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L’EDITORIAL

Solucions a la C-15
Q uan el President Artur Mas va inaugu-

rar el 2011 l’Eix Diagonal -era la primera 
carretera en la que tallava la cinta després 
d’anys de govern dels socialistes- ja se li 

va fer saber que haver desdoblat únicament el tram 
entre Vilafranca i Vilanova i la Geltrú era un error. 
Deixar un tram d’un sol carril per sentit entre l’auto-
pista A-7 i l’Eix Transver-
sal era una equivocació, 
perquè, amb el temps, es 
corria el risc de convertir 
aquesta carretera en un 
coll d’ampolla llarg i pe-
rillós. Així ha estat.
La C-15, i, a partir d’Igua-
lada, la C-37, més cone-
gudes com l’Eix Diago-
nal, són ja dues de les vies 
més perilloses del país. 
Els dos morts -cinc en nou mesos- d’aquesta setma-
na a l’altura de Capellades han tornat a despertar els 
crits d’alerta a molts municipis. Ja no és només una 
qüestió d’una demanda d’un territori en particular, 
com podrien ser els termes municipals afectats, o fins 
i tot de tota una comarca. Estem parlant d’una carre-
tera d’àmbit nacional, que ha de ser prioritària per al 
nou Govern de la Generalitat. 

En moltes ocasions s’ha dit, i amb raó, que l’Eix Dia-
gonal és una oportunitat per a la Catalunya interior, 
en la qual Igualada està prenent un paper rellevant, oi 
més després dels darrers esdeveniments polítics, que 
no poden ser altra cosa que positius. Aquesta oportu-
nitat s’ha de traduir en beneficis de caire econòmic, 
com poden ser l’establiment d’empreses i, amb ells, 

possiblement de més 
habitants, quelcom 
que ja va succeir fa uns 
anys però per una raó 
diferent, l’arribada de 
la crisi i el trasllat a les 
segones residències a 
l’Anoia Sud.
Tot plegat han esde-
vingut raons de pes 
com per reclamar unes 
comunicacions ade-

quades als temps que vivim. De la mateixa forma que 
l’única solució als accidents mortals a l’Eix Transver-
sal va ser el desdoblament, el mateix ha de succeir 
amb l’Eix Diagonal. La conversió en autovia d’aquesta 
carretera és, sens dubte, la solució ideal, molt per da-
vant d’un sistema 2+1 que no deixaria de ser un altre 
pedaç provisional. Cal una solució, ja! 

La C-15, i, a partir d’Igualada, la 
C-37, més conegudes com l’Eix 
Diagonal, són ja dues de les vies 

més perilloses del país. 
Cal una solució ja!

PREMI TASIS TORRENT 1998 / PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993 / PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 
PREMI UEA 2017 / PREMI  AL RECONEIXEMENT PER LA TRAJECTÒRIA DURANT 35 ANYS  A FAVOR  DE LA PREMSA COMARCAL 2018

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL

Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni transmetre a altres 
mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 8 de juny de 2018

Manuel Valls, exprimer ministre 
francès, que ha sonat com a candi-
dat de C’s a l’alcaldia de Barcelona, 
va assistir a un sopar privat a casa de 
Marià Puig on també hi havia entre 
altres entre els quals hi ha Josep Oliu, 
Antón Costas, Emilio Cuatrecasas, 
Juan José López Burniol, Narcís Ser-
ra, Marian Puig (pare de l’amfitrió) i 
Màrius Carol. Segons els comentaris 
d’un dels presents, Valls es va mos-
trar autoritari i els va dir “aquesta 
situació és culpa vostra per no saber 
imposar els vostres interessos”. 

José Ricardo de Prada, un dels ma-
gistrats ponents del cas Gürtel, va 
ser apartat pel CGPJ quan havia de 
pronunciar-se sobre l’entrada de la 
muller de Bárcenas a la presó. Des-

prés Rafael Hernando, portaveu del 
PP, va dir al ple del Congrés “la mo-
ció ha estat un frau” per seguir “no 
seré jo qui es refereixi als antece-
dents polítics del senyor de Prada”. 
A la xarxa van aparèixer comentaris 
que deien “Lluis, sigues fort, fem 
el que podem.” El govern assegura 
que la Justícia és independent. De 
moment el fiscal general ha plegat 
sense pronunciar-se sobre el recurs 
pendent del 1-O.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex-
president de la Junta d’Extremadu-
ra i un dels barons del PSOE, ha dit 
en saber-se la primera sentència del 
cas Gürtel “en aquest moment, l’in-
dependentisme em preocupa molt 
més que el que hagi robat el PP”.

Mariano Rajoy, president del go-
vern, va dir en deixar el càrrec “Ha 
estat un honor ser president del go-
vern i haver deixat una Espanya mi-
llor que la que em vaig trobar”

María Dolores de Cospedal, secre-
tària general del PP, va dir quan li 
van recordar la poca credibilitat del 
testimoni de Mariano Rajoy “Jo de-
fenso l’honorabilitat del tot el meu 

partit i això que argumenta la sen-
tència sobre el que ha dit el senyor 
Rajoy, no tenim per què compar-
tir-ho. No ho compartim. Jo no ho 
crec i no té per què ser veritat. És que 
els jutges són infal·libles?”

Susana Díaz, presidenta de la Junta 
d’Andalusia, va declarar respecte a la 
moció de censura que ha presentat el 
seu partit, “no hi pot haver ni acord, 
ni concessions amb els independen-
tistes. Els qui volen destruir aquest 
país no poden ser part de la solució”. 

Albert Rivera, líder de C’s va dir “El 
PNB il·lumina Frankenstein i Rajoy 
no dimiteix”.

Joan Tardà, portaveu d’ERC al Con-
grés, va dir “votarem sí a la moció per 
treure el PP, però és un no a Sánchez”

Pedro Sánchez, nou president del 
govern, va dir “La democràcia a Es-
panya obre una nova pàgina. Una 
etapa per a recuperar la dignitat de 
les institucions. Des de la respon-
sabilitat, el diàleg i el consens, és el 
moment de treballar per la igualtat i 
de construir un país que no deixi a 
ningú en el camí”.

Què podem 
esperar de 
Sánchez?
S’espera que el govern Sánchez compor-
ti alguns canvis. Però també podria ser 
que, a l’hora de la veritat, aquests es li-
mitin a purs canvis de maquillatge. Segur 
que canviaran algunes coses, encara que 
alguns potser les consideraran més sim-
bòliques que amb efectes pràctics sobre 
la població. De fet, el primer canvi ja es 
va poder veure amb l’acte de la jura del 
càrrec, el qual, per primera vegada des 
de la mort de Franco, es va fer sense ex-
hibir la Bíblia i el crucifix. És només un 
petit detall però prou significatiu, tenint 
en compte que Espanya fa quaranta anys 
es va declarar constitucionalment acon-
fessional. És indiscutible que en un estat 
aconfessional la simbologia religiosa ha 
de quedar al marge de l’acció política, 
però aquí s’han necessitat quatre dècades 
per aplicar-ho. 
Ara bé, que s’hagi tardat tants anys per 
acomodar la formalitat de l’acte de la jura 
del càrrec al mandat de la constitució que 
alguns tant diuen defensar confirma que 
les institucions escleròtiques de l’estat—
que sortosament no són totes però sí unes 
quantes— tenen clares reminiscències 
franquistes. Els fets ens demostren que no 
deu ser fàcil acomodar-se a la realitat del 
segle XXI amb mentalitat del segle XX. A 
la mort del dictador, la transició política 
va tenir moltes mancances, i quatre dè-
cades després encara les estem pagant. Si 
per eliminar un petit detall com l’exhibi-
ció de la Bíblia i el crucifix han necessitat 
tants anys, quant de temps necessitaran 
per modificar coses més substancials?
Poques coses canviaran amb Sánchez. 
El suport parlamentari que l’ha portat a 
la presidència és tan políticament trans-
versal i agafat amb pinces que li serà molt 
difícil obtenir el consens necessari per as-
solir els canvis que es proposi. A Espanya, 
els dos problemes cabdals són, ara mateix, 
la corrupció política i el conflicte català. 
Si ens centrem en la corrupció, així com 
Rajoy passarà a la història com el respon-
sable del partit de la Gürtel, Sánchez ho 
farà com el responsable del partit dels 
ERES d’Andalusia, amb unes implicaci-
ons econòmiques tant o més importants 
que la corrupció del PP. Sánchez acabarà 
com Rajoy.
I si ens ho mirem des de Catalunya, la vi-
sió que PP i PSOE tenen sobre el conflicte 
català és molt similar, i les solucions que 
proposen són pràcticament les mateixes. 
Així, cal recordar que el càstig aplicat per 
Rajoy contra Catalunya en forma de 155 
va ser prèviament beneït per Sánchez. El 
problema de fons és que tant a Rajoy com 
a Sánchez no els agrada com voten els ca-
talans. Vet-ho aquí.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



D iuen que, en alguns cercles de la 
vida social catalana de cigars cars 
i tacons alts, es parla d’Igualada. 
De cop i volta, en algunes llars 

dels barris cars de Barcelona, o al Vallès bon 
vivant, el nom de la ciutat i de la “capital de 
l’Anoia” ha aparegut sovint enmig de les ter-
túlies de tarda, aquelles en què habitualment 
es busca algú qui criticar, en veu baixa, dis-
cretament. Diuen que, mentre ressonen els 
sorolls tènues de les peces de porcellana, entre 
tasses, teteres blanques, culleretes de plata i 
recurrents voltes al cafè, es pregunten per un 
espai desconegut, que alguns endevinen a si-
tuar, passada la boira, més enllà del túnel del 
Bruc, un lloc que, per decennis va semblar vo-
ler amagar-se del món, no fos que ves a saber 
qui i per què, ens prengués allò que, ben vist, 
no hem tingut mai. 
Els costa entendre-ho. No perceben les raons 
del per què, en tan poc temps, Igualada ha 
marcat una passada tan ràpida, com un truc 
de màgia d’aquells que, per més que mires les 
mans del mag, sempre netes i sense sospites 
fàcils, ens mantenen per sempre més en el 
misteri. Potser no hi ha truc. 
Però no ho saben. 
Catalunya ha estat històricament un país on 
els que manaven de debò, els que marcaven 
el ritme de la història recent, necessàriament 
havien de guanyar-se un lloc entre les cadires 
més preuades de les cases amb més renom de 
la capital, o en els clubs més privats. Habitu-
al en els de dretes, més altius sempre, però 
també els d’esquerres. A Macià o Companys 
els va costar molt fer-se un lloc, ells que eren 
“de comarques”. Van ser dels primers, i no pas 
els últims, conqueridors nouvinguts a la gran 
Barcelona, ciutat centralista com les que més. 

En això s’assembla molt a totes les capitals. 
En un tres i no res, la Igualada compta amb 
una diputada a Madrid, dues conselleres al 
Govern de la Generalitat -una més, de fet- i un 
imminent president de la Diputació. Cap més 
lloc del país, fora de Barcelona, ha tingut quel-
com així. Mai en la història, sigui quin sigui el 
seu volum d’habitants. Un caprici dels astres, 
alineats per un desig amagat i murri del cel? 
Fa temps que a Igualada es mouen coses. Fa 
temps que els que pensen que encara reme-
nen les cireres continuen donant lliçons ca-
ducades i pasturant per diaris i tertúlies tot 
fent el ridícul. 
Però no ho saben. 
Fa temps que noves generacions, prepara-
des, inquietes, desinhibides, atrevides i amb 
una envejable tenacitat han sabut trobar un 
forat on treballar i crear nous formats de 
vida per una ciutat que era a la planta baixa 
del purgatori. 
I ho saben. 
En aquesta reflexió hi trobareu gran part de les 
raons per poder entendre per què, per exem-
ple, aquesta és una ciutat on s’hi fan sempre 
tantes coses, incapaç d’aturar-se un cap de set-
mana. No és cosa ni de l’Ajuntament, ni de l’al-
calde, ni dels uns, ni dels altres. És el resultat 
d’una punyetera rebel·lió contra l’ostracisme. 
L’Alba, la Carol, l’Àngels i en Marc són el reflex 
polític d’això. I, creieu-me, no són els únics. 
Al costat, i en molts àmbits més, hi ha molta, 
molta gent.
Igualada viu una revolució. I és cosa de tots 
acompanyar-la i creure-nos-la per sortir-hi 
guanyant com mai s’ha guanyat res en aquesta 
ciutat. Una collonuda i benvinguda revolució 
que no ha fet més que començar. 
Cuidem-la.  
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NO S’HA BLOQUEJAT 
RES A L’AJUNTAMENT 
DE CALAF
Francesc Martínez

Després de l’apocalíptic títol de la notí-
cia publicada per l’Ajuntament de Ca-
laf, que  “Un veí de Calaf presenta una 
al·legació i bloqueja 150.000 euros de 
subvencions”, i el comentari tendenci-
ós que “En la reclamació, no s’hi al·le-

ga cap motiu i tampoc s’especifica ni es 
fa cap proposta en concret”. Aquest veí, 
vol fer-vos algunes aclariments.
En primer lloc, no s’ha “bloquejat” res, 
tan sols es pretén que es torni a deba-
tre en el ple, ha veure si així ens po-
dem assabentar, per exemple, el per 
què  una entitat privada haurà rebut 
al voltant de 180.000 euros de diners 
públics en dos anys més o menys, i 
quin és el retorn d’aquestes subven-
cions als veïns de Calaf.

En segon lloc, l’Ajuntament hauria de 
tenir un millor coneixement de la llei 
“reguladora de les hisendes locals”, on 
en lloc diu, que al presentar una re-
clamació s’hagin d’exposar motius ni 
molt menys propostes,  el que sí diu 
literalment “presentar-hi reclamacions 
davant el ple”, i això és el que he dema-
nat en l’escrit que podeu veure. Veu-
rem el tarannà democràtic d’aquest 
Ajuntament. 
Per acabar nomes recordar que el Sr. J. 

Badia no té els pressupostos 2018 apro-
vats, però això tant li fa, segueix  com-
prant voluntats. També el Sr. J. Badia 
té l’honor de ser el primer alcalde de 
tota Catalunya en signar un contracte 
amb el “Ministerio del Interior, léa-
se Guardia Civil” per la compra d’un 
edifici en runes (56.000 euros aprox.). 
Mentrestant la vida continua a Calaf, 
amb carrers plens d’herbes d’un metre 
d’alçada, comerços que tanquen i “ter-
ceres edicions” de festes, fires i festetes.
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T ota vida humana suposa per si mateixa un 
constant prendre decisions. Moltes d’elles 
són instintives, ràpides, gairebé inconsci-
ents. Unes altres requereixen pausa i refle-

xió perquè ens hi juguem molt: escollir carrera, pare-
lla, lloc on viure, escola pels fills, qüestions de salut… 
Les decisions grans i petites impulsen la nostra vida 
endavant, el que significa anar cap al desconegut, tei-
xint pel camí la nostra part de la realitat, aportant o 
reservant-nos les nostres capacitats per fer del nostre 
entorn un espai més plaent i humà.
Davant d’això, a vegades ens trobem amb una dosi 
de por a equivocar-nos que, si creix excessivament, 
és paralitzant. Llavors «no decidim», que és una altra 
forma de decidir. La por impedeix que desenvolupem 
les nostres qualitats i que les portem a la pràctica. Ens 
quedem amb les nostres habilitats i, com no s’exercei-
xen, es van adormint, es van apagant fins que desa-
pareixen.
Per això és bo recordar que equivocar-nos és humà; 
s’equivoquen els nens, els joves, els adults, i entre 
ells les mestresses de casa, els educadors, els comer-
ciants, els administradors públics, els governants. 
Tots ens equivoquem.

NUBIA ISAZA RAMOS, Filòsofa
Àmbit Maria Corral

No temis equivocar-te
També, naturalment, encertem moltes vegades. Amb 
ull i amb tacte aconseguim l’exactitud del que ens 
proposem. I obtenim l’èxit.
Però la dificultat sorgeix quan el que busquem no és 
tant el nostre objectiu sinó els aplaudiments i les llo-
ances dels nostres congèneres. Això és el que més ens 
paralitza, perquè si no aconseguim el reconeixement 
dels altres aleshores ens sentim fracassats, i aquesta 
por és una de les coses que més ens atura. Ens impor-
ta massa la imatge que els altres tenen de nosaltres.
A vegades la quantitat d’encerts minimitza les equi-
vocacions, i aquests encerts ens ajuden a superar, di-
guem-ho així, els desencerts. Aleshores aconseguim 
la nostra missió, el resultat inclou tots els assajos i 
errors.
És necessari estar atents, ja que l’equivocació pot ser 
contagiosa: individus amb personalitat molt assertiva 
poden afirmar falsedats i tothom les pren com veri-
tats. Depèn molt del to i de la forma com s’imposen 
als seus interlocutors, encara que estiguin equivocats. 
I un mateix pot actuar així, sense voler, quan afirma 
amb rotunditat coses de les quals no està segur.
Hi ha un llenguatge i una forma de comunicar-nos 
amb cada persona en particular i no sempre encer-

tem. És més, moltes vegades l’enfanguem i si no ens 
n’adonem, continuarem fent-ho. Per això cal ser hu-
mils.
Per això, Alfred Rubio de Castarlenas ens proposa 
dedicar un temps, tant de bo unes hores al dia, a re-
visar les nostres actituds, les nostres respostes, i es-
coltar-nos a nosaltres mateixos. Valorar les nostres 
respostes, contemplar-les i veure ens quins aspectes 
les podem millorar, que és el que ens dinamitza i ens 
impulsa a caminar.
Aquestes estones diàries de soledat i silenci ens aju-
den a veure la nostra realitat i a descobrir quines són 
les evidències que ens queden amagades, i ens porten 
a repetir una vegada i una altra els mateixos errors, i 
en els mateixos desencerts, i també ens ajuden a veu-
re com podrem superar-los.
Aquests minuts, aquestes hores de soledat i silenci, 
ens ajudarien a deixar enrere les nostres pors para-
litzants i a caminar, encara més, volar per aconseguir 
els nostres somnis, els possibles i reals.
Veure la realitat, posar-nos-hi dintre, i des de les se-
ves evidències reprendre el nostre camí, sense pors 
ni temors als desencerts, acceptant-los quan arriben i 
remuntant amb més encerts.   



E l filòsof Karl Marx va 
escriure que la història 
sempre es repeteix, pri-
mer com a tragèdia i des-

prés com a farsa. Durant la tardor 
de finals de 1936 i principis d’hi-
vern de 1937 la ciutat de Madrid 

va ser l’escenari d’una batalla que canviaria el curs 
de la Guerra Civil Espanyola. La possibilitat d’una 
guerra curta va quedar esvaïda amb la inesperada 
resistència del general Miaja, de poca popularitat 
i confiança fins llavors, i el seu exèrcit organitzat 
des de la Junta de Defensa de Madrid, l’esquelet 
sobre el qual es va crear després l’Exèrcit Popular 
de la República. 
La situació era desesperada. La ciutat estava asset-
jada. Hi havia fam i por, malgrat la retòrica d’una 
defensa a ultrança de la capital. Combats diaris 
a la ciutat universitària prop de la Moncloa. Una 
estora de nens morts cobria Getafe. Queien bom-
bes sobre Alcalà i El Prado. Els generals sublevats, 
vencedors a Toledo volien fer missa a la capital i 
netejar la ciutat traïdora, fascinada per l’estalinis-
me i el bolxevisme. Els carrers deserts, el soroll de 
metralladores, l’angoixa i l’esperit de resistència, 
la ressonància de les guerres de Napoleó, la sole-
dat republicana... Però Madrid va resistir. 
El president Manual Azaña fa el 22 de gener de 
1937 un discurs èpic on parla de victòria. De 

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

La batalla de Madrid

Madrid com a capital 
moral d’Espanya. Una 
part del govern vol una 
campanya mundial per 
la pau. D’altres cer-
quen una internacio-
nalització del conflicte 
degut al milió de morts 
que ja ha costat. Dal-
mau Costa, d’Esquerra 
Republicana, conversa 
amb el centrista i libe-
ral Portela Valladares 
al seu exili a París bus-
cant un acostament a 
Azaña i el seu govern. 
Azaña comparteix amb 
el rector de la Univer-
sitat de Barcelona, 
Pere Bosch Gimpera, i amb l’alcalde de Barcelona, 
Carles Pi i Sunyer, el desig de la pau i la mediació. 
Els catalanistes se les veien venir perquè sabien 
que només hi tenien a perdre amb la guerra. 
Però no tothom està d’acord amb la recerca de la 
pau. Els socialistes de Largo Caballero i els co-
munistes somien amb una victòria militar sobre 
Franco i els generals revoltats. José Miaja era un 
home amb qui poca gent confiava. Va aconseguir 
una victòria tan èpica com poc esperable. Ell i 
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un general valencià Vicente Rojo i Lluch eren els 
homes del moment. Durruti havia mort en estra-
nyes circumstàncies a la ciutat universitària. Pot-
ser assassinat per estalinistes o anarquistes rivals, 
o pel foc llunyà dels feixistes des de Moncloa. Al-
tres diuen que es va disparar la seva pròpia arma. 
La farsa, la tragèdia, la por, l’atzar, la incertesa, 
la traïció, el coratge... Ara tot es repeteix, però 
de forma graciosa i sense morts. Hi ha progrés 
malgrat tot. 
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F a deu dies, el secretari 
general del PSOE era 
un personatge amb 
poca visibilitat. No era 

diputat, ni president de Dipu-
tació, ni alcalde, ni regidor. 
No se’l veia en cap moviment 

ciutadà, ni d’oposició al PP. Va perdre les dues 
darreres eleccions i el PSOE va obtenir els pit-
jors resultats de la seva història. Les enquestes 
el situaven en quart lloc entre les preferències 
dels votants. Per acabar-ho d’adobar el govern 
del PP va aconseguir aprovar els pressupostos 
generals de l’Estat.
El panorama electoral que tenia al davant el 
PSOE era desastrós.
L’endemà dels pressupostos la sentència de la 
primera part del Caso Gurtel condemnava al 
PP com a responsable a títol lucratiu d’un de-
licte de corrupció.  En Pedro Sánchez va saber 
llegir el moment i, sense ni demanar l’acord a 
l’executiva federal del PSOE, va presentar una 
moció de censura contra M.Rajoy, malgrat de 
tenir únicament 64 diputats de 350 que té el 
Congrés de Diputats. Ningú no creia que la 
moció de censura pogués tirar endavant.
Que la mesa de la Cambra –amb majoria abso-
luta de la dreta- fixés la discussió per al cap de 
tres dies i que Ciudadanos anunciés una nova 
moció de censura “para despues del fracaso de 
Sánchez” a fi de convocar eleccions generals 
immediates, va fer que el PNB decidís donar 
suport a la moció. Els barons del PSOE –ex-
cepte Felipe Gonzalez- no varen tenir temps de 
desautoritzar Sánchez i la premsa no va poder 
furgar en les preteses “contrapartides” de Pde-
Cat, ERC i Bildu a canvi dels seus vots que, no 
ho oblidem, eren imprescindibles per fer fora 
Rajoy. 

El resultat ja el sabem: avui Pedro Sánchez és 
president del govern d’Espanya, Rajoy deixa la 
presidència del PP i les expectatives electorals 
de Ciudadanos es fonen com sucrets dins del 
cafè i el debat gira al voltant de les ministres i 
els ministres que ha nomenat.
Sánchez –que ha canviat d’assessor- ha triomfat 
perquè va saber veure que era el seu moment. 
El moment de fer el pas, posant en marxa una 
operació molt ambiciosa: arribar al poder.
En política saber veure el moment és bàsic. 
Catalunya va tenir els seus moments durant 
el passat mes d’octubre. El dia 3, amb la vaga 
general cívica, el dia 8 amb la paralització del 
país i el tancament de fronteres per part dels 
cdr i el 27 amb la declaració d’independència al 
Parlament de Catalunya. Les coses avui serien 
molt diferents.
Caldrà estar amatents als nous moments que 
tindrem en el futur. El proper maig hi ha elec-
cions municipals i europees. Els vots dels ca-
talans generaran un nou moment per a fer la 
República Catalana? Els partits republicans els 
sabran aprofitar?  

Sánchez ha triomfat perquè va 
saber veure que era el seu moment 

posant en marxa una operació molt 
ambiciosa: arribar al poder

JOSEP M. CARRERAS

Moment Cara i creu

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

CARA: “Hereus d’un car-
denal proscrit” és el títol 
d’un documental que 
s’acaba de presentar a la 

Diputació de Tarragona, obra de 
la periodista Llúcia Oliva i amb el 
suport de l’Arxiu Històric de l’Ar-

quebisbat. 
A partir de la figura del cardenal Vidal i Barraquer 
--proscrit per Franco per no haver donat suport a 
l’aixecament militar i a la guerra civil-- el documen-
tal ens presenta el testimoni d’un sector de l’Església 
–capellans i seglars- que no es varen deixar enllu-
ernar per les atractives oriflames del nacionalca-
tolicisme imperant i es 
mantingueren fidels al 
país. Una fidelitat que 
els va comportar sovint 
la incomprensió de la 
jerarquia i, en el cas de 
molts capellans, càstigs 
en forma de destinació 
a les zones rurals més 
allunyades de la ciutat 
per evitar la seva “per-
niciosa influència”.
Però eren uns anys d’es-
perança, els temps del 
post-Concili, i molts d’aquests cristians sentien la 
necessitat d’obrir-se a uns temps nous, el diàleg amb 
el món que havia preconitzat Joan XXIII.  L’Esglé-
sia havia de ser un element de servei als pobres i 
oprimits i no pas un òrgan de poder i opressió. A 
Catalunya aviat es va fer evident aquest compromís 
i sovint l’Església promovia o donava suport a ac-
tivitats culturals i de caire popular. Amb tot, no es 
tractava només d’una llengua i una cultura perse-
guides, sinó també d’implicar-se en moviments de-
mocràtics –polítics i socials, com els sindicats o els 
partits-- que actuaven en la clandestinitat. Aques-
tes accions varen arribar a ser un autèntic maldecap 
per a les autoritats franquistes. 
És important, doncs, fer un reconeixement i man-

tenir la memòria de tantes persones que varen re-
nunciar a posicions més còmodes i es mantingue-
ren fidels a uns valors que han estat sempre a la 
base de qualsevol societat justa i democràtica.

CREU. “Per les obres els coneixereu”. És preocupant 
la baixesa que mostren certs personatges públics, 
que pel lloc que ocupen haurien de ser molt més 
curosos en les seves expressions. Que els indepen-
dentistes hàgim de sentir-nos dir nazis és una mos-
tra de la poca qualitat humana d’alguns polítics. És 
preocupant que Pedro Sánchez qualifiqués de “Le 
Pen català” el president de la Generalitat, com ho és 
també la idea de Borrell de “desinfectar Catalunya” 

Un i altre han de mos-
trar  el valor que donen 
a les institucions cata-
lanes que –sigui dit de 
pas- ara com ara for-
men part de l’estructu-
ra de l’estat.
Que l’anterior presi-
dent M. Rajoy no as-
sistís al Congrés quan 
es debatia la moció de 
censura mostra que per 
a ell era un instrument 
al seu servei; quan no 

va poder dominar-lo el va menysprear seguint els 
debats des d’un hotel.
Quelcom semblant podem dir dels diputats de Ciu-
tadans al Parlament de Catalunya que es negaren a 
obeir i menysprearen les indicacions del president 
en la qüestió del llaç groc que ells varen retirar de 
manera insultant. El fet de no voler assistir a la 
presa de possessió dels nous consellers és una altra 
mostra del concepte en què tenen la màxima insti-
tució catalana i del poc respecte que els inspira.
Podríem seguir amb moltes altres mostres. La gran 
majoria de persones significades del PP i Ciutadans, 
però també del PSOE, semblen competir en veure 
qui la diu més grossa contra els catalans. Demos-
tren que a més de prepotents són uns mal educats. 
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ESPECIALISTES EN
ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA
la teva opció, natural!
A la nostra botiga hi trobareu una gran varietat de productes ecològics: d’alimentació, d'higiene i cosmètica, 
de neteja per la llar  i de fitoteràpia i dietètica, entre d'altres. 

C U I N A  D E  T E M P O R A D A

14 de juny

C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família) ·  Tel. 93 805 59 18
botiga@opcinatura.com ·  w w w . o p c i n a t u r a . c o m opcinatura

botiga
autoservei

places
limitades!

Inclou les receptes i la degustació dels plats cuinats.
Tots els assistents tindràn un obsequi de productes per degustar.

Temps de neteja. Ens centrarem en la 
cuina depurativa, en les verdures de 

temporada i com cuinar-les per aprofitar 
al màxim els seus nutrients. 

19.00h a 21.00h

PRIMAVERA 28 de juny
La dieta a l’estiu ha de tenir molt color, 
amb aliments de temporada i coccions 

lleugeres que ens ajudin a refrescar-nos i 
mantenir-nos hidratats.

19.00h a 21.00h

ESTIU

Inscripcions a la botiga.
Per assistir a cada taller col·labora amb 5€.

OpciNatura, la botiga especialitzada en producte ecològic d’Igualada

El consumidor evoluciona i 
el comerç s’ha d’anar adap-

tant als canvis d’hàbits.

En els últims 20 anys ha existit 
un augment progressiu de la 
consciència social ecològica i 
de la necessitat de practicar un 
consum més sostenible amb el 
medi ambient. Una tendència 
de consum a l’alça que, com 
apunten des del portal bioeco-

actual.com, va créixer un 14% 
el 2017 i ha situat l’estat espa-
nyol entre els 10 mercats ecolò-
gics del món que més creixen.

A Opcinatura ho van saber 
veure i des del 2002, any de 
la seva posada en marxa, han 
estat apostant per la venda 
minorista de productes eco-
lògics i artesans. També, i des 
de l’inici, han tingut productes 

destinats a l’alimentació i filo-
sofia vegana, molt popular i en 
auge avui en dia, però no tant a 
principis d’aquest segle.

Una empresa, doncs, pionera 
a la comarca que no es va es-
talviar desconfiances dels que 
han anat veient com aquest 
negoci familiar ha esdevingut, 
en el transcurs de tots aquests 
anys, un model d’èxit a Igua-
lada, guanyant-se la confiança 
del consumidor més refractari.

Opcinatura, més enllà dels 
productes que ofereix, evolu-
ciona el concepte d’autoservei, 
aplicant des dels seus inicis un 
sistema de bonificació virtual 
que permet als clients habitu-
als acumular descomptes que 
s’apliquen automàticament a 
les primeres compres dels mes 
següent, sense necessitat de 
disposar d’una targeta client fí-
sica. A més, l’atenció i l’assesso-
rament són personalitzats, fet 
que es tradueix en una major 
confiança del consumidor.

Opcinatura sempre ha apos-
tat, en bona part, pel pro-

ducte de proximitat i per la 
col·laboració amb productors 
locals, entenent que en tots 
els processos de producció, 
distribució i venta l’impac-
te ecològic ha de ser mínim. 
Així, per exemple, podem 
trobar fruites i verdures de la 
cooperativa catalana Hortec 
i hortalisses amb certificació 
ecològica de Can Aubareda, 
productor de Sant Martí de 
Tous.

A més de la gran varietat de 
productes d’alimentació, que 
inclou fruites i verdures, cere-
als –també a granel-, pastes, 
plats preparats, mel i dolços, 

productes sense gluten, carns 
ecològiques, pa i brioixeria, be-
gudes artesanes i alimentació 
per a nadons i infantil; a Opci-
natura el consumidor també hi 
podrà trobar una àmplia gama 
de productes cosmètics, d’her-
bodietètica, de neteja per la llar 
-també a granel- i d’higiene 
personal i íntima.

A part de la gran quantitat de 
referències que es poden trobar 
a la botiga, Opcinatura ofereix 
als seus clients la possibilitat 
de demanar productes espe-
cífics que no es tenen en es-
toc amb un termini d’entrega 
d’entre 24 i 48 hores.

“Opcinatura evoluciona el concepte d’autoservei, 
aplicant des dels seus inicis un sistema de 
bonificació virtual que permet als clients 

acumular descomptes”



Marc Castells diu que 
“apretarà” al nou 

Govern de la Genera-
litat per a que es faci 
el desdoblament de la 

carretera i no la fòrmu-
la prevista del 2+1

Imatges del darrer accident mortal a la C-15, dimarts.

Dos morts més a la C-15, que acumula ja cinc víctimes 
mortals i diversos ferits en els darrers nou mesos
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Dues persones van 
morir el migdia de 
dimarts en un nou 

accident a la C-15 a l’altura de 
Capellades -just sobre l’Abric 
Romaní- després d’un xoc 
entre un camió i un turisme. 
L’accident va passar al kilòme-
tre 38, i l’avís al 112 es va rebre  
a les 13.51 hores. Al lloc dels 
fets s’hi van desplaçar  cinc pa-
trulles dels Mossos d’Esqua-
dra, dues dotacions dels Bom-
bers de la Generalitat i tres 
unitats i l’helicòpter medica-
litzat del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM). Trànsit 
va haver de tallar la C-15 en 
els dos sentits, la qual cosa va 
ocasionar un important col.
lapse a Capellades i la Pobla 
de Claramunt.
Segons informa el Servei Ca-
talà de Trànsit l’accident les 
dues persones mortes són el 
conductor i el passatger poste-
rior del turisme. Es tracta 
d’I.M., un home de 28 anys, 
de nacionalitat marroquina i 
veí de Sant Sadurní d’Anoia, i 
de J.M.P.V., home de 43 anys, 
de nacionalitat espanyola i 
veí d’Igualada. El passatger 

davanter del cotxe va resultar 
ferit greu i va ser traslladat en 
helicòpter a l’Hospital de Bell-
vitge. El conductor del camió 
va resultar ferit lleu.
Són ja cinc les víctimes mor-
tals a la C-15 a l’Anoia -i un 
nombre indeterminat de 
ferits- en els darrers nou me-
sos. El fet que sigui un nexe 
molt important de comuni-
cació entre l’Eix Transversal i 
l’autopista A-7 i el mar ha con-
vertit aquesta carretera “ràpi-
da” en una de les més concor-
regudes del país.

Reforma urgent
Aquest fet i sobretot els múlti-
ples accidents -també a la C-37 
entre Igualada i Manresa- han 
provocat l’alerta a les institu-
cions locals, i també a la Ge-
neralitat, que va apostar l’any 

passat per no desdoblar la car-
retera, sinó ampliar-la amb la 
fórmula 2+1, utilitzada molt 
als països escandinaus. La so-
lució, però, no acaba d’agra-
dar, ja que s’interpreta com un 
pedaç. El propi alcalde Marc 
Castells deia dimecres als pe-
riodistes que “ha arribat l’hora 
de demanar solucions urgents. 
La nostra intenció és parlar 
amb el conseller nou, Damià 
Calvet, per demanar que no es 
faci el sistema 2+1 i que s’opti 
pel desdoblament. Raons no 
ens en manquen”.
De moment, moltes veus cre-
uen que no aniria gens mala-
ment la solució provisional de 
pintar una gruixuda línia ver-
mella al mig de la carretera, 
tal i com s’ha fet entre l’Ano-
ia i el Bages. Aquesta mesura 
-de cost assumible sense gaire 
problemes per a la Genera-
litat- podria aplicar-se ràpi-
dament. Amb tot, existia un 
projecte per a construir un 
separador sòlid entre Igua-
lada i Vilafranca, aquest ma-
teix any, però el projecte va 
quedar aturat. Les obres de 
la fórmula 2+1 havien de co-
mençar l’any que ve. 

Ja fa uns anys que la Funda-
ció Mapfre va començar a a 
parlar a Espanya del sistema 
de carreteres 2+1, un tipus de 
via que encara no està molt 
implantat al nostre país. No 
obstant això, en països com 
Suècia o Alemanya s’ha reve-
lat com una mesura d’alta efi-
càcia per reduir la mortalitat 
en rutes interurbanes.

El perill dels avançaments
Com hem assenyalat ja di-
verses vegades, al voltant del 
82% dels sinistres mortals 
tenen lloc en carreteres con-
vencionals. I d’aquests, més 
de la meitat dels morts en 
vies convencionals van per-
dre la vida en accidents amb 
sortida de via per l’esquerra.
Fins ara, l’única alternativa a 
la carretera secundària amb 
un carril per a cada sentit 
era l’autopista i autovia, i la 
tendència actual és anar con-
vertint aquells trams de car-
reteres on la inversió està jus-
tificada, principalment per la 
quantitat de trànsit suportat.
No obstant això, des dels pa-
ïsos nòrdics ens arriba una 

solució intermèdia, que inci-
diria en les principals causes 
de sinistralitat de les carrete-
res secundàries i evitaria bona 
part del desemborsament que 
suposa la construcció d’una 
autovia: el 2+1.

Què són les carreteres 2+1?
Pensem en les carreteres con-
vencionals, en aquells trams 
de fort pendent ascendent 
on s’habilita un carril per a 
vehicles lents. Aquest carril 
(situat a la dreta) està desti-
nat a que els vehicles lleugers 
puguin avançar amb seguretat 
a aquells més pesats i lents. I 
si habilitéssim aquest tercer 
carril a l’esquerra per als trams 
amb difícil avançament? I si 
aquest tercer carril es pogués 

anar alternant per a cada sen-
tit de la circulació?
Les carreteres 2+1 funcionen 
precisament així. A la pràcti-
ca es tracta d’una calçada amb 
tres carrils, un per sentit de la 
circulació, i un de central que 
servirà per avançar “per torns” 
en un i altre sentit. Aquesta al-
ternança es fa cada 5 o 10 qui-
lòmetres, el més habitual a les 
carreteres convencionals, però 
amb una excepció molt im-
portant: en comptes de línies 
contínues o discontínues que 
marquin la possibilitat o no 
d’avançament, tindrem una 
mitjana, amb barreres, pivots 
o altres elements.
Aquesta mitjana servirà per 
facilitar la identificació del 
sentit del tercer carril i per 

El sistema 2+1: una solució que val la pena per a l’Eix Diagonal?

impossibilitar la seva invasió 
en sentit contrari, de manera 
que es guanya en seguretat i 
facilitat d’ús. 
A Espanya, la mesura està ar-
ribant tard. La DGT ha inclòs 
les carreteres 2 + 1 en la seva 
Estratègia de Seguretat Viària 
2011-2020, però el Ministeri 
de Foment no l’ha incorporat 
fins a la seva nova norma de 
traçat de 2016. Els primers 
trams convertits a casa nostra 
podem trobar-los en les car-
reteres catalanes C-58 (entre 
Viladecavalls-Castellbell i el 
Vilar) i la C-55 (entre Sant Vi-

cenç de Castellet i Manresa).
Per als experts, és una ex-
cel·lent solució a “carreteres 
provincials o comarcals” prò-
ximes a petites localitats o 
zones agrícoles la intensitat 
mitjana diària no justifica la 
inversió d’una autovia, però 
que per la seva sinistralitat 
si demanin una actuació de 
reforç de seguretat viària. 
Aquest és el cas de la C-15 
o l’anomenat Eix Diagonal, 
convertit ja en una carretera 
de primer ordre a nivell na-
cional? És l’Eix Diagonal una 
“carretera provincial”?



L’alcaldessa de Sant 
Cugat ja es va presentar 
aquesta setmana com a 
futura nova presidenta 
del Port de Barcelona, 
i això obre les portes a 

Marc Castells

Marc Castells i Mercè Conesa, en una fotografia recent.

Marc Castells serà president de la Diputació de Barcelona a 
finals de mes després de la renúncia de Mercè Conesa
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

M és notícies positi-
ves en l’àmbit de 
la política iguala-

dina. Tal i com vam avançar 
en primícia La Veu fa dues 
setmanes, Marc Castells serà 
president de la Diputació de 
Barcelona. Serà el segon igua-
ladí en arribar a aquest càrrec, 
després d’Antoni Dalmau i Ri-
balta, que ho va ser entre 1982 
i 1987.
La notícia s’ha confirmat 
aquesta setmana quan l’ac-
tual titular de la corporació 
provincial, l’alcaldessa de 
Sant Cugat, Mercè Conesa, 
ha anunciat en roda de prem-
sa que serà la nova presiden-
ta del Port de Barcelona, en 
substitució de Sixte Cambra, 
investigat en la causa judicial 
del “tres per cent”.
Malgrat que el nomenament 
del substitut a la Diputació en-
cara no és oficial, ja ningú no 
dubta que l’escollit és Castells, 
actual vicepresident segon. 
La presidència ha de ser per 
algú del PDeCAT -en funció 
del pacte que aquest partit té 
amb ERC al govern d’aquesta 
institució- i, si bé a l’inici va 
sonar el nom de l’alcaldessa 
de la Garriga i vicepresidenta 
quarta, Meritxell Budó, el de 
l’alcalde d’Igualada de segui-
da va imposar-se. En reunions 
internes el nom de Castells 
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ja era damunt la taula, i amb 
força, fa setmanes, com ja van 
explicar fonts del PDeCAT a 
La Veu.
Castells és responsable de 
l’àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local a la Dipu-
tació des de l’inici d’aquest 
mandat -el 2015- tot i que era 
ja llavors el clar candidat a 
presidir la institució. A darre-
ra hora es van produir canvis, 
entre d’altres coses per una 
forta pressió de certs loobys 
econòmics davant el llavors 
conseller Josep Rull -coordi-
nador general de Convergèn-
cia en aquells moments- i el 
president Artur Mas, en favor 
de l’alcaldessa de Sant Cugat. 
Les coses, però, han canviat 
molt des de llavors.
Dimecres, durant una roda 
de premsa al Port de Barce-
lona, Conesa va confirmar 
que aquest mateix dijous -per 
ahir- es va fer efectiva la seva 
marxa de l’alcaldia de Sant 
Cugat després d’oficialitzar-se 
al ple, mentre que el traspàs de 

la presidència de la Diputació 
es farà en dues o tres setma-
nes, probablement la darrera 
setmana de juny, en un ple ex-
traordinari. 

Ascens meteòric al PDeCAT
Marc Castells, de 45 anys, és 
alcalde d’Igualada des de l’11 
de juny de 2011, i abans va ser 
president del consell comarcal 
de l’Anoia des del 2009.  És di-
putat provincial pel partit ju-
dicial d’Igualada des del 2011, 
quan va substituir el socialista 
Teo Romero.  

Dins del PDeCAT, el seu as-
cens ha estat meteòric, encap-
çalant una generació d’igua-
ladins a la qual han seguit 
molt de prop Maria Senser-
rich -avui portaveu del par-
tit- i, més recentment, Àngels 
Chacón, ara consellera d’Em-
presa i Coneixement.
Castells, membre de la pri-
mera executiva del PDeCAT 
sorgit de l’extinta Convergèn-
cia, forma part de la branca 
més independentista del par-
tit i més propera al President 
Carles Puigdemont, que recla-
ma una visió més desinhibida 
del centredreta nacionalista, 
i oberta a eixamplar les bases 
davant la societat, fórmula 
que ha contribuït a l’èxit de 

La Veu ja va 
anunciar-ho en 
primícia fa dues 

setmanes 

JuntsxCat. 
De fet, aquesta mateixa serà la 
que utilitzarà en les properes 
eleccions municipals a Iguala-
da, amb una candidatura que 
tindrà cares noves i alguns re-
gidors actuals assumiran més 
responsabilitat, bàsicament 
perquè Castells confia en que 
el seu pas per la presidèn-
cia de la Diputació no sigui 
només per un any -fins a les 
eleccions del 2019- sinó que 
continuï després. Però per a 
que això sigui possible cal que 
el seu partit guanyi al partit 
judicial d’Igualada -l’Anoia 
i el municipi de Collbató- i, 
com va passar el passat 21D, 
JuntsxCat és el millor cartell 
possible.

Dissabte es va fer la presa de 
possessió de tots els nous con-
sellers del govern la Generali-
tat, presidida per Quim Torra. 
L’acte celebrat al Saló de Sant 
Jordi del Palau de la Genera-
litat en un acte molt solemne 
i emotiu.
Així, les igualadines Alba Ver-
gés i Àngels Chacón ja són 
oficialment conselleres de 
Salut i Empresa respectiva-
ment. Les dues van prometre 
al càrrec “d’acord amb la vo-
luntat del poble de Catalunya 
i amb lleialtat al president de 
la Generalitat”, però no amb 
la Constitució. Vergés va te-
nir una abraçada molt signi-
ficativa amb el president del 
Parlament, Roger Torrent, 
company de partit i alhora de 
la Mesa de la que la igualadina 
ha format part en les darreres 
setmanes. 
Les conselleres van posar-se a 

Chacón i Vergés comencen a treballar com a conselleres del Govern

Alba Vergés i Àngels Chacón, el dia de la seva 
presa de possessió, al Palau de la Generalitat.

fer feina immediatament. Di-
lluns a primera hora del matí 
van ser rebudes pel personal 
dels seus departaments en ac-
tes que -com a tot el Govern- 
van ser molt emotius. Alhora, 
aquesta setmana Vergés s’ha 
traslladat a Brussel·les per a 

reunir-se amb el conseller a 
l’exili Toni Comín, i Chacón té 
previst fer el mateix amb Josep 
Rull, que ha sol·licitat veure-la 
a la presó d’Estremera. Fins 
dimecres, però, havia estat im-
possible per decisió del minis-
teri de l’Interior. Multitudinària rebuda de Vergés al Departament de Salut.

El nou Consell Executiu de la Generalitat.
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Dimecres i dijous ha 
tingut lloc al Campus 

Motor aquesta jornada, 
organitzada per AMTU, 
per debatre com s’adap-
tarà el país al transport 

públic del futur

CityMobil2, l’autobús autònom -sense conductor- que hi ha a Sant Sebastià (Euskadi).

El Campus Motor Anoia presenta el primer autobús autònom 
que tindrà el país en la Jornada Catalana de Mobilitat

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Motor Ano-
ia ha acollit dimecres 
i dijous la 14a edició 

de La Jornada Catalana de la 
Mobilitat, organitzada per l’As-
sociació de municipis per la 
Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU) en col·laboració amb 
el Consell Comarcal de l’Anoia, 
per tractar com a tema central 
“El transport públic amb vehi-
cles autònoms”. 
Professionals de l’àmbit de la 
mobilitat preveuen “poder 
circular de manera automà-
tica per la ciutat cap al 2020 i 
arribar a la cinquena fase d’au-
tomatització (sense conductor) 
en 2025-2030”, en paraules de 
Jordi Xena, President de l’AM-
TU. En aquets escenari d’inno-
vació i progrés, la Cristina Pou, 
Subdirectora general de Gestió 
del Trànsit, confirma que “des 
del Servei Català de Trànsit 
s’està treballant en aquest sen-
tit, per definir quin model de 
mobilitat volem a les ciutats i 
els pobles de Catalunya”.

Escenaris de futur
La Jornada Catalana de la Mo-
bilitat, liderada per l’AMTU, 
promou l’intercanvi de conei-
xement i experiències, planteja 
escenaris de futur i fomenta el 
debat entre els experts i les ad-
ministracions públiques, per 
treballar plegats en la definició 
d’aquest escenari esdevenidor 
amb l’objectiu de preparar el 
sector català i assentar les bases 
per una transició progressiva i 
exitosa. 
L’ús del vehicle autònom en el 
transport públic encara suscita 
moltes incògnites, sobre tot pel 
que fa al finançament i la via-

bilitat, la seguretat, la legalitat 
i responsabilitat del conductor, 
la integració als municipis, la 
transformació del model de 
mobilitat... A l’avantguarda de 
la mobilitat a Catalunya, l’AM-
TU ha organitzat la XIV Jor-
nada Catalana de la Mobilitat: 
un espai per l’intercanvi de co-
neixements i experiències, un 
escenari on sensibilitzar i com-
partir les visions de futur i cre-
ar un entorn per debatre sobre 
els reptes i canvis que implicarà 
l’arribada dels vehicles públics 
autònoms a Catalunya. 

Primera iniciativa
En el marc de La Jornada s’ha 
presentat la primera iniciativa 
que portarà el transport públic 
autònom als municipis cata-
lans aquest setembre, liderada 
per l’AMTU.

Gira per tot el país del 
primer  autobús autònom
En col·laboració amb la em-
presa francesa Transdev, l’AM-
TU ofereix als Ajuntaments 
catalans la possibilitat de par-
ticipar d’una gira itinerant per 
experimentar el vehicle públic 
autònom al seu municipi amb 
un carril d’una ruta de trans-
port reservat per a la circulació 
de fins quatre vehicles autò-
noms. 
Aquest roadshow servirà per 

donar a conèixer al conjunt 
de la població aquest sistema 
de transport d’alt desenvolu-
pament tecnològic per al des-
plaçament de viatgers, podent 
observar in situ el seu funci-
onament, els avantatges i les 
múltiples possibilitats que ofe-
reix aquest sistema de futur. 
D’altra banda, la iniciativa 
pretén conscienciar sobre els 
canvis econòmics i culturals, 
en la mobilitat, en la planifica-
ció urbanística, en el paisatge, 
etc. que comportarà l’arribada 
d’aquesta modalitat de trans-
port emergent i de futur. La 
durada prevista del roadshow 
és de dos mesos (del 3 de se-
tembre al 28 d’octubre), un 
potencial per visitar fins a un 
màxim de 8 municipis. 
També s’ha pogut veure un au-
tobús autònom en exposició 
per primer cop al territori. Se-
gons paraules de Ricard Font, 
Secretari d’infraestructures 
i mobilitat de la Generalitat 

de Catalunya, “aquest vehicle 
exemplifica molt bé com serà 
la mobilitat del futur: elèc-
trica, no contaminant i amb 
vehicles compartits, digitals i 
connectats”. La Cristina Pou, 
representant del Servei Català 
de Trànsit, destaca el caràc-
ter innovador de la iniciativa 
comentant que “aquesta és la 
primera ocasió a tota Europa 
en que municipis mitjans i 
petits tenen accés a provar el 
transport públic autònom”. 
A partir d’ara, per tal d’acon-
seguir que aquest escenari fu-
turista esdevingui una realitat, 
l’AMTU tancarà acords amb 
els ajuntaments, comprome-
sos amb la innovació tecnolò-
gica com a font d’un transport 
públic de qualitat, accessible 
i sostenible. En paral·lel, la 
Direcció General de l’AMTU 
busca vies per cofinançar la 
campanya, per tal de minorit-
zat les despeses pels Ajunta-
ments que acullin la iniciativa. 

El Campus Motor, convertit 
en referent de mobilitat
La Jornada ha plantejat -en 

format de ponències, taules 
rodones i espais de debat- quin 
és l’escenari de futur que s’obre 
a Catalunya amb l’arribada del 
bus autònom i, sobretot, com 
hauran d’afrontar els munici-
pis aquest canvi que ja està a 
punt de ser una realitat. 
La Jornada d’enguany ha 
comptat amb la participació 
de Pere Calvet -director gene-
ral d’FGC i recentment ano-
menat també president de la 
Unió Internacional del Trans-
port Públic (UITP) i diverses 
autoritats representants del 
món local. La resta de ponents 
eren representants d’empreses 
i països d’arreu del món que 
ja han posat en marxa projec-
tes relacionats amb l’autobús 
autònom com són: empreses 
fabricants de busos autònoms, 
com Navya o EasyMile; por-
taveus de les ciutats que ja 
han fet proves amb el bus au-
tònom, com Lió, Dubai, Sant 
Sebastià, Màlaga o Talavera 
de la Reina; l’operador francès 
Transdev, que ja està operant 
línies autònomes, i experts en 
smart cities.



L’U-Multirank, una 
anàlisi impulsada per 
la Unió Europea, des-
taca la UdL entre les 

millors d’Espanya

Campus d’Igualada de la UdL.

La Vegueria Penedès torna a activar-se 
amb l’entrada del nou Govern
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimecres es va 
celebrar a la Sala d’Ac-
tes de l’Estació Enolò-

gica de Vilafranca del Penedès 
un debat LOCALMED (Àm-
bit Local de l’Euroregió de 
l’Arc Mediterrani) on es van 
tractar diversos temes relacio-
nats amb les Vegueries. 
Aquests debats s’havien ja de-
senvolupat en totes elles, però 
no s’havia pogut fer encara a 
la del Penedès. L’acte va es-
tar presidit per Pere Regull, 
alcalde de la ciutat i diputat, 
per Gerard Solé, director de 
l’Institut Ignasi Villalonga i 
per Félix Simon, President de 
la Plataforma Pro Vegueria 
del Penedès, amb assistència 
de representants municipals i 
econòmics, així com represen-
tants d’alguns partits polítics. 
Es van tractar temes com el 
finançament i la prestació de 
serveis, la promoció econò-
mica, l’organització social, la 
planificació urbana, les infra-
estructures i els equipaments, 
el Territori, la cooperació in-
termunicipal, el Turisme i el 
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Turisme cultural. 
Les aportacions més significa-
tives han estat que la llei pre-
veu que el desplegament de la 
vegueria penedesenca ha d’es-
tar acabat el febrer del 2020 i 
fins ara, degut a les vicissituds 
polítiques dels darrers me-
sos, s’han fet pocs avenços. És 
d’esperar que amb la presa de 
possessió del nou govern es 
comencin a dinamitzar les ac-
tuacions que han de conduir a 
una ordenació territorial, que 
si bé no es podrà implemen-
tar en tota l’extensió fins que 
les Vegueries substitueixin les 
províncies, ja són un àmbit 

d’actuació plenament opera-
tiu.
L’Anoia no pot quedar al mar-
ge d’aquesta oportunitat i cal 
recordar que en la Vegueria 
Central es va produït un re-
partiment de responsabili-
tats entre Manresa i Vic de la 
qual Igualada va quedar-ne al 
marge. Ara s’està treballant en 
la configuració de les respon-
sabilitats del Penedès i no es 
pot oblidar que Vilanova i la 
Geltrú, Vilafranca del Penedès 
i Valls estan ja treballant-hi, 
mentre que a casa nostra sem-
bla que sigui un tema d’im-
portància menor.

La UdL, capdavantera en orientació 
internacional dels seus Graus
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Universitat de Lleida 
(UdL) és la primera en 
orientació internaci-

onal dels graus i setena dels 
màsters a l’Estat espanyol, se-
gons el darrer U-Multirank. 
Aquesta anàlisi, impulsada 
per la Comissió Europea, ana-
litza 1.614 universitats de 95 
països de tot el món. D’aques-
tes, 75 són espanyoles.  La UdL 
destaca en l’apartat d’ensenya-
ment i aprenentatge, sobretot 
en valoració dels estudiants, 
i en contribució territorial 
(onzè lloc). Quant a recerca, 
és la novena universitat en 
publicacions altament citades 
i desena pel que fa a l’índex de 
citacions.
Segons aquest rànquing mun-
dial, la Universitat de Lleida 
ocupa el desè lloc en ense-
nyament i aprenentatge dins 
l’àmbit estatal. Dins d’aquest 
apartat, és quarta en gradu-
ació de màsters en el temps 
previst i cinquena en valoració 
de l’alumnat de l’organització 
dels programes i  les tecnolo-

gies de la informació, i accés 
al professorat. Se situa sisena 
en qualitat dels cursos (sego-
na entre les universitats pú-
bliques) i valoració de l’estu-
diantat sobre els equipaments 
en laboratoris. La UdL també 
ocupa la setena posició, terce-
ra entre els centres públics, en 
valoració de l’experiència glo-

bal d’aprenentatge.
L’U-Multirank 2018 ha estu-
diat les titulacions de Medi-
cina, Infermeria, Psicologia i 
Treball Social. La UdL treu les 
millors valoracions en Treball 
Social, que obté la segona po-
sició global a Espanya, i Psico-
logia, quarta de 37, destacant 
en educació i aprenentatge, 
valoració dels estudiants i la 
contribució al desenvolupa-
ment regional. Medicina se 
situaria, segons el mateix ràn-
quing, la dissetena de 33, sent 
primera en innovació en apre-
nentatge. Infermeria ocupa el 
24è lloc entre 42. 
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Una vuitantena d’em-
presaris van participar 
en la jornada, al Cen-
tre d’Innovació Anoia, 
amb organització de 

Leitat i l’Ajuntament de 
Vilanova, i la 

col.laboració de La Veu

Taula rodona de la IVJornada d’Innovació Anoia.

La IV Jornada d’Innovació a l’Anoia va debatre l’economia 
circular amb l’aportació d’interessants experiències
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’economia circular i el 
nou model de gestió 
dels recursos va ser l’ 

eix de la IV Jornada d’Inno-
vació a l’Anoia que es va cele-
brar aquest dimarts al Centre 
d’Innovació Anoia. L’esdeve-
niment, organitzat per Pro-
moció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí i 
Leitat  va comptar amb l’assis-
tència de prop d’una vuitan-
tena d’empresaris, industrials 
i altres agents socials i econò-
mics interessats en aquest nou 
model econòmic.
L’Alcaldessa Noemí Truchar-
te va ser l’encarregada d’obrir 
l’acte tot explicant l’objectiu de 
la jornada que va dir “pretén 
oferir eines i recursos perquè 
totes les empreses puguin 
iniciar o repensar la gestió 
dels residus que genera amb 
l’objectiu d’allargar-ne el mà-
xim possible la vida d’aquests 
residus o millor dit d’aquests 
recursos”.
El model de gestió basat en 
l’economia circular permet 
que s’aprofitin al màxim els 
recursos i es redueixin al mí-
nim els residus.  Una fórmula 
que des del Centre Tecnològic 
Leitat fa anys que desenvolu-
pen col·laborant en diferents 
projectes, segons va explicar  
el President de Leitat, Jordi 
William.
Aquesta Jornada va comp-
tar amb la col·laboració de la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
donada la seva experiència en 
el tema. Fa uns mesos, la pa-
tronal anoienca va organitzar 
una taula circular en la que 
hi van participar 25 empreses 
de medi ambient, gestores de 
residus, depuradores i centres 
tecnològics. El President de la 
Unió Empresarial de l’Ano-
ia, Blai Paco, va intervenir en 
la Jornada per explicar com 
aquesta intensa sessió de tre-
ball va servir per posar sobre 
la taula les principals neces-
sitats i realitats empresarials 
i medi ambientals que afec-
ten el teixit empresarial, però 
també el social, ja no només a 
l’Anoia, sinó a nivell global.

Després dels parlaments inau-
gurals, es va encetar un espai 
per a les ponències marc que 
va obrir Alba Cabañas, Di-
rectora de l’Àrea Tècnica de 
Foment del Treball que va 
sorprendre els assistents par-
lant de l’economia circular 
prenen com a  base el capítol 
8 d’El Quixot. L’estructura i 
la gestió dels molins de vent, 
que servien per moldre el gra 
de diferents camperols, ja era 
un model d’economia circular, 
va dir Cabañas, que va anar 
il·lustrant i preguntant al pú-
blic sobre diferents models i 
experiències d’economia col-
laborativa i circular.
Una vegada definit el con-
cepte d’economia circular i 
deixant clar que la coopera-
ció entre empreses és clau per 
avançar, Sònia Puerto, Project 
Manager de Leitat, va oferir 
als assistents una sèrie d’eines 
i recursos, sobretot ajudes i 
projectes europeus, per imple-
mentar en les empreses mo-
dels d’economia circular.
El que poden ser residus en 
un determinat moment per 
una empresa o per un sector: 
vapors, retalls marginals de 
paper, de fusta, transports, et-
cètera, poden tenir valor per 
altres empreses o sectors, va 
explicar Montse Monedero, 
responsable de la Borsa de 
Subproductes, de l’Agència de 
Residus de Catalunya. Mone-
dero va mostrar al públic la 
plataforma residuorecurso.
cat, una mena de market pla-
ce, on es mostren tant ofertes 
com demandes de residus i 
recursos i que va animar a uti-
litzar de manera activa.
 
Taula rodona 
Després de les ponències i un 
espai de networking, l’acte va 
continuar amb una taula ro-
dona sobre innovacions in-
dustrials en el marc de l’econo-
mia circular que va moderar 
el periodista de La Veu de 
l’Anoia, Jordi Puiggrós. Van 
intervenir en aquesta part: 

Pol Merino de Biprocel, una 
empresa que aprofita els resi-
dus de l’empresa paperera per 
oferir solucions en el món de 
la construcció i més concreta-
ment la producció de plaques 
que poden competir en preu 
amb l’MDF, però sense res-
ines tòxiques.
També va intervenir Caroli-
na Fernández de Directora 
de Futureco Bioscience, que 
produeix productes  fertilit-
zants i bioestimulants per al 

camp a partir de residus ge-
nerats pel sector dels cereals, 
biodièsel, o de la fruita, entre 
altres. Malgrat que l’experièn-
cia és molt interessant, també 
a nivell d’investigació i desen-
volupament, Fernández va 
posar de manifest la dificultat 
que comporta trobar subpro-
ductes a un preu raonable. 
Un motiu pel qual, sovint, es 
veuen obligats a crear aquests 
recursos fora del país.
Joan Mateu, de Macasa, tam-
bé va explicar l’experiència 
de l’empresa que dirigeix i 
que va crear el seu avi fa 70 
anys, llavors amb el nom de 
Labin, dedicada també a la 
producció de fertilitzants a 
partir de la pols dels extin-
tors caducats. 

Mateu va posar sobre la taula 
un problema que assegura pot 
frenar les experiències en eco-
nomia circular, la llei de resi-
dus, que obliga a demanar au-
toritzacions per a la utilització 
dels subproductes i que sovint 
té una resposta molt lenta.
La darrera experiència de la 
jornada va ser la de Jordi En-
rich i Iglús de vent, basada en 
donar una segona vida a les 
teles dels globus que ja no po-
den volar. 
Un projecte innovador tam-
bé des del punt de vista de la 
creació d’espais efímers en es-
pais històrics o singulars que 
ja s’ha fet internacional. Els 
iglús de vent s’han instal·lat a 
França, Itàlia, Suècia i Rússia 
entre altres. 

Aquest model de gestió 
permet que s’aprofitin 
al màxim els recursos i 
es redueixin al mínim 

els residus

Trobada d’exalumnes de l’Acadèmia Cots

El passat dia 25 de maig va tenir lloc una nova trobada d’exalumnes de l’Acadèmia Cots, que va 
consistir en un sopar a l’Hotel Amèrica, i que va comptar amb una nodrida assistència. 

El Centre Tecnològic 
Leitat fa temps que 

treballa amb projectes 
d’economia circular, i 

també la Unió 
Empresarial de l’Anoia



El 41% dels majors de 
59 anys de l’Anoia s’han 
vacunat de la grip, però 

només un 40% de les 
embarassades ho ha fet

Més de 300 infermeres de Catalunya demanen en una trobada 
ahir a Igualada revisar la política de vacunes a les embarassades
REDACCIÓ / LA VEU 

M és de 300 inferme-
res de tot Catalu-
nya es van trobar 

ahir dijous en la VI Jornada de 
Vacunes de l’Associació d’In-
fermeria Familiar i Comuni-
tària de Catalunya  (AIFiCC), 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada. De fet, l’adminis-
tració de vacunes, que acos-
tumen a fer les infermeres als 
pacients, no es troba del tot 
emparada per la llei vigent, 
quelcom que preocupa el sec-
tor de la Infermeria des de fa 
molts anys. Una de les més 
importants demandes que es 
va fer ahir a la nova conse-
llera de Salut, la igualadina 
Alba Vergés, és precisament 
superar aquesta situació “ale-
gal” per a protegir la professió 
d’una vegada per totes. 

La vacuna de la grip
Les taxes de vacunació de la 
grip a la zona de la Catalunya 
Central ha estat per sobre dels 
objectius esperats. De fet, du-
rant el 2017, al centres de l’ICS 
de l’Anoia la cobertura vacu-
nal als majors de 59 anys, ha 
estat del 41.06%.
Sobre la vacunació de la grip 
en persones en situació d’im-
munosupressió (sistema im-
mune debilitat), i en emba-
rassades se’n va parlar ahir 
durant la jornada. 
De fet, una de les taules de 
debat era la vacunació de la 
dona en edat fèrtil, embaràs i 
alletament.  En aquest, sentit, 
cal dir que a l’Anoia només 
el 40% de les embarassades 
s’han vacunat de la grip en el 
darrer trimestre de l’embaràs, 
tot i ser molt recomanada per 
tal d’evitar complicacions en 
la gestant, com poden ser part 
prematur, afectacions de pes i 
talla del nadó, com pel lactant.

La vacuna, necessària 
en embarassades
La llevadora a Lleida, Rosa 
Alzuria,  present en una de 
les taules de debat, explica la 
“importància de recomanar i 
vacunar a les gestants de grip 
i tos ferina durant l’embaràs, 
degut al major risc de compli-
cacions relacionades amb pa-
tologies immunoprevenibles 
tant en les gestants, com en els 
seus nadons”. 
De fet, explica que “la vacuna 
antigripal és segura al llarg de 
tot l’embaràs, i ha demostrat la 
seva eficàcia (que pot arribar 
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a un 65%) no solament per la 
dona, sinó també pel lactant 
fins als 6 mesos de vida, perí-
ode en què la vacuna no té lli-
cència d’administració”. 
Així mateix, la llevadora con-
clou que “durant el tercer 
trimestre de gestació, cal va-
cunar a les embarassades de 
tos ferina perquè és la millor 
estratègia per pervenir la ma-
laltia en menors de 3 mesos, el 
grup d’edat amb major afecta-
ció, reduint el risc d’infecció 
fins a un 91% durant els dos 
primers mesos de vida, i fins 
a un 69% durant el primer 
any de vida del nadó”.
Rosa Alzuria també desta-
ca la necessitat de “revisar 
i actualitzar el calendari de 
vacunacions amb la dona en 
la consulta preconcepcional, 
així com individualitzar en 
gestants altres possibles va-
cunacions justificades, per 
exemple, per viatjar a zones 
endèmiques”. Per últim, in-
sisteix que “cal aprofitar el 
postpart immediat/precoç 
com una bona oportunitat 
de vacunació per completar 
primovacunacions com la del 
tètanus i per vacunar a dones 
que no disposen d’immuni-
tat enfront del xarampió, la 
rubèola o varicel·la, pel risc 
que aquestes podrien ocasio-
nar en futures gestacions”. 
En la jornada també es parla-
va sobre la vacunació en paci-
ents immunodeprimits (paci-
ent amb immunosupressió, és 
a dir, amb el sistema immune 
debilitat). És el cas de malalts 
de VIH, leucèmia, trasplan-
tats, en tractaments contra el 
càncer,  o altres immunosu-
pressors.
La Dra. Magda Campins, de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, 
explica que davant d’aquest 
pacients, cal tenir en compte 
com i quan subministrem les 
vacunes. “El que hem de tenir 
més present és la seguretat en 
els efectes de la vacuna que no 
respon igual en aquests paci-
ents, on sovint la resposta de 
la vacuna també és menor de 
l’esperada”. En aquest sentit, la 
Dra. Campins comenta “en el 
cas dels pacients que esperen 
trasplantament el que fem és 

fer serologia de xarampió i va-
ricel·la abans no siguin tras-
plantats.  Si surt negatiu i cal 
vacunar, hem de fer-ho en fa-
ses inicial, és a dir, quan estan 
en llista d’espera de l’òrgan i 
encara no estan immunode-
primits. Després, quan co-
mencen a prendre immuno-
supressor per evitar el rebuig 

de l’òrgan, ja no els podem 
vacunar, ja que ambdues va-
cunes són atenuades²”.
L’Associació d’Infermeria 
Familiar i Comunitària (AI-
FiCC), que va organitzar ahir 
la trobada, va crear-se l’any 
1996 amb una clara vocació 
científica. Entre els seus ob-
jectius: aglutinar, estructurar 

i unificar criteris entre els 
professionals d’infermeria 
familiar i comunitària en de-
fensa dels seus interessos i de 
la seva professió. Amb prop 
de 900 socis/es, l’AIFiCC s’or-
ganitza en 12 grups de treball 
que faciliten el desenvolupa-
ment professional i científic 
dels seus associats.

Consulteu el llistat de premis al web d’AnoiaTurisme.cat

Comparteix la
teva experiència
#BarraquesGo
#AnoiaTurisme

Ajuntament de
Vallbona d’Anoia

AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ
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Castells anuncia que 
L’Adoberia Bella tindrà 
un bar en el seu interior 
que serà útil en les acti-
vitats que es facin en el 

Pati del Museu

Decidim Igualada 
compleix tres anys i es 
mostra decidida a que 
el model “doni fruit a 
les properes eleccions”

Faran millores al Museu de la Pell 
per valor de 80.000 euros

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament, amb el 
suport de la Diputa-
ció, durà a terme, entre 

aquest estiu i la tardor, millo-
res per valor de 80.000 euros a 
l’interior i l’exterior del Museu 
de la Pell.
La inversió més gran corres-
pondrà a la pavimentació del 
tram del pati que separa l’edifi-
ci principal del museu, l’antiga 
fàbrica de Cal Boyer, de la fà-
brica contigua coneguda com 
a Martí Enrich. S’hi invertiran 
35.000 euros i, d’aquesta ma-
nera, s’enllestirà l’arranjament 
de tots els espais exteriors de 
l’equipament. La segona actu-
ació en importància pel que fa 
a la inversió serà la substitució 
de la il·luminació existent de 
la sala de les Encavallades, al 
segon pis de la nau principal, 
per un nou enllumenat de ti-
pus LED que ja serà definitiu 
per aquest espai i que tindrà 
un cost de 22.000 euros. Es 
faran, finalment, dues acci-
ons per valor d’11.500 euros 

Aquest mes de maig ha fet tres 
anys que Decidim Igualada va 
irrompre en el panorama po-
lític local per presentar una 
nova candidatura de confluèn-
cia ciutadana formada per di-
ferents persones, partits i grups 
d’esquerres. Amb un regidor a 
l’oposició, durant aquest temps, 
la plataforma “ha topat cons-
tantment amb el govern con-
vergent de Marc Castells per 
la seva manca de planificació, 
transparència i joc democrà-
tic”, expliquen en una nota in-
formativa.
El regidor i portaveu de la pla-
taforma a l’Ajuntament, Dario 
Castañé, ha dit que “han estat 
tres anys de molt d’esforç fent 
una oposició dura, contundent 
i alhora constructiva, mostrant 
alternatives i construint un 
model de ciutat amb cara i ulls 
per a Igualada, que espero que 
continuï creixent i doni fruit a 
les pròximes eleccions munici-
pals de 2019”.
Decidim Igualada va néi-
xer amb el reconeixement de 
Barcelona en Comú com una 
organització afí per la seva 
vocació de fer política d’una 
forma diferent, en un marc de 
democràcia real i a on primer 
siguin les persones. Un punt de 
partida “totalment diferent” al 
del govern de l’alcalde Castells, 
a qui la plataforma ha criticat 
reiteradament “pel seu model 
autòcrata, sense participació 
real ni transparència, i amb un 
abús constant de la seva majo-
ria absoluta, encara que el dis-
curs oficial digui tot el contrari, 
per a més cinisme”.
L’altra gran tema que ha posat 
sobre la taula la plataforma 
és “la manca de planificació 
generalitzada i la falta d’un 
model de ciutat. És el que en-
tén com a política de pedaços, 
sense visió de conjunt i en 
resposta a interessos concrets, 
com ara grans superfícies co-
mercials”. Decidim també ha 
retret “la manca de valentia 
política” per afrontar la refor-
ma del POUM“, i ha apostat 
amb propostes per aconseguir 
més polítiques de drets i justí-
cia social, i per una ciutat més 
sostenible, com la tarifació so-
cial, millores en la gestió dels 
centres educatius municipals, 
l’execució de polítiques medi-
ambientals reals, més recursos 
a favor de la igualtat i contra 
la violència masclista, o políti-
ques habitatge social. 

cadascuna: la reparació de go-
teres en la coberta de la zona 
de serveis i la recuperació de 
les grans lletres que formaven 
la paraula “MVSEV” a la porta 
principal i que ara són il·legi-
bles.
Aquest conjunt d’accions co-
finançades pel consistori i la 
Diputació, segons l’alcalde, 
pretenen “sumades a les inter-
vencions fetes els darrers anys, 
seguir consolidant el Museu 
com un espai de cultura, lleu-
re i activitats de referència a la 
nostra ciutat”.

61.500 visitants l’any passat
L’any 2017 es van incrementar 
notablement les visites, espe-
cialment gràcies a les activitats 
que s’hi celebren, més enllà de 

les visites a les exposicions 
que acull o l’espai conegut 
com la Casa de la Festa, que 
allotja la imatgeria festiva lo-
cal. Els visitants a les mostres 
del museu es venien mante-
nint pràcticament estables els 
darrers anys –20.000 el 2015 i 
19.000 el 2016– però l’any pas-
sat van pujar fins els 28.000. El 
gran augment, però, s’obser-
va en les diverses activitats i 
esdeveniments que va acollir 
l’equipament –com poden ser 
el festival FineArt, la Mostra 
d’Igualada, el festival Anòlia 
o el festival Vadefoodies, entre 
molts altres– i que van aple-
gar més de 33.000 persones. 
Tot plegat fa que, l’any 2017, el 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia rebés un 
total de 61.500 visitants.
D’altra banda, l’alcalde Marc 
Castells ha anunciat que a la 
planta baixa de l’edifici muni-
cipal de L’Adoberia Bella s’hi 
farà un bar, de manera que 
també sigui útil durant les ac-
tivitats que es facin al Pati del 
Museu.

La CUP critica l’actual 
model a Igualada de 
residus, i demana 
canviar el tipus 
de recollida

El grup municipal de la CUP 
s’oposa a la modificació del 
contracte de recollida de resi-
dus aprovada al Ple de l’Ajunta-
ment perquè sostenen “és una 
despesa més pel consistori i els 
seus veïns, però també per la 
manca de valentia del govern 
Castells per millorar els nivells 
de reciclatge de la ciutat”. Els 
cupaires recorden que “la im-
plantació de nous sistemes de 
recollida selectiva a la comarca 
ens obliga a repensar el nostre 
model” i insten al govern “a ser 
valents i caminar cap al model 
de recollida individualitzada 
com ja s’està fent a molts muni-
cipis veïns d’Igualada”.

Turisme de residus
Els cupaires expliquen que “les 
primeres xifres mostren que, 
des de la implantació del Por-
ta a Porta als municipis veïns, 
que s’ha fet amb deficiències 
molt importants, el turisme de 
residus ha augmentat a Iguala-
da”, és a dir, alguns ciutadans 
opten per llençar la brossa en  
contenidors de la ciutat enlloc 
del seu poble. 
En aquest sentit, la regidora de 
la CUP Eva Pedraza va recor-
dar al Ple de l’Ajuntament que 
“en els darrers dies dos muni-
cipis anoiencs que ja apliquen 
el sistema Porta a Porta han 
anunciat que han recollit el 
90% de residu selectiu, però 
les dades indiquen que aques-
ta xifra només correspon al 
50% de participació de la po-
blació d’ambdues poblacions”. 
En conseqüència, continua la 
cupaire “els residus de la gent 
que no ha participat en la re-
collida Porta a Porta d’aquests 
dos municipis han estat portats 
cap a Igualada i altres munici-
pis que tenen un model de re-
ciclatge voluntari”. 
La CUP Igualada sosté que “la 
solució a aquest problema rau 
en que el conjunt de la comarca 
adopti un model de personalit-
zació dels residus que permeti 
pujar l’index de reciclatge, bai-
xar la despesa municipal i aturi 
el turisme de residus mentre 
es camina cap al pagament per 
generació, que implica més 
justícia social en tant que tot-
hom faria el mateix esforç eco-
nòmic i el mateix esforç de re-
ciclatge”. Segons els cupaires, 
“Igualada no pot quedar-se a 
la cua de la resta de municipis 
anoiencs” i insten al govern a 
“repensar el model actual”.

Avui, Sopar Groc de suport als presos polítics
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’organització del Sopar 
Groc Solidari que se 
celebrarà avui diven-

dres 8 de juny al Museu de la 
Pell d’Igualada estava aquesta 
setmana satisfeta del ritme de 
venda dels tiquets, que s’espera 
cobreixin les 350 places dispo-
nibles per al sopar, que té com 
a finalitat recaptar fons per als 
familiars de presos i exiliats.
El Sopar Groc Solidari és una 
iniciativa d’Òmnium Cultural 
i l’Assemblea Nacional Cata-
lana i compta amb el suport 

del Casal Popular El Foment 
i amb la col·laboració desin-
teressada de més de quaranta 
voluntaris que faran possible 
el transcurs de l’àpat. Els qua-
tre xefs igualadins encarre-
gats de dissenyar i elaborar el 
menú –Joan Fontanella, Josep 
Hernández, Joan Boix i Oriol 
Càlichs- també han treballat 
desinteressadament, així com 
diversos proveïdors.
L’objectiu és que la major part 
dels diners recaptats amb la 
venda de tiquets es puguin 
destinar a l’Associació Catala-
na pels Drets Civils que agru-

pa familiars de presos polítics 
i exiliats. En nom de l’Associa-
ció serà present a l’acte Ferran 
Civit, company de Meritxell 
Serret, i també hi assistiran 
el vicepresident de l’ANC Pep 
Cruanyes, la vicepresidenta 
d’Òmnium Marina Llansana i 
diverses autoritats com l’alcal-
de d’Igualada Marc Castells, la 
Consellera de Salut Alba Ver-
gés i la diputada al Congrés 
Carolina Telechea, entre d’al-
tres. El sopar comptarà amb 
diversos parlaments i amb 
l’actuació musical de l’artista 
igualadina Adriana Muntané. 



En la seva 52a edició 
Catalunya serà, junta-
ment amb Armènia, el 

país convidat a exposar 
el seu patrimoni cultu-
ral entre el 27 de juny i 

el 8 de juliol

Actuació dels Diables d’Igualada, l’any passat, a Montluçon.

Els Diables d’Igualada representaran la cultura catalana a 
l’Smithsonian Folklife Festival 2018
REDACCIÓ / LA VEU 

D es de fa 5 anys el De-
partament de Cultu-
ra de la Generalitat, 

amb la col·laboració d’Adifolk 
(Associació per la Difusió del 
Folklore), ha estat treballant 
per a aquesta trobada inter-
nacional. Adifolk compta amb 
l’experiència d’organitzar un 
esdeveniment cada any en 
una ciutat europea diferent, 
començant a Amsterdam l’any 
1988. 
Aquest any serà la primera 
vegada que l’aplec es fa fora 
d’Europa, en concret a la ciu-
tat de Washington DC (EE.
UU.) i s’emmarca dins d’un 
festival multitudinari que és 
ben present a les agendes dels 
estatunidencs. 
El Ball de Diables d’Igualada 
ha estat la colla escollida per a 
representar als diables dins de 
la part del seguici per la ins-
titució americana. La història 
que lliga el foc amb la ciutat 
ha estat decisiva a l’hora de 
decantar-se per la candidatu-
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ra igualadina, que ha hagut de 
passar diverses entrevistes i a 
hores d’ara està tancant els úl-
tims detalls del seu espai.
L’Smithsonian és una insti-
tució fundada l’any 1864 a la 
capital dels EE.UU. i se’l con-
sidera el museu nacional. In-
tegra el complex de museus 
i recerca més gran del món, 
amb 19 museus, el zoo na-
cional i 9 centres de recerca, 
entre els que destaca el centre 
del folklore i el patrimoni cul-
tural. La missió d’aquest cen-
tre és la recerca, divulgació i 
preservació del coneixement 
de les arts tradicionals dels 
EE.UU. i d’arreu del món. 
Entre els seus programes des-
taca l’Smithsonian Folklife 

Festival, es tracta d’una expo-
sició internacional del patri-
moni cultural contemporani 
que es celebra anualment des 
de l’any 1967 i que té una du-
rada de dues setmanes, envol-
tant el dia de la independència 
dels EUA (4 de juliol). Loca-
litzat en un escenari molt es-
pecial (al National Mall, entre 
el Capitoli  i el monument a 
Washington) l’esperit del fes-

tival consta de la participació 
dels visitants en la tradició 
mostrada, els quals superen el 
milió de persones. L’any 2016 
Euskadi va ser-ne un dels pa-
ïsos convidats.
En aquest espai els visitants 
hi trobaran actuacions de 
música i dansa a l’aire lliure, 
en carpes i en petit i en gran 
format; així com demostra-
cions d’oficis i tècniques tra-

dicionals, xerrades dirigides 
al públic general i a experts, 
activitats de difusió de la llen-
gua i de degustacions gastro-
nòmiques.
Catalunya resulta especial-
ment interessant per la tradi-
ció del seu teixit associacio-
nista, la fusió entre la cultura 
popular contemporània i la 
tradicional i la seva funció de 
cohesió social.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

El barri de Xauxa acollirà aquest cap de setmana activitats 
entorn el cooperativisme, i la Fira de l’Economia Social
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’existència de múltiples 
iniciatives d’Economia 
Social i Solidària (ESS) 

a l’Anoia i el creixent interès 
popular per les economies 
transformadores, van motivar 
que l’any 2016, diverses perso-
nes es coordinessin fent néixer 
CoopDeCap, una coordinado-
ra informal d’entitats i produc-
tors afins a l’ESS. L’objectiu de 
CoopDeCap és la promoció, el 
debat i la generació de sinergi-
es entre els diferents projectes i 
agents de l’ESS de la comarca.
Enguany, CoopDeCap s’ha 
enxarxat amb la coordinadora 
del Barri de Xauxa, per oferir 
durant quatre dies una àmplia 
oferta de xerrades, tallers i ac-
tivitats amb les que visualitzar 
els avantatges de l’economia 
social i solidària i alhora dina-
mitzar el Barri de Xauxa sota el 
lema “Una altra economia és 
possible? ja existeix!”
Els dies 6, 7 i 8 hi haurà xerra-
des a les tardes a diferents lo-
cals del barri. Dimecres a Cal 
Cuta una aproximació a la pro-
blemàtica de l’accés a l’habitat-
ge -amb la PAH Anoia- i dos 
projectes juvenils que promo-
uen la masoveria urbana -
”Obrint Portes” d’Igualada i 
“La Llavor” de Lleida-. Dijous 
a La Cooperadora en Jordi 
Garcia ens presentarà el lli-
bre “L’Economia Solidària en 

Divendres 8 de juny
- A Naturalment: De 19h a 
21h: Ignasi, 49, baixos. Xer-
rada “Campanya Roba Neta”. 
Amb SETEM-Catalunya.
Dissabte 9 de juny
- A Plaça Catarineu:De 
11h a 20h: Barri de Xauxa. 
Fira d’Entitats, Productors 
i Artesans.
- Al Local del Barri: De 11h 
a 20h: Ignasi, 55-59, baixos, 
Taller connecta’t a les alterna-
tives. Amb Fiare, SomCon-
nexió, SomEnergia, SomMo-
bilitat.
- Al Local del Barri: De 11h 
a 20h: Ignasi, 55-59, baixos, 
Exposició “Cuir i calçat a 
Bangladesh. El cost real de la 
seva producció”, de Setem.
- A Naturalment: De 11:30h 
a 12:30h: Ignasi, 49, baixo. 
Taller “Interpretació de la 
factura elèctrica”. Amb Xa-
vier Cipriano de l’”Aliança 
contra la Pobresa Energèti-
ca”-Manresa.
- A La Cooperadora: De 
11:30h a 12:30h: Ignasi, 22, 
baixos. Xerrada: “Introduc-
ció a les monedes socials: La 
Tera”. Amb Manel Salvat de 
“La Terranyina”-La Llacuna.
- A Plaça Catarineu: De 12h 
a 13h: Barri de Xauxa, Taller 

100 paraules”. I divendres a la 
cooperativa de consum Natu-
ralment, Setem ens parlarà de 
la indústria de la roba i la seva 
campanya “Roba Neta”.
Dissabte 9 de juny serà el dia 
fort amb diverses activitats 
arreu del barri. La Plaça Cata-
rineu acollirà de 11h a 20h. una 
Fira d’entitats, projectes i coo-
peratives de l’economia social 
i solidària de la comarca i els 
voltants. Més de 17 iniciatives 
que van des de l’alimentació, la 
roba o iniciatives culturals. A 
més, durant tot el dia les perso-
nes interessades podran “con-
nectar-se a les alternatives” de 
Fiare Banca Ètica, Som Ener-
gia, Som Connexió (serveis de 
telefonia) o Som Mobilitat.
Al llarg del dia també hi haurà 
diverses xerrades, tallers infan-
tils, vermut musical i el docu-
mental “Economia col·lectiva”. 

d’horticultura familiar. Amb 
“Ben Plantats”-Copons.
- A Naturalment: De 12:30h a 
14h: Ignasi, 49, baixos, Xerra-
da “Energia solar i autocon-
sum energètic”. Amb Josep 
Mateos Kartxi de la “Coope-
rativa Girasol”-Manresa
- A La Cooperadora: De 
12:30h a 14h: Ignasi, 22, bai-
xos, Xerrada: Que és el coo-
perativisme integral? Amb 
Eloi Llimona, de Ca La Fou 
(CIC)-Vallbona d’Anoia
- Al Local del Barri: De 13h 
a 14h: Ignasi, 55-59, baixos. 
Vermut Musical, amb “Jazz 
t’has mullat”.
- A La Cooperadora: De 17h 
a 18:30h: Ignasi, 22, baixos. 
Projecció documental: “Eco-
nomia col·lectiva: 1936/1939. 
L’última revolució d’Europa”. 
Amb Eulàlia Comas d’”Atzur 
Producccions”-Montseny.
- A La Cooperadora: De 
18:30h a 20h: Ignasi, 22, bai-
xos, Xerrada: “La XES i l’Eco-
nomia Solidària”. Amb Xavi 
Palos, de la “Xarxa Economia 
Solidària”-Catalunya.
- A Cal Cuta: A partir de les 
23h: Creueta, 31, pati interi-
or, Nit de Blues, amb Miguel 
Díaz + Big blau band + Dal-
tonic Guatemala Connexion.

La jornada clourà a Cal Cuta 
amb música de Miguel Díaz, 
Big blau band i Daltonic Gua-
temala Connexion.

La Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme treballa a 
l’Anoia durant la Setmana sense Fum
REDACCIÓ / LA VEU 

D urant la Setmana 
sense Fum, la Xarxa 
de Prevenció i Con-

trol del Tabaquisme de la Cata-
lunya Central ha coordinat ac-
tivitats per tal de fer reflexionar 
els fumadors dels guanys que 
pots suposar deixar de fumar.
“Viu a sac sense tabac” és el 
lema d’aquest any 2018 de la 
Setmana sense Fum, que en-
guany s’ha celebrat del 25 al 
31 de maig. Durant aquesta 
Setmana s’han organitzat arreu 
del territori activitats de sen-
sibilització sobre els riscs del 
consum de tabac.
Enguany s’ha volgut incidir en 
una de les raons que pot ajudar 
a decidir-se a deixar de fumar 
com és el cost del tabac. S’ha 
calculat què s’estalviarien en 

un any les persones fumadores 
que han volgut participar de les 
activitats de la Setmana sense 
Fum si deixessin de fumar. Se-
guidament se’ls ha entregat un 
xec simbòlic amb el valor de la 
quantitat estalviada i se’ls ha 
proposat que pensessin quin 
regal es farien amb aquells 
diners. A més, se’ls ha demanat 
que reflexionessin quins serien 
els motius pels quals abando-
narien el tabac. En aquest sen-
tit, s’ha proposat a les persones 
fumadores que indiquessin, ju-
gant amb el lema d’enguany, els 
motius (“sacs de raons”) pels 
quals deixarien el tabac com, 
per exemple, la salut (la pròpia 
o la de les persones de l’entorn), 
el cost en diners, la imatge, els 
fills, la llibertat de no haver 
de dependre d’una cigarreta, 
l’olor, etc.

Aquestes activitats estan relaci-
onades amb el primer pas de la 
Guia d’ajuda per deixar de fu-
mar. Decideix-te!
La Xarxa de Prevenció i Con-
trol del Tabaquisme a la Cata-
lunya Central està formada per 
professionals de les àrees bàsi-
ques de salut, hospitals, oficines 
de farmàcia, serveis d’atenció a 

la salut sexual i reproductiva, 
ajuntaments, universitats, as-
sociacions i l’Agència de Salut 
pública de Catalunya.
A part d’aquesta activitat pro-
moguda per la Xarxa, que s’ha 
realitzat a les sis capitals de co-
marca de la Catalunya Central, 
a moltes àrees bàsiques, hospi-
tals, residències, universitats, 

etc., també s’han fet altres acci-
ons de sensibilització i preven-
ció del consum de tabac, com 
taules informatives on s’han 
realitzat proves respiratòries 
per mesurar el nivell de diòxid 
de carboni present als pulmons 
dels fumadors, xerrades, entre-
ga d’informació específica per 
poder deixar de fumar. 



Durant tot el dia, i sobretot a la tarda i vespre, la plaça Castells va tenir molt d’ambient / JORDI PUIGGRÒS

El Restaurant 
El Mirasol s’endú 

el trofeu a la millor 
recepta del concurs de 

vinyales

El canvi de lloc a la plaça Castells i l’obertura total al públic 
converteix el Festival Vadefoodies en un gran èxit
REDACCIÓ / LA VEU 

L a plaça Castells va bu-
llir d’activitat el passat 
cap de setmana amb el 

Festival de Tendències Gas-
tronòmiques Vadefoodies. Un 
esdeveniment que ha omplert 
la renovada plaça igualadina i 
l’Escola Pia de tallers, xerra-
des, demostracions i degusta-
cions de tendències gastronò-
miques d’arreu del món. Es va 
demostrar que el canvi de lloc 
-el pati del Museu de la Pell 
era l’anterior- i l’obertura tot 
al públic, amb entrada gratu-
ïta en un espai obert, han estat 
decisions que han contribuït a 
un gran èxit a aquest festival, 
que complia la quarta edició.
L’Associació Vadefoodies, or-
ganitzadora del festival, fa un 
balanç molt positiu d’aquesta 
edició, que ha aplegat un pú-
blic molt nombrós tant a les 
activitats programades com 
a l’eat street, un espai ocupat 
pels restaurants col·labora-
dors del festival que oferien 
plats i begudes d’arreu del 
món. Tots els restauradors 
s’han mostrat molt satisfets 
de l’afluència de públic.

La cuina japonesa, 
protagonista
En aquesta quarta edició, el 
Vadefoodies ha tingut com 
a protagonista la cuina japo-
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El cònsol general del Japó a 
Barcelona, Naohito Wata-
nabe, va ser rebut  dissabte 
a l’Ajuntament. Coincidint 
amb la celebració del 4t fes-
tival de tendències gastronò-
miques Vadefoodies, que en-
guany ha tingut la cuina del 
país nipó com la gran prota-
gonista, el cònsol va visitar 
la capital de l’Anoia acompa-
nyat de la seva esposa. No és 
gens habitual que un cònsol 
visiti la ciutat.
A l’Ajuntament va ser rebut al 
Saló de Sessions consistorial 
per part de l’alcalde, Marc 
Castells, i diversos regidors. 
Amb la presència també de 
representants del col·lectiu 
Vadefoodies, Watanabe va 
signar el Llibre d’Honor de 
la Ciutat. Posteriorment es 
va desplaçar a la Plaça Cas-
tells i al claustre de l’Escola 
Pia d’Igualada per participar 
en el festival gastronòmic.  

nesa, amb tallers i xerrades 
que ens han apropat la gastro-
nomia nipona de la mà d’ex-
perts, com Roger Ortuño, de 
la web ComerJapones.com, 
Sergio Ortiz, xef i propietari 
del restaurant l’Antic Forn de 
Cervera, i Jordi Morelló de la 
pastisseria Ochiai de Barcelo-
na. És per això que dissabte a 
la tarda el festival va rebre la 
visita del Cònsol del Japó, Na-
ohito Watanabe, que va signar 
el llibre d’honor de l’Ajunta-
ment i va assistir al festival. 
Un altre dels plats forts del Va-
defoodies va ser la conferència 
del xef Xavier Pellicer sobre 
Cuina Saludable, acompanyat 
per la periodista Emma Ai-
xalà, i també la taula rodona 
celebrada divendres sobre 
Formació i Gastronomia que 
va aplegar representants de 
diferents escoles de cuina d’ar-
reu del país.

Dinar de vinyales
El cargol de vinya també va 
ser protagonista del Vadefo-
odies amb el dinar de vinyala 
que va tenir lloc el dissabte i 

que va aplegar cent-cinquan-
ta comensals, i el concurs de 
receptes de vinyala al qual hi 
participaven una vintena de 
restaurants. 
El restaurant El Mirasol va 
ser proclamat guanyador del 
concurs, i la segona posició va 
ser pel restaurant Nou Urbi-
sol. El jurat que va emetre el 
veredicte estava integrat pel 
xef igualadí David Andrés, del  
restaurant  Somiatruites i cap 
de cuina del restaurant ABaC 
de Barcelona; la periodista 
Carme Gasull, cofundadora 
de Gastonomistas; la perio-

dista Emma Aixalà, directora 
i presentadora de l’espai gas-
tronòmic de RAC1 “Amb molt 
de gust”; i amb el gastrònom 
Pep Nogué, responsable de 
la secció de gastronomia del 
programa El  Suplement de 

Catalunya Ràdio, a més de dos 
membres de la Confraria de la 
Vinyala, Josep Manel Vivan-
cos, president Confraria de 
la Vinyala i Francesc Puertas, 
Confrare Major de la Confra-
ria de la Vinyala.   

Visita del cònsol del Japó

FALTEN 2 OPERARIS 
SECCIÓ ENVASAT / PRODUCCIÓ 

FEINA ESTABLE  

enviar  CV a:
APARTAT 295   08700  IGUALADA  



P #latevaveu

BMarta Pallarès @martapal_igd

Dani Gutiérrez @daniguties

Astrid van Ginkel @AstridvanGinkel

Xavier Botet  @XBotet

Pia Prat Jorba @PiaPrat

Toni Palmés  @tonipalmes

Club Futbol Igualada  @CFIgualada_

CDR IGD-Conca Òdena  @CdrIGD

Campus Motor Anoia @campus_motor

Ràdio Igualada @RadioIgualada

Dels creadors de ploure a la 1 a les 3 o a les 5 de 
la tarda horari escolar  avui toca les 9 del matí! 
comencem el primer diluvi del dimecres! som-hi 
! #meteocat #meteopluja #Igualada

CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS
Me encanta compartir experiencias sobre ‘paisa-
jes culturales’ y proyectos basados en la búsqueda 
del ‘espíritu del lugar’ que ayudan a los territorios 
en su desarrollo cultural, educativo, social y  eco-
nómico.

A la jornada tècnica del dissabte 9 de juny gau-
direm d’una sortida pels voltants d’Argençola 
amb l’Astrid, una xerrada sobre l’oli essèncial de 
farigola amb l’Enrique i del les plantes silvestres 
comestibles amb la Pilar. Us esperem!!!

Des d’avui ja sóc conseller consort 
Dia inoblidable.
La MH consellera @LauraBorras té i tindrà tot el 
meu suport.

En un dia Rajoy i Zidane... no tinc clar que els 
preocupa més a Madrid. #EspanaRajoy

El Nobel de la Pau no ho sé, però el de la Santa 
Paciència i la Perseverança Infinita no pot tenir 
altre destinatari que nosaltres.Hi serem sempre. 
No defallirem. Guanyarem.
No ho dubteu mai..

Recordeu que arran a l’1 d’octubre les grans com-
panyies telefòniques van bloquejar webs els bancs 
de l’IBEX35 van canviar la seu social  i les grans 
multinacionals van voler interferir en el referèn-
dum?
Doncs aquest dissabte fes el #CoopDeCap

L’alcalde de #Castellolí @1jserra ens dóna la ben-
vinguda al @campus_motor i ens explica la im-
portància del món del #motor i el #parcmotor 
a la zona. #referents #circuit #polítiquesactives 
#estratègia #formacions #avancem #JCATMobi-
litat2018 @amtu_cat @ActivaAnoia

“A la fi hi ha conciliació fa-
miliar i horari de comerços.”

Després de molts anys de recla-
mar una reforma en els horaris 
de botigues i comerços per fi fos 
una realitat i així poder gaudir 
més de les meves filles, parella i 
amics.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#28  Mónica Rosso Garcia (@monicarossogarcia) 
Emprenedora, lluitadora i mare.

L’associació “Unidos contra el DIPG” demana 
col·laboració per ajudar una nena de #Vilanova-
delCamí #Igualada

FOTO: Cesc Sales
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Des del CF Igualada volem donar el nostre més 
sincer condol a la família de la Laia Alsina.

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 L’Anoia, en perill alt per 
fortes pluges a partir del 
migdia i durant la tarda

Marc Castells, oficialment 
nou President de la Dipu-
tació de Barcelona

Dos morts i dos ferits en 
un accident a la C-15 a 
Capellades

Instants de La Veu             @veuanoia

El @festival_vadefoodies porta a 
Igualada aficionats a la gastrono-
mia d’arreu del país.
#gastro #gastronomia
#instagastronomia 
#instagastro #foodie
#food #igualada #anoia 
#veuanoia

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...



L’Escola Pia va ser el 
centre neuràlgic de la 

trobada, que va 
comptar amb la 
presència de 150 

persones, moltes d’elles 
de la Catalunya Nord

Gent vinguda de tots els Països Catalans va participar en el 
42è Congrés Internacional Focs de Sant Joan a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 26 de 
maig l’entitat Flama 
del Canigó d’Igualada 

va celebrar a Igualada el 42è 
Congrés Internacional de Focs 
de Sant Joan, on gent vinguda 
d’arreu dels Països Catalans 
van posar en comú experi-
ències, vivències i van parlar  
sobre la història de la flama 
del Canigó, amb les diverses 
activitats que es van celebrar 
al llarg de la jornada, en una 
trobada que va unir tradició 
amb reivindicació.
La jornada va començar a pri-
mera hora de la tarda amb una 
xerrada de l’igualadí Marc Ta-
lavera seguida d’una xerrada 
de la nord-catalana Daniela 
Grau. Comentar que aques-
tes xerrades foren organitza-
des pel col·lectiu la flamajove 
gràcies els pressupostos par-
ticipatius de la Kaserna. Se-
guidament els assistents, on 
destacava la nombrosa repre-
sentació (unes 60 persones) de 
la Catalunya Nord van visitar 
els punts més emblemàtics de 
la nostra ciutat com ara la ba-
sílica de Santa Maria, el nucli 
antic i la cooperativa agrícola. 
Al vespre hi va haver un ver-
mut/concert a càrrec del quin-
tet Terres de Marca. Finalment 
després del sopar hi va haver 
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una cerimònia recreant la re-
generació de la Flama del Ca-
nigó, el lliurament de la barre-
tina d’or al regidor de cultura 
de l’ajuntament d’Igualada i 
un fi de festa musical a càrrec 
del grup la Guingueta.  
La intenció de l’acte, a banda 
de discutir i parlar d’aspectes 
tècnics de l’encesa de fogue-
res i altres relacionats amb la 
festa i tot allò que l’envolta, va 
ser; fer una trobada calmada, 
amb una voluntat didàctica i 
d’aprenentatge comú com de-
mostren les dues conferències 
que es van fer i el fort arrela-
ment històric que té la tradi-
ció entre els assistents a l’acte. 
Aquest congrés que cada any 
se celebra a una població di-
ferent feia més de 30 anys que 
no se celebrava a la nostra 
ciutat. El fet que més de 150 
persones, vingudes d’arreu de 
la nostra geografia, participes-
sin dels actes d’aquest congrés; 
demostra el fort interès que 

aixeca la Flama del Canigó ar-
reu dels Països Catalans.
Durant el sopar es van fer una 
sèrie de reconeixements a un 
seguit de persones que han 
treballat intensament per la 
Flama del Canigó, sense dub-
te un dels més emotius fou el 

que es se li va fer a Jordi Mateu 
ja que fou un dels impulsors 
de la Flama a la nostra ciutat 
i feia pocs dies que ens havia 
deixat. 
Des de  l’Associació  Flama 
del Canigó d’Igualada vo-
len agrair a l’Escola Pia, a 

l’Ajuntament d’Igualada a 
Òmnium Cultural, a l’An-
toni Dalmau, a la parròquia 
de Santa Maria, a la coope-
rativa agrícola i al projecte 
Impuls de la Kaserna per ha-
ver fet possible la celebració 
d’aquest congrés a Igualada.  

Ajuts de la Diputació a 
l’Ajuntament i al 
Consell Comarcal
REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc de la Caixa 
de Crèdit que impulsa 
la Diputació de Bar-

celona, la corporació ha con-
cedit un crèdit de 175.000 € a 
l’Ajuntament d’Igualada, per 
a finançar el projecte executiu 
de reforma de la plaça de la 
Masuca de la ciutat. La Cai-
xa de Crèdit és un instrument 
de cooperació local que té 
l’objectiu d’atorgar crèdits als 
ajuntaments, entitats munici-
pals descentralitzades i man-
comunitats de municipis de la 
demarcació per al finançament 
de noves inversions, el dèficit 
de finançament en inversions 
executades i les operacions in-
closes en un Pla de Sanejament  
Econòmic i Financer.
D’altra banda, la Diputació ha 

aprovat destinar 10 milions 
d’euros als Consells Comarcals 
amb la voluntat d’assegurar que 
puguin oferir a la ciutadania 
una prestació adequada dels 
serveis de màxima qualitat.
Els crèdits tenen una durada 
d’un any, un tipus d’interès del 
0% i una amortització de ca-
ràcter semestral. Com que les 
sol·licituds dels onze Consells 
Comarcals  que han demanat 
aquests crèdits superen, en 
conjunt, els 10 milions d’euros, 
el repartiment s’ha fet d’acord 
amb uns criteris que assegu-
ren el reequilibri territorial, 
com són la població, el nom-
bre de municipis, l’extensió 
territorial de cada comarca i el 
nombre d’entitats singulars de 
població. Al consell de l’Anoia 
se li ha concedit un crèdit de 
932.008,89€.

Organitzen:  C ol· laboren:  



ESPAI DE TREBALL

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

El Catecismo aprobado en el Concilio de Trento (1545 - 1564) es-
tablecía que uno de los cuatro pecados más abyectos que podían 
cometerse era no pagar al obrero lo que le correspondía por su 
trabajo.

EDUARD GRAELL SANTACANA
Dissenyador industrial a Loop Innovació @eduard_graell

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

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

EDUARD GRAELL

Cap a una Catalunya més eficient i equitativa: reflexions sobre com 
aconseguir un creixement més fort, sostenible i alhora més inclusiu. 

La frontera entre l’espai de 
treball i l’espai personal s’està 

difuminant. 

Per crear, primer cal imaginar, i d’això 
últim, no em negareu que en les ments 

dels infants en va ple.  

El disseny té una dimensió social que va més enllà de la funcionalitat o l’estèti-
ca. És una eina capaç de millorar les condicions de vida i pot ajudar a canviar 
hàbits i actituds. Un dels àmbits on podem veure més clarament l’aportació 
del disseny en els últims anys és en l’àmbit del treball.
Les empreses han passat de ser organitzacions rígides i jeràrquiques, a as-

sumir un model més democràtic, flexible i horitzontal. Han entès que un treballador 
content és un treballador més productiu. Ja no necessiten subordinats que facin el que 
se’ls mana, sinó treballadors proactius que s’impliquin amb els reptes de l’empresa, ja que 
la innovació s’ha convertit  en una activitat clau per a la seva supervivència.
Aquest canvi de prioritats ha comportat canvis en el disseny dels espais de treball: plantes 
lliures, espais de reunions polivalents, taules compartides, llocs rotatius, espais de relax 
i recreatius, espais de brainstorming amb parets on poder dibuixar o escriure idees ...les 
oficines d’avui en dia estan pensades per crear un entorn relaxat però dinàmic que afavo-
reixi el treball en equip i la creativitat.
El mobiliari i els productes d’oficina lògicament també estan canviant en conseqüència. 
Com que els espais de treball són cada vegada més oberts, els dissenyadors estan desen-
volupant solucions per combatre el soroll i la falta de privacitat. Per això els separadors, 
pavellons, escriptoris modulars... són alguns dels productes en auge. Ja que permeten 
una gran flexibilitat i reconfigurar espais per crear sales més recollides, passadissos o 
sales de conferencies improvisades.
La frontera entre l’espai de treball i l’espai personal s’està difuminant. Les oficines s’assem-
blen cada vegada més a una cafeteria, a un punt de trobada. Per altra banda, tendències 
com el teletreball o l’autoocupació afavoreixen l’acostament entre el disseny d’oficines i 
el de la llar. 

Bona notícia: 148 pimes han obtingut 61,9 milions d’euros 
per a projectes d’innovació.

Es tracta de la xifra més alta recaptada a tot Europa.

SOM CONSCIENTS DE L’ESCLETXA DIGITAL ENTRE GENERACIONS?

El concepte d’Oficina està canviant (com va passar amb la cuina) passant de ser un lloc 
feixuc, gris i estandarditzat a un lloc divertit, càlid, on sentir-se còmode,...i és que no és 
per menys si tenim en compte que ens passem un terç de les nostres vides treballant. Un 
lloc tant important en les nostres vides bé mereix ser un dels espais més cuidats.  

JÈSSICA CREUS I GARCIA
Responsable de l’àrea de formació i contractació pública CEINA

Tinc una amiga que és usuària habitual del paquet office, internet i d’algunes 
aplicacions lúdiques i d’organització personal (fins i tot, ha col·laborat en 
l’elaboració d’alguna). Així doncs, podem dir que està força avesada al món 
digital que vivim. Des de fa un any i mig, té una filla, i com és habitual avui 
en dia, a vegades, li deixa el mòbil per veure el MIC o altres programes 

infantils. A la nena li agrada molt, i a la mare també, ja que li proporciona una estona de 
“calma i tranquil·litat”. Això és dolent? Com tot en aquesta vida: l’equilibri és l’ideal. Crec 
que no ens hem de sentir malament si de tant en tant, oferim als nostres fills o alumnes, 
una estona d’esbarjo a través de vídeos. Jo no hi entenc massa, però segur que una perso-
na experta, ens diria que en aquell moment, l’infant també està rebent un aprenentatge.
Quan els infants creixen, i comencen a ser conscients del món que els envolta, també 
es pot compaginar el món digital amb l’aprenentatge, i gaudir-ho d’una manera lúdica. 
L’exemple que a molts us ha vingut al cap, segurament, és la robòtica. Aquest seria un 
exemple com molts d’altres: creació d’un robot, creació de videojocs, creació d’un dron, 
creació de... Tots comparteixen un verb: CREAR. En aquest, va implícit un altre de ben 
important: IMAGINAR. Per crear, primer cal imaginar, i d’això últim, no em negareu 
que en les ments dels infants en va ple. 
Per tal de traduir aquesta imaginació en creació, cal conèixer els recursos digitals i tecno-
lògics que tenim al nostre voltant, i mostrar-los als nens i nenes. La transmissió d’aquests 
coneixements pot ser a través d’apuntar-los a activitats extraescolars, però també, sent els 
propis adults qui anem a aquestes activitats extraescolars, per després, a casa o a l’aula, 
compartir-ho amb la canalla. Hauríem d’intentar que el mòbil o la tauleta, no sigui sem-
pre una activitat individual. 
Fomentem la imaginació i la creativitat dels infants acompanyant-los en la seva educació, 

ja sigui des de casa o des de l’aula. No girem l’esquena a l’escletxa digital que hi ha entre 
les generacions: actuem i formem-nos per acompanyar als nostres nens i nenes al món 
actual i canviant en el que vivim.  

EDUARD GRAELL JÈSSICA CREUS



Seu de Punto Blanco, a l’av. Balmes d’Igualada. / ARXIU

Punto Blanco compleix 70 anys d’història
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 24 de maig es 
va celebrar el 5è Fòrum 
de Debat del Consorci 

Sanitari de l’Anoia (CSA) amb 
una gran assistència i partici-
pació per part dels professio-
nals del centre.
El Fòrum de Debat és un es-
pai que es celebra cada dos 
anys i on tots els professionals 
d’aquesta entitat comuniquen 
les seves experiències i pro-
jectes que es duen a terme per 
millorar el treball diari i dóna 
també l’oportunitat d’intercan-
viar coneixements entre les di-
ferents disciplines de treball.
Al llarg del matí es van defen-
sar 21 comunicacions orals i 18 
comunicacions escrites. Els te-
mes eren tant assistencials com 
no assistencials i anaven des de 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a marca Punto Blanco 
i la companyia Indús-
tries Valls SA arriben 

aquest any al 70 aniversari. Els 
darrers dies diferents revistes 
especialitzades s’han fet ressó 
de l’efemèride, quelcom que té 
molt mèrit vista la destrucció 
de bona part del sector tèxtil a 
tot el país. 
La història de Punto Blan-
co s’inicia el 1948 quan dos 
emprenedors igualadins, els 
germans Pere i Manuel Valls, 
descendents d’un llinatge amb 
forta tradició en el món tèxtil, 
creen Indústries Valls, l’em-
presa que comença a fabricar 
els mitjons amb la marca Pun-
to Blanco.
Els mitjons que es fabriquen a 
Igualada serian aviat coneguts 

d’Industrias Valls SA, que  
forma part de la Corporació 
Empresarial Valls que aglu-
tina un total de 6 empreses. 
La propietat de l’empresa és 
100% igualadina. 

Publicitat de 1959.

Sessió de debat entre 250 professionals de l’Hospital
presentar projectes innovadors 
com resultats de noves unitats 
creades o programes instaurats 
de cara a la promoció de la sa-
lut. 
Es van donar premis a les mi-
llors comunicacions. Van ser 
per a la presentació d’un any de 
la Unitat Funcional de Colum-
na. Creació d’un equip multidis-
ciplinar, i el projecte Podria ser 
la música una alternativa a la 
sedació en els pacients operats 
de pròtesi total de genoll amb 
anestèsia regional?. Les millors 
comunicacions escrites (pòs-
ters) van ser “La reducció dels 
accidents laborals per sobre-
esforços en mobilitzar malalts 
en el CSA”, i “La implantació i 
resultats de la Comissió d’Usos 
Especials del CSA”. 
Igualment es van fer entrega, 
per primer cop, de les Beques 

CSA Innovació. Un projecte 
que neix amb la voluntat que 
els professionals desenvolupin 
projectes d’innovació en el sí 
de la millora de la qualitat as-
sistencial. En aquesta convoca-
tòria es va premiar el projecte 
“Sistema de notificació i gestió 
d’incidències i esdeveniments 
adversos assistencials” presen-
tat per la Unitat de Seguretat 
del pacient. 
Les novetats més importants 
d’aquesta jornada van ser, 
d’una banda la celebració d’una 
taula rodona envers les asso-
ciacions de malalts en què el 
CSA ja ha establert contactes: 
l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer (AECC), l’Associació 
de Diabètics de Catalunya – 
Anoia (ade), l’Associació per a 
la incontinència anual (ASIA) 
i la Federació Espanyola de 

Malalties Rares (FEDER).   
Un dels temes que el CSA vol 
abordar amb especial atenció 
els propers anys és la humanit-
zació de l’assistència, tema que 
últimament està de moda en 
molts centres de salut i que 
tracta sensibilitzar al perso-
nal sanitari i als gestors so-
bre la necessitat de prestar 
atenció especial i millorar el 
tracte amb els pacients i les 

seves famílies i recuperar per 
a què sigui el més personal, 
directe i humanitzat possi-
ble. Per exposar aquest tema 
hi va haver una conferència 
de cloenda a càrrec del Sr. 
Albert Cortés Borra, infer-
mer coordinador del Projec-
te “Humanizando la gestión 
sanitaria”, i supervisor gene-
ral de torn de l’Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona). 

per la seva qualitat i per la in-
novació que en cada moment 
aportava la marca. D’aquesta 
manera, Punto Blanco es va 
convertir en líder del mercat 
espanyol de mitjons.
Avui, Punto Blanco opera a tot 
el món amb una distribució en 
més de 40 països i, adaptant-se 
al mercat, opta per la multi-
canalitat: comerç electrònic, 
botigues pròpies, detallistes, 
majoristes, grans magatzems, 
cadenes-franquícies o telèfons 
mòbils.
A Igualada  el personal s’ocu-
pa del disseny de producte, 
comercialització, màrque-
ting i distribució, de manera 
que Punto Blanco segueix 
llançant, cada temporada, les 
seves col·leccions de calce-
teria, moda íntima i bany.
Punto Blanco és una marca 

 
Col·labora: Organitza: 

932478650   
 

 

Taula de diàleg: Alternatives al litigi judicial en la resolució de conflictes a l’àmbit familiar
La via judicial és l’opció més popular i estesa entre la població a l’hora d’afrontar els conflictes després d’una separació. No obstant, 
existeixen alternatives que poden resultar més beneficioses com la mediació, la teràpia familiar i la coordinació de coparentalitat.

Activitat organitzada pel Grup de Treball de Coordinació de Coparentalitat de la Secció d’Alternatives de Resolució de 
Conflictes del Col·legi Oficial de  la Psicologia de Cataunya i l’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia

Dimecres, 13 de juny de 2018, a les 18.00h a la Sala d’Actes de la Biblioteca Central d’Igualada
Activitat gratuïta. Es requereix inscripció: www.copc.cat/cursos

A la taula vindran:
Pascual Ortuño: Magistrat de família, Secció 12 de l’Audiència Provincial de Barcelona

Dra. Connie Capdevila: Psicòloga, mediadora i coordinadora de coparentalitat, responsable del GT. de CP del COPC
Cristina Martínez: Psicóloga mediadora; vicepresidenta de la secció d’alternatives de resolució de conflictes del COPC

Dr. Guillermo Mattioli: Psicòleg i terapeuta familiar, president de la secció de clínica del COPC
Modera: Jose Fernández: Psicòleg i coordinador de coparentalitat, secretari de l’APPA
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Rotary Igualada lliura la recaptació 
del Concert Solidari als Moixiganguers
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dia 18 de maig, 
des del Rotary Club 
d’Igualada es va fer el 

lliurament del xec, de la re-
captació obtinguda en el con-
cert solidari que organitzen 
cada any que  va recaure  en 
els Moixiganguers pel projecte 
Construcció de l’estructura per 
l’alçada del sostre.
Per a Rotary “Els Moixigan-
guers amb la seva força, valor, 
equilibri i seny, desenvolupen 
molts valors, aporten diversi-
tat, amistat, servei, integritat 
i tothom hi te cabuda. És im-
portant poder comptar a la 
nostra ciutat d’una entitat com 
aquesta per sentir-se acollit 
des del primer moment, inde-
pendentment d’on es vingui i 
quina situació es tingui. 
Amb aquesta adequació els 
Moixiganguers, podran acon-
seguir assajar fer castells de 9 
dins el local.
A Rotary Club Igualada “es-
tem molt il·lusionats que es 
faci realitat aquest projecte, 
en bé de la nostra comunitat, 
ja que també compartim els 
valors de la companyonia, la 

solidaritat, la diversitat”.

Sopar de l’entitat 
el proper 21 de juny
D’altra banda, dijous dia 21 de 
juny a Rotary tindran el plaer 
de comptar amb la presència 
de Mercedes Tarrazón, que 
farà una xerrada amb el lema 
“Parlant no sempre ens ente-
nem: com gestionar eficient-
ment el conflicte”. Mercedes és 
Sòcia fundadora de  Dispute 
Management SL, empresària 
i advocada amb llarga experi-
ència en arbitratge i mediació.
Com a empresària, té una llar-

ga vinculació amb la Cambra 
de Comerç de Barcelona on ha 
estat membre dels òrgans de 
govern, presidenta executiva 
del Grup de Treball d’Assump-
tes Jurídics i  vicepresidenta de 
la Comissió de Cultura I in-
dustries culturals. Així mateix 
és membre del Consell Gene-
ral de Turisme de Barcelona.
El sopar col·loqui es farà al 
restaurant Kubbs de Sesolive-
res el proper 21 de juny a 2/4 
de 9 del vespre. El preu del 
sopar és de 25€. Confirmació 
abans del dia 19 de juny al te-
lèfon 670 24 83 53.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
i la Diputació de Barce-
lona, aquesta última a 

través de la seva àrea d’Atenció 
a les Persones, ofereixen nova-
ment, a partir d’aquest mes, el 
seu servei de suport conegut 
com a Grup de Suport Emoci-
onal i d’Ajuda Mútua (GSAM).
Aquest és un espai de relació, 
de suport psicològic i d’in-
tercanvi d’experiències entre 
persones cuidadores no pro-
fessionals. Es pretén evitar la 
sobrecàrrega emocional i físi-
ca de la cura, conèixer altres 
persones cuidadores i evitar la 
soledat i disminuir l’estrès per 
millorar així la qualitat de vida 
de les persones en situació de 
dependència.
El grup estarà format per un 
màxim de vint persones que 
viuen a Igualada, que són 
cuidadores no professionals 
de persones en situació de 
dependència i que, des dels 
Serveis Socials municipals, 
se’ls ha orientat perquè par-

REDACCIÓ / LA VEU 

P er què diem sí quan 
voldríem dir que no? 
Aquest va ser el tí-

tol de la xerrada organitzada 
per l’AMPA del Col·legi Je-
sús-Maria a càrrec d’Elena 
Martínez sobre la necessitat 
de posar límits als infants, 
educativament parlat.
La xerrada, oberta al públic, 
es va fer el dimarts 29 de 
maig al vespre a la sala d’ac-
tes de l’Escola Anoia, on hi 
van assistir més d’una cin-
quantena de persones, entre 
els quals hi havia pares i ma-
res de procedències diverses 
i mestres de l’Escola Anoia, 
l’escola de l’Ateneu Igualadí, 
l’escola Mowgli i el Col·legi 
Jesús-Maria.
Elena Martínez, que és mestra 
d’educació infantil i primària 
i psicopedagoga, va donar al-
gunes orientacions sobre les 
millors actituds i estratègies 
per ajudar els nostres fills i fi-
lles a madurar i créixer en au-

ticipin d’aquestes sessions.
El departament d’Acció Soci-
al i Igualtat de l’Ajuntament 
d’Igualada ha organitzat 
aquest grup que, conduït per 
una psicòloga, inicia l’activi-
tat aquest divendres, dia 8 de 
juny, i tindrà continuïtat un 
dia a la setmana durant els 
mesos de juny, juliol, setem-
bre, octubre i novembre fins 

a un total de setze sessions, 
d’una hora i mitja cadascu-
na, a l’Espai Cívic Centre.
Les persones interessades a 
rebre informació o partici-
par de les sessions s’han de 
posar en contacte abans amb 
els Serveis Socials Bàsics a 
través del telèfon 93 804 75 
81 i demanar una entrevista 
prèvia.

Torna el grup de suport emocional 
per a cuidadors no professionals

Xerrada al col.legi Jesús 
Maria sobre posar si cal 
límits als infants

tonomia, tot mantenint unes 
relacions sanes (encara que 
no sense conflictes), amb l’ob-
jectiu d’ajudar als pares i les 
mares a prendre consciència 
de la necessitat i de la bondat 
dels límits per als infants, tot 
analitzant-ne les dificultats 
per a posar-los i mantenir-los. 
En resum el paper dels pares 
és informar, orientar i educar 
als nostres fills.

Eudald Font guanya el 
concurs nacional 
d’oratòria de J. Cambra

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’igualadí Eudald Font 
i Rica va endur-se, el 
passat dissabte dos de 

juny a Tarragona, el diploma 
al millor orador del Concurs 
Nacional d’Oratòria que or-
ganitza la Jove Cambra In-
ternacional, emmarcat dins  
de l’Assemblea Nacional de 
les Joves Cambres de Cata-
lunya.
El concurs va transcórrer 
sota el tema “els governs són 
més de lleis que de persones”. 
L’Eudald Font va defensar el 

tema donat, argumentant i 
donant exemples pels quals 
afirmava que les lleis només 
serveixen si són impulsades 
des de la ciutadania, i que 
quan són usades pel poder 
per aturar l’avenç social es-
devenen un llast i una pol-
trona per qui les empra.
L’igualadí serà el represen-
tant de Catalunya a la Con-
ferència Europea de la Jove 
Cambra Internacional que 
tindrà lloc el maig del 2019 a 
Lió, França, concursant amb 
altres joves d’arreu de les di-
ferents nacions d’Europa.



L’Espai Cívic Centre va acollir el dia 31 de maig l’assemblea de Càritas / CÁRITAS ANOIA-SEGARRA

Durant l’any, l’entitat 
va acollir 23 persones 

a la Llar per a víctimes 
de violència masclista

Avui i demà, punt 
central de la 
campanya “Un Estiu 
sense Fam”

Càritas Anoia-Segarra va atendre l’any passat 
444 persones, amb l’aportació de 127 voluntaris
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 31 de maig  es 
va celebrar l’Assemblea 
anual de Càritas Ano-

ia-Segarra, a la sala d’actes de 
l’Espai Cívic Centre d’Igua-
lada, comptant amb l’assis-
tència del nombrós equip de 
persones voluntàries dels di-
versos projectes, de l’equip de 
professionals, de socis i de re-
presentants de les parròquies 
de l’arxiprestat. L’assemblea 
s’obri amb la lectura d’una 
pregària i amb la salutació i 
intervenció de la directora de 
Càritas, Montserrat Roca.
Montserrat Roca va voler 
constatar que  les persones 
que continuen ajudant des 
de Càritas “són aquelles que 
ni tant sols es poden acollir a 
les ajudes oficials, perquè  no 
estan regularitzades, perquè 
no tenen cap ingrés, perquè 
viuen en un habitatge preca-
ri que té els subministres en 
nom d’altri i altres situacions 
diverses”. Per Roca aquest fet 
té una doble conseqüència, 
per una banda “ens fa viure i 
conèixer situacions d’extrema 
vulnerabilitat, que tenen una 
difícil superació, sobre tot pel 
que fa a la situació de preca-
rietat de l’habitatge i tot el 
que suposa d’inestabilitat per 
a les persones que ho patei-
xen” i per altra banda “ens fa 
repensar la nostra acció i ens 
dóna l’oportunitat d’esmerçar 
més esforços personals i eco-
nòmics a les tasques d’acom-
panyament, concretades en la 
formació, orientació i inser-
ció laboral”.
Per Caritas un dels reptes és 
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M. Piqué Corredoria Tècnica 
d’Assegurances ha iniciat ja, 
aquesta setmana la quarta edi-
ció de la campanya de recolli-
da d’aliments  “Un Estiu sen-
se fam” en col·laboració amb 
Creu Roja Anoia. 
Com en les passades edicions, 
el recapte gira entorn a tots 
aquells aliments no peribles 
tals com: Llet, Tonyina, Sar-
dines, Sal, Sucre, Farina, Lle-
gum cuit, Pots de Tomàquet, 
Galetes, Menjar preparat en 
llauna (mandonguilles, llenti-
es...), Caldo (tetrabrik), Patés, 
Fruita en almívar, Cacau en 
pols. També recollim produc-
tes higiene personal i  Produc-
tes de neteja de la llar.
Tot el que es recull serà en-
tregat a Creu Roja Anoia, per 
donar cobertura a les famílies 
més necessitades d’Igualada i 
de la comarca.
La campanya de recollida ja 
disposa de diferents punts de 
recollida fixes des del passat 
1 de juny i s’allargarà fins el 
proper dia 15; aquests punts 
de recollida són: oficina de 
M.Piqué que es troba al carrer 
Marcel.lí Champagnat 1 (can-
tonada amb Av. Caresmar), 
El vestíbul de l’Ajuntament 
d’Igualada, la Parafarmàcia 
“Mésfarma” a l’Avinguda Dr. 
Pasteur número 20, i les dues 
estacions de servei Petromira-
lles d’Igualada.
Us recordem però que el punt 
central de la Campanya són 
els dies 8 i 9 de juny (avui 
i demà),  on s’habilitaran 4 
punts de recollida en diver-
sos supermercats d’Igualada: 
Caprabo Pasteur, Caprabo 
sant Josep, Super Mas estació 
i Super Mas plaça de les tor-
tugues. D’aquesta manera es 
volen obtenir un nombre d’ali-
ments excepcional. 

El proper 15 de juny, 
Trobada informativa 
del Camí de Santiago a 
l’Espai Cívic Centre

L’Associació d’Amics del Camí 
de Sant Jaume d’Igualada i 
Anoia organitza una nova tro-
bada informativa. 
Si necessites la Credencial, o 
simplement la informació ne-
cessària per fer el Camí, pots 
assistir a la trobada el proper 
15 de juny, de 7 a 9 del vespre, 
a l’Espai Cívic Centre.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l barri de Montserrat 
es troba en plenes fes-
tes. Demà dissabte 9 

de juny serà el dia amb  més 
activitats. D’11 a 1 del migdia, 
quarta edició del campionat 
de partides ràpides d’escacs, 
amb la col·laboració del Club 
d’Escacs Igualada.
A les 5 de la tarda, activitats 
infantils i xocolatada. A les 9 
del vespre, homenatge als so-
cis. A 2/4 de 10, sopar de Fes-
ta Major amb una botifarrada 
popular. El preu és d’11 euros. 
A 2/4 d’11, ball amb Barto-
meu&Sheila.

fer créixer el sentit comuni-
tari dins de Càritas aconse-
guint que les persones que 
participen en tallers, cursos, 
... se sentint  que formem part 
d’un col·lectiu que treballa 
per dignificar la pròpia vida 
i la del l’entorn, i per acon-
seguir-ho segons Montserrat 
Roca “cal reforçar els lligams 
entre la realitat de Càritas i 
la comunitat, afavorint els 
espais d’intercanvi, coneixe-
ment, trobada  i participació”.
L’acte va continuar amb el de-
tallat comentari de la Memò-
ria d’activitat de 2017 a càrrec 

de la coordinadora tècnica 
de l’entitat,  ressaltant els àm-
bits de l’acció social que Cà-
ritas duu a terme: l’acollida i 
acompanyament; la inserció 
sociolaboral i els projectes 
d’Inclusió social. Hi destacà 
el grup dels 127 voluntaris i 
voluntàries i 6 professionals 
que hi treballen a l’entitat. 
Unes xifres que donen un nú-
mero de 183  persones i/o fa-
mílies ateses i amb un total de 
444 beneficiaris, a través del 
servei d’acollida i seguiment 
social; 104 persones ateses 
al servei d’orientació laboral, 
dels quals 40 han participat 
en algun projecte formatiu 
de l’entitat; 79 persones par-
ticipants en cursos de llen-
gua catalana i castellana i 23 
persones acollides a la Llar 
d’acollida per a víctimes de 

violència masclista.
Es destacà també altres àm-
bits pels qual l’entitat ha vol-
gut apostar en el darrer any 
com és l’àrea comunicativa. 
Algunes accions en aquest 
àmbit han estat  la renovació 
i actualització de la web, la 
creació d’una pàgina a face-
book per ser més present en 
les xarxes socials, o la contí-
nua presència en els mitjans 
amb articles sobre l’activitat a 
Càritas o la difusió de campa-
nyes com les del treball digne 
i  “Sigues part de la solució 
contra la pobresa. Fes-te de 
Càritas”.
L’Assemblea va cloure amb la 
xerrada de Joan Vera, educa-
dor social, i fins ara coordina-
dor de Càritas Diocesana de 
Vic, sobre “Els reptes de Cà-
ritas avui”. 

El Barri de Montserrat, de Festa Major

Divendres passat, els actes van 
iniciar-se amb la projecció al 
Casal Cívic Montserrat del 

documental “Un barri, una 
assoicació, 62 anys d’història”, 
i després una sessió de cinema 

amb una comèdia, acte que va 
ser molt participat i agraït per 
part dels veïns assistents.
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Colònies a la Baixa Segarra dels 
infants dels centres oberts

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls pioners i caravel·les 
de l’Agrupament Es-
colta Torxa van orga-

nitzar una jornada solidària 
amb l’Hospital infantil de 
Sant Joan de Déu durant el 
passat dia 27 de juny. El Mu-
seu de la pell d’Igualada es va 
omplir d’activitats durant tot 
el dia. Des de curses durant 
el matí, fins a actuacions de 
la coral Gatzara, Autèrium, 
Atrezzo, Emma Gomez i Ari-

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls passats dies 25 i 26 
de maig, els infants 
dels Centres Oberts 

de l’Ajuntament d’Igualada 
van participar en una es-
tada a la casa de colònies 
Guardialada, a la Baixa Se-
garra. Allà, a banda d’una 

REDACCIÓ / LA VEU 

S is alumnes de l’institut 
Joan Mercader d’Iguala-
da han dissenyat i pintat, 

al llarg de les darreres setma-
nes, un mural al pati de l’Es-
cola Garcia Fossas amb el nom 
del centre. 
Ho han fet formant part del 
projecte Passa Pantalla, impul-
sat per l’Ajuntament i que té 
com a objectiu la diversificació 
curricular per aconseguir l’èxit 
escolar i lluitar contra l’absen-

adna Bonet a la tarda.
El moment amb més afluèn-
cia va ser el del dinar, en el 
que pares de l’agrupament 
van cuinar 3 paelles amb els 
ingredients donats per diver-
ses parades del Mercat de la 
Masuca. Amb uns 200 par-
ticipants durant tot el dia, 
es van aconseguir recaptar 
600€, que seran donats a di-
versos projectes de l’hospi-
tal de referència pel que fa a 
menors Sant Joan de Déu de 
Barcelona.

La jornada solidària de 
l’AE Torxa, tot un èxit

Mural a l’escola G. Fossas del projecte “Passa Pantalla”

convivència en un entorn 
natural, van poder realitzar 
diferents activitats com un 
torneig medieval, una recer-
ca nocturna del tresor i jocs 
tradicionals. Les colònies 
van finalitzar amb un dinar 
de germanor a l’aire lliure el 
mateix dissabte. 
Els Centres Oberts són ser-

veis d’atenció diürna desti-
nats a infants i adolescents, 
on es realitza una tasca d’in-
tervenció socioeducativa 
fora de l’horari escolar, esti-
mulant i potenciant l’estruc-
turació i el desenvolupament 
de la personalitat, la socialit-
zació, l’adquisició d’aprenen-
tatges bàsics i l’esbarjo.

 

tisme en alumnes de 3er d’ESO. 
A iniciatives com aquesta s’hi 
afegeixen també d’altres per 
estudiants de 4t d’ESO, que 
pretenen motivar-los a seguir 
estudiant i preparar-se per a 
la vida laboral amb estades 
en diferents departaments de 
l’Ajuntament. 
En l’última fase de l’elabora-
ció del mural, els joves del 
Joan Mercader van rebre tam-
bé l’ajut i la col·laboració dels 
alumnes de 6è de la mateixa 
escola Garcia Fossas.

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
P R O F E S S I O N A L S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94  - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL
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ANOIA / LA VEU 

Arriba la tercera edició 
de Benvinguts a Pa-
gès i la pagesia cata-

lana es prepara per a viure de 
nou un gran cap de setmana 
de portes obertes. Unes 900 
explotacions, restaurants, 
allotjaments i activitats parti-
cipen en aquesta tercera edi-
ció. A la comarca de l’Anoia 
són més d’una vintena.
Els pagesos, ramaders i pes-
cadors obriran les portes de 
casa seva i oferiran una jor-
nada de portes obertes, total-
ment gratuïta, amb tastos de 
productes i amb la possibi-
litat de comprar el producte 
directament en origen; una 
oferta a la qual s’han apuntat 
gairebé 250 cases d’arreu de 
Catalunya. Els allotjaments 
proposen ofertes especials de 
cap de setmana. Els restau-
rants faran el menú Benvin-
guts a Pagès, amb producte 
de temporada i de proximitat. 
I diverses entitats i col·lectius 
organitzen activitats relacio-
nades amb la descoberta del 
territori i els seus productes.

La nostra comarca
A l’Anoia ja s’hi han apuntat 
set explotacions agràries (Can 
Casellas, Casa Mestres, El 
Ramat, Hort Àuria, Llegums, 
cereals i farines d’agricultura 
ecològica Josep Mestre, Mas 
Buret i Sarau Agrícola) cinc 
restaurants (Cal Maginet, 
Can Casellas, Cor Verd Res-
taurant, La Cuina del Mercat 
i Restaurant Masia La Figuera 
de l’Astor-Pujalt), nou allot-
jaments (Cal Barrusca, Cal 
Carulla, Cal Fuster de la Pla-
ça, Cal Grau de la Llavinera, 
Cal Riba, Casa Mestres, Casa 

Tomas, Hotel Can Alemany 
i Masia D’agroturisme Cal 
Ros) i sis activitats comple-
mentàries (Castell de Mont-
bui, Descoberta del Parc 
Rural de Montserrat al Bruc, 
Descobreix l’antic comerç de 
Calaf, Ruta del Cigronet de 
l’AltaAnoia, Tast de produc-
tes de proximitat i Tous Me-
dieval).
El nucli fort del Benvinguts 
són les visites guiades i gra-
tuïtes que es podran fer a les 
explotacions agràries i rama-
deres.  No cal reservar amb 
antelació (tot i que es recoma-
na fer-ho si es tracta de grups 
molt nombrosos). La majoria 
d’explotacions començaran 
una visita cada hora i, des-
prés del recorregut, oferiran 
un petit tast amb els produc-
tes que cultivin o elaborin i, 
a més, algunes tindran una 

zona de venda per als visi-
tants que vulguin comprar 
aquell producte directament 
en origen, de la mà dels seus 
productors.
A través del web www.ben-
vingutsapages.cat es pot con-
sultar la informació, horaris, 
localització i  coordenades 
de totes les cases de pagès 
que oferiran visites gratuïtes.
Hi ha explotacions arreu del 
territori català i s’hi podran 
veure sectors tan diferents 
com granges, horta, pesca, 
plantes aromàtiques, làctics, 
cervesa artesanal, pastura, 
etc.

Allotjaments , menú Ben-
vinguts a Pagès i activitats 
complementàries
El mateix web www.benvin-
gutsapages.cat reuneix tots 
els establiments turístics  i 
restaurants que s’han afegit 
a la iniciativa. En el cas dels 
allotjaments, en aquests mo-
ments ja se n’hi ha apuntat 
uns 280 establiments arreu de 
Catalunya: hotels gastronò-
mics, allotjaments de turisme 
familiar, allotjaments rurals 
categoritzats amb espigues, 
etc., des d’on els turistes po-
dran arribar fàcilment a di-
verses explotacions que parti-
cipen al Benvinguts. Cada un 
dels allotjaments tindrà una 
oferta especial Benvinguts a 
Pagès (que inclou alguna ac-
tivitat, tast de productes, ob-
sequi, etc.)
En el cas dels restaurants, que 
en aquests moments ja són 

uns 230, oferiran el menú 
Benvinguts a Pagès que cada 
establiment adaptarà segons 
la seva ubicació i estil de cui-
na, però que tindrà com a 
denominador comú una gas-
tronomia amb productes de 
qualitat, de proximitat i de 
temporada.
I a més de visitar les cases 
de pagès, d’allotjar-se en un 
entorn idíl·lic i de menjar 
els millors productes, els vi-
sitants podran completar el 

Més d’una vintena de cases de pagès, allotjaments i 
restaurants de l’Anoia participen al Benvinguts a Pagès

cap de setmana amb les 120 
activitats complementàri-
es que ofereixen diverses 
entitats i agrupacions, que 
s’han volgut sumar al Ben-
vinguts a Pagès, organitzant 
activitats.

Un projecte de país
Benvinguts a Pagès és el re-
sultat de l’esforç, la confiança 
i l’aposta decidida de l’Ad-
ministració, però també del 
territori, que s’ha abocat de 
nou en la participació i pre-
paració de la iniciativa. Prop 
de 900 ofertes diferents, en-
tre explotacions, restaurants, 
allotjaments i activitats com-
plementàries dibuixen un 
treball conjunt i transversal 
dels departaments d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i 
d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya i 
de la Fundació Alícia,, amb 
la col·laboració dels Consells 
Comarcals, Consorcis i Ofi-
cines de Turisme i nombro-
ses entitats i associacions del 
sector.
Benvinguts a Pagès és una 
aposta decidida pel producte 
de proximitat, per posar en 
valor el món rural, pel turis-
me d’interior i pel potencial 
de la gastronomia catalana. 
Una oportunitat per veure on 
es produeix, es cria o es culti-
va allò que mengem.

www.estivaldejazz.cat

Divendres 22 de juny a les 22'00h 
al Teatre de l'Aurora d'Igualada

Participa-hi enviant un correu 
a info@estivaldejazz.cat

col·labora
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MONTBUI / LA VEU 

La piscina municipal 
d’estiu de Montbui obri-
rà portes aquest proper 

diumenge amb accés lliure i 
gratuït per a tothom. Aquestes 
portes obertes es faran entre 
les 10 del matí i la 1 de la tar-
da. Enguany la piscina mont-
buienca estarà gestionada a 
través de l’empresa municipal 
Montbui Activa SL, que també 
és responsable de la gestió de 
l’Espai de Salut i Esport Mont-
aQua. Després d’uns darrers 
anys de gestió per part d’em-
preses privades d’aquest equi-
pament, enguany s’ha acabat 
tornant a un model de gestió 
des de l’àmbit públic, semblant 
al que es va utilizar l’any 1999, 
en els inicis de l’equipament.
Aquesta jornada de portes 
obertes será l’aperitiu d’una 
temporada que començarà, ja 
de forma ininterrompuda fins 
el setembre, el proper dissabte 
16 de juny. L’horari de la pisci-
na serà, diàriament, d’onze del 
matí a vuit del vespre.
A partir del proper dilluns 11 
de juny tothom que ho desitgi 
podrà fer-se els corresponents 
abonaments. Per fer-ho, cal-
drà anar a l’Espai de Salut i 
Esport Mont-aQua, des d’on 
enguany es gestionarà la tem-
porada de piscina d’estiu de 
Montbui. Cal destacar que es 
mantenen els preus d’anteriors 
temporades.
L’abonament familiar de tem-
porada (adults amb fills fins a 
17 anys) surt per 85’50 euros; 
l’abonament familiar sense 

fills (98 euros); el carnet indi-
vidual de temporada adult 60 
euros; l’individual juvenil de 
temporada per 47’50 euros i el 
carnet de temporada de pen-
sionista-jubilats-discapacitats 
puja a 36’10 euros. També hi 
haurà l’opció de fer-se abo-
naments mensuals: el carnet 
mensual adult costa 45 euros i 
el carnet mensual juvenil surt 
per 35 euros. El carnet men-
sual per a pensionistes-jubi-
lats-discapacitats té un cost de 
30 euros.
També es podrán adquirir 
passis d’un dia a la piscina, al 
preu de 5’10 euros l’entrada 
d’adults i 3’10 euros l’entrada 
infantil i la de pensionistes-ju-
bilats-discapacitats.
Cal remarcar que durant els 
darrers mesos operaris de la 
Brigada Municipal de Mont-
bui han estat realitzant tasques 
de millora de l’equipament, 
amb l’objectiu de garantir les 
millors condicions de bany 
per als usuaris de l’equipa-

Matinal de portes obertes per iniciar la 
temporada de piscina a Montbui

ment. 
Com explica  l’Alcalde de 
Montbui Teo Romero “en-
guany vam fer la corresponent 
licitació del servei, però no va 
haver cap empresa que s’ajus-
tés als requeriments de la con-
vocatòria i, per tot plegat, vam 
acabar optant perquè fos l’em-
presa municipal, que ja gesti-
ona exitosament Mont-aQua, 
qui realitzi la gestió d’aquesta 
temporada”. L’Alcalde va re-
cordar que “es tracta de tornar 
als nivells d’excel·lència que 
sempre havia tingut l’equipa-
ment”. Cal recordar que du-
rant els primers anys d’exis-
tència d’aquest servei ja havia 
estat l’Ajuntament qui realitza-
va, directament, la seva gestió.
La piscina de Montbui, que va 
camí dels seus 20 anys d’his-
tòria, és un espai d’oci referent 
a la Conca d’Òdena. Disposa 
de dues làmines d’aigua, i té 
zones de pícnic, servei de bar, 
i zona de lleure apta per a la 
pràctica de diferents esports.

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Montbui va 
signar dilluns passat un con-
veni de col·laboració amb 
l’entitat montbuienca “Ar-
tesanas de Corazón 2015” pel 
projecte de Magatzem Logís-
tic dels Aliments Anoia. El 
consistori vol contribuir a re-
colzar la tasca solidària duta 
a terme per aquesta associa-
ció encarregada de la gestió  
del magatzem de distribució 
d’aliments de l’Anoia.
L’alcalde de Montbui Teo Ro-
mero, i el president de l’asso-
ciació Artesanas del Corazón 

2015, Salvador Morodo, van 
signar el conveni de col·labo-
ració entre ambdues institu-
cions.
L’Alcalde Teo Romero va re-
cordar que aquesta col·labo-
ració “s’emmarca en la vo-
luntat de reconèixer i donar 
recolzament a aquells pro-
jectes que ajuden a garan-
tir el benestar dels veïns de 
Montbui. El Magatzem Lo-
gístic dels Aliments Anoia, 
ubicat a Montbui, dóna un 
important servei als muni-
cipis de la nostra comarca, i 
també, com és lògic, als ciu-
tadans de Montbui”.

Conveni de l’Ajuntament amb 
Artesanas de corazón 2015

MONTBUI / LA VEU 

Durant aquests dies, Montbui 
està celebrant la segona edició 
de la  “Setmana de les Arts”. 
Aprofitant els espais culturals 
de Mont-Àgora, des de les es-
coles i l’Institut Montbui s’han 
impulsat un seguit d’activitats 
on la difusió del teatre, la mú-
sica i la creativitat personal 
dels alumnes montbuiencs 
són els protagonistes.  
Les activitats van començar 
dilluns aquest dilluns al matí, 
amb un concert de l’Orquestra 
de Violins i Violoncels, forma-
da per alumnes de segon curs 
de les escoles Antoni Gau-
dí, Garcia Lorca i Montbou. 

Aquesta activitat era oberta al 
públic, i molts familiars dels 
alumnes van aplegar-se a la 
Sala Auditori de Mont-Àgora 
per assistir al concert. 
Dimarts al matí van ser els 
alumnes de l’Institut Montbui 
i els de sisè curs de les escoles 
de Montbui els protagonistes 
amb l’activitat “Som artistes”. 
A més d’un concert de la coral 
de l’Institut a la sala petita de 
Mont-Àgora, els alumnes van 
dur a terme diferents exposi-
cions i tallers. 
Aquest dimecres al matí s’ha 
dut a terme l’activitat “Fem 
Teatre”, amb els alumnes de les 
tres escoles montbuienques 
realitzant aquesta activitat es-

cénica.
Demà dijous a partir de les 10 
del matí arribarà el moment 
de l’espectacle per als més 

menuts “Somnis de barra”, a 
càrrec de la companyia Ytu-
quepintas. Aquest espectacle 
només serà per als alumnnes 

Aquests dies, segona Setmana de les Arts a Montbui

de P3, P4, P5 i primer de les 
escoles del municipi. I el di-
vendres 8 de juny a partir de 
dos quarts de 12 tindrà lloc la 
cantata “El follet valent”, a càr-
rec dels alumnes de quart curs 
de les escoles Antoni Gaudí 
i Garcia Lorca i també dels 
de tercer, quart i sisè curs del 
Montbou (activitat oberta al 
públic).
Finalitzarà la segona Setmana 
de les Arts el diumenge 10 de 
juny, a partir de les onze del 
matí, amb la representació de 
l’espectacle familiar “Mobilus”, 
a càrrec de la companyia Ad-
daura Teatre Visual (activitat 
oberta al públic).

Durant els dimarts del mes 
de juny continuarà fent-se a 
Mont-Àgora un Taller d’Auto-
defensa Feminista, el qual ani-
rà a càrrec de Karin Kronkle, 
llicenciada en estudis de gène-
re i tercer Dan de Aikido. 
L’activitat es du a terme entre 
dos quarts de vuit i dos quarts 

de 10 del vespre. Forma part 
del programa d’activitats or-
ganitzades per commemorar 
el Dia Internacional d’Acció 
per la Salut de les Dones.
Ho organitza la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena, i 
hi col·labora l’Ajuntament de 
Montbui.

Taller d’autodefensa feminista a 
Mont-Àgora
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest divendres 9 de 
juny, comença el V 
Cicle de Concerts a 

les Capelles d’Òdena que te-
nen lloc el primer divendres 
de mes a la Capella Sant Mi-
quel o a la Capella de Santa 
Magdalena de l’Espelt amb 
entrada gratuïta. La cita és a 
dos quarts de deu del vespre 
amb el concert a càrrec de The 
Escarteen Sisters duo format 
per Flavia Escartin Pede al Vi-
oloncel i veu, i Laia Escartin 
Pede amb el violí, veu i caixó.
Dues veus femenines que can-
ten mentre toquen el violí i 
el violoncel. Diuen que són 
un quartet perquè canten i 
toquen a la vegada, aquest és 
el joc principal. El duo neix 
composant cançons per a co-
municar-se amb l’avi, que viu 
a Bèlgica (a molts quilòme-
tres lluny de la masia on han 
crescut) i ja fa uns anys que 
és malalt. Tot d’una els va ve-

nir de gust compartir-ho més 
enllà de casa amb el propòsit 
inicial d’escurçar les distànci-
es a través de les cançons. Per 
això dediquen el disc al curs 
de la proximitat, juntament 

Avui divendres, engega el V Cicle de 
concerts a les capelles d’Òdena

amb dos altres conceptes que 
ho embolcallen: el nombre 4 
(4 cordes, 4 membres, 4 idio-
mes, 4 símbols) i el viatge (que 
inspira en el so i en voler apro-
par-se a l’altre).

S.M. TOUS / LA VEU 

El proper dissabte, 9 de 
juny i a partir de les 
11:00, segon dissabte 

de mes, es durà a terme una 
nova visita guiada al Tous 
medieval a càrrec d’Anoia Pa-
trimoni. Aquesta ruta inclou 
la visita al «poblet», el Castell 
de Tous i l’església parroquial 
de Sant Martí, que conser-
va elements cabdals de la 
història de Tous, com ara el 
sarcòfag de Bernat de Tous. 

Aquesta visita guiada forma 
part de les activitats de  l’Any 
Europeu del Patrimoni Cul-
tural i enguany, també queda 
inclosa en les activitats com-
plementàries del «Benvinguts 
a Pagès» 
El punt d’inici de la visita serà 
al local de l’AECOM (c/ Ma-
jor, núm.1) de Sant Martí de 
Tous, amb un preu de 2,5€. 
Podreu obtenir més informa-
ció i detalls a www.anoiapa-
trimoni.cat o al telèfon 635 
922 384.

Visita guiada al Tous medieval

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El darrer diumenge 3 
de juny, l’Equip Direc-
tiu de l’Escola Pompeu 

Fabra de Vilanova del Camí, 
va assistir a l’acte d’entrega de 
premis Baldiri Reixac 2018 en 
la seva quarantena edició.
L’Escola ha estat seleccionada 
com a premi al projecte global 
d’escola, d’entre més de 300 
candidatures presentades. El 
centre va presentar un projec-
te basat en la realitat a l’escola i 
en l’aplicació de l’aprenentatge 
al centre. Sota el títol ” Centre 
del barri i per al barri” vam ser 
guardonats amb un premi als 
millors projectes de centre per 
ser una escola oberta i prope-
ra a les famílies, respectuosa, 
participativa i que es relaciona 
i coopera amb el seu entorn. 
Que treballa per potenciar l’ús 
de la llengua catalana com a 
llengua vehicular en un en-
torn altament divers, priorit-
zant el treball de la llengua 
oral en tots els registres, que 
cerca la competència lectora 
i escriptora de les nenes i els 
nens i on l’aprenentatge de la 
llengua és responsabilitat del 
professorat de totes les àrees. 
Una escola que duu a terme 
pràctiques educatives i apre-
nentatges basats en planteja-
ments interdisciplinaris, mit-
jançant projectes, jornades, 
pràctiques metodològiques… 
que impulsa la creativitat i el 
treball de les emocions i fo-
menta la participació de la co-
munitat educativa.
El premi va ser entregat per 
la Consellera de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, 

la Laura Borràs, i el Direc-
tor de la Fundació Carulla, 
en Nicolau Brossa. Va ser un 
acte obert a les comunitats 
dels guanyadors, presentat 
per Quim Masferrer, còmic i 
presentador de TV3 i la Marta 
Esteve, directora general de la 
Fundació Carulla. Al llarg de 
l’acte, en Quim ens va ame-
nitzar l’entrega dels diferents 
blocs de premis, amb el seu 
particular humor i l’afició per 
aconseguir una pilota de bàs-
quet per encistellar a la cistella 
que decorava l’escenari. Tot i 
que finalment ho va aconse-
guir, les seves arts esportives 
van treure més d’un somriure 
al públic. L’acte va finalitzar 
amb un pastís digitalitzat amb 
40 espelmes que vam apagar 
gràcies a tot el públic que va 
bufar plegat.
Des de l’escola estem molt con-
tents per haver rebut aquest 
reconeixement a la feina ben 
feta, a l’esforç i dedicació per 
tot allò que fem i oferim a la 
comunitat en general i, so-
bretot, per aconseguir portar 
el nom de l’Escola Pompeu 
Fabra de Vilanova del Camí 
en un acte de reconeixement 
cultural com són els Premis 
Baldiri Reixac.

Escola Pompeu Fabra 
guanyadora del Premi 
Baldiri Reixac 2018

El premi va ser 
entregat per la 

Consellera de Cultura 
de la Generalitat de 
Catalunya, la Laura 

Borràs, i el Director de 
la Fundació Carulla, en 

Nicolau Brossa.

EMPRESA IGUALADINA
NECESSITA PERSONAL
per al departament 

comptable - fiscal i laboral
 amb experiència

Interessats envieu CV:
a Apartat  Correus 14,   08700 Igualada   

o bé a:  registrecurriculum@gmail.com

GRUP SARAUTO   Concessionari PEUGEOT – KIA – HONDA  

Necessitem Comercial Vehicles Nous per les nostres 
instal·lacions de Igualada i Sant Fruitós de Bages

Incorporació immediata:
 Es valorarà la experiència en el sector del automòbil però no és imprescindible
 Capacitat comunicació , persuasió i negociació
 Capacitat de treball en equip
 Orientat a treballar per objectius.

Funcions:
 Vendes vehicles a clients particulars seguint la política de l’empresa i la marca que representa .
 Tancar  operacions de venda.
 Preparar i defensar ofertes comercials, cotitzacions, productes atípics i serveis.
 Gestió visites , �delització clientes i seguiment ofertes comercials.
 Salari Base Conveni + Incentius Variables

Envia’ns un e-mail amb el teu CV en format Word 
o PDF a la següent adreça: 
igualada@sarauto.com



28  |  COMARCA Divendres, 8 de juny de 2018

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí té la volun-
tat de redactar una or-

denança municipal que reguli 
la utilització de les barbacoes 
de la zona de pícnic del parc 
fluvial. Aquesta ordenança ha 
de regular el funcionament 
i correcte ús per part de les 
persones usuàries de la zona 
de barbacoes i pícnic del parc 
fluvial i de les activitats i usos 
que s’hi porten a terme.
D’acord amb la normativa 
vigent, abans de l’elaboració 
del projecte o avant projec-
te de l’ordenança s’ha de re-
alitzar una consulta pública 
prèvia a través del portal web 
de l’Ajuntament a través de la 
qual es poden fer recomanaci-
ons i suggeriments.
El procés participatiu s’obri-

rà aquest dimarts 5 de juny i 
estarà actiu fins el proper 26 
de juny. Els veïns i veïnes de 
Vilanova podran fer-hi les ob-
servacions que creguin opor-
tunes sobre els horaris, l’accés 
a l’espai lúdic i de barbacoes, 

Procés participatiu sobre la zona 
lúdica i de barbacoes del parc fluvial

els tràmits administratius... 
perquè puguin incorporar-se, 
en la mesura del possible, al 
nou reglament.
Trobareu el formulari a la por-
tada del web municipal: www.
vilanovadelcami.cat

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La regidoria de Cultura 
ha organitzat per aquest 

dissabte, amb l’estreta col·la-
boració de les entitats vila-
novines, una nova edició del 
“Viu la tapa”. La festa gastro-
nòmica i social tornarà a con-
vidar al veïnat a gaudir d’un 
sopar al carrer, elaborat per 
les pròpies entitats i basat en 
la degustació de tapes. Aquest 
any seran 7 les entitats que 
cuinaran més de 2.500 tapes 
que es vendran al preu d’un 
euro cadascuna.
La UCE Anoia, el Centro 
Cultural Casa de Andalucía 
de l’Anoia, l’Associació Cul-
tural Camp del Rei, els Lace-
tanis MG, l’Esbart Dansaire 
Vilanova del Camí, Vilanova 
x la Independència i l’Asso-
ciació de Germanor seran les 
encarregades de fer gaudir 
tothom qui vulgui acostar-se 
a viure aquesta edició de la 

festa, a partir de dos quarts 
de nou de la nit, al passeig de 
la Indústria.
La ubicació és la mateixa que 
l’any passat, després d’estre-
nar el canvi amb força encert. 
Segons la regidora de Cul-
tura, Imma González “l’any 
passat ja va agradar molt fer 
la festa al mig del poble; el 
parc fluvial és un risc si plou, 
perquè pot quedar enfangat”. 
Aquest any l’emplaçament de 
les carpes serà una mica més 
a prop de la plaça Margarida 
Xirgu, on hi haurà l’escenari, 
per l’ambientació musical.
També aquest any es repeti-
rà el doble punt de venda de 
tiquets, com l’any passat. El 
que no es pot evitar és que 
s’esgotin determinades tapes 
en pocs minuts, segons ex-
plica la regidora, “perquè no 
podem demanar a les entitats 
que assumeixin més quanti-
tat; cadascuna farà entre 300 
i 400 tapes en total”.

És per això que González 
afirma que el mèrit d’aques-
ta festa és completament de 
les entitats: “elles la treballen, 
perquè s’encarreguen de pre-
parar les tapes i no en treuen 
un lucre econòmic; els diners 
que aporta l’Ajuntament és 

per pagar el menjar, però la 
mà d’obra i l’esforç el posen 
elles; així que no els podem 
demanar més”. 

Un menú variat, però amb 
propostes que volen repetir 
l’èxit d’anys anteriors

Les entitats vilanovines tornen als fogons per oferir 
el sopar ‘Viu la tapa’

Pel que fa al menú que oferi-
ran les entitats serà variat. 
“Intenten posar-se d’acord 
per oferir tapes diferents i no 
repetir-se entre elles”, explica 
González. 
Algunes, a més, ja són vete-
ranes en aquesta festa i tenen 
clar quin és la proposta que els 
funciona. Així, les cases regi-
onals aposten per plats i pro-
ductes típics d’Extremadura i 
Andalusia, d’una banda: ca-
llos, prueba i oreja en salsa, 
i de l’altra salmorejo, pescai-
to i papas fritas amb pebrot; 
l’Esbart Dansaire, vol tornar a 
repetir èxit amb la botifarra; 
el Camp del Rei, optarà per la 
també popular Banderguesa i 
els hots dogs; els Lacetanis fa-
ran tapes de pernil i format-
ge, amb copa de vi; Vilanova 
x la Independència oferirà 
pinxos i postres, i l’Associació 
de Germanor: careta, xistor-
ra, torradeta de sobrassada 
amb mel i musclos. 

Aquesta associació, que té 
per objectiu ajudar i orientar 
els malalts de DIPG (glio-
ma difús en el tronc encefà-
lic), un  tumor cerebral molt 
agressiu, ha fet una crida per 
ajudar una nena de 12 anys 
de Vilanova del Camí, que 
pateix aquesta malaltia. Des 
de l’associació demanen la 
col·laboració de tothom per 
tal de finançar el tractament 
compassiu d’aquesta nena 
a Navarra. El cost total del 

tractament és de 10.500€. La 
gent interessada a col·laborar 
pot fer els seus donatius al 
número compte de l’associa-
ció “Unidos contra el DIPG”,  
Caja Rural – Caixa Popular 
ES85 3159 0056 1025 5079 
0121 amb el concepte “Ayuda 
para Meritxell”.
S’instal·laran punts de reco-
llida avui divendres a la tar-
da, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8, a la 
plaça del Mercat, de Vilanova 
del Camí. 

“Unidos contra el DIPG” 
demana col·laboració per una 
nena vilanovina

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com

FINCA EN VENDA AMB CERTIFI-
CAT ECOLÒGIC A SANT MARTÍ 

DE TOUS (ZONA EUCARIA)

12,4 hectàrees (7,6ha ametllers, 
0,4ha oliveres, 4,4ha de bosc)

Amb pagès disposat a portar-la 
ecològicament.

Per info. 
Tel. 677 55 14 96

PREU INTERESSANT

L p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt va 
tancar, el diumenge 3 de 
juny, la dinovena edició 

de la Setmana de la Gent Gran 
amb un dinar que va aplegar 
gairebé 230 persones al res-
taurant Mas dels Vivencs. Des 
del dissabte 26 de maig i fins al 
diumenge 3 de juny, les perso-
nes de la tercera edat van po-
der gaudir d’un ampli ventall 
d’activitats, com un bingo, un 
ball o una excursió a Lleida. 
Tot i la que la pluja va estar 
present en gairebé tots els ac-
tes no va aconseguir deslluir 
aquesta gran setmana. El di-
nar del diumenge va comptar 
amb l’assistència de la conegu-
da periodista Sílvia Cóppulo; 
de l’alcalde, Santi Broch; de la 
regidora de Benestar Social, 
Carme Vallès, i del president 
de l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran, José Herrera. 
Al finalitzar l’àpat es va home-
natjar l’àvia i l’avi més grans 
del municipi, Pilar Soteras, de 
103 anys, i Ramon Cervelló, 
de 95 anys, que no van poder 
ser presents a l’acte i a qui es 
va anar a visitar el dia abans 
per fer-los l’homenatge. Tam-
bé es va fer un reconeixement 
als poblatans i les poblatanes 
nascuts entre el 1942 i el 1944. 
Dels 51 homenatjats, 27 van 
assistir a la festa. Com a obse-
qui van rebre una reproducció 
de ceràmica de l’església de 
Santa Maria. 
A continuació, hi va haver el 
torn de parlaments. La prime-
ra a intervenir va ser la regido-
ra de Benestar Social, Carme 
Vallès, que va agrair la par-
ticipació dels poblatans i les 

poblatanes a les jornades, així 
com de les persones que havi-
en col·laborat en diverses acti-
vitats, com el Juguem Plegats. 
Tot seguit, va parlar Josep 
Gallardo, en representació de 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran, que va fer una cri-
da als presents perquè s’apun-
tin i participin a l’entitat. Des-
prés va parlar l’alcalde, Santi 
Broch, que es va referir a la si-
tuació política que s’està vivint 
a Catalunya i a Madrid i va ex-
pressar el desig de “retorn a la 
normalitat”. Broch va remar-
car la importància de les àvies 
i els avis en la societat actual i 
en les famílies i va destacar la 
bona acollida de les propostes 
programades dins de la Set-
mana de la Gent Gran.
El torn de parlaments el va 
tancar la periodista Sílvia 
Cóppulo, que es va referir al 
bon ambient que es respira-
va en el dinar i a la bona fei-
na de l’Ajuntament per tirar 

endavant iniciatives com les 
jornades dedicades a la gent 
gran. Abans del dinar, Cóppu-
lo va signar el Llibre d’Honor 
a l’Ajuntament.
La festa es va acabar amb un 
ball a càrrec del grup A Vives 
Veus, que es va allargar fins a 
les 7 de la tarda. Tots els as-
sistents van rebre un obsequi 
com a record de la XIX Setma-
na de la Gent Gran.

Un ampli ventall de 
propostes
A més del dinar, un dels ac-
tes que va ser tot un èxit va 
ser la posada en escena de 
la comèdia “Ruth i Mercè. 
Separades... i què?”, que van 
protagonitzar Mayte Carre-
ras i Cristina Solà. Unes 130 
persones es van aplegar, el 
dissabte 2 de juny a la tarda, 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal 
per no parar de riure durant 
gairebé una hora i mitja.
Una altra de les iniciatives 

La Pobla de Claramunt tanca una gran Setmana 
de la Gent Gran

que va ser tot un èxit i que era 
una novetat va ser l’exposició 
“Entre el passat i el present”, 
que es va poder veure a la Sala 
Municipal del diumenge 27 de 
maig al dissabte 2 de juny. La 
mostra la va organitzar l’Agru-
pació Fotogràfica Castell de la 
Pobla de Claramunt i era una 
col·lecció de fotografies de 
l’abans i l’ara dels poblatans 
i les poblatanes de la tercera 
edat que van voler col·laborar 
en la iniciativa. Va ser una ex-
posició molt visitada.
El Juguem Plegats és una de 
les propostes que es porta a 
terme des de fa uns anys i que 
en cada edició té molt bona 
acollida. Enguany l’activitat, a 
causa de la inestabilitat mete-
orològica, es va fer a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. Hi havia 
diversos tallers, com pintar 
la cara, fer trenes, fer punts 
de llibre o jugar a estirar la 
corda. També es va fer una 
ballada de sardanes i hi va 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El nucli antic de la Pobla 
de Claramunt acollirà, 
el diumenge 10 de juny 

al matí, la Trobada de Pun-
taires, que enguany arribarà 
a la divuitena edició. Coinci-
dint amb aquesta activitat, a 
la Sala Municipal d’Exposici-
ons s’inaugurarà a les 11 del 
matí una mostra dels treballs 
dels tallers de puntes al coixí i 
manualitats. 

La trobada començarà a les 10 
del matí i s’allargarà fins a 2/4 
de 2 del migdia. És previst que 
hi participin més d’un cente-
nar de puntaires, procedents 
de diferents punts d’arreu de 
Catalunya, com Gironella, 
Barcelona, Sant Antolí, Piera, 
Òdena, Capellades, les Pine-
des de l’Armengol o Òdena. 
En el transcurs de l’activitat, 
es farà un reconeixement a la 
puntaire més gran del poble 
i de fora i a la més jove de la 

trobada. També se sortejaran 
diversos regals. 
Abans de començar a fer pun-
tes, les participants podran 
esmorzar i en acabar rebran 
un detall d’aquesta divuitena 
edició. L’activitat l’organitza la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament amb la col·laboració 
de l’Associació de Puntaires 
del municipi.
A l’exposició es podran veu-
re els treballs realitzats per 
les alumnes dels tallers de 

puntes al coixí, que són 13, i 
manualitats, que són 14. De 
manualitats hi haurà quadres, 
ampolles decorades, ventalls, 
centres nadalencs, capsetes, 
entre d’altres creacions con-
feccionades amb diverses 
tècniques. De peces fetes de 
puntes al coixí hi haurà jocs 
de taula, mocadors, quadres, 
mantells o xals, entre d’altres.
Les classes de puntes te-
nen com a professora l’Anna 
March i es fan els dimecres i 

els dijous, de 3/4 de 10 a 3/4 
de 12 del matí. Les de manu-
alitats les imparteix la Lydia 
Malpartida i es fan els dilluns, 
de les 3 a les 6 de la tarda. Les 
dues propostes es porten a ter-
me al Local Social de l’Ateneu.
La mostra, organitzada des 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, es podrà visi-
tar fins al dissabte 23 de juny. 
L’horari de visita serà de di-
marts a dissabte, de les 6 de la 
tarda a les 8 del vespre. 

XVIII Trobada de Puntaires i exposició de puntes al coixí i 
manualitats, a la Pobla de Claramunt

haver berenar per a tots els 
nens i nenes, a qui també es 
va obsequiar amb una bossa 
de llaminadures. La festa va 
comptar amb la col·labora-
ció de l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran, a més d’una 
vintena de poblatans i pobla-
tanes.
Com en altres edicions, es va 
fer una excursió, el dimecres 
30 de maig, que, en aquesta 
ocasió, va ser a Lleida. Gaire-
bé una setantena de persones, 
tot i la pluja, van fer una visita 
guiada a la Seu Vella, a la ca-
tedral i a La Paeria. La sortida 
es va acabar amb un dinar i 
un ball.
A més de totes aquestes pro-
postes, el dimarts 29 de maig 
a la tarda a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal, una seixantena 
de poblatans i poblatanes van 
participar al bingo especial 
que va organitzar l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran, 
que també va incloure un be-
renar. Els guanyadors van ser: 
Fina Mañosas, Pepita Peñar-
roya, Pura Escudé, Lourdes 
Gili i Francisco Alonso. 
La XIX Setmana de la Gent 
Gran es va obrir, el dissabte 
26 de maig a l’església de San-
ta Maria, amb una missa can-
tada i un concert a càrrec de 
l’Agrupació Coral La Llàntia. 
El dijous 31 de maig, a la tar-
da a l’Ateneu, hi va haver un 
ball amb el músic Bartomeu i, 
a la mitja part, una demostra-
ció del grup de sevillanes. Les 
jornades les va organitzar la 
regidoria de Benestar Social 
de l’Ajuntament amb la col·la-
boració de l’Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran.
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

El passat divendres va 
tenir lloc la xerrada 
“Si arriba el foc, estàs 

preparat?” a càrrec de Joan 
Llorach Segura, cap de l’àrea 
bàsica del cos d’Agents Ru-
rals de la comarca de l’Anoia 
que va estar acompanyats del 
president del l’ADF de Vallbo-
na d’Anoia, Alfons Boladeras 
Díaz, l’alcaldessa de Vallbo-
na, Maribel Ferrer, el regidor 
d’emergències, Pere Masagué, 
a més d’una vintena de perso-
nes participants 
L’objectiu de la xerrada que 
impulsa la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de 
Barcelona es fer prendre cons-
ciencia a la ciutadania i ajunta-
ments d’aquest risc i coneguin 
les mesures d’autoprotecció 
que es poden dur a terme per 
minimitzar al màxim els seus 
efectes.
En concret, la xerrada va ex-
plicar la importanacia de 
fomentar la realització dels 
corresponents plànols de de-
limitació de les edificacions, 
instal·lacions i nuclis de po-
blació i la realització de les 
franges de protecció per poder 
afrontar els incendis forestals i 
reduir-ne el risc. 

En nuclis de població i urba-
nitzacions cal mantenir una 
franja de protecció de com a 
mínim 25 m al voltant de la 
urbanització, amb la vegetació 
aclarida. Les parcel·les interi-
ors també han d’estar amb el 
sotabosc desbrossat i la den-
sitat dels arbres reduïda (6 m 
entre ells).
En el cas d’habitatges aillats 
i urbanitzacions s’ha de cre-
ar una franja de protecció de 
com a mínim 25 m al voltant 
de les edificacions, amb la ve-
getació aclarida. Desbrossar el 
sotabosc i aclarir la densitat 
dels arbres (6 m entre ells). 
Cal allunyar de les edificaci-
ons tot el que pugui cremar 
(llenya, restes vegetació, etc.).

Vallbona fa campanya per protegir-se 
del foc

Disposar d’aquestes franges és 
la millor mesura contra els in-
cendis forestals per tal d’evitar 
tant danys personals com ma-
terials en les edificacions.
Viure en zones forestals com-
porta ser conscients que exis-
teix un risc i que hem de saber 
conviure amb ell. De la ma-
teixa manera que tenim clar 
que cada any pot haver-hi un 
bosc que arribi a cremar, tam-
bé hem de ser conscients que 
ho poden fer les edificacions, 
instal·lacions, urbanitzacions 
i nuclis de població que hi ha 
a prop d’una zona forestal. Per 
aquest motiu, és primordial 
adoptar les mesures necessàri-
es per autoprotegir-nos per si 
arriba aquest moment.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El passat dijous, l’alcaldes-
sa de Vallbona, Maribel 
Ferrer, va rebre a l’Ajun-

tament Maria Borràs Borràs i 
Sílvia Campillos Teixidó, dues 
vallbonenques que han obtin-
gut matrícula d’honor de batxi-
llerat, això vol dir que han ob-
tingut una nota igual o superior 
a 9. Els equips docents de segon 
curs de batxillerat del Molí de 
la Vila de Capellades, centre on 
han realitzat el curs, han estat 
els encarregats de decidir els 
alumnes a qui es concedeix la 
matrícula d’honor, subjecta a 
un criteri prèviament acordat i 
establert en el projecte educatiu 
de cada centre.
Aquesta distinció pretén “reco-
nèixer l’esforç” d’aquells alum-
nes que han obtingut qualifi-

cacions excel·lents, vinculant el 
reconeixement a una “valoració 
global” més que a cadascuna 
de les matèries. A més, l’obten-
ció de la menció de “matrícula 
d’honor”, suposa l’exempció to-
tal del pagament de les taxes per 
matrícula a la universitat.
Prèviament al seu pas per l’Ins-
titut de Capellades, les alum-
nes havien estudiat a l’Institut 

Maria Borràs Borràs i Sílvia Campillos 
Teixidó, matrícula d’honor en 
batxillerat, felicitades per l’Ajuntament

Vallbona d’Anoia i l’escola Jo-
sep Masclans. La directora de 
l’Institut Vallbona, Pilar Rodrí-
guez, destaca la seva dedicació, 
esforç, compromís i excel·lent 
actitud.
L’Ajuntament fa arribar la més 
sincera felicitació a la Maria i a 
la Sílvia per l’esforç i dedicació 
però també als centres educa-
tius i a les famílies.

HOSTALETS DE P / LA VEU 

Les obres d’arranjament 
al carrer Esparreguera 
de Can Fosalba  ja han 

finalitzat. El nou traçat asse-
gura el pas als vehicles de la 
zona i millora l’accessibilitat. 
Les obres, que es van iniciar 
el passat 9 d’abril, ja han fina-
litzat. Una vegada col·locada 
la nova pavimentació el car-
rer resta totalment obert a 
tota la circulació i sense res-
triccions.
La finalització d’aquesta obra 
permetrà als veïns del carrer 
Esparreguera i de l’entorn 
desplaçar-se amb els seus ve-
hicles sense cap tipus d’inci-
dència. Una vegada acabades 

les obres, Telefónica procedi-
rà a tensar el cablejat existent 
i substituir alguns suports 
que es troben en mal estat de 
conservació.
Recordar que el trànsit per 
aquest carrer va quedar afec-
tat el passat 9 d’abril de 2010 
després d’un període de plu-
ges intenses que van provocar 
un esvoranc a l’alçada de la 
parcel·la número 133. El pas-
sat mes d’abril, i després d’un 
llarg procés administratiu, es 
va arribar a l’acord i es va au-
toritzar el projecte per tal de 
consolidar definitivament el 
desviament provisional efec-
tuat durant l’any 2010 com 
a nou traçat del carrer en 
aquest punt.

Finalitzades les obres al 
carrer d’Esparreguera de 
Can Fosalba

PIERA / LA VEU 

El proper dijous 14 de juny a 
les 19:00h al Foment de Piera 
podràs gaudir d’una divertida 
història. 
De la mà dels alumnes de l’Ins-
titut Salvador Claramunt ar-
riba, al Foment de Piera, una 
adaptació d’un seguit d’històri-
es d’autors com Txèjov, Valen-
tine o Shakespeare que tenen 
com a fil conductor el teatre.
La representació té com a per-
sonatges uns treballadors que 
assagen l’ obra “La faula de 
Píram i Tisbe” de “El somni 
d’una nit d’estiu”, una parella 
que es prepara per anar a veu-
re l’obra, un funcionari que es 
troba al teatre amb el seu supe-
rior...
Les entrades tenen un preu de 

3€ i es podran comprar a ta-
quilla el dia de l’estrena des d’1 
hora abans de la representació.
Els diners aconseguits ajuda-
ran els estudiants de 3r a pa-
gar-se el viatge de fi de curs que 
faran l’any vinent.

“Somni d’una nit d’estiu”, 
teatre escolar al Foment 
de Piera
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

El cos d’agents municipals 
de la Torre de Clara-
munt estrena un nou 

tot terreny que utilitzaran a les 
patrulles, als controls polici-
als, als serveis auxiliars i quan 
actuin com a Unitat de Policia 
Administrativa i Seguretat. És 
un Nissan Qashqai amb 130 
CV, un dels vehicles més utilit-
zats actualment per les policies 
locals per la seva fiabilitat, me-
cànica, baix consum i capacitat. 
Substitueix el Nissan Pathfinder 
que han tingut els últims 11 
anys i que ja no compta amb 
les condicions òptimes per al 
servei i té un manteniment alt. 
Per exemple, el nou tot terreny 
consumirà la meitat que l’ante-
rior, cosa que suposarà un es-
talvi d’uns 1800 euros/any i una 
reducció de l’emissió de CO2 a 
l’atmosfera.
Per a l’alcalde de la Torre, Jaume 
Riba i el regidor de Governa-
ció, Andreu Siñol, “amb aquest 

canvi, els agents municipals de 
la Torre de Claramunt estaran 
equipats amb uns elements i 
eines més actuals. El cotxe es 
farà servir per tasques de segu-
retat, emergències i, per a la ma-
teixa condició del servei, ha de 
ser sempre més actual i millor 
que l’anterior”.
El nou tot terreny és prou po-
tent i polivalent com per poder 
atendre totes les necessitats del 

Els agents municipals de la Torre estrenen un 
nou vehicle tot terreny

municipi i arribar a tots els seus 
punts, també en casos d’emer-
gència com nevades o incendis. 
Disposa dels equipaments mí-
nims imprescindibles per a un 
vehicle d’emergències segons 
marca la norma, com el pont si-
rena, la ràdio, un armari interi-
or, llums posteriors de visibilitat 
o retolació. A més, disposa d’un 
aparell desfibril·lador mòbil.
L’Ajuntament ha adquirit el ve-

hicle a través d’un rènting que 
inclou el manteniment,  repa-
racions, peces i mà d’obra, la 
transformació i tot el material 
necessari per a un vehicle po-
licial, canvi de rodes anual, i 
assegurança a tot risc. La fór-
mula del rènting, a més, per-
met canviar els vehicles cada 
cert temps o poder-se quedar 
el vehicle al final del període a 
un preu assequible.

El nucli de Pinedes de l’Ar-
mengol es prepara per acollir 
diumenge una gran exhibició 
cultural de Tai-xi amb la parti-
cipació de clubs provinents de 
tot Catalunya. La trobada serà 
una festa de color que comp-
tarà amb ambientació pels 
carrers i inclús amb els tra-
dicionals dracs xinesos, amb 
música i balls tradicionals. La 
cita és a la plaça de la Piscina 
de dos quarts d’onze del matí a 
dos quarts d’una del migdia. És 
una activitat gratuïta.
L’activitat està organitzada per 
l’APVPA, Associació de Pro-
pietaris i Veïns de Pinedes de 
l’Armengol, i la col·laboració 
de l’Ajuntament. L’entitat és la 
primera vegada que organitza 
aquesta trobada per a la qual 
ha aconseguit la participació de 
reconeguts grups de tai-xi com 
l’Escola de Tai-xi Joan Jinyang, 
International Taiji Quan Kung 
Fu, Association ITKA Spain, 
Xuaxing Arts Group Barcelo-
na i Asociation International 
Tai-Chin-Chuan & Chi Cung.

Gran exhibició de 
Tai-xi a la Torre de 
Claramunt

 amb cuiners i convidats especials de l’Anoia
SEGUEIX LA NOVA SECCIÓ DE

AQUEST MES...

Amb Àlex Haro,
copilot de ral·lies i raids

ESPAI PATROCINAT PER

amb la col·laboració de

Blanca Vich i 
Maria Basurto,
de l’Hotel Robert 

·Galtes de porc

PROPERAMENT A
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Passeig de les 
Cabres

El passeig de les Cabres es va urbanitzar el 1852 amb el nom 
de passeig de la Princesa. Durant la revolució de 1868 es va 
canviar la denominació per passeig de la Llibertat. Sembla 
ser que la pastura d’animals per la via va popularitzar el 

nom de passeig de les Cabres, nom oficialitzat durant la Transició. 
La imatge és de principis del segle XX.
Autor desconegut. Fons Miquel Ball i Mateu.  
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana Ca-
pellades viu les seves 
festes més antigues: 

les Festes del Carrer. Diven-
dres va començar la celebra-
ció amb una cercavila que va 
portar el nombrós públic des 
de la plaça Àngel Guimerà 
fins la plaça Verdaguer. Hi 
van participar els Falcons, 
Gegants i Capgrossos, Di-
monis i els nens i nenes dels 
grups de Hip hop de l’escola 
Dance&Fun. Cadascú va fer 
una actuació i seguidament 
va pujar a l’escenari el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, 
qui va remarcar com “aques-
tes són unes festes molt anti-
gues però ens les hem fet tan 
nostres que són molt actuals”. 
Seguidament va donar pas al 
pregoner d’enguany, Jordi Ga-
barró, qui ha estat adminis-
trador i membre de la Comis-
sió des de l’any 1945. Gabarró 
va explicar com després de la 
guerra les festes pràcticament 
van desaparèixer, però que ara 
se’ls veu amb una gran salut.
La festa va acabar amb l’ani-
mació de la Txaranga “Ho 
peta” i una ballada conjunta 
del ball Pla de Capellades.
Dissabte es va celebrar el Bar-
ri de les Bledes, amb molts 
nens i nenes portant la pane-

ra. També el Ball de Tarda va 
ser molt lluït amb molts petits 
i grans ballant.
Diumenge, hi hagué la fes-
ta infantil, que per qüestions 
meteorològiques es va haver 
de fer a l’interior del teatre.
Avui dilluns és el Barri del 

Han començat les Festes del Carrer 
a Capellades

Ruc i al matí el temps ha 
acompanyat per portar les pa-
neres a beneir. A la tarda, es 
previst treure ball primer al 
Pati de La Lliga i després a la 
Piscina. En cas de mal temps, 
es farà nomes al Pavelló Po-
liesportiu.

CAPELLADES / LA VEU 

El dimecres 30 de maig 
s’ha celebrat la sessió 
ordinària del mes de 

maig amb l’assistència de tots 
els regidors del Ple de l’Ajun-
tament.
L’ordre del dia ha començat 
amb l’aprovació de l’acta de 
la darrera sessió, al mes de 
març. Seguidament, es va do-
nar compte dels decrets del 
número 187 al 328.
A continuació, es va aprovar 
el primer dels diversos con-
venis previstos. En aquest 
cas, les Bases específiques re-
guladores de la convocatòria 
de subvencions destinades 
al jovent de Capellades per 
l’exercici 2018. La regidora 
de joventut, Susana Moreno, 
va subratllar “la importància 
de continuar afavorint les po-
lítiques de joventut. Ja fa uns 
anys que hem començat amb 
aquestes subvencions i mica a 
mica aniran consolidant-se”.
També per unanimitat es 
va aprovar el conveni entre 
l’Ajuntament de Capellades 
i el Servei Català de Trànsit 
per col·laborar en matèria de 
controls d’alcoholèmia amb 
l’aportació d’un etilòmetre. El 
regidor de governació, Sergi 
Pérez, va explicar com grà-
cies a aquest aparell des de la 
Policia Local es podrà fer els 
controls d’alcoholèmia sense 
el suport presencial dels Mos-
sos d’Esquadra.
Sense perdre la unanimitat, 
es va aprovar els dos següents 
convenis. L’un és entre l’As-
sociació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Capellades 
–on es va ajustar el data mà-
xima de presentació de des-
peses- i l’altre és amb Càritas 
–acordant incrementar en 
6.000 euros l’acord, en funció 

del nombre de persones que 
s’atenen-.
Abans de precs i preguntes es 
va complir amb el tràmit de la 
Liquidació del pressupost de 
l’any 2016. Segons va detallar 
el regidor d’Hisenda, Jaume 
Soler, “hem complert amb la 
llei, ja que tenim un endeuta-
ment del 59%, més baix, i la 
regla de la despesa té un límit 
del 1’8% i nosaltres estem al 
1’79%”.
Finalment, es va passar als 
precs i preguntes. El regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, va 
informar que l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí comme-
mora enguany els 140 anys 
del naixement de l’arquitecte 
modernista Josep Maria Jujol 
i que s’ha convidat a Cape-
llades a participar-hi perquè 
aquí hi ha diversos treballs 
seus.
Per la seva part el portaveu 
del PdeCAT, Marcel·lí Marto-
rell, entre d’altres qüestions va 
demanar que es pintés l’entra-
da porxada de l’Ajuntament 
per tal de tapar les pintades i 
dignificar-la, encara que s’hi 
hagi de fer obres.
El número ú del PSC, Aa-
ron Alcázar, va demanar que 
s’arreglessin els forats dels 
carrers on la vorera és molt 
estreta, per exemple el carrer 
d’Oló, “ja que quan comenci 
el Porta a Porta a partir de les 
8 del vespre la vorera estarà 
ocupada i s’haurà de passar 
pel carrer, amb el conseqüent 
perill de caigudes”.

Unanimitats a la sessió 
plenària del mes de maig

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dimarts, 12 de juny, 
es farà una xerrada sobre les 
rebequeries infantils amb 
Míriam Tirado, periodista 
especialitzada en maternitat 
i paternitat, especialment a 
l’etapa dels 0 als 6 anys. Sovint 
fa trobades amb pares i mares, 
escriu en el seu blog i també se 
la pot seguir a Youtube.

En aquesta sessió organitzada 
des de l’ampa de la Llar d’in-
fants i el Pla Educatiu d’En-
torn, explicarà qüestions com 
“Què hem de fer quan el nos-
tre infant s’enfada i no entra 
en raons? Com acompanyar 
aquests moments de ràbia? 
Què hem de fer? Què li hem 
de dir? Com l’hem d’ajudar”.
Serà a les 6 de la tarda a la sala 
polivalent de Cal Ponet.

Parlem de Rebequeries, 
amb Míriam Tirado

Es van aprovar 
diversos convenis per 

unanimitat i es va 
aprovar la liquidació 

del pressupost del 2016

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge ha 
començat la tempora-
da d’estiu de la Piscina 

Blava de Capellades. Els usu-
aris que han aprofitat aquest 
primer dia han pogut veure les 
millores que s’hi ha fet. 
D’una banda, s’ha intervin-
gut sobre el vas de la piscina 
gran, on hi havia filtracions. 
S’ha aprofitat per substituir els 
focus de llum que hi havia a 
l’interior i les boquilles d’im-
pulsió per on va entrant ai-
gua de renovació. S’ha canviat 
també les reixetes desbordants 
de la part interior i les reixes 
pluvials del voltant de la pis-
cina. Encara en aquest espai 
s’ha netejat amb una bomba 
d’aigua calenta per la part de 
dins i per la part del paviment 
exterior.
D’altra banda, la segona actu-

ació que més es pot veure és a 
les casetes. S’ha recol·locat to-
tes les teules i pintat la fusteria 
exterior i per la part de dins 
s’han arrebossat i pintat de 
nou. Totes les casetes vestidor 
han estat equipades amb mo-
biliari, de penges i banqueta, i 
amb un terra tècnic.
Els usuaris han pogut accedir 
a la Piscina per la porta prin-
cipal on s’ha millorat les me-
sures d’accessibilitat amb una 
rampa més llarga i unes esca-
les més amples. Encara nivell 
de seguretat, per l’altra entra-
da, s’ha canviat la porta per 
una antipànic, amb obertura a 
l’exterior.
Tal com destaca l’Alcalde i re-
gidor d’Esports, Aleix Auber, 
“la piscina Blava està gaudint 
d’una forta injecció de diners 
per deixar-la amb les millors 
condicions. Totes aquestes 

mesures s’han centrat perquè 
les instal·lacions guanyin en 
seguretat, accessibilitat i qua-
litat del servei. I s’ha prioritzat 
les qüestions més urgents; re-
modelació del vas de la pisci-
na i canvi de llums, les casetes, 
la maquinària (nova bomba) i 
l’entrada i sortida del recinte. 
Ara estem mirant d’instal·lar 
una escala per facilitar l’ús 
d’aquesta instal·lació a per-
sones amb mobilitat reduïda 
o amb dificultats. També, a 
partir d’un procés participatiu 
a través d’una comissió ciuta-
dana, es treballa per un nou 
projecte que ha de servir per 
remodelar l’espai sencer, que 
està en fase d’estudi”. 
A partir d’aquesta setmana ja 
es poden fer els carnets d’usu-
ari i cap a la tercera setmana 
de juny s’obriran les inscripci-
ons per als cursets de natació.

Comença la temporada de bany amb la 
Piscina Blava reformada
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge 10 
de juny es farà el ter-
cer i últim concert 

del Festival d’Orgue de Ca-
pellades. En aquest cas els 
protagonistes seran Frederic 
Prat & Josep Xaubet amb la 
Coral Capella de Música de 
la Tossa d’Igualada.
En aquesta edició hi ha hagut 
diversos objectius. Un d’ells 
ha estat descobrir noves so-
noritats de l’orgue, cosa que 
s’ha aconseguit amb els dos 
primers recitals. Un altre 
dels objectius és donar ca-
buda a la gent de casa i això 
passarà aquest diumenge, 10 
de juny a les 6 de la tarda, 
amb aquests dos músics ca-
pelladins. Són compositors 
i intèrprets que, amb la pre-
sentació de les seves obres 
inèdites i l’adaptació i inter-
pretació de peces clàssiques 
i contemporànies al festival, 

posen en valor la gran tasca 
musical que es fa a casa nos-
tra, i ens situen en el mapa 
musical del país.
Aquest concert, “La música 
d’orgue amb la gent de casa”, 
és un exemple clar d’aques-
ta voluntat d’acostar a un 
públic fidel, i cada cop més 
nombrós, la feina feta per 
aquests músics de l’Anoia.
Frederic Prat i Josep Xaubet, 
el primer com a director de 
l’Escola de Música de Cape-
llades i director musical de 
la Coral Capella de Música 
de la Tossa d’Igualada, i el 
segon com a músic de llarga 
trajectòria i organista titular 
de l’església de Sta. Maria de 
Capellades, són un exponent 
clar d’aquest treball musical 
de gran qualitat, tant des del 
punt de vista formatiu com 
interpretatiu, que enriqueix 
i prestigia la programació 
d’un festival musical com és 
el nostre.

Darrer concert del Festival 
d’Orgue de Capellades

Ja es pot recollir el kit de reci-
clatge a Capellades fins el di-
marts 19 de juny.
El kit consisteix en els 4 
cubells (un de blanc de 40 li-
tres per als plàstics, dos de 20 
litres –un per la resta i l’altre 
per l’orgànica, vidre o paper- i 
un de més petit i airejat per la 
brossa orgànica dins de casa. 
També s’entrega bosses or-

gàniques de la mida d’aquest 
cubell més petit.
Per recollir aquest kit només 
cal identificar-se com a veí de 
la vila.
Cal anar al número 19 del 
Passeig Concepció, qualse-
vol dia al matí d’11 a 14 ho-
res o la tarda de 17 a 20. Es-
tarà tancat els dilluns 11 i el 
diumenge 17 de juny.

Ja es poden recollir els 
kits de reciclatge

CAPELLADES / LA VEU 

El passat cap de setmana 
els Falcons de Capella-
des van tenir sortida 

doble: el divendres 1 de juny a 
Capellades i el diumenge 3 de 
juny a Igualada. 
Divendres van participar en 
el pregó de les Festes del Car-
rer realitzant una cercavila i 
tres figures: Pira 4x4, Avet i 
dos Vols de tres coronats. Les 
Festes el Carrer són les festes 
més antigues de Capellades, 
les quals s’inicien amb el pre-
gó del divendres i finalitzen el 
dijous de la propera setmana. 
Durant aquests dies pel matí 
la quitxalla surt a portar la pa-
nera per beneir el tortell i per 
la tarda petits i grans ballen el 
tradicional Ball Pla. 
Diumenge al matí es van des-
plaçar fins el barri de Sant 
Crist d’Igualada per formar 
part, un any més, de les activi-
tats que es realitzen en les fes-
tes del barri, les quals estan or-
ganitzades per l’associació de 
veïns del Barri de Sant Crist 
amb l’objectiu de crear cohesió 
entre el veïnat. El matí va estar 
passat per aigua i no van poder 
actuar a la plaça del barri com 
estava previst però ho van fer 
al gimnàs de l’escola Gabriel 

Castellà. Degut a l’alçada limi-
tada del gimnàs van haver de 
reduir l’alçada d’alguna figura 
però tot i això es van executar 
amb excel·lència les següents 
figures: Avet, Espelmes 2x1, 
Supervol de 4 amb dos Vols 
de tres, Tripira 3x4, Pira 3x4, 
Planxes amb dos Ventiladors i 
tres Pilars de 3 amb tombare-
lla. Als falconers els hi agrada 
molt aquesta actuació perquè 

Doblet dels Falcons de Capellades

any rere any es troben amb els 
mateixos veïns, un públic molt 
entregat i agraït, que enguany 
han gaudit al cent per cent de 
l’actuació.  
Després d’un cap de setmana 
intens els capelladins continu-
en treballant per la seva pròxi-
ma actuació el dia 30 de juny 
a Sant Cugat en motiu de la 
Trobada de balls i Entremesos 
d’arreu de Catalunya. 

CAPELLADES / LA VEU 

Des de l’any 1984 el 
Museu Molí Pape-
rer de Capellades ha 

organitzat Tallers sobre la fa-
bricació i la creació amb pa-
per fet a mà. El museu reprèn 
aquesta activitat amb aquest 
TALLER DE PAPER D’ES-
PART gràcies a la col·labora-
ció d’un grup de treball inte-
grat per artistes, estudiosos i 
amants d’aquesta planta i el 
seu llegat cultural.
L’espart és una planta mil·le-
nària vinculada amb tanta 
força al món rural del sud de 
la península Ibèrica i nord d’ 
Àfrica que el seu cultiu i ex-
plotació com a fibra ha gene-
rat un important patrimoni 
immaterial i material, és a dir, 
un Paisatge Cultural.
En el món rural, la fibra de 
l’espart ha estat un recurs na-
tural per solucionar nombro-
ses necessitats de la vida, és 
per tant, una planta profun-
dament arrelada a l’activitat 
artesana, que avui encara per-
dura i que cal preservar.
L’espart també ha estat emprat 
com a fibra per fer papers de 
qualitat per les seves bones 
característiques per a la im-
pressió.

A qui s’adreça? Artistes, ar-
tesans, docents, dissenyadors, 
creatius, etc.
Objectius del taller
Aquest taller té com a objec-
tiu ensenyar el procés de fa-
bricació de paper fet a mà a 
partir de les plantes vegetals: 
recol·lecció, preparació, coc-
ció i refinat de les fibres de les 
plantes, i elaboració dels fulls 
de paper a mà. En aquest cas 
concret es tractarà l’ús de la 
planta de l’ ESPART, però el 
procés és equiparable al de la 

resta de plantes, per això en el 
curs també es mostraran al-
tres exemples de fabricació de 
paper amb altres plantes de la 
mediterrània.

Sessions teòriques
15 de juny
-El Patrimoni vinculat a la 
cultura de l’espart, a càrrec de 
Pascal Janin, Consultor i in-
vestigador internacional. Co-
ordinador per la declaració 
de la cultura de l’Espart com 
a Be d’interès immaterial a l’ 
UNESCO.
-L’espart i la fabricació de pa-
per a UK al segle XIX. María 
del Carmen Hidalgo, emèrita 
del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España i Secretà-
ria General de l’AHHP.

16 de juny
-Les fibres de l’espart i la seva 
utilització en la producció del 
paper, a càrrec de José Anto-
nio García Hortal, Professor 
Titular de la UPC.
- L’espart i la tradició artesana, 
demostració pràctica del tre-
ball de la fibra de l’espart per 
Francisco Campoy, Director 
del Museu Esparto de Arche-
na (Múrcia).

17 de juny
- Demostració pràctica del 
treball de l’espart
- Performance: Luce Choules, 
artista (U.K.) i comissària de 
l’exposició Esparto Roots and 
Revisions que s’inaugurarà a 
la cloenda del curs.
El taller és a càrrec de: Vic-
tòria Rabal, mestre artesana 
i directora del museu i Jordi 
Bernardet, responsable del 
molí del museu.
Horari: dies 15 i 16 de 10.30 h 
a 18 h (dinar lliure). Dia 17 de 
10.30 h a 13.30 h
Total hores curs: 16 h

Taller de fabricació de 
paper d’espart al Museu 
Molí Paperer

Aquest mes de juny a la Bibli-
oteca El Safareig les activitats 
començaran el dia 12, amb el 
Laboratori de Lectura “Pim, 
pam Pomelo”.
L’elefant rosa, en Pomelo, pro-
posa una estona de lectura 
compartida entre pares i fills, 
a partir dels 4 anys. Les places 
són limitades i per això cal fer 
inscripció prèvia.
Per al dijous 14 de juny es farà 
una nova trobada del Club de 
Lectura, per comentar el llibre 
de l’Empar Moliner, “T’estimo 
si he begut”.
El dimarts 19 de juny es pro-
jectaran les aventures de Dis-
ney “Coco” i el dimarts 26, ta-
ller d’àlbums il·lustrats a partir 
del conte “Flicts” de Ziraldo 
Alves. 
Cal recordar que tots els di-
vendres, a les sis, es fa una lec-
tura de contes del Racó de les 
emocions.
A partir del 15 de juny la bi-
blioteca començarà a fer ho-
rari d’estiu.

Propostes per al 
juny a la biblioteca 
El Safareig
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PIERA / LA VEU 

Jordi Madrid torna a ser 
l’alcalde de Piera. El pas-
sat divendres dia 1 de 

juny es va celebrar el ple ex-
traordinari de l’Ajuntament 
en el qual agafava el relleu de 
Josep Llopart, que ha estat 
el batlle del municipi durant 
els darrers dotze mesos. El 
canvi al capdavant del con-
sistori ve derivat del pacte 
de govern a què van arribar 
Esquerra Republicana i el 
Partit Demòcrata Europeu 
l’any 2015 i que establia una 
alcaldia compartida entre els 
dos caps de llista. L’acord de-
terminava que Jordi Madrid 
seria batlle els dos primers 
anys de mandat i l’últim i 

que Josep Llopart ocuparia el 
càrrec el tercer any, com així 
ha estat. Pel que fa al carti-
pàs municipal, Josep Llopart 
passa a ser el primer tinent 
d’alcalde, mantenint les seves 
regidories.
La voluntat del govern mu-
nicipal, format per ERC i el 
PDeCAT, és continuar treba-
llant amb les mateixes prio-
ritats que es van establir en 
l’acord de govern, entre les 
quals hi ha el foment de les 
polítiques d’ocupació i de 
benestar social, els equipa-
ments, els nuclis veïnals i 
el suport a les entitats. Així 
mateix es vol garantir la 
transparència, la participa-
ció i una gestió eficient dels 
recursos públics.

Jordi Madrid torna a ser alcalde de Piera, agafant el 
relleu de Josep Llopart

PIERA / LA VEU 

Xerrada sobre noves 
tecnologies, camps 
electromagnètics i 

salut. Com reduir el seu im-
pacte en infants i adults. 
És segura l’exposició simul-
tània i gairebé permanent a 
diversos camps elèctrics, mag-
nètics i electromagnètics ge-
nerats per múltiples disposi-
tius i tecnologies amb els que 
convivim a diari?
L’Agència Internacional de Re-
cerca sobre el Càncer, que for-
ma part de l’OMS, considera 
que alguns camps magnètics 
són perjudicials per a la salut, 
i l’Assemblea Parlamentària 
del Consell d’Europa reco-
mana aplicar, entre altres, el 
principi de precaució davant 
dels riscos ambientals i sanita-
ris potencials, per protegir la 
població general i col.lectius 
vulnerables i sensibles com 
nadons, infants, joves, dones 
embarassades i persones afec-
tades per electrohipersensibi-
litat o sensibilitat electromag-
nètica.
La xerrada, a càrrec de l’ex-
perta en malalties ambientals 
Anna Font, tractarà sobre 
les principals fonts emisso-
res de contaminació electro-
magnètica, la detecció de la 
seva presència inadvertida, 
els símptomes associats a la 
sobreexposició als camps 
electromagnètics, i recoma-

nacions per reduir l’exposició 
individual, a la llar, a l’escola i 
als espais públics. Serà el pro-
per dimarts a les 7 de la tarda.
El wifi de la sala on tindrà 
lloc la xerrada estarà descon-
nectat, i es prega mantenir-hi 
els mòbils apagats i no portar 
perfums ni fragàncies per tal 
de protegir la salut de les per-
sones assistents, especialment 
de les que pateixen hipersen-
sibilitat electromagnètica i al-
tres malalties ambientals rela-
cionades.

L’Oriol Canosa, proper con-
vidat
L’escriptor de literatura infan-
til i juvenil i llibreter Oriol Ca-
nosa serà a Piera el dijous 14 
de juny a les 18h en el marc de 
la cloenda dels clubs de lectu-
ra infantil i juvenil que la Bi-
blioteca de Piera organitza al 
llarg de tot el curs escolar. 
L’Oriol Canosa és també gua-
nyador del XXVIII Premi Ala 
Delta amb la gran aventura 
que viuen els personatges del 
Sait i la Klara a El islote de 

los perros. És aquest precisa-
ment el títol que han llegit els 
membres del club de lectura 
infantil i que tindran l’ocasió 
de comentar amb el seu autor. 
Una narració que inclou en-
tranyables descripcions d’Es-
tambul, un argument basat en 
un fet històric i que conjuga la 
bellesa dels ports turcs amb la 
riquesa de l’intercanvi de cul-
tures.
Al seu torn els joves que par-
ticipen del club juvenil s’han 
llegit L’illa de les cartes perdu-

til i juvenil de la Biblioteca de 
Piera d’aquest curs 2017/18.
Com el seu títol bé exposa, la 
màgia arribarà a la bibliote-
ca de la mà de la companyia 
d’animació ¾ de 15 amb ganes 
d’entretenir a grans i petits i 
passar una estona molt màgi-
ca a l’exterior de les instal·la-
cions el dimecres 13 de juny a 
les 18h. 
L’acte s’acompanyarà de músi-
ca i la Rusqui (la mascota de 
l’àrea infantil) s’acomiadarà de 
tots els nens i nenes fins la tar-
dor, quan tornarà per donar la 
benvinguda a l’activitat infan-
til amb l’inici del curs escolar.
En acabar hi haurà coca i xo-
colata per a tots els partici-
pants. 

L’Ainhoa Guarino Pauli ex-
posa els seus dibuixos
Des de l’1 de juny i fins el 23 
del mateix mes es pot visitar a 
l’àrea infantil de la biblioteca 
pierenca la mostra de dibui-
xos “Vegetació i flors” una tria 
de plantes i flors d’arreu del 
món amb els que l’Ainhoa vol 
transmetre el respecte i la cura 
que es mereixen.

Properes propostes a la Biblioteca de Piera

des, una història plena d’aven-
tures i ambientada a Isola della 
Cona, en una illa tranquil·la 
on l’Albert és enviat pels seus 
pares per fugir dels bombar-
deigs i dels exèrcits a l’esclat de 
la Primera Guerra Mundial.  
Emocions, cartes sense destí, 
un castell amb passadissos se-
crets i tot de personatges en-
tranyables conformen aquesta 
magnífica novel·la. 
 
Màgia a la Biblioteca
Amb màgia a la biblioteca 
conclou la programació infan-

PIERA / LA VEU 

L’exposició itinerant “Cuida’t 
les dents”, organitzada per la 
Diputació de Barcelona, s’ins-
tal·la aquest dimecres 6 de 
juny i fins al 20 d’aquest mes 
al CAP de Piera. La mostra té 
com a objectiu promoure uns 
hàbits saludables d’higiene 
bucodental entre la població 
infantil. Podeu veure’n un ví-
deo clicant aquí.
Aquesta exposició s’adreça a 
nens i nenes d’entre 5 i 8 anys, 
i va acompanyada d’una guia 
que conté activitats directa-
ment relacionades amb els 
continguts de la mostra, per 
poder treballar-los a l’aula 
després de les  visites escolars.

Els infants de 
Piera aprendran 
a “Cuidar-se les 
dents” a través 
d’una exposició
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CALAF / LA VEU 

El proper dissabte, 9 de 
juny a les 7 de la tarda, 
es celebrarà el 3. Aplec 

de la Sardana Vila de Calaf 
que tindrà lloc, com ja és ha-
bitual, a la Plaça Barcelona 92, 
amb les cobles Camps i Luï-
sos, que oferiran un progra-
ma molt airós amb sardanes 
molt balladores, i que inclou 
l’estrena d’una sardana que tot 
i tenir molts anys no s’havia 
ballat mai de forma “oficial” 

en una plaça.: La sardana de’n 
Lluquet, de Llorenç Guiteras 
amb arranjaments de Valentí 
Miserachs.
Està previst que en el trans-
curs de l’aplec es celebri un 
concurs de colles improvisa-
des amb premis per a tots els 
participants i la rifa de dife-
rents paneres amb productes 
oferts per diferents comerços 
col.laboradors.
Amb la finalitat de poder 
agrupar més públic, enguany 
es celebrarà el 1r. Sardatapes, 

Inici de l’estiu sardanista amb 
el 3r. Aplec de la Sardana Vila de Calaf

que consisteix en que tres es-
tabliments de la Plaça Barce-
lona 92 ofereixin un ventall de 
tapes i pintxos a preus asse-
quibles, que faran que el servei 
sigui més àgil i capti un públic 
diferent a l’habitual de les ba-
llades, però complementari.
I a partir del proper 27 de juny,  
fins al 29 d’agost, a la mateixa 
Plaça Barcelona 92 es duran a 
terme les, ja tradicionals Sar-
danes a la Fresca, que es cele-
braran cada dimecres d’estiu a 
2/4 de 10 del vespre.

CALAF / LA VEU 

Els dos únics punts que 
es van tractar al Ple ex-
traordinari de dilluns 27 

de maig van ser dues modifi-
cacions de crèdit valorades en 
uns 100.000€.
La modificació número 18 
corresponia a una partida to-
tal de 97.246,15€ destinada a 
fer front a salaris de personal 
a través de subvencions. Part 
d’aquests sous són per a la con-
tractació de participants d’un 
nou programa de qualificació 
professional com a operaris de 
neteja i manteniment de parcs i 
jardins de zones verdes. El pro-
grama té una part teòrica d’una 
durada de 6 mesos i posterior-
ment una part pràctica també 
de 6 mesos que preveu la con-
tractació dels alumnes per part 
de l’Ajuntament. Aquesta és 
una nova línia del programa 
“Treball als Barris” i està sub-
vencionada al 100% per la Di-
putació de Barcelona.
Aquesta modificació tam-

bé incloïa una partida d’uns 
49.839,50€ per un pla d’ocupa-
ció amb perfil administratiu.
El grup de GiC-VV va manifes-
tar que no aprovarien res vin-
culat amb “temes econòmics” 
i va reiterar que “com sempre” 
no tenien la informació neces-
sària. CiU hi va votar a favor 
però va voler saber si la plaça 
administrativa s’incloïa dins la 
convocatòria de tres noves pla-
ces del programa complemen-
tari de la Diputació. Montse 
Mases, regidora d’Hisenda, va 
aclarir que era una quarta pla-
ça a part.
La modificació número 19 cor-
responia a la compra de deu 
nous contenidors pel polígon 
Les Garrigues, ja que els actu-
als contenidors de brossa no 
tenen tapa i estan malmesos i 
els mateixos empresaris del po-
lígon havien fet la demanada 
de poder-los renovar pels pro-
blemes que causen. La partida 
té un cost de 2.220,35€ i es pot 
obtenir d’una partida arrosse-
gada del pressupost prorrogat 

del 2017 referent a devolucions 
del castell que actualment està 
resolta.
En aquest sentit, CiU es va 
abstenir perquè per un import 
tant petit no entenien per què 
calia fer una modificació de 
crèdit i en la mateixa línia, el 
GiC-VV va votar en contra i 
va voler manifestar que el cost 
del Ple ja ascendia a 1.375,00€ 
aproximadament.
Finalment, es va aprovar amb 
5 vots a favor, 3 abstencions i 3 
vots en contra.

Ple extraordinari per aprovar dues 
modificacions de pressupost

Una corresponia a 
l’import per a la con-
tractació de personal 
municipal 100% sub-

vencionat per la Dipu-
tació i l’altra era per 
a la compra de nous 

contenidors situats al 
polígon Les Garrigues

CALAF / LA VEU 

El 2017 van néixer a 
Calaf més d’una tren-
tena de nadons. Com 

ja és tradició, l’Ajuntament 
organitza cada any la festa de 
l’Arrela’t a Calaf on promou la 
plantada d’un arbre entre to-
tes les famílies per tal que els 
seus fills i filles quedin arre-
lats a la vila per sempre.
En un inici, la plantada ha-
via de ser al peu del castell 
perquè durant aquests mesos 
s’havia estat fent obres de mi-
llora al camí que el voreja i es 
volia presentar l’espai a la ciu-
tadania. Les pluges de la dar-
rera setmana van impedir-ho, 
ja que no es van poder acabar 
els treballs i van deixar l’espai 
molt enfangat. Per això, final-
ment la plantada es va fer al 
bosquet del rentador igual 
que els darrers tres anys.
Una quinzena de famílies, 
acompanyades pels grallers 
de Calaf i l’heureu, la pubi-
lla, les dametes i els fadrinets 
van fer el recorregut en cerca-
vila des de darrera la via del 
tren - carrer Cels Xaudaró - 
fins al bosquet. Allí, se’ls va 
anar anomenant un a un, van 
col·laborar en la plantada de 
l’alzina col·lectiva i van rebre 
un obsequi de part de l’Ajun-
tament.
L’alcalde, Jordi Badia, va di-
rigir unes paraules recordant 
que amb aquesta plantada 
els nadons feien “un acte de 
compromís envers Calaf ” i 

que malgrat “la vida els por-
ti lluny”, en aquest bosquet 
sempre hi tindran “les seves 
arrels”. A més, va afegir: “És 
una tasca i compromís  del 
govern municipal i els poste-
riors vetllar perquè aquest al-
zina creixi, vagi enfonsant les 
arrels i s’enlairi ben amunt, 
perquè al igual que hem de 
fer amb la resta de veïns i ve-
ïnes, cal treballar per al seu 
benestar i el seu progrés”. 

El vermut i els espectacles 
de l’Arrela’t es desplacen al 
Casino
A partir de les 12h, la resta 
d’actes de l’Arrela’t van tenir 
lloc al Casino. Per començar, 
la regidora de Medi Ambient, 
Teresa Torrijos, va donar la 
benvinguda de nou a tots els 
assistents i va donar pas als 
espectacles.
Tot seguit, els més petits de 
l’Escola de Música de Calaf 
van fer un tastet de la can-
tata “50M de segons” que 
just havien estrenat el mes 
de maig amb motiu del seu 
20è aniversari.  Finalment, 
va tenir lloc l’espectacle in-
fantil “Que peti la plaça” a 
càrrec del grup Xip Xap que 
va fer ballar petits i grans 
amb la versió infantil d’al-
gunes de les cançons actuals 
de pop rock.
Durant tot l’acte, els assistents 
van poder gaudir d’un ver-
mut i van disposar d’un “pho-
tocall” per immortalitzar el 
dia amb una imatge. 

Els nadons s’arrelen a 
Calaf plantant una alzina
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ARGENÇOLA / LA VEU 

Engega la 8a edició del 
Mercat de les espècies 
d’Argençola que se cele-

bra el segon dissabte del mes 
de juny. La Farigola serà l’es-
pècie escollida per centrar-nos 
i aprofundir en la saviesa tra-
dicional i el seu coneixement 
local. Una herba tan conegu-
da, però alhora, desconeguts 
molts dels seus usos i aplica-
cions.
Durant el matí del dissabte 9 
de juny gaudirem d’una colla 

d’activitats relacionades amb 
el reconeixement de plantes 
silvestres dels camins i xerra-
des teòriques sobre usos i apli-
cacions medicinals i alimenta-
ries de la farigola en la Jornada 
Tècnica “Botànica a la Cuina. 
Espècies, herbes i flors” que 
s’organitza amb el PATT (Ru-
ralcat).
Comptarem amb dues exposi-
cions, una dedicada a la Fari-
gola, el seu paper en la gastro-
nomia i en la salut: “Què em 
portaràs Timó?, deia l’àvia”. 
I una altra d’Aquarel·les de 

La Farigola espècie escollida al 8è Mercat de les 
Espècies d’Argençola

plantes de la Camil·la Pérez 
Salvà.
Es realitzaran 2 Tast de pro-
ductes a base Farigola, a esco-
llir entre les 11 i les 13 h a càr-
rec del Col·lectiu Eixarcolant.
Una Activitat per a Nens en 
dos moments del dia, al matí 
i a la tarda, permetrà trans-
metre un coneixement als 
menuts amb “Vols fer un Bany 
de Farigola?” combinat amb 
la presentació del conte Tu-
pinamburga, la remeiera amb 
unes il·lustracions exquisides 
d’Antònia Bonell a càrrec de 
l’autora del conte, Roser Serra.
Aquest any el Dinar “MENÚ 
DEL MERCAT” elaborat per 
Gastronomia Salvatge consis-
tirà en Bulgur amb verdures 
i herbes, aromatitzat amb fa-
rigola d’Argençola, una llesca 
de pa amb farigola i de postres 
Trufes de Farigola.
A primera hora de la tarda es 
Presentaran 5 llibres relacio-
nats amb els usos i les aplica-
cions de les plantes: Etnobo-
tànica de les terres gironines i 
Els colors de la ratafia d’Anna 
Selga. Milfulles, la revista di-

gital d’Etnobotànica de Flora 
Catalana. La gastronomia dels 
camins, Ed. Sidillà, de Pilar 
Herrera. COSECHAS Relatos 
de mucha gente pequeña, de 
Gustavo Duch. La Ciutat Co-
mestible, de Pilar Sampietro.
I arribaran els tallers pràctics 
a les 5 de la tarda en l’espai 
L’alquímia de les espècies. Di-
ferents elaboradors explica-
ran com s’ha de fer un remei 
o aliment a base de farigola. 
Blanca Vela Giral de Menjar 

a Cala Blanca: Galetes de lli-
mona i farigola. Imma Mar-
tinez Muntadas de cal Felix: 
Licor de farigola. Maite Forn 
Canela i Toni Castillo d’ECO-
PLANTER: Infusió de farigo-
la. Maria Soler de l’Art de la 
Conserva: Gelea de Farigola. 
Jaume Teixé del Forn de Jorba: 
Trufes de farigola. Àvia Elisa 
de Cal Sebastià: Sopa de Fa-
rigola. Astrid van Ginkel de 
Fitomon: Sorbet de Farigola, 
Sal i Oli de farigola.

CALAF / LA VEU 

Durant el mes de juny, 
les compres en alguns 
comerços calafins 

poden tenir premi ja que Ca-
laf serà un dels 37 municipis 
catalans que participarà a la 
campanya “Barris antics. Molt 
per descobrir, molt per oferir”.
Es tracta d’una campanya co-
mercial per ajudar a donar a 
conèixer la vila i on hi han ac-
cedit participar de forma vo-
luntària alguns dels comerços. 
Cada vegada que algú faci una 
compra mínima, rebrà una 
butlleta que haurà d’omplir i 
dipositar en una capsa.
Entre tots els participants, el 
dia 23 de juny en els actes de 
la revetlla de sant Joan, es cele-
brarà el sorteig on es donaran 
a conèixer els 37 clients gua-
nyadors de Calaf.
Entre tots els municipis es re-
partiran un total de 1.369 pre-
mis valorats en 100.000 euros. 
Els premis consisteixen en 

experiències gastronòmiques, 
nits d’hotel, visites guiades, 
espectacles i productes típics 
de cadascun dels municipis 
participants en la campanya. 
A més, entre els comerciants 
participants, també es farà un 
sorteig i el guanyador anirà a 
gaudir del premi a Vilanova 
del Camí. 
Des de Calaf, el premi que s’ha 
ofert és pel 21 de juliol, en el 
marc del tasta la plaça i inclou:
Una visita guiada a les boti-
gues antigues i al patrimoni 
històric de Calaf  + Sopar per a 

dues persones al tasta la plaça 
+ Obsequi de regal. 
Els comerços calafins que par-
ticipen a la campanya són:
- Arrels Perruqueria
- El Quiosc del Passeig
- Farmàcia Font Sabala
- Forn de Pa Fitó
- Condis supermercat
- La Cuina del Mercat
- Ferreteria Calaf
- La Senalla
- Perruqueria Elvira
- Perruqueria Anna Roldan
- Imatge
- Co-aliment/Casa Florentina

Calaf es suma a la campanya 
‘Barris Antics. Molt per descobrir, 
molt per oferir’

ALTA SEGARRA / LA VEU 

A través de la Mancomunitat 
de l’Alta Segarra - que aglutina 
els municipis de Calaf, Calon-
ge de Segarra, Castellfollit de 
Riubregós, Copons, els Prats 
de Rei, Pujalt, Sant Martí de 
Sesgueioles i Sant Pere Salla-
vinera - s’ha organitzat per 
aquest diumenge 10 de juny 
un curs d’iniciació a la marxa 
nòrdica gratuït. 
La marxa sortirà a les 09h des 
de Prats de Rei i seguirà una 
ruta circular d’uns 6km apro-
ximadament per l’entorn. Un 
instructor professional guiarà 
als participants i els anirà ex-
plicant com realitzar correcta-
ment aquest excercici per tal 
de treballar tot el cos de forma 
simètrica. 
L’activitat és apta per a tot-
hom i es facilitarà uns pals 
reglamentaris als assistents. 

Tan sols caldrà portar calçat 
esportiu, gorra, esmorzar i ai-
gua.

Inscripció prèvia obligatòria 
Per a inscriure’s, es pot fer a 
través d’aquest formulari on-
line, a l’Ajuntament de Calaf al 
93 869 85 12 o per correu elec-
trònic a munozmad@calaf.cat 

Els municipis de la 
Mancomunitat de l’Alta 
Segarra organitzen un 
curs de Marxa Nòrdica
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COPONS / LA VEU 

Enguany les ballades de 
primavera dels Basto-
ners de Copons s’han 

repartit entre l’Anoia i el Va-
llès, acompanyades per la me-
teorologia variable de les dar-
reres setmanes.
La temporada va començar el 
8 d’abril amb les Caramelles, 
festa on sorgiren els primers 
balls de bastons de la vila als 
anys 60 i 80 del segle passat. El 
dia es va llevar amb una plu-
ja insistent que va provocar 
escenes inèdites com la balla-
da aquàtica a la Roquera, que 
va deixar jaquetes vermelles 
i espardenyes completament 
xopes de bon matí, i l’actuació 
principal de cantaires i basto-
ners a dins de l’església de San-
ta Maria.
El matí assolellat del 22 d’abril 
va acompanyar a la 37a Dia-
da dels Bastoners de Terrassa. 
La colla padrina de Copons 
convida cada any a celebrar 
l’aniversari amb un bon es-
morzar, cercavila i ballada 
final a la Plaça Vella que els 
bastoners envaeixen amb els 
diferents colors de les colles 
participants. Ball de Bastons 
de Salou, Bastoners del Casc 
Antic de Barcelona, de l’Antic 
Poble de Sant Pere de Terras-
sa, d’Esplugues de Llobregat, 
de Moià, Terrassa i Copons, 
picant alhora el balls apresos 
per fer plegats.
El 6 de maig a la tarda el temps 
va alegrar la Fira de la Multi-
cultura de Santa Margarida 
de Montbui. Finalment el sol 
acompanyava al públic i par-
ticipants de la 7a Trobada de 
Cultura Popular i Tradicional 
de l’Anoia que es van aplegar 

a la gespa de  les grades del 
Passeig Catalunya. Falcons de 
Vilanova d’Espoia, Unió Cul-
tural Extremenya Anoia, Cer-
colets d’Igualada, Trobadors 
de l’Anoia, Grup Sardanista 
de Montbui, Casa de Anda-
lucía de l’Anoia i Bastoners de 
Copons oferiren un repertori 
ben divers que van gaudir tots 
plegats.
Finalment el 12 de maig la 43a 
Trobada Nacional de Basto-
ners de Catalunya, gran cita 
anual i festa grossa bastone-
ra, que aquest any acollia la 
ciutat de Sabadell. La previ-
sió meteorològica va obligar 
la organització a canviar un 

Bastoners de Copons: una primavera 
farcida de ballades

programa de 4 cercaviles que 
recorrien diferents barris més 
sopar i concert a l’aire lliure, 
reagrupant les 60 colles par-
ticipants al recinte de la Fira 
de Sabadell. La tarda va donar 
una petita treva, aprofitada 
per omplir la Rambla de mú-
sica, color i repics de bastons, 
tot i que la multitudinària ba-
llada final va haver de ser a 
cobert. Malgrat la pluja, bas-
toners i bastoneres d’arreu de 
Catalunya van compartir un 
any més aquesta jornada ex-
cepcional.
Ara s’acosta l’estiu, amb les ba-
llades de festa major i una de 
ben especial al Berguedà.

CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat diumenge 3 de juny 
va tenir lloc la 11a edició de 
la caminada popular Coneix 
Calonge. Tot i la pluja de bon 
matí, unes 260 persones van 
participar a la caminada po-
pular Coneix Calonge. En-
guany, la caminada va tenir la 

sortida i arribada al poble de 
Dusfort i va seguir la ruta de 
Dusfort – Aleny – Calonge. 
Hi va haver dos itineraris: un 
de 14 km. i un altre de 11,8 
km., que escurçava una part 
de la ruta llarga. L’Ajunta-
ment agraeix la col·laboració 
dels participants i dels veïns 
de Dusfort i d’Aleny.

Calonge de Segarra 
celebra la 11a caminada 
popular Coneix Calonge

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament ha obert 
el període de sol·lici-
tud per a participar en 

la convocatòria pública per a 
la concessió d’un hort urbà a 
Calaf. En total, s’ofereixen 19 
parcel·les d’horts urbans als 
solars ubicats entre el carrer 
de Pujalt i el carrer de Laureà 
Figuerola.

Les tres tipologies disponi-
bles són: 
- Horts en règim de tarifa, sub-
jectes a una tarifa de 36,98€/
any i una fiança de 100€. Les 
llicències tindran una durada 
de 2 anys, amb possibilitat de 
pròrroga de 2 anys. 
- Horts en règim educatiu, 
amb una llicència de 2 anys, 
amb possibilitat de pròrroga 
de 2 anys.
- Horts en règim social, amb 
una llicència d’un any, prorro-
gable any a any fins a un mà-
xim de 4 anys.

Condicions mínimes 
generals 
- Ser persona física i major 
d’edat.
- Estar empadronat a Calaf.
- Només es podrà presentar 
una sol·licitud per unitat fa-
miliar, entenent-se per unitat 
familiar aquelles persones que 
convisquin en un mateix do-
micili.
- No disposar, a títol de propi-
etari o en lloguer, de cap altre 
hort o terreny de conreu, ja si-
gui dins del terme municipal 
de Calaf o fora d’aquest.
- No haver-se atorgat una altra 
parcel·la o hort a un membre 
de la mateixa unitat familiar.
- No haver estat sancionat 

prèviament com a usuari dels 
horts urbans.
- En el cas d’optar a un hort en 
règim social, estar en segui-
ment pels Serveis Socials de 
l’Ajuntament.

Drets i obligacions 
Les persones beneficiàries tin-
dran el dret a conrear tot tipus 
d’hortalisses, verdures i flors, 
sempre que no estiguin prohi-
bides per alguna disposició; a 
disposar de compost i a tenir 
accés a un punt d’aigua.
Per altra banda, tindran l’obli-
gació d’utilitzar un sistema 
de reg gota a gota, a cultivar 
l’hort seguint les tècniques 
de l’agricultura ecològica i a 
realitzar una rotació de cul-
tius que permeti la regene-
ració natural dels nutrients, 
entre altres.

Com sol·licitar-lo? 
Les persones interessades a 
participar en la convocatòria 
per a la concessió a precari 
d’un hort urbà de Calaf hau-
ran de presentar la fitxa de sol-
licitud normalitzada i la docu-
mentació necessària.
Es pot consultar tota la docu-
mentació i condicions en el 
Reglament de règim d’ús dels 
horts urbans de Calaf adjunt 
en aquesta notícia.
Per a més informació, es pot 
contactar amb l’Àrea de Medi 
Ambient al 938 698 512 o are-
nascm@calaf.cat. 

Calaf posa en marxa els 
horts urbans

Fins al 15 de juny, les 
persones interessades i 
que compleixin tots els 
requisits poden presen-
tar les seves sol·licituds
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Ruusuvuori celebra un punt durant la final de diumenge. / F. LLADÓ

El jove finlandès de 19 anys Emil Ruusuvuori guanya el VII 
Torneig Arcadi Manchón

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

DDesprés del primer 
trial del campionat del 
món a l’aire lliure dis-

putat a Camprodon, el mundi-
al s’ha desplaçat al Japó concre-
tament al circuit de Twin Ring 
Motegi, circuit que fou cons-
truït l’any 1997 per Honda, així 
que el pierenc Toni Bou-Hon-
da- i després de la seva victòria 
a Camprodon, arribava al Japó 
liderant el mundial i amb l’ob-
jectiu d’aconseguir el seu tri-
omf número 100.
Aprofitant la llarga distància al 
Japó s’hi disputen dos trials, un 
el dissabte i l’altre el diumenge 
amb puntuació independent a 
cadascun d’ells.
El dissabte fou el pilot gironí de 
GasGas Jeroni Fajardo el gua-
nyador i que era el seu segon 
triomf en un trial mundialer. 

TENNIS / LA VEU 

El Club Tennis Montbui 
ha celebrat del 26 de 
maig al 3 de juny la se-

tena edició del Torneig Arcadi 
Manchón de tennis, una com-
petició ITF, puntuable per la 
classificació general de l’ATP 
que reuneix a l’Anoia, Santa 
Margarida de Montbui, tennis-
tes de més de 20 països. En la 
seva majoria, són talents emer-
gents que truquen a les portes 
de l’alta competició.
El passat diumenge, esquivant 
la pluja, va tenir lloc la final 
d’aquesta setena edició en la 
que el finlandès Emil Ruu-
suvuori (512 Ranking ATP) 
s’ha imposat per 6-3 i 6-3 al 
rus Alexander Zhurbin (634 
Ranking ATP).
Divendres es va disputar la fi-

Montbui celebra el 1r 
Memorial Ciriac Grados

MOTOR / LA VEU 

Aquest passat diumenge 
es va celebrar el 1r Me-
morial Ciriac Grados 

i el Trial de Nens de Montbui, 
corresponent a la setena carre-
ra de la temporada.
La localitat de l’Anoia va aco-
llir 45 pilots de les categories 
Aleví, Aleví +8, Base Gasolina, 
Base Elèctrica, Fèmines, Inicia-
ció, Promo i Oberta.
A primera hora del matí sem-
blava que el temps no seria 
gens bo de cara a la carrera 

però al final van caure quatre 
gotes. Però des de l’organitza-
ció es va decidir adelantar mit-
ja hora de l’inici de la mateixa.
Des del Motoclub Montbui vo-
lem agrair els propietaris del 
terreny, la FCM, L’Ajuntament 
de Santa Margarida de Mont-
bui, Motoclub Baix Berguedà, 
L’Enllaç, La Veu de l’Anoia, 
Ràdio Igualada, Canal Taronja 
i Esports Garcia que sense tots 
ells no hagués estat possible re-
alitzar aquesta prova.

Toni Bou punxa en els dos trials a la 
casa de la seva marca japonesa

nal de dobles del torneig en 
la que la parella formada per 
Evan Hoyt i Patrik Niklas-Sal-
minen es va imposar per 6-2, 
6-7(7) [10-5] a Jordi Muñoz-
Abreu i David Perez Sanz.
Els organitzadors agraeixen es-
pecialment la tasca dels volun-
taris, vinculats a Top Tennis i al 
CT Montbui, així com tots els 
patrocinadors i col·laboradors, 
i al seu esforç que han permès 
que el torneig tirés endavant.
Aquest 2018 el torneig s’ha 
presentat amb grans novetats, 
sobretot la millora de les ins-
tal·lacions del club. L’empresa 
Top Tennis ha afrontat la cons-
trucció de la sisena pista i ha 
millorat el paviment i altres as-
pectes tècnics de les cinc exis-
tents. També s’han habilitat sa-

les polivalents per oferir nous 
serveis i afavorir la formació 
en diferents àmbits relacionats 
amb el tennis (nutricionista, 
fisioteràpia, aula de formació, 
botiga de material especialit-
zat i encordatge, restaurant…). 
A més, està previst instal·lar 
càmeres laterals que perme-
tran millorar el treball tècnic 
dels jugadors, es posaran cà-
meres generals per millorar el 
treball tàctic. La competició, 
impulsada per l’equip de Top 
Tennis compta amb el suport 
i col·laboració del Club Tennis 
Montbui, l’Ajuntament de San-
ta Margarida de Montbui, la 
Federació Catalana de Tennis, 
així com una trentena d’empre-
ses patrocinadores.

El pilot pierenc ni tan sols va 
pujar al podi, aconseguint el 
quart lloc per darrere de Fa-
jardo, d’Adam Raga-TRS- i 
Takahisa Fujinami-Honda.
Pel que fa al segon dia el vence-
dor fou Jaime Busto-GasGas-, 
per davant de Toni Bou-Hon-
da- i Adam Raga-TRS-. Així, la 
marca catalana GasGas acon-
seguia fer el doblet de victòri-
es, en un trial que tot feia pen-
sar que Honda gràcies a Bou, 
aconseguiria les 100 victòries.
Al final dels dos dies Bou co-
mentava: “Estic content de 
recuperar aquest diumenge 
les bones sensacions sobre la 
moto. Al final el cap de setma-
na no ha estat tan dolent, so-
bretot perquè cal comptar en 
que aquest és un any diferent 
per a nosaltres, ja que hem 

tingut una lesió que ens ha 
impedit mantenir el calendari 
d’entrenaments habitual per 
preparar el Mundial; encara 
tinc molèsties i per a mi enca-
ra segueix sent difícil trobar el 
ritme de carrera. M’està cos-
tant tot molt tot i aconseguir 
la victòria en la primera cursa. 
Seguirem lluitant per recupe-
rar-nos de la lesió i poder tor-
nar a entrenar per combatre 
en aquest campionat que està 
molt atapeït”
Després de Camprodon i Japó, 
l’anoienc Toni Bou lidera el 
campionat amb dos punts 
d’avantatge per davant de Jai-
me Busto i Jeroni Fajardo que 
es troben empatats a la segona 
posició. El proper trial puntu-
able es disputarà el 16 i 17 de 
juny a Andorra.

 



El CE Òdena amateur 
incorpora Jesús Milán 
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TAI-JITSU / LA VEU

Aquest cap de setmana 
a Aranguez (Madrid) 
ha acollit el XIII Cam-

pionat d’Espanya de Nihon 
Tai-jitsu organitzat per la Real 
Federació Espanyola de Kara-
te.
Amb una participació de 280 
competidors de 10 federacions 
autonòmiques, el campionat 
es va iniciar al dissabte a les 4 
de la tarda amb la modalitat de 
kata individual, kata per pare-
lles, expressió tècnica i randori. 
Després de més de cinc hores 
de competició es va procedir a 
l’entrega de premis. Diumen-
ge el matí es varen celebrar les 
modalitats de Goshin Shobu i 
Kumite.
La selecció catalana de Nihon 
Tai.jitsu formada pels millors 
esportistes del club Budokan 
s’endú 18 medalles d’or, 13 de 
plata i 15 de bronze de les 27 
categories en el campionat 
d’Espanya 2018 a Aranjuez.
Enguany, els vilanovins del 
Budokan Vilanova n’han estat 
els principals protagonistes, ja 
que tots els esportistes de la 
Selecció Catalana han pujat al 
pòdium en totes les categories.
L’equip, dirigit per l’iguala-
dí Pere Soler, han participat 
en les modalitats de Kata in-
dividual i parelles, expres-
sió tècnica, randori, defensa 
personal i kumite. L’esforç en 
el constant entrenament i la 

El C.E Budokan de Vilanova del Camí 
domina al Campionat d’Espanya

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

MAREMAR “Dagoll Dagom”Teatre POLIORAMA
26 setembre 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 15.15 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a platea
Direcció, adaptació del text i producció: Dagoll Dagom / Text: inspirat en l'obra "Pericles" de William Shakespeare / Música: inspirada la música i 
lletres de Lluís Llach
Una nena en un camp de refugiats que plora desconsoladament perquè ha perdut als seus pares es troba amb un personatge fantàstic que la 
consola explicant-li la història de Pèricles.
Maremar explica la història d’una família formada per pare, mare i una �lla, que, fugint dels desastres de la guerra, queden separats els uns dels 
altres i passen tota mena de di�cultats i vicissituds �ns que �nalment es poden tornar a reunir quan tota esperança semblava impossible.
Tota la història és una gran metàfora d’una vida plena de pèrdues i naufragis d’una nena refugiada que �nalment també es retroba amb la seva 
família. Maremar vol aportar un bri d’esperança a la dura realitat dels refugiats i dels que han de fugir del seu país per tal de sobreviure.

LA JAULA DE LAS LOCAS Teatre TIVOLI

6 octubre 2018   Viatge - Espectacle    Hora Sortida: 15.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides tercer pis i 
platea

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli Entrades garantides a platea
La jaula de las locas', la nova producció de Nostromo Live, dirigida i protagonitzada per Àngel Llàcer i amb direcció musical de Manu Guix. El muntatge es 

basa en la versió revival del musical de gran format, considerat un dels més in�uents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama Desk 
Adwards l'any 2010.
 
 
 

notable cohesió de la selec-
ció han donat els seus fruits. 
En la categoria sènior, tot i l’al-
ta participació i l’alt nivell dels 
participants, els vilanovins han 
obtingut resultats favorables.
Cal destacar que tots els com-
petidors sènior i junior són 
monitors del C.E Budokan i 
han col·laborat en la prepara-
ció de les categories base de la 
selecció.
Anomenem els medallistes de 
categories base del Budokan 
Vilanova:
Benjamí: Enoc Soler, Guillem 
Ariza, Quelvin Cordeiro, Xavi 
Garcia.
Aleví: Enoc Soler, Guillem 
Ariza, Nayala Rodriguez, 
Hector Cuadros.
Infantil:  Paula Cuadros, Que-
ralt Soler, Antonio Esteban, 
Jan Valls, 
Juvenil: Ramon Larrache, 
Marc Dizy,Jan Nogales, Marc 

Dizy, Aitor Mora, Antonio 
San Roman, Gerard Contre-
ras.
Cadet:  Aaron Alcala, Melani 
Marctos, Jan Mateu, Johanna 
Salces.
Junior: Marc Torilo, David 
Brugues, Irina Gomez, Emma 
Lopez.
Senior: Ana Acedo, Ruben 
Casado, Joel Gomez, José Or-
gaz.
Per desè any consecutiu el 
mestre Pere Soler del C.E Bu-
dokan Vilanova del Camí ha 
aconseguit el triomf de la Fe-
deració Catalana de Karate en 
els campionats d’España. 
El C.E Budokan Vilanova en 
més de 20 anys d’experiència 
en un mètode d’ensenyament 
d’arts marcials per a totes les 
edats, on el principal objectiu 
es de treballar els valors uni-
versal en l’educació i formació 
de les persones.

FUTBOL / LA VEU

Amb la temporada ja fina-
litzada per a l’equip masculí 
amateur de 3a Catalana del CE 
Òdena, el club odenenc anun-
cia el fitxatge del tècnic Jesús 
Milán com a entrenador per a 
la temporada 2018/19.
Des del CE Òdena es vol agrair 
la tasca desenvolupada pel fins 
ara tècnic d’aquest equip, Javi-
er Magdaleno, que ha estat al 
capdavant del conjunt verd-i-
blanc durant dues temporades.
El club odenenc fa un relleu 
doncs, al capdavant del seu 
equip masculí amateur, seguint 
amb la línia d’apostar per a tèc-
nics joves, que ja han estat a la 
casa prèviament, en aquest cas 
com a jugadors, i incorpora al 
club el que fins ara era tècnic 
de l’equip Juvenil del CF Igua-
lada i preparador físic del ma-
teix club, Jesús Milán.
En aquest sentit, des del CE 
Òdena s’encara la temporada 
2018/19 amb il·lusió i nous 
reptes, apostant sempre per 
l’excel·lència en el futbol base 
i per un projecte competitiu i 
d’aposta per la continuïtat de la 
gent de casa en l’amateur.

Les infantils del CHI, al Top-4 
com a líders de grup

Les infantils del CHI, 
al Top-4 com a líders 
de grup

HANDBOL / LA VEU

Últim partit de la segona fase 
per guanyar definitivament 
la plaça de 1r de grup contra 
l’equip que també serà present 
al Top 4 com a millor segon. 
L’Ascó va presentar la mateixa 
defensa que ja se’ns va indiges-
tar al partit d’anada, avançada 
pressionant per tallar pilotes 
que ens costava molt de su-
perar i ens feia perdre  moltes 
passades. 
L’Ascó practica la millor defen-
sa que ens hem trobat fins al 
moment al campionat.
No era ni de lluny el nostre 
millor partit, però tot i així les 
noies van aconseguir arribar 
al descans un gol per sobre 
11-10. En la segona part,  tot i 
mantenir la mateixa tònica, les 
nostres jugadores no van aflui-
xar i ja van aconseguir alguna 
renda mínima de tres o quatre 
gols que van saber mantenir 
fins al final del partit.
Partit dur que ens va fer acabar 
amb quatre jugadores tocades 
físicament i que necessitem 
estiguin al 100% el proper cap 
de setmana,  quan es juga el 
Top 4 que casualment  se  ce-
lebra a Ascó.  Jugadores: 
Aroa Sánchez, Alba Senar, Ju-
dit Solanelles, Èrika Chia, Mè-
lat  Olivé,  Núria Garriga,  
Aina  Hornas,  Júlia Lladó i 
Rebeca Gutiérrez. Entrena-
dors:  Sergio  i Olga Delegats: 
Pilar i Jerson.



42  |  ESPORTS Divendres, 8 de juny de 2018

Aleix Marín i Jordi Matsuoka al podi de salt de llargada.

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del CAI Petromiralles 
Cora Salas va assolir dimecres 
passat, 30 de Maig, un nou rè-
cord d’Igualada absolut en la 
prova del Salt de Llargada, en 
la  seva participació al Con-
trol disputat a les pistes de 
Cambrils.
Cora Salas era 1a en el salt 
de llargada, amb un millor 
intent de 6,34 m., nou rècord 
d’Igualada, millorant els 6,31 
m. de la mateixa atleta a St. 
Cugat el 18 de maig. Amb 
aquest registre, es va quedar 
a únicament 1 cm. del rècord 
de Catalunya Absolut de la 
prova, en poder de Dayana 
Etchenique - F.C. Barcelona - 
assolit el 1995 a Madrid.

Marc Sànchez (CAI) 
participa al Meeting
Internacional d’Andújar

Les medalles d’Argent eren per 
a Aleix Marín en llargada, amb 
7,02 m., per a Nora Taher en 
llargada, amb 5,63 m., per a 
Marta Llagostera en 3.000 m. 
Obstacles, amb 11’58”78, per 
a Jan Roca en 400 m. tanques, 
amb 54”88, i per a Jesús Hurta-
do en 5.000 m.ll. amb 15’12”79.
Eren 3rs. i Bronze Cristina 
Fernández en Disc, amb 32,92 
m. i Adrià Bertran en Javelina, 
amb 49,37 m.
Anna Asensi era 4a en 100 
m.ll. amb 12”78 a la final, i amb 
12”70 en s/f., i també 5a en 200 
m.ll. amb 26”30 a la final, i amb 
26”07 en s/f.. Guillem Carner 
era 4t. en 1.500 m.ll. amb 
3’54”99, seguit de Hakim 
Hamid, 5è amb 4’03”56. Es-
tel·la Marigó era 4ª en 400 m. 
tanques, amb 1’08”34, i 5ª en 
800 m.ll. amb 2’25”81.  Mar-
ta Llagostera era a més 5a 
en 1.500 m.ll. amb 5’04”39, 
i Ayoub Ouchbab 5è en 800 
m.ll. amb 1’59”58, actuant 
fora de concurs.

4 medalles per als 
Sub-20 del CAI                                                                                                                    
També els/les atletes Junior del 
CAI Petromiralles tingueren 
una magnífica actuació a Bar-
celona, assolint 5 medalles, 2 
d’Argent i 3 de Bronze.
Van sobresortir Marina Su-
ria, sots campiona en 5.000 
m.ll. amb  18’48”77, i Bron-
ze en 3.000 m. obstacles amb 
11’53”23, i Hèctor Ramos, sots 
campió en Alçada amb 1,84 m.
Assoliren també sengles me-
dalles de Bronze Naima Ait 
Alibou, 3a en els 800 m.ll. amb 

ATLETISME / LA VEU 

Un total de 17 medalles, 
amb 4 medalles d’Or, 7  
d’Argent i 6 de Bronze,  

assoliren els 32  atletes del C.A.
Igualada Petromiralles parti-
cipants en els campionats de 
Catalunya Sub-18, Sub-20 i 
Sub-23 que, amb una multitu-
dinària participació i un gran 
ambient atlètic es disputaren 
dissabte i diumenge a  l’Estadi 
Serrahima de Barcelona, amb 
org. de la Federació Catalana 
d’Atletisme. Cal ressaltar la ple-
tòrica actuació global dels i les 
atletes anoiencs, assolint a més 
diverses mínimes estatals, di-
versos llocs de finalista, i situ-
ant-se el CAI Petromiralles en 
2n. lloc en categ. Promesa amb 
102 punts pel que fa a l’actuació 
global dels seus atletes, entre 
un total de 44 clubs classificats.

10 medalles per als 
Sub-23 del CAI
Els atletes de categ. Promesa 
del C.A.Igualada Petromira-
lles, tingueren una brillant ac-
tuació al campionat de Catalu-
nya del Serrahima.  Els atletes 
del CAI assoliren 10 medalles 
en total, amb 3 campionats de 
Catalunya, 5 medalles d’Ar-
gent, i 2 Bronzes, i diversos 
llocs de finalista en les proves 
respectives. 
Van sobresortir les actuacions 
de Jordi Yoshinori Matsuoka,  
campió de Catalunya en el Salt 
de Llargada, amb un millor in-
tent de 7,15 m., de Nora Taher, 
campiona en el triple salt, amb 
12,62 m., i de Darío Sirerol, 
campió en el triple salt, amb 
15,24 m.  

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes de categ. Sub-18 del 
C.A. Igualada Petromiralles 
Aitor Caldito i Marta Galló, 
van participar dissabte pas-
sat, 2 de juny, formant part de 
la Selecció espanyola Juvenil 
-formada per 74 atletes, 13 dels 
quals eren catalans -, a la Copa 
Ibérica Juvenil Go-Fit Espa-
nya - Portugal, que es va dur a 
terme a Abrantes (Portugal), i 
en què participaren els atletes 
capdavanters de les diferents 
proves d’Espanya i Portugal.  
Aitor Caldito era 2n i medalla 
d’Argent en el salt de llargada, 
amb un millor intent de 6,99 
m., assolits amb vent de + 2,8 
m/s.  Marta Galló era 3ª en el 
Salt de Llargada fem., amb un 
millor intent de 5,59 m., assolit 
també amb vent de + 2,3 m/s.
La selecció espanyola es va im-
posar a domicili a la Selecció 
de Portugal, 2a classificada. 

Aitor Caldito i Marta 
Galló (CAI), guanyadors 
amb la selecció estatal  

17 medalles per als atletes del CAI Petromiralles 
als Campionats de Catalunya

2’13”84, a 30/100 de l’Argent, 
i Nuria Rey en el llançam. del 
pes, amb 9,58 m.
Iman Beloua era 4a en els 3.000 
m. obstacles amb 12’12”50 i 
Oriol Castells 4t. en la seva 
s/f. dels 100 m. ll. amb 11”48, 
i també 4t en la seva s/f. dels 
200 m.ll. amb 23”06, que no li 
donaven l’accés a les finals cor-
responents.

2 medalles per als 
Juvenils del CAI
Entre la brillant actuació global 
dels atletes del CAI sobresorti-
ren també les dels Juvenils, as-
solint un total de 2 medalles: 1 
d’Or i 1 de Bronze, i diversos 
llocs de finalista en les proves 
respectives.
Marta Garrido es proclamava 
campiona de Catalunya en el 
llançam. de javelina, amb 33,35 
m. i era també 7a en disc, amb 
28,62 m.
La medalla de Bronze era per a 
Carla Alemany en els 2.000 m. 
Obstacles amb 7’36”36, essent 
a més 7a en els 1.500 m.ll. amb 
5’04”28.  Laia Planas era 4ª en 
alçada, amb 1,54 m. i Pol Roca 
també 4t en l’alçada masc. amb 
1,79 m. Ayoub Ait Addi era 4t 
en els 3.000 m.ll. amb  9’14”44. 
Anna Torras era 5a en els 2.000 
m. obstacles amb 8’19”44.
Erik Gutierrez era 6è en mar-
tell, amb 32,87 m. Silvia Ho-
hnhaussen era 7a en triple salt, 
amb 9,84 m. i Martona Segura 
9a en Perxa, amb 2,80 m. Da-
vid Muñoz era 9è en perxa, 
amb 3,45 m., a més d’onzè en 
Javelina amb 38,49 m. Sergi 
Santamaria era 10è en els 1.500 
m.ll. amb 4’19”89.

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A.Igualada Pe-
tromiralles Marc Sánchez, va 
participar divendres passat en 
la prova del Salt d’Alçada cor-
responent al Miting Internaci-
onal Jaén Paraíso Interior, que 
es va dur a terme a la locali-
tat andalusa d’Andújar, amb 
la participació d’atletes d’elit 
estatals i internacionals en les 
diferents proves. Marc Sánc-
hez era 8è en la prova del salt 
d’alçada, amb un millor intent 
de 2,08 m.  El guanyador de la 
prova va ser el veneçolà Eure 
Yañez, amb 2,26 m.      

Abdessamad Oukhelfen par-
ticipa als 5.000 m.ll. al G.P. 
Corrales de Buelna
Abdessamad Oukhelfen era 
10è en la sèrie “A” dels 5.000 
m.ll. amb 14’02”03, marca per-
sonal de l’atleta del CAI, en la 
cursa dominada per Fernando 
Carro - Añares - Rioja - amb 
13’38”66.

Cora Salas (CAI), nou 
rècord d’Igualada en Salt 
de Llargada

David Muñoz era a més 5è en 
la seva s/f. dels 400 m. tanques 
amb 1’05”96, i Jana Roca 6a en 
la 1a s/f. dels 400 m. tanques 
fem., amb  1’13”24, que no els 
donaven l’accés a les finals res-
pectives.

Marina Suria, bronze en 3.000 m. obstacles.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

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



Els guanyadors de la Trail Aigua de Rigat.
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CURSA D’ORIENTACIÓ / LA VEU 

Després de les dues 
últimes proves del 
Campionat d’Espa-

nya 2018 a Navaleno (Sòria), 
Quim Vich va tancar una in-
creïble temporada en l’àmbit 
estatal amb una medalla més 
en la categoria júnior.
L’igualadí resident a Madrid 
des d’aquesta temporada, va 
començar la pretemporada 
lesionat i pràcticament no es 
va poder posar a córrer fins 
que les primeres proves de lli-
ga espanyola havien comen-
çat.
Quim Vich, que va anar a 
viure a Madrid per tal de po-
der pujar el seu rendiment 
esportiu no es va desanimar 
malgrat que les lesions de 
principi d’any i de seguida va 
deixar molt clar quins serien 
els seus dos grans objectius 
de la temporada: aconseguir 
el màxim de medalles pos-
sibles als Campionats d’Es-
panya i aconseguir entrar a 
la selecció estatal sub.20 per 
participar als Campionats del 
món júnior.
L’igualadí va aconseguir dues 
medalles de bronze a la prova 
esprint i als relleus clàssics a 
la primera part dels Campio-
nats d’Espanya a León la pas-
sda Setmana Santa. D’aques-
ta manera encarava de molt 
bona forma la segona part 
del Campionat d’Espanya que 
va tenir lloc aquest cap de 
setmana passat a Navaleno. 
Dissabte al matí va tenir lloc 
la prova de llarga distància on 
va aconseguir una nova me-
dalla de bronze en l’especiali-
tat reina d’aquesta disciplina, 
en un terreny molt tècnic i rà-
pid que va fer les delícies dels 
millors orientadors estatals. 
Dissabte a la tarda, en la pro-
va dels relleus mixtes, no va 
tenir tanta sort i l’equip català 
amb què competia el corre-
dor igualadí va acabar en 4a 
posició a dos minuts del ter-
cer equip classificat.

Josep Martínez i Aida Solà guanyen la 
Cursa Green Run Barri del Sant Crist
ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat a la tar-
da, i dintre dels actes 
de les festes del Barri 

del Sant Crist, es disputava en 
aquest barri igualadí la 23a edi-
ció de la Cursa Popular Green 
Run, enguany novament so-
bre l’itinerari mixt per asfalt i 
camins forestals, d’uns 5 km. 
aproximats, amb sortida de la 
Plaça de la Torre del Requesens 
i arribada al c/Josep Galtés, 
conjuntament amb la 2a Cami-
nada Popular, i amb la novetat 
enguany del 1r Trail Aigua de 
Rigat, sobre un recorregut de 
16 km., i que van comptar amb 
la participació global d’uns 250 
atletes entre les 3 proves.
Els guanyadors absoluts de la 
Cursa Green Run foren el tri-
atleta del CAI Triatló Petromi-
ralles Josep Martínez en mas-
culins, amb 16’38”, i la també 
triatleta del CAI Triatló Petro-
miralles Aida Solà,  guanyado-
ra femenina i 14ª general amb 
19’51”. 
En masculins era 2n Oriol 
Marimon (CAI Triatló Petro-
miralles) amb 16’40”, seguit de 
Carlos Cervera (Oro di Nàpo-
li) 3r amb  17’31”, entrant 4t 
Albert Torres amb 17’45”, i 5è 
Marc Aranda amb 18’05”.

En la general femenina, era 2a i 
19a gral. Yvet Camús (CAI Po-
pular) amb 20’21”, entrant 3a i 
24a gral. Aya Boulbayem (CAI 
Petromiralles) amb 21’06”, 4a i 
31a gral. Assumpta Castelltort 
(CAI Triatló Petromiralles)
amb 22’21” i 5ª i 32ª gral. Va-
nessa Lobo, amb 22’22”.
Els atletes de major edat parti-
cipants foren Ernest Compte i 
Dolors Novellón.  La Camina-
da Popular era no competitiva.

Carlos Fernández i Diana 
Carrasco,  guanyadors del 1r 
Trail Aigua de Rigat 
Pel que fa al 1r Trail Aigua de 
Rigat, cursa disputada sobre 
un recorregut forestal de bai-
xa muntanya de 16 km., els 
guanyadors absoluts van ser 
Carlos Fernández (Infinit Run-
ning) amb 1h. 36m. 16 seg., i 
Diana Carrasco (Us), 19a gral. 
amb 2h. 00m. 27 seg.
En masculins era 2n Esteve 
Camps (Collbaix-Four Fac-
tors) amb 1h. 36m. 55 seg., 
seguit de José Gañan (Lions 4 
Trail) 3r amb 1h. 39m. 08 seg., 
entrant 4t Francisco Blázquez 
(CAI Petromiralles) amb 1h. 
45m. 33 seg., i 5è Lorenzo Hi-
dalgo (Us) amb 1h. 46m. 20 

seg.
En la general femenina, era 2a 
i 36a gral. Neus Forn amb 2h. 
14m. 19 seg., entrant 3a i 48a 
gral. Cristina Tabas (CAI Po-
pular) amb 2h. 25m. 49 seg., 4a 
i 49a gral. Carlota Bertran amb 
2h. 27m. 34 seg.  i 5a i 53a gral. 
Gemma Sabaté (Piri), amb 2h. 
32m. 22 seg.
L’acte de repartiment de tro-
feus i guardons de les curses, 
va comptar amb la participa-
ció de la regidora d’Esports de 
l’Ajuntament d’Igualada Rosa 
M.ª Plassa i de la representant 
de l’Assoc. de Veïns del Barri 
del St. Crist, Lluisa Morcillo, 
acompanyats del Gerent d’Ai-
gua de Rigat, David Gall, del 
President del CAI Petromira-
lles, Lluis Cañamares, i de Car-
me Martin, de Fruites Lluis & 
Carme.
La prova era organitzada per 
l’Associació de Veïns del Barri 
del Sant Crist, amb la col·labo-
ració dels Ajuntaments d’Igua-
lada i de Vilanova del Camí, 
del Club Atlètic Igualada Pe-
tromiralles, i amb el suport de 
Marathon Esports, Aigua de 
Rigat, Super Mas, Fruites Lluis 
i Carme, Cellers Can Figueres  
i Caldo Aneto.
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Quim Vich tancava amb tres 
medalles aquest Campio-
nat d’Espanya, uns resultats 
que molt pocs catalans han 
aconseguit en la categoria 
júnior. Així mateix, destacar 
la medalla de bronze també 
aconseguida en el Campionat 
d’Espanya Universitari.
Finalment, el segon objectiu 
de la temporada no el va po-
der aconseguir per molt poc 
i és que fins al final va lluitar 
per estar entre els quatre cor-
redors que formarien la selec-
ció espanyola 2018, però una 
desqualificació en l’última 
prova de selecció el va deixar 
fora.
Tot i això, ara comença la 
temporada internacional per 
l’igualadí, que el pròxim cap 
de setmana 16 i 17 de juny, 
s’estrenarà en una de les pro-
ves més importants del món, 
el  JUKOLA (Finlàndia), amb 
el seu equip finlandès Pihka-
niskat.

Hat-trick de bronzes per 
Quim Vich al Campionat 
d’Espanya júnior
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JOCS ESCOLARS / LA VEU 

A falta de la Final Naci-
onal de Rítmica Indi-
vidual, la temporada 

dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya acaba amb els 
equips destacats de Catalunya 
de cada esport. La comarca de 
l’Anoia ha tingut representació 
en diferents competicions:
Bàsquet Aleví Femení: Col·le-
gi Monalco, 3a posició i premi 
Valors / Bàsquet Aleví Mascu-
lí: Col·legi Maristes, 5a posi-
ció / Bàsquet Infantil Femení: 
Col·legi Monalco, 5a posició / 
Futbol 7 Aleví Femení: Escola 
Emili Vallès, campió i premi 
Valors / Futbol 7 Infantil Mas-
culí: Escola Emili Vallès, 4a 
posició / Handbol Benjamí Fe-
mení: Col·legi Monalco, 5a po-
sició i premi Valors / Handbol 
Benjamí Masculí: Escola Mow-
gli, 5a posició i premi Valors / 
Handbol Aleví Femení: CH 
Igualada, 2a posició / Voleibol 

Felicitació als prebenjamins de l’HL 
Igualada pels seus èxits recents

Les escoles de l’Anoia tanquen la 
temporada dels Jocs Escolars

HANDBOL / LA VEU 

Aquest passat 2 de juny, 
es va celebrar a “El Ca-
sino” de St. Esteve Ses-

rovires la Vª edició dels Premis 
Goalkeeper. L’acte, organitzat 
per HAND PORTERS va reu-
nir a 150 persones procedents 
de 6 clubs (C.H. Igualada, C.H. 
Vilanova del Camí, C.H. Sant-
pedor, C.H. St.Esteve Sesro-
vires, C.H. St. Llorenç i C.H. 
St Joan Despí). Durant l’esde-
veniment, es va agrair als 79 
porters que formen part de la 
plantilla dels esmentats clubs 
i als 9 entrenadors de porters 
que estan treballant tot l’esforç 
que han fet durant la tempora-
da 2017-2018. 
Aquesta edició, com les ante-
riors, va tenir un agraïment 
especial per a tots els clubs i 
els diferents espònsors pri-
vats que han fet possible la 
realització d’aquest acte. En el 
transcurs dels Premis es van 
lliurar accèssits als porters del 
C.H.Igualada (Judit Solane-
lles), C.H.Vilanova del Camí 
(Xènia Méndez) C.H.Santpe-
dor (Jacob Manrique), C.H. 
St Esteve Sesrovires (Albert 
Caballero), C.H. St. Llorenç 
(Oscar Pardo), C.H. St. Joan 
Despí (Júlia Estany) i un premi 
especial (Premi Goalkeeper) 
per  la Clàudia Sabaté (C.H.St. 
Joan Despí) i per l’Eric Plaza 
(C.H.Igualada). Durant l’acte,  
també es van lliurar samarretes 
commemoratives per a tots els 
porters i els clubs, així com els 

Destacada representació 
igualadina als Premis 
Goalkeeper

trofeus pels guanyadors i di-
versos regals d’índole esportiva 
per a tots els guanyadors.
L’acte va finalitzar amb un so-
par que es va servir en el mateix 
Casino de St.Esteve de Sesrovi-
res, on es van sortejar diversos 
lots de productes esportius. La 
V edició dels Premis Goalkee-
per, va tornar a ser tot un èxit 
i ja s’ha convertit en un “clàs-
sic” de les activitats lúdiques i 
esportives que està centrada al 
voltant dels porters d’handbol. 

Aleví Femení: Igualada VC, 7a 
posició.
A part de la bona trajectòria 
classificatòria, passant les Fi-
nals Comarcals i Territorials i 
dels resultats obtinguts a cada 
partit de la Final Nacional, 
destaquen les valoracions de 
Valors dels nostres equips. En 
total, dels 9 equips de l’Anoia 
participant en Finals Nacio-
nals, 4 dels nostres equips han 
aconseguit el premi als Va-
lors. Des de l’organització dels 
JEEA, el Consell Esportiu de 
l’Anoia valora en positiu el pro-
grama local de Valors en Joc i 
destaca el bon comportament 
dels equips anoiencs als Cam-
pionats.

Diumenge a Igualada vam 
gaudir a la Festa de les Rodes
Tot i el canviant clima que es-
tem vivint aquesta primavera, 
prop de 300 valents van par-

ticipar a la Festa de les Rodes 
d’aquest any. El punt de sortida 
era la plaça Catalunya on, pa-
tins, patinets i bicicletes, van 
encetar els recorreguts. 
L’arriba i el final de festa es va 
fer a la plaça de Cal Font on 
hi havia diferents activitats 
organitzades pels diferents 
col·laboradors. Les estaci-
ons de patinatge van anar a 
càrrec de l’Igualada Femení 
d’Hoquei i l’Igualada Hoquei 
Línia; el Moto Club Igualada 
va muntar un circuit de bike 
trial a través de la seva sec-
ció; El CAI triatló va propo-
sar una transició de Duatló 
aprofitant la quantitat de bi-
cicletes a la plaça.
Aquest cap de setmana, diu-
menge, hi ha prevista la Final 
Nacional de Gimnàstica Rít-
mica Individual a Viladecans 
per tancar els Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya.

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

El Saló de Sessions de 
l’Ajuntament d’Igualada 
va acollir l’equip Preben-

jamí de l’Hoquei Línia Iguala-
da per felicitar-los per quedar 
campions de Catalunya i sub-
campió de la Copa Federació. 
Hi han assistit la plantilla i el 
cos tècnic, la directiva i famili-
ars dels jugadors i, per part del 
consistori, l’alcalde, Marc Cas-
tells, i les regidores d’Esports 
i d’Ensenyament i Joventut, 
Rosa Plassa i Patrícia Illa.

Impuls
neuropsicopedagogia
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Les anoienques de l’INEF United 
tornen a pujar al podi

PATINATGE / LA VEU 

El passat dissabte dia 2 
de juny, les nenes i nen 
de patinatge artístic del 

HC Montbui van disputar el I 
trofeu de l’Associació Guardio-
lenca a Sant Salvador de Guar-
diola. Van realitzar molt bons 
discs amb molt bons resultats 
demostrant els seus progressos 
en el món del Patinatge Artís-
tic i sobretot gaudint al màxim 
d’aquest esport, tant dins de 
pista com fora animant-se i 
enfortint les seves amistats.
Les patinadores del HC 
Montbui varen aconseguir 
diferents podis en vàries cate-
gories. En Iniciació E menors 
van pujar al podi Teresa Rivas 
i Chiara Xaus en 2n i 1r lloc 
respectivament.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge 3 
de juny es va celebrar 
al Pavelló Esportiu la 

Gamba de Vilafranca del Pe-
nedès el III Open AGEGCAT 
de gimnàstica estètica de grup.
El club esportiu INEF BAR-
CELONA UNITED, amb les 
igualadines i anoienques Abril 
Cots, Alba Tort, Aida Moreno 
i Mar Casal, va finalitzar la 
seva participació, un cop més,  
ocupant el lloc més alt del 
podi. Les nostres gimnastes ja 
es preparen per desplaçar-se 
i participar el proper cap de 
setmana del 7 al 10 de juny 
al Campionat del Món que 
es celebra a Budapest on tor-

8 podis per al Patinatge Artístic HC 
Montbui al I Trofeu Guardiolenca

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

OFERTA PEUGEOT 

PVP 3800€
125€ MES EN 
24 QUOTES 
SENSE INTERESSOS

MOD. E BIKE 
EM2 FS 27,5 
PLUS BOSCH 

PERFOR-
MANCE CX

125KM 
AUTONOMIA 

naran a enfrontar-se amb les 
potències de l’est Rússia, Es-
tònia, Ucraïna o equips com 
Finlàndia, Japó i Usa. Desit-

gem que tinguin molta sort i 
les animem a assolir una bona 
posició i a gaudir d’aquest es-
deveniment.

Al podi de Iniciació D ma-
jors van pujar Bettina Valle 
en 1r lloc i Vinyet Ogalla en 
3a posició.
En la categoria Iniciació C, 
Martina Duque va quedar en 
3r lloc.
En quant a la categoria Ini-
ciació B menors, la mont-
buienca Ivet Luque aconse-
guí el 1r lloc amb una molt 
bona puntuació que no bai-

xava del 6.
Una de les nostres vetera-
nes del club, Anna Checa, va 
aconseguir la primera posi-
ció en la seva categoria, Ini-
ciació B majors.
Tanmateix, la nostra parella 
d’artístic de promocional in-
fantil, Benno Carles i Hanna 
Lucena, després de realitzar 
un bon disc, van pujar a podi 
en 1a posició.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Diumenge 3 de juny al 
Igualada Club Gim-
nàstic Aula vam po-

der gaudir de la presència de 
la gran Natàlia García Timo-
feeva, gimnasta internacional 
la qual ha iniciat el seu tercer 
cicle olímpic.
Amb motiu dels 30 anys del 
nostre club es va realitzar una 
Màster class dividida en dos 
torns:
De 9 a13h gimnastes de nivell 
fins a copa IV

L’Igualada CG Aula 
celebra 30 anys amb la 
olímpica Natalia García

De 15 a 19h gimnastes a partir 
de nivell IV copa.
Unes 70 gimnastes de dife-
rents llocs de Catalunya i al-
guna gimnasta de la zona de 
Castelló van poder gaudir de 
la gran Natàlia.
Després de cada torn Natàlia 
ens va sorprendre amb un dels 
seus exercicis obert als pares i 
acompanyants. 
Tot va ser un èxit  i les gimnas-
tes van poder aprendre d’unes 
de les millors gimnastes.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

L’Anoia Club Gimnàstic, 
va participar el passat 
dissabte, de la 3a fase 

de la Copa Catalana de gim-
nàstica artística masculina, 
realitzada a Salt - Girona. En 
la categoria, Promoció 1, van 
competir els gimnastes, José 
Luís Granados, Miquel Canet, 
Pau Alamo i Yago Guitian, 
amb molt bons exercicis i molt 
bones puntuacions. Cal desta-
car el primer lloc a l’aparell de 
salt, del Pau Alamo, el cinquè 
lloc a l’aparell de cavall amb 

arcs de l’Yago Guitian, el vuitè 
lloc a l’aparell de terra i novè 
lloc a l’aparell de cavall amb 
arcs, del José Luís Granados, 
en la classificació per equips 
van obtenir el sisè lloc.
En la categoria de Promoció 
3, van competir, Bernat Mun-
né, Nil López i Oriol Acosta, 
cal destacar les següents po-
sicions, vuitè lloc a salt del 
Bernat Munné, setè lloc a pa-
ral·leles i novè a terra del Nil 
López, i setè lloc a anelles de 
l’Oriol Acosta, en la classifi-
cació per equips van obtenir 
el cinquè lloc.

Pau Alamo, campió de salt 
a la 3a fase de la Copa
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Grans resultats del jove 
igualadí Àlex Canales 
al Campionat d’Europa 
de Trial

GIMNÀSTICA / LA VEU

El dissabte 2 de juny, es 
va celebrar al poliespor-
tiu de Santa Coloma de 

Queralt, el primer festival de 
patinatge artístic organitzat pel 
Club Patinatge Artístic Iguala-
da.
El pavelló es va omplir de gom 
a gom per gaudir durant una 
hora i mitja de les actuacions 
de prop de 90 patinadors i pa-
tinadores de les diferents mo-
dalitats de patinatge.
En grups show, el Club Patí 
Montblanc va presentar el pro-
grama “Dartacan”; el Club Patí 
el Pla de Santa Maria “Mims” 
i el Club Patinatge l’Espluga de 
Francolí “Increïbles”. 
Les tres actuacions van ser molt 
aplaudides, amb una posada en 
escena, vestuari i maquillatge 
espectaculars, demostrant una 
sincronia quasi perfecta, fruit 
de moltes hores d’entrenament.
En Solo Dance, hi van partici-
par dues patinadores del Club 
Patinatge Artístic Torredem-
barra. La benjamina Paula For-
tuny, actual campiona territo-
rial de Tarragona, i la juvenil 
Marina Arbos, quarta classifi-
cada al Campionat de Catalu-
nya d’enguany, van fer gaudir 
el públic amb dues actuacions 
molt elegants i espectaculars.
En modalitat lliure, el públic 
va gaudir de dues actuacions 
de molt nivell. Per una banda 
el Josep Maria Trullols del club 
Patinatge l’Espluga de Franco-
lí, actual sots-campió en cate-
goria juvenil del territorial de 
Tarragona, i que en categoria 
infantil va aconseguir la nove-
na posició al Campionat d’Es-
panya.
I per l’altra, la Maria Tassi-
as del Club Patinatge Artístic 
Mollerussa Pla d’Urgell, actu-
alment quarta classificada en 
categoria cadet al territorial de 
Lleida, i que en categoria aleví 
va aconseguir la sisena posició 
al campionat d’Espanya.
Finalment els patinadors i pa-
tinadores del Club Patinatge 
Artístic Igualada van oferir 3 
actuacions: 
L’obertura i presentació de tot 
l’equip i els espectacles show 
“Swan Lake” i “Llum Interior” 
que havien preparat especial-
ment per l’ocasió. I van demos-
trar que l’esforç havia valgut la 
pena, ja que la resposta del pú-
blic va ser espectacular, sent les 
actuacions més aplaudides de 
la vetllada.

Èxit rotund del festival 
organitzat pel Club 
Patinatge Artístic 
Igualada

Montbui homenatjarà 
Ciriac Grados 

CURSES / LA VEU 

Un grup de 8 valents i 
valentes han superat 
amb un espectacular 

èxit el repte d’anar corrent des 
d’Igualada fins a Sitges. 60 km 
totals de running en un dia que 
el mal temps ha estat aliat de 
l’aventura ja que la temperatura 
ha fet més còmode la pràctica 
esportiva d’aquesta distància. 
El grup de runners anava lide-
rat per Cels Codina, de Piarun-
ning i membre del grup orga-
nitzador que anava seguint un 
track molt revisat, perfeccionat 
i prèviament provat per inten-
tar aconseguir la millor opció 
de trajecte. 
Els acompanyaven dos ciclistes 
amb BTT, Òscar Marcos i Llu-
ís Soriano, aquest últim mem-
bre de l’organització i ambdós 
membres de Piarunning els 
quals donaven suport d’avitua-
llament i controlaven també el 
track en cas de distanciament 
entre els participants.
Durant tot el trajecte es va fer 
el seguiment amb vehicle de 
control per preparar l’avitualla-
ment principal i vetllar per la 
seguretat dels valents/es de la 

Un grup de 8 corredors fan els 60 
quilòmetres d’Igualada a Sitges

ES LLOGA PERRUQUERIA
Sense traspàs

Av. Balmes, 61 - IGUALADA
Tel. 93 803 24 68

mà de Ricard Vives, organitza-
dor, i amb un seguiment de ge-
olocalització gestionat per Rafa 
Moya.
També vam comptar amb el se-
guiment del Víctor Montaner, 
reconegut fisioterapeuta.
Els valents i valentes d’aquesta 
segona edició han estat: Montse 
Asensio, Teresa Segués, Jonat-
han Cañadas, Joan Prieto, Jose 
Antonio González. José Claver, 
Toni Figueras i Cels Codina.
La sortida es va fer a les 5 i pocs 
minuts de la matinada i els 
corredors van estar un total de 
6.25 hores corrent i un total de 
7.30 hores d’expedició per asso-
lir els 60 km de distància entre 

AVI / JOAN TORT

Final del campionat de la 
lliga de veterans 2017/18, 
on els nostres han asso-

lit una còmode vuitena plaça, 
malgrat les dificultats pròpies 
de la temporada, com són les 
indisposicions i  temudes lesi-
ons. Molts partits i minuts ju-
gats amb varis denominadors 
comuns com l’esforç, compro-
mís, companyonia, esportivi-
tat, amistat i per damunt de tots 
aquestos valors, noblesa, una 
qualitat que els blaus han anat 
escampant per tots els terrenys 
de joc.
El futbol veterà incideix d’una 
manera positiva en el món del 
futbol, la passió per la com-
petició, s’uneix al bon gust pel 
bon futbol, la comunió de tot,  

conflueix amb l’amistat de tots 
plegats, jugadors, entrenadors, 
massatgistes, delegats, col·legi-
ats, líniers, personal de mante-
niment i neteja, restauradors, 
on sempre es resolen els partits 
al tercer temps, fent un refrigeri 
ben fresquet a l’estiu o un cafè 
amb llet ben calentó a l´hivern, 
comentat la jugada amb una ri-
alla d’orella a orella.
Aquesta temporada els magní-
fics són: Robert Agramunt, Jor-
di Toribio, Carles Farré, Jordi 
Canals, Diego Picallo, Vicens 
Corbella, Josep Padró, Carlos 
Solís, Pau Ricart, Francisco Se-
villa, Sergi Pérez, Sergi Massip, 
Xavi Moyes, Ivan Valls, Manel 
Cantarell, Xavi Gámez, Joan 
Costa, Ramon Calsina, Xavi 

L’AVI finalitza la lliga en vuitena posició

boscos, vinyes i amb un desni-
vell positiu acumulat superior 
als 900 m.
Espectacular arribada a la plat-
ja de Sitges, tots el corredors 
amb una alegria i un bon am-
bient, que els va acompanyar 
durant tota la sortida. Recepció 
de familiars i amics i tot seguit 
amb la merescuda remullada a 
la platja.
Per acabar, i com a premi de 
l’esforç, una paella per a tothom 
i l’entrega dels diplomes “finis-
her” com a bons campions i 
campiones.
La propera edició de la Iguala-
darunSitges serà d’aquí 2 anys, 
el 7 de juny de 2020.

Cantarell, Ramon Balcells, En-
ric Conill, Alexis Torres, a la 
banqueta Ramonet, direcció 
esportiva Jordi Enrich, treso-
reria Joan Biscarri, presidència 
Josep Ma. Talló. L’Agrupació de 
Futbolistes Veterans d’Igualada 
vol donar els més efusius agra-
ïments a tots els simpatitzants i 
fidels seguidors, que uns partits 
ens gaudeixen i altres ens patei-
xen, a la junta directiva per la 
gran tasca, que fan que l’AVI 
any rere any sigui una realitat, 
a Josep Rovira, per les magní-
fiques fotos que desinteressada-
ment aporta a les nostres crò-
niques, i per últim als mitjans 
de difusió, “L’Enllaç” i “La Veu 
de l’Anoia” per donar altaveu al 
batibull de casa nostra. 

MOTOR / LA VEU

El Campionat d’Europa de 
Trial 2018 segueix el seu curs 
després d’un gran inici en el 
Circuit de Parcmotor Caste-
llolí a Barcelona,   desplaçant els 
dies 26 i 27 de maig de 2018 
fins Miekinia, a 4 km. de Kr-
zeszowice, Polònia, on en la 
categoria Juvenil Àlex Cana-
les (Gas Gas, sent el pilot més 
jove de la seva categoria, amb 
13 anys d’edat), del Moto Club 
Igualada, va tornar a destacar 
amb uns meritoris segon i sisè 
llocs, respectivament.
Bon temps a la petita localitat 
de Miekinia, on s’havien mar-
cat 14 zones que s’havien de 
realitzar a dues voltes, amb un 
total de 54 inscrits.
En la categoria Juvenil, un cop 
més dos pilots procedents de la 
Península Ibèrica, van ocupar 
els llocs més alts, i és que a més 
del guanyador, Pol Medinyà, 
el segon lloc va ser per a Alex 
Canales, mentre que el noruec 
Mats Nilsen (Sherco) ocupava 
al tercer lloc, tots ells separats 
per un sol punt. Per tant la llui-
ta va ser intensa fins a l’última 
zona de l’última volta.
En el punt mig del trial, Ca-
nales liderava amb 25 punts. 
Entre Canales i Nilsen, tots 
dos empatats amb 59, va ser 
necessari comptar el nombre 
de zeros: 12 contra 10 en fa-
vor de Canales.
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CULTURA / LA VEU 

El pati del Museu de 
la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia 

oferirà aquest estiu tres pro-
jeccions a l’aire lliure d’òpera 
i cinema musical, durant tres 
caps de setmana pràcticament 
consecutius. Dimecres es va 
fer la presentació d’aquest 
nou cicle, anomenat Òpera i 
cinema a la fresca i impulsat 
pel departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament, amb 
la presència de l’alcalde, Marc 
Castells, i del regidor titular de 
l’àrea, Pere Camps.
La programació inclourà la 
projecció de l’òpera Manon 
Lescaut de Puccini, el 16 de 
juny dins la iniciativa Liceu a 
la Fresca, del film La La Land 
el 30 de juny i, finalment, el 7 
de juliol, de la pel·lícula tam-
bé musical La bella i la bèstia. 
L’entrada serà gratuïta amb 
l’aforament limitat a 300 loca-
litats i les projeccions es faran 
en versió original subtitulada.

Manon Lescaut, l’enlairament 
de Puccini
El dissabte, 16 de juny, a les 
22h, Igualada es tornarà a su-
mar per quart any consecutiu 
al Liceu a la Fresca, la iniciati-
va que permet veure en nom-
broses ciutats i viles la retrans-
missió en directe d’una òpera 
referent que es representa des 
del principal escenari del país.
En aquesta ocasió, la peça es-
collida és Manon Lescaut, de 
Giacomo Puccini, una nova 
coproducció entre el coliseu 
barceloní, el Palau de les Arts 
de València i el Teatro San 

Carlo de Nàpols. L’acció situa 
l’espectador en el context de 
la immigració de principis del 
segle XX, amb el record d’Ellis 
Island com a rerefons. Inspi-
rada en la novel·la homònima 
de l’abbé Prévost, Puccini va 
obtenir amb Manon Lescaut 
el seu primer gran triomf. La 
història de l’ascensió i caiguda 
de la cortesana Manon va ser 
escrita amb una música arra-
vatadora, fidel als principis del 
verisme i amb l’esquinçament 
precís en pàgines com la cèle-
bre ària Sola, perduta, abban-
donata del quart acte. A partir 
de Manon Lescaut, Puccini 
encadenaria altres grans èxits 
com La Bohème, Tosca o Ma-
dama Butterfly.
Tres aclamats tenors, el 
nord-americà Gregory Kunde, 
el tinerfeny Jorge de León i el 
porto-riqueny Rafael Davila, 
es repartiran en aquesta oca-
sió el paper de Des Grieux. I 
se’ls uniran dues sopranos pel 
rol titular, la ucraïnesa Lud-
myla Monastyrska i la italiana 
Maria Pia Piscitelli, ambdues 
de renom internacional.

La La Land: el renéixer dels 
musicals
Mia (Emma Stone) és una 
jove aspirant a actriu que 
treballa com a cambrera al 
mateix temps que participa 
en càstings. Sebastian (Ryan 
Gosling) és un pianista de jazz 
que es guanya la vida tocant 
en sòrdids tuguris. I tots dos 
s’enamoren. Però la seva gran 
ambició per arribar al cim en 
les seves carreres artístiques 
amenaça amb separar-los.
El director nord-americà Da-

Òpera i cinema musical a la fresca al pati del Museu

mien Chazelle firma la seva 
obra mestra, premiada amb 
sis estatuetes als Òscar de l’any 
2017, set Globus d’Or, vuit pre-
mis de la crítica nord-ameri-
cana i múltiples reconeixe-
ments en altres festivals. Una 
pel·lícula que públic i crítica 
ha coincidit a situar com el 
renéixer dels musicals clàssics 
ben entrat el segle XXI.
La projecció de La La Land 
tindrà lloc el dissabte, 30 de 
juny, també a les 22h al pati 
del Museu de la Pell.

La maduresa de La bella i la 
bèstia
L’última projecció d’aquesta 

primera edició del cicle Òpe-
ra i cinema a la fresca serà La 
bella i la bèstia, la revisió del 
clàssic de Disney, ara amb per-
sonatges reals, estrenada l’any 
passat. Es farà el dissabte, 7 de 
juliol, a les 22h.
Aquest film, també musical, 
explica la història de Bella 
(Emma Watson), una jove bri-
llant i eterna, que somriu amb 
aventures i un món que s’estén 
més enllà dels límits del seu 
poble a França. És indepen-
dent i reservada i no vol saber 
res de l’arrogant Gaston, que 
la persegueix sense descans. 
Tot canvia el dia que el seu 
pare (Kevin Kline) és engar-

jolat al castell d’una horrible 
bèstia i ella proposa canviar-se 
amb ell i quedar reclosa al cas-
tell. De seguida es fa amiga del 
peculiar personal de servei del 
castell, transformats en ob-
jectes per la maledicció d’una 
bruixa, al mateix temps que 
neix una especial relació amb 
la bèstia.
Un muntatge visualment es-
pectacular, amb les maledicci-
ons, la màgia i la fantasia com 
a teló de fons, que fa reflexi-
onar l’espectador al voltant 
de conceptes i valors com el 
respecte, la no discriminació, 
la bellesa interior, l’amistat o 
l’amor.

CINEMA / LA VEU 

Al Teatre municipal 
de l’Ateneu, aquest 
dilluns, més de mig 

centenar d’espectadors van fer 
seva la proposta de visionar 
3000 Nits (2015), el film de la 
directora palestina Mai Masri. 
La pel·lícula estava emmarca-
da en el projecte itinerant “Pa-
lestina amb ulls de dona” de 
la Mostra de Cinema Àrab i 
Mediterrani de Catalunya que 
neix de la necessitat de fer ar-
ribar el cinema palestí fet per 
dones a cada racó del país més 
enllà dels dies de la Mostra a 
la Filmoteca, al barri del Ra-
val de Barcelona. Aquesta gira 

està enquadrada en el projecte 
“Implicant a tota la comunitat 
en la lluita contra les violènci-
es masclistes i la garantia dels 
drets sexuals i reproductius 
de les dones palestines” que 
porten a terme l’ONGD pa-
lestina Health work comittees 
(HWC) i l’Associació Hèlia a 
Cisjordània, i on Sodepau col-
labora donant a conèixer la 
mirada de les dones palestines 
sobre la seva terra i el què allà 
hi passa.
La pel·lícula, 3000 Nits, fou 
una de les més celebrades i 
aplaudides pel públic de la 
desena edició de la Mostra. 
Inspirada en una història real 
i rodada en una presó, el film 

ens explica la història d’una 
mestra palestina recent casada 
que va ser detinguda sota fal-
ses acusacions i empresonada 
en una presó israeliana on va 
donar a llum al seu fill. A tra-
vés la seva lluita per pujar el 
seu fill darrera els barrots, la 
pel·lícula traça el viatge d’una 
jove mare ple d’esperança, 
resiliència i supervivència 
contra tot pronòstic.
Per presentar el film es comp-
tà amb Aritz García, presi-
dent de Sodepau i membre 
de l’equip de la Mostra de 
Cinema Àrab i Mediterrani 
de Catalunya, qui presentà el 
film i que tingué un posterior 
col·loqui amb els espectadors. 

Pantalla Oberta va projectar el film palestí “3000 nits”
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Aquest dissabte els Moi-
xiganguers d’Igualada 
han actuat a la Quar-

ta Quintinada i Campus Joan 
Amades de la Cultura Popu-
lar i Tradicional del Penedès, 
on han demostrat de nou l’alt 
nivell que duen aquesta tem-
porada i el domini amb els 
castells de vuit. Els morats han 
completat la tercera tripleta 
de 8 de l’any, actuant al costat 
dels Castellers de Vilafranca i 
els Castellers de Sant Cugat. 
La Quintinada és una mostra 
gastronòmica que té lloc en el 
marc del Campus Joan Ama-
des. Els assistents van poder 
gaudir de diferents àmbits 
de la cultura popular i tradi-
cional: música, balls, cuina i 
castells. Era la primera vegada 
que la colla igualadina hi era 
convidada a actuar i l’objectiu, 
en una diada de tan nivell, no 
podia ser menys que la triple-
ta de 8. Seguint el programa 

de sempre, els Moixiganguers 
han començat amb la torre de 
vuit amb folre, la tercera de 
l’any i la 21ena de tota la tra-
jectòria de la colla. En segona 
ronda han descarregat el 3 de 
8, castell que s’ha mogut una 
mica en el moment de bai-
xar però després de controlar 
la tremolor, han descarregat 
sense més problemes. En la 
tercera ronda, els morats han 
descarregat el quart 4 de 8 
d’enguany. Han acabat la diada 
amb dos pilars de 5 simultanis 
i seguidament, tres pilars de 4. 
Els Castellers de Vilafranca 
van donar renom a la plaça de 
Sant Quintí després de fer-hi 
la torre de 9 amb folre i ma-
nilles fa dos anys. Aquest any 
han començat la temporada al 
seu alt nivell habitual, després 
de l’ensopegada de la setmana 
anterior a Berga, on van caure 
del 3 de 8 amb agulla, la colla 
del Penedès ha hagut d’aflui-
xar un pèl el ritme. A Sant 
Quintí han descarregat primer 

Tercera tripleta de 8 dels Moixiganguers, enguany
La colla descarrega per tercer cop enguany la torre, el 3 i el 4 de 8 a Sant Quintí de Mediona

la torre de 8 amb folre, segui-
dament el 3 de 9 amb folre i 
han acabat amb el 4 de 8. Per 
la seva banda, els Castellers de 
Sant Cugat, han exhibit dos 
castells de vuit: el quatre i el 

tres, a més del 5 de 7. 

Propera cita: Valls
Els Moixiganguers no paren 
i tenen un calendari ple de 
grans diades i dissabte que ve 

tornen a Valls, a la Diada del 
Pati, per actuar al costat de 
la Colla Joves dels Xiquets de 
Valls, la Colla Jove dels Xi-
quets de Tarragona i els Cas-
tellers de Barcelona. 

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Aquest diumenge, 10 de 
juny, a les 12h, l’Ado-
beria Bella d’Igualada 

obre les seves portes i posa 
tots els seus racons al servei de 
la fotografia. Aquesta és l’acti-
vitat corresponent al mes de 
juny del programa Creactiva’t 
al Museu! i serà conduïda per 
Teresa Llordés, fotògrafa de 
les instantànies que es poden 
veure fins el dia 24 de juny a 
l’exposició Espais recobrats. 
Els nous usos del patrimo-
ni industrial català, que acull 
precisament el Museu de la 
Pell d’Igualada. L’activitat serà 
gratuïta i l’admissió, amb afo-
rament limitat i sense reserva 
prèvia, es farà segons l’ordre 
d’arribada.
En aquest taller familiar, in-
dicat per infants a partir de 
8 anys, es proposarà donar 
cos a un treball col·laboratiu 
per descriure fotogràficament 
aquest antic espai industrial, 
recobrat el 2015. Mòbil o cà-
mera en mà, cada participant 
treballarà conceptes com la 
visió, l’enquadrament i la dis-

tribució dels elements dins 
d’aquest, la llum, la composi-
ció o la distribució dels objec-
tes.
I és que, en aquesta activitat, 
Teresa Llordés es farà acom-
panyar d’uns microperso-
natges que es col·locaran en 
superfícies com parets, esca-
les o portes, per a observar 
les característiques formals 
de l’adoberia: els volums, els 
forats, les textures, les super-
fícies que el configuren. Els 
elements que s’han conservat 
del seu ús original, el caràcter, 
la disposició i els colors dels 
elements que ara la decoren; 
la incidència de la llum sobre 
el mateix espai i sobre els seus 
elements, que generen noves 
sensacions com nostàlgia, 
soledat i aventura. D’aquesta 
manera, la utilització d’aques-

tes figuretes facilitarà l’aproxi-
mació a l’edifici d’una manera 
sensible, observant-lo i analit-
zant-lo, tot donant-li impor-
tància a través de la mirada. 
A través de les fotografies es 
podrà entendre el poder de les 
imatges documentals o creati-
ves per a descriure, analitzar i 
valorar espais com l’Adoberia 
Bella. En acabat, cada parti-
cipant podrà lliurar al Museu 
les millors imatges del seu re-
portatge, de manera que, en-
tre tots, es farà una exposició 
virtual.
Programa Creactiva’t al Mu-
seu!

El programa Creactiva’t al 
Museu! 
Diumenges familiars al Mu-
seu de la Pell reuneix deu 
propostes mensuals molt va-
riades, que van des de tallers 
diversos a contacontes, visites 
o activitats lúdiques. L’objectiu 
és posar en valor l’experiència 
de crear i d’aprendre gaudint 
en família, al voltant de les ex-
posicions temporals i les col-
leccions del Museu, la història 
i l’expressió de la cultura local. 

El programa Creactiva’t al Museu proposa diumenge 
un taller de fotografia a l’Adoberia Bella

L’activitat és gratuïta i 
s’emmarca en el progra-

ma d’activitats fami-
liars que, un cop al mes, 

acosta el Museu de la 
Pell a tots els públics

Aquesta és una iniciativa del 
Museu de la Pell i del depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
amb la col·laboració de l’Es-
cola Municipal d’Art i Disseny 

Gaspar Camps, els Moixigan-
guers d’Igualada, Ingravita, el 
Museu Molí Parerer de Cape-
llades, la Comissió de la Ca-
valcada de Reis d’Igualada i la 
Diputació de Barcelona.



Dimarts, 12  de juny
a les 20:15h en directe des del ROH

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat 

Preus: 
Anticipada: 15€ i 13€ els socis de l’Ateneu
Dia de l’estrena: 18€ i 15€ els socis de l’Ateneu

EL LLAC 
DELS CIGNES
Més informació al web: ateneucinema.cat
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ÒPERA / LA VEU 

El dimarts 12 de juny fi-
nalitza la primera part 
de la temporada de re-

transmissions en directe des 
del Royal Opera House de 
Londres amb el ballet ‘El llac 
dels cignes’ i fins al 28 d’octu-
bre no reprendrem les sessions 
amb  l’òpera ‘Les Valquíries’ de 
Wagner.
En aquesta ocasió The Royal 
Ballet presenta una nova pro-
ducció de l’extraordinari ballet 
de Txaikovski amb coreografia 
addicional de Liam Scarlett i 
escenografia de John MacFar-
lane.
‘El llac dels cignes’ ha tingut un 
paper especial en el reperto-
ri del The Royal Ballet des de 
1934, temporada que el ballet 
estrena una nova producció 
amb coreografia addicional de 
l’artista resident, Liam Scarlett.
Encara que roman fidel al 
text de Petipa-Ivanov, Scar-

lett aporta una nova mirada a 
l’escenificació d’aquest ballet 
clàssic en col·laboració amb el 
seu escenògraf des de fa anys, 
John Macfarlane.
‘El llac dels cignes’ va ser la 
primera partitura de ballet de 

En directe des del Royal Opera House la nova producció 
de ballet ‘El llac dels cignes’ a l’Ateneu Cinema 

Txaikovski. Donat el seu esta-
tus actual, com probablement 
el més estimat i admirat de 
tots els ballets clàssics, resul-
ta  sorprenent que en la seva 
estrena l’any 1877 fora pobra-
ment acollit. 

És gràcies a la producció de 
Marius Petipa i Lev Ivanov de 
1895 com ‘El llac dels cignes’ es 
va convertir en part no només 
de la consciència del ballet, 
sinó també de la més àmplia 
cultura popular. Aquest èxit 

ve assegurat no només per la 
sublim amplitud simfònica 
de la partitura de Txaikovski, 
sinó també pels cridaners con-
trastos coreogràfics entre les 
escenes al Palau Reial de Peti-
pa i les líriques escenes al cos-
tat del llac creades per Ivanov. 
Durada: 180 Min.
Ballet en quatre actes – Nova 
producció
Director Musical: 
Koen Kessels
Coreografia: 
Marius Petipa i Lev Ivanov
Coreografia adicional: Liam 
Scarlett i Frederick Ashton
Dissenys: John Macfarlane

Preu de l’entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  

Les entrades ja es poden com-
prar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i online a 
www.ateneucinema.cat

LLACDELSCIGNES
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MÚSICA / LA VEU 

Aquest dissabte, dia 
9 de juny, a les 9 del 
vespre a la Basílica 

de Santa Maria tindrà lloc la 
interpretació del Requiem de 
Mozart a càrrec de més 150 
cantaires dels cors d’Igualada 
i comarca, l’Orquestra Terres 
de Marca, els solistes, Mont-
serrat Roset, Júlia Brescó, 
Marc Gargallo i Néstor Pin-
dado sota la direcció de Josep 
Miquel Mindán. Un concert 
homenatge al Mestre Joan Just 
i Bertran, en motiu de la con-
memoració dels seixanta anys 
de la primera vegada que s’in-
terpretà aquesta obra de refe-
rència de la música clàssica, 
tan estimada per tots els pú-
blics, a Igualada el Dijous Sant 
de  l’any 1958. El mestre Just 
va concentrar tots els esforços, 
en una època que les coses 
no eren gens fàcils, per a que 
aquesta important obra pu-

gués ser interpretada a Igua-
lada i amb músics (aleshores 
components de la Banda Mu-
nicipal) i cantaires intrínse-
cament igualadins. Seixanta 
anys després s’ha volgut fer un 
homenatge a aquella fita histò-
rica tornant a convocar tots els 
cantaires que desitgessin per a 
preparar l’obra i per això s’ha 
estat treballant des del mes de 
gener. 
Val a dir que l’obra s’ha pogut 
sentir a Igualada en altres di-
ferents edicions, però sempre 
en col·laboració amb orques-
tres i cors procedents d’altres 
ciutats. Dissabte tornarem a 
gaudir d’un esdeveniment au-
tènticament igualadí i anoienc 
atès que, a més de cantaires, 
tant la majoria de músics de 
l’orquestra, com  solistes,  com  
director, o bé han emergit del 
Conservatori de la nostra ciu-
tat o bé hi tenen una vincula-
ció directa. 
Recordem que el cèlebre Re-

quiem de Mozart va ser la dar-
rera obra del geni de Salzburg, 
composta l’any 1791 i que va 
deixar inacabada. Una obra 
envoltada de llegenda i que la 
pel·lícula Amadeus (1984, Mi-
los Forman) va acabar d’afa-
vorir, tot i que l’obra ha gau-
dit des de sempre d’una gran 
estima i devoció pels músics 
i melòmans així com també 

pel gran públic a causa prin-
cipalment de la seva gran for-
ça expressiva i la seva bellesa 
tot apuntant un romanticisme 
embrionari.  La versió que 
s’oferirà és la més coneguda i 
que va completar el seu deixe-
ble i amic, F.X. Süssmayr. 
L’organització de tot l’esdeve-
niment, així com la preparació 
de cors, ha anat a càrrec d’una 

Rèquiem de Mozart participatiu en homenatge al 
mestre Joan Just

comissió creada per l’ocasió, la 
“Comissió 60 anys del Requi-
em de Mozart a Igualada”, la 
producció ha estat de l’entitat 
Contrapunt, i s’ha comptat 
amb el patrocini de l’Ajunta-
ment d’Igualada i la col·labo-
ració de l’Escola de Música 
Conservatori de Grau Mig, 
Joan Just i Bertran, i la Parrò-
quia de Santa Maria. 

MÚSICA / LA VEU 

El proper dissabte 9 de juny 
a les 19:30h al Casal Popular 
d’Igualada, el Foment, tindrà 
lloc el concert de la jove banda 
de pop Estramoni.
Amb passatges més atmosfè-
rics però alhora sense de deixar 
de beure de la tradició pop més 
clàssica del nostre país, Estra-
moni transita a mig camí entre 
unes lletres cuidades i una ins-

trumentació precisa. Establerts 
a Barcelona, ens presentaran 
les cançons del seu primer EP 
‘Una vida millor’.
Estramoni són Marc Tinés 
(veu i guitarra), Joan Sentís 
(guitarra elèctrica), Anna Pe-
nalva (baix), Judit Cortina (te-
clats) i Ignasi Soler (bateria i 
percussió).
El concert es finançarà mit-
jançant la fórmula de la ta-
quilla inversa.

Concert d’Estramoni 
al Casal Popular 
d’Igualada, el Foment

POESIA / LA VEU 

El proper dissabte, dia 
9 de juny, a les 12 del 
migdia a l’espai d’art 

Artèria i com a cloenda del 
Cicle Poesia al Corraló  tin-
drà lloc una lectura poètica i 
la presentació del llibre, Com 
elles, de Mireia Vidal-Conte, 
poeta i compiladora d’aquest 
recull. Es tracta d’una anto-
logia de poetes occidentals 
del segle XX, quaranta poe-
tes dones universals des de 
Virginia Woof fins la por-
tuguesa Eugénia de Vascon-
cellos. Un recull editat per 
Lleonard Muntaner dins 
la col·lecció “la Fosca”, que 
conté poesia traduïda de di-
versos idiomes, per diferents 
autors i autores, i els origi-
nals en català i en castellà. 
Així, a més de les esmentades 
podem trobar les catalanes 
Felícia Fuster o Maria Mercè 
Marçal, les iberoamericanes 
Olga Orozco o Blanca Va-
rela, i altres conegudes com 
Anne Sexton, Dulce Chacón 
o Chantal Maillard, entre 
moltes d’altres.  De fet, l’ori-
gen del llibre fou un espec-
tacle poètic, l’antologia viva 

amb el mateix nom  que es va 
estrenar a Barcelona  l’abril 
de 2014 i que va omplir tot el 
mes la sala Palau i Fabre de 
l’Espai La Seca.

Cloenda del Cicle Poesia al Corraló 
amb Mireia Vidal-Conte

Mireia Vidal-Conte és poe-
ta, traductora i crítica literà-
ria, llicenciada en literatura 
comparada i ciències de la 
informació, ha estat guardo-
nada amb nombrosos pre-
mis de poesia, entre ells el 
Miquel de Palol (2005) i el 
Maria Mercè Marçal (2007). 
Dissabte vinent, a més de 
l’autora-compiladora també 
comptarem amb la presència 
del poeta Miquel de Palol.
Poesia al Corraló ha estat un 
cicle de poesia de primavera 
organitzat per Llegim…? Lli-
breria, que ha comptat amb la 
col·laboració de l’espai d’art 
Artèria, de l’Aplec (Associa-
ció promotora de la Llengua 
Catalana i d’Òmnium Cultu-
ral), amb el referent del poe-
ta Feliu Formosa, resident a 
la nostra ciutat. En les quatre 
sessions hem tingut ocasió 
d’escoltar les poetes Rosa M. 
Arrazola, Marta Pérez Sier-
ra, Josepa Ribera, la poesia 
de l’autora juevo-alemanya 
Else Lasker Schüler, amb tra-
ducció de Feliu Formosa, la 
veu emergent de Sònia Moya 
i dissabte vinent, la sug-
gerent proposta de Mireia 
Vidal-Conte. 

Interpretació del Rèquiem de Mozart l’any 1958
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POESIA-MÚSICA / LA VEU 

L’Associació Cultural 
Galàxia enguany tor-
narà a celebrar el 2n 

Festival Galàctic de Cançó 
d’autor i poesia a la ciutat 
d’Igualada amb la necessitat 
de donar el protagonisme a 
la música pròpia de cançó 
d’autor i de poetes sobretot 
locals amb convidats també 
d’arreu del territori català. 
La finalitat de l’esdeveniment 
i de l’associació que l’organit-
za és donar a conèixer els 
projectes de diferents artistes 
mitjançant un Festival que 
oferirà un concert de música 
i poesia a la ciutat. 
A l’endemà, diumenge, es re-
alitzarà la 2a Jam Galàctica 
de Poesia i Música, també 
per poder donar l’oportu-
nitat a altres artistes locals 
novells i no novells a donar a 
conèixer els seus temes poè-
tics o musicals. Aquest festi-
val pretén oferir alternatives 

culturals a la ciutat i que el 
públic conegui altres estils 
de música i poesia com a no-
ves ofertes culturals i d’oci a 
la ciutat. 

Cinc parelles d’artistes ac-
tuaran al Festival
El Festival Galàctic de cançó 
d’autor i poesia es desenvo-
luparà el dissabte 9 de juny 
a l’Adoberia Cal Granotes 
d’Igualada on hi haurà pro-
gramada una oferta cultural 
d’artistes i amb una dura-
da aproximada de 2 h i 30 
minuts on cantautors/es i 
poetes del nostre territori 
podran interpretar les seves 
cançons pròpies i poemes. 
Començarà a partir de les 19 
h fins les 21’30h aprox. La 
programació del Festival tin-
drà un repertori amb 5 can-
tautors/es i 5 poetes. El for-
mat d’actuació es dividirà en 
6 moments a dalt de l’esce-
nari amb la interpretació del 
cantautor/a + poeta junts: 

Aquest dissabte, 2n Festival Galàctic de cançó d’autor i 
poesia i 2a Jam Galàtica de poesia i música, diumenge

cadascú podrà interpretar 
entre 2-3 temes fent un tast 
de l’art a casa nostra.

A qui podrem escoltar?
Les parelles que es podran 
escoltar al festival són les se-
güents:
- Cecili Ruedas (músic de 
Sallent) amb Eva Carreras 
(poeta de Sallent) i Margari-
da Bernús (poeta de Capella-
des)
- Joan Blau (cantautor de 
Barcelona-Balaguer) acom-
panyat de Gabriel Maria 
Pérez (poeta de Barcelona)
- Ruben Gilgado (cantautor 
basc) amb Josepa Ribera Va-
llès (poeta de Piera).
- Txell Sota (cantautora de 
Barcelona) amb Pol Oña-
te (pianista de Terrassa) i 
Sílvia Bel Fransi (poeta de 
Barcelona).
Quico Tretze (cantautor 
de l’Espelt) acompanyant 
a Maria Santfores (poeta 
d’Igualada)
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TEATRE / LA VEU 

La companyia Teatre al 
detall i La Tresca i la 
Verdesca s’ha endut, 

per votació popular, el Pre-
mi al millor espectacle de La 
Mostra d’Igualada 2018 per 
La nena dels pardals. L’espec-
tacle de teatre musical es va 
poder veure en dues funci-
ons dissabte al matí al Tea-
tre Mercantil dins l’itinerari 
‘Per als no tan petits’ (de 6 a 
12 anys). El premi, concedit 
per l’Ajuntament d’Igualada, 
consisteix en la contractació 
de l’espectacle a la ciutat. En 
aquest cas, es representarà 
en el marc de la Festa Major 
d’Igualada 2019.
La nena dels pardals és un 
espectacle poètic i emoci-
onant sobre els petits he-
rois quotidians, el respecte 
a la vida i la saviesa innata 
dels infants. S’inspira en un 
conte de Sara Pennypacker 
basat en un fet històric. El 
1958, quan Mao Zedong or-
dena exterminar els pardals 
del país perquè es mengen 
el gra –una decisió devas-
tadora que va provocar pla-
gues, fam i la mort d’entre 
30 i 40 milions de xinesos–, 
una nena, la Ming Li, deci-
deix portar-li la contrària i 

seguir les directrius del seu 
cor salvant tots els ocells 
que pot.
Amb el Premi al millor es-
pectacle per votació popular 
de La Mostra d’Igualada, La 
nena dels pardals suma un 
nou reconeixement al seu 
palmarès, després d’endur-se 
el Premi de la Crítica al Mi-
llor espectacle familiar 2017 
atorgat per Recomana el pas-
sat mes de març (coincidint 
amb el Dia Mundial del Tea-
tre) i el Premi Enderrock de 
la Crítica al Millor disc fami-
liar 2017, al febrer, un àlbum 

que recull la banda sonora de 
l’espectacle.
El Premi al millor especta-
cle de La Mostra ha regis-
trat enguany l’emissió de 799 
vots. La nena dels pardals de 
Teatre al detall i La Tresca i 
la Verdesca ha obtingut 95 
vots. Per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats entre 
les companyies participants 
el veredicte té en compte 
l’aforament dels espais d’ac-
tuació. En aquest sentit, La 
nena dels pardals ha obtingut 
el 16,96% del total de vots, 
seguida de Ludo Circus Show 

‘La nena dels pardals’ de Teatre al detall i La Tresca 
i la Verdesca guanya el premi del públic al millor 
espectacle de La Mostra d’Igualada 

de Ludo Circus amb 72 vots 
(14,69% d’acord amb l’afora-
ment) i Kàtia de Ka Teatre 
amb 28 vots (14% d’acord 
amb l’aforament).
El públic ha pogut escollir 
les seves obres preferides a 
través d’unes butlletes que 
incloïen tots els espectacles 
programats a la fira, tant a 
sala com a l’aire lliure. La 
votació s’ha efectuat a l’urna 
centralitzada del Punt d’In-
formació (a la plaça de Cal 
Font durant La Mostra) o bé 
a la bústia del Punt de difu-
sió cultural i turística.  

12 anys votant el millor 
espectacle de La Mostra 
d’Igualada
Aquest és la dotzena edició 
que el públic de La Mostra 
d’Igualada decideix el millor 
espectacle de la fira per vo-
tació popular. Els onze anys 
anteriors el guardó ha es-
tat concedit per la Fundació 
Catalunya – La Pedrera i les 
companyies premiades han 
estat Teatre a la Fuga amb l’es-
pectacle de teatre Contes 1.0 
(2017); Les Bianchis amb l’es-
pectacle de contes, música i 
humor Les Supertietes (2016); 
Guillem Albà & The All In 
Orchestra amb el show Ma-
rabunta (2015); Antonio Díaz 
Cascajosa amb l’espectacle de 
màgia La gran ilusión (2014); 
Teatre Mòbil amb el de clown 
Sense Solta (2013); novament 
Antonio Díaz Cascajosa amb 
la màgia de La asombrosa 
historia de Mr. Snow (2012); 
altre cop Teatre Mòbil amb el 
clown Les Trifulgues dels Ger-
mans Garapinyada (2011); 
Mumusic Circus amb el 
muntatge de circ Merci Bien 
(2010); Egos Petits amb la 
proposta de titelles i musi-
cal En Joan sense por (2009); 
Marcel Gros amb l’espectacle 
de clown Inventari (2008) i el 
Mag Lari amb Secrets (2007).

CULTURA / LA VEU 

Juga a la primera divisió 
d’Alemanya, es diu FC.St.
Pauli, que és el nom d’un 

barri molt popular d’Ham-
burg i els seus seguidors es 
compten per milions a tot el 
món. El marxandatge dels 
seus símbols i colors generen 
molts milions d’euros.
I malgrat tots aquests èxits 
d’imatge i de diners, els seus 
jugadors cobren uns salaris 
moderats i saben que mai 
seran milionaris. El St,Pauli 
dedica els recursos obtin-
guts a la solidaritat i a les 
necessitats socials del dis-
tricte on radica i també a 
les d’altres llocs. Es especi-
alment atent als problemes 
dels immigrants. 

Per primera vegada les xar-
xes socials -que suposem 
majoritàriament utilitzades 
per gent jove- es feien ressò 
a la mateixa hora d’aquesta 
xerrada que Carles Vinyas 
estava fent a AUGA.

Un club de futbol molt diferent, 
xerrada a l’AUGA

MÚSICA / LA VEU 

El proper dimarts 12 de 
juny tindrà lloc un concert 
de l’Orquestra de corda Ad 
Libitum de l’Escola i Con-
servatori Municipal de Mú-
sica d’Igualada dirigida per 
Pep Massana a l’Asil del Sant 
Crist d’Igualada. Interpreta-
ran obres de Vivaldi, Jakson i 
Händel, entre d’altres. El con-
cert serà gratuït.
Per altra banda també di-
marts dia 12 de juny a les vuit 
del vespre podrem escoltar 
un concert de cant a càrrec 
de Laia Armengol i Anna Mi-
randa, a l’auditori de l’Escola 
de Música.
La Laia i l’Anna enguany aca-
ben els seus estudis de Grau 
Professional de Cant al Con-

servatori de Música d’Igua-
lada i ens oferiran un bonic 
programa, acompanyats per 
la pianista Maria J. M. De 
Arenzana.  
I el proper dimecres dia 13 
de juny a les set de la tarda 
podrem escoltar un concert 
de clarinet a càrrec de Niels 
Knudsen i Eudald Font.
En Niels i l’Eudald son uns 
joves alumnes que enguany 
acaben els seus estudis de 
Grau Professional al Conser-
vatori de Música d’Igualada. 
Ens oferiran un bonic pro-
grama, acompanyats per la 
pianista Maria J. M. De Aren-
zana.
Preu: Gratuït
Tots els concerts els organit-
za: Escola Municipal de Mú-
sica d’Igualada.

Propers concerts a 
l’Escola de Música

I el proper dilluns, TERRA 
TEATRE farà la narració ve-
rídica dels últims dies de la 
Catalunya Republicana a la 
vigília que una quarantena 
de socis d’Auga faran el viat-
ge “La Ruta de l’Exili”.



Entrevista arriscada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Entre els milers i milers d’entre-
vistes que realitzà Joan Armen-
gol Costa, destaca la que va fer 

al domador Luigi Gerardi
Fou el 7 d’octubre de1959, durant 
l’actuació del “Circo Mexicain”, que 
era instal·lat al “lugar de costumbre” 
(“Camp de l’escorça”), tocant al pas-
seig Verdaguer. El Joan, micròfon 
en mà, entrà dintre de la gàbia dels 
lleons, per entrevistar al domador 
italià.
La conversa es va emetre per l’emis-
sora de Ràdio Igualada. La notícia 
fou recollida per la premsa local i na-

cional, i nosaltres la vàrem publicar 
a la revista “Circo”
El dia 26 d’agost de1961, el “Diario 
de Barcelona” publicà unes fotografi-
es de l’atac que els lleons del mateix 
Gerardi, actuant a Dinamarca (Co-
penhague), li causaren més de vint 
ferides. En un dels retrats es podia 
veurer el domador, sota les urpes de 
la fera. Aquesta informació confir-
mà com, en aquella ocasió, el locutor 
igualadí va arriscar-se, demostrant, 
una vegada més, la seva professiona-
litat periodística.
Foto: Salvador Masachs. 
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MÚSICA / LA VEU 

Aquest dissabte dia 9 
de juny a Sant Magí 
(21:30h.) l’esperit i la 

música de  Johann Sebastian 
Bach seran els grans protago-
nistes de la nit, en el concert 
inaugural de les Nits Musicals 
de la Brufaganya 2018, en el 
setè any de la seva celebració.
Diu Ton Koopman, gran es-
pecialista en música barro-
ca, que Bach és el músic més 
gran. És un geni a l’altura 
d’altres figures de l’art com 
Leonardo da Vinci, o Miquel 
Àngel. Després venen altres 
compositors com Mozart, 
Monteverdi, Beethoven, Hän-
del... però no n’hi ha cap com 
Bach. És una opinió bastant 
compartida.
Tindrem ocasió d’escoltar la 
bellesa sense límits de la mú-
sica de Bach amb la interpre-

tació del Concert per a clave-
cí en re menor, BWV 1052, 
el Concert per a oboè i violí 
en do menor BWV 1060R i 
el Concert de Brandenburg 
núm. 5 BWV 1050, tres obres 
amb fragments d’un gran en-
cant, destacant per damunt 
de tot el Concert de Bran-
denburg i l’Adagio del concert 
per oboè i violí, d’una bellesa 

excepcional.
L’Orquestra Barroca Vespres 
d’Arnadí serà l’encarregada 
d’interpretar aquesta músi-
ca excelsa enmig dels parat-
ges també bellíssims de la 
Brufaganya que enguany ens 
ofereix un aspecte fastuós: el 
verd dels camps de blat i dels 
arbres del bosc amb espurnes 
del groc de la ginesta i el ver-

La bellesa sense límits de la música de Bach a les Nits 
Musicals de la Brufaganya

mell de les roselles que resse-
gueixen els camins i marges. 
Natura i música en perfecta 
harmonia.
Els propers mesos seran el Cor 
de Cambra Lieder Càmera el 
mes de juliol,  The Gospel Viu 
Choir el mes d’Agost i el DUO 
DeLIS els qui completaran  la 
programació d’aquest any de 
les Nits Musicals.

POESIA / LA VEU 

El poema «El meu abril llu-
nyà», de Lleonard del Rio i 
Campmajó, ha obtingut el 
Diploma d’Honor Especial 
del Capítol Nobiliari dels Ho-
mes del Paratge del Principat 
de Catalunya, un dels prin-
cipals guardons de la convo-
catòria. És tracta d’un treball 
dedicat a la mare del poeta 
que optava al XVI Certamen 
Nacional de Poesia Catalana, 
convocat pel Centre Cultural 
Sant Joan de Viladecans. En 
aquest Centre es realitzà,  el 
passat 19 de maig, el solemne 
lliurament de premis al que 
Del Rio no hi pogué assistir.
El jurat qualificador ha estat 
format per l’escriptor i poeta 
Eliseu Massana Estrada, com 
a president; Montserrat Ca-
sanoves Monmany, poetessa 
diplomada, com a secretària; 
i Isidre Vendrell Ros, mestre 
en Noble Rim, com a vocal.
Recordem que Lleonard del 
Rio va aconseguir l’any pas-
sat en aquest mateix concurs, 
el Trofeu Memorial Manu-
el Tosca, que el priva durant 
tres anys a tornar-se a presen-
tar en aquest premi.

El poeta Lleonard 
del Rio, premiat a 
Viladecans

Lleonard del Rio va 
aconseguir l’any passat 
en aquest mateix con-
curs, el Trofeu Memo-

rial Manuel Tosca

MÚSICA / LA VEU 

El dijous 14 de juny es do-
narà el tret de sortida a la 
sisena edició de l’Estival de 
Jazz a la ciutat d’Igualada 
amb la projecció de la pel-
lícula “Nostalgia del hogar” 
de Martin Scorsese al pati de 
l’Ateneu igualadí. El festival 
s’allargarà fins el divendres 
22 de juny i oferirà un total 

de 6 propostes variades, la ma-
joria gratuïtes i a l’aire lliure. 
Seguint les motivacions que 
han fet arribar a la sisena edi-
ció, l’Estival manté l’objectiu 
d’acostar el jazz a tot tipus de 
públic amb la programació de 
músics que conformen la po-
tent escena jazzística catalana 
com Fernando Brox quartet o 
Guillem Arnedo Band & Ce-
leste Alías. Comparteixen car-

tell amb el grup de “boogaloo” 
Boogalizer i el recent projecte 
en solitari de la cantant Edna 
Sey, coneguda pel seu recorre-
gut amb The Sey Sisters.
L’Estival de Jazz arriba ja a la 
seva sisena edició consoli-
dant-se com un dels festivals 
de jazz imprescindibles de Ca-
talunya per l’impuls que dóna 
a les noves fornades del jazz 
català, sobretot amb la cele-

Dijous começa la 6a edició de l’Estival de Jazz
brada Carta Blanca. Desta-
ca el seu caràcter innova-
dor, amb voluntat d’explorar 
i descobrir nous espais de la 
ciutat a través del jazz, amb 
propostes que s’apropen a 
tot tipus de públic.
En la propera edició de La 
Veu oferirem una àmplia 
informació sobre l’Estival 
de Jazz.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

A propòsit de l’Exposició –al Casal Popular d’Igualada, 
el Foment- sobre la Montserrat Roig

A la nostra ciutat, i a les dependències del Ca-
sal Popular d’Igualada, el Foment, després 
d’una atenta mirada a una lloable Exposició 

“Montserrat Roig, crònica d’un temps i d’un país”; jo 
mateixa, des d’una merescuda consideració amb el lle-
gat de tantes i tantes dones, una vegada més he pogut 
participar d’un esdeveniment en homenatge a aques-
ta gran dona i escriptora. En aquest sentit, i a partir 
d’un acte centrat en tres blocs, vaig voler presentar: un 
perfil biogràfic de l’escriptora, una dedicatòria “post 
mortem” i, a un nivell molt testimonial, posar en va-
lor l’abast del patrimoni literari i ideològic dels seus 
primers anys d’escriptora; així com rememorar  fins a 
quin punt va incidir en tot un col·lectiu de joves estu-
diants universitàries, i en particular sobre mi mateixa, 
a mitjan dels 70. 
Efectivament, la Montserrat, escriptora que vaig 
conèixer amb la lectura de les seves primeres obres 
era una dona jove, especialment vinculada a la famí-
lia i a tot un context generacional molt castigat en els 
seus anhels de llibertat i; per tant, molt sensible i con-
testatari contra la realitat política i social de l’Espanya 
de la Dictadura. Una aproximació a aquella iniciàtica 
literatura, repleta de retrats intimistes i força  autobi-
ogràfics va marcar-me prou en la línia de considerar 

GRAVAT. SERIGRAFIA
Col·lectiva dels treballs realitzats 
per l’alumnat dels tallers de gravat 
i serigrafia durant el curs 2017-
2018,.
Del 4 al 30 de juny a la sala 
d’exposicions de la Gaspar 
Camps. 

SCRAPBOOK: MOLT 
MÉS QUE PAPERS
Alicia Artigas.
Amb el paper com a base l’Alí-
cia Artigas crea delicats objectes 
d’scrapbook: Des d’un àlbum de 
records fins a una càmera de fotos.
Del 2 de maig al 25 de juny al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

ESPAIS RECOBRATS. 
ELS NOUS USOS DEL 
PATRIMONI CATALÀ
Recorregut gràfic per diverses in-
tervencions en espais industrials 

que s’han dut a terme al llarg de les 
últimes dècades a Catalunya.
Del 20 de maig al 24 de juny al Mu-
seu de la Pell.

TALLER 
D’ENQUADERNACIÓ. 
20ANY S CREANT 
ESCOLA
Durant 20 anys, moltes persones han 
dedicat part del seu temps de lleure 
a l’aprenentatge de relligar llibres.
Del 5 al 26 de juny al vestíbul de 
l’Ateneu.

SEBASTIAN FELIPE 
BECERRA LOPEZ
Premi Ciutat d’Igualada d’Art Di-
gital Jaume Graells 2017. 
L’autor bolca els seus coneixements 
i experiències en la primera mostra 
individual com a il·lustrador
Fins el 10 de juny a la Sala Munici-
pal  d’Exposicions.

POMPEU FABRA
L’any 2018 està dedicat a commemo-
rar la figura i l’obra de Pompeu Fa-
bra per celebrar els 150 anys del seu 
naixement i els 100 de la publicació 
de la Gramàtica catalana.
Del 4 al 25 de juny al vestíbul de la 
Biblioteca Central.

ELS MONSTRES DELS 
LLIBRES
Les escoles d’Igualada que han par-
ticipat en el projecte de foment de la 
lectura «Els monstres dels llibres», 
exposen el monstre que han fet a 
l’aula, basat en les històries que han 
llegit.
Del 15 de maig al 15 de juny a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca.

TALLER 
D’ENQUADERNACIÓ 
DE L’ATENEU, 20 ANYS 
CREANT ESCOLA

Exposició de diferents treballs, 
material d’arxiu i fotografies sobre 
l’art i l’ofici de l’enquadernació ar-
tesanal .
Del 5 al 26 de juny al vestíbul de 
l’Ateneu.

MONTSERRAT ROIG. 
CRONISTA D’UN 
TEMPS I D’UN PAÍS
Vintena de fotografies de Pilar Ay-
merich, l’arxiu familiar Sempere 
Roig i el fons Montserrat Roig de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya..
De l’1 al 21 de juny al Casal Popu-
lar el Foment.

PUNTES DE COIXÍ I 
MANUALITATS
Mostra dels treballs fets per les 
alumnes de puntes de coixí i 
manualitats. Creacions fetes amb 
molt detallisme i dedicació.
Del 10 al 23 de juny a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions de la Pobla 
de Claramunt

EXPOSICIONS

a aquesta autora com a un veritable referent 
en aquells dies de trànsit de COU cap als pri-
mers anys de carrera universitària, estrenada 
al curs 1973-1974. Això és, em vaig quedar 
amb aquella Montserrat, jove i ja incansable 
autora, d’aquells anys en què es va treure la 
llicenciatura de Filosofia i Lletres i dels seus 
inicis en camp del periodisme.
La Montserrat Roig, dona, catalana, d’esquer-
res i feminista, però escriptora de professió, 
va ser no solament pel contingut temàtic de 
les seves obres sinó pel rere fons del seu com-
promís polític una dona més que valenta i 
exemplar. Ella,  dotada d’una elevada huma-
nitat, lluny de petulàncies, mai no va ser recelosa de 
compartir-se en tota mena d’actes, reunions o tertúlies 
amb jovenetes eixelebrades i encara immadures com 
era jo (amb poc més de divuit anys) d’ençà aquells dies 
en què personalment la vaig conèixer -que no desco-
brir, ja que m’havia llegit i rellegit aquelles insupera-
bles “Molta roba i poc sabó...i tan neta que la volen” 
i “Ramona Adéu”- en una xerrada casual, en aquell 
escenari estudiantil tan nostre del patí de Lletres de 
la Universitat de Barcelona, durant un descans de la 
celebració de les I Jornades Catalanes de la Dona, al 
maig del 76.
Em va captivar el fet que, per aquell temps, ella, ja se 
sentia cridada a fer la revolució, una revolució en dos 
fronts: un per al seu estimat país i l’altre per a la lluita 
decidida al costat de les seves companyes, les dones, 
les que considerava com a les perdedores de sempre. 
Seguidament, va escriure unes obres tan comprome-
ses com: “El temps de les cireres” i “L’hora violeta”, que 
em van més que entusiasmar; a més d’aquell seguit de 
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publicacions que havien de convertir-la en una verita-
ble escriptora del món.
Pesarosa i trista va ser la coneixença de la desgraciada 
notícia d’una malaltia que, ben entrada la tardor del 
91, va portar-la a un fatal desenllaç aquell dissortat 10 
de novembre; i, en què al costat dels seus més propers, 
entre les grisors d’un dia 11, vaig acompanyar les seves 
despulles en un nínxol d’un cinquè pis del Cementiri 
de Montjuïc. 
Òbviament, al capdavall, entenc que tal vegada són –
precisament- aquestes obres esmentades les que més 
permeten de descobrir el procés de presa de consci-
encia política i feminista, àdhuc literària, d’aquesta 
dona excepcional; creacions d’una etapa que estimo 
d’inexcusable descoberta per a la joventut dels nos-
tres dies. Tanmateix, i en el transcendir de la seva 
vasta producció, em remeto a elogiar les seves sàvies 
paraules: “El millor antídot contra la intolerància i 
contra el totalitarisme sempre serà la cultura, l’opció 
més revolucionaria a llarg termini”.

Se’ns presenta una dona que hauria de 
ser d’inexcusable descoberta per a la 

joventut dels nostres dies, com ho va ser 
per a tot una generació d’estudiants a la 

dècada dels 70



DILLUNS 11  

TEATRE
Igualada 

“Els darrers dies de la Catalunya republica-
na” a càrrec de Terra Teatre. Narració verí-
dica d’uns dies dramàtics viscuts per l’his-
toriador, escriptor i política Antoni Rovira 
i Virgili. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 12 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Angoixa/ansietat, 
un viatge a l’intern”.
El psicòleg Ramon Creus Pardines reflexi-
ona en aquest llibre sobre la seva experièn-
cia personal amb l’angoixa i l’ansietat
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

DANSA
Igualada 

Finalitza la primera part de la temporada 
de retransmissions en directe des del Royal 
Opera House de Londres amb el ballet ‘El 
llac dels cignes’.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema

MÚSICA
Igualada 

Concert de l’Orquestra de corda Ad Libi-
tum de l’Escola i Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada dirigida per Pep 
Massana. Interpretaran obres de Vivaldi, 
Jakson i Händel, entre d’altres.
Dimarts a les 6 de la tarda a l’Asil del Sant 
Crist.

MÚSICA
Igualada 

Concert de cant a càrrec de Laia Armengol 
i Anna Miranda que ens oferiran un bo-
nic programa, acompanyats per la pianista 
Maria J. M. De Arenzana.
Dimarts a les 8 del vespre a l’auditori de 
l’Escola de Música.

DIMECRES 13 

XERRADA
Igualada 

“Alternatives al litigi judicial en la reso-
lució de conflictes en l’àmbit familiar”. A 
càrrec de Pascual Ortuño, jutge de família, 

DIVENDRES 8 

MÚSICA
Igualada 

Paraula de 4 cordes! Concert on les parau-
les en forma de poesia infantil i la música 
s’uneixen en un recital, on la imaginació 
vola. Dirigit per Ana Gutiérrez i amb la 
col·laboració de Maria Santfores Salla re-
citant.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CLUB TERRITORI FANTÀSTIC
Igualada 

Nova trobada del club jove de la Biblioteca 
especialitzat en novel·les de fantasia. En 
aquesta ocasió comentaran la novel·la de 
Ransom Riggs “lLa llar de miss Peregrine 
per a nens peculiars”.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

DISSABTE 9

MÚSICA
Igualada 

Concert de final de curs de la coral infan-
til Gatzara. Com cada any, la coral infantil 
Gatzara, a inicis de juny organitza un con-
cert on mostra tota la feina feta durant el 
curs i així celebrar l’entrada a l’estiu.
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA/POESIA
Igualada 

2n Festival Galàctic de cançó d’autor i po-
esia. Enguany es donaran a conèixer pro-
jectes de diferents artistes de la comarca 
amb acompanyament d’altres artistes d’ar-
reu del territori català.
Dissabte  a partir de les 7 de la tarda a 
l’antiga adoberia Cal Granotes

POESIA
Igualada 

Cicle Poesia al Corraló. Tindrà lloc una 
lectura poètica i la presentació del llibre, 
“Com elles”, de Mireia Vidal-Conte, poeta.
Dissabte  a les 12 del migdia a Artèria, 
espai d’art.

MÚSICA
Igualada 

“Rèquiem de Mozart (participatiu). 
Homenatge al mestre Joan Just. Comme-
moració dels seixanta anys de la primera 
interpretació del Requiem de Mozart l’any 
1958. Amb l’Orquestra Terres de Marca i 
el cor compost per cantaires d’Igualada i 
comarca

MÚSICA
Igualada 

Concert a càrrec de la jove banda de pop 
Estramoni que ens presentaran les can-
çons del seu primer EP ‘Una vida millor’.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Casal Po-
pular El Foment.

APLEC DE LA SARDANA
Calaf 

3r Aplec de la sardana amb la participació 
de les cobles Camps i Lluïsos. Concurs de 
colles improvisades.
Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça 
Barcelona’92

DIUMENGE 10  

MÚSICA I POESIA
Igualada 

2a Jam Galàctica de poesia i música. Tens 
l’oportunitat de recitar poesia, cantar, tocar 
un instrument,...
Diumenge a les 7 de la tarda a la Bastida

CREACTIVA’T AL MUSEU
Igualada 

Taller de fotografia a l’Adoberia Bella per 
infants a partir de 8 anys. Serà conduït per
Teresa Llordés, fotògrafa de les instantà-
nies que es poden veure fins el dia 24 de 
juny a l’exposició Espais recobrats. Els 
nous usos del patrimoni industrial català,
Diumenge a les 12 del migdia a l’Adoberia 
Bella

CINEMA FAMILIAR
Piera 

Sessió de cinema per a tota la família amb 
la projecció de “Wonder”..
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

TEATRE
Òdena 

Marcel Tomàs, un dels millors actors cò-
mics del país presenta el seu nou especta-
cle en solitari HOTOT. Tomàs, un virtu-
ós del gest còmic, presenta un espectacle 
d’humor total, imprevisible i sorprenent. 
Un cabaret modern on interpreta, canta i 
balla.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Centre Unió Agrícola

SARDANES
Vilanova del Camí 

Ballada de sardanes organitzada per la co-
lla sardanista vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
del Mercat

Connie Capdevila, psicòloga mediadora, 
Cristina Martínez, psicòloga mediadora i 
Guillermo Matioli, psicòleg
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 

La darrera lectura de curs del Club de lec-
tura en català serà aquest volum d’articles 
de Carles Capdevila, “La vida que aprenc”.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre ‘Las Aventuras de los 
MiniFop’s’ de Natasha Peterson, una histò-
ria plena de fantasia i màgia 
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la sala 
de socis de l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Concert de clarinet a càrrec de Niels 
Knudsen i Eudald Font que ens oferiran 
un bonic programa, acompanyats per la 
pianista Maria J. M. De Arenzana.
Dimecres a les 7 de la tarda a l’auditori de 
l’Escola de Música.

MÀGIA
Piera 

Un espectacle ple de màgia i diversió per 
acomiadar el curs i donar la benvinguda a 
l’estiu. Un espectacle molt especial on di-
rem adéu a la Rusqui”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca

XERRADA
Òdena 

Xerrada sobre la “sexualitat femenina 
a la tercera edat”. A càrrec de Verònica 
Amezcúa (psicòloga, formadora i media-
dora del Centre Avancem d’Òdena).
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda al Centre 
cívic del Pla d’Òdena

DIJOUS 14

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 

Cinema a la fresca. Produïda per Mar-
tin Scorsese, ‘The Blues’ es una sèrie de 
pel·lícules personals dirigides per alguns 
dels directors més importants dels darrers 
temps, que capturen l’essència de la música 
blues.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit a l’Ateneu Igua-
ladí.
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Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)





El Jurassic de Bayona
Estrena • Jurassic World, el reino caido

RAMON ROBERT / 

A l’any 1993 es va estrenar Juras-
sic Parc, acumulant una taqui-
lla mundial per sobre els mil 

milions de dòlars.  El relat sobre els 
dinosaures contemporanis no ha dei-
xat de créixer en ambició, popularitat 
i resultats comercials. Ara ens arriba 
la que serà la cinquena pel·lícula de 
la sèrie, Jurassic World: El reino caido, 
amb la novetat que ha estat realitzada 
per un jove cineasta català, J.A.Bayo-
na, al qual va fitxar el mateix Steven 
Spielberg.  Amb ampli pressupost de 
producció i innegable talent per a fer 
cinema, ambdós han col·laborat en la 
que segur que serà una de les pel.lícu-

les més comercials de l’any.
Amb tota l’emoció i esperit d’aventura 
d’una de les nissagues més populars 
i reeixides de la història del cinema, 
aquest nou lliurament compta amb els 
personatges i dinosaures ja coneguts, 
als quals s’uneixen noves espècies més 
aterridores que mai. Quan el volcà de 
l’illa Nubla entra en erupció, Owen 
(Chris Pratt) i Claire (Bryce Dallas 
Howard) posen en marxa un pla per 
protegir els dinosaures de l’extinció.  
Quan arriben a l’illa, ja inestable per 
l’erupció del volcà, descobreixen una 
conspiració que podria convertir el 
nostre planeta en un lloc amenaçat per 
un insospitat perill, quelcom  no vist 
des de temps prehistòrics

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com

CURSOS 
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2018/19
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Els orígens del blues
El racó del cineclub •  Nostalgia del hogar

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 14 de juny, a les 10 del 
vespre als jardins de L’Ateneu, i 
en el marc de l’Estival de Jazz, 

el Cineclub presenta la producció 
nord-americana del 2013 Nostalgia 
del hogar, dirigida per Martin Scorse-
se. Primera d’una sèrie de pel·lícules 
sobre el blues i la seva influència en la 
música actual, del rythm & blues o el 
country al rock & roll i l’hip hop, ens 
remet als seus orígens, a Mali i a les 

plantacions de cotó i els bars del delta 
del Mississippi, cercant el seu esperit a 
través de les imatges d’arxiu o les gra-
vacions originals de gent com Taj Ma-
hal, Corey Harrus, Alik Fraka Tource 
o Salif Keita.
En la filmografía de Scorsese, tenen 
gran importància els documentals 
sobre cinema i també, com en aquest 
cas, sobre música, doncs a més del 
treball esmentat, hem de destacar-ne 
d’altres com els que va fer sobre Geor-
ge Harrison i els Rolling Stones

Pur Polanski 
Estrena •  Basada en hechos reales

RAMON ROBERT/ 

E l director Roman Polanski va 
néixer a París el 1933, fill d’un 
matrimoni d’emigrants jueus 

polonesos. Realitzaria el seu primer 
llargmetratge,  El ganivet a l’aigua 
(1961) a Polònia. 56 anys després, 20 
pel·lícules més tard, i després d’haver 
fet cinema en distints països del món, 
el ja octogenari, però sempre interes-
sant i de vegades polèmic cineasta ens 
presenta la seva nova pel·lícula, de tí-
tol Basada en hechos reales.
Amb papers rellevants per a Emma-
nuelle Seigner (que es la tercera dona 

de Polanski), Eva Green i Vincent 
Pérez, en aquest thriller psicològic 
es desenvolupa un relat cent per cent 
polanskià.  Delphine (E. Seigner) és 
una sensible i turmentada novel·lista 
d’èxit, paralitzada davant la idea d’ha-
ver de començar a escriure una nova 
novel·la. El seu camí es creua llavors 
amb el de Elle (Eva Green), una jove 
encantadora, intel·ligent i intuïtiva. 
Elle comprèn a Delphine millor que 
ningú, i aviat es converteix en la seva 
confident. Delphine li obre les portes 
del seu cor, sense saber quin misteri 
hi ha darrere el rostre dolç de la seva 
nova i enigmàtica amiga.



HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS
Estats Units. Ciència-ficció. De Ron Howard. Amb Alden 
Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrel-
son.  
Mitjançant un seguit sèrie d’increïbles aventures pel fosc i 
perillós inframón criminal, el jove Han Solo es fa amic del 
poderós Chewbacca, el seu futur pilot, i coneix al famós ju-
gador Lando Calrissian, en un periple que marcarà el futur 
immediat d’un dels herois més característics de la galàxia

EL BUEN MAESTRO
França. Comèdia dramàtica. D’ Olivier Ayache-Vidal. 
Amb Denis Podalydès, Léa Drucker, Pauline Huruguen.
François Foucault, de quaranta anys, és professor de litera-
tura en el prestigiós institut de París, Henri IV. Una sèrie de 
circumstàncies l’obliguen a deixar el seu lloc i a acceptar una 
plaça en un institut de l’extraradi de la ciutat, en una zona 
conflictiva. François es tem el pitjor.

JURASSIC WORLD : EL REINO CAIDO
Estats Units. De J.A.Bayona. Amb Chris Pratt, Bryce Da-
llas Howard, James Cromwell
Una erupció volcànica amenaça els dinosaures restants a 
l’illa Nublar, on les criatures han vagat lliurement durant 
anys després de la desaparició del parc temàtic Jurassic 
World. Clara Dearing, ex gerent del parc, ara ha fundat el 
Grup de Protecció de Dinosaures. Per ajudar a la seva causa, 
Clara ha reclutat Owen Grady, l’exentrenador de dinosaures 
que va treballar al parc.
  KILIAN JORNET:PATH TO EVEREST
Espanya. Documental De Jaume Martí i Josep Serra
Després de cinc anys pujant cims arreu del món i de com-
pletar un històric doble ascens a l’Everest, Kilian Jornet se-
gueix amb la recerca de nous reptes que li permetin seguir 
somiant. Sempre envoltat de muntanyes i de gent que li 
inspira, en aquesta pel.lícula l’atleta de muntanya ens des-
cobreix el seu fons més íntim, amb les seves pors, les seves 
contradiccions i les seves il·lusions.

BASADA EN HECHOS REALES
França – Bèlgica. Thriller psicològic. De Roman Polanski. 
Amb Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Pérez
ADelphine és una sensible i turmentada escriptora d’èxit, 
paralitzada davant la idea d’haver de començar a escriure 
una nova novel·la. Coneix llavors a Elle, una jove encan-
tadora, intel·ligent i intuïtiva. Elle aviat es converteix en la 
seva confident. Delphine li obre les portes del seu cor, sen-
se saber quin misteri hi ha darrera el rostre dolç de la seva 
nova i enigmàtica amiga

CORPORATE 
França. Drama. De Nicolas Silhol. Amb Céline Sallette, 
Lambert Wilson..
 Emilie, una dona amb pocs escrúpols, ha estat recentment 
contractada  com a cap de recursos humans de la multina-
cional Esen. La seva missió és aconseguir que els empleats 
que l’empresa ja no vol renunciïn ells mateixos, i així no ser 
acusada d’acomiadar centenars de treballadors.  L’estratègia 
de Esen és crear una sèrie de circumstàncies adverses per 
aconseguir les renúncies. Però un empleat es suïcida.

    DEADPOOL 2
Estats Units. Comèdia de superherois. De David Leitch. 
Amb Ryan Reynolds, Zazie Beetz, Josh Brolin
Després de sobreviure a un atac boví gairebé fatal, un des-
figurat cambrer, Wade Wilson, tracta de fer front a la seva 
pèrdua del sentit del gust. En la recerca  d’un condensador 
de flux, Wade haurà de lluitar contra ninjes, yakuzas i un 
grup de gossos sexualment agressius, mentre recorre el món 
per descobrir la importància de la família, l’amistat i el gust..

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) 

JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO 
Dv: 18:00/20:45
Ds: 16:30/19:15/22:00
Dg: 17:00/19:45
Dll: 16:45/19:30
Dc: 18:00/20:45
Dj: 17:15/20:00 (VOSE)

1/JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO
Dv: 18:35/21:10/23:50
Ds: 16:00/18:35/21:10/23:50
Dg: 13:00/16:00/18:35/21:10
Dll a Dj: 18:35/21:10

2/HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR 
WARS 
Dv: 18:25/21:20/00:00
Ds: 15:45/18:25/21:20/00:00
Dg: 15:45/18:25/21:20
Dll Dc i Dj: 17:05/19:40/22:20
Dm: 17:05/19:40
2/HAN SOLO 3D 
Dg: 12:15
2/HAN SOLO (VOSE) 
Dm: 22:20

3/ CAMPEONES  
Dv i Ds: 17:00/19:25/21:50
Dg: 12:40/17:00/19:25/21:50
Dll a Dj: 16:50/19:25/21:50

4/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO
Dv Ds Dll a Dj: 17:40/20:15/22:50
Dg: 12:00/14:35/17:40/20:15/22:50

5/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO
Dv i Dg: 16:45/21:55/00:30
5/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO 
(3D)
Dv a Dg: 19:20
Dll Dc i Dj: 19:35
5/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO 
(VOSE)
Dm: 19:35
5/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO 
(en català)
Dg: 14:00
5/ PETER RABBIT
Dg: 11:55

6/ DEADPOOL 2
Dv: 18:45/21:30/00:15
Ds: 16:15/18:45/21:30/00:15
Dg: 12:30/16:15/18:45/21:30
Dll Dc i Dj: 18:45/21:30
Dm: 21:30
6/ DEADPOOL 2 (VOSE)
Dm: 18:45

7/ VENGADORES: INFINITY WAR
Dv a Dj: 20:05
7/ EL MALVADO ZORRO FEROZ
Dv Ds Dll Dc i Dj: 18:15
Dg: 12:20/18:15
7/ EL MALVADO ZORRO FEROZ (VOSE)
Dm: 18:15
7/ LOS EXTRAÑOS: CACERIA NOCTURNA
Dv a Dj: 22:55
7/ EL MALVADO ZORRO FEROZ (en 
català)
Dg: 14:05
7/ COCO
Ds: 15:50

8/SHERLOCK GNOMES 
Dv Dll a Dj: 18;30
Ds: 16:30/18:30
Dg: 12:15/14:10/16:30/18:30
8/LOS EXTRAÑOS: CACERIA NOCTURNA 
Dv a Dj: 20:20
8/VERDAD O RETO 
Dv i Ds: 22:20/00:30
Dg a Dj: 22:20

SALA AUDITORI

BASADA EN HECHOS REALES
Dv: 18;30/20:30
Ds i Dg: 16:30/18:30/20:30
Dg: 17:00/19;45

SALA PETITA

LEO DA VINCI: OPERACION MONA 
LISA
Dv: 18:30
Ds: 16:30
Dg: 16:30/18:45
CORPORATE
Dv: 20:30
Ds: 18:45/20:30
Dg: 20:30

KILLIAN JORNET, PATH TO EVEREST  
Ds: 20:15
Dg: 16:30/18:00 
EL BUEN MAESTRO  
Ds: 21:30
Dg: 19:30

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com

Preparació Cambridge 
FIRST CERTIFICATE i ADVANCED 
amb examen final de juliol
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RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

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

Ingredients per a 
quatre racions
Preparació
·Pit de pollastre 500 g
·curri mòlt 5 g
·pebre vermell picant 2 g
·ceba dolça 1
·gingebre fresc 5 g
·dents d’all 3
·llorer en fulls 3
·canyella en branca petita 1
·llavors de mostassa groga o 
negra 3 ml
· comí en gra 3 g
· mango petit madur 1
· cúrcuma mòlta 3 g
· llet de coco o nata de cuina
 250 ml
·pebre negre mòlt
·sal
·oli d’oliva verge extra
·julivert o coriandre fresc

Assecar amb paper de cuina 
el pollastre i retirar els possi-
bles excessos de greix. Tallar 
en peces d’un mos i salpebrar. 
Escalfar una mica d’oli d’oli-
va en una bona paella i afegir 
el pollastre. Fer a foc viu fins 

Pollastre amb salsa 
de mango al curri

que estigui ben daurat. Afe-
giu les espècies per al curri 
i el pebre vermell, donar un 
parell de voltes i retirar. Peleu 
el mango i esclafar la polpa o 
triturar, si no estigués molt 
madur.

Tritureu amb una picadora 
o processador d’aliments la 
ceba amb el gingebre pelat, 
les dents d’all i una mica d’ai-
gua. Netejar la paella del po-
llastre, escalfar una mica d’oli 
i fer el llorer, la canyella, les 
llavors de mostassa i el comí. 
Daurar fins que deixin anar 
la seva aroma, amb cura que 
no es cremin. Afegir la pasta 
de ceba i cuinar, remenant de 
tant en tant, durant uns 12-15 
minuts.

Retirar el llorer i la canyella, 
tirar el mango triturat, la cúr-
cuma i la llet de coco o nata. 
Barrejar bé i deixar reduir un 
parell de minuts. Tornar el 
pollastre, barrejar i salpebrar. 
Tapar i cuinar durant uns 5 
minuts. Destapar i deixar re-
duir la salsa uns 10 minuts 
més a foc suau.

Aquest pollastre amb salsa de 
mango al curry es pot servir 
acabat de fer o deixar prepa-
rat amb antelació, ja que el 
gust s’accentua passades unes 
hores. La millor guarnició és 
un bon arròs llarg aromàtic, 
per aprofitar bé la deliciosa 
salsa. Podem afegir coriandre 
o julivert fresc picat en el mo-
ment de servir.



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Per culpa de tendències així veiem la crua infantesa com un paradís / 2. 
Flaires benetijornetianes. Galdosa ha quedat, la Lluïsa en la fugida… / 3. Pocavegonya. Biogra-
fia del flautista sobre fusta. No vaig ser jo qui ho va dir / 4. Greix de la part de darrere. Cursiva 
/ 5. Arrodoneixi la pistola per disparar sobre el colibrí. D’esquena camina coix / 6. Extrems de 
l’Inter. O estan preparats o van d’espavilats. A final de frase / 7. Floreta que no s’ensuma. Seguei-
xi les passes del mestre / 8. Cosina de la isòbara responsable de la nuvolositat. Com a figura és 
breu / 9. Joc de cartes força musical. Ningú ha rebut més clatellots que ell / 10. Ho paro tot, que 
veig un duro. Poesia precolombina?: no, escletxa en una llengua de glaç / 11. Per tot l’escaire. 
Antítesi exacta de la que va de divina. Rap escapçat / 12. No estan clares, les que han alterat la 
Neus. És al clan com al mate la matemàtica / 13. Aspiració gràfica dels artistes d’escenari. Mort, 
que és gairebé com l’oblit.

VERTICALS: 1. Com que acaba d’entrar al convent no crea dependència. L’Elvis el va deixar 
ben marejat / 2. Oliva lliure d’impostos. Esmolat de dits, com un capità dibuixat. Una de sodi i 
dues d’una / 3. Del sorus que malmet el solar. Porter de la porta del riu / 4. Les galeries en van 
plenes, de sofàs com aquest. Corda d’espart que pot causar restrenyiment / 5. Travessa pel mig 
el pollastre. Innocència de detergent. El migpartit / 6. L’altre mig. Paisatge enllà, que causa, ai!, 
un cert recel. Això també seria recel si hi hagués es / 7. El cul vist en ses meitats. Far a la torre 
d’en Duran el banquer / 8. Escenari natural dotat de tresor. Monja d’alt contingut en teïna / 9. 
Alguna cosa escrita al mode arcaic. Deixo anar, però la M no / 10. Ai, el cor d’en Quim! Omple 
d’aire divinament. Insti de Batxi / 11. Introdueix a la vida en societat a base de jocs amb figura 
de cavallet. Del vegetal amb flors com les del lliri / 12. Centre de neteja i distribució de notícies 
no contrastades. Esmorzar, dinar o sopar, però només un.

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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Les 7 diferències

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



Aquest itinerari fàcil ens farà resseguir les diferents barraques de 
pedra seca que s’amaguen pel vessant de la muntanya de Mira-
mar que és anomenat també el “castell de pedra”. Entre camps 
de vinyes, oliveres i boscos descobrirem un seguit de cabanes fa-
bricades pels pagesos del territori que usaven durant les seves 
llargues jornades al camp. Unes edificacions que ens transporten 
al passat agrícola d’aquest territori.

Trobarem 6 barraques de pedra seca construïdes pels pagesos que 
feinejaven els camps. Feien la funció de cobert per guardar els estris i 
com a lloc per al descans, aprofitant la frescor per resguardar-se del sol 
a l’estiu i l’escalfor al costat del foc a l’hivern. L’utilitzaven els pagesos per 
protegir-se del mal temps quan les terres estaven lluny del poble o quan 
les feines requerien una estada més llarga al camp.

L’església és documentada des de 1184, quan es va consagrar l’església 
de Piera, de la qual depenia fins al segle XIV. Després va passar a depen-
dre de la parròquia de Cabrera tot i que, des de 1508 es va invertir la 
situació i el rector de Cabrera es va traslladar a Vallbona. Aquest primitiu 
temple estava situat dalt d’un turó i va ser destruït l’any 1936. Entre 1948 
i 1952 es va construir la nova església dins del poble. És un edifici de 
planta basilical amb un destacat campanar de planta quadrada.

Petita i tranquil·la zona de pícnic al municipi de Vallbona d’Anoia. S’hi 
arriba per una pista forestal de bones condicions que surt del poble. 
Ben aprop hi passa el torrent de la pedrera que s’hi pot accedir per 
unes escales.

En tota la zona de les Valls de l’Anoia, l’olivera és un dels cultius més 
abundants juntament amb la vinya. Al vessant de la muntanya de Mira-
mar s’estenen grans camps d’oliveres centenàries amb dues varietats 
principals, Arbequina i Vera. No marxeu d’aquest territori sense visitar 
algun dels molins o trulls existents i sense comprar una bona ampolla 
d’oli de qualitat.

Seguint les barraques 
de pedra seca

BARRAQUES DE PEDRA SECA

ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU

Terme: (El Bedorc) PIERA
Distància: 9,9km
Temps: 3h-15m
Dificultat: MODERADA

`
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Juny
8: Guillem, bisbe de York; Cal·líope.

9: Efrem;  Marí; Prim i Felicià; Pelàgia o Pellaia . 
10: Maurici; Asteri.

11: Bernabé; Maria-Rosa Molas; Lleó III, papa; Adelaida   
12:  Joan de Sahagun; Onofre.

13: Antoni de Pàdua; Fandila; Aventí; Aquil·lina 
14: Eliseu; Digna 

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

ESGLÉSIA / LA VEU 

Les parròquies d’Iguala-
da van recollir entre la 
feligresia el passat diu-

menge, festivitat de Corpus 
Christi “Dia de la Caritat”, 
5.795,81 euros destinats a Cà-
ritas. Aquesta és la xifra que 
correspon a les parròquies de 
Santa Maria, la Soledat i la 
Sagrada Família i per tant fal-
ta sumar la dels altres temples 
de la ciutat i per això previsi-
blement la xifra superarà els 
7.000 euros.
Amb el lema “El teu compro-
mís millora el món” Càritas 
feia una crida a la solidaritat 
de tothom, especialment da-
vant la situació de cronifica-
ció de la pobresa que es viu a 
la nostra ciutat i comarca.
La missa central del Corpus a 
Igualada fou a la parròquia de 
la Sagrada Família, presidida 
per Mn. Eduard Flores i con-
celebrada per diversos preve-
res i amb els cants de la Coral 

de Santa Maria. La imatge del 
Sant Crist d’Igualada també 
fou present al temple.
Les inclemències metereo-
lògiques van impedir que es 
preparessin els altars durant 
el recorregut de la Processó. 
Tanmateix, a l’hora prevista 
per la processió d’homenat-
ge a l’Eucaristia, lluïa un bon 
sol i es va poder realitzar el 

Corpus Christi: 5.795 euros 
per a Càritas

seguici, amb la participació 
de les banderes dels Scouts 
d’Europa, l’Adoració Noctur-
na d’Igualada i la Coral de 
Santa Maria. També un grup 
de nens igualadins que han 
fet la Primera Comunió en-
guany, els acòlits i l’Eucaristia 
en la custòdia, portada sota 
tàl·lem, acompanyant músi-
calment la Banda de Corpus. 

No gaudirem més de ta companyia,
dels teus relats del bosc tot caminant,

les llegendes plenes de poesia,
omplint la imaginació d’infant,

i també dels més grans que t’escoltàvem
fent més interessants les excursions,
quan per indrets curiosos passàvem,

que tenien les seves tradicions

Sempre et feies teva la mainada,
servint de manera apassionada,

l’escoltisme ensenyant català,

en temps difícils de nostra cultura,
amb esperit d’amor a la Natura

Que el senyor t’ho vulgui premiar.

Silver

Recordant en Jordi 
Mateu

El proper 9 de juny, 10ena 
setmana del temps ordinari, 
com cada segon dissabte de 
mes, se celebrarà una missa 
en llengua anglesa a 2/4 de 5 
de la tarda, a l’altar del Sant 
Crist de la basílica de Santa 
Maria d’Igualada. A l’inici de 
la celebració es cantarà “In 
the Lord I’ll be ever thank-
ful”, en el moment de la me-
ditació es cantarà “Bless the 

Lord” i durant la comunió es 
farà el cant “Jesus Christ, Bre-
ad of Life”; tots ells cants de 
Taizé. El cant de sortida serà 
“Make me a channel of your 
Peace”. Es cantarà també el 
salm del dia “With the Lord 
there is merci, and fullness 
of redemption”. Aquesta serà 
la darrera missa en anglès del 
curs, que es reprendrà el pro-
per dia 8 de setembre.

Missa mensual en 
llengua anglesa

ESGLÉSIA / LA VEU 

La catedral de Vic és 
coneguda pel seu cam-
panar romànic, pel seu 

claustre gòtic i per les pintu-
res de Josep Maria Sert, fetes 
durant el segle XX.
Però la catedral conserva 
també un valuós patrimo-
ni fet en els segles barrocs, i 
poca gent s’hi fixa. De fusta 
tallada, trobem el magnífic 
retaule de Santa Maria de la 
Rodona, amb la Verge jacent, 
el gran armari de relíquies de 
la sagristia; feta d’argent re-
pussat, trobem el sepulcre de 
sant Bernat Calbó, obra mes-
tra de l’orfebreria catalana; i 
en pedra i marbres, el retaule 
de la Mare de Déu del Pilar, 
el primer ornament d’estil 

neoclàssic de la catedral que 
«enterrà» definitivament l’es-
til barroc.
Serà el dissabte dia 16 de 
juny, a les 12 h. El preu és 
de 2 euros per persona. Ac-

Visita guiada: el barroc a la catedral
de Vic

tivitat amb reserva prèvia. 
Informació i inscripcions a 
reserves@cataloniasacra.cat 
i al 693 720 202
(de dilluns a divendres de 10 
a 19 h).
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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

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-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

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

·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

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·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

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 8: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

DISSABTE 9: ROSA VALLÉS
Av. Pietat,25

DIUMENGE 10: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 11: LA CREU
Pl. de la Creu, 7

DIMARTS 12: MR SINGLA 
Pujadas, 47

DIMECRES 13: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIJOUS 14: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101



                 de ROBERT CLAPÉS/  
Formador de Ceina 

Divendres, 8 de juny de 2018

“Benvinguts a la revolució!”
Em sento barceloní, la ciutat on vaig néixer ara fa 43 anys però amb el cor dividit entre la meva 
ciutat natal i Igualada, on fa que visc ja 11 anys. Als meus 13 anys (aproximadament) em vaig 
asseure davant del meu primer ordinador, un “Commodore 64” i des d’aleshores no m’he pogut 
separar d’ells. Tots els meus estudis i feines sempre han estat en relació amb les noves tecnologies. 
Al 2001 vaig crear la meva pròpia empresa de serveis informàtics. Recordo aquests 13 anys gens 
fàcils. Cansat de patir i de tenir sempre l’ai al cor, vaig decidir fer un canvi i al 2014 vaig entrar a 
formar part de l’equip de formadors del Ceina, on també fem formacions de criptomonedes. Feina 
que reuneix tots els ingredients que em fan ser jo. Tracte amb la gent, oportunitat d’aprendre i 
actualitzar coneixements, i ensenyar el poc que sé. 

Què són les criptomonedes? Com funcionen?

Bé, la definició oficial de criptomonedes són: mo-
nedes virtuals. 

A mi, personalment, m’agrada posar  el símil, per a 
que la gent ho entengui, que les monedes virtuals, són l’equiva-
lent a les divises del món “real”, és a dir, tenim l’Euro, el Dòlar, 
el Florí hongarès, etc.. I l’equivalent en el món 2.0 podrien ser 
criptomonedes com Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, o la crip-
tomoneda catalana Croat.

N’hi ha moltes al món?

Existeix una web Coin Market Cap. És el lloc de referència per 
estudiar cada criptomoneda. Aquí estan llistades gairebé totes 
les criptodivises del món. Actualment hi ha 851 criptomonedes 
cada una d’elles amb el seu projecte darrere, característiques i 
aplicacions. Se’n creen moltes, però no totes poden ser un èxit i 
aguantar en els mercats, per tant acaben desapareixen. 

Per què han sortit?

Han sortit per canviar el sistema. Les criptomonedes estan fora 
del control dels governs, entitats bancàries on el poble és el pro-
pietari de les criptomonedes que adquireix.

Van sortir per canviar el model monetari actual. Una de les prin-
cipals raons, almenys per a mi, és que l’actual model monetari 
(model fiat), està controlat per bancs i el lobby financer, la cúpu-
la de la piràmide on els governs no són res més que titelles dins 
dels seus desitjos. 

Nosaltres, els ciutadans, som esclaus d’aquest sistema moneta-

ri. Només posaré un exemple: quan la cúpula, per raons que se 
m’escapen per falta de coneixements, decideix crear més diners, 
els nostres valen menys. Per tant, la meva conclusió, és que dins 
d’aquest sistema monetari els nostres diners tendeixen a ... 0.

Al 2009 un grup de programadors amb el sobrenom de Satos-
hi Nakamoto, van crear la primera criptomoneda. La famosa 
Bitcoin. I una de les seves principals característiques, la que li 
dona molt poder, és que només es poden crear 21.000.000 de 
bitcoins. El valor de les nostres criptomonedes, a diferència del 
món “real” (fiat), tendeixen a l’alça, ja que hi haurà un moment 
que no se’n podran crear més, per tant el seu valor pujarà ine-
vitablement. 

Tingueu present que han vingut a quedar-se per sempre.

Com s’avalua el valor de la moneda? Amb quin criteri?

Bé aquí podríem estar parlant una llarga estona. Intentaré resu-
mir-ho el més breu possible. El preu de la moneda el marca el 
mercat de criptodivises. Per l’oferta i la demanada. 

Les criptomonedes de quin banc depenen?

De cap, són totalment independents i descentralitzades. Les 
criptomonedes pertanyen al poble. Tu, si tens criptomonedes, 
ets el teu propi banc. Una altra cosa és que els bancs les utilit-
zin pels seus propis interessos. Però mai podran controlar les 
nostres.

Costa molt implantar una criptomoneda? 

Crear una criptomoneda no costa. Pots crear un criptomoneda o 
“token” en qüestió de minuts (si tens els coneixements necessa-

ris). El que sí que realment costa és que la gent cregui en aques-
ta moneda per tal de voler adquirir-la. Hi ha les ICO’s (oferta 
inicial de moneda) on empresa, entitat o particular fa un full 
de ruta sobre el seu projecte (whitepaper). I l’usuari decideix si 
l’interessa o no comprar aquesta moneda. Si el projecte té èxit, la 
gent s’engresca i podríem dir molt a grosso modo que la moneda 
s’implanta. 

Què és el bitcoin? 

El bitcoin és la primera moneda virtual que va aparèixer al 2009. 
El seu valor aleshores era 0 i a dia d’avui té un valor de 1 BTC 
= 6456 €.

Per fer el símil, el Bitcoin és el que seria en el món fiat l’or i les 
divises serien les criptomonedes. Per tant m’agrada dir que el 
Bitcoin és l’or 2.0

Es pot trencar la seguretat d’una criptomoneda? 

És impossible. Utilitzen una tecnologia anomenada BlockChain. 
Perquè ens entenguem, és com un llibre de comptabilitat repartit 
per molts i molt ordinadors, anomenats nodes i/o miners). Mit-
jançant un sistema de hash, verifiquen les transaccions fent que 
sigui impossible trencar la seguretat.

Resumint, es necessitaria el 51% del control de tots els ordina-
dors (estem parlant de mils i mils d’ordinadors), per poder tren-
car la seguretat.

Benvinguts a la Revolució!

Pia Prat i Jorba, @PiaPrat

c/ Alemanya, 17 - 08700 IGUALADA (Barcelona)
Tel. 93 805 21 17

av. Barcelona, 19 - 25300 Tàrrega (Lleida)
Tel. 97 331 34 06

av. Europa, 11 Polígon Golpark - 25241 Golmés- 
Mollerusa (Lleida) Tel. 97 360 29 63

Campanyes Audi Renting Juny 2018
Liquidació d’estoc

Campanyes vàlides per a vehicles d’estoc i saldos sense client,  l'entrada del qual es produeixi en el mes de juny i la matriculació / lliura abans del 29 d'agost. quotes 
exemple de My Renting, amb Audi financial Services, calculades amb tarifa Òptima per a contractes de 36 mesos / 45.000km totals. Sense canvi de pneumàtics

Descompte Descompte

Amb Entrada Sense Entrada Amb Entrada Sense EntradaDescompte/Període Descompte/Període

Clau: KCI/KCK (Tarifa Òptima) Clau: KCI/KCK (Tarifa Òptima)

La moció de censura que ha fet caure el President Rajoy també ha tingut repercussions a l’Anoia.  Molts unionistes que tenien clar que el 
seu partit havia de ser Ciutadans ara esperen veure com es comportarà Pedro Sánchez. Les eleccions municipals estan a tocar i la confi-
guració de les llistes tenen nous al·licients. Fins no fa gaire es feia difícil trobar gent que volgués anar en llocs amb probabilitats de sortir. 
Hi havia recança pels possibles problemes que se’n podrien derivar. Ara hi ha noves expectatives. Ell ball de cadires no ha fet més que co-
mençar. Hi ha noms que es donaven com “segurs” que ara ja no ho són. Alguns perquè tenen càrrecs de més responsabilitat. Altres perquè 
es replantegen seguir. I les noves generacions, que s’ho miraven amb neguit, ara sembla volen fer un pas endavant. Una bona sacsejada 
en el món de la política. Afortunadament la política municipal no sol ser una ocupació de risc, ni s’hi va per enriquir-se. La majoria s’hi 
presenta com un servei a la comunitat. I se’ls hi ha d’agrair quan ho fan honestament, tinguin més o menys encert en la seva tasca. Ara 
no és hora de tenir por.


