a l’equip de 
govern que els representants 
polítics elegits pels ciutadans 

som els que donem efectivitat 
al dret per participar en el as-
sumptes públics i que afecten 
a tots els poblatans. L’oposició 
tenim diverses funcions, entre 
les quals hi ha exercir el con-
trol polític a través dels actes 
de votació, però sempre amb 
tota la informació necessària i 
així poder promoure un debat 
plural. La indeguda limitació 
o impossibilitat d’aquesta feina 
es tradueix en una vulneració 
dels nostres drets fonamentals 
reconeguts en la llei i en una 
falta de respecte cap a nosal-
tres.
Vist això, aquesta sessió plenà-
ria no s’hauria d’haver celebrat, 
ja que els regidors de l’oposició 
no disposàvem de la informa-
ció adient per poder realitzar 
la nostra feina, i per tant aquest 
ple ordinari és Nul de ple dret i 
cap dels acords presos és efec-
tiu. 
L’equip de govern de l’Ajunta-
ment de la Pobla  de Claramunt 
està vulnerant els nostres drets 
de manera reiterada, i aques-
ta vegada el Grup Municipal 
PARTICIPA#volemunapobla-
millor diem prou”.

PARTICIPA#volemunapoblamillor 
denuncia la vulneració dels seus drets 
com a regidors municipals

 EDICTE de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació inicial del Reglament   
 d’utilització de la Piscina Municipal de Capellades. (2017/50)

 El Ple de l’Ajuntament de Capellades en sessió ordinària del dia 26/07/2017 va   
 aprovar inicialment el Reglament d’utilització de la Piscina Municipal de   
 Capellades.

L’expedient d’aprovació inicial del Reglament se sotmet a informació pública durant un termini 
de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de la última publicació d’aquest edicte al Butlletí 
O�cial de la Província de Barcelona, al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, al Diari la Veu 
de l’Anoia; i  al tauler d’edictes municipal, tauler d’edictes de la Seu electrònica de l’Ajuntament 
de Capellades (www.capellades.cat), perquè les persones interessades puguin examinar 
l’expedient, a la Secretaria de l’Ajuntament de Capellades (C/ Ramon Godó, núm. 9) i fer les 
al·legacions, reclamacions i suggeriments, que es creguin convenients.

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, l’Ordenança 
esdevindrà aprovada de�nitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens 
perjudici de la seva publicació o�cial, tal com disposen l’article 178 del Decret Legislatiu 
2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 
l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Es fa públic per a informació general.
Capellades,  31 de juliol de 2017

Aleix Auber Álvarez 
Alcalde-president
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CAPELLADES / LA VEU 

A quest ha estat un dels 
punts més destacats 
de la sessió ordinària 

del mes de juliol, que s’ha fet 
el dimecres 26 de juliol, amb 
l’assistència de tots els regi-
dors de la corporació muni-
cipal.
Tal i com va detallar l’Alcal-
de, Aleix Auber, “en aquest 
reglament es recullen totes 
les disposicions que han de 
regular el normal funciona-
ment de la Piscina Blava, un 
equipament que durant els 
mesos que funciona rep un 
alt nombre d’usuaris. N’hi 
ha algunes que ja es duien a 
terme i també altres de noves 
que hem incorporat, seguint 
també les aportacions dels 
grups de l’oposició”.

Una de les novetats més des-
tacades d’aquest reglament és 
la regularització de l’ús de les 
casetes que ara s’adjudicaran 
cada any per sorteig entre 
les persones que s’hagin ins-
crit prèviament en una llista. 
“Aquest sistema d’adjudicació 
és més transparent, igualitari 
i regularitzarà un ús d’espai 
públic que fins ara ho estava”, 
va exposar l’Alcalde, Aleix 
Auber.
Seguint la proposta del Pde-
CAT també s’ha establert que 
l’edat per entrar sol a la pis-
cina sense l’acompanyament 
d’un adult serà als 12 anys i 
no als 10 com fins ara.
La proposta s’ha aprovat amb 
els vots a favor de VdC, ERC i 
PSC i l’abstenció de PdeCAT.
Altres punts que també s’han 
aprovat, ja per unanimitat en 

El ple de juliol aprova el nou reglament 
de la Piscina Blava de Capellades

aquesta sessió, són el conve-
ni de col·laboració amb el 
Servei de Trànsit per esta-
blir els protocols d’actuació 
en els punts detectats com 
a més perillosos a Capella-
des, amb l’objectiu de millo-
rar la seguretat; el conveni 
amb el Consell Comarcal 
sobre l’Habitatge social per 
dotar d’eines d’acció l’orde-
nança reguladora aprovada 
recentment; el Conveni de 
col·laboració amb Capgros-
sos de Capellades per ajudar 
a celebrar el 20è. aniversari 
de l’entitat; l’aprovació de les 
festes locals per al 2018 –el 
dimarts 6 de febrer i el di-
jous 16 d’agost- o el padró 
d’habitats a Capellades a 1 
de gener, amb 2.226 perso-
nes inscrites, una menys que 
la mateixa data del 2016.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes d’agost es torna-
rà a fer una nova edició de la 
Campanya “Estimo com vull 
i qui vull, si dic sí, triem on; 
si dic no,  bona nit!”  per al 
foment d’unes festes lliures 
d’actituds sexistes i no discri-
minatòries.
Aquesta és una iniciativa que 
es va impulsar fa dos anys i 
que va tenir molt ressò, tant 
dins Capellades com fora. 
En aquesta edició, seguint 

la mateixa línia es pretén 
reafirmar el caràcter inclu-
siu i respectuós de les festes 
i prevenir relacions abusives 
i discriminacions de gènere. 
Tal i com destaca la regido-
ra d’Equitat, Adela Morera, 
“és una crida a la implicació 
col·lectiva per la ruptura de 
comportaments nocius nor-
malitzats i el foment de re-
lacions justes i equitatives. 
Així mateix, vol donar tot 
el suport i reconeixement 
a aquelles persones que pu-

guin sentir-se vulnerades o 
assetjades”. 
L’any passat es va promocio-
nar a través de cartell i amb 
unes polseres de diferents co-
lors. Enguany s’ha preparat 
un nou disseny de cartell . La 
promoció es farà també amb 
adhesius i gots reciclables du-
rant les festes, que reprodui-
ran l’eslògan del “Estimo com 
Vull” .
Aquesta és una campanya que 
també s’impulsa des de la Taula 
de Dones de Capellades.

En marxa la campanya de l’Estimo 
com Vull

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dilluns s’ha repartit 
per les llars capelladines el 
número 20 del butlletí quadri-
mestral “Casa de la Vila” que 
edita l’Ajuntament de Capella-
des.
En aquest estival número es 
recullen les informacions més 
destacades que s’han succeït 

des del mes d’abril. Així, s’ini-
cia la revista amb un resum 
del pressupost municipal. 
També hi ha espai per recollir 
les diferents activitats que s’ha 
dut a terme (casal d’estiu, liceu 
a la fresca, torneig de vòlei, 
festa de l’esport i d’altres) i per 
avançar les properes que s’or-
ganitzaran com la Festa Major 
de Capellades o la Nit del Co-

merç.
A través de les seves pàgines 
es parla dels llocs emblemàtics 
de Capellades, com ara l’Abric 
Romaní del qual es detalla les 
actuacions previstes.
El butlletí Casa de la Vila es 
reparteix per les llars de la 
vila, però també es pot trobar 
en alguns bars de Capellades i 
a la recepció de l’Ajuntament.

Surt la revista “Casa de la Vila”
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D el 26 de juny al 28 
de juliol s’ha fet les 
activitats d’estiu per 

a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Durant 5 setmanes més de 
130 nenes  i nens de Cape-
llades han pogut participar 
de les activitats clàssiques de 
cada any, com per exemple 
l’estiu diver que ha tingut un 
nombre d’inscripcions si-
milars. Enguany han tingut 
bona acollida la proposta de 
l’hípica, amb les places plenes 
cada setmana, i també la rít-
mica, amb nenes durant les 
cinc setmanes.
La novetat edició ha estat el 
casal de teatre que es va fer 

la primera quinzena de juliol 
amb les places plenes d’uns 
nens i nens molt motivats per 
aprendre a fer d’actors i ac-
trius.
L’altre casal estrella es l’Aven-

S’han acabat les activitats d’estiu per 
als nens i nenes capelladins

tura’t, amb les places plenes 
durant la primera quinzena, 
de joves disposats a gaudir de 
curses d’orientació, escalada, 
BTT i d’altres esports d’aven-
tura, junt amb l’acampada de 
la darrera nit.
Tal i com destaca la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, 
“aquest any hem seguit treba-
llant per diversificar l’oferta 
d’activitats per als infants de 
la vila. Seguim apostant per 
tal que hi pugui haver una àm-
plia oferta que no només es 
basi en l’esport, i que integri 
el lleure com a base essencial 
en l’aprenentatge dels nens i 
nenes. Estem molts satisfe-
tes d’oferir noves propostes 
que fomentin l’educació i el 
lleure des d’altres disciplines 
com el teatre”.

CAPELLADES / LA VEU

A questes dies s’es-
tan duent a terme a 
l’Abric Romaní de 

Capellades les obres de tras-
llat de la conducció que porta 
l’aigua de la Comunitat de Re-
gants cap a la Font de la Rei-
na. Aquesta instal·lació tenia 
pèrdues i donava problemes 
d’humitats al jaciment per la 
qual cosa s’ha tret per fora de 
l’abric i tornat a enllaçar. 
“Aquesta és la primera de les 
intervencions d’aquest 2017 
i l’hem prioritzat per millo-
rar les condicions de treball 
de les excavacions que pro-
perament començaran sense 

interferir en la seva feina –
afirma el regidor de Cultura 
i Promoció Local, Àngel So-
teras-. Continuarem amb la 
reparació de baranes i pavi-
ment i la desviació de regue-
res al llarg del recorregut del 
Parc Prehistòric i la reparació 
de la tanca que el delimita. 
Hem previst també altres mi-
llores en el conjunt de l’Abric 
Romaní que hauran d’esperar 
a l’acabament de la campanya 
d’excavació. Tot, és clar, amb 
la vista posada en la propera 
obertura del recorregut del 
Parc que estem treballant de 
forma conjunta amb la Gene-
ralitat de Catalunya i la Dipu-
tació de Barcelona.”

Comencen les millores a 
l’Abric Romaní 

CAPELLADES / LA VEU 

L a campanya d’excava-
ció d’enguany a l’Abric 
Romaní començarà el 

7 d’agost i s’allargarà fins el 
dia 31, amb la participació 
de més de 60 persones que hi 
treballaran en 2 torns. Com és 
habitual, es podrà visitar cada 
dia, de manera lliure, del 8 al 
30 d’agost, als matins d’11 a 1 i 
les tardes de 5 a 7. Els dies 12, 
19 i 26 estarà tancat.
En aquesta edició l’objectiu 
és aprofundir en el coneixe-
ment d’un assentament ne-
andertal de fa 60.000 anys. 
L’any passat es va excavar el 

sòl d’ocupació del nivell Q 
que fins ara ha aportat més 
de 10.000 restes arqueològi-
ques entre las que es troben 
abundant indústria lítica i 
ossos de diferents animals. 
Aquesta intervenció, diri-
gida pel professor Eudald 
Carbonell, amb la col·labo-
ració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de 
Capellades, del MINECO   i 
del propi IPHES, forma part 
del projecte quadriennal de 
recerca d’aquest institut que 
porta per nom “Abric Roma-
ní - Cinglera de Capelló”  fi-
nançat pel Departament de 
Cultura de la Generalitat.

Tornen les excavacions a 
la Cinglera del Capelló

CAPELLADES / LA VEU 

A quest divendres s’ha 
fet entrega dels di-
plomes i les medalles 

als més de 40 nens i nenes que 
han participat als cursets de 
natació que s’han fet durant el 
mes de juliol a la Piscina Blava 
de Capellades. 
L’encarregat de repartir els tro-
feus ha estat l’Alcalde i regidor 
d’Esports, Aleix Auber.
El mateix divendres, de 8 a 
12 de la nit, s’ha fet la segona 
Piscina Nocturna, amb molts 
banyistes que es van animar 
a refrescar-se a la llum dels 
focus. A més a més també s’ha 
organitzat un minitorneig de 
frontó.
La darrera proposta d’aquest 
estiu centrada a la Piscina Bla-
va començarà aquest diven-
dres amb una nova edició del 

Torneig de Frontó,  i la darre-
ra Piscina Nocturna. A partir 
d’aquest dimarts ja no es farà 
les classes d’english zumba, 
que s’han pogut gaudir els di-
marts i dijous dels mesos de 
juliol i agost, amb força parti-
cipant animats a fer una esto-

na d’exercici.
A l’agost i setembre, a la Pis-
cina es continua oferint la Bi-
bliopiscina per a les persones 
que volen aprofitar l’estona per 
llegir diaris o revistes o bé al-
guna novel·la o conte per als 
més petits.

Entrega de diplomes dels cursets de 
natació
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L a festa grossa del mu-
nicipi se celebra del 
4 al 8 d’agost sota el 

lema “Aquest estiu no cal anar 
lluny”
Amb el lema “Aquest estiu no 
cal anar lluny” i un programa 
d’actes que recorda les cober-
tes i l’interior d’un disc de 
vinil, l’Ajuntament de la Lla-
cuna proposa molta música i 
activitats pensades per a totes 
les edats per celebrar la seva 
Festa Major, del 4 al 8 d’agost.
La primera activitat serà la 
mitjanit de dijous a divendres 
4, amb “La Desvirga” a la plaça 

major, en què es nomenarà el 
diable de l’any. A continuació 
hi haurà un correfoc pels car-
rers del municipi, amb el Ball 
de diables, el drac i la mulassa 
de la Llacuna. A la 1, a la pista 
de les Escoles, Nit d’empalma-
da amb el grup Tremendos i 
DJ fins a la matinada. 
L’endemà, dissabte dia 5, a 
les 6 de la tarda repicaran les 
campanes i engegarà la Cer-
cavila de Festa Major al carrer 
de la Creu, que comptarà amb 
els balls i elements festius del 
poble i, com a convidats, el 
Ball de Gitanes de Sant Quin-
tí de Mediona. En arribar a la 
plaça Major, exhibició folklo-

rica, i pregó de festa major a 
càrrec del cantautor i humo-
rista Quim Vila. Al vespre, 
les escoles, seran escenari de 
l’actuació del grup de La Loca 
Histèria. 
Diumenge 6 les activitats co-
mençaran a les 8 del matí amb 
les Matinades del Ball de Dia-
bles pels carrers del poble. Al 
migdia, missa cantada i ver-
mut amb Ball parlat i versots 
satírics del Ball de Diables de 
la Llacuna. A la tarda, par-
tit de futbol, i al vespre i a la 
nit, concerts amb l’Orquesta 
Rosaleda a la plaça Major i la 
Coral Cuitora a l’església, res-
pectivament. El Ball de Gala 

Música i activitats per a totes les edats, protagonistes 
de la festa major de la Llacuna

DIVENDRES 4
- a les 12 de la nit a l aplaça Major
La Desvirga, nomenament del diable 
de l’any.
- a continuació
Correfoc a càrrec del Ball de diables 
Drac i Mulassa de la Llacuna.
- a la 1 de la matinada a la pista de les 
Escoles
Nit d’empalmada amb el grup Tre-
mendos i després DJ fins la matinada.

DISSABTE 5
- a les 6 de la tarda
Repic general de campanes
- a la mateixa hora al carrer de la Creu
Cercavila de Festa Major
- En arribar a la plaça Major
Exhibició folklòrica de tot el seguici.

serà a càrrec de nou de l’Or-
questra Rosaleda, seguit de la 
disco mòbil al pati de les es-
coles.
Les activitats de dilluns enge-
garan al migdia, amb la missa 
solemne a l’església i el vermut 
i sardanes a la plaça major, 
amb la cobla Terres de mar-
ca. A la tarda, Pep Callau farà 
un espectacle per als més pe-
tits a la plaça major, seguit de 
jocs populars i xocolatada. Al 
vespre, partit de futbol de fes-
ta major, i a la nit, espectacle 
de play-back a la plaça major 
i disco mòbil a la pista de les 
escoles.
La festa acabarà dimarts 8 

d’agost, amb el jazz vermut 
del migdia al ritme del Quar-
tet de jazz, el tradicional bere-
nar popular a la font Cuitora 
amb el Duet Axis, jocs i gresca 
fins a la matinada organitzats 
pels joves del poble, i les ha-
vaneres i el rom cremat amb 
el grup Son de l’Havana a la 
plaça Major.
Durant les festes també es 
podran visitar l’exposició de 
pintures i aquarel·les “Mi-
rades paral·leles” d’Imma 
Busquet i Anna Martínez als 
Baixos del Centre cultural 
i turístic del carrer Major, i 
l’exposició “Artèria col·lecti-
va” a la rectoria.

- A continuació
Pregó de Festa major a càrrec del can-
tautor i humorista Quim Vila.
- a dos quarts d’1 de la matinada
Ball de nit amb el Grup La Loca His-
teria + Disco mòbil.

DIUMENGE 6
- a partir de les 8 del matí pels carrers 
del poble
Matinades a càrrec del Ball de Diables.
- a 2/4 d’1 del migdia a l’església
Missa Cantada
- Seguidament, a la plaça Major
Vermut amb el Ball Parlat i Versots sa-
tírics del ball de diables de la Llacuna.
- a les 5 de la tarda
Partit de futbol
- a les 8 del vepre a la plaça Major

Concert a càrrec de l’Orquestra Rosa-
leda
- a les 11 de la nit a l’església parroquial
Concert amb la Coral La Cuitora.
- tot seguit, a la plaça Major
Ball de gala amb l’Orquestra Rosaleda i 
Disco mòbil al pati de les escoles.

DILLUNS 7
- a les 12 del migdia
Missa Solemne
- a la 1 del migdia a la plaça Major
Vermut i sardanes amb la Cobla Terres 
de Marca.
- a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça Major
Espectacle per a la mainada amb Pep 
Callau.
- a les 7 de la tarda al camp de futbol
Partit de futbol de Festa Major

- a 2/4 de 12 de la nit a la plaça Major
Espectacle de Play-Back
- Seguidament a la pista de les escoles
Disco mòbil.

DIMARTS 8
-a la 1 del migdia
Jazz vermut amenitzat per Quartet de 
Jazz
- a partir de les 5 de la tarda a la font 
Cuitora
Tradicional berenar popular amb el 
conjunt Duet Axis.
- a la pista de les escoles
Jocs i gresca fins la matinada.
- a les 10 de la nit a la plaça Major
Havaneres i rom cremat amb el grup 
Son de l’Havana.

Tots els actes
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us desitgen una bona festa major
Els comerços de la Llacuna

CAN JANET - ROFES 
93 743 12 11 
616 128 534
LA LLACUNA

Estanc Cal Barrina
C/ Les Eres, 28
08779 La Llacuna
Tel. 93 897 61 94
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Aquesta ruta ofereix la possibilitat de beure en 
algunes de les fonts més maques de la Llacuna i 
descobrir la panoràmica des de dalt del castell de 
Vilademàger. Tal i com indica el seu nom, és terra 
d’aigua i compta dins el seu terme amb una trentena 
de fonts per descobrir. 

Cap al Pla Novell pel castell de Vilademàger

Amb la col laboració de:.

13278535
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Cap al Pla Novell pel castell de Vilademàger Punts d’interès

La seva proximitat a l’Alt Penedès, ha fet augmentar 
considerablement la producció de vinya, que ha 
anat substituint en molts indrets la producció 
cerealista. L’olivar i els ametllers també ocupen unes 
bones parcel·les de terreny. Els vins de la Llacuna 
porten la denominació d’origen Penedès. Una bona 
oportunitat per acostar-se als cellers de la Llacuna i 
tastar els seus vins.

El nucli de Torrebusqueta, sota el Puig Castellar, 
manté restes de les torres fortificades i al de les 
Vilates, hi ha les restes de la capella de San Antoni. 
En el veïnat de Rofes, vora el torrent, podem gaudir 
de les abundants fonts de la Rovira i de la Rosella, 
aquesta última al Clot de les Barraques, on hi havia 
molins fariners.

Font molt concorreguda, principalment a l’estiu. 
És d’aigua bona i abundosa. És un lloc molt adient 
per descansar sota l’ombratge dels arbres. Ja 
s’esementa en documents del segle XV i és un 
exemple de l’ampli ventall de fonts que hi ha al 
terme municipal de la Llacuna.

Castell imponent ubicat a dalt d’un espadat, que 
ja és esmentat l’any 987. Sota el domini de la casa 
comtal de Barcelona, va ser custodiat pels senyors 
del castell de Queralt i pel llinatge dels Cervelló, 
que ostenten el títol de barons de la Llacuna. Són 
especialmente destacables el cinyell de muralles i 
les torres.  

CASTELL DE VILADEMÀGER

FONT DEL PLA NOVELL

LES VINYES

ELS VEÏNATS DE LA LLACUNA



“El motor econòmic de la Llacuna és el turisme 
i això no em cansaré de dir-ho”
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Entrevista a Josep Parera, alcalde de la Llacuna

TON CASELLAS / LA VEU 

Josep Parera (CiU) és l’al-
calde de la Llacuna des de 
2000 i aquesta setmana el 

municipi viu la seva Festa Ma-
jor, amb el lema «Aquest estiu 
no cal anar lluny». La Llacuna 
és un dels territoris de la co-
marca amb més ofertes cultu-
rals pel que fa a les rutes i pa-
ratges naturals, a més compta 
amb una llarga llista de cases 
rurals per passar-hi uns dies 
allunyat de la ciutat. D’això 
en parlem amb ell, per saber 
què fan per potenciar el turis-
me rural i sobre què ens es-
pera en aquesta Festa Major. 
 
Quin balanç fa del segon any 
de mandat en un consistori 
format per 4 regidors seus i 
els 3 de Junts per la Llacuna? 
És una experiència més 
nova, perquè hem convi-
dat a Junts per la Llacuna 
que participés  en el  govern i 
fins ara no hi ha res a dir, al 
contrari, estem tots predis-
posats. Crec que formem un 
equip prou important per 
tirar la Llacuna endavant. 
 
Heu innovat el web i oferiu 
també un espai de Go-
vern Obert i Transpa-
rència, heu rebut bon fe-
edback dels llacunencs? 
En aquest mandat vam posar 
dins dels nostres objectius fer 
una difusió de molta transpa-
rència. Hem contractat una 
professional la qual ho porta 

molt bé i a partir d’aquí està 
ben acceptada i ben recollida 
per tots els llacunencs i llacu-
nenques. I no sols del nostre 
poble, també per part de la 
gent de fora que s’interessa 
per la Llacuna. Allà s’informa 
de tot, dels plens, dels esdeve-
niments, del que fem, de les 
innovacions... i amb la llei de 
transparència som oberts, no 
tenim res a amagar. Tothom 
pot preguntar en quin estat 
està el govern, tothom pot 
fer tot tipus de suggeriments. 
A més, entre finals d’agost i 
principis de setembre farem 

un acte obert a tothom, par-
ticipatiu, en el qual informa-
rem a tot el poble de què s’ha 
fet i del que queda per fer. 
 
La Llacuna és un dels po-
bles de la comarca amb 
més cases rurals, com és? 

El motor econòmic de la Lla-
cuna és el turisme i això no 
em cansaré de dir-ho. Natu-
ralment, hem hagut d’ade-
quar el poble en el sentit que 
els visitants quan vinguin s’hi 
sentin bé i s’hi trobin a gust. 
Això també ha  convidat al 
fet que  algunes famílies han 
apostat per fer o construir 
una casa de turisme rural, 
amb un nivell bastant alt de 
comoditats i de serveis. Puc 
dir que entre totes les cases 
que hi ha tenim una ocupa-
ció d’entre 150 i 170 turistes 

cada setmana, això és bo pels 
restauradors, pels botiguers i 
per tot el que la Llacuna pot 
oferir. Algunes cases tenen 
nivell bastant elevat  quant 
a  comoditat, però totes te-
nen el seu atractiu. Pel que 
fa a  l’oferta  turística, també 
tenim el càmping  Vilademà-
ger, que és l’únic càmping 
que hi ha a l’Anoia i voltants. 
 
Quines activitats po-
den fer els visitants? 
En aquest sentit, la Llacuna 
té una oficina d’Informació 

  “Entre totes les cases 
rurals que hi ha tenim 
una ocupació d’entre 

150 i 170 turistes cada 
setmana”

Josep Parera, al seu despatx a l’Ajuntament de la Llacuna. 
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i Turisme que l’any passat la 
vam estrenar en un nou lloc, 
al mig del carrer Major. Hi ha 
una persona que informa de 
tot el que els pot interessar, de 
quins restaurants poden men-
jar, en quines botigues poden 
comprar, quines rutes i què es 
pot visitar. Per visitar tenim 
el castell de Vilademàger que 
és fantàstic, el convent cister-
cenc – que ara estem inten-
tant recuperar fent-hi exca-
vacions -, també tenim l’arbre 
mil·lenari del roure d’Ancosa, 
hi ha infinitat de fonts, hi ha 
unes rutes totes senyalitzades 
fantàstiques, tot en plena na-
tura. La gastronomia també 
és un bon reclam amb els seus 
embotits i formatges, junta-
ment amb els vins d’alçada. 
Hi ha gent que ve expressa-
ment a comprar aquests deri-
vats del porc, som referència 
gràcies als productors que 
tenim aquí. També des de fa 
un parell d’anys tenim uns jo-
ves que es dediquen a l’elabo-
ració del formatge d’Ancosa. 
En aquest sentit, la Llacuna 
aposta bastant en la recerca 
arqueològica, ara de fet hem 
fet un camp de treball. Aquest 
camp de treball fet al poblat 
ibèric, cada any venen uns ar-
queòlegs amb uns voluntaris 
que també els convidem per-
què la seva estada sigui gratu-
ïta i facin les recerques arque-
ològiques en aquest poblat 
ibèric. En conjunt, hi ha tantes 
coses per visitar que podríem 
omplir tota aquesta pàgina. 
 
Què feu per potenciar-les? 
L’Ajuntament es compromet, 
any rere any, a consolidar 
aquests camps de treball, 
perquè cada vegada s’estan 
trobant més espais per ex-
plorar. Tampoc ens obli-
dem del propi nucli  amb 
encant que tenim, amb tot 

l’entorn empedrat, la plaça 
Major està porticada, des 
de l’Ajuntament fem un es-
forç gran per quan es facin 
obres s’intenti recuperar la 
pedra que en segons quines 
façanes  ha quedat amagada. 
En aquesta línia, ara fa poc 
l’Ajuntament de la Llacuna 
conjuntament amb el Con-
sell Comarcal, han fet uns 
editables que és un mapa 
del municipi dibuixat amb 
una descripció dels espais. 
L’objectiu és convertir la 
Llacuna en la referència a 
l’Anoia com a destí turístic 
de qualitat i tranquil·litat? 
La Llacuna és diferent en 
tots els aspectes a tots els al-
tres pobles de la zona, hi has 
d’anar expressament. No està 
en una carretera que ve de 
pas, però arribar-hi a través 
d’aquesta carretera que te-
nim de pujada i  corbes  té el 
seu encant. Estem treballant 
en això, que tingui aquest en-
cant reconegut per tothom. 

Ja ho has dit, el turisme ha 
de ser el principal motor 
econòmic de la Llacuna. 
Sens dubte, i cada vegada 
més. Des de l’Ajuntament tot 
l’estiu estem fent concerts, 
actes públics gratuïts a la pla-
ça, així els visitants s’hi sen-
ten còmodes. De fet aquest 
dimecres vam tenir l’actua-
ció d’una orquestra anglesa. 
 
La Llacuna aposta cap al 
servei de recollida d’es-
combraries porta a porta? 
La Llacuna estem mancomu-
nats  amb Carme, Capellades 
i Vallbona, de fet jo en sóc el 
president d’aquesta manco-
munitat. Però a la Llacuna 
no hem cregut oportú agru-
pant-se amb el Consell Co-
marcal de l’Anoia per portar a 
terme el porta a porta. Tenim 

una població molt repartida, 
tenim una població que és 
molt variable, els cap de set-
mana hi tenim gent, però de 
dilluns a divendres el poble 
està més buit, ho vam analit-
zar. No descartem portar-ho 
a terme, però en aquest mo-
ment encara no ho trobem 
oportú, ens sortia complicat 
econòmicament. Veurem com 

ha infinitat d’actes cada dia, 
des de divendres fins dimarts, 
i tots els actes  són  gratuïts. 
L’Ajuntament fa un esforç 
perquè sigui molt participa-
tiva. També és una setmana 
bona la primera d’agost per-
què hi ha molta gent de fora. 
 
L’alcalde la Llacuna per-
metrà que es posin les ur-
nes el  pròxim 1  d’octubre? 

“La voluntat d’aquest 
Ajuntament és posar 
les urnes perquè tots 

els llacunencs puguin 
expressar el seu vot 
democràticament”

Som un municipi adherit a 
l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), per 
tant, en el seu moment jo no 
tinc perquè no posar les ur-
nes. Ara bé, poden passar 
moltes coses. Són uns mo-
ments delicats. La voluntat 
d’aquest Ajuntament és posar 
les urnes perquè tots els lla-
cunencs puguin expressar el 
seu vot democràticament.

funciona l’experiència en els 
pobles que ho faran, és el fu-
tur, però ja ens arribarà el mo-
ment que ho trobarem adient. 
 
Aquest cap de setmana 
toca Festa Major, quines 
novetats incorpora? 
És una Festa Major molt par-
ticipativa, tenim moltes asso-
ciacions que participen. Hi 

LA LLACUNA / LA VEU 

Dimecres, 26 de juliol, la 
plaça Major de la Llacuna va 
acollir el concert de la Wol-
verhampton Youth Wind 
Orchestra i Wolverhampton 
Youth Orchestra, que van 
interpretar peces de Bach, 
Rossini, Txaikovski, Bizet o 
Holst.
El concert va ser seguit per 
un gran nombre de per-
sones llacunencs i forans 
que no es van voler perdre 
l’oportunitat d’escoltar en 
directe aquestes bandes en 
un excel.lent marc, com és 
la plaça major de la Llacu-
na. El silenci i l’admiració 
van ser presents al llarg de 
tota l’actuació entre els as-
sistents, trencat únicament 
pels aplaudiments.
En concret, les bandes són 
del col·legi de música de 
Wolverhampton, que es tro-
ba al centre d’Anglaterra, 30 
quilòmetres al nord-oest de 
Birmingham. L’escola és el 

centre de moltes activitats 
musicals en la regió. Totes 
les setmanes més de 500 
joves participen en orques-
tres, grups i altres conjunts. 
Entre aquests, hi ha quatre 
orquestres de cordes, dos 
orquestres simfòniques, dos 
bandes de vent, una orques-
tra de vent i molts grups pe-
tits de música de cambra. Els 
nois assisteixen a col·legis 
normals on prenen classes 
particulars dels professors 
del col·legi de música.
Aquestes dues bandes, Wol-
verhampton 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 
vénen a Catalunya i arriben 
a la Llacuna.

Excel·lents concert 
de les orquestres de 
Wolverhampton que van 
tocar a la Plaça Major

LA LLACUNA / LA VEU 

El passat dissabte, 22 de juliol 
va tenir lloc la Festa Major de 
Torrebusqueta. Una festa or-
ganitzada pels joves d’aquest 
nucli amb la col.laboració de 
l’Ajuntament de la Llacuna.
Durant tota la jornada es va 
poder gaudir de propostes di-
verses, activitats per a tots els 
públics.
La Festa va començar a les 

8.30 del matí amb la Cami-
nada al Roure d’Ancosa i l’es-
morzar.
Al migdia, abans de donar 
pas al pregó, l’alcalde va vo-
ler felicitar a tots els organit-
zadors per impulsar la festa i 
els van encoratjar a seguir-ho 
fent. El pregó que va anar 
a càrrec de Rossend Travé i 
la benedicció de la Mare de 
Déu de Fàtima seguit del 
vermut amenitzat pel grup 

Molt bona participació a la Festa 
Major de Torrebusqueta

de Jazz Shake & Lau.
A la tarda els més petits van 
ser els protagonistes amb els 
jocs i la xocolatada
I per arrodonir la festa va 
tenir lloc el sopar popular 
a la plaça seguit de dues ac-
tuacions el grup Kler’s i per 
acabar es va comptar amb el 
grup Terratombats.
La bona participació en tots 
els actes va fer de la Festa 
Major tot un èxit.



28  |  COMARCA Divendres, 4 d’agost de 2017

PIERA / LA VEU 

E l proper 23 de setem-
bre se celebrarà el 
primer festival Piera-

degusta. Es tracta d’una pro-
posta lúdica i gastronòmica 
que pretén reunir en una ma-
teixa jornada professionals 
de l’àmbit de la restauració, 
el comerç i els productes de 
proximitat de Piera.
Les activitats es desenvolu-
paran d’onze del matí a dotze 
de la nit. Durant tot el dia hi 
haurà activitats diverses entre 
les que no faltaran les de caire 

divulgatiu com xerrades, ta-
llers de cuina, showcookings 
i cates sensorials que per-
metran donar a conèixer els 
productes locals. Des d’una 
vessant més lúdica, es podrà 
gaudir de propostes musicals 
i passejar pels carrers de Piera 
on s’instal·laran parades amb 
una àmplia oferta de menjar 
i beure amb l’objectiu que els 
vilatans i vilatanes de Piera 

Presentació del festival Pieradegusta
Es tracta d’una 

proposta lúdica i 
gastronòmica que 

se celebrarà el 23 de 
setembre i que pretén 
unir la restauració, el 
comerç i els productes 

de proximitat

puguin tastar plats diversos a 
preus populars.
No faltaran altres activi-
tats paral·leles com un ver-
mut-concert, un espectacle 
infantil, berenar per als més 
petits amb pa amb oli i xo-
colata, i un reconeixement 
als pierencs Miquel Guarro, 
Josep Maria Mora i Jaume Vi-
laseca, pel seu paper rellevant 
en el món de la gastronomia.

PIERA / LA VEU 

Un any més, el cicle A l’estiu, 
Música en Viu ha estat un èxit 
total d’assistència. Aquest di-
vendres al vespre, el grup de 
folk català Riu era l’encarre-
gat de clausurar l’edició d’en-
guany, amb un concert on hi 
van assistir més de dues-cen-
tes persones. De fet, aquesta 
ha estat la xifra d’assistència 
mitjana dels quatre concerts 
del cicle, que han omplert 

cada divendres del mes de ju-
liol la plaça del Peix de Piera.
A la programació del MEV 
2017 també hi han estat el 
grup Tus Vecinos, amb el seu 
viatge per la cançó d’autor; 
Dixieland Preachers, amb la 
música jazz de Nova Orleans; 
i els poemes de Toni Xuclà i 
Gemma Humet. Les bones 
xifres d’assistència de totes les 
cites animen els organitza-
dors a seguir treballant per la 
propera edició del MEV.

Ple total als quatre 
concerts del cicle MEV

PIERA / LA VEU 

Ja fa 43 anys que l’Agrupació 
Sardanista de Piera organitza 
ballades de sardanes i difón la 
tradició de la dansa catalana 
per excel·lència. I aquest dis-
sabte ho ha celebrat amb un 
acte a la pista del Gall Mu-
llat, on els assistents van po-
der ballar acompanyats de la 
Cobla Iluro. En finalitzar, un 
petit refrigeri va unir tots els 
balladors i membres de l’enti-
tat en un moment distès.
L’Agrupació Sardanista orga-

nitza diverses ballades durant 
l’any al municipi. Una de les 
més esperades és l’1 de maig, 
durant l’Aplec de Mas Bonans, 
on hi ha una gran assistència. 

Ballant sardanes des de 
fa 43 anys a Piera

L’Agrupació Sardanista 
de Piera ha celebrat 

aquest dissabte el seu 
aniversari amb una 

ballada a la pista del 
Gall Mullat amb la 

Cobla Iluro

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L ’Adf de Vallbona 
d’Anoia gràcies al con-
veni per a la gestió i 

l’execució dels plans del pro-
grama de suport als munici-
pis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals de la Di-
putació de Barcelona ha po-
gut arrajar part del camí del 
Carol al repetidor.
L’actuació s’ha fet en el primer 
tram, considerat més malmés, 
d’un quilometre i mig aproxi-
madament. En aquest tram  
s’ha fet un repàs de mante-
niment que ha consistit en la 

preparació i perfilat del camí, 
compactació del ferm i neteja 
de vores del camí del Carol al 
torrent de l’Oller. També s’ha 
consolidat del pujador de la 
corba de la pedrera del Carol, 
un dels trams més malmesos 
a causa de les pluges.  
El cost de l’actuació ha estat 
de 2.600 euros finançats el 
95% per la Diputació de Bar-
celona i un 5% per l’Ajunta-
ment de Vallbona.
L’ADF preveu podeu arranjar 
el tram del Camí restant l’any 
vinent dins el Pla municipal 
de prevenció d’incendis fo-
restals (PPI).

Millores en el primer tram del camí 
del Carol al repetidor

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia ha incorporat recent-
ment un tècnic per tal de po-
sar-se al dia amb el Portal de 
Transparència i donar compli-
ment a la Llei de Transparèn-
cia. El Portal de Transparència, 
estarà ubicat dins la web insti-
tucional, i permetrà als ciuta-
dans  accedir a tota la informa-

ció municipal
La nova Llei de Transparència 
ha fixat uns estàndards molt 
exigents per a totes les admi-
nistracions catalanes, amb una 
gran quantitat d’informació a 
publicar. L’objectiu és avançar 
cap a una Administració més 
oberta, transparent i amb una 
major qualitat democràtica. 
El Portal de Transparència es-
tructura la informació en sis 

blocs: Informació institucional 
i organitzativa, Gestió econò-
mica, acció de Govern i Nor-
mativa; Contractes, convenis i 
subvencions; Catàleg de serveis 
i Tràmits i Participació. El Por-
tal de Transparència compta 
amb més d’un centenar d’ítems 
d’informació. Actualment es 
troba en una fase inicial de po-
sada en funcionament i s’estan 
activant progressivament. 

Vallbona incorpora un tècnic per 
treballar la Transparència
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

L a Torre de Claramunt 
tancava amb molta sa-
tisfacció les activitats 

d’estiu que s’hi han desenvo-
lupat durant les darreres cinc 
setmanes: el casal d’estiu per a 
nens i nenes, el curs d’esports 
d’aigua, l’aquagym i els cur-
sets de natació.  
Un total de seixanta nens i 
nenes han participat del ca-
sal d’estiu d’aquest any, del 
26 de juny fins al 28 de juliol. 
Han estat cinc setmanes de 
diversió, on els nens i nens 
han gaudit d’un temps d’oci 
realitzant un munt d’activi-

tats esportives i culturals com  
gimcanes, manualitats, pisci-
na, festes, acampada, jocs de 
pistes, activitats en anglès, 
karaoke, cinema...
L’activitat d’esports d’aigua 
per a joves d’entre 12 i 16 anys 
va omplir totes les places dis-
ponibles. Així, els nois i noies 
han omplert els dimarts i di-
jous de vuit a nou la piscina 
de Torresport per a jugar a 
waterpolo les dues primeres 
setmanes, i a vòlei les dues 
últimes.
El mateix èxit de participa-
ció ha tingut l’aquagym, tant 
els dos grups de matí com el 
grup de tarda, totes les places 

Tanquen amb nota les activitats d’estiu 
de la Torre de Claramunt

s’han omplert.
Per la seva part, els cursets de 
natació celebraven el final de 
curs el passat divendres amb 
una gran festa a la piscina. Hi 
va haver lliurament de diplo-
mes i medalles als nens i ne-
nes que hi han participat i un 
pica-pica per a tothom.
L’alcalde del municipi, Jaume 
Riba, va expressar la seva sa-
tisfacció per la gran acollida 
que tenen les activitats d’estiu 
i va celebrar que després de 
les obres recentment inaugu-
rades tothom hi pugui gaudir 
millor de les instal·lacions de 
la piscina Torresport.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El passat divendres 28 de 
juliol la piscina municipal 
de Torresport de la Torre de 
Claramunt va allargar el seu 
horari d’obertura per oferir 
una nova proposta lúdica, 
una nit a la fresca amb bany 
nocturn, música en viu i ser-
vei de bar.
La nova iniciativa va tenir 
molt d’èxit. Més de 300 perso-
nes es van apropar a les instal-
lacions per gaudir de la pisci-
na, que va estar oberta fins 
a mitja nit i les activitats. Al 
llarg de tota la nit i va haver 

servei de bar amb entrepans i 
begudes i es va comptar amb 

Nit a la fresca amb música en viu i 
bany nocturn a la piscina 

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt lamenta 
les condicions en què 

es troben el caixer i l’oficina 
del BBVA, l’única sucursal 
bancària al municipi, tancada 
des del mes de maig. Consis-
tori i entitat havien acordat 
que el caixer funcionaria a 
ple rendiment i amb el man-
teniment corresponent fins el 
setembre, cosa que no s’està 
complint.
D’una banda, l’oficina està 
bruta i deixada, i de l’altra, 
el caixer automàtic només 
accepta fer operacions als 
usuaris que tenen targetes 
bancàries, deixant sense ser-
vei als usuaris, sobretot gent 
gran, que només disposen de 
llibreta bancària. La brigrada 
municipal del municipi farà 
aquests dies la neteja de la 
instal·lació, a l’espera d’algu-
na resposta del BBVA, a qui 

l’Ajuntament ja ha comunitat 
el malestar dels veïns per la 
situació.
El mes de maig el BBVA va 
decidir unilateralment tan-
car la seva oficina a la Torre 
de Claramunt, amb una única 
comunicació als clients indi-
cant-los que els seus comptes 
bancaris es traslladarien a 
una sucursal d’un altre mu-
nicipi. L’Ajuntament va con-
vocar aleshores una reunió 
amb el personal de l’entitat 
per demanar respostes, a la 
qual l’entitat va enviar un re-
presentant que va recollir les 
queixes de ciutadans i corpo-
ració, que van qeudar sense 
resposta.
El BBVA també ha fet cas 
omís de les gairebé 1000 sig-
natures de veïns recollides, 
pràcticament el 25 per cent 
dels habitants del municipi, 
i de la manifestació davant 
l’oficina del BBVA a Igualada 
el mateix mes de maig.

l’actuació en directe de Carlos 
Gomez Nevado.

L’Ajuntament de la 
Torre denuncia l’estat 
de l’oficina i el caixer del 
BBVA al municipi

L p
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CALAF / LA VEU 

E l passat dissabte, 29 de 
juliol, els Diables de 
l’Alta Segarra es van 

afegir oficialment a la 9a Tro-
bada de diables de la Segarra 
Històrica, sent-ne els amfitri-
ons. Mentre la colla amfitrio-
na preparava els últims detalls 
per a la festa, les colles invita-
des van anar arribant a la pla-
ça Gran. Els Diables de Cerve-
ra “Carranquers”, els Diables 
Keresus de Santa Coloma de 
Queralt, els Diables 7 de Foc 
de Sant Guim de Freixenet i 
les Forces Diabòliques de Sa-
naüja entaulaven converses i 

preparatius, per aconseguir 
el millor correfoc. Un cop tot 
a punt i tothom a taula, es va 
servir la fideuada per a tots els 
diables i els representants de 
l’ajuntament del municipi que 
van assistir a l’acte.
Les campanes tocaven dos 
quarts d’onze quan es van co-
mençar a sentir els ritmes dels 
tabals dels Diables de l’Alta 
Segarra. Percussions i aplau-
diments van engegar la baixa-
da de les colles cap a la plaça 
dels Arbres. Les colles van ser 
rebudes pels veïns de Calaf i 
voltants, esperant poder veure 
el correfoc i, els més animats, 
ben protegits, participar-hi 

150 diables “cremen” a Calaf
des de dins.
El correfoc va acabar a la pla-
ça Gran, amb el lluïment final 
dels Diables de l’Alta Segarra, 
però també de cada una de 
les colles de la trobada. Crits 
d’eufòria, alegria i orgull van 
omplir la plaça Gran, un cop 
el so dels tabals es va aturar i 
l’última flama es va apagar.
Després de la traca final, 
el grup Solsonès Kuissó va 
amenitzar la plaça, per a tots 
aquells que van voler conti-
nuar la festa. Per acabar, PD 
Diabòlics va ser l’encarregat 
de cloure la celebració i donar 
per acabada la 9a edició de la 
Segarra Històrica.

CALAF / LA VEU 

L ’Agro Alta Segarra se 
celebrarà per 2a ve-
gada a Calaf, coinci-

dint amb la Festa Major de la 
població. La fira es dirigeix 
als professionals del món de 
l’agricultura, on les màquines 
en moviment seguiran sent 
els protagonistes.
La fira se celebrarà els dies 
1 i 2 de setembre, divendres 
de 10.00 hores a 20.00 hores 
i dissabte, de 10.00 hores a 
14.30 hores, als terrenys adja-
cents al pavelló Poliesportiu 
del municipi. Durant l’edició 

d’enguany, hi haurà demos-
tracions en directe de maqui-
nària agrícola com tractors, 
sembradores, cultivadors, 
polvoritzadors, remolcs i tri-
turadores.
El certamen comptarà amb 
una jornada tècnica de con-
reus extensius d’hivern així 
com una exposició de gran 
varietat de marques de trac-
tors. Davant dels terrenys 
hi haurà un espai centrat en 
diferents serveis i productes 
dedicats a l’agricultura. Com 
a complement, el certamen 
tindrà una zona habilitada 
amb servei de bar.

S’apropa la 2a edició de 
l’Agro Alta Segarra

VALLBONA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vall-
bona ha contractat 
durant tres mesos i a 

mitja jornada dos peons per 
a la brigada municipal, un 
jardiner i una persona per al 
personal de neteja. Aquests 
treballadors són els primers 
que l’ajuntament selecciona 
d’entre les 40 persones que 
es van presentar al procés de 
selecció per crear bosses de 
treball, obert aquest mes de 
maig. Amb aquest procedi-
ment s’augmenta la transpa-
rència i la selecció en base a 
criteris objectius en les con-
tractacions.
Aquestes contractacions for-
men part dels Plans Locals 
d’Ocupació 2017 que finan-

ça la Diputació de Barcelona 
amb l’objectiu de fomentar 
la contractació laboral tem-
poral de persones aturades i 
promoure la inserció laboral 
a col·lectius que es troben en 
situació de risc d’exclusió so-
cial.
Els peons de brigada munici-
pal realitzaràn treballs ruti-
naris i senzills de construcció 
i manteniment a la via públi-
ca o edificis i/o instal·lacions 
municipals. Els jardiners rea-
litzaran treballs de conserva-
ció i manteniment de jardins, 
gespes i plantes d’interior i 
exterior, de manera autòno-
ma, utilitzant les tècniques i 
mitjans apropiats. El perso-
nal de neteja realitzarà tas-
ques de manteniment d’ins-
tal·lacions municipals.

Vallbona contracta dos 
peons de brigada, un 
jardiner i una persona pel 
personal de netejaVALLBONA D’A. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha signat un 
conveni de col·labora-

ció amb l’entitat Canigat per 
intentar controlar i reduir el 
nombre de gats del municipi. 
Canigat s’ocuparà de la gestió 
i control de les colònies de 
gats del municipi de Vallbo-
na d’Anoia, segons el mètode 
CER: captura, esterilització i 
retorn, si s’escau. Aquest con-
trol de la població dels gats es 
farà a través de la reestructu-
ració, ordenació i manteni-
ment de colònies controlades. 
Es promourà l’adopció dels 
gats acabats d’abandonar, de 
les cries i, en general, de tots 
els gats susceptibles de ser so-
cialitzats.
L’entitat Canigat també s’en-
carregarà d’identificar les ubi-
cacions de les colònies de gats 

amb la intenció de reudir els 
punts d’alimentació, valorar 
el seu estat i mantenir aques-
ta informació actualitzada. El 
control de les colònies es farà 
de manera progressiva seguint 
uns objectius anuals i segons 
el pressupost i les directrius de 
l’Ajuntament, d’acord amb el 
“Programa per a l’establiment 
de colònies controlades de gats 
en àmbits urbans” de la Dipu-
tació de Barcelona. Amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
Canigat també promourà una 
activitat anual de consciencia-
ció sobre tinença responsable 
d’animals de companyia.
De la seva banda, l’Ajuntament 
instal·larà menjadores i abu-
radors en els punts d’alimen-
tació prèviament consensuats, 
als quals només hi podrà ac-
cedir personal autoritzat, que 
només utilitzarà el pinso en 
els punts d’alimentació auto-

ritzats. Aquests punts s’instal-
laran en una ubicació discreta 
i apartada de les zones de pas, 
sempre que sigui possible.
L’objecte del conveni, dins de 
la Llei de protecció dels ani-
mals, és el foment de la tinen-
ça responsable dels animals, i 
es concreta en el control de la 
població de gats de carrer del 
municipi de Vallbona d’Ano-
ia amb la intenció d’evitar els 
problemes derivats de la so-
brepoblació.
Canigat és una entitat sen-
se ànim de lucre de Vallbona 
d’Anoia que desenvolupa pro-
grames i projectes dedicats a 
la protecció dels animals. Un 
dels seus programes és el de la 
protecció dels gats del carrer, 
que inclou controls clínics, 
alimentació, manteniment i 
control de les colònies esta-
bles, adopcions i reubicacions 
en alguns casos.

Vallbona i Canigat controlaran les 
colònies de gats de carrer
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Una junta gestora té l’última oportunitat 
de salvar el Club Natació Igualada

TON CASELLAS / LA VEU 

L a junta directiva del 
Club Natació Igualada 
va convocar per aquest 

dilluns una assemblea extra-
ordinària oberta als socis, que 
es va celebrar a Les Comes. 
L’assemblea va estar presidi-
da per la junta que fins ara 
estava al capdavant del club 
-formada per Antoni Ga-
sol, extresorer i actualment 
president en funcions, Enric 
Brunet, exresponsable de sec-
ció de natació i actual gestor 
econòmic, Josep Maria Puig, 
responsable de pilota basca, 
i Teresa Rico, responsable de 
la secció de natació- que era 
la mateixa que quan es van 
produir les irregularitats fi-
nanceres del llavors president 
Toni Llenas i del gerent Joan 
Pajares, tots dos fora del club 
després de presentar la seva 
dimissió a finals de l’any pas-
sat. Francina Travesset, de la 
part social, i Josep Casano-
vas, exresponsable de la sec-
ció de waterpolo, també van 
deixar de formar part de la 
junta després de fer-se públic 
l’escàndol. 
En l’última assemblea cele-
brada l’11 d’octubre del 2016, 
entre els membres de la junta 
que quedaven i els socis, es va 
acordar donar un temps de 
marge per veure si es podia 
seguir endavant o almenys 
salvar la situació del club en 
aquell moment. Doncs bé, a 
dia d’avui la situació és pràcti-
cament igual a la de llavors: el 
club té un deute de 60.000 eu-
ros. Per aquest motiu, Antoni 
Gasol va explicar que «la nos-
tra missió ara és dimitir, que 
ho agafi una altra gent amb 
ganes, a veure si ho poden 

tirar endavant, nosaltres hem 
sigut incapaços». De fet, esta-
ven obligats a renovar la junta 
ja que aquesta estava forma-
da per 4 persones i en temes 
legals se’n demana un mínim 
de 5. En aquest sentit, es va 
demanar «la creació d’una 
junta gestora perquè es pugui 
fer càrrec de tot». Per tant, la 
junta encapçalada per Antoni 
Gasol dimiteix i dona pas a 
una comissió gestora, la qual 
haurà d’intentar principal-
ment tirar endavant l’activitat 
del club i alhora buscar solu-
cions per tapar el deute, amb 
l’objectiu de no deixar morir 
el club. A més, han d’actua-
litzar bona part dels estatuts 
que no han estat renovats des 
del 2008. Passi el que passi, 
la gestora – que està formada 
per socis del club – no té cap 
responsabilitat legal de tots 
els buits econòmics que es 
trobin, i de fet, està obligada 
a convocar eleccions d’aquí 
a 3 mesos. Serà llavors quan, 
amb les conclusions que s’ha-
gin tret, s’haurà de decidir 
què es fa amb el club.

«L’única solució viable era 
la de formar una junta ges-
tora»
Des que la junta directiva va 
començar a moure fils i a re-
menar la paperassa per veure 
com podien sortir d’aquest 
pou, les dades que anaven 
veient eren cada cop més pre-
ocupants. Per aquest motiu, 
es va decidir renunciar a la 
gestió de l’Infinit – a qui de-
uen encara 12.500 euros cor-
responents a l’empresa Anoia 
Esports S.L. - i a la pèrdua 
de l’assessorament del pàdel, 
dues fonts potents d’ingressos 
en aquells moments però que 

ara eren inviables de man-
tenir. A més, quan Llenas i 
Pajares estaven al comanda-
ment, van firmar una pòlissa 
amb l’aprovació de Josep Ca-
sanovas i Antoni Gasol amb 
el Banc Sabadell per valor de 
9.000 euros. La van demanar 
a nom del Club Natació Igua-
lada, tot i que no se sap ben 
bé on van anar a parar aques-
tes despeses, total que ara la 
xifra ja ha pujat a 13.500 ja 
que des del desembre que no 
es retorna res. A dia d’avui, la 
principal font d’ingressos són 
les quotes dels socis, que en 
total tant sols arriba al voltant 
dels 5.000 euros mensuals. Si 
tenim en compte que les des-
peses al mes són de poc més 
de 3.000 euros, és evident que 
la tasca d’eixugar el deute es 
veu pràcticament impossible. 
El club va estar buscant ajuda, 
començant per l’Ajuntament 
d’Igualada i la Federació Ca-
talana de Natació. De l’Ajun-
tament es van reunir amb 
l’alcalde, Marc Castells, i la 
regidora d’esports, Rosa Plas-
sa, els quals es van mostrar 
oberts a oferir ajuda per sal-
var un club històric a la ciu-
tat com és el CNI. Ara bé, des 
del consistori municipal se’ls 
va demanar que actualitzes-
sin la junta i que els podrien 
donar un cop de mà en temes 
d’assessorament i gestió, però 
això no seria possible sense 
una condició sine qua non: 
estar sanejats amb la Segure-
tat Social (el deute actual amb 
l’administració és de 2.500 
euros, xifra que s’ha reduït 
respecte els 5.000 que hi havia 
a l’octubre). Pel que fa a la re-
unió amb la Federació, també 
els van mostrar la voluntat 
d’ajudar-los per la importàn-

cia i història del club, tot i el 
deute de 7.200 euros que té el 
club amb ells. En aquest sen-
tit, el club els va transmetre 
que la situació era prou difícil 
i que almenys estaven pagant 
les factures d’arbitratges per 
tal que els nedadors i juga-
dors de waterpolo poguessin 
acabar la temporada. 
Després d’aquestes dues re-
unions, va quedar clar que 
l’única solució era la de for-
mar una junta gestora. Una 
gestora que ja és una realitat 
i que està formada pels so-
cis: David Ramis (president), 
Pol Gómez (tresorer), Roger 
Calaf (vicepresident), Anna 
Claramunt (secretària) i 
Montserrat Torrecillas, Xavi-
er Tort, Antonio Varea i Cèlia 
Corrons, com a vocals. 

La vessant esportiva també 
grinyola 
Quan van mal dades en la di-
recció del club, de retruc, les 
coses tampoc funcionen en la 
vessant esportiva. Això passa 
en tots clubs del món i el CNI 
tampoc se n’ha escapat. Tot i 
així, el club ha pogut seguir 
funcionant perquè, en línies 
generals, els tècnics i entre-
nadors han tirat endavant les 
activitats previstes tot i que 

se’ls deuen unes quantes nò-
mines (més de 3.000 euros). 
Tot aquest rebombori té una 
afectació menor en la secció 
de waterpolo, tots els entre-
nadors han seguit al peu del 
canó. I cal tenir en compte, 
que les llicències federati-
ves dels jugadors del primer 
equip se les van pagar els 
mateixos jugadors per poder 
seguir amb l’activitat normal. 
Ara bé, en la secció de nata-
ció els problemes s’agreugen. 
Un dels entrenadors més 
apreciats pels nedadors i so-
cis ha hagut de plegar perquè 
no es podia permetre dedicar 
tantes hores al club sense co-
brar, ja que havia de mantenir 
una família. A més, els pares i 
nedadors han reiterat queixes 
contra una de les entrenado-
res per les seves males mane-
res i faltes de respecte cons-
tants, així ho descriu un pare: 
«el meu fill no deixa de nedar, 
se’n va a un altre club, no vol 
que el maltractin psicològica-
ment». Aquestes circumstàn-
cies fan que hi hagi una fuga 
de nedadors cap a altres clubs 
de la zona, com al Club Na-
tació Piera o al Club Natació 
Cervera, cosa mai vista abans, 
una qüestió que entristeix a 
uns socis indignats. 
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Sheila Avilés. / IAN CORLESS

FUTBOL PLATJA / LA VEU 

L a jove portera iguala-
dina del Cerdanyola 
Juvenil s’ha proclamat 

campiona d’Espanya de fut-
bol platja en el Campionat 
Nacional de seleccions auto-
nòmiques disputat aquest cap 
de setmana a San Pedro del 
Pinatar, Múrcia. La selecció 
catalana va guanyar en una 
emocionant final, per 3 a 4, 
davant de la selecció de Ca-
nàries, havent-se enfrontat 
prèviament a la fase de grups 
amb les seleccions de Melilla, 
Extremadura i Múrcia. La se-
mifinal la van disputar contra 
la selecció de les Illes Balears, 
a qui van eliminar per 3 a 4 a 
la pròrroga.
A més de guanyar el campio-
nat, la portera Laia Garcia va 
ser escollida millor jugadora 
del torneig.
La majoria de jugadores de la 
selecció catalana, inclosa Laia 
Garcia, venien d’un mes de 
juliol molt intens, ja que sota 

Bernat Jaume sorprèn a tothom i 
guanya al campió del mon d’esquaix

ESQUAIX / LA VEU 

E l club Metropoli-
tan va ser escenari 
d’un partit d’exhibi-

ció entre l’igualadí Bernat 
Jaume i l’actual campió del 
món i 2 del rànquing mun-
dial, Karim Abdel Gawad.
Aquest jugador egipci es tro-
bava a Barcelona de la mà de 
BGS, empresa barcelonina 
que organitza campus interna-
cionals d’estiu a jugadors d’ar-
reu del món a la ciutat comtal.
Sense treure cap mèrit al jove 
igualadí, que per cert va jugar 

un grandíssim esquaix, l’egipci 
va donar la impressió que ve-
nia més a fer turisme per dir-
ho d’alguna forma col·loquial, 
que no pas a jugar esquaix. 
El Bernat va sortir a pista 
sense cap complexe ni por, 
sempre agressiu i amb les 
idees clares. El partit de caire 
amistós, es va jugar la pista 
on entrena quasi bé cada dia 
i amb una graderia ben ple-
na sempre respectuosa, però 
decantada clarament i com 
és lògic, a favor de l’anoienc.
Tot aquest còctel va superar 
de forma evident al jugador 

Les anoienques Sheila Avilés i Laura Orgué fan doblet al 
capdavant de la Skyrace Comapedrosa
CURSES / LA VEU 

L ’atleta montbuienca 
Sheila Avilés i la igua-
ladina Laura Orgué 

aconsegueixen un doblet al 
capdavant de la Skyrace Co-
mapedrosa de la Copa del 
Món que es va disputar a An-
dorra el passat cap de setmana. 
La cursa va acollir els millors 
esportistes d’aquesta especi-
alitat, que havien de recórrer 
els 21 quilòmetres i 2.280 me-
tres de desnivell positiu per 
les Valls del Comapedrosa.
Orgué va dominar la cursa des 
que va arrencar fins al quilò-
metre 15, va ser llavors quan 
uns problemes físics la van 
obligar a baixar el ritme. A 
causa d’aquests problemes, la 

Laura Orgué. / FRANCESC LLADÓ

montbuienca Avilés que venia 
amb bon ritme per darrere la 
va aconseguir atrapar i supe-
rar fins arribar a la línia de 

meta, dos minuts van separar 
les dues atletes anoienques. La 
japonesa Takako Takamura va 
completar el podi.

Avilés va finalitzar amb un 
temps de 3 hores, 17 minuts i 
16 segons, Orgué a 2 minuts i 
13 segons. 

Pel que fa a la secció masculi-
na, el vallesà Jan Margarit va 
aconseguir pujar al graó més 
alt del podi. 

nascut a El Caire que va que-
dar desbordat per complet. La 
victòria del Bernat 11-2, 11-7, 
11-8 es va fonamentar amb 
unes ganes de victòria i un 
desvergonyiment que l’egipci 
no esperava i quan va donar 
símptomes de reacció, ja era 
massa tard i el Bernat tenia clar, 
que allò ja no se li escapava.
Propera estació, Galícia per 
preparar amb el gallec Bor-
ja Golan, 16 del rànquing 
mundial, els dos propers 
grans compromisos a Aus-
tràlia, primers campionats. 

la disciplina del Roses Platja, 
van guanyar el Campionat de 
Catalunya de Clubs de futbol 
platja, disputat a Vilanova i la 
Geltrú el passat 8 i 9 de juliol, 
i van quedar sots campiones 
d’Espanya en el Campionat 
Nacional de Lliga de futbol 
platja disputat del 21 al 23 de 
juliol a Cadis.

Laia Garcia, campiona 
d’Espanya amb la selecció 
catalana de futbol platja
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Toni Bou guanya als Estats Units i la 
montbuienca Mireia Conde, cinquena
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

V a ser l’any 1975 quan 
per primera vega-
da es va disputar el 

campionat del món de tri-
al als Estats Units, trial que 
fins ara ja havia guanyat tres 
vegades el pilot pierenc Toni 
Bou. L’edició d’enguany s’ha 
disputat per la zona de King-
man a l’estat d’Arizona, a prop 
de l’estat de Nevada i a la 
vora de la popular Las Vegas.
Una vegada més Toni Bou 
amb Honda va dominar 
de forma absoluta tant el 
dissabte com el diumenge 
amb puntuació indepen-
dent cada dia i augmentant 
així el seu compte de punts 
pel mundial a l’aire lliure.
Al finalitzar el trial del diu-
menge, Bou comentava: “Es-
tic molt content de com ha 
anat la cursa. Semblava que 
amb la pluja de ahir a la nit 
seria una mica més delicat, 
però de seguida s’ha fet fàcil. 
Tres punts en la primera vol-
ta són molt pocs. Estic molt 
content amb el pilotatge en 
una cursa fàcil , i un pas en-
davant en el campionat per-
què aquest ha estat un cap 
de setmana fantàstic. Ara, 
a gaudir de l’estiu al màxim 
perquè ens ho mereixem. Es-
tem fent una temporada estu-
penda en els tres campionats 
i ara toca  gaudir de l’estiu”.
Amb aquest trial dels Estats 

Units començava el campio-
nat del món de fèmines amb 
la participació de la pilot 
montbuienca Mireia Con-
de del Moto Club Montbui 
amb Beta. Aquest campio-
nat ja fa divuit anys que es 
disputa, però aquesta era la 
primera vegada que es des-
plaçava fora d’Europa. Els 
altres dos trials es faran a la 
República Txeca i a Itàlia.
Dels dos dies, el trial del dis-
sabte les coses no van rutllar 

gaire bé per Mireia i no pas 
per culpa d’ella o de la Beta, 
va ser el seu motxiller que 
va arribar amb 7’ de retard, 
amb el que ella es va tenir 
que saltar dues zones amb 
la corresponent penalitza-
ció, fet que la va situar en el 
onzè lloc de la classificació.
El segon dia, el diumenge, 
Mireia Conde es va classi-
ficar en una molt bona cin-
quena posició final d’aquest 
mundial a l’aire lliure.

ATLETISME / LA VEU 

D issabte passat, 29 
de juliol a la tarda, 
es va dur a terme la 

40ª edició de la Cursa Popu-
lar de l’Espluga, disputada 
sobre un recorregut mixt per 
les rodalies i interior de la 
vila tarragonina de l’Esplu-
ga de Francolí, passant entre 
altres paratges tarragonins 
pel Monestir de Poblet. En-
guany la cursa es disputava 
novament sobre 2 distànci-
es, de 5 i 15 km. respectiva-
ment, i va comptar amb una 
multitudinària participació, 
amb més de 750 participants 
globals, amb l’organitza-
ció del Club Atl. Espluguí.

     Hi van participar diversos 
corredors del C.A. Igualada 
Petromiralles,      sobresor-
tint en els 5 km. el  9è lloc 
general de David Armengol 
amb  20’40”, i el 19è de Jo-
sep Pons amb 23’00”. En els 
15 km., Ricard Solé era 190è 
amb 1 h.14’13”, i Marta Rey 
25ª fem. i 292ª gral. amb 1 
h.20’36”.  Jordi Riba va re-

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!

brer una distinció per la seva 
25a participació en la cursa.  
Es van imposar en els 15 km. 
els atletes Victor Poyuelo, 
amb 47’50” i Míriam Ortiz 
(A.A. Catalunya) en feme-
nines, amb 57’27”. Els gua-
nyadors dels 5 km. foren 
Marc Bové, amb 17’52”, i 
Mònica Cabal, amb 20’18”.  

     Aquests foren els registres i or-
dre d’arribada dels atletes del 
CAI Petromiralles classificats 
en la 40ª Cursa de l’Espluga:         

Classificacions
Cursa 15 km: 190 – Ricard 
Solé (1:14:13), 292 – Mar-
ta Rey (1:20:36), 294 – Jordi 
Moreno (1:20:44), 328 – Lu-
ciano Grados (1:22:10), 372 
– Jordi Riba (1:26:02), 389 
– Llorenç Tusal (1:27:38) i 
431 – Ramon Creus (1:33:10).
Cursa 5 km: 9 – David Ar-
mengol (20:40), 19 – Jo-
sep Pons (23:00), 54 – An-
drey Vich (27:17), 59 
– Vicenç Vich (27:52), 69 
– Ezequiel Jiménez (28:57) i 
70 – Josep Soriguera (28:29).

Atletes del CAI participen 
a la cursa de l’Espluga
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Els 60’s a l’Anoia - Els conjunts (7)

Cròniques des de dins - Xospi de l’Anoia

N o tots els conjunts 
anaven amb els ca-
bells llargs i estaven 

centrats en fer espectacle. En 
els 60s hi havia lloc i neces-
sitat de conjunts dedicats al 
ball, que interpretessin can-
çons més melòdiques. En 
aquest espectre musical hi 
podem ubicar Los Sioux i Los 
Rangers, conjunts dels que 
ja en parlàvem en la crònica 
dedicada als començaments, 
i també The Bird Blacks que 
actuaren als voltants de l’any 
67. 

Los Rangers, els comença-
ments
En el seus inicis en l’any 65 
els components eren cinc i 
solament tocaven cançons 
instrumentals, eren en Joan 
Marimón, Manel Garcia i 
Jaume Ortells a les guitar-
res, Francesc Mateu al baix, 
i Joan Bernades a la bateria. 

Assajaven en un local del 
carrer de Santa Caterina, i la 
primera actuació la varen fer 
a Castellolí, amb cançons ma-
joritàriament dels Shadows i 
Pekenikes. Tocaren també a 
Cal Ramonet de Miralles, al 
Bar Martí de Jorba i en festes 
particulars, per tal d’anar-se 
rodant.  
A primers del 66, s’afegí al 
grup el guitarra Joan Casa-
nellas i el Joan Marimon es 
dedicà exclusivament a can-
tar, però a mitjans del mateix 
any els dos varen deixar el 
grup, quedant d’aquesta ma-
nera un conjunt de 4 amb la 
composició en aquells temps 
estàndard; Jaume Ortells feia 
de solista, Manel Garcia a la 
rítmica i veu principal, Fran-
cesc Mateu al baix i veus, i 
Joan Bernades a la bateria. 
El canvis no acabaren aquí, 
doncs a finals d’any el bateria 
Joan Bernades deixà el grup 

per anar a tocar a The Bird 
Blacks, entrant l’Eladi en una 
substitució que va durà als 
voltants de mig any, ja que 
per motius laborals va haver 
de deixar el grup sent substi-
tuït per en Miquel Vidal. Tota 
una moguda.

Los Rangers, la consolidació
A l’any 67 l’ajust de compo-
nents del grup s’acompanyà 
amb una millora important 
de l’instrumental disposant 
ja de guitarres Fender i una 
bona amplificació, que els va 
permetre començar a tocar 
amb assiduïtat a llocs com 
el Saló Rosa, de segons en 
el balls de tarda, i on en una 
ocasió varen acompanyar als 
Sirex, també al Rex on hi fe-

ien matinals, i com no per 
la comarca de l’Anoia, als 
Prats de Rei, Carme, al Cas-
tell de Torre de Claramunt, 
i amb sortides cap al Cau de 
l’Art del Vendrell. En aquell 
moment agafà pes la figura 
del tècnic Mario Massansal-
vador, persona que va estar 
molt implicada en el movi-
ment dels conjunts d’aquella 
època, i que més endavant es 
va convertir en músic, tocant 
encara avui en dia. 
Al ser un conjunt que feia ball 
algú va sentir-se molest i Los 
Rangers varen ser denunciats 
per tocar sense el teòricament 
obligatori Carnet d’especta-
cle; obligant-los aquest fet a 
examinar-se al Teatre Capsa 
de Barcelona, on tocant el 

Els més melòdics

So del Silenci de Simon & 
Garfunkel obtenien el desit-
jat carnet, anecdòticament el 
mateix dia que s’hi examina-
ven els Cheyennes.
A començaments del 68, amb 
el carnet a la butxaca i l’afany 
d’anar endavant, contacten 
amb la empresa de represen-
tació artística COBO de Tàr-
rega, que els contracta per 
tocar els estius en una roda 
continua de llocs on eren 
molt ben rebuts: Cervera, 
Tàrrega, Bellpuig, Mollerus-
sa, Balaguer, Agramunt, i tor-
nar a començar. Així mateix 
a l’hivern Los Rangers eren 
assidus en els balls de tarda 
del Salo Rosa acompanyant 
a moltes primeres figures 
que hi tocaven. És en aquest 

Rangers, els començaments

Rangers, l’autògraf

.

GT Pantera 
75€ mes 

12 quotas

GT Pantera 
Dash E-BIKE 

110€ mes 
24 quotas

NOVETAT TRAIL 27,5 PLUS "DIVERSIO TOTAL"
 



Participa 
en la història 

del rock a 
l’Anoia!
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Agraïment a Manel Gar-
cia, Mario Massansalva-
dor, Francesc Mateu, Jordi 
Martin, Salvador Noguera 
i Pere Davila, així com a 
la Marta Vives, de l’Arxiu 
fotogràfic d’Igualada,  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

mateix any quan el guitarra 
Jaume Ortells, és substituït 
per en Salvador Noguera als 
teclats, sent aquesta formació 
la que guanyà el primer premi 
en el clàssic Festival de Con-
juntos de la Fira de setembre 
d’Igualada.
Ja en el 69 entrà l’Albert Riba 
(alies Fono) en substitució 
del Salvador Noguera, i final-
ment en el mes de setembre 
d’aquest mateix any, el bateria 
Miquel Vidal va ser substituït 
per en Jordi Martin que venia 
de Tony Enigmas Show i la 
Crema, i que a l’hora afegia 
una nova veu al grup. 

Però com la vida mateixa, tot 
el que comença acaba, i a co-
mençaments del 70, després 
de ser el conjunt de més llar-
ga durada a l’Anoia (del 65 al 
70), Los Rangers es dissolen. 
Un conjunt bo i perseverant.

Los Sioux y The Bird Blacks
Tirant d’hemeroteca i de l’ar-
xiu fotogràfic d’Igualada, sé 
de l’existència d’aquests dos 
grups que per als seus com-
ponents segur que els podem 
enquadrar com a melòdics. 
Los Sioux, que ja havien 
aparegut en la crònica dels 
començaments, varen can-

va tenir una durada de molt 
màxim un any, però segur 
que tocant molt bé, doncs hi 
havia molta experiència acu-
mulada. Quan es dissolen, 
l’Aymerich començà a fer de 
representant dels Muchachos, 
i el Pere de Tous i el Salvador 
Noguera, engegaren una nova 
aventura.
És l’any 67 quan apareixen 
The Bird Blacks, on hi trobem 

els esmentats Pere de Tous a 
la guitarra, i el Salvador No-
guera a l’orgue, juntament 
amb un altre orgue, el Grau, 
que més endavant va tocar 
un temps amb la Crema, i 
el Bernades que venia dels 
Rangers. Un conjunt curiós, 
dos orgues, un guitarra i un 
bateria, sumant tots ells una 
bona pila d’experiència; fins 
i tot hi ha constància que en 
alguna ocasió hi va col·labo-
rar el Carballo al saxo que 
també venia dels Sioux. Una 
curiositat del grup és la seva 
aparició en la pel·lícula de 
cinema amateur igualadí pro-
duïda per en Joan Mollà i en 
Joan Rabell, anomenada “El 
solitario”. Un escrit del diari 
d’Igualada d’aquells temps els 
defineix com un conjunt amb 
tendència “Pekenike”, i conei-
xedors de la música per es-
tudis. Sembla ser que els The 
Bird Blacks es dissolen en el 
68, moment en què el Salva-
dor Noguera, s’incorporà en 
els Rangers. 

Fins la propera, que això de 
les cròniques aviat s’acabarà.

viar de components a l’any 
66, quan el Bruno (bateria) 
i jo mateix vàrem deixar el 
grup per anar a tocar amb els 
Corbs i els Maus respectiva-
ment. Hi ha constància que 
l’Alaves i el Situ hi varen en-
trar en substitució un temps, 
fins que al final van anar a pa-
rar a tocar amb els Muchac-
hos. Finalment el conjunt va 
quedar amb els components 
que veiem a la foto, o sigui: 
l’Aymerich de cantant, el Car-
ballo al saxofon, el Pere de 
Tous a la guitarra, el Salvador 
Noguera a l’orgue, i el Josep 
de Callús a la bateria.
Tot plegat aquesta segona 
part del Sioux, sembla ser que 

Rangers, actuant

Rangers, a l’altell del Rosa

Rangers, al Festival de conjuntos

Sioux, segona època

Un bon cartell Un bon cartell amb Los Sirex
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LLIBRES / LA VEU 

E l forner, informàtic i 
aeromodelista auto-
didacta Ramon Tor-

ra (Igualada, 1947) ha fet el 
donatiu les seves memòries 
relacionades amb el món de 
l’aeromodelisme a la Bibliote-
ca Central d’Igualada. Aques-
tes memòries, publicades per 
capítols a la revista d’aeromo-
delisme nacional «Aerotec», 
parlen d’un món fascinant que 
a Igualada va comptar amb un 
bon nombre d’adeptes aglu-
tinats al Club Aeromodelista 
d’Igualada.  Aquesta entitat 
va ser fundada per Magí Vivó, 
Jaume Valldaura., Josep M. 
Rota, Antoni Gispert, Fran-
cesc Copoví, Jaume Majoral 
i Jaume Carbonell, a més de 
Ramon Torra. Durant més de 
40 anys aquest igualadí es va 
dedicar a dissenyar i construir 
tot tipus de models, motors i 
components.
Així Ramon Torra, fill de for-
ners i informàtic de professió, 
té entre els seus mèrits la cons-
trucció de l’aeromodel més 
gran de l’estat espanyol, el Sú-
per Maxi, l’any 1976; i la Pitts 
Torra, un model acrobàtic a 
escala 1/2. A part de les seves 
fites en aquest camp també va 
destacar com a gran ciclista (va 
ser campió d’Espanya de velo-
citat en pista i preseleccionat 

per als Jocs Olímpics de Mu-
nich el 1972) i per ser el crea-
dor d’un software informàtic, 
Glucosa Controls, per contro-
lar les dosis diàries d’insulina 
dels diabètics, malaltia que ell 
pateix des dels anys 90.

Els secrets de l’aeromodelisme igualadí arriben 
a la Biblioteca amb el donatiu de Ramon Torra

El donatiu de Ramon Torra 
inclou els números de la re-
vista especialitzada «Aerotec», 
en què va estar col·laborant 
periòdicament amb la secció 
«Aeromodelismo vintage» i 
altres articles que va publi-

car a la revista «RC Model». 
Aquest volum de memòries es 
catalogarà i passarà a formar 
part de la Col·lecció local de 
la Biblioteca, amb exemplars 
disponibles per al préstec. 
Concretament, aquest tipus 
de documents passen a en-
riquir l’arxiu de la Biblioteca 
de la Memòria, que ja comp-
ta amb més d’un centenar de 
documents cedits per igua-
ladins i anoiencs, entre car-
tes, dietaris, manuscrits, etc.

Aquestes memòries, publicades per capítols a 
la revista d’aeromodelisme nacional «Aerotec», 

parlen d’un món fascinant que a Igualada va 
comptar amb un bon nombre d’adeptes 

PIERA / LA VEU 

La plaça del Peix va acollir 
dissabte al vespre el Festival 
de música soul de Piera, que 
organitzaven Good Vives i 
l’Ajuntament. L’esdeveniment 
va comptar amb l’actuació 
del DJ Joan Presas a partir de 
dos quarts de deu de la nit, un 
músic amb sensibilitat espe-
cial per la música negra que 
es va tornar a posar davant 
dels discs a la sessió final a la 
1h de la matinada.
Entremig, van actuar Cosmo-
soul, un dels millors grups 
internacionals de neosoul, 
vinguts de Madrid; i Marco 
Fonktana, un barcelonès que 
va presentar el seu darrer tre-
ball Balas perdidas. 

La música soul es 
fa present a la plaça 
del Peix de Piera

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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: 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

El Restaurant
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MUSEUS / LA VEU 

C om succeeix cada 
primer diumenge 
de mes, el proper 6 

d’agost, a les 11:30h, el Museu 
de la Pell d’Igualada convida 
la ciutadania a participar en 
una visita guiada gratuïta per 
les seves exposicions perma-
nents, per conèixer el món de 
la pell i de les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingit tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús 
de l’aigua. Aquí, la col·lec-
ció d’estris i enginys hidràu-
lics es reforça amb el Canal 
d’Experimentació, que aju-
da al visitant a comprendre 
els mètodes de canalització 
i d’aprofitament energètic i 
industrial de l’aigua. Univers 
de pell és una de les sales cen-
trades en la pell, i es dedica a 
explicar l’ús de la pell per la 

humanitat al llarg del temps a 
través d’una selecció acurada 
d’objectes confeccionats total 
o parcialment amb pell, que 
exemplifiquen les múltiples 
aplicacions i utilitats del cuir. 
L’altre espai dedicat a la pell, 
L’ofici d’adober, se centra en 
el treball de la pell a Igualada 
des de fa generacions. Aquí, 
eines i màquines són els tes-
timonis dels inicis manufac-
turers i de la millora constant 
fins a la implantació industri-
al, que explica la vigència dels 
processos productius de les 
adoberies actuals i la configu-
ració de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada 
a pocs metres de Cal Boyer i 
al costat del rec, canal medi-
eval que abastia les fàbriques 
de la zona. En aquest espai 
hi ha la posada en escena de 
l’ofici artesanal de l’adob de 
la pell grossa o bovina, que 
transporta al visitant a la 
Igualada preindustrial.

Diumenge, nova visita 
guiada i gratuïta al Museu 
de la Pell d’Igualada

MÚSICA / LA VEU 

E l passat divendres 28 
de juliol el bosquet del 
pont de Coma-Sar-

da a Clariana va acollir el 
seu primer concert al bosc, 
una iniciativa que vol tenir 
continuïtat. L’esdeveniment 
organitzat per l’Associació 
de la Casa del Tió i la Casa 
del Bosc d’Argençola va de-
senvolupar-se en un ambient 
intimista on l’artista Quico 
Tretze, cantautor de l’Espelt, 
va estar acompanyat en for-
mat trio per Marc Mateu, 
pianista i cantant igualadí de 
llarga trajectòria, i per Núria 
Galvany, una violoncel·lista 
de formació clàssica. El trio 
va començar el concert amb 
la incertesa de trobar-se en 
un espai nou i únic, enmig 
de llum tènue i acompanyat 
per més de cent trenta perso-
nes que van poder seure en-
tre la penombra creada per 
fanalets, una decoració mi-
nimalista i les soques a mode 
de seient habilitades per l’or-
ganització.
L’espectacle va permetre gau-
dir de la bellesa de la fosca 
d’un bosc a la zona de les 
obagues i la riera de Clariana. 
La nit i la música melancòli-
ca i les lletres poètiques de 
Quico Tretze van crear una 
atmosfera de complicitat en-
tre el públic i els músics que 
va portar el grup a allargar la 
vetllada. Marc Mateu i Núria 
Galvany van interpretar pe-
ces individualment a mode 
d’interludi durant el concert 
on el cantautor va repassar 
cançons del seu primer disc 
‘Perdut e amat’ i del seu nou 
treball discogràfic ‘Cançons 

que m’agrada cantar’, encara 
en preparació i que veurà la 
llum ben aviat.
L’esdeveniment, que va te-
nir un èxit que va sorpren-
dre la pròpia organització, 

Una nit d’estiu amb música de Quico 
Tretze al bosc de Clariana

va comptar amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament d’Ar-
gençola i l’apadrinament de 
Servisimó. La idea dels orga-
nitzadors és continuar amb 
aquests concerts, en un am-
bient natural amb música en 
viu que acompanyi l’entorn 
i que permeti viure una ex-
periència diferent de la resta 
de l’abundant oferta musical 
de la comarca.

La idea dels 
organitzadors és 
continuar amb 

aquests concerts 

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

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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ANNA FERNANDEZ / AMIC 

Amb la seva imitació 
a Polònia no ho van 
tenir gaire compli-

cat. Barba espessa, tupè alt 
i cos fort. I una paraula re-
current que ja s’ha fet seva 
per enllestir cada recepta: 
brutal. En Marc Ribas és ac-
tualment el cuiner mediàtic 
de Cuines, a TV3, i també el 
presentador de Joc de Car-
tes, el programa-concurs en 
el qual quatre restauradors 
competeixen amb els seus 
restaurants per ser el millor 
segons la temàtica del capí-
tol. Aquests dies, a més a més 
dels rodatges, s’ha descobert 
com a presentador d’actes 
com la Cantada d’Havane-
res de Calella de Palafru-
gell o fent de pregoner de la 
Festa Major de Terrassa, la 
seva ciutat. Allà s’hi ubica el 
Capritx, el restaurant on es 
refugia i cuina cada cap de 
setmana.
 
Per què creus que ha fun-
cionat el programa ‘Joc 
de Cartes’ davant de tanta 
proposta televisiva de cui-
na?
La clau és aquesta barreja 
d’ensenyar territori i de pro-
grama “reality”, la part de 
conèixer la vida d’una per-
sona fins aleshores descone-
guda. I també la gastrono-
mia, és clar. Qualsevol cosa 
en la qual hi hagi menjar, en 
aquest país, interessa i molt! 
I l’humor perquè tot s’ha 
acabat fent en clau d’humor, 
som tots una mica pallassos.
 
T’agrada el tractament que 
rep el món de la cuina en 
els programes de televisió?
A mi m’agrada que la cuina 
sigui present a la televisió, 
sempre, perquè ho trobo 
molt interessant. És una cosa 
molt catalana! Pensa que el 
primer receptari d’Europa, 
manuscrit, es va fer a Ca-
talunya, és el Llibre de Sant 
Soví. Més tard, va venir el 
Llibre del Coch. És a dir, 
això ens ha interessat sem-
pre i ha de ser-hi sempre a la 
televisió. Hi ha formats que 
m’agradaran més o menys, a 
nivell personal, però és fa-
bulós que hi siguin i que hi 
hagi molta difusió de la gas-
tronomia, dels cuiners, dels 
restaurants...
 

La teva entrada al progra-
ma “Cuines” ha suposat un 
canvi d’imatge del cuiner 
a Televisió de Catalunya i 
també una nova dinàmica 
de programa. T’agrada que 
hagi estat així?
M’agrada perquè això vol dir 
que m’han comprat a mi. Sóc 
així i quan intentes forçar 
una cosa no acaba anant mai 
bé. Per això ha funcionat.
 
La teva presència a televi-
sió ja va més enllà de les re-
ceptes, fas de presentador. 
Com t’hi veus?
És molt “xulo” perquè es-

tic aprenent. No em valoro, 
encara, com a comunicador. 
No m’avaluo perquè consi-
dero que estic en un procés 
d’aprenentatge. Segurament 
serà un procés que durarà 
tant com duri l’experiència 
de la televisió. De moment 
no em jutjo gaire. El que sí 
faig és preguntar als que en 
saben i em deixo guiar.
 
Al càsting del ‘Cuines’ vas 
arribar l’últim dia, eres 
pràcticament l’últim candi-
dat que van valorar...
Tot perdut. Vaig anar amb 
tot perdut perquè ja tenien 
escollit el presentador. Vaig 
anar a passar-m’ho bé amb 
tota aquella pobra gent que 

portava hores fent càstings. 
S’ho van passar bé, van riu-
re, van menjar el plat que 
vaig cuinar... No m’ho havia 
plantejat mai abans però no 
em feia cap mena de vergo-
nya posar-me davant la cà-
mera, sóc un pocavergonya. 
El que no em surt, el que no 
sé fer és interpretar res. Si 
caus en gràcia, que és molt 
millor que ser graciós, tot et 
ve una mica rodat.

I més enllà de caure en grà-
cia, amb carisma ja venies 
de casa, en què t’has notat 
millora?

He après moltes coses. Pri-
mer, els “temps” a la televi-
sió. També com s’ha d’ense-
nyar tot a càmera, com he 
de tallar perquè es vegi que 
estic tallant. Com s’ha de 
mostrar perquè hi hagi el 
moment “porno” del men-
jar, perquè es pugui apreciar 
bé, que et faci venir salivera. 
També com acabar les frases, 
abans les deixava a mitges. 
Tot això m’ho van corregint.
 
Els caps de setmana treba-
lles al restaurant Capritx, 
de Terrassa. Quina sensa-
ció et dona fer un servei, 
una jornada en una cuina 
real?
Primer de tot, cuino amb el 

meu amic, amb l’Artur, i això 
és agradable. I amb això no 
perdo la realitat de la cuina. 
Si t’atures, passen coses quan 
tu no hi ets i després no tens 
res més a explicar, a aportar 
o a experimentar. També és 
una mica un refugi. Estic 
tallant coses i no cal que ex-
pliqui com ho tallo, tot i que 
d’això l’Artur en fa moltes 
brometes. És un refugi on 
estem la cuina i jo, és un mo-
ment d’intimitat.
 
Com encaixa la bogeria i la 
intensitat de fer un servei 
amb la teva personalitat?

Sóc un nervi, suposo que es 
nota, tinc un excés d’ener-
gia. La canalitzo a la cui-
na. Amb els anys he après 
a mantenir la calma. Si es-
tàs liderant una cuina amb 
un estrès molt gran i estàs 
atabalat, el que transmets a 
l’equip, als teus companys, 
és precisament nerviosis-
me. Els has de donar tran-
quil·litat i el missatge de 
“no passa res, ens en sor-
tim”.
 
Però tu no has estudiat ho-
teleria, així que tant tècni-
ca com actitud ho has ha-
gut d’aprendre a base de...
De pals.
 

El restaurant Capritx, a 
més a més de tenir una Es-
trella Michelin, té el distin-
tiu Slow Food. Quina n’és 
l’essència?
L’essència de l’Slow Food és 
trobar el millor producte, amb 
la millor qualitat, el més a prop 
possible. I també mantenint 
unes normes ètiques. Que els 
animals tinguin una criança 
que sigui ecològica, que esti-
guin ben tractats. O que les 
hortalisses, verdures i llegums 
també tinguin aquest tracta-
ment ecològic. També fer ser-
vir els productes propis. Com 
a identitat, el Capritx és Vallès 
Occidental, és Terrassa. S’han 
de fer servir els productes 
d’aquí perquè és allò que també 
el fa diferent i no t’ho podries 
trobar a Tarragona perquè allà 
no hi ha mongeta del ganxet.
 
Apostar tant per la proximi-
tat, acaba limitant la innova-
ció a la cuina?
Aquesta és la gran gràcia. Les 
limitacions fan que hagis de 
donar moltes voltes i no te’n 
cansis mai.
 
Ets llicenciat en Belles 
Arts. En queda alguna cosa 
d’aquesta faceta, lligada a la 
cuina?
Amb la cuina, no. Em consi-
dero un artesà més que no un 
artista. El que sí que queda és 
que continuo fent dibuixos 
quan estic reunit. De tant en 
tant, pinto. De fet, al “Cuines” 
hi ha un quadre meu, hi apa-
reixen unes cassoles muntades 
unes sobre les altres. Si puc, 
pinto cassoles i menjar, faig 
“gastropintura”. Segurament hi 
ha algun aprenentatge que s’ha 
quedat que no saps per què ni 
quan el fas servir.

“A la tele no m’hi moriré però 
a la cuina, sí”, aquesta frase 
és teva. És talment així com 
t’imagines el futur?
Jo entenc que a la televisió hi 
estic de passada, l’he d’aprofi-
tar i l’he de gaudir. No hem de 
negar que és una visibilitat me-
diàtica que m’afavoreix molt. 
M’ho estic passant molt bé, em 
deixen ser jo mateix, no he de 
fer res que em faci sentir in-
còmode. Simplement que tin-
gui una coseta per explicar als 
meus néts: “jo vaig sortir a la 
tele”. La meva vida professional 
és a la cuina i així crec que 
ha de ser.

“A la cuina em considero un artesà, no un artista”

Marc Ribas, cuiner i presentador de televisió



Escriptor, mestre, llibreter

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

J oan Rius Vila nasqué a Iguala-
da, el 7 de març de 1912. Als 8 
anys ingressa al Seminari Serà-

fic de la ciutat.
Als 18, abandona el noviciat i marxa 
a l’Hospitalet de Llobregat, on tre-
balla en un laboratori, i s’incardina 
a la vida ciutadana. Fou soci funda-
dor de l’Ateneu de Cultura Popular. 
Donà classes a l’Acadèmia Comerci-
al, i arribà a ser regidor. Allí visqué 
els fets polítics republicans i de la 
guerra civil. D’aquells anys, en va 
escriure un llibre, que, el 2010, el 
mateix Ateneu, li edità pòstuma-
ment. 
Després d’haver estat al front, fou 

detingut i portat al camp de con-
centració que, després de la guerra 
funcionà on eren les Escoles Pies 
d’Igualada. De l’experiència, va 
publicar-ne una sèrie d’articles a 
“Igualada”.
Un cop alliberat, passà a Vilanova i 
la Geltrú, on es convertí en llibreter 
i editor. En 1964, edità el Llibre dels 
gegants de Vilanova, dins la col·lec-
ció “Biblioteca d’estudis Vilanovins 
i de la seva comarca”. Té publicats 
altres llibres d’assaig, d’investigació 
històrica i literatura.
Morí a Vilanova i G. el 20 de no-
vembre de 1986. 
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Dues captivadores vies de pas, 
Una mirada atenta al Passatge d’en Galí

Descobreix Igualada i més

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Avui, pel que fa al Passatge d’en Galí, més que transitar-hi com a un 
lloc de pas, val la pena de resseguir tranquil·lament la seva angu-
lar delineació i contemplar unes edificacions centenàries prou ben 

conservades, amb uns baixos ajustats a noves demandes comercials, però 
sempre sensibles en la preservació de la pedra i els embigats de fusta d’al-
tres èpoques. És el cas del què fins fa poc havia estat el restaurant El Quin-
qué, d’una peculiar distribució interior, així com els locals que ocupen 
el Vinnari -amb entrada pel passatge de El Forn- i el Vinnart -obert a la 
Plaça de l’Ajuntament-. Tanmateix, ha estat l’espai multicultural, de litera-
tura, música i art de Llegim... llibreria el que, des del 2003, més animació 
ha aportat a  un sector de mobilitat massa transitòria. 
Emperò, des d’un punt de vista històric, si bé cal saber que el nom del pas-
satge fa honors al Capità Josep Galí i Morera, que va morir a la Gerra del 
Francès; no es pot passar per alt que aquesta via durant molts anys va ser 
un important punt de referència per haver albergat la primera Escola Fe-
menina, fundada per Felícia Mateu i Padró, al segle XVII (ben a prop d’on 
hi ha la Capelleta); i, per descomptat,  la testimonial presència espiritual 
de la bellíssima Capella de la Mare de Déu de Montserrat. La Capella o la 
Capelleta –com popularment se la coneix- va ser construïda, a l’any 1850, 
per reclam exprés de Felícia Matheu i Padró  i va mantenir la mateixa fe-
somia fins a ser destruïda durant la Guerra. Posteriorment, va procedir-se 
a una total restauració de la mà de l’artista Miquel Llacuna, qui va idear 
una fantàstica decoració mural a l’entorn de l’absis i va acolorar els seus 
plafons laterals. 

Des d’un punt de vista arquitectònic, la capella està edificada sobre un 
traçat d’una única nau amb coberta plana de bigues vistes, que acaba -per 
darrere de l’altar- amb un discret absis. Aquest, guanya una excepcional 
importància pel fet d’acollir -com a eix central i dins un refós de planta 
semicircular en el seu mur- la figura de la Verge de Montserrat. A  l’en-
torn i a banda i banda de l’absis, amb gran simbologia religiosa, unes ex-
traordinàries pintures murals representen respectivament a un grup de 
nenes, acompanyades d’una instructora; i, a un grup de nens escolans, 
acompanyats per un monjo de Montserrat, a més d’una figuració d’una 
família; tots sota un preciós abillament celestial. I, a les parets que acullen 
la reduïda bancada del temple s’imposen unes grans pintures a l’oli sobre 
taulers de fusta en representació de diferents episodis de la història i tra-
dició religiosa igualadina.

Altres elements i complements se sumen, al costat de l’artesanal porta de 
ferro forjat a vestir aquest petit recinte d’una elevada grandiositat. 
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CERCANT L’AIGUA 
DESESPERADAMENT
Rosa Saez
El 2013 Namíbia va patir una in-
tensa sequera i els animals del Parc 
Nacional d’Etosha van patir-ne les 
conseqüències. La lluita per l’aigua 
era constant i Rosa Sáez va poder 
observar i retratar la vida salvatge 
que es concentrava en un lloc tan 
poc amable.
Del 25 de juliol al 15 de setembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

PERVERSIONS 
GRÀFIQUES
Josep M. Rosich Morist
L’exposició mostra marques i logotips 
manipulats amb la finalitat de fer-ne 
dobles lectures. Aquest efecte, el de la 

transformació de marques, s’ha conver-
tit en una tendència al llarg del temps.
Del 22 d’agost al 10 de setembre a la 
Sala Municipal 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

FESTIVAL ZOOM, 15 
ANYS
Recull fotogràfic dels 15 anys d’his-
tòria del festival de cinema per a te-
levisió igualadí.
Del 22 d’agost al 22 de setembre al 
vestíbul de la Biblioteca Central.

3,2,1...ACCIÓ. Un pla 
seqüència per la història 
del cinema a Igualada
Una cronologia dels fets principals re-
lacionats amb el cinema a la ciutat: les 
primeres projeccions, els locals, el cine-
ma amateur, els cineclubs, etc.
Del 22 d’agost al 22 de setembre a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

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

AMADEU FONT: UNA 
VIDA A TRAVÉS DE LA 
PINTURA
Exposició de les obres donades 
per la família de l’artista al Mu-
seu. Va ser un pintor igualadí d’art 
abstracte, ceramista i restaurador, 
molt arrelat a la seva ciutat i amb 
una obra extremadament personal 
i compromesa, moderna, rebel i 
alhora intimista.
Del 28 de juliol al 3 de setembre 
a la Sala d’exposicions del Museu 
de la Pell.

EXPOSICIONS

ART / LA VEU 

Aquesta setmana fina-
litza el casal de l’Es-
tiuart organitzat per 

l’escola municipal d’art i dis-
seny Gaspar Camps, la pro-
posta de lleure educatiu ar-
tística per a infants on aquest 
any l’eix temàtic s’ha centrat 
amb ‘Les Cultures del Món’. 
En aquesta edició hem pogut 
explicar la diversitat artística 
i cultural de diferents pobles 
d’Àfrica, Àsia, Amèrica i Oce-
ania treballant diferents dis-
ciplines artístiques.
Cada setmana hem viatjat a 
un continent diferent. El pri-
mer dia de la setmana es feia 
una introducció per situar el 
continent en el mapamundi 
jugant amb un mapa interac-
tiu. A continuació es treballa-
va visualment elements i con-
ceptes propis del continent 
elaborant un mapa visual 
amb elements plans i altres 
tridimensionals. 
Cada setmana s’ha fet un ta-
ller específic tutoritzat per un 
professional. En cada taller 
es treballava tant el concepte 
com la tècnica, introduint la 
temàtica a partir d’un con-
te, una història, un artista o 
a partir de la visualització 
d’unes imatges, sempre tenint 
en compte el context on es si-
tua l’activitat. Gairebé en tots 
els tallers es treballa a partir 
de l’observació de peces ex-
posades, fotografies o repro-

duccions de models, i també 
mitjançant explicacions, els 
alumnes havien de dibuixar, 
pintar o modelar, altres vega-
des hauran de ballar, o potser 
realitzar un ritual xamànic, 
amb màscares, tam-tams i 
maraques acabades de pintar.
De les diferents setmanes 
podem destacar el taller d’es-
tampació seguint la tècnica 
africana  Batik  impartit per 
Desedamas, el taller inspi-
rat en l’obra de l’artista Jason 
Ackenwerth organitzat per 
Jordi Enrich i tutoritzat per 
Roger Costa. També vàrem 
tenir entre nosaltres a la Te-
resa Riba que va explicar les 
característiques pròpies de la 
terrissa sud-americana i va 
impartir un taller per realit-

zar una peça de terrissa que 
es va coure al forn. L’activitat 
es va dividir en 2 sessions, en 
la primera sessió es va fer la 
part del modelat o construc-
ció de la figura. Amb l’ajuda 
de la Teresa, els més petits 
van fer un animal, i els més 
grans un bol, o gerro per po-
sar-hi quelcom dins. En la 
segona sessió es va decorar la 
peça cromàticament seguint 
la inspiració dels pigments 
que s’empraven a la Amèrica 
dels indígenes.
En la setmana dedicada a 
Amèrica els més grans han fet 
un timbal amb cuir, activitat 
impartida per Mossi Ayabi . 
Aquest timbal és l’instrument 
més cerimonial de les tribus 
indígenes americanes. S’ha 

L’Estiuart de la Gaspar finalitza amb èxit entre timbals 
indis, cal·ligrafies japoneses i diregidoos de la Polinèsia

impartit en taller de pell i 
s’han utilitzat les eines pròpi-
es dels professionals del cuir.
L’última setmana els nens i 
nenes han viatjat a Oceania i 
han realitzat un taller orien-
tat pel músic Sergio Piedras 
i el seu fill Dídac de 10 anys. 
Han ensenyat als nens i nenes 
què és un diregedoo, i com 
s’utilitza. Un diregedoo és un 
instrument ancestral de vent 
molt utilitzat pels aborígens 
australians.
Aquesta última setmana els 
infants també han pogut par-
ticipar en un concurs de di-
buix per elaborar la portada 
de Pa amb Oli de La Veu de 
l’Anoia. En sabrem el guanya-
dor el mes de setembre!
Des de la direcció de l’escola 

La Gaspar volem donar les 
gràcies a monitors i profes-
sionals que han posat el seu 
granet de sorra per donar 
qualitat artística al moments 
de lleure dels nostres infants i 
han fet  possible aquest apas-
sionant casal.

Cada setmana s’ha 
fet un taller específic 

tutoritzat per un 
professional. En cada 

taller es treballava 
tant el concepte com la 
tècnica, introduint la 
temàtica a partir d’un 

conte, una història,
 un artista



PASSATEMPS

Sudokus
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1 7
2 9 7 6

2 5 3
5 7 9 8

7
9 1 2 7
7 2 6
6 4 5 1

1 8

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

Dificultat: Mitjana

3 2 1 9
4 1 7 2 3

9 5
9

5 4 8 2 3
8

7 9
9 6 3 7 4

1 4 7 3

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

Dificultat: Baixa

3 2 7 1
7

1 8 9 7
1 9 4 5

6 2 4 1
5 2 8 9

3
6 2 5 8

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

Dificultat: Alta

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

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

HORITZONTALS: 
1. Resposta en vers, des de l’església, al consistori. Capdevila / 2. Un volàtil atrapat a l’escocell. O 
avança la semblança o el so / 3. Estrena de teatre. Dispositiu electrònic de capacitat variable. Al 
fons del forn / 4. Pandereta en forma d’arracada. Aquella puresa que permet fumar havans / 5. Si 
no hagués de rumiar tant podria ser cèlebre. Hidrocarbur de vida inferior a deu anys / 6. Anima 
de quisso. Document per certificar que el càrrec no serà giratori / 7. És a l’ocre com a la crosta el 
crustaci. Reserva comestible a la carrossa / 8. Diari dirigit per torns. Dels 12 als 16 a estudiar a 
la presó / 9. Queixes entre els paisans. Expliquin fabulosament. Una enmig de molts / 10. L’únic 
defecte que no es pot permetre és la indecisió. Un conyac ple de ronya?: no, berruga en un arbre/ 
11. Quasi dos. Fa bestieses com ara esperonar la muntura. Quasi dos per dos / 12. Castell àrab fet 
amb daus. Gran ocell no volador ideal per a un monestir / 13. De l’activitat més representativa. 
Deshidratat de tant explicar l’acudit.

VERTICALS: 
1. Giravolt a l’esmentat diari. Reposicionament que abans es feia per carta / 2. Darrer mos d’espe-
tec. Torna a fer la redacció. Dues sense fronteres / 3. Massa estricte per clavar un revés. Costellada 
exclusivament de cansalada / 4. Banyat a l’argentina. Agradable, tot i no ser gratis del tot / 5. Un 
rol incomprensible. Pirata amb gust de xocolata. Fa cap a la reunió / 6. I ara a la negociació. Gas 
mostassa incorporat a la piperita. Ací quan s’enfila / 7. Que lasciu, es disfressa de siciliana! Utò-
pic, imaginari / 8. Roma oculta rere un bosc. Surten dels oceans per anar a treballar a la borsa / 9. 
Segrestador en qüestió de segons. Empremtat per un sol costat / 10. Ambit sense. Paral·lelepípe-
de edificable. Ocell al cau / 11. Aspirant a simpàtic. Rapinyaire que exhala candor i innocència / 
12. Clava una bufa per la barbaritat de la venda. Massa cremat a la foto del salconduit. 
 

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



Excel.lent cinema bèl·lic A Igualada •  Dunkerque

RAMON ROBERT / 

F eia moltíssims anys que no ens 
arribava una pel·lícula bèl·lica 
d’alta qualitat. De fet, fa exacta-

ment dinou anys, quan van estrenar-se 
conjuntament La delgada linea roja 
(Terrence Malick, 1998) i Salvar al sol-
dado Ryan (Steven Spielberg, 1998).
Ara tenim en pantalla una excel·lent 
pel·lícula bèl·lica, i alhora una de les 
millors pel·lícules de l’any. L’ha realit-
zada el director Christopher Nolan, 
prou conegut pels seus anteriors títols 
Insomnia, Memento, Interstellar, Incep-
tion o la trilogia d’El caballero oscuro.

Dunkerque està basada en l’evacuació 
que -encara que va tenir lloc en els 
primers mesos de la Segona Guerra 
Mundial- va tenir un impacte directe 
en l’esdevenidor de la contesa. En lloc 
d’un drama èpic, l’objectiu de Nolan 
era convertir aquest moment històric 
en cinema immediat i immersiu: un 
thriller d’acció èpic impulsiu marcat 
pel temps, una mena de compte enre-
re, en el qual juguen un paper impor-
tant les accions paral·leles.
En paraules del director: “El que va 
passar a Dunkerque és una de les 
millors històries de la humanitat, la 
lluita definitiva a vida o mort contra 
el temps. Va ser una situació amb un 

nivell de suspens extraordinari, aques-
ta és la veritat. El nostre objectiu amb 
aquesta pel·lícula era llançar al públic 
a l’acció sent molt respectuosos amb la 
història, però també amb certa inten-
sitat i, per descomptat, una gran dosi 
d’entreteniment també “.
Afegeix la productora Emma Thomas: 
“Dunkerque és un gran espectacle 
cinematogràfic, però també una his-
tòria molt humana i, en aquest sentit, 
resulta universal. Chris Nolan volia 
col·locar l’espectador en el centre de 
l’experiència juntament amb els perso-
natges, tant si es tracta dels soldats que 
són a la platja com dels pilots que estan 
volant o els civils dels vaixells “.

Joshua Levine, assessor històric de la 
pel.lícula: “L’evacuació de les Platges de 
Dunkerque, al 1940, és molt més que 
una història dels britànics. Va ser un 
esdeveniment impressionant que se-
gueix tenint rellevància internacional. 
Tot el que se celebra al voltant de la Se-
gona Guerra Mundial no s’hauria pro-
duït sense l’esdeveniment de Dunker-
que. Va ser increïblement important. 
Si l’exèrcit britànic hagués estat aniqui-
lat o fet presoner, probablement el país 
s’hauria rendit, i viuríem en un món 
molt diferent. Per a mi, Dunkerque té a 
veure amb conservar la llibertat. Quan 
aquests vaixells es van posar en marxa, 
el món encara tenia una oportunitat”.
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Forts i febles A Tous •  Hermanos del viento

RAMON ROBERT / 

A ra fa tres anys, Otmar Penker 
i Gerald Salmina van escriure 
un guió sobre aus i homes. Un 

noi tracta de salvar la vida d’una pe-
tita àguila que ha caigut del seu niu. 
Tot comença quan un àguila cria dos 
polls. El destí del més fort és llançar al 
més feble des del niu. També l’home 
també té els seus costums i sovint fa 
mal als que més estima. Lukas pateix 
a mans d’un pare, tancat en si mateix 
des de la pèrdua de la seva esposa. Va 
morir quan rescatava el nadó Lukas i 
ara, el noi porta la càrrega de la seva 
mort. En el niu, el pollet que va néixer 

primer empeny al seu germà més dè-
bil a una mort segura al terra del bosc. 
Però el destí intervé i Lukas troba el 
pollet. Lukas l’anomena Abel, i té cura 
en secret del ocellet, buscant l’amor i la 
companyia que li neguen a casa
Aquest és un molt singular drama 
d’ocells acabats de néixer, germans 
adolescents i natura viva. Hi ha actors, 
amb els seus respectius personatges, 
però el millor de la pel·lícula són les 
bellíssimes i impactants imatges aèri-
es de les àguiles dels Alps, que tenen 
poder i categoria de documental de 
primer ordre. De fet, de tot plegat en 
surt una bonica i interessant simbiosi 
de documental i ficció.

· PIERA 
C/Piereta, 44 

  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA 
C/de la Virtut, local 12  

  Tel. 93 805 13 46
   

·VILANOVA DEL CAMÍ
C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA 
C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77  

  CENTRE VISIÓ GRUP2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació. (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 
1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats de les marques: Mango, Pepe Jeans, Javier Larrainzar, Antonio Banderas, 
Antonio Banderas, Pull & Bear, David Delfin, Custo Barcelona, Amichi, amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes  

2x1
ULLERES DE 

DE MARCA 
SOL



A Igualada •  Dunkerque

ATOMICA 
Estats Units. Acció. Aventures. De David Leicht. Amb 
Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella.  
Lorraine Broughton és una espia d’alt nivell del MI6 que es 
trasllada a Berlín després de la caiguda del mur per acabar 
amb una perillosa xarxa d’espionatge que acaba d’assassinar 
a un agent encobert que era el seu company i que, ara, ame-
naça amb revelar les identitats de la resta d’informadors de 
les agències d’intel·ligència del món occidental.

DUNKERQUE
Estats Units. Bèl·lica. De Christopher Nolan. Amb Fionn 
Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, 
Cillian Murphy.
Any 1940, en plena II Guerra Mundial. A les platges de 
Dunkerque, centenars de milers de soldats de les tropes 
britàniques i franceses es troben envoltades per l’avanç de 
l’exèrcit alemany, que ha envaït França. Atrapats a la platja, 
amb el mar tallant-los el pas, les tropes s’enfronten a una 
situació angoixant que empitjora a mesura que l’enemic 
s’acosta.

HERMANOS DEL VIENTO
Àustria - Espanya. Drama amb animals. De Otmar Penker 
i Gerardo Olivares. Amb Jean Reno, Manuel Camacho, To-
bias Moretti, Eva Kuen. 
Un noi tracta de salvar la vida d’una petita àguila que ha cai-
gut del seu niu. Tot comença quan un àguila cria dos polls. 
El més fort és llançar al més feble des del niu. També l’home  
té els seus costums i sovint fa mal als que més vol. Lukas 
pateix a mans d’un pare, tancat en si mateix des de la pèrdua 
de la seva esposa. Va morir quan rescatava el nadó Lukas i 
ara, el noi porta la càrrega de la seva mort.. 

TRANSFORMERS. EL ULTIMO CABALLERO
Estats Units. Acció. De Michael Bay. Amb Mark Wahlberg, 
Laura Haddock, Anthony Hopkins
El món ha canviat per complet. La Terra és ara un lloc de-
solat, ple d’edificis destruïts i on els éssers humans lluiten 
per sobreviure al conflicte que la humanitat manté amb els 
robots alienígenes. Izabella (Isabela Moner) és una de les 
moltes persones la vida va canviar dràsticament amb l’arri-
bada dels extraterrestres.

EL CARTERO Y PABLO NERUDA
Itàlia. Drama. De Michael Radford. Amb Philippe Noiret, 
Massimo Troisi, Maria Grazia Cucinotta. 
Mario és un home senzill que accepta una feina de carter. 
El seu treball consisteix a portar el correu a un únic desti-
natari, el poeta xilè Pablo Neruda, que viu exiliat en un petit 
poble italià. Mario se sent fascinat per la figura de Neruda, i 
entre els dos homes anirà creixent una gran amistat
  

ABRACADABRA
Espanya. Comèdia dramàtica. De Pablo Berger. Amb Ma-
ribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota. 
Carme (Maribel Verdú) porta una vida tranquil·la com mes-
tressa de casa al costat del seu marit Carlos (Antonio De la 
Torre), en la seva llar en el madrileny barri de Carabanchel, 
però sembla que ell té algun que altre problema amb el cosí 
d’ella. El susdit es diu Pepe (José Mota), encara viu amb els 
seus pares, treballa en un supermercat i dedica el seu temps 
lliure a l’hipnotisme.

SPIDER-MAN: HOMECOMING 
Estats Units. Aventures fantàstiques. De Jon Watts. Amb 
Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr i Marisa 
Tomei 
Peter torna a casa, on viu amb la seva tia. Sota l’atenta mi-
rada del seu mentor Tony Stark, Peter intenta mantenir una 
vida normal com qualsevol jove de la seva edat, però inter-
romp en la seva rutina diària el nou malvat Vulture i,   amb 
ell, el més important de la vida de Peter començarà a veure’s 
amenaçat..

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) 

DUNKERQUE 
Dv: 18:00/20:30
Ds: 17:30/20:00/22:30
Dg: 17:30/20:00/22:30
Dll: 18:00/20:30
Dc: 18:00/20:30
Dj: 20:00

ABRACADABRA (12A)
Dv Dll a Dj: 16:00/18:05/20:10/22:20
Ds i Dg: 
13:15/16:00/18:05/20:10/22:20

ATOMICA (12A) 
Dv: 16:30/18:50/21:25/23:45
Ds: 13:10/16:30/18:50/21:25/23:45
Dg: 13:10/16:30/18:50/21:25
Dll a Dj: 16:30/18:50/21:25

BABY DRIVER (16A)  
Dll a Dj: 20:25

CARS 3 (TP)  
Dv Dll a Dj: 15:50/18:15
Ds i Dg: 12:10/15:50/18:15

DUNKERQUE (12A)
Dv a Dj: 18:00/20:15/22:35

GRU 3. MI VILLANO FAVORITO (TP)
Dv: 17:00/20:25
Ds i Dg: 12:45/15:00/17:00/20:25
Dll a Dj: 17:00

LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS (12A)
Dv a Dj: 19:00/21:45

SEÑOR DAME PACIENCIA (12A)
Dv a Dj: 16:00

SPIDER-MAN HOMECOMING (7A)
Dv Dll a Dj: 
16:45/18:30/19:30/21:15/22:15
Ds i Dg: 12:00/6:45/18:30/19:30
/21:15/22:15

SPIDER-MAN HOMECOMING 3D (7A)
Dv. Dll a Dj: 15:45
Ds. i Dg: 12:30/15:45/00:00

TRANSFORMERS: EL ULTIMO CABA-
LLERO (12A)
Dv Dll a Dj: 19:10/22:00
Ds i Dg: 12:15/19:10/22:00

TRANSFORMERS: EL ULTIMO CABA-
LLERO 3D (12A)
Dv a Dj: 16:15

UNA NOCHE FUERA DE CONTROL 
(16A)
Dv a Dg: 22:25
Dll a Dj: 22:40

WONDER WOMAN (12A)
Ds i Dg: 12:50

TANCAT PER VACANCES

EL CARTERO Y PABLO NERUDA 
(apta)  
Dg: 18:00
HERMANOS DEL VIENTO (apta)  
Dg: 19:40
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A Tous •  Hermanos del viento

· PIERA 
C/Piereta, 44 

  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA 
C/de la Virtut, local 12  

  Tel. 93 805 13 46
   

·VILANOVA DEL CAMÍ
C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA 
C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77  

  CENTRE VISIÓ GRUP2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació. (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 
1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats de les marques: Mango, Pepe Jeans, Javier Larrainzar, Antonio Banderas, 
Antonio Banderas, Pull & Bear, David Delfin, Custo Barcelona, Amichi, amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes  

2x1
ULLERES DE 

DE MARCA 
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Agost
4: Joan-Maria Vianney ; Perpètua.

5: Mare de Déu de les Neus; Osvald; Afra. 
6: Just; Pastor; Hormisdes.

7: Sixt II, papa; Gaietà; Albert Tràpani.  
8: Domènec de Guzmán; Ciríac, Llarg i Esmaragde.

9: Domicià; Romà; Esteve 
10: Llorenç; Deodat ; Astèria. 

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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Diumenge vinent, festivitat de la Transfiguració del Senyor, el 
monjo benedictí, P. Lluís Planas, igualadí, commemorarà el 
50è aniversari de la seva professió religiosa.
Durant la missa conventual (11 del matí) que tindrà lloc al 
monestir de Montserrat, farà la cerimònia de renovació del seu 
compromís monàstic.
Recordem que aquesta Eucaristia, És retransmesa pel Canal 
Taronja.
Enviem a l’esmentat religiós, la més cordial enhorabona, es-
perant que per molts anys pugui continuar desenvolupant la 
seva vocació.

50 Anys de professió del 
P. Lluís Planas

M onsenyor Simón 
Kassas, encarregat 
de negocis de la 

Missió Permanent d’Obser-
vació de la Santa Seu a l’ONU, 
ha reclamat que la comunitat 
internacional no exclogui de 
les seves prioritats el procés 
de pau entre Palestina i Israel 
en parlar aquest dimarts 25 
de juliol davant el Consell de 
Seguretat de les Nacions Uni-
des, reunit a Nova York. El 
representant vaticà ha centrat 
el seu discurs en la situació 
de l’Orient Mitjà i la qüestió 
israelianopalestina, i ha rati-
ficat el suport de la Santa Seu 
a la solució de dos estats a la 
regió, segons informa l’agèn-
cia AICA.
“L’esperança és, per tant, la 
d’una nova estructura geopo-
lítica que inclogui l’Estat d’Is-

rael flanquejat per Palestina 
en un entorn de pau i dins de 
fronteres reconegudes inter-
nacionalment”, ha sostingut 
Kassas.
“La solució es negocia per 
garantir la seguretat i la pros-
peritat amb la intenció d’una 
coexistència pacífica. No hi 
ha alternativa a un acord ne-
gociat que condueix a una so-
lució acordada mútuament. 
El camí a seguir és de nego-
ciacions directes entre israeli-
ans i palestins, amb el suport 
de la comunitat internacio-
nal”, ha afegit.
Monsenyor Kassas ha afirmat 
que “perquè aquest procés es 
completi amb èxit, els isra-
elians i els palestins han de 
donar passos significatius per 
reduir la tensió i la violència. 
Les dues parts s’han d’abste-

nir d’accions, entre les quals 
la dels assentaments, que po-
drien contradir el compromís 
amb una solució negociada”.
En aquest sentit, ha recordat 
la visita que l’expresident is-
raelià Shimon Peres i el pa-
lestí Mahmud Abbas van fer 
al Vaticà el 2014, en la qual 
el papa Francesc va instar a 
pregar i promoure la cultura 
del diàleg, de manera que la 
generació més jove pot llegar 
“una cultura que sap com de-
linear estratègies, no la mort, 
sinó la vida, no l’exclusió, sinó 
la integració”.
“La solució de dos estats tam-
bé requereix que totes les fac-
cions palestines mostrin una 
voluntat política unida de 
treballar junts. Als palestins 
un front únic –ha dit monse-
nyor Kassas– seria essencial 

per a la prosperitat econò-
mica, la cohesió social i l’es-
tabilitat política d’un Estat de 
Palestina”.
El representant vaticà ha in-
sistit a afirmar que en “la 
qüestió de Jerusalem no s’ha 
d’oblidar que Jerusalem és 
una ciutat sagrada per a ju-
eus, cristians i musulmans. 
L’status quo dels llocs sagrats 
és un motiu de gran sensibi-
litat”.
“La Santa Seu confirma la 
seva posició en línia amb la 
comunitat internacional i re-
nova el seu suport a una so-
lució global justa i duradora 
sobre la qüestió de Jerusa-

lem”, ha manifestat, i alhora 
ha destacat la importància 
“d’un estatut especial per a Je-
rusalem, per tal de garantir la 
llibertat de religió i de cons-
ciència.
Així mateix, ha demanat que 
es garanteixi l’accés segur i 
sense traves als llocs sagrats 
als fidels de totes les religions 
i nacionalitats.
Diumenge, després del rés de 
l’Àngelus, el papa Francesc va 
recordar “les greus tensions i 
la violència dels últims dies 
a Jerusalem” i va subratllar: 
“Sento la necessitat d’expres-
sar una crida a la moderació 
i al diàleg”.

La Santa Seu reitera davant l’ONU que només 
el diàleg pot portar pau a l’Orient Mitjà

M és de 21 milions de 
persones al món 
són víctimes del 

tràfic per a l’explotació labo-
ral i sexual mitjançant l’ús 
de la violència, l’amenaça o 
l’engany, segons l’Organitza-
ció Internacional del Treball 
(OIT). El tràfic d’éssers hu-
mans al món es porta a terme 
mitjançant diferents formes 
d’explotació, com la prosti-
tució, els treballs forçats, la 
criminalitat, la mendicitat, el 
servei domèstic, el matrimoni 
forçat, el trasplantament d’òr-
gans, així com qualsevol altra 
forma d’esclavitud.
Per desgràcia, del total de víc-
times de tràfic en el món, al 
voltant de 5 milions són in-
fants, i més de 10 milions són 
dones i nenes. En l’actualitat 
els migrants s’han convertit 
en les principals víctimes del 
tràfic per als comerciants d’es-
claus del segle XXI.
El proper diumenge, dia 30 

de juliol, es commemora el 
Dia Mundial contra el Tràfic 
de Persones, una jornada per 
informar, sensibilitzar i cons-
cienciar sobre una xacra que, 
segons les Nacions Unides, 
afecta 106 països com a ori-
gen, trànsit o destinació.
El tràfic de persones figu-
ra com un dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
de 2015 perquè el 2030 s’er-
radiquin els treballs forçats, 
l’esclavitud moderna, el tràfic 

de persones, el treball infan-
til i s’eliminin totes les formes 
de violència contra les dones i 
les nenes, inclosos el tràfic de 
persones i l’explotació sexual.
Des de Missions Salesianes 
denuncien la situació d’escla-
vitud en què viuen milions de 
menors al món i exigeixen que 
s’abordin les causes comunes 
que la generen: la pobresa, la 
desestructuració familiar, els 
conflictes armats, la demanda 
d’obra barata i la impunitat.

Erradicar el tràfic de persones, un 
compromís ineludible al segle XXI



              

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 4: M.R. SINGLA
Pujadas, 47

Dia 5: BAUSILI/JUVÉ
Born, 23

Av. Montserrat, 27

Dia 6: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 7:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 8: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 9: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 10: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

www.teatrenu.com

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 

de rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Vol en globus

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura TOTS ELS SORTEJOS

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

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
 temporada no hi haurà sorteig
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“El romànic són quatre 
pedres, Déu i tu”

Vaig néixer i visc a Torelló amb arrels catalanes i franceses. El 
meu avi va venir de França per treballar d’especialista a la Farga 
Lacambra. El pare era empresari i músic i el meu fill Xavier és 
músic, actor i compositor. Jo soc ninotaire, mestre de dibuix i 

recercador d’ermites romàniques. Pel dibuix vaig renunciar a ser 
empresari i músic, trompetista, concretament.

C om arriba a dedicar-se al dibuix?

El pare tenia una fàbrica de peces d’ebenisteria, els 
meus germans havien encarat les seves vides cap a 
altres professions i em va tocar a mi posar-me al 

davant de l’empresa. Combinava la feina amb la música, vaig 
ser trompetista en una orquestra i havia començat a fer dibui-
xos en una revista molt bona, avui desapareguda, Oriflama que 
s’enviava a tots els joves que feien la mili i en una altra més 
local -Rebombori- també desapareguda. La meva dona, Maria 
Àngels Sanglàs, també treballava i un bon dia vàrem replante-
jar-nos la vida. A mi em tirava més el dibuix que les altres coses 
i vaig decantar-me definitivament pel dibuix.

També n’ensenya.

A Sant Pere de Torelló tenien un Casal Cívic que en aquell mo-
ment tenia poca activitat. Un amic em va proposar d’obrir-hi 
una escola de dibuix. A partir d’aquí vaig entrar a col·laborar 
en altres escoles i vaig obrir la meva escola pròpia -que encara 
la tinc-. Em varen proposar de fer els dibuixos del 9Nou i de la 
Veu de l’Anoia, entre altres publicacions. 

Lluís Capdevila és també una persona dedicada al servei 
dels ciutadans. 

Durant uns anys vaig ser regidor de Cultura de l’ajuntament de 
Torelló, monitor d’handbol i durant trenta sis-anys he estat a la 
organització del Carnaval de Torelló.

Els primers dibuixos que ens va enviar a La Veu eren làmines 
en blanc i negre. Ara treballa amb ordinador?

Al principi feia el dibuixos en blanc i negre i els havia de portar 

a la redacció, cosa que em costava temps i diners. Després els 
varen demanar en color, que va ser més feina... però els matei-
xos diners. Quan els vaig començar a enviar per e-mail vaig 
aprendre a escanejar-los i això em va permetre acolorir-los 
amb l’ordinador. Ara faig el dibuix de base i amb l’ordinador el 
vaig modificant fins a obtenir el resultat desitjat.

Amb la situació política actual mai li falten temes a tocar.

Cada vegada que escoltes les notícies o llegeixes un diari se 
t’acudeixen mil temes a tocar. Miro de explicar-ho de la forma 
més senzilla i directa possible. Potser hauria d’agrair als polí-
tics que em facilitin la feina, però no els ho agraeixo.

Des de fa anys signa amb una estelada.

Soc independentista de tota la vida. Des d’aquell juliol del 2010 
que ens varen anular l’Estatut que poso l’estelada a tots els di-
buixos. Com l’aranya, que sempre hi és.

Ha tingut moltes denúncies?

Judicials no, però protestes i articles a La Razón, ABC i Mundo 
moltes. He tingut problemes amb una empresa càrnia d’Osona. 
Cartes al director per dotzenes. Una del grup de gais d’Osona 
per una historieta del meu personatge Quirzet. També s’han 
queixat grangers per les meves crítiques als purins. Les femi-
nistes.... Hi ha gent molt susceptible.

És un gran especialista en romànic català?

Conjuntament amb la meva dona, el meu germà i un amic comú, 
fem un catàleg d’ermites romàniques catalanes. En tenim més 
de dues mil fotografiades i catalogades, de les quals més de mil 
set-centes ja les tenim penjades a la web www.rostoll.cat/obaga.

Queda molt romànic per a descobrir?.

Per part nostra en queden molt poques. Actualment a Vidrà 
s’estan fent unes troballes molt maques al voltant del castell de 
Santa Maria de Besora, gràcies a un mecenes americà que ha 
invertit en plantar vinyes i ha destinat seixanta mil euros en 
una recerca arqueològica. Estan trobant totes les pedres de l’er-
mita i es podrà reconstruir tota amb les pedres originals. Com 
sempre el que falla és l’administració. Només que posessin un 
arquitecte a consolidar el que hi ha en perill es podria preser-
var molt patrimoni. 

Porta molta feina fer la recerca?

Les esglesioles que més ens costa de fotografiar són les que el 
propietari és l’Església. Cada cap de setmana sortim amb la 
meva dona a fotografiar romànic. 

Continua ensenyant dibuix?.

Tinc la meva escola amb nou o deu alumnes, vaig a dues esco-
les i també a una llar del jubilat. És apassionant veure persones 
grans gaudir de la pintura. 

Formarà algun humorista?

Hi ha un noi d’aquí de Torelló -Arnau Solà- que treballa en una 
empresa d’animació i una noia -Susanna Boronat- que fa uns 
dibuixos humorístics molt bons, i a més es dedica a restaurar 
pintures antigues. Hi ha molts bons professionals que han pas-
sat un moment o altre per la meva escola.

Jaume Singla, @jaumesingla

Davant de l’església i l’Ajuntament d’Òdena ha aparegut un cartell dels que anuncien les obres públiques. En teoria per explicar els treballs que s’han 
de fer a la Plaça Major. Però de moment l’anunci sembla un joc de disbarats. Posat a l’inrevés i amb un text inconnexa i absurd on no hi ha cap frase 

amb sentit. Això sí, amb els colors típics i on s’endevina un una “Fase 1” cap per avall i els logos dels que solen endegar aquests projectes. Hom sospita 
que tot plegat només sigui el suport del que hauria de ser el cartell definitiu, però  el cert és que els vianants que hi passen pel davant ja es pregunten 
si aquesta gran explanada que es projecta i que ha de tenir un lleuger pendent, no comença anant costa avall. Està bé ser curós amb  la despesa, però 

també s’ha de ser-ho amb la comunicació. Hi ha qui dubtava de la solució proposada que ha de  compatibilitzar l’espai de vianants i el tràfic en un punt 
de tanta confluència i ara té motius per riure-se’n abans d’engegar. Hom imaginava que els terminis s’allargarien més d’un any i mig, però  ningú ima-
ginava que es comencés així. .   Envia les teves propostes i reflexions a elconfidencial@veuanoia.cat
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