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Revetlles de Sant Joan
per tota la comarca
Diferents poblacions de
la comarca han organitzat per demà revetlles de
Sant Joan. Concerts, disco
mòbil, correfocs, arribades
de la Flama del Canigó i
d’altres activitats de caire
lúdic i cultural ocuparan la

tarda i la nit del dissabte, la
més llarga de l’any.
A Igualada s’ha preparat
la rebuda de la Flama, dos
correfocs -segons les edats
dels participants- i fins a
tres revetlles, una d’elles
gratuïta.
Pàgina 9

Festa Major
a la Torre de
Claramunt

Els correfocs seran protagonistes a Igualada, Capellades i P

El fiscal
demana 9 anys
d’inhabilitació
a l’exalcalde de
Cabrera
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L’EDITORIAL

Sant Joan, Festa Nacional

E

ls Focs de Sant Joan s’han celebrat des de
fa segles arreu dels territoris de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud
del País Valencià, passant per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer. Aquestes espurnes, enceses amb la Flama del Canigó des de 1966
ençà, han contribuït com cap altra festa a conservar
i transmetre les tradicions pròpies de la nostra
nació. A l’Anoia i específicament a Igualada, la
Flama del Canigó és particularment protagonista, no en va va ser de les
primeres ciutats del país
en promocionar-la pel
territori, tot portant-la a
la ciutat en forma de relleus des del Coll d’Ares.
La celebració dels Focs
de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social,
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva vigència actual,
una vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses
situacions polítiques i socials i superar períodes històrics molt difícils al llarg del temps.
La Festa de Sant Joan està arrelada en la major part

dels territoris que conformen els Països Catalans, i
d’alguna manera contribueix a recuperar el sentit de
nació d’una comunitat històrica com a símbol d’esperança, quelcom que en aquests moments té una
rellevància especial. És per això que molts municipis de les comunitats de Catalunya, Balears, el País
Valencià i la Catalunya Nord, sense oblidar-nos del
petit racó de l’Alguer,
han declarat oficialment Sant Joan com
a Festa Nacional dels
Països Catalans, una
acció que, fa uns anys,
va liderar Òmnium
Cultural.
Demà, a Igualada i a
la majoria de pobles
de l’Anoia, la revetlla
de Sant Joan es viurà
amb alegria com a entrada definitiva en un estiu esperat per tots i l’arribada del bon temps, però alhora servirà per, amb
l’ajuda de la nostra Flama del Canigó, mantenir viva
la llum per a la defensa de la nostra llengua, de la
nostra cultura i tradicions, i de les legítimes esperances polítiques.

Sant Joan i la Flama del Canigó
han contribuït, com cap altra
festa, a conservar i transmetre
les tradicions pròpies
de la nostra nació.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Pablo Iglesias, secretari general de
Podem, va dir sobre el ‘cas Nóos’, “La
imatge de la monarquia associada a
la corrupció és una realitat en aquest
país des de fa anys. És evident que
l’eventual entrada a presó d’Urdangarin revelarà una relació històrica
d’aquesta institució amb la corrupció, que sens dubte no ajuda la imatge del nostre país.”
Ernesto Ekaizer, periodista, havia
situat l’origen del problema de Iñaki
Urdangarin el 2003 quan Joan Carles
I, segons tots els testimonis, després
de visitar el fantàstic pis de Barcelona de la infanta Cristina i Iñaki, li va
dir al seu gendre: “Home, Iñaki, no
podeu viure aquí. Intenta donar-li a
la meva filla una casa amb més espai,

més nivell, d’acord amb les seves
necessitats i el seu estatus” i aleshores el gendre, va comprar el palauet
i va haver de passar el platet per pagar la hipoteca.

que no s’hauria d’haver produït mai”
per seguir “demanarem al rei d’Espanya que reconegui i digui que Catalunya serà el que els catalans decideixin que sigui”

Pedro Horraz, que va exercir de
fiscal en el ‘cas Nóos’, va dir “si el
rei no fos inviolable és possible que
l’haguéssim citat a declarar.”

El Sindicat de Comandaments dels
Mossos d’Esquadra (SICME) ha denunciat que “no existeix cap raó objectiva ni professional que fonamenti
la destitució de Ferran López -cap
dels Mossos durant el 155- a qui el
govern català no ha tractat amb el
respecte i consideració deguts”.

Màxim Huerta, el ministre de Cultura i Esports més breu de la democràcia espanyola, va dir “em castiguen dues vegades. En aquest país
s’organitzen caceres. Me n’he anat
sent innocent per no perjudicar el
projecte del cap del govern”
Mariano Rajoy, president del PP,
ha renunciat a la seva acta de diputat per Madrid en el Congrés. Una
vegada formalitzat el seu adeu a l’escó, el ja expresident del Govern sol·
licitarà el seu reingrés en el Cos de
Registradors de la Propietat, “vull
ser ara un leial militant de base.”
Quim Torra, president de la Generalitat, ha dit “Demanaré al Rei
d’Espanya paraules de disculpa al
poble de Catalunya per un discurs

Isabel Celaà, ministra portaveu de
l’executiu espanyol ha dit “en qüestió
del trasllat dels presos s’actuarà i avaluarà pel bé de tots”.
Josep Maria Àlvarez, secretari general de la UGT “jurídicament ja no hi
ha raons perquè estiguin a la presó.
Estan en presó preventiva.”
José Luis Àbalos, ministre de Foment i responsable dels ports espanyols, a l’arribada del “Aquarius”,
vaixell que portava els migrants “disposaran d’una autorització especial
d’un mes i a partir de llavors se’ls
tractarà d’acord amb la legalitat.”

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
Col.laborem amb:

També ens trobaràs a :

MIQUEL SAUMELL

@MiquelSaumell

Catalunya no
és Múrcia
El somni dels polítics unionistes espanyols, tant els que viuen a Catalunya
com els de la resta de l’estat, implica
aprofitar la situació actual d’aparent
debilitat de l’independentisme per forçar l’assimilació de Catalunya com una
regió més d’Espanya. Una debilitat, per
cert, que jo no reconec, però aquest
seria un altre debat. Amb l’objectiu
del “café para todos” estan disposats a
utilitzar totes les eines estatals al seu
abast, amb aquella manera de fer d’altres èpoques, és a dir, “que se consiga el
empeño sin que se note el cuidado”. Ras
i curt, els unionistes tenen l’obsessió de
transformar els súbdits del nord-est peninsular en uns espanyols més, i mort
el gos morta la ràbia. No cal dir que utilitzo el mot súbdits des de la perspectiva dels partits dinàstics espanyols els
quals, encara ara, defensen les bondats
d’una transició política que cada dia
deixa més en evidència les seves moltes
mancances.
En aquest sentit, l’objectiu unionista
exigiria reduir l’ús de la llengua pròpia de Catalunya a l’àmbit familiar, de
les amistats i poca cosa més. Aquest
seria un primer pas, molt important,
per forçar l’assimilació de Catalunya a
les altres regions de l’estat. Per això els
unionistes insisteixen tant a pretendre
modificar el model d’escola i en criticar
TV3. Ciudadanos va néixer amb aquest
objectiu, i els seus promotors no se
n’amagaven. Intenten, per tots els mitjans, fer descarrilar una convivència
lingüística gairebé exemplar. Si assolissin l’objectiu de limitar l’ús de la llengua
catalana a l’àmbit privat, a continuació
incidirien en altres particularitats catalanes (mitjans de comunicació públics,
etc.), sempre buscant l’objectiu de l’assimilació. Intueixo, però, que, per més
que s’hi esforcin, no se’n sortiran.
Catalunya no és Múrcia ni ho serà, amb
tot el respecte pels murcians. I, sortosament, Catalunya tampoc és, només,
la clientela de Ciudadanos. Per més
que ho intentin, els unionistes no podran destrossar la convivència del país.
L’enriquiment que representa dominar
més d’una llengua des de ben petits no
té preu, i cal defensar el sistema actual
amb dents i ungles. Aquesta és la realitat de Catalunya. Un ciutadà bilingüe
està més preparat per anar pel món
que un ciutadà monolingüe, i dir això
no és supremacisme sinó una obvietat
inqüestionable. Per això els unionistes, via assimilació, es volen carregar el
sistema igualant per sota, buscant que
Catalunya acabi sent com Múrcia. Però
Catalunya no és Múrcia ni ho serà. I
qui diu Múrcia diu Madrid o La Rioja.

OPINIÓ |

Divendres, 22 de juny de 2018

No és el mateix

JORDI RIBA I COLOM,

La tribuna

Portaveu de Socialistes d’Igualada (PSC-CP)

N

o és el mateix, malgrat durant
una bona colla d’anys ha estat un
dels “mantres” més repetits per
alguns sectors de la política catalana i espanyola que el PSOE i el PP siguin,
representin i encara menys actuïn de la mateixa manera. Després de pocs dies encara del
canvi de govern hem pogut veure ja no només
indicis clars sinó accions de govern concretes
que posen de manifest aquesta realitat
Haver actuat en relació a la política migratòria com s’ha fet, no només amb un necessari
acte de dignitat humana en el cas del vaixell
Aquarius, també en referència a les tanques
frontereres i sobretot al representar al sí de la
Unió Europea una posició diametralment diferent de la mantinguda per l’anterior govern
en política migratòria. En aquest sentit, és
altament recomanable seguir la posició mantinguda en diferents articles d’opinió, com en
“Àfrica, en marxa cap a Europa” publicat a El
Periodico el 27 de maig d’aquest mateix any
per part de Josep Borrell, per constatar que
qui ha de dirigir la política exterior sosté una
posició política de fons molt allunyada de la
desenvolupada pel govern d’Espanya i les institucions europees fins ara.
Un altre exemple de canvi copernicà ha estat en la política energètica, a nivell intern i
també europeu, a la anunciada derogació
de l’impost al sol i a l’aposta pel desenvolupament de les energies renovables, cal afegir
també el canvi de postura a nivell europeu,
Espanya a més de no complir amb l’objectiu
establert a la UE d’arribar al 30% d’energies
renovables al 2020 com s’havia compromès,
com a conseqüència de la política energètica

del govern del PP, ha estat fins ara dels països
capdavanters en la negativa a incrementar el
percentatge objectiu per al 2030. Aquesta posició també ha canviat radicalment passant a
ser, si, dels països capdavanters però a l’hora
de defensar un objectiu ambiciós de generació d’energies renovables.
Faig referència tan sols a aquestes qüestions
per dos motius, primer no abusar en la llargada d’aquest article i segons per valorar els
governs pels seus actes i no tant per les seves
declaracions o anuncis, un costum sembla
molt més anglosaxó que continental i que,
en aquest cas, i en un món cada vegada més
supeditat a la potència de la comunicació, em
sembla de prudència obligada.
A alguns no ens sorprèn que no, no és el mateix, malgrat haguem sentit mil vegades el
contrari o la referència facilona al PPSOE. Ho
hem pogut constatar en el passat i en el present, no és el mateix el País Valencià de Puig
que el de Zaplana o Camps, que no, no és el
mateix les Balears de Francina Armengol que
les de Matas i no és el mateix el govern d’Espanya del PP i de Rajoy o Aznar que el que
s’albira de Sánchez. Es pot, només faltaria, no
estar d’acord amb les polítiques que es duen o
duran a terme, per això afortunadament serveix el pluralisme polític, però no és honest
afirmar i sostenir que son el mateix.
En un moment en què arreu proliferen governs amb polítiques marcadament nacionalistes, entre altres, el dels Estats Units de
Trump la Polònia de Morawiecki, la Itàlia de
Salvini, la Hongria d’Orbán , la Russia de Putin, la Xina de Xi Jinping, passant per el que
ha estat el govern del PP a Espanya o podria

ser encara més accentuat amb un hipotètic
govern de Ciutadans o també a Catalunya,
de les que cada dia em sento més refractari,
si he de sentir per algun motiu satisfacció de
pertinença prefereixo que sigui per decisions
com la d’acollir per causes humanitàries els
refugiats del Mediterrani sobre la base dels
respecte als drets humans i en defensa dels
fonaments humanitaris i humanistes de la
Unió Europea o per un govern que es posa al
capdavant de polítiques mediambientals sostenibles que permetin deixar un món menys
malmès a les properes generacions que per
causes identitàries de cap mena. Perquè crec,
que més del debat nacional, amb tota la importància que té, hi ha altres causes en les que
val la pena creure.

#L’enquesta de la setmana
Per evitar l’incivisme, acceptaries que et
gravessin al llençar les escombraries?
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JOSEP M. CARRERAS

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història

Qüestionar la monarquia

L’últim home o mort de la filosofia

iumenge
passat
vaig assistir, a la
sobretaula del dinar,
a una viva discussió
-molt respectuosa,
això sí, perquè es tractava de vells
amics- sobre la necessitat de demanar (o exigir, que tampoc en això hi
havia acord) al nou govern del PSOE
l’acostament dels presos polítics a
presons catalanes.
Els posicionaments bàsicament eres
dos i tots dos també amb derivacions. El primer es basava en consideracions humanitàries, atesos els
grans sacrificis que havien d’afrontar
els familiars –nens petits inclososper poder conversar una breu estona
amb els presos a través d’un vidre.
Qualsevol alleujament d’aquesta situació hauria de ser benvinguda i un
signe d’una voluntat de diàleg. No
voldria dir renunciar a demanar el
seu alliberament, però seria un pas
previ.
L’altre punt de vista era absolutament
oposat. Tot i tenir en compte el drama
humà de l’empresonament, aquest no
havia de ser motiu d’una acceptació
de les regles del joc. Una sol·licitud
com aquesta suposaria ja una claudicació. L’únic motiu de lluita hauria
de ser l’exigència d’un alliberament
net i clar. És a dir, el reconeixement
que no hi havia hagut delicte. Qualsevol altra actitud es tenia com un
pas enrere. “Començarem demanant
l’acostament i al final donarem les
gràcies si en comptes d’un vis-a-vis
al mes en concedeixen dos”.
És difícil fer un resum d’una tertúlia,
perquè sovint els temes queden a mitges. En aquest cas, es va plantejar si
el rei hi podria jugar algun paper, en

nguany ha
estat el primer en que
la matèria
història de la filosofia
de segon de batxillerat ha estat optativa
de modalitat en la selectivitat, fora de
la fase general. Aquest bandejament
de l’assignatura va ser venut, en un
acrobàtic exercici de cinisme per part
de les autoritats, com una oportunitat per l’assignatura de ponderar per
a l’entrada a la universitat. En realitat
això la convertia en una disciplina
obligatòria durant el curs, però sense

mil anys que el saber crític o filosofia s’havia desenvolupat quan la vida
a la terra ja era plenament possible i
sostenible sense la intervenció de la
reflexió en els actes humans. Aquesta distinció entre utilitat i necessitat
era una esmena a la visió filosòfica de
Plató, per qui la filosofia era un amor
a la saviesa que portava dins seu la
llavor de la transcendència mística i
espiritual de l’home. I des d’aleshores
hi ha aquest permanent debat entre
dos temperaments filosòfics diferents:
els qui tenen un enfocament més científic i els místics o espirituals. Degut a aquesta dimensió transcendent

utilitat pràctica per a la majoria dels
alumnes, especialment dels alumnes
del batxillerat científic i tecnològic.
S’encenien les alarmes. Estava la filosofia condemnada a mort, així com
alguns dels seus il·lustres practicants,
per exemple Sòcrates? Va ser precisament Xavier Sala i Martín qui deia fa
uns dies a l’Ateneu que el futur seria
necessària la filosofia per a programar
robots i ginys d’intel·ligència artificial
per a les grans qüestions ètiques del
futur. Així doncs, sembla que anem
a contracorrent del signe dels temps.
O que ens trobem plenament en un
temps on tot és volàtil i ple de contradiccions irresolubles.
Aristòtil va escriure fa més de dos

de l’home, sigui aquesta un error de
software o de hardware o una estratègia evolutiva per amortir l’angoixa del
viure, la filosofia no pot morir de cap
manera. Ja que quan l’últim home, o
qui sap si una dona o un nen, contempli per darrer cop un Sol gran i
tebi en el seu crepuscle i lenta agonia
segur que es preguntarà qui era, d’on
venia, on anava. Quan ja tota civilització no sigui més que un record, cap
economia sigui necessària, cap política possible, cap utopia ideològica
realitzable, quedarà suspesa en l’aire
la pregunta necessària del sentit i del
perquè de tot plegat. I serà aleshores
quan el pensar obtindrà la seva silenciosa i solitària victòria en el no res.

D

@crossroads1815

cas que acceptés fer d’“home bo”. Podria salvar la imatge deteriorada dels
jutges i a la vegada mostrar-se com a
demòcrata. La discussió va pujar de
to sobre tot perquè tot seguit es va fer
referència al seu posicionament en el
discurs del 3 d’octubre justificant la
violència policial de dos dies abans.
Per extensió, en va sortir mal parada
tota la institució monàrquica –i aquí
sí que hi va haver unanimitat- que va
ser rebutjada frontalment per obsoleta, inepta, escandalosa, corrupta i
partidista. No s’estalviaren qualificatius. Però suposant que el rei actués, podria fer-ho de dues maneres:
mitjançant un indult o una amnistia.
L’indult suposa la suspensió d’una
pena imposada per un jutge després
de la comissió d’un delicte. Per tant,
es reconeix que el delicte hi ha sigut. En canvi, l’amnistia la proposa
el Parlamernt mitjançant una llei per
la qual deixen de ser delicte determinades activitats. El rei ratifica la llei.
Així es va fer el 1977. Però cap dels
presents volia una solució que impliqués el reconeixement d’una culpa.
Potser de tot això volia parlar el
president Torra amb el rei espanyol
en l’acte d’inauguració dels Jocs Mediterranis el proper divendres. Si finalment no hi acut, serà criticat per
la dreta i per l’esquerra: però potser
molts no recordaran que va ser el mateix rei qui es va negar a rebre Carme
Forcadell, representant de la màxima
institució de Catalunya després de la
seva elecció com a presidenta. Amb
els antecedents familiars de Felip VI
no ens hauria de sorprendre que es
qüestioni la monarquia. Allò que ens
hauria de sorprende és que encara
continuï regnant. Fins quan? Per què
no ens ho pregunten i sortim de dubtes d’una punyetera vegada?

E

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

LAURA ORGUÉ I SHEILA AVILÉS
Cap de setmana espectacular per a les dues atletes anoienques que
van entrar primera i segona, amb només 35” de diferència, a la meta
de la Livigno Sky Marathon, tercera prova del Campionat del món.

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

L’octubre tornarà

C

oincideixo amb David
Fernández quan diu:
“Octubre tornarà. No
tingueu cap mena de
dubte. Tornarà tants cops com
calgui. Amb diferents fesomies
i formes. Octubre va arribar per
quedar-se”. Hi coincideixo plenament perquè l’u
d’octubre –i el 3 i el 27- és una fita en el camí de la
llibertat. És una fita i és també un assaig.
L’u d’octubre el poble de Catalunya -on resideix
la sobirania- va votar després de passar tres dies
i dues nits defensant col·legis, urnes i paperetes. I
va votar majoritàriament per la república de Catalunya, malgrat les garrotades amb les quals les
forces d’ocupació espanyoles miraven de parar la
votació. Va ser tanta la violència que fins i tot la
cancellera alemanya Angela Merkel va haver de
telefonar a Mariano Rajoy per tal que deixés de
reprimir als pacífics votants que per milions omplíem els carrers de Catalunya.
El dia 3 d’octubre, els ciutadans paralitzàvem tot
el país ocupant carrers, places, carreteres i vies de
tren. Tot el país va quedar parat sense que ni partits, ni sindicats hi tinguessin participació. Sí que
hi varen tenir participació el dia 27 quan el Parlament proclamà la República Catalana. Aquella
nit, la del 27, els ciutadans per centenars de milers
vàrem sortir al carrer a festejar la decisió del nostre Parlament.

Aquells tres dies d’octubre són un
referent. Un referent que quan els
catalans actuem amb decisió, ni
l’Estat més opressiu del món,
pot amb nosaltres
Aquells tres dies d’octubre són un referent. Un referent que quan els catalans actuem amb decisió,
ni l’Estat més opressiu del món, pot amb nosaltres. Aquells tres dies d’octubre durant hores vàrem ser totalment lliures. Amos del nostre destí
col·lectiu. Sense por a la fúria homicida de l’Estat
vàrem ocupar el nostre país amb ganes de fer-lo
més gran, més just, més net i més lliure.
Lamentablement la unitat d’acció entre partits
i institucions es va trencar i es va acceptar sense resistència la dissolució del Parlament, el cessament del govern de la Generalitat i la aplicació
vergonyant i vergonyosa d’un article 155 que el PP
i el PSOE es varen treure de la màniga. El resultat
de la renúncia el sabem tots, però encara no hem
calibrat l’abast de les agressions i els retards que
hem patit sota l’oprobi del 155.
L’any 1905 a la Rússia dels tsars es va produir un
revolució que va fracassar i fou reprimida amb
morts i presons. Lenin, exiliat a Ginebra, donava ànims als russos: “el 1905 tornarà perquè es la
demostració que ho podem fer”. Efectivament va
tornar l’octubre del 1917 amb el resultat que tots
sabem.
Estic segur que l’octubre tornarà a Catalunya. És
qüestió de temps i de voluntat. La propera vegada
que ocupem els carrers, no serà tan fàcil que els
desocupem. Ara sabem que la República no solament és possible, sinó que és imprescindible si
volem que tots els catalans sense excepció puguin
tornar a casa i abraçar els seus fills.
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MANEL RAMONEDA

El paper de les escombraries

R

ecentment un conegut em va demanar ferli, a ell i a uns familiars seus recent vinguts
d’Àfrica, un recorregut al marge dels circuits
turístics habituals. Ell mateix em va proposar
el camí històric de pujada al Castell de Claramunt per
la vall de Garrigues. No em va costar gens dedicar-los
el matí. Un cop vam fer el cim i durant la visita dispensada pels guies del castell hi ha va haver un aspecte
que no els hi va passar desapercebut: l’existència d’un
abocador a la muntanya als peus mateix de la fortalesa.
Doncs sí noi, sí, resulta que la cirereta dels castells de
frontera, Claramunt, el més valuós i millor conservat
dels que disposem a la comarca, visitat per terra i aire,
està macada per la visió tant insòlita com incòmoda
d’un dipòsit de deixalles que ens fa sentir als locals més
que residents en un país europeu, veïns d’un llogaret
en vies de desenvolupament. Qualsevol turista o foraster ho veu i es transporta mentalment a aquells països
africans en mans de desaprensius, traficants quan no
de farina nasal, quan no d’armament, quan no de roba,
quan no de residus. L’amuntegament d’aquest dipòsit
poblatà a l’aire lliure posa en dubte que hi hagi aquí
gestió pública eficient i vergonya suficient per a encarar
el problema i solucionar-lo sense més dilació per deixar
net l’entorn natural i el paisatge immediat que envolta
aquest patrimoni nacional. De fet sí, sí que en sabem
quan ens hi posem. Ho sabem fer amb intel·ligència i
radicalitat. I l’exemple és l’adaptació que molts municipis anoiencs fan amb la implementació del nou sistema
de recollida selectiva d’escombraries: el porta a porta.
Una millora ambiental de primer ordre pel que fa al
paisatge urbà, en la netedat dels nostres carrers i en la
capacitat de fer créixer la recollida selectiva. Això sí, a la
Pobla no ens mereixem ni un minut més, l’abocador de
les Socarrades, dipòsit sorprenent per la seva ubicació,
ni ser còmplices d’altres negocis poc transparents com
el de recollida de roba usada.
El país té una assignatura pendent amb el control, la
traçabilitat, del material aprofitable procedent de la
recuperació. Materials reciclables considerats en el
mercat com a subproductes i que acaben adquirits per
fàbriques que els utilitzen de primera matèria. No són
ni escombraries, ni resta, ni rebuig, ni brossa, ni deixalles. La recuperació procedent de la recollida selectiva
domiciliaria però és un botí que esdevé llepolia per al
frau fiscal. Als subproductes se’ls transforma i dóna un

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

nou ús; ja sigui vidre, metall, envàs, plàstic, roba, pa,
oli, paper, cartró, etcètera. Aquests materials per a les
indústries que els compren, i paguen per ells, són fungibles i transformats en els seus processos productius.
A més a més del cost, el seu valor comptable i l’impacte
fiscal, en estoc formen part de l’actiu. Són bens amb un
valor de mercat i per tant assegurats davant possibles
contingències, com ara l’incendi o el robatori. Però què
passa quan mercantils pertanyents a un mateix grup
d’empreses participades s’autoemeten factures de serveis fantasma i lliuraments falsos de material de recuperació? La resposta és simple: delicte en frau fiscal i
engany social.
No cal haver llegit el llibre del prestigiós catedràtic d’economia financera i exdiputat parlamentari, i gracienc,
Oriol Amat ‘Empreses que menteixen’ per saber com
s’ho fan i com n’és de fàcil maquillar, falsejar comptes
i enganyar a tercers, sovint als organismes oficials per
rebre’n subvencions o pagar menys tributs, a entitats
bancàries, proveïdors, auditors i asseguradores. Senzill
quan dins d’un grup empresarial hi ha predisposats a
fer-ho com a costum d’herència, un nucli reduït de persones, accionistes o consellers, amb noms i cognoms,
uns a l’ombra, altres donant la cara. I per traficar i manipular simplement els cal desfer-se de personal incòmode, introduir un sistema de gestió informàtic, no estàndard i sí fet a mida, i utilitzar programadors propis de
l’orbita accionarial o familiar del mateix grup. No cal ser
massa imaginatiu per entendre que si t’has fet facturat
un material inexistent, que no pots transformar, que no
pots fer passar per minves i que has fet veure que tenies
en el magatzem -en material amuntegat procedent de
la recuperació no hi ha auditor al món que pugui descobrir engany- arriba un moment que cal desfer-se’n i
res més oportú que un bon dia, un bon any, patir un
incendi, o dos. Pels bombers combustió espontània,
per la policia, mala sort. Quan es crema el frau, el negoci és brutal. L’asseguradora, mai no ho sabrà, ni amb
el millor dels seus pèrits, pagarà compensant en escreix
qualsevol franquícia. Menystenir doncs el paper de la
recuperació és donar ales a la defraudació. Sense seguiment d’allò que llencem contribuïm a enriquir mafiosos, tant fa si són de Vigo, de la Pobla o de Barcelona.
Ho tenim davant dels nassos i enfilats peniblement ho
veiem millor que distrets a peu de grada o passant l’estona davant pantalla.
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Les Melodías del Catòlic

E

stem a les portes de Sant
Joan. Reviscolaré records
a l’entorn de la revetlla
que tenim a tocar. Imatges aptes per a gent gran, i és que
els joves no poden tenir ni idea de
l’escenari que descriuré. En el carrer
dels Esquiladors (llavors Toledo, núm. 2) hi hagué –
abans i després de la guerra- l’edifici del Centre
Catòlic, veí al de les Mares Escolàpies, separats
només per un estret carrer. Les religioses encara hi són, entre Pare Mariano i Sant Pere Màrtir
(ara, Vidre), escola que es va reformar parcialment en el segle passat. Tornem al Catòlic. Era
aixopluc social de molta gent. La configuració
del lloc no ens en pot facilitar ara la memòria
física. No en queda cap vestigi. Fins i tot costa
trobar-ne fotografies de la façana. Hi havia un
cafè a l’entrada, un teatre: de platea i pis, sala de
reunions a la primera planta. I un jardí. Vaig
intentar recrear-ho l’any 1989... El nostre caliu, cada dia, cada setmana / eren quatre parets, uns
amics, una bona rotllana... / Llargues nits d’hivern al
peu de l’estufa. / Les mans juntes. Una paraula tendra. Una magarrufa. / Esperances que es suscitaren.
/ Amors, potser, que començaren. / Els joves d’aleshores, ja s’han fet grans. / És el joc de la vida. És el joc
dels humans. / Tot fou ingenu, potser. Però fou nostre
amor. / Ho portem dins de l’ànima. És nostre tresor.

/ Les parets ja no hi són. Ni l’ombra no s’endevina. /
Però estimem el vell Catòlic. Vine, record, vine...!
Els qui hi vam viure hores de joventut –que avui
som un grupet reduït, amb una nova arruga a la
cara per cada any que passa- en servem records entranyables... A la fresca d’aquell pati-jardí, un bon
dia –o una bona nit- s’hi va fer una primera sonada
”verbena” de Sant Joan. La de l’any 1947. L’especta-

cle es va presentar com “Melodías del Noya”. Així
escrit: “Melodías” en castellà, i un “Noya” molt de
l’època (que volia dir Anoia). També els títols dels
quadres –vint-i-tres- eren en castellà, però el text es
catalanitzà majorment. Els intèrprets, tots homes.
Les dones, entorn de les taules, de públic. Copiem
del programa: !Ya salen! / Como nació la idea / La
vuelta al mundo / Vaya plancha / Los cachorros de

Jalisco / La tempestad / El domador de fieras / En
el país del vals... sin vals / Clase de párvulos / Quien
espera... “és que ha fet d’hora” / En el África misteriosa
/ Estampa Sherlockolmesiana / Combinado melódico
/ El prestigitador que lo prestidigite... / Una reunión
de tantas / Aquí... E.A.J. / Aquí la J. / El charlatán /
Ruiseñores / “El llaminer” / Loquilandia / “Trachedia
di amore” –dramón- / Desfile de astros. La “gresca”
va durar cinc anys, al jardí o a dins del teatre.
Recordo bé aquelles “verbenes”. La primera, als
tretze anys, d’espectador. Cap al final ja m’atreví
a actuar.
Els intèrprets els vaig citar en unes “Arrels”.
Només recordaré que el guió va ser d’un jove
Josep Mussons i Mata, potser amb aportacions de col·laboradors. Es van retratar situacions del moment, directes, amb sorprenents
gags. Mussons, amb brillants idees, ja escrivia
bé, però eren imprevisibles encara les altes fites que assoliria en tants àmbits. Organitzador
d’espectacles teatrals. I de competicions esportives d’abast nacional: Atletisme i Ciclisme de E. y
D. La presidència del C.F. Igualada. El pas per l’Ajuntament. Anys després, camí de Barcelona, la gerència de Bimbo, la vice-presidència del F.C. Barcelona
i responsable de la Masia, la secretaria de la Caixa,
cofundador i president de l’Associació d’Igualadins
Forans... Amb Igualada en el cor sempre, aleshores i
al 2018. En Mussons seria tema. I tant...!

AQUEST ESTIU
CONDICIONS ESPECIALS

VEHICLES
NOUS ( 1)

VEHICLES
SEMINOUS

SERVEI
POSTVENDA( 2)

FINS A 7.000€
EN RENOVAR EL TEU COTXE
ENTREGA IMMEDIATA

500 SEMINOUS
AMB CONDICIONS
ESPECIALS

CONTROL DEL SISTEMA
DE CLIMATITZACIÓ
GRATUÏT

I N S C R I U -T ’ H I

A

P E U G E O T. E S

(1) Vehicles nous: descompte de ﬁns a 7.000 € a la gamma de vehicles Peugeot (108, 208, 2008, 308, 308 SW i Partner Tepee), aplicat sobre el PVP recomanat (inclou transport i impostos). Oferta per a clients particulars que entreguin un vehicle propietat del
comprador des de tres mesos abans com a mínim. Oferta vàlida per a comandes fetes a la Península i les Balears sobre vehicles en estoc durant el mes de juny de 2018 i matriculats ﬁns a ﬁnal de mes, no acumulable a altres accions promocionals.
(2) Servei Postvenda: oferta reservada a clients particulars, no bescanviable per diners. Vàlida només per a vehicles de la marca Peugeot.
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El fiscal demana 9 anys d’inhabilitació a l’exalcalde
de Cabrera Jaume Gorrea per presumpta prevaricació
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

T

orna la polèmica a
Cabrera d’Anoia. La
població del sud de la
comarca no deixa de sorprendre en la seva rocambolesca
situació política, que ja va
viure una moció de censura
que va convertir Salustiano
Monteagudo (PSC) en alcalde, i diversos episodis foscos amb acusacions a regidors de vendre’s per diners.
És un no parar.
L’última és que el fiscal ha enviat un escrit a la titular del
jutjat número 3 d’Igualada,
Mireia Peña, demanant nou
anys d’inhabilitació a l’exalcalde Jaume Gorrea (ERC) per un
presumpte cas de prevaricació
en saltar-se totes les normatives i, conscientment, atorgar “a dit” la concessió d’unes
obres. L’impulsor d’aquesta
acció és el propi Ajuntament
de Cabrera, per ordre de l’actual alcalde, Salus Monteagudo, enemic irreconciliable de
Gorrea des de fa anys.
Escrit demolidor del fiscal
La fiscalia demana a través del
Procediment Abreujat 7/2018,
al qual ha tingut accés La Veu,
imposar una pena de nou anys
d’inhabilitació per a Gorrea,
alcalde des del 2009 fins al
2015, per un presumpte delicte de prevaricació.
Segons l’escrit d’acusació, el
llavors alcalde va concedir a
l’empresa Construccions J. Riera unes obres de sanejament
del camí de Canaletes a Sant
Jaume Sesoliveres, sense haver
passat l’alcalde tots els tràmits
pertinents, per un valor de
209.000€.
El 19 de desembre de 2011,
l’alcalde va aprovar l’expedient
d’obres a través d’un decret
“urgent i negociat sense publicitat”, i ho va fer, segons el fiscal, “plenament conscient que

Jaume Gorrea (ERC) i Salustiano Monteagudo (PSC), dos enemics polítics irreconciliables.

Gorrea reconeix que
va adjudicar unes
obres però per evitar
perdre una subvenció
que estava a punt de
caducar, i nega cap
tipus de corrupció
el decret que havia aprovat
era clamorosament contrari a
la normativa aplicable”, a més
que el Secretari municipal “el
va informar degudament, tant
de forma oral com també a
través d’un informe”.
Per a pagar les obres, Gorrea va
aprofitar una partida de diners
d’una subvenció del PUOSC
de la Generalitat. L’informe
del Secretari, segons consta
a l’escrit del ministeri fiscal,
deia que “la competència per
la contractació i tramitació de
l’expedient corresponia al ple
i no a l’alcalde, ja que era un
projecte superior al 10% dels
recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament”. A més,
el secretari també va advertir a Gorrea que “la utilització del procediment negociat
sense publicitat era contrari a
la normativa perquè el preu
del projecte era superior als
200.000 euros i el projecte
d’obres no tenia prou finançament perquè, encara que
l’aportació del PUOSC estava

Ajuntament de Cabrera d’Anoia.

aprovada, faltava l’autorització
del departament d’Economia i
Finances”. Malgrat tot, el fiscal
relata que Gorrea “va seguir
endavant amb l’expedient tot i
saber que no tenia competències per acordar l’adjudicació i
tramitar l’expedient, coneixent
la falta de finançament suficient i coneixedor que era improcedent”.
Gorrea: “No recordo cap
informe del Secretari”
En declaracions a La Veu,
Jaume Gorrea ha explicat que
“aquest és un cas que l’any
2011 ja es va portar a l’Ofici-

na Antifrau, fa temps que es
remena, però vull deixar clar
que no es tracta de cap manera d’un cas de corrupció, sinó
un tema administratiu”.
L’exalcalde creu que en aquest
assumpte “algú devia estar
mal assessorat”, i explica que
“l’informe del Secretari que
apareix en l’expedient jo no
recordo haver-lo vist mai”.
Gorrea afegeix també que
“no se’ns va comunicar dins
l’Ajuntament que la subvenció que hi havia concedida del
PUOSC es perdia en dos mesos si no es feia res. Vam fer
una visita al departament de

Governació de la Generalitat
poc després i allí se’ns va dir.
El govern municipal teníem
una obra necessària per fer,
un ajut disponible i pràcticament quinze dies de límit. Es
va decidir tirar-ho endavant”.
El camí “estava en molt males
condicions i calia actuar”.
Jaume Gorrea aclareix que
“això no va ser una decisió
unilateral meva, tots els regidors del govern d’ERC i
de CiU n’estaven al corrent
i d’acord, es va consensuar”.
L’exalcalde ja va comunicar
aquesta reflexió al jutjat, quan
va declarar per aquesta causa.

Sanció a l’actual Ajuntament per
“dany moral” a un treballador
Des de les files d’ERC es creu
que la filtració, ara, de la petició del fiscal es deu a una
possible voluntat de l’actual
alcalde Salustiano Monteagudo de desviar l’atenció
després que el jutjat hagi
interposat una sanció de
12.000 euros a l’actual govern municipal de Cabrera
per “dany moral” a un treballador que va sancionar el
gener de 2017. Cal dir que
l’esmentat treballador figurava a la candidatura d’ERC
a les dues darreres eleccions
municipals.
Segons la resolució judicial
després de la demanda del
treballador M.R.G. contra
l’Ajuntament, declara la nul·
litat de la sanció que va fer el
consistori, “per lesionar els
seus drets fonamentals a la
llibertat d’expressió i a l’honor”, i al mateix temps condemna l’Ajuntament a abonar al treballador 12.000€
“en concepte pel dany moral
causat” i a fer-ho públic al

A principis d’aquest
mes, l’alcalde Salustiano Monteagudo va
perdre una moció que
demanava la seva dimissió com alcalde
i la de tot el govern
municipal
ple municipal. El govern ja ha
presentat recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
D’altra banda, el passat 4 de
juny es va viure una escena
gens habitual en un ple municipal: una mena de moció de censura sense efectes.
Efectivament ERC va presentar una moció demanant
la dimissió de l’actual alcalde, Salus Monteagudo, i tot
el seu govern actual, format
per Daniel Zorrilla i Daniel
Vallejo del PSC i Antonio Jimenez (Veïns per Cabrera).
Esquerra justificava la moció

per “la mala gestió continuada dels recursos públics del
municipi, la manca de transparència en les inversions
i projectes, el desmantellament del contracte ESE amb
Fulton, que ha provocat un
prejudici econòmic, manca
de serveis i d’inversions, com
el soterrament dels cables de
l’enllumenat públic al Castell amb un cost aprox. de
400.000€, i pel qual aquest
govern ha estat denunciats a
l’oficina d’Antifrau”.
Finalment, ERC, amb el suport dels regidors no adscrits
José Peces i Francesc Cirera,
-la majoria absoluta del Pleva guanyar la moció, que òbviament no ha tingut efectes.
Per als seus promotors aquest
resultat en el darrer ple “és
un fidel reflex de que aquest
govern no compta amb el suport del municipi i que les seves accions i gestions són del
tot dictatorials, sense tenir en
compte ni la voluntat ni l’opinió de la majoria dels veïns”.
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Més oferta que mai per passar la revetlla de St. Joan a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada tindrà demà més
oferta que mai per viure la
revetlla de Sant Joan prop
de casa. L’habitual arribada
de la Flama del Canigó anirà
acompanyada de dos corre·
focs, i de tres propostes dife·
rents de revetlles amb ball, una
d’elles completament gratuïta, i
fins altes hores de la matinada.
Flama del Canigó
Al voltant de les 20h, arribarà
a la Plaça de l’Ajuntament la
Flama del Canigó, portada no·
vament en relleus per desenes
d’atletes i escolars des de la Ca·
talunya Nord fins a la capital de
l’Anoia. En un escenari instal·
lat davant el consistori es farà
l’encesa del peveter, es donarà
lectura al manifest de la diada
i les entitats i els representants
dels municipis encendran les
torxes i s’enduran arreu de la
comarca el foc de Sant Joan per
encendre les seves fogueres.
A continuació, se celebraran
dos correfocs. El Correfoc Pe·
tit, a les 21h i organitzat pels
Petits Mal Llamp i els Petits Di·

Flama del Canigó, dos
correfocs i tres revetlles,
una d’elles totalment
gratuïta, oferta per
triar i remenar
a Igualada
ables d’Igualada, i el Correfoc
Gran, a les 22h i amb la par·
ticipació dels Diables d’Igua·
lada, Pixapòlvora i Mal Llamp
d’Igualada.
Revetlles en tres espais
L’Ateneu, en col·laboració amb
el Cafè de l’Ateneu i L’Acústic,
proposa una revetlla per viure
en família: primer, un sopar a
partir de les 20h i, a continu·
ació, a les 23h, música a l’aire
lliure que repassarà grans èxits
des dels anys ’70 fins l’actuali·
tat. També hi haurà un espai, el
Jardí Prohibit, en què els més
petits trobaran jocs i activitats
preparades per animadors. Els
tiquets per al sopar -20€- es po·
den comptar anticipadament
al Cafè de l’Ateneu. Per al ball
es podran comprar la mateixa
nit -10€-. Estarà prohibit tirar

petards a l’interior del recinte.
L’antic Escorxador acollirà, per
tercer any consecutiu, la Revet·
lla Tradicional, coordinada per
l’Associació de Gent Gran de la
ciutat. A les 20:30h s’hi oferirà
un sopar, que tindrà l’ambien·
tació típica d’aquesta celebra·
ció i, posteriorment, hi actuarà
l’orquestra Rosaleda. Els tiquets
es poden adquirir prèviament
al local de l’associació, al Casal
del Passeig Verdaguer. El preu
de sopar i ball és de 28€, però si
només es vol ballar, serà de 8€
anticipada i 10€ la mateixa nit.
La Rambla Sant Isidre serà,
finalment, l’escenari de la re·
vetlla més jove, una iniciativa
gratuïta i organitzada pel Casal
Popular El Foment. A les 21h,
tornen els Foguerons de Sant
Joan: aquells que desitgin sopar
a la fresca i al centre de la ciutat,
podran preparar el seu menjar
a les brases que s’hauran encès
amb el foc del Canigó. Hi hau·
rà servei de barbacoa, taules i
cadires a disposició de tothom
que ho desitgi. I, a les 23:30h,
serà el moment del concert,
amb el mestissatge llatinoca·
talà de La Mulata i, tot seguit,

Igualadins al cim del Canigó, el passat cap de setmana.

una sessió de punxa-discs a
càrrec de PD EFa.
Igualadins al cim del Canigó
Aquest passat cap de setmana
del 16-17 de juny una repre·
sentació de l’entitat de la Flama
del Canigó d’Igualada va par·
ticipar en l’aplec que es realitza
davant del refugi de Cortalets
a dalt del massís del Canigó.
En total una trentena d’iguala·
dines i igualadins participaren
d’aquesta activitat per gaudir
d’uns dies de tranquil·litat i de
reivindicació dels Països Cata·
lans a les vigílies de l’esperada

revetlla de Sant Joan.
L’aplec del Canigó serveix bà·
sicament perquè joves i no
tan joves de tot el territori
de parla catalana pugin dalt
del cim, a la Pica del Canigó
(2.784m) per portar els fei·
xets de branquillons (portats
d’arreu del nostre país) amb
els quals s’encendrà la foguera
la nit del 22-23 dalt de la Pica
del Canigó, que servirà per re·
generar la flama guardada tot
l’any al Castellet de Perpinyà i
posteriorment encendre totes
les fogueres de Sant Joan del
nostre país.

ESPECIALISTES EN
ALIMENTACIÓ la teva opció,
natural !
ECOLÒGICA
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.

28 de juny
CUINA DE TEMPORADA

botiga
autoservei

ESTIU 19.00h a 21.00h
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.

Inscripcions a la botiga. Per assistir al taller col·labora amb 5€.
Inclou les receptes i la degustació dels plats cuinats.
Tots els assistents tindràn un obsequi de productes per degustar.

4 de juliol

places
limitades!

18.00h a 20.00h

FORMACIÓ EN PROTECCIÓ SOLAR
Protecció natural per a tota la família

APUNTA’T
(places limitades)

GRATUÏT!

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
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La Generalitat ha començat a pintar una franja vermella de
seguretat a la C-15 entre Òdena i Vilafranca
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

T

al i com ja vam anunciar a La Veu, el Departament de Territori
i Sostenibilitat ha iniciat treballs per implantar una franja
central a l’Eix Diagonal en el
tram entre Vilanova del Camí
i Vilafranca del Penedès, corresponent a la C-15, que permetrà reforçar la separació
entre els dos sentits de la circulació i, d’aquesta manera,
afavorir la seguretat viària.
Aquesta actuació s’executarà
en diverses fases fins a la tardor vinent i s’afegeix a la duta
a terme recentment en el tram
entre Òdena i Manresa.
L’obra consisteix en el pintat
a la calçada d’una franja central de color vermell d’uns 30
centímetres d’amplada delimitada per dues línies blanques.
En l’interior d’aquesta franja,
es col·loquen elements sonors
per advertir els conductors
si el vehicle la trepitja. Així,
aquesta actuació té com a objectiu reforçar la percepció de
separació entre els dos sentits
de la marxa i reduir el risc
d’envair el carril contrari.
Fases de l’obra i afectacions
al trànsit
Així, durant aquesta setmana
comencen les tasques en el
tram entre Vilanova del Camí
(enllaç amb la carretera N-IIa)
i el terme municipal d’Òdena,
en una longitud de tres quilòmetres. Els treballs es duran
a terme en horari diürn i, en
funció de les necessitats de
l’obra, es desviarà el trànsit per
l’antiga carretera C-244.
A continuació, cap a finals

La franja central
vermella amb elements sonors es pintarà
aquest mes entre Òdena
i Cabrera, i després de
l’estiu, fins a Vilafranca
del Penedès
d’aquest juny, s’executaran els
treballs en el tram entre Cabrera d’Anoia (a l’altura del túnel de Cabrera) i Vilanova del
Camí, d’uns 10 quilòmetres de
longitud. En aquest cas, atès
que el trànsit és superior que
en el tram anterior, les obres es
duran a terme en horari nocturn i la circulació es desviarà
també per l’antiga C-244.
Final d’obres a l’octubre
Durant el juliol i l’agost, no
es treballarà a l’Eix Diagonal,
donat l’increment de trànsit i
la circulació temporal de vehicles especials agrícoles que
es registra en aquests mesos.
Així, durant el setembre, es reprendrà l’actuació, que llavors
abastarà el tram entre Cabrera
d’Anoia i Vilafranca del Penedès. Aquest tram té una longitud d’uns 22 quilòmetres.
L’obra finalitzarà al llarg de
l’octubre vinent.
Aquesta “solució” provisional
per a intentar aturar la xifra
d’accidents es va començar a
la C-37 entre Òdena i Manresa fa poc més d’un any, i
certament, des de llavors els
accidents s’han reduït considerablement, si bé és cert que
és impossible l’avançament en
aquesta carretera a menys que
hi hagi un doble carril.

Aquesta setmana ha començat a pintar-se la línia vermella al terme d’Òdena.

S’inicien els treballs del projecte
de convertir la carretera en 2+1
La Generalitat ha previst un
programa d’actuacions per a
millorar la seguretat viària
a l’Eix Diagonal i adaptar
la infraestructura al creixement de trànsit que s’ha
produït en els últims anys
en el tram entre Igualada i
Vilafranca del Penedès.
Així, a més de l’obra que
ara executa, està ultimant
la redacció del projecte de
traçat per a l’eixamplament
de la carretera per implantar
una secció de tres carrils de
circulació (dos en un sentit
i un en l’altre), separats per
una barrera central, sistema conegut amb el nom de
“2+1”. Es preveu que en les
pròximament s’iniciï la in-

formació pública d’aquesta
actuació.
No sembla, doncs, que la Generalitat estigui disposada a
desdoblar la carretera, tal i
com va fer amb l’Eix Transversal Cervera-Girona, o amb
el tram de la C-15 entre Vilafranca i Vilanova i la Geltrú,
malgrat que l’alcalde d’Igualada Marc Castells va assegurar
que demanaria al conseller de
Territori, Damià Calvet, que
optés per al desdoblament
enlloc del sistema “2+1”, molt
més econòmic. Les primeres
xifres que baralla la Generalitat situen el projecte a l’entorn
dels 45 milions d’euros, una
xifra assumible sense massa
problemes per al pressupost

del govern del país.
La carretera s’eixamplarà
fins assolir una secció de
tres carrils de 3,5 metres
d’amplada i dos vorals d’un
mínim d’1,5 metres cadascun, amb una separació
dels sentits de la circulació de 2 metres d’amplada.
La mitjana, amb la barrera
central, tindrà elements
de protecció per als motoristes. Sembla que el desdoblament s’ha descartat
perquè no s’assoleix el mínim de vehicles que el fan
recomanable, però el cert és
que hi ha autovies al país on
hi ha menys trànsit que a la
C-15, per exemple de Manresa a Berga.

Marc Castells serà proclamat President de la Diputació de
Barcelona el proper dijous
JP / LA VEU

L

’alcalde
d’Igualada,
Marc Castells, serà
proclamat president de
la Diputació de Barcelona el
proper dijous 28 de juny, en
el transcurs d’un ple extraordinari convocat per la corporació provincial.
Castells és ja ara membre de
la Junta de Govern, President de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i
President de la Comissió In-

formativa i de Seguiment de
Desenvolupament Econòmic
Local, com a vicepresident
segon de la Diputació.
En el moment en què es va
conèixer que l’actual presidenta, la fins ara alcaldessa
de Sant Cugat Mercè Conesa,
deixava el càrrec per passar a
presidir el Port de Barcelona,
el nom de Marc Castells ja va
sonar des del primer minut
amb molta força per a substituir-la. De fet, l’alcalde d’Igualada ja era un clar candidat

per ser el president de la Diputació a l’inici de la present legislatura, el 2015. Ara estarà al
capdavant de l’organisme fins
a les properes eleccions municipals, previstes per maig de
l’any vinent, càrrec que compartirà amb l’alcaldia de la capital de l’Anoia.
Anteriorment, un altre igualadí va presidir la Diputació,
l’Antoni Dalmau i Ribalta,
entre 1982 i 1987, tot i que
representant l’Ajuntament de
Barcelona.

Marc Castells.
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EndEsa destina 3,6 MEUR al pla d’estiu de neteja i
protecció dels boscos a la Catalunya central
❱ La Companyia ha fet revisions termogràfiques en

helicòpter de totes les línies d’alta i mitjana tensió, ha
consolidat l’ús de la tecnologia lidaR (escaneig làser del
terreny) i ha començat a utilitzar els drons no només
per a fer inspeccions visuals de la xarxa, sinó també per
a comprovar que les distàncies entre la vegetació i les
instal·lacions elèctriques són les correctes

Endesa destina enguany a la Catalunya
central 3,6 milions d’euros en el Pla anual per a
campanya de protecció de
boscos. D’una banda és té
especial cura de la massa
forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica
i, de l’altra, s’utilitzen
noves tecnologies que
faciliten les revisions
exhaustives de totes les
instal·lacions.

nEtEja dE bosCos
Del total de 98.127 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a
Catalunya, el 53,7% són
aèries –o el què és el mateix, 52.681 quilòmetres–
i, per tant, estan subjectes
d’alguna manera a zones
boscoses o amb vegetació.
L’especial orografia dels
boscos, com a element
viu, que creix i canvia
constantment, fa que la
Companyia –conscient de
les dimensions de la seva
xarxa– destini una inversió singular per protegir
els espais forestals catalans, seguint les seves directrius de sostenibilitat
i protecció ambiental. Es
focalitzen els espais boscosos i d’altres especialment sensibles per a la societat, que reclamen una
protecció i una dedicació
màxima. En concret un
97,1% de les línies d’alta

tensió que hi ha repartides pel territori són aèries, mentre que de mitjana
tensió en són un 53,2% i
de baixa tensió un 50,7%.

pRojECtE pilot
La Companyia ha començat un estudi pilot

al bages, únic a la península, que permetria
reduir la massa vegetal
que creix sota les bases
dels suports elèctrics

que tenen elements de
maniobra, és a dir, dels
pals de fusta o formigó, o
bé de torres elèctriques,
que tenen dispositius
encarregats d’establir
o interrompre el pas de
corrent elèctric.
El projecte compta
amb la col·laboració
dels Agents Rurals i Nanosystems, va iniciar-se
fa uns anys al Parc Natural de Montserrat, on van
realitzar-se uns primers
tests totalment innocus
per al medi ambient als
sòls de vuit suports elèctrics. Un cop vistos els
bons resultats en algun
d’ells, Endesa va decidir
començar enguany una
sèrie de proves en un
entorn controlat per tal
d’estudiar la viabilitat
i les condicions idònies
d’aplicació d’uns enzims
naturals que faciliten la
compactació dels primers
centímetres de sòl, redu-

❱ Endesa realitza tales

i esporgues selectives de
les masses forestals que
creixen al voltant de les
infraestructures elèctriques,
així com inspeccions acurades
a peu de línia

eixen l’absorció d’aigua i,
així, minimitzen el creixement de la vegetació.
Per fer-ho s’han tingut
en compte els diferents
tipus de sòls que hi ha
arreu de Catalunya, sobretot aquells que poden
ser més desfavorables al
tractament, com són els

sòls sorrencs que es troben en algunes zones de
les comarques de la Selva
i el Gironès.
El punt fort d’aquest
tractament és que no afecta negativament al medi
ambient. Així, en el supòsit d’aplicar aquests enzims a la base d’un suport

Foto: Endesa

Col·laboRaCiÓ aMb aGEnts dEl tERRitoRi
Una de les tasques essencials per protegir els boscos
és la tala i esporga selectiva de la massa forestal
-arbres, sotabosc i arbustos- que creix al voltant de
les línies elèctriques, tot
respectant l’espai estipulat
per l’administració entre el
bosc i els cables més pròxims. Aquests treballs es
realitzen seguint els criteris
establerts i en col·laboració
amb agents del territori,
com són els Agents Rurals,
Parcs Naturals de Catalunya i les administracions.

Així, i a mode d’exemple,
Endesa i la Generalitat
de Catalunya tenen establerts protocols de coordinació i col·laboració
en matèria de prevenció
i actuació davant d’incendis forestals. La tasca de
la Companyia facilita les
tasques d’extinció i alhora
garanteix la seguretat dels
cossos que ho fan possible.
A més, tècnics d’Endesa
també es desplacen sobre
el terreny per tal de coordinar-se amb els bombers
i la resta d’agents.

❱ Com a novetat, i amb la col·laboració

dels agents Rurals, s’ha començat un estudi
pilot per a reduir la massa vegetal que
creix a les bases dels suports elèctrics
aplicant tractaments enzimàtics –innocus
pel medi ambient– i diferents processos de
compactació
elèctric que en el futur es
trobés en desús, la vegetació tornaria a créixer simplement llaurant la terra,
és a dir, oxigenant-la.
D’aquesta manera es recuperaria, per tant, el seu
estat natural.

Ús dE dRons
Endesa utilitza, a
més, i des de la campanya del 2012, drons per
comprovar l’estat de la
xarxa elèctrica. Aquests
vehicles aeris no tripulats estan equipats amb
càmeres d’alta resolució
estabilitzades giroscòpicament que permeten captar imatges de les línies,
especialment en punts de
difícil accés, i sense haver
d’interrompre el servei
als clients. D’aquesta
manera es realitzen inspeccions en detall dels
elements del cablejat
aeri i recentment s’han
començat a utilitzar per
verificar l’amplada dels
corredors i corriols de
seguretat que es troben
a sota i als costats de la
línia i que actuen com a
tallafocs. Així es pot saber de forma ràpida i georreferenciada si cal ampliar o no les distàncies
de seguretat.

Ús d’hEliCòptERs
La Companyia realitza de forma com a mesu-

ra preventiva revisions
termogràfiques, que consisteixen a sobrevolar les
línies elèctriques amb un
helicòpter dotat d’una càmera de raigs infrarojos,
que enregistra el cable i
detecta si hi ha o no diferències de temperatura,
impossibles de veure a
simple vista, que poden
indicar un mal funcionament del cablejat per un
deteriorament prematur
degut a l’acció d’efectes
adversos, principalment
meteorològics. En cas de
detectar alguna anomalia,
com que les coordenades queden registrades,
automàticament s’activa el mecanisme per a
arreglar-lo de forma ràpida.
També s’utilitza l’escaneig làser per revisar
que les distàncies entre la
massa forestal i les línies
elèctriques d’alta tensió
són les reglamentàries, o
be entre el cablejat i qualsevol objecte pròxim. És

l’anomenada tecnologia
lidaR (Light Detection

And Ranging), que també permet fer estudis de
creixement de la massa
forestal.
Els helicòpters que
realitzen les revisions
també porten instal·lada
una càmera de vídeo i/o

fotografia d’alta definició
(hd).
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Darrers dies per inscriure’s al llaç
groc humà més gran del món
REDACCIÓ / LA VEU

L

es inscripcions per participar en el projecte
“Revoltats” de construcció del llaç groc humà més
gran del món, el 15 de juliol
a Igualada, ja han superat el
40%. Per aquest motiu, els
organitzadors d’aquesta iniciativa fan una crida a totes
aquelles persones interessades
a participar-hi “perquè no badin, que no esperin fins el darrer moment i puguin perdre’s
una jornada especial, una festa
familiar, participativa i reivindicativa”, han manifestat
els impulsors de l’acte, que ja
van organitzar amb gran èxit
l’estelada Humana, el maig de
2013, ara fa cinc anys.
Les inscripcions es poden fer
per Internet, a través de la pàgina web www.revoltats.cat,
i també presencialment a la
llibreria Rabell (C/ Santa Caterina, 17, d’Igualada). També
es podran fer en persona, fins
al divendres 22 de juny, de 19
a 21 h, a l’Ateneu Igualadí (C/
Sant Pau, 9, d’Igualada). Les
inscripcions es tancaran el 27
de juny. L’organització insisteix
a recordar a tots els interessats
en formar part del llaç groc
humà “s’inscriguin el més aviat
possible i no ho deixin per al
darrer moment”.
Aquesta setmana s’han accelerat les inscripcions i l’organització preveu que encara ho faci
més els pròxims dies. Un dels
motius és l’important ressò
que s’està fent de la campanya
“Revoltats” a nivell nacional i,
molt especialment, a través de
les xarxes. Diverses personalitats ja han donat el seu suport
i s’han adherit a la campanya.
És el cas de l’escriptora Empar Moliner, del fotoperiodista Jordi Borràs, del músic Cesc Freixas, dels actors
Quim Masferrer i Toni Albà,
de l’economista Xavier Sala
Martín, o del President Car-

La CUP vol millorar la
manera d’atorgar
subvencions a les entitats
REDACCIÓ / LA VEU

Carles Puigdemont, amb la samarreta de la iniciativa.

Carles Puigdemont,
Toni Albà, Quim
Masferrer, Empar
Moliner, entre d’altres,
han donat suport a la
iniciativa igualadina
les Puigdemont, entre altres.
Els dies vinents, molts rostres
coneguts de casa nostra s’afegiran a aquesta llista per donar
suport a la iniciativa que, recorden els organitzadors “es fa
per recaptar diners que es destinaran a l’Associació Catalana
pels Drets Civils, entitat creada
per les famílies dels presos i
exiliats polítics, i per mostrar el
món que estem al seu costat i
que no pararem de lluitar pels
nostres drets i llibertats com a
poble, per mostrar al món que
estem revoltats”.
Sobre la jornada del 15 de juliol a Igualada, els organitzadors
han assenyalat que, “volem
que la gent que vingui, de totes les edats, visqui una gran
experiència, que puguin viure
i compartir amb gent vinguda
d’arreu un matí alegre, festiu,
participatiu, familiar i reivin-

dicatiu, com ho va ser fa cinc
anys quan vam fer l’Estelada
Humana” afegint que “serà un
bon show, la farem ben grossa,
amb convidats i sorpreses que
no podem desvetllar”.
12€, preu de la inscripció
El preu de la inscripció és de
12 € i inclou un pack amb 2
samarretes i 2 gorres amb els
colors del disseny del gran llaç
groc. L’organització destinarà
la meitat de l’import de la inscripció a l’Associació Catalana
pels Drets Civils, entitat creada per les famílies dels presos
i exiliats polítics com a plataforma d’actuació conjunta, per
donar veu als represaliats i suport a les seves famílies, per
canalitzar les mostres de solidaritat i suport i per defensar
els drets civils i denunciar la
vulneració que està portant a
terme l’Estat Espanyol.
Finalment, els organitzadors
també fan una crida a totes
aquelles persones que vulguin
col·laborar com a voluntaris,
s’adrecin a l’organització a través del correu voluntariat@
revoltats.cat.
Més info a la Contraportada

E

ls cupaires ha analitzat
el període 2013-2018 en
l’atorgament de subvencions municipals a les entitats, i
ha conclòs que l’aportació a entitats culturals cau un 33% i la
d’entitats professionals creix un
62%. Ara proposen millorar la
manera d’atorgar els ajuts.
El partit cupaire diu que “malgrat haver votat favorablement
a la concessió de subvencions
per a entitats sense ànim de
lucre, cal abocar llum sobre la
baremació o valoració actual
i reformar el procediment de
convocatòria i tràmit de les subvencions a entitats”. En aquest
sentit, els cupaires assenyalen
que “després de consultar un
per un els expedients que resolen quina quantitat s’atorga
a cada proposta o entitat, hem
pogut comprovar que no contenen explícitament de quina
manera s’han valorat els projectes” i apunten que “aquesta
situació fa que dos projectes o
entitats que desenvolupen una
tasca pràcticament idèntica rebin quantitats dispars”.
D’aquesta anàlisi de les subvencions dels darrers sis anys,
els cupaires en destaquen “la
caiguda de la dotació a entitats
culturals (-33%) experimentada especialment l’any 2017,
així com les davallades més sostingudes en el temps d’entitats
veïnals (-23%) i d’acció social

(-19%)”. Per contra, les dades
mostren que “les entitats de cooperació i de suport a l’ensenyament (principalment Ampes,
+44%) han augmentat la seva
dotació, i molt especialment
les professionals, siguin de comerç o d’altres sectors adscrits
a dinamització econòmica, que
han estat afavorides amb un increment del 62%”. El portaveu
dels cupaires, Albert Mateu,
assenyala que “en termes absoluts cal ressaltar la caiguda de
les entitats culturals, a les que el
2018 s’ha destinat vora 40.000€
menys que el 2013, i l’increment
a les professionals, dotades amb
35.000 euros més”
Des de la CUP Igualada insten
al govern municipal “a plantejar una reforma del procediment pel qual es convoquen
i tramiten les subvencions”. A
banda, els cupaires assenyalen
que “malgrat estar oberts a un
diàleg que hauria de ser serè i
comptar amb tots els grups i el
necessari assessorament tècnic, es plantegi com a mínim
un tractament més diferenciat
entre tipus d’entitats” ja que, argumenten, “té poc a veure una
associació cultural o veïnal a
qui es donen 300€ amb una de
professional a qui es dediquen
10, 15 o 20.000 euros”. Igualment, la CUP també considera
necessari que “en els expedients
de la convocatòria s’inclogui de
quins altres convenis gaudeix
cadascuna de les entitats”.

Natàlia Mas, nova Secretària d’Acció Exterior i de la UE
REDACCIÓ / LA VEU

L

a tousenca Natàlia Mas
i Guix ha estat nomenada aquesta setmana
secretària d’Acció Exterior i
de la Unió Europea. Mas és
Llicenciada en Administració
i Direcció d’Empreses per la
Universitat Pompeu Fabra i en

Comerç Internacional per l’Escola Superior de Comerç Internacional. També és Màster en
Economia Europea pel College of Europe, Bèlgica (20032004), mitjançant una beca
del Patronat Català pro-Europa; i màster en Política Econòmica (Program in Economic
Policy Management, PEPM)

a la Universitat de Columbia,
Estats Units (2008-2009), mitjançant una beca de la Fundació La Caixa.
Ha treballat com a economista al Banc Central Europeu
(BCE) a Frankfurt, i el 2016
va ser nomenada directora
general d’Anàlisi Econòmica
de la Generalitat.
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La revolució tecnològica centrarà el Sopar de l’Empresari
de la UEA, el proper 12 de juliol a Òdena
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Indústria 4.0, una revolució que canviarà
encara més el món de
l’empresa, serà l’eix central del
Sopar Empresarial de la UEA,
el proper 12 de juliol en una
de les naus industrials del Polígon del Pla de les Gavarreres
d’Òdena.
A través del lema “Posa en
marxa el canvi”, la UEA vol
plasmar la necessitat que els
empresaris vegin la revolució
4.0 com una oportunitat. La
revolució tecnològica que viu
el sector empresarial modificarà la manera com vivim, treballem i ens relacionem tant a
escala social com laboral, ja
que comporta un nou model
d’organització i de control de
la cadena de valor a través del
cicle de vida del producte i durant els sistemes de fabricació.
La UEA vol aprofitar el Sopar
Empresarial per recordar que,
com passa en totes les grans
revolucions, aquest procés
de transformació només beneficiarà a aquells que siguin
capaços d’innovar i adaptar-se
al canvi. Així ho han explicat
aquesta setmana el president
de la UEA Blai Paco, i la gerent
de la institució, Paula Arias.
L’acte comptarà com és habitual amb els Premis UEA i altres reconeixements a les empreses més destacades de l’any.
Blai Paco: “Cal perdre la
por al canvi”
La UEA ha presentat aquest
dimarts en roda de premsa
totes les novetats del Sopar
Empresarial. El president Blai
Paco ha insistit en el missatge
principal del sopar i ha animat als empresaris “a perdre la por al canvi, ja que la
transformació digital és una
gran oportunitat per al món
empresarial i, alhora, una necessitat”. A més, Blai Paco, ha
explicat que “el sopar té una
importància cabdal per la
UEA, ja que és el moment de
l’any que l’entitat es posiciona
i es projecta com a lobby em-

Amb l’eslògan “Posa
en marxa el canvi”,
la patronal anoienca
congregarà mig miler
d’empresaris i representants institucionals al
polígon de
Les Gavarreres
presarial i territorial”.
Per la seva banda, la gerent de
la UEA Paula Arias ha anunciat que la temàtica del sopar -la
revolució tecnològica- s’emmarca en tot un seguit d’accions que prepara l’entitat
encaminades a conscienciar
l’empresariat i a divulgar la
importància de la indústria
4.0. Sense anar més lluny en
els propers dies l’entitat presentarà un decàleg de reptes
i oportunitats per a les empreses 4.0.
D’altra banda, Paula Arias ha
explicat que les raons de la tria
de l’espai escollit per aquest
any, que “respon a la voluntat
d’explicar que el territori és un
lloc idoni per a la ubicació de
les empreses” i ha obert la possibilitat a rebre suggeriments
per als propers sopars ja que
cada any canvien d’emplaçament assegurant que “la UEA
està oberta a rebre propostes
de les empreses que vulguin
obrir les seves portes per acollir el sopar”.
Conferència de Marc Vidal,
un gurú de la transformació
i l’estratègia digital
L’acte acadèmic del Sopar Empresarial anirà a càrrec del
divulgador econòmic Marc
Vidal, un prestigiós consultor
en transformació i estratègia
digital. Vidal exerceix de professor en escoles de negoci, i
és inversor tecnològic, escriptor i un sol·licitat conferenciant internacional. Entre els
seus clients destaquen empreses com, Basf, Merck, Hitachi,
Microsoft, IBM o Allianz. La
seva vocació professional és
la d’ajudar a empreses i insti-

Empresa d’Igualada selecciona
COMPTABLE
Les seves funcions seran les relacionades amb tot el cicle
comptable de l'empresa, feines administratives i de gestió.
Es demana experiència en tot el procés administratiu-comptable,
la presentació d’impostos i la formació adequada.
Enviar currículum a rrhh@motortarrega.com

Paula Arias i Blai Paco, durant la presentació.

tucions a realitzar els canvis
tecnològics que permetin localitzar els desafiaments que la
transformació digital ofereix.
Com a divulgador és un conegut director i presentador de
diversos programes de televisió entre els quals destaca ‘Economia de butxaca’ i
‘Economia de Futur’ a TVE.
Col·labora regularment amb
CNN, TV3 i La Sexta.

El Sopar de la UEA d’enguany
serà presentat per l’actor igualadí Joan Valentí.
Premis UEA
En el transcurs del Sopar
Empresarial, la UEA entregarà tot un seguit de premis
i reconeixements destinats a
distingir aquelles iniciatives
empresarials que hagin destacat durant l’any anterior i al-

hora estimular la millora de la
competitivitat i de la qualitat
de les empreses de la comarca. S’entregaran dos tipus de
guardons: els Premis UEA i els
Premis que s’atorguen en col·
laboració amb altres entitats i
institucions.
Els Premis UEA inclouen
cinc categories, el premi a
la Trajectòria Empresarial,
a la Capacitat Emprenedora,
a l’Empresa Innovadora, a la
Institució i al Compromís
Social de l’Empresa. Pel que
fa als Premis en col·laboració amb altres institucions
hi ha tres tipus de reconeixements: el premi a la millor implantació de les TIC,
atorgat en col·laboració amb
TICAnoia; el Premi Campus
Motor Anoia i el premi a la
millor Estratègia de Comunicació, que s’atorga conjuntament amb el Col·legi
de Periodistes de Catalunya
amb l’objectiu de posar en
valor la importància de dur
a terme una bona comunicació empresarial.
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Una trentena d’empresaris es formen Jornada d’IGD Comerç
en programes per a directius
sobre la nova Llei de
Protecció de Dades
REDACCIÓ / LA VEU
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és d’una trentena
d’empresaris anoiencs han gaudit
de la formació en programes
adreçats a directius, desenvolupats en col·laboració entre la
Unió Empresarial de l’Anoia i
l’escola de negocis EADA.
Aquests programes de formació han servit per millorar
habilitats i coneixements als
empresaris i empresàries i que,
per tant, arribin a ser més competitius en el món empresarial.
Els programes adreçats per a
directius han estat els següents:
Management
Development
Programme i el Programa de
Desenvolupament de Lideratge. En el cas del programa
MDP -en el qual s’ha realitzat

la 3a edició- els assistents han
rebut les eines per obtenir una
visió global i estratègica de les
necessitats de l’organització a
mitjà i llarg termini per mantenir i augmentar la seva competivitat. Per l’altra banda, el cas
del Programa PDL ha ajudat
als alumnes a desenvolupar el
seu autoconeixement personal
per liderar els seus equips de
manera efectiva i amb un gran
impacte en els resultats.
El passat divendres 8 de juny,
es va realitzar la cloenda
dels dos programes al Campus Universitari d’Igualada.
Aquests programes han estat
possibles també amb el suport
de l’Ajuntament d’Igualada i
amb la cooperació del Campus
Universitari d’Igualada. En tots
dos programes s’ha fomentat el

Edicte d’informació pública de l’aprovació inicial de la
modificació puntual del pla d’ordenació urbanística
municipal de Calaf (Tanatori).
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de
juny de 2018, ha aprovat inicialment la modificació puntual del pla
d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Calaf (Tanatori), per tal
d’ampliar la qualificació d'Equipament Comunitari que té el cementiri
municipal, per a poder-hi ubicar edificis complementaris com és un
tanatori i ampliar d'aquesta manera els serveis funeraris al municipi,
donant servei també a municipis de l’entorn.
De conformitat amb l’establert en l’article 85.4 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, l’expedient se sotmet a informació pública durant el termini de
45 dies, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7, al diari La Veu de l’Anoia i al
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, perquè les persones interessades el puguin examinar i presentar les al·legacions que estimin
oportunes.
Durant aquest termini, l’expedient es pot consultar a les dependències
municipals (Plaça Gran, núm. 2), en horari d’atenció al públic (de 8.30 a
14.00 hores els dilluns a divendres, així com també a la seu electrònica de
l’Ajuntament, a l’adreça https://www.calaf.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/urbanisme/poum-102.html
Calaf, signat electrònicament al marge.
L’Alcalde,
Jordi Badia

networking entre els assistents,
facilitant també, la creació de
relacions de negocis entre ells.

es del 25 de maig
La Unió Europea
obliga a totes les
empreses a complir amb el
nou reglament de protecció
de dades, que substitueix a
la LOPD. Això suposa més
drets per als clients, que poden reclamar i denunciar
més fàcilment si no se satisfan les seves demandes sobre
les seves dades personals.
Aquesta llei afecta a totes les
empreses, incloses les comercials. És d’obligat compliment per a totes les empreses que tinguin dades de
clients i de treballadors.

Totes les empreses l’han
d’implantar i les que no ho facin, s’atenen a sancions de fins
al 4% de la facturació anual.
Els empleats dels establiments comercials també ho
han de complir.
Per aquest motiu, i atenent
moltes consultes respecte a la
RGPD, Igualada Comerç organitza el pròxim dimarts 26 de
juny a les 15.30 una xerrada informativa de què és la RGPD, i
quins aspectes hem de complir.
La jornada es farà a la seu de
l’entitat, al c/Sant Jordi, 11.
Degut a places limitades, és imprescindible confirmar l’assistencia a info@igualadacomerc.
cat, o per telèfon 938051419.

Evitar els jutjats, el millor consell
davant un conflicte familiar
REDACCIÓ / LA VEU

E

l dimecres 13 de juny
es va organitzar una
magnífica Taula de
Diàleg a la Biblioteca Central,
amb el títol Alternatives al litigi
judicial en la resolució de conflictes a l’àmbit familiar, amb
la participació de 4 professionals la Teràpia, la Mediació, la
Coordinació de Parentalitat i
la Judicatura, que van exposar
les vicissituds dels seus rols, els
reptes als quals s’enfronten i les
limitacions que els frustren,
encara que no tant com per
tombar les conviccions que els
fan seguir endavant.
Aquestes conviccions tenen a
veure amb la manera tan inadequada com encara moltes
famílies s’enfronten als conflictes després o durant un divorci, fent bona la frase d’un
dels pares de la teràpia sistèmica, P. Watzlawick quan deia
que “La solució es el problema”
referint-se a que són les maneres de solucionar els problemes els que agreugen aquests,
fins a arribar a constituir en
nombroses ocasions el principal problema.
Hi van participar el Dr. Guillermo Mattioli, Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica, i
proper degà del Col·legi Oficial
de la Psicologia de Catalunya.
Per a ell, la rigidesa en les posicions dels membres de la parella, incapaços de moure’s de
la visió monolítica de l’altre, i

que els empenyen als mateixos
bucles destructius, és clau.
Cristina Martínez, mediadora,
va explicar en què consisteix i
en què no la Mediació. Va dir
que els mediadors no són ni investigadors per trobar la veritat,
que els dos “ex” estan segurs de
posseir, ni tampoc jutges. A la
mediadora no li correspon decidir, sinó ajudar a que decideixin els implicats.
La Dra. Connie Capdevila va
explicar el rol de la Coordinadora de Coparentalitat. Va contextualitzar la utilitat d’aquest
rol professional per la disminució significativa del litigi judicial allà on s’ha implementat,
com per exemple el pas de més
de 900 demandes judicials en
un any en l’àmbit de la família a
només 37 al següent, coincidint
amb la implementació d’aquesta figura, a Califòrnia.
Per últim Pascual Ortuño va voler desmitificar els jutges i la justícia com a mitjans de resolució
de conflictes. En clau d’humor
va tocar temes molt seriosos,
com quan alguna persona perjudicada per alguna sentència
de divorci li retreu la decisió, a

la qual cosa ell contesta molt
educadament que la culpa és
d’ella per dos motius: en primer
lloc per casar-se amb aquella
persona, cosa a la qual ningú
l’obligava, i en segon per posar
l’assumpte en mans dels tribunals, la qual cosa és una greu
equivocació, ja que aquests no
acostumen a solucionar cap
conflicte familiar.
Des de l’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia estan
“molt satisfets d’haver assegut a
una mateixa sala a nombrosos
professionals de l’àmbit de la
salut, de l’atenció a la infància,
dels serveis socials i de l’advocacia, entre d’altres, els quals
han pogut acostar postures, i
fins i tot ens atrevim a dir que
en algun cas saber de l’existència de l’altre. Podem afirmar
que la Taula de Diàleg ha fet realment honor al seu títol esdevenint un autèntic marc d’intercanvi d’experiències, i el que
és més important, d’estímul i de
font d’idees per treballar en un
futur en un millor servei a la
societat, que és l’objectiu últim
de tots els professionals que es
van donar cita a Igualada”.
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Entitats de la comarca treballen eines L’1 de juliol, Caminada
de prevenció davant el masclisme
Memorial Jordi Mateu
REDACCIÓ / LA VEU
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issabte joves de diferents entitats de la
comarca, implicats
en l’organització de les festes
majors i d’altres activitats d’oci
nocturn als seus municipis,
s’han trobat a la 2a edició de
la formació “Festes de Qualitat” impulsada per l’Oficina
Jove de l’Anoia, per reflexionar
conjuntament sobre quines
actuacions poden dur a terme
per reduir els riscos derivats
del consum d’alcohol o d’altres
substàncies i establir mecanismes de prevenció davant les diferents formes de manifestació
de les violències masclistes.
La formació, que va tenir lloc al
llarg del matí a les dependències del Consell Comarcal, es
va dividir en dues parts. En un
primer moment, es va abordar
de forma més teòrica. En aquí
es va parlar de quines són les
pautes de seguretat a tenir en

E
compte darrera d’una barra de
festa major.
Al mateix temps, vam reflexionar sobre les conseqüències
que implica un consum abusiu
i descontrolat. Tot seguit, l’associació Dones amb Empenta,
va introduir la mirada de gènere mostrant com la violència masclista es manifesta i
quines possibilitats tenim per
prevenir-la, detectar-la i actuar en conseqüència.
La segona part, va voler oferir

als joves la possibilitat de crear
campanyes de prevenció conjunta i, en un format de treball
grupal, els joves van decidir
quins eren els missatges que
volien traslladar a les seves
festes. Es van revisar campanyes existents en format de
cartells o falques d’àudio per,
abans de finalitzar la jornada,
gravar tres falques que aquest
estiu sonaran a les festes organitzades per les entitats de la
comarca.

Un GPS mòbil comença a rodar per a
promoure bons hàbits juvenils
REDACCIÓ / LA VEU
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l passat mes de maig
el servei GPS (Grup
de Promoció de la Salut) Anoia Jove es va posar en
marxa a Vallbona d’Anoia i
aquestes setmanes visitarà altres localitats de la comarca.
El Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal
de l’Anoia torna a engegar
el servei GPS mòbil per als
Ajuntaments amb l’objectiu
de promocionar hàbits saludables entre el col·lectiu juvenil. Es tracta del programa
GPS (Grup de Promoció de la
Salut) Anoia Jove, una autocaravana que s’instal·la en els
actes juvenils nocturns dels
municipis que la sol·liciten i
on les tècniques de Joventut
del Consell informen sobre
hàbits saludables i conductes
responsables i segures, a més
de proporcionar preservatius
i alcoholímetres d’un sol ús
de forma gratuïta i fer proves
d’alcoholèmia digitals per als i
les joves que han de conduir,
així com dinàmiques de sensibilització i conscienciació sobre l’efecte de les drogues.
Enguany, el GPS mòbil Anoia Jove es va estrenar el 19
de maig a Vallbona d’Anoia i

ha fet la seva segona parada
aquest cap de setmana a La
Pobla de Claramunt, on va
registrar una elevada assistència de joves. A l’estand s’hi
pot trobar ampli material informatiu sobre qüestions com
ara el consum responsable de
substàncies, la prevenció de
riscos en les relacions sexuals
i la prevenció de riscos associats amb el consum i la conducció segura.
El programa GPS Anoia Jove
ja fa més de 6 anys que volta
per les festes d’estiu de la comarca treballant per a la prevenció i reducció de riscos.
L’autocaravana GPS Anoia
Jove visitarà al llarg dels mesos
d’estiu els següents municipis:
La Torre de Claramunt (22 de
juny), Masquefa (7 de juliol),
Carme (13 de juliol), Òdena

(20 de juliol), Sta. Margarida de Montbui (20 de juliol),
La Llacuna (3 d’agost), Capellades (16 d’agost), Hostalets
de Pierola (17 d’agost), Sant
Martí de Tous (31 d’agost), Vilanova del Camí (31 d’agost i
1 de setembre), Calaf (1 de setembre), Piera (1 de setembre)
amb motiu de les seves festes
majors i altres esdeveniments
populars. Al llarg de tot l’any,
es duran a terme un total de
15 intervencions.
Els Ajuntaments que estiguin interessats en aquest
servei poden sol·licitar-lo
al Servei de Joventut del
Consell Comarcal, trucant
al 938051585 o bé escrivint
un correu electrònic a joventut@anoia.cat. Per més
informació podeu consultar
la web www.anoiajove.cat.

n recordança i homenatge de Jordi Mateu
Lliró, un home estretament vinculat a l’excursionisme, a la protecció de la natura
i compromès a entitats i moviments culturals igualadins i
vilanovins, mort el passat 11 de
maig, el grup d’excursionistes
veterans de la UECAnoia del
que formava part, ha llençat
la idea d’organitzar una caminada memorial conjuntament
amb totes les entitats en què
ell participava (Colla Excursionista de Vilanova, Grup Trescar i Riurem, Escola Mowgli,
Òmnium Cultural, Fundació
La Tossa, Agrupament Escolta
Jaume Caresmar/Mª Antònia
Salvà, Flama del Canigó, GEDEN, ADF Vilanova, Festa de
l’Arbre de Maig, CECI....), i tothom que ho desitgi.
Es tracta d’una caminada amb
el nom de Camins Perduts,
Corriols Trobats, una clara definició d’un trajecte de circumval·lació pels voltants de Can
Titó de Vilanova del Camí, el
seu lloc de residència habitual
i per tan bon coneixedor del
terreny que freqüentment trepitjava perquè era “casa seva”.
El recorregut serà una adaptació reduïda d’una excursió
que ell havia coordinat fa uns
cinc anys per una rècula de ca-

mins, viaranys escabrosos, carreranys, corriols i senderons,
torrents i veredes, tot sense
moure’s de l’entorn d’Igualada.
La caminada coordinada pels
veterans de la Uecanoia, la
colla Trescar i Riure i la Colla Excursionista de Vilanova,
està prevista pel diumenge dia
1 de juliol, amb sortida des de
l’aparcament del poliesportiu
de Vilanova del Camí, puntualment a les 8,30 del matí,
amb un recorregut de 7 km, i
poc mes de dues hores netes de
camí i desnivell acumulat de
240 metres, apta per tota mena
de caminaires.
Després de l’esmorzar en un
mirador en vistes a la Conca,
totes les entitats participants
que ho desitgin estan convidades a fer un breu parlament per
retre recordança i honorança
a en Jordi. Es recomana portar esmorzar i en previsió de la
calor, barret i força aigua. Més
informació al tel. 93 8032218.

Els policies locals es
formen sobre violència
sexual i de gènere
REDACCIÓ / LA VEU
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ls municipis de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) estan
elaborant un Protocol davant
l’assetjament sexual en espais
públics d’oci, resultat d’un
procés que es va iniciar el passat mes de novembre i que ha
de ser una eina per a donar
una resposta coordinada a les
agressions sexistes que es donin en contextos festius.
El projecte s’està elaborant a
través de metodologies participatives i actualment s’està donant a conèixer a través de diverses formacions.
26 agents de la Policia Local
d’Igualada, Santa Margari-

da de Montbui, Vilanova del
Camí, Òdena, Capellades i La
Torre de Claramunt han assistit a aquesta formació, que
ha permès debatre sobre les
violències sexuals, contextos
en els que es dona, per què
es dona i com hem d’abordar-les. L’espai formatiu ha
permès compartir coneixements i ha posat damunt la
taula la necessitat de treballar
aquesta problemàtica des de
la perspectiva de gènere.
Les formacions han anat a
càrrec de l’Observatori Noctàmbules, que treballa coordinadament amb l’agent
d’igualtat de la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena i conjuntament amb la Diputació de
Barcelona, que ha finançat el
projecte.
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Més de 120 professionals al Congrés
Català de Sinologia, a Igualada

Festes del barri
de les Flors
REDACCIÓ / LA VEU
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l passat dissabte el barri de Les Flors d’Igualada ha portat a terme
la seva festa anual. Es tracta
d’un esdeveniment organitzat
des de l’Associació de Veïns
del barri, però que es dirigeix
a tota Igualada.
És una festa popular i oberta, una festa pensada per a la
ciutat en el seu conjunt. Amb
aquest enfocament, durant tot
el dia es van portar a terme un
conjunt d’activitats ben diverses que van comptar amb una
notable participació.
La plaça del carrer de les Gardènies va bullir de festa tot el
dia, amb els tallers de manualitats, les partides ràpides
d’escacs i el concert-vermut
de música tradicional, ofert
per l’Aula de Sons d’Igualada,

al matí. Es va continuar amb
el taller de cuina en anglès
per als més petits “Let’s cook”,
ofert per People, i la Masterclass de Hip Hop, a càrrec de
l’Aula de Dansa, a la tarda. I el
sopar popular, l’espectacle de
màgia de “Tu Mago” i el ball a
la plaça, amb “Som-hi Band”,
per acabar la festa.
La festa del barri de Les
Flors és, a més a més, un
esdeveniment a favor del
comerç del barri. Amb un
programa que ha comptat
amb la col·laboració de 54
establiments de petit i mitjà comerç i de serveis del
barri, es promou la conscienciació de les persones
respecte el consum en el
comerç de proximitat, tot
en el marc de la campanya
iniciada ara ja fa tres anys
“Fent comerç, fem barri!”.

GRAUS
i CFGS
info.uvic.cat/estudis
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ls dies 6 , 7 i 8 de Juny,
la Unitat de Patologia
Mamària de l’Hospital d’Igualada va organitzar el
XVIIè Congrés Català de Sinologia i Patologia Mamària.
El Congrés constava del Curs
intensiu de Sinologia i Patologia Mamària, els dies 6 i 7 de
juny a l’Hospital, i la Reunió
de Sinologia i Patologia Mamària que, juntament amb la
Reunió anual d’infermeria en
Sinologia es va celebrar el 8 de
juny a l’Hotel Amèrica.
L’objectiu dels cursos era donar formació als especialistes
que s’inicien en sinologia i fer
un repàs de les malalties de la
mama, des de la anatomia a
les darreres teràpies i classificacions per tal de personalitzar cada vegada més els tractaments del càncer de mama,
sense deixar de banda les activitats de les associacions civils que recolzen les malaltes
tractades. Era un format amb
taules rodones i posterior dis-

És la quarta vegada que
s’organitza aquest Congrés a Igualada, els dos
primers anys al Museu
de la Pell i després a
l’Hospital i a l’Hotel
Amèrica
cussió i compta cada any amb
el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona
A la Reunió, tant mèdica com
d’infermeria hi van haver conferències magistrals per explicar els darrers avenços en
el tractament del càncer de
mama i sobretot les novetats
en la millora de la confortabilitat de les pacients.
És la quarta vegada que s’organitza aquest Congrés a Igualada; els dos primers anys al Museu de la Pell i els dos següents
a la sala d’actes del Hospital i
al Hotel Amèrica.
En paraules del Dr. Josep M.
Abad, un dels principals organitzadors: “Les freqüents

consultes mediques sobre patologia mamària i l’entusiasme
per la docència i la sinologia
ens han portat a organitzar
aquests congrés al nostre Hospital per poder oferir coneixements per al diagnòstic i maneig de la Patologia Mamària i
continuar encomanant aquesta passió a la resta de professionals”.
L’èxit de totes les ponències
es va mantenir al llarg dels
dies. El darrer dia van estar
premiades algunes comunicacions com van ser un
treball de l’Hospital d’Igualada sobre tractament amb
quimioteràpia abans de la
cirurgia i un altre de l’Hospital Arnau de Vilanova
de Lleida sobre les cures
postoperatòries a la consulta d’infermeria.
Els tres dies es van tenir més
de 120 inscrits i 61 ponents.
Gairebé 200 professionals
de la salut entre metges i
infermeres en formació i sinòlegs especialistes amb una
llarga experiència.

EDUCACIÓ

SALUT

BIOCIÈNCIES

• Educació Social

• Biologia
• Biotecnologia

• Mestre d’Educació Primària

• Fisioteràpia
• Infermeria
• Medicina
• Nutrició Humana i Dietètica
• Psicologia
• Teràpia Ocupacional

EMPRESA

ENGINYERIES

CFGS

• Administració i Direcció
d’Empreses

• Enginyeria Biomèdica
• Enginyeria de l’Automoció
(Granollers)
• Enginyeria Mecatrònica
• Multimèdia. Aplicacions i Videojocs

• Animacions 3D, Jocs i Entorns
Interactius (Vic)
• Desenvolupament d’Aplicacions
Multiplataforma (Vic)
• Màrqueting i Publicitat
(Granollers)
• Processos i Qualitat en la
Indústria Alimentària (Olot)

• Mestre d’Educació Infantil
• Mestre d’Educació Infantil |
Mestre d’Educació Primària
(menció en Llengua Anglesa)

• Màrqueting i Comunicació
Empresarial

COMUNICACIÓ
• Comunicació Audiovisual
• Periodisme
• Publicitat i Relacions Públiques

ESPORT
• Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport

LLENGÜES I TRADUCCIÓ
• Traducció, Interpretació
i Llengües Aplicades
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Un total de 22 joves han participat
al programa Acompanya un Avi

REDACCIÓ / LA VEU

Campanya de
micromecenatge de
l’Associació Salut Mental
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dilluns 18 de
juny, l’Associació Salut Mental Catalunya
Anoia (SMCAnoia) va iniciar
una campanya de micromecenatge amb el títol de Happening, l’expressió artística per la
salut mental. Les campanyes
de crowdfunding (micromecenatge) tenen com objectiu el
finançament col·laboratiu de
projectes on les persones inversores reben una recompensa a canvi de la seva donació.
Happening, l’expressió artística per la salut mental sorgeix
de la demanda per part dels
participants de l’associació per
realitzar l’activitat d’artteràpia,

però per manca de finançament no es pot oferir. Es vol
dur a terme aquest tipus d’activitat perquè persones que
tenen algun tipus de problemàtica relacionada amb la salut mental, puguin canalitzar
les seves emocions a través de
l’art.
Aquesta campanya consisteix
en trobar col·laboradors, els
quals a canvi d’una donació
econòmica, rebran una obra
personalitzada dels autors. Les
recompenses varien en funció
de la donació que es realitzi i
el termini per poder fer donacions és fins el 27 de juliol. En
el següent enllaç es pot trobar
la campanya: http://vkm.is/
happening

E

l matí del dimarts 19
de juny s’ha realitzat
a la Sala Teresa Mimó
de la Residència Pare Vilaseca
la festa de cloenda i entrega
de premis als 49 joves i grans
que han participat en la quarta
edició del projecte “Acompanya un Avi”.
Durant el curs 2017-2018 el
projecte ha unit 22 nois i noies dels instituts d’Igualada
amb 27 persones grans ateses
a la Residència i centre de dia
Pare Vilaseca i al Centre de
Dia Montserrat, equipaments
gestionats pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI).
Hi ha participat 8 joves de
l’Institut Pere Vives Vich que
han acompanyat 11 persones
grans ateses a la residència i
centre de dia Pare Vilaseca, i
14 joves de l’Institut Joan Mercader que han acompanyat 16
persones ateses Centre de Dia
Montserrat. Grans i joves han
pogut viure conjuntament una
experiència d’intercanvi intergeneracional de vivències personals.
Durant l’acte hi ha hagut parlaments per part de Jordi Ferrer, Gerent del CSSI, i Patrícia
Illa, Quarta tinent d’alcalde de
l’Ajuntament d’Igualada, que
han donat gràcies als joves i
grans que han participat en el
projecte així com al personal
de la Residència Pare Vilaseca
que ho ha fet possible. També s’ha fet entrega a les parelles de joves i persones grans
d’un diploma i d’una bossa
personalitzada amb el logo de
l’Acompanya un Avi.
Hi ha hagut lectures de les seves vivències per part de de les
àvies Carme Valls, Julia Esteban i Isabel Ibañez i de la jove
Mireia Camacho, que junta-

Hi han participat 8 joves del Pere Vives Vich
i 14 del Joan Mercader,
que han acompanyat
11 persones grans a la
residència i centre de
dia Vilaseca, i
16 al centre de dia
Montserrat
ment amb la Jana han compartit el projecte. També ha
llegit la seva vivència la jove
Aina Morera, una convidada molt especial que ja havia
participat en l’edició anterior
i que aquest any ha repetit
ja que manté un fort vincle
amb la resident Maria Vila.
Una sorpresa ha estat la celebració de l’aniversari de la
Julia Esteban, que complia
anys i que ha rebut un ram
de flors de mans de la Carla
Jorba, educadora social del
CSSI i coordinadora del projecte. L’acte ha comptat amb
l’actuació musical de Sergi
Sirvent, músic i compositor,
i Guillem Callejón, guitarrista, que han interpretat temes

Aina Morera i Maria Vila.

clàssics. Les fotografies de
l’acte les ha realitzat la fotògrafa igualadina Marina
Méndez.
Els joves voluntaris han dedicat durant tot el curs una
hora setmanal a visitar l’avi o
àvia que se’ls hi ha assignat en
funció de les seves afinitats.
Els objectius assolits pel projecte han estat afavorir les
relacions entre joves i grans,
compartir vivències i diàleg,
ampliar el coneixement i experiències dels joves, conèixer el funcionament d’una
residència o centre de dia,
iniciar experiències en l’àmbit del voluntariat, pal·liar la
solitud i aïllament social que
pateixen les persones grans,
incrementar la seva autoestima, i ajudar a dignificar la
vellesa. L’acollida per part
dels dos col·lectius ha estat
molt positiva i tant els avis
com els nois i noies han gaudit molt.
La primera edició d’aquest
projecte intergeneracional es
va iniciar el mes de desembre
de 2014. El projecte tindrà
continuïtat amb una cinquena edició el curs 2018-2019.
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Els alumnes dels cursos de català
visiten la Igualada medieval

REDACCIÓ / LA VEU

A

quest dilluns els
alumnes dels cursos
de català i els participants del Voluntariat per
la Llengua vam poder gaudir d’una visita guiada per la
Igualada medieval. La ruta va
anar a càrrec de l’historiador
David Martínez, del departament de Promoció Cultural
de l’Ajuntament d’Igualada, i
va arrencar a la plaça del Rei
Neptú. Des d’allà vam adreçar-nos cap al nucli més antic
de la ciutat.
En David ens va explicar que

el nom d’Igualada prové del
llatí aqualata, que vol dir aigua ampla, i que la primera
construcció que tenim de la
vila és l’edificació d’una capella al costat d’una “mota”, petita torre o fortificació, ubicada
a la plaça de Pius XII.
També vam tenir el privilegi
de visitar el primer celler documentat d’Igualada, situat en
el soterrani d’una casa del passatge de Sant Miquel.
El recorregut també va passar per llocs tan emblemàtics
com la plaça de Sant Miquel,
el portal de la Font Major i la
plaça de l’Ajuntament.

Vam concloure la ruta amb
una visita a l’interior de la
Basílica de Santa Maria on
vam poder gaudir de l’exposició permanent d’art
religiós.
Gràcies a aquesta visita hem
pogut assabentar-nos d’aspectes molt interessants sobre la història de la nostra
ciutat. La ruta ha servit com
a acte de cloenda dels cursos
de català d’enguany i també
del programa de les parelles
lingüístiques d’aquest període. Agraïm al David Martínez la dedicació i les explicacions que ens va oferir.

Grup Carles s’incorpora al Clúster de
l’Energia Eficient de Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

G

rup Carles Enginyeria
i sostenibilitat s’ha
incorporat al Clúster
de l’Energia Eficient de Catalunya, un ens que agrupa a
més de 130 empreses i entitats
públiques dels àmbits tecnològic, de recerca, institucional,
regulador, industrial, informatiu i de negoci. El Clúster
té l’objectiu d’impulsar l’àmbit
de l’eficiència energètica tot
reforçant-ne el sector i millorant-ne la projecció exterior,
incrementar la competitivitat
de les empreses que en formen
part, establir sinergies entre
elles o afavorir la innovació o
la formació dels professionals
del sector, entre d’altres.
El Clúster de l’Energia Eficient
de Catalunya és una agrupació
empresarial sense ànim de lucre que agrupa organitzacions
que, dins de les seves activitats ofereixen, promocionen

Aquest ens format per
130 entitats privades i
públiques de Catalunya
té com a objectiu
impulsar l’àmbit de
l’eficiència energètica
o desenvolupen productes o
serveis relacionats amb l’eficiència energètica en els camps
dels edificis, la mobilitat, els
serveis públics, la indústria o
la formació.
Grup Carles Enginyeria i sostenibilitat és la primera empresa de l’Anoia que s’incorpora al Clúster que enguany
celebra el seu desè aniversari.
La presència de Grup Carles
Enginyeria i sostenibilitat ja es
va fer efectiva el passat 24 de
maig en el decurs de l’Assemblea General de l’entitat a la
qual hi va assistir la responsable de Grup Carles Enginyeria

i sostenibilitat, Maite Torres.
Prenent part en el clúster,
Grup Carles potencia la seva
àrea dedicada a l’energia i la
sostenibilitat participant en
un dels agents més importants
d’aquest sector al nostre país.
Aquesta aliança li permetrà
conèixer de primera mà les
novetats, aportar la seva llarga experiència basada en la
sostenibilitat, la cura del medi
ambient i l’economia circular,
així com participar en els debats sobre el futur del sector.
Grup Carles Enginyeria i sostenibilitat està format per un
equip tècnic especialitat i multidisciplinari que compta amb
l’aval de 50 anys d’experiència
al servei de particulars, empreses i institucions, en l’àmbit de l’enginyeria i la sostenibilitat, buscant la solució més
idònia per a cada projecte.
Grup Carles Enginyeria i Sostenibilitat és una de les unitats
de negoci de Grup Carles.
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ORIOL AMAT @oriolamat

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
El dèficit fiscal empobreix i perjudica el benestar:
De 272 regions europees, CAT és la 68 en riquesa per càpita.
Però el dèficit fiscal fa que baixi fins al lloc 163 en
progrés social.

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

Secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea
de la Generalitat de Catalunya
2.000 (!) menors han estat separats dels seus pares a la frontera entre
Mèxic i els EUA, alguns d’ells amb discapacitats. Els seus crits de dolor ens
estremeixen a tots. @realDonaldTrump stop this cruelty!

El 95% del packaging plàstic
s’utilitza una sola vegada

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
Sería interesante estudiar (ignoro si se ha hecho) la posible relación
entre un hecho y el otro; es decir, ¿está relacionado el hecho de que
haya más ricos y lo sean más porque hay más pobres?.

L’eficàcia dels formats de comunicació
convencionals ha caigut

ENRIC SÁNCHEZ

GUILLEM RECOLONS

E. SANCHEZ

G. RECOLONS

ENRIC SÁNCHEZ URDANGARIN

Executiu de packaging enricsanchezurdangarin@gmail.com

VISITA A ALIMENTÀRIA I HISPACK

nem pel bon camí. En la meva visita a Alimentària vaig poder comprovar
diversos temes d’interès referent a la preocupació que hi ha sobre els residus que generen els envasos en general, i en concret el plàstics.
Des de l’ampolla de plàstic menys contaminant en la seva fabricació fins
a una nova patent a UK que podrem beure’ns el contingut de l’ampolla i
després menjar-nos l’envàs...
Canyes de beure que són comestibles.

A

tones de plàstic equivalen a treure un milió de cotxes de la carretera. Es treballa ja en materials menys contaminants exemple dels bioplàstics d’origen vegetal, també es treballa
en usar-los com a matèria primera en plantes de generació d’energia per a climatització;
pensem que els plàstics tenen un valor calorífic igual que el gas natural i dues vegades
superior al carbó, segons publica el Sr. Ignacio Marc, director general d’PlasticsEuropa,
com així ho fan al nord d’Europa: Alemanya, Dinamarca, Suècia etc., El que sí és evident
és que una recollida selectiva d’aquesta matèria ens ajudaria a reciclar molt millor.

A Hispack vaig poder veure que hi ha diferents solucions per evitar en la mesura possible
la contaminació que aquest material genera:
Segons CEE en el seu últim informe l’any 2030 els envasos de plàstic han de ser totalment
reciclables, a la fira d’Hispack vaig poder veure les diferents solucions que proposen els
fabricants, des de revaloritzar el plàstic amb processos per allargar la vida i així minimitzar el seu impacte mediambiental.
Segons un informe del Fòrum Econòmic Mundial el 95% del packaging plàstic s’utilitza
una sola vegada i la seva producció i incineració genera 400 milions de diòxid de carboni. Segons aquest estudi, des de la perspectiva del reciclatge, la recuperació d’un milió de

També TORRESPAPEL distribueix un cartró fet de pedra, segons expliquen és l’únic
paper fet carbonat càlcic. Genera un 50% menys de CO2 en la seva producció, és impermeable, rentable, resistent, antigreix, antifloridura i ecològic .
També vaig poder veure papers antilliscants per evitar desplaçaments a la càrrega o en
els palets. Un altre tema d’interès: al maig d’aquest any entra en vigor un reial decret RD
/ 563/2017 que regula inspeccions de vehicles per a la correcta subjecció de la càrrega
per suportar les forces generades per l’acceleració / desacceleració de vehicles. Encara
que potser el més important és optimitzar al màxim la càrrega d’un transport i així evitar
enviar aire i aconseguir reduir costos.

GUILLEM RECOLONS

La credibilitat i confiança estan dins de casa. Els programes d’ambaixadors de marca
interns (employee advocacy) persegueixen objectius similars als externs, però obtenen
resultats diferents... Millors? Depèn de la variable que considerem.

Consultor d’Estratègia en Personal Branding
@guillemrecolons

LA FORÇA DELS AMBAIXADORS DE MARCA INTERNS
(EMPLOYEE ADVOCACY)

Q

uè està passant amb la comunicació “de tota la vida”?
L’eficàcia dels formats de comunicació convencionals ha caigut en la mateixa proporció en què ha pujat l’eficàcia de recomanacions que ens arriben a través de persones com nosaltres.

Què poden fer les marques davant d’un panorama tan complex?
1. Deixar d’interrompre, de perseguir, i començar a atreure amb continguts que tinguin VALOR.
2. Canviar el B2C (d’empresa a consumidor) i B2B (d’empresa a empresa) per P2P (de
persona a persona).
Per simplificar-ho, podríem dir que el contingut, el relat, és el missatge, i la forma en
què ens arriba és la plataforma, el medi, el vehicle. L’una i l’altra es complementen. Si el
relat no troba via de comunicació, existeix, però no ens arriba. I al contrari; si ens arriba
un missatge escombraries, encara que ho faci moltes vegades, passarà a la paperera de la
nostra memòria.
Continguts de valor.
Un contingut de valor ens atrau i ho fa perquè està pensat per a nosaltres i s’ha preparat per provocar-nos una reacció i una emoció. L’important és que aquest contingut
ens provoqui una reacció, ens creï una necessitat, ens la resolgui, ens adverteixi d’un
problema, ens ho resolgui, ens obri una oportunitat, per a això és primordial que les
marques desenvolupin una proposta (única) de valor dins d’un relat diferent, rellevant
i transformador.
P2P: la força dels ambaixadors de marca interns.
Quan es parla d’ambaixadors de marca molts pensem en influencers, terme confús, celebritats o fans de la marca (brand advocates) i això és perquè el recurs clàssic d’utilitzar a
persones famoses per part de les marques, eclipsa altres accions de màrqueting. Això és el
que es coneixeria com a ambaixadors de la marca externs.

Humanització
Si es tracta d’humanitzar la marca comunicació P2P, ambdues estratègies poden resultar
eficaces. L’ambaixador de marca extern pot aportar notorietat de marca molt ràpida, ja que
la marca es recolza en la gran comunitat de la celebritat. L’ambaixador de marca intern no
aporta tanta notorietat però sí experiència i coneixement sobre el producte o servei que
abanderi la marca.
Credibilitat i confiança
Aquí la balança s’inclina a favor de l’ambaixador intern. L’informe anual Edelman Trust,
porta anys confirmant que els que generen més confiança i, per tant, credibilitat, són els
experts tècnics de les organitzacions.
Gestió de crisi
No parles amb una marca, tampoc amb una empresa. La comunicació té lloc persona a
persona. Si t’enfades amb una línia aèria esperes un tracte P2P. Si et contesta l’empresa, una
abstracció, saps que és algú seguint una resposta d’estàndard de manual. Però si en una crisi
d’un hospital, a més de la marca et contesta una infermera o infermer amb nom i cognoms,
la teva reacció serà menys irada, ja que aquest “algú” s’ha tret la màscara.
Fidelització de professionals
Actuar de manera conscient com a ambaixadors de marca interns (de manera inconscient,
tothom que treballa per compte d’altri ho és) és tan beneficiós per al professional, o més
fins i tot, com per l’organització.
Atracció de nous professionals
També conegut com employer branding. El que ens atrau és el propòsit, el pensar que podem generar valor a determinats clients i, sobretot, el saber que els que ja treballen en o
per a aquesta organització estan satisfets i mostren sense problemes aquest orgull de pertinença.
Posen en valor la seva marca personal, adquireixen noves competències de comunicació i digitals, actuen com a líders informals, com a portaveus ..., en el fons,
adquireixen un sentit de pertinença amb la marca, es converteixen en una mena
d’”accionistes emocionals”.
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El més llegit 					

P
www.veuanoia.cat

#latevaveu
L’ex-duc enPALMAdo està en un mòdul de luxe a
una presó de dones, per si de cas poseu-li bromur
a la sopa siusplau i porteu-li una piloteta perquè
s’entretingui... Diuen que la justícia és igual per a
tothom #fuckinglaws

Lluís Soriano @lluissoriano

1

Els Mossos detenen una
banda a El Prat de Llobregat amb objectes sostrets a
Igualada

2

Incendi d’un camió a l’A2
a Jorba

3 Capellades comença la recollida Porta a Porta

Gràcies per jugar-te la cara per aquest esport @
PacoSedano28. El futbol sala et trobarà a faltar.

Oriol Panadès @OriolPanades

Instants de La Veu

@veuanoia

Crida dels @moixiganguers a
participar de l’assaig especial
del 3d9
#Igualada
#castellers

#anoia

#veuanoia

Què fot el Jordi Mestre llegint això en nom de la
junta? On és el respecte per l’Abidal? Aquí han
punxat totalment #clubmitjanit

Albert Riba @AlbertRiba
Quin equipàs que té el Real Madrid de bàsquet.
Feina molt ben feta d’anys. Jugadors de la casa,
encert i criteri en els fixatges i direcció magistral
de Pablo Laso. Quina enveja! #FinalACB

Ramon Vicens @ramonvicens1
Vint-i-cinc bosses de brossa recollides en la jornada de neteja popular del riu organitzada per
ERC Vilanova del Camí

Humans de l’Anoia

@humansanoia

Meritxell Humbert @Txell_Humbert
Totes les escoles d’Igualada estan batejades amb
noms d’igualadins il·lustres: oi que al Ramon
Castelltort no li diem “La Ramon”? Doncs per
què aquest canvi? Encara som a temps d’evitar

#30 GEORGINA FRANQUESA CLARAMUNT
@ginagiore

aquesta insensibilitat.

Divertida. Sempre necessito estar ocupada. Artista de pinzell i d’esprai.

Jordi Cuadras @jordicuadras
Cap a l’assaig de l’apagada del misteri
del @fesllecat amb el mestre @victorborras
del @TeatreNu

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

ROGER SOLER BOU @rogersolerbou

“Els ajuntaments de la
comarca faciliten espais
sense temàtiques per a poder expressar-se artísticament, tant en el grafitti
com en altres tècniques”

M’emociona! SEGUIM, SEGUIREM!
Sempre! #VolsSerde9 #VolemSerDe9

Mireia Prat @suellenieta
Un any més, Igualada ha estat present a
l’aplec del Canigó! Ara ja estem
pensant amb la regeneració del 23 de juny!

Flama del Canigó IGD @flamadelcanigo
FOTO: Cesc Sales

El president Puigdemont agraeix el suport dels
“Revoltats” d’Igualada que preparen el gran llaç
groc humà

Ràdio Igualada @RadioIgualada
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Dues alumnes dels Maristes, premi
d’Educació Financera de la Generalitat
REDACCIÓ / LA VEU

L

es alumnes de 4art
d’ESO dels Maristes
d’Igualada Carla Alemany i Jorgina Marimón han
guanyat el 1r premi del 3r
concurs d’Infografies del programa d’Educació Financera
a les escoles, organitzat per
l’Institut d’Estudis Financers,
juntament amb els amb els departaments d’Ensenyament,
Vicepresidència i d’Economia
i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya
En el moment que van conèixer que eren les guanyadores,
a finals de maig, les alumnes
explicaven que “vam decidir
resumir què eren els impostos, de quins tipus són, per
què serveixen, com i qui recapta els impostos i els serveis
que rebem a partir d’ells i tota
aquesta informació la vam
decidir combinar amb molts
colors i el més esquematitzada
possible amb les paraules clau
i ben resumides. Ens fa molta
il·lusió haver quedat primeres
de Catalunya ja que és una
motivació per a nosaltres i el
resultat del nostre esforç”.
El programa d’enguany s’ha
tancat amb la participació

L’anoienc Raul Molina,
guardonat en el Dia del
Donant de Sang
REDACCIÓ / LA VEU

d’un total de 17.000 alumnes
d’ESO de 359 centres escolars d’educació secundària, i
1.731 alumnes de 47 centres
d’Adults, el que suposa la millor xifra del programa des del
seu naixement, ara fa sis anys.
Aquestes dades s’han fet públiques durant l’acte de cloenda de la 6a edició del programa celebrat aquesta setmana a
l’Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya, a Barcelona. L’acte de cloenda, conduit per la periodista Núria
Riquelme, ha comptat amb la
presència del vicepresident de
la Generalitat de Catalunya i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès.
L’acte, ha estat inaugurat pel

director general de l’Institut
d’Estudis Financers, Josep
Soler. Soler ha volgut destacar l’èxit del programa “complex però necessari” i ha
agraït la predisposició de la
Generalitat de Catalunya, de
les entitats col·laboradores i
dels voluntaris per tirar-lo
endavant. “Aquest programa
permet als alumnes adquirir
competències bàsiques en
fiances personals, quelcom
bàsic per apoderar els nostres joves per a que tinguin
l’autonomia suficient”. A més
dels Maristes d’Igualada,
completen els premis l’Institut Can Puig de Sant Pere de
Ribes i la Fundació Llor de
Sant Boi de Llobregat.

El 30 de juny, Pre-Mullat
REDACCIÓ / LA VEU

Q

ue el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple és
l’activitat reina de les
associacions que treballen per
donar visibilitat a aquesta malaltia, és un fet ben conegut. I
a més, us podem anunciar que
aquest any, el 2018, en celebraran la 25a edició.
FINCA EN VENDA AMB CERTIFICAT 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

www.loop-disseny.com
C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

A més, però, com que cada vegada es volem preparar d’allò
més bé pel Mulla’t, des de l’Associació de l’Esclerosi Múltiple de l’Anoia han preparat un
gran Pre-Mulla’t.
El dissabte 30 de juny, d’11
a 12.30 h, a l’Estació Vella
d’Igualada, vindrà el “Margaritu”, un pallasso molt alegre,
però molt despistat. A més, és

molt calorós i, si li puja la calor
al cap... pot fer qualsevol cosa
per refrescar-se! Si l’acompanyeu, serà molt més divertit.
Hi haurà el grup Anima’ns per
pre-mullar-nos de debò i passar-ho molt bé. Els ajuda la
regidoria de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament. Cal que
vingueu preparats: banyador,
tovallola, sabatilles d’aigua...

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

L

a consellera de Salut, la
igualadina Alba Vergés,
va participar a Reus en
l’acte simbòlic d’homenatge a
les persones donants de sang
i als col·laboradors més actius
de Catalunya, per la seva tasca
a favor de la donació de sang.
Entre gener i maig de 2018,
més de 85.000 donants han fet
a Catalunya unes 105.200 donacions de sang i 6.700 donacions de plasma, xifres que
es mantenen estables amb
les de l’any passat. Un dels
guardonats ha estat el montbuienc Raul Molina Santos,
habitual donant de sang a
Igualada i Vilanova del Camí
des de fa 35 anys.
Amb aproximadament 250.000
donacions de sang anuals, Catalunya és autosuficient en sang
per fer transfusions: es respon
a les necessitats dels hospitals
i Banc de Sang sempre té una
reserva de 7-9 dies per atendre
qualsevol eventualitat al país.
En aquest sentit, la consellera
ha destacat que “un dels reptes
de Catalunya és ser autosuficient amb el plasma el 2022”.
En el decurs de l’acte, la consellera Vergés ha volgut donar les
gràcies “a les 200.000 persones

Fa 35 anys que és un
habitual donant de
sang en les sessions
que es fan a Igualada i
Vilanova del Camí
que doneu sang cada any, perquè vosaltres sou qui mostreu
la fortalesa del nostre país i de
la nostra societat”. I ha posat
èmfasi en el fet hi ha un 20%
més de dones que fan donació
de sang que d’homes.
A Catalunya es pot donar
sang a 16 hospitals i a més de
4.000 punts de col·lecta mòbil.
Cada dia, hi ha 1.000 donacions de sang a Catalunya, de les
310.000 donacions que hi ha al
món, de les quals 6.000 són a
tot l’Estat espanyol.
Gràcies a 191.657 donants,
l’any passat tots els hospitals
i clíniques de Catalunya van
tenir sang suficient per atendre les necessitats dels malalts
i persones accidentades. En
total es van fer 248.027 donacions de sang, un 2% més que
l’any 2016.
Per sexes, el nombre de donacions de dones (95.991) i homes
(95.666) va ser pràcticament
igual l’any passat; i per edats, la
franja amb més donants es va
situar entre els 36 i 55 anys.

ES NECESSITA

PROGRAMADOR/A
De màquines shima seiki
amb experiència demostrable
Perfil responsable
per empresa comarca de l’Anoia
Interessats envieu
currículum amb foto a:
confeccio2@gmail.com
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Es presenta el Pla de senders turístics de l’Anoia

L’Anoia posseeix un important patrimoni natural i cultural que ara es posa de relleu amb el pla de camins i senders
ANOIA / LA VEU

A

noia Turisme del
Consell
Comarcal
amb la col·laboració
de tots els ajuntaments de
l’Anoia i el suport de la Di·
putació de Barcelona, ha ela·
borat el Pla de Senders Turís·
tics de l’Anoia. Es tracta d’un
gran projecte estratègic que
fomenta els atractius turís·
tics de la comarca tot posant
en valor una xarxa de senders
que suma prop de 1500 quilò·
metres i que es pot fer a peu
o amb bicicleta. El document
es va presentar el passat dime·
cres 13 de juny en un acte da·
vant dels alcaldes, regidors i
tècnics de la comarca al Cam·
pus Motor de Castellolí.
L’Elaboració del pla ha anat a
càrrec de l’empresa ACNA, SL.
Actualment la demanda d’in·
formació sobre camins i sen·
ders és una de les més impor·
tants per part dels visitants de
la comarca. A través del pla de
camins i senders, es potencia

una oferta turística que des·
taca el llegat natural i cultural
de l’Anoia i és un mitjà excel·
lent per descobrir i apropar la
comarca a ciutadans, visitants
i turistes. L’Anoia posseeix un
important patrimoni natural
i cultural que ara es posa de
relleu amb el pla de camins i
senders, que vol ser un dels
potencials per atraure més vi·

sitants i que tingui una reper·
cussió econòmica a l’Anoia.
El treball que s’ha realitzat
ha pogut definir la xarxa de
senders de l’Anoia, tot estruc·
turant el territori en diferents
eixos que ordenen el territo·
ri, vertebren les connexions
i connecten les àrees natu·
rals per aconseguir un efecte
multiplicador. En una següent

fase, caldrà fer noves inversi·
ons per senyalitzar els camins
i senders i les obres de millo·
ra. Aquests camins estan se·
gregats del trànsit rodat i són
plenament compatibles amb
l’ús ciutadà. El Pla no obliga
a l’habilitació de la xarxa, ni
a la seva senyalització total.
Determina un marc d’actua·
ció i assenyala prioritats –els

eixos, la connectivitat, la po·
livalència.
Joan Carbó, el conseller de
Turisme i Comerç, va explicar
que aquest pla és un altre l’im·
puls turístic per a la comarca,
la xarxa crea un espai de vin·
culació entre economia i en·
torn natural, una oportunitat
de promoció econòmica per
al territori.
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La Pobla de Claramunt, a punt per
viure la revetlla de Sant Joan
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a Pobla de Claramunt
viurà, el dissabte 23
de juny, la tradicional
revetlla de Sant Joan. L’Associació Cultural La Llobreia i
la Comissió de Sant Joan organitzen, per quart any, una
sèrie d’activitats amb motiu
d’aquesta festivitat que tindran lloc al parc de Sant Galderic.
Les propostes per a la nit més
curta de l’any començaran a
les 9 del vespre amb l’arribada, des d’Igualada, de la Flama del Canigó. Els corredors
que vulguin participar en la
portada d’aquest símbol hau-

ran d’estar a 3/4 de 7 de la tarda al parc de Sant Galderic.
Un cop hagi arribat la flama,
hi haurà un sopar de carmanyola, que consisteix en què
cadascú es porta el menjar de
casa i l’organització col·loca

les taules i les cadires fins a
esgotar existències.
A 2/4 d’11 de la nit es farà
l’encesa d’una foguera. Les
persones que estiguin interessades a portar fustes per
encendre la foguera ho podran fer a partir del dijous 21
de juny al mateix parc, on se
senyalitzarà l’espai amb unes
tanques.
Enguany, i com a novetat, des
de l’Associació Cultural Barrufet Roig s’organitza la Barrurevetlla, barra i música fins
a la matinada. L’activitat tindrà lloc a la plaça de l’Ajuntament. Les dues propostes
compten amb la col·laboració
de l’Ajuntament.

Cursets de natació a la Pobla de
Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de la
Pobla de Claramunt
organitza, del 25 de juny al
20 de juliol, els cursets de natació a la Piscina Municipal.
Les inscripcions es poden fer
a les oficines municipals, de
dilluns a divendres, de les 9
del matí a les 2 del migdia, i el
preu és de 55 euros.
Hi haurà diferents grups,
amb diferents horaris: grup 1,
de les 5 a les 6 de la tarda, per
als nens i nenes que no saben
nedar o iniciació de 3 anys;
grup 2, de les 6 a les 7 de la
tarda, per als nens i nenes que
vulguin millorar i que ja saben nedar una mica; grup 3,
de les 7 de la tarda a les 8 del

vespre, perfeccionament, per
als qui ja saben nedar, i grup
4, de les 8 a les 9 del vespre,
per als adults. La final es farà
el divendres 20 de juliol.
En el moment de fer la ins-

cripció, caldrà indicar el nom
i els cognoms del participant
al curset i el grup orientatiu
on s’apunta. El pagament es
podrà fer amb targeta o per
transferència.

Dia d’Alliberament de
Lesbianes, Gais i Trans
a la Conca d’Òdena

ANOIA / LA VEU

E

n el Dia de l’Orgull
Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es
commemoren els fets del 28
de juny de 1969 a la ciutat de
Nova York, coneguda com la
revolta Stonewall, on per primera vegada es va denunciar la
vulneració de drets i la repressió social contra les persones
LGTBI. Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia
per commemorar, reivindicar
i reconèixer tant la diversitat
en l’orientació afectiva i sexual
com en la identitat i expressió
de gènere.
Amb motiu del 28 de juny, els
municipis de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena organitzen actes per a
la visibilització LGTBI i per a
seguir trencant estereotips vers
el col·lectiu. Es penjarà la bandera irisada LGTBI als balcons
dels ajuntaments i també es
proposarà l’aprovació per ple
del Manifest Institucional amb
motiu del Dia Internacional a
tots els ajuntaments.
Les activitats es poden trobar

en un díptic coordinat per la
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena i els agents organitzadors han estat els Departaments de Joventut, l’Àrea
d’igualtat de gènere de la
MICOD, l’Institut Català de la
Salut i el Cineclub. La sessió de
cinema Una mujer fantàstica
obre l’agenda el dijous 21 de
juny i narra la història d’una
dona trans. En el programa
també s’hi poden trobar activitats de prevenció de la LGTBIfòbia amb joves als municipis
de Vilanova del Camí, Òdena
i Santa Margarida de Montbui. A Montbui també hi haurà
una sessió de cinema sobre la
realitat del cross-dressing i les
dones transgèneres. A Igualada
es fa una proposta formativa a
personal de l’àmbit de la salut
per tal d’atendre les persones
trans segons el nou protocol
i anirà a càrrec de la doctora
Rosa Almirall, creadora del
servei Trànsit de l’ICS.
Es pot trobar el díptic amb els
activitats a tots els equipaments
municipals de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i també al web www.micod.cat.

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
PROFESSIONALS DE LA CONSTRUCCIÓ

Reformes integrals de la llar
Projectes d’obra nova
Arquitectura / Decoració / Interiorisme
Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94 - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com
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Revetlla de Sant
Joan a Montbui
MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Montbui organitzarà aquest
dissabte una nova edició de la revetlla de Sant Joan,
la nit més llarga de l’any i que
Montbui com és costum es celebrarà amb foc, pirotècnia i
molta festa.
A partir de les 10 de la nit, tindrà lloc l’encesa i crema de la
foguera. Com és habitual, es
durà a terme a l’esplanada ubicada a tocar del supermercat
“Mercadona”. És tradició que
els veïns del Nucli Urbà vagin
dipositant material per encendre aquesta foguera, ubicada
en una esplanada apartada del
centre urbà.
Com és habitual en aquests
casos, es recomana actuar amb
civisme i extremar les precaucions. Des de l’Ajuntament de
Montbui, a través de la Brigada Municipal i la Policia
Local, es vetllarà pel correcte
desenvolupament d’aquesta
activitat. També s’aconsella
manipular amb precaució els
petards i elements pirotècnics,
seguir les instruccions d’ús
dels fabricants, i no llençar coets a prop del bosc ni elements
que puguin explotar o enlairar-se perillosament.
A partir de les 11 de la nit es
durà a terme la tradicional Revetlla Musical al Passeig Catalunya, amb música a càrrec de
DJ Óscar Merayo, de “No solo
Deejays”. Hi haurà servei de
bar. Com és habitual, la pirotècnia de molts ciutadans del
municipi acompanyarà aquesta llarga nit.
I el diumenge 24 de juny a
partir de les sis de la tarda tindrà lloc el tradicional “Ball de
Sant Joan” que organitza l’Associació de la Gent Gran de
Montbui. L’activitat comptarà
amb la música de Jordi Solé.
Hi haurà coca i moscatell per
a tothom.

25

Ha començat la temporada a la piscina d’estiu
MONTBUI / LA VEU

L

a piscina municipal
d’estiu de Montbui ha
començat la temporada de banys. Dissabte obria
portes l’equipament rebent els
banyistes més matiners, molts
dels quals han formalitzat els
seus abonaments i passis de
temporada i han pogut gaudir
d’unes instal·lacions que tenen
ja tots els serveis a ple rendiment.
A més de les zones d’aigua i
esbarjo, la piscina de Montbui
compta amb una zona d’activitats esportives i de lleure,
espai de pícnic, i un renovat
servei de bar. La gestió de
l’equipament va enguany a
càrrec l’empresa municipal
Montbui Activa SL, que gestiona també l’Espai de Salut i
Esports Mont-aQua.
La piscina d’estiu de Montbui, després del canvi de gestió, manté els mateixos preus
d’anteriors temporades, i es
pot considerar com una de les
més econòmiques, si es compara amb les piscines de la conurbació.
L’abonament familiar de temporada (adults amb fills fins a
17 anys) surt per 85’50 euros;

l’abonament familiar sense
fills (98 euros); el carnet individual de temporada adult 60
euros; l’individual juvenil de
temporada per 47’50 euros i el
carnet de temporada de pensionista-jubilats-discapacitats
puja a 36’10 euros. També hi
haurà l’opció de fer-se abonaments mensuals: el carnet
mensual adult costa 45 euros i
el carnet mensual juvenil surt
per 35 euros. El carnet mensual per a pensionistes-jubilats-discapacitats té un cost de
30 euros.
També es podran 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-jubilats-discapacitats.
La piscina de Montbui, que va
camí dels seus 20 anys d’història, 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.
Els cursets de natació, del 2
al 17 de juliol, a la piscina de
Mont-aQua
Del 2 al 17 de juliol es duran
a terme els cursets de natació

intensius d’estiu a la piscina
coberta de Mont-aQua. Els
cursos es divideixen segons
les edats dels infants: bressol
P3, bressol P4-P5 i categoria
infantil de 6 a 15 anys.
Pel que fa als bressol P3 el
curs es realitzarà els dilluns,
dimecres i divendres entre un
quart de dotze i les dotze del
migdia.
Els infants de P4-P5 faran el
curs i poden triar dues opcions: tres dies setmanals (dilluns, dimecres, divendres) o
cinc dies (de dilluns a divendres). Els horaris són de dos
quarts d’onze del matí a un

quart de dotze i d’un quart de
set a les set de la tarda.
Pel que fa a la categoria infantil de 6 a 15 anys, també
es poden escollir tres o cinc
dies. Els horaris són de dos
quarts d’onze a un quart de 12
del matí i de dos quarts de sis
a un quart de set de la tarda.
Els preus d’aquests cursos
oscil·len entre els 31 i els 51
euros, segons l’edat de cada
participant i el nombre de
dies d’assistència. Trobareu
més informació sobre aquests
cursos a la web de montaQua o al mateix equipament
de salut i esport.

Celebrada “El bou de Montbui”, quarta prova de la
copa IXCOR Anoia de BTT
MONTBUI / LA VEU

El passat diumenge va tenir
lloc la quarta prova de la Copa
Ixcor Anoia de BTT, “El Bou
de Montbui”. La prova va tenir
com a epicentre de sortida i
arribada el Club d’Esports Les
Moreres, i els seus 212 participants van haver de superar un
recorregut de 32 quilòmetres i

950 metres de desnivell. Prova
molt completa i organitzada
per Fesbici 3.0, botiga especialitzada en ciclisme.
La prova montbuienca va ser
la quarta d’aquest campionat
anoienc, que prèviament havia celebrat respectives competicions a Piera, Calaf i Capellades. Després de la prova
montbuienca les cinc catego-

ries d’aquest campionat queden de la següent manera.
En categoria sènior, el líder de
la classificació és Luis Pizarro
(Bikes Martorell), amb 773’51
punts acumulats en el total de
les quatre proves. En categoria juvenil masculí, lideratge
provisional per a Marc Pérez,
del Fesbici 3.0-Ixcor, amb un
bagatge de 745’82 punts; a la

categoria femenina la dominadora de la classificació és
Noemí Moreno, del Pallarès-Ixcor, amb 600 punts; de
la seva banda, a la categoria
Màsters 40, lideratge per a Albert Torres, del Kronos, amb
765’35 punts i a Màsters 50,
primer lloc per a Miquel Segura, del Vilafranca, que suma
740 punts.

ANUNCI

ANUNCI

D'acord amb allò que estableix l’article 48 del Text Refós de
la Llei d'Urbanisme de Catalunya, s'exposa al públic per
període d'UN MES el següent expedient per actuació en sol
no urbanitzable:

D'acord amb allò que estableix l’article 48 del Text Refós de
la Llei d'Urbanisme de Catalunya, s'exposa al públic per
període d'UN MES el següent expedient per actuació en sol
no urbanitzable:

· A instància de BAUERLAND S.L. i en nom seu la
Sra. Anne Olivia Junyent per a la Mreconstrucció
d’un cobert agrícola a la masia de Can Bonastre de
Mas Pujó, d’aquest terme municipal.
Durant aquest període d'UN MES poden fer-se, davant
l'Ajuntament, les al·legacions que hom consideri convenients.
Piera, 26 d’abril de 2018
L'Alcalde,
Josep Llopart i Gardela.

· A instància de NEDGIA CATALUNYA S.A. i en nom seu el
Sr. Juan Manuel Belda Martínez per a l’obertura de rasa
per instal·lar canonada i subministrament de gas entre
Els Hostalets de Pierola i Piera per carretera B-231,
d’aquest terme municipal.
Durant aquest període d'UN MES poden fer-se, davant
l'Ajuntament, les al·legacions que hom consideri convenients.
Piera, 26 d’abril de 2018
L'Alcalde,
Josep Llopart i Gardela.
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L’ajuntament satisfet amb la decisió
del Bisbat de tancar el perímetre de
l’estructura dels locals parroquials

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Després de moltes converses i reunions amb els responsables del Bisbat de Vic,
l’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha aconseguit un compromís en ferm de l’església
per fer el tancament del que
havien de ser els nous locals
parroquials. Una obra que va
començar fa 9 anys, que va
quedar inacabada, i que s’ha
anat degradant amb el temps.
Les obres per fer el tancament
d’aquesta estructura han començat aquest dilluns.
L’ajuntament va rebre fa uns
dies una carta del Bisbat, on
també s’hi adjuntaven uns
plànols, en la qual s’explicava que aquest mes de juny
es procediria al tancament
de l’estructura tal i com havia requerit l’ordre d’execució incoada per l’ajuntament.
L’obra consistirà en l’aixecament d’un mur de totxana de
2 metres d’alçada, acabat amb
arrebossat de morter i pintat
amb pintura plàstica. En el
document també s’especifica
que es deixarà una porta metàl·lica per accedir a l’estructura i fer-hi el manteniment
corresponent.
L’Alcaldessa Noemí Trucharte

Revetlla de Sant Joan al
barri Bonavista

ha explicat que fa mesos que
mantenien converses amb el
Bisbat i que l’Ajuntament fins
i tot va incoar un expedient
d’ordre d’execució per exigir
el tancament de l’estructura:
“Des del govern vilanoví considerem que l’estructura s’ha
anat degradant amb el pas del
temps i suposa un perill per
a la ciutadania però sobretot
per als més petits. A més a
més cal tenir en compte, continua dient l’alcaldessa, que
aquesta estructura està en
un espai, la plaça del Mercat,
al mig del nucli urbà, amb
molta afluència de gent molt
important i on es fan moltes
activitats”.
Noemí Trucharte també ha

afegit que fa setmanes que
també mantenien converses amb els responsables del
Bisbat per demanar l’arranjament de la teulada de l’església. “Teníem constància”,
diu l’alcaldessa, “que hi ha
teules que estan malmeses i
que suposen un perill per a
la ciutadania. De fet, explica
Trucharte, la Policia Local
i els Bombers ja van fer una
actuació urgent per reparar
el perill immediat que suposava”.
L’alcaldessa valora amb satisfacció les notícies que arriben
des del Bisbat “fruit de la insistència i la pressió que hem
exercit des del govern municipal”.

a Junta de l’AAVV Barri
Bonavista de Vilanova
del Camí ha preparat
un any més una sèrie d’actes per celebrar la revetlla de
Sant Joan, el pròxim dissabte. Ho fan amb el suport del
Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova del Camí i
la col·laboració de la colla de
diables Els Cabrons. L’escenari de la festa serà novament
la Plaça Gertrudis Artigal del
Barri Bonavista.
El programa d’actes començarà a les sis de la tarda, amb
jocs infantils; un inflable, un
canó escuma i jocs per petits i grans. Cap a les nou de
la nit està prevista la rebuda
de la flama del Canigó amb la
corresponent lectura del manifest, l’encesa de la foguera
i a continuació, un ball de
diables amb Els Cabrons de

Tradició, foc i aplec
veïnal en la Revetlla
de Sant Joan 2018
del Barri
Vilanova del Camí.
Tot seguit començarà el sopar a la fresca que reunirà als
veïns. Com és habitual, l’associació muntarà les taules i
cadascú es portarà el sopar.
El ball s’iniciarà cap a les onze
de la nit i serà amenitzat per
l’orquestra Vives Veus. No
hi faltarà, durant la vetllada,
coca i cava per als assistents.
Cal dir que tots els actes són
gratuïts i que des de la Junta
de l’AA VV del Barri Bonavista conviden “a tots els
veïns de Vilanova del Camí
i comarca a participar de
la revetlla i passar una nit
agradable en aquesta festa
tan assenyalada”.

Unidos contra el DIPG agraeix l’ajut
en nom de la família de la Meritxell
VILANOVA DEL C. / LA VEU

U

nidos contra el DIPG,
l’associació que ha tirat endavant la campanya d’ajuda econòmica pel
cas de la Meritxell ha agraït públicament la col·laboració de
tota la ciutadania. Gràcies a les
aportacions rebudes, afirmen,
la nena ja està rebent el tractament a Navarra. Amb una publicació a les xarxes socials han
manifestat l’enorme agraïment
tant de l’associació, com sobretot de la família, per ajudar-los
a lluitar contra el càncer.
Si més no, gràcies a totes les
mostres de solidaritat de particulars, entitats, comerços, empreses i institucions han aconseguit els diners necessaris per
iniciar aquest tractament. A
més, han encomanat coratge i
força a tota la família per em-

prendre aquesta nova etapa,
amb esperança.
Entre les últimes aportacions
recollides per aquesta causa,
cal destacar els 490 € de les entrades del ball de dissabte, per
part de l’Associació de Pensionistes de Vilanova del Camí.
I més enllà de les quantitats
econòmiques, cal destacar el
moviment de caire social i
l’acompanyament que des de
la ciutadania i les entitats han
volgut mostrar a la família. És
el cas per exemple, el passat
cap de setmana de la triangular esportiva entre la Peña
Bética, el Club Futbol Vilanova i la Paz; una trobada amistosa durant la qual van posar
dues guardioles al camp i van
sortejar tires per una panera
en benefici de la Meri. Segons
destaca Emi Tabas des de la
Peña Bética va ser sobretot

una festa de convivència que
va permetre compartir moments entranyables entre els
tres clubs. Van disputar partits amistosos barrejats fins i
tot amb els fills dels veterans
de la Bética, nanos de 14 anys
que van fer la pell als jugadors i els van fer suar de valent. Tot i que finalment van
guanyar els bètics, va ser una
jornada no competitiva, sense trofeus, on el triomf era el
gest de solidaritat.
Com afirmen des de l’associació Unidos contra el DIPG
tothom qui ha col·laborat
en aquesta campanya ho ha
fet “amb una gran empatia,
sense dubtar ni un moment
a tendir la mà a aquesta família i units en la lluita contra el càncer de la Meritxell,
sembrant esperança, on només hi havia desolació”.

L’Ajuntament reasfaltarà
diferents carrers
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha adjudicat el contracte de reasfaltat de diferents
carrers del municipi a l’empresa Pasquina S.A. per un
valor de 63.704 € iva inclòs.
El contracte es va adjudicar
divendres 15 de juny en el
marc de la mesa de contractació a la que s’hi van presentar
tres propostes. Aquesta és la
primera licitació i contractació electrònica que fa l’ajuntament vilanoví, és a dir que
les propostes han arribat en

sobre digital.
Els carrers que s’asfaltaran
properament seran Rafael de
Casanovas, en el tram entre
el carrer del Bruc i Sant Jordi; el tram del carrer Migdia
comprès entre Santa Llúcia i
Manresa; el tram del carrer
Quadres entre Migdia i Argentina i el carrer Antonio
Machado, al barri de La Pau,
entre la carretera de La Pobla
i el carrer Ramon Llull.
Els treballs de reasfaltat inclouen el fresatge del paviment actual, el nou paviment
i la pintura vial.
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Òdena celebra Sant Joan Cooperativa escolar a Òdena
amb revetlles
ÒDENA / LA VEU

ÒDENA / LA VEU

A

quest dissabte 23, el
municipi
d’Òdena
celebrarà la revetlla
de Sant Joan amb la flama del
Canigó, fogueres, sopars de
germanor, concursos i balls.
Així, la festivitat començarà
a les set de la tarda quan els
més de 100 participants voluntaris corredors es concentraran a la plaça Major per
sortir cap a Igualada a recollir
i portar en relleus la Flama
del Canigó que encendrà la
foguera de la Plaça de la Font.
Està previst que cap a quarts
de deu de la nit arribi la flama
i sigui el tret de sortida de la
festivitat. En el cas que Generalitat activés el pla Alfa d’alt

risc d’incendis no s’encendria
la foguera.
A les nou del vespre s’exposaran els dibuixos del concurs
“Què cremaries del món?”,
uns treballs que després es
cremen a la foguera. Es tracta d’una activitat on els nens
i nenes de 6 a 12 anys dibuixen alguna cosa que no els hi
agrada, alguna injustícia, malaltia... i com a gest simbòlic
el cremen al foc.
Cap a dos quarts de déu de la
nit tindrà lloc el sopar de germanor a la Plaça de la Font,
tots els veïns i veïnes estan
convidats a participar-hi, només cal emportar-se el sopar.
L’Ajuntament posa les taules,
les cadires i coca i cava per a
tothom.

Festa del Raval d’Aguilera
i de Sant Bernabé

ÒDENA / LA VEU

El passat diumenge 17 de
juny es va celebrar la 37è Festa del Raval d’Aguilera i de
Sant Bernabé (Òdena) . Tots
els veïns i amics van gaudir
d’una missa de campanya
oficiada per Mossèn Eduard
Flores, comptant enguany

U

n grup d’alumnes
de 5è i 6è de l’Escola
Castell d’Òdena crearan aquest pròxim curs una
cooperativa. Es tracta d’un
projecte que forma part de la
iniciativa “Cultura emprenedora a l’escola” de la Diputació
de Barcelona i amb el qual hi
col·labora l’Ajuntament i el
Consell Comarcal de l’Anoia.
El projecte Cultura Emprenedora està pensat per a fomentar les competències i els valors de l’emprenedoria a través
de la creació i la gestió d’una
cooperativa a l’escola. Durant
tot aquest curs, els alumnes
crearan i gestionaran una cooperativa escolar real amb el
recolzament de la comunitat
educativa, l’administració i
altres agents socials del municipi. Aquest procés comporta
la constitució de la cooperativa (denominació, estatuts,
capital social a aportar per cadascun dels socis...), l’elecció
del producte, el disseny de la
imatge corporativa, la difusió

i comunicació, la producció
i venda en un mercat local,
l’aportació de part dels beneficis a projectes d’interès social i
l’avaluació de la feina feta.
Segons es desprèn dels objectius del projecte, en un context creatiu i lúdic, l’alumnat
desenvoluparà
capacitats
emprenedores mitjançant un
aprenentatge transversal, a la
vegada que mantindrà contacte amb entitats i empreses del
territori, facilitant la integració de l’escola amb l’entorn.
El projecte està impulsat per
la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament d’Òdena (regidoria de Promoció Econòmica i
regidoria d’Ensenyament) i el

amb l’actuació del Cor Parroquial d’Òdena. Es va fer ofrena d’un ram de flors a Sant
Bernabé en memoria de Dolores Cortés, veïna del barri.
Seguidament, va participar la
Batucada Konkatrons, i es va
acabar amb l’actuació el Mag
Txema. Es va repartir coca i
cava per tothom.

TECNO SEGURETAT ANOIA, S.L
EMPRESA DEDICADA
A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT
I CONTRAINCENDIS A IGUALADA,

necessita incorporar:
TÈCNIC

Per realitzar instal·lacions elèctriques
i de fontaneria.
Formació a càrrec de l’empresa.
Incorporació immediata
Interessats enviar C.V.:
cristina@tecnoseguretat.com

col·labora:

Consell Comarcal de l’Anoia.
La regidora de promoció
econòmica de l’Ajuntament
d’Òdena, Sandra Fernández,
destaca que “la promoció de
la cultura emprenedora esdevé estratègia cabdal per donar
resposta a la societat del coneixement, afavorint l’adquisició d’un conjunt de capacitats,
habilitats i valors per capacitar
les persones en l’impuls dels
seus projectes personals”. En
aquest sentit, la regidora d’Ensenyament, Amparo Hernández afegeix que “projectes com
aquest ens permeten facilitar
als nostres nens i nenes eines
útils per al seu desenvolupament personal i professional”.
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La Diputació destina 2,5 milions d’euros a l’Anoia per
fomentar les inversions a la comarca
La Diputació continua apostant pel reforç del municipalisme amb la voluntat de contribuir al desplegament de les competències
pròpies i garantir la prestació dels serveis mínims
ANOIA / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona ha aprovat, aquest
dijous, un nou programa dotat amb 50 milions
d’euros que té la voluntat
d’oferir suport econòmic als
governs locals de la demarcació. Als municipis de l’Anoia
s’hi destinen 2.532.637,35
€ i, els ajuntaments podran
realitzar inversions en equipaments, infraestructures i
béns locals, tant en inversió
nova com de manteniment,
reparació i conservació, que
siguin vertebradores del territori.
La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, ha assegurat que l’objectiu de la corporació «és acompanyar als
ajuntaments en aquells projectes que vulguin millorar
la qualitat urbana i l’entorn
urbà; per això, hem disposat d’aquestes ajudes per tal
que al llarg del 2018 i 2019
els ajuntaments puguin desenvolupar aquells projectes
que són imprescindibles per
a la millora d’aquesta qualitat urbana».
El repartiment dels ajuts
s’ha fet, únicament, sota un
criteri de població i amb la
voluntat d’assegurar el reequilibri territorial de la demarcació. Primer de tot, s’ha
adjudicat un import mínim a
cada govern local en funció
dels trams de població previstos (a 1 de gener de 2017).

En segon lloc, l’import restant d’aquesta primera distribució, i fins als 50 milions
d’euros, s’ha repartit exclusivament entre els governs
de fins a 120.000 habitants.
Els ajuts del programa s’han
repartit en dues anualitats
(13 milions pel 2018 i 37
pel 2019) i preveu cobrir les
obres executades des del passat 1 de gener fins el 15 d’octubre de 2019.
Amb aquest nou programa,
la Diputació de Barcelona
aposta per donar suport a les
inversions que han impulsat els governs locals i que,
a més, ja han comptat amb

el suport de la corporació al
llarg d’aquest mandat a través de les Meses de Concertació; o bé, donar continuïtat als projectes que ja han
tingut el suport de la Diputació a través del Catàleg de
Serveis.
Impuls al món local
Aquest programa, inclòs
dins del Pla Xarxa de Governs Locals, connecta amb
el Pla d’Actuació de Mandat
2016-2019 i la voluntat de la
Diputació de Barcelona de
reforçar el municipalisme,
en totes les seves vessants,
fins al punt de contribuir al
desplegament efectiu de les

competències pròpies i la
garantia de la prestació dels
serveis mínims municipals.
La Diputació ja ha posat de
manifest la seva aposta per
donar suport al finançament
dels governs locals. Mostra
d’això és que, al llarg d’aquest
mandat, s’hi acabaran destinant més de 1.000 milions
d’euros.
Cal recordar que a més dels
Programes Complementaris, també formen part del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” les Meses de
concertació (espais entre els
representants de la Diputació i dels governs locals, en

els quals es contrasten les necessitats i es preacorden les
actuacions del mandat i els
recursos), i els Catàlegs de
serveis (ofertes periòdiques
de recursos que la Diputació
presenta als ens locals en format de llibre electrònic per
satisfer les seves necessitats).

El programa complementari preveu suport
econòmic per aquest
any i el que ve i compta
amb una dotació global
de 50 milions d’euros

Xerrada informativa sobre “La Meva Salut” a l’Equip d’Atenció
Primària Anoia Rural
JORBA/ÒDENA / LA VEU

L

’any 2016, el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya va posar en marxa el servei “La Meva Salut”. Es tracta
d’un espai de consulta on la
ciutadania pot disposar de
diferent informació i gestionar tràmits de forma segura
i confidencial.
Per explicar el funcionament
del sistema i facilitar-ne l’accés, els propers 25 ( a la pis-

cina de Jorba) i 28 de juny
(al Consultori Local del
Barri de Sant Pere), a les
set de la tarda, hi haurà una
xerrada, a càrrec d’Arnau
Fuentes, responsable de la
Unitat d’Atenció al Ciutadà
de l’Equip d’Atenció Primària Anoia Rural.
Des d’aquest servei, els ciutadans tenim accés -ja avui- a
resultats d’algunes proves,
com per exemple analítiques
de sang, informes d’alguns
hospitals, el carnet de va-

cunes o el Pla de medicació
(recepta electrònica), entre
d’altres.
Tenir accés a aquestes dades
pot evitar desplaçaments i
esperes evitables o innecessàries. A través de La Meva
Salut es poden imprimir
aquests resultats o la recepta
electrònica vigent. Tot des de
casa i sense esperar.
També, es pot demanar hora
de visita a diferents professionals (metge/essa o infermer/a de capçalera, servei de

treball social, odontòleg...),
o fins i tot realitzar consultes
i preguntes al nostre equip
d’atenció primària sense haver d’anar al consultori local
o centre d’atenció primària
ni telefònicament.
Està previst que en el futur
s’incorporin altres dades,
com poden ser resultats de
proves diagnòstiques complexes, o que es pugui consultar la llista d’espera per
visites a especialitats hospitalàries.

Si voleu accedir a aquest servei els dies de la xerrada, cal
que porteu la targeta sanitària, el DNI i un telèfon mòbil
en el que pugueu consultar el
correu electrònic.
- Dilluns 25 de juny a les set
de la tarda.
On: piscina de Jorba (espai
Chill Out, hi haurà refrigeri)
- Dijous 28 de juny a les set
de la tarda.
On: Consultori Local El Barri de Sant Pere, Òdena
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El Pla director d’infraestructures de la ròtula
Martorell-Abrera, sotmès a informació pública
El Pla inclou el desdoblament i millora urbana de la carretera B-224 entre Masquefa i Martorell, com a via secundària
de connexió amb l’Anoia
ANOIA / LA VEU

E

l Diari Oficial de la
Generalitat publicava
aquesta setmana l’inici
del període d’informació pública, durant 45 dies, del Pla
director urbanístic d’infraestructures (PDUI) de la ròtula
Martorell-Abrera. El PDUI
abasta els municipis d’Abrera,
Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Esparreguera, Olesa de
Montserrat, Castellví de Rosanes i Castellbisbal i afecta
municipis de la part sud de
la comarca de l’Anoia, com
Piera i Masquefa. Ordena els
aspectes relacionats amb les
infraestructures viaries i ferroviàries existents i previstes
en aquest àmbit, per tal de
garantir la disponibilitat de
sòl necessària per implantar
nous corredors i reconvertir
els actuals.
Actuacions a la xarxa viària
La xarxa viària de l’àmbit
afronta reptes comuns a la
de la resta de la regió metropolitana, com ara vies d’alta

Es pretén potenciar
l’accessibilitat de
l’àmbit corregint o
minimitzant l’efecte
barrera que generen les
infraestructures

Un dels objectius és
traslladar part del trànsit viari de llarg recorregut cap a l’exterior dels
nuclis urbans
capacitat que reben tant trànsit de pas com intern; una estructura molt radial, i, com a
conseqüència, una manca de
vies intermèdies entre les de
gran capacitat i les locals. A
més, les infraestructures existents generen un fort impacte
ambiental a les ciutats, que es
tradueix en efecte barrera, soroll i contaminació.
És per això que el PDUI treballa per jerarquitzar la xarxa viària, oferint alternatives
per separar el trànsit de pas
de l’intern, optant pels traçats
de menor impacte ambiental.
Algunes de les propostes són
les següents:
- Eixos territorials
Es proposa una nova connexió directa entre la B-40
i l’A-2 mitjançant un traçat
en túnel sota el nucli urbà
d’Abrera, que completarà els
moviments del nus de l’A-2
amb la B-40 i el Cinturó Oest.
- Vies secundàries i interurbanes
El Pla inclou el desdoblament
i millora urbana de la B-224
entre Masquefa i Martorell,

com a via secundària de connexió amb l’Anoia. Aquesta
actuació també millorarà la
mobilitat dels polígons industrials de l’eix de la carretera de Piera.
- Vies integrades
Pel que fa a la reordenació
de la xarxa viària suburbana,
les apostes més rellevant del
PDUI són recuperar la continuïtat entre els municipis
i millorar la dotació de vies
transversals. També treballa
per garantir l’accés a la xarxa
de primer ordre i per especialitzar alguns carrers com a
eixos cívics.
En aquest sentit, el PDUI
proposa la creació d’una xarxa de bulevards urbans, entesos com a eixos cívics d’un
carril per sentit per al trànsit
motoritzat, amb preferència
per al transport públic, així
com carril bici i itinerari per
a vianants. El principal és el
bulevard Llobregat: uneix el
centre de Martorell, la recta
de SEAT, Abrera i Olesa de
Montserrat per l’antiga N-II
i la C-55 reconvertida. El
bulevard Anoia, d’altra banda, correspon a la Rambla
de les Bòbiles i l’actual traçat de la carretera de Piera,
un cop desdoblada la carretera B-224. Uneix el centre
de Martorell, la urbanització
del Pou del Merli i els polí-

gons industrials al llarg de la
B-224.
La proposta es complementa
amb un sistema de vies transversals que connecten entre
elles les carreteres que discorren paral·leles als rius Llo-

bregat i Anoia. Es construeix
mitjançant vies existents,
trams nous i reordenant els
enllaços. La xarxa de carrils
bici es complementarà amb
una altra de camins rurals i
propers als espais fluvials.

Festa Major a la Torre de Claramunt

A

quest cap de setmana la Torre de Claramunt està de Festa
major i per celebrar-la s’han
programat un munt d’actes
per a tots els gustos i edats.
Divendres 22 de juny
- 19,30h. Pregó de festa major a càrrec dels alumnes de
6è de primària del CEIP la
Torre amb ballada de gegants i falcons de Vilanova d’Espoia i actuació dels
bastoners de Sant Quintí de
Mediona, a la plaça de l’ajuntament.
- 20,30h. Exposició de motos antigues al centre social

sant Joan Baptista que romandrà obert els 3 dies
- 21:30h Sopar de festa major al recinte Torresport.
- 24,00h. Ball amb l’orquesta
de versions Hotel Cochambre i seguidament dj Sergi
Domene de Flaix fm, recinteTorresport
Dissabte 23 de juny
- D’11 a 14h. súper tobogan
aquàtic urbà, del c. Sant joan
baptista cantonada amb camí
torre baixa. Ús obligatori de
colxoneta o flotador.
- D’11 a 14h. masterclass mixt
- 17h Festa Holi amb escuma final i animació amb dj’s

de “Malats de festa” al parc
del Mil·lenni. Consells: portar roba vella, ulleres de sol i
crema protectora solar
- 19,30h. Sardanes amb l’Orquestra Selvatana, a la plaça
de l’església
- 21h. Arribada de la Flama
del Canigó amb coca i cava
per a tothom, al recinte Torresport
- 24h. Ball de revetlla amb
l’Orquestra Selvatana, a un
preu: 7€ al recinte Torresport.
Diumenge 25 de juny
- 8h. Missa de pelegrins a
la parròquia de sant Joan

Baptista
- 12h mar d’escuma, al parc
del mil·leni
- 12,30h. Ofici solemne de
festa major, a la parròquia
de sant Joan Baptista
- 18h. Exhibició de hiphop, sevillanes, zumba i
danses de la polinèsia al recinte Torresport
- 18,30h. Animació infantil
amb Gil Rataplam al centre
social sant Joan Baptista
- 20,30h. Fi de festa amb el
grup d’havaneres Son de
l’Havana, al recinte Torresport
Programa esportiu

- Divendres: 20h volei sénior masculí la Torre 2012
– la Torre 2018 al gimnàs
CEIP la Torre.
- Dissabte: 8:30 a 14h. VI
Open tennis taula Torre de
Claramunt al gimnàs CEIP
la Torre.
- Diumenge: 10 A 14h. Al
gimnàs CEIP la Torre: VIII
quadrangular tennis taula
festa major. CTT la Torre de
Claramunt, CTT els Amics
de Terrassa, CTT Montbui,
CTT Vilanova del Camí,
18h. Futbol
sala: partit
amistós de la Unió esportiva la Torre al pavelló de
Vinçó.
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La piscina de Vallbona d’Anoia obre
temporada
A la piscina s’hi han
fet noves millores i es
podrà gaudir del servei
de Bibliospiscina. El
primer dia l’entrada
serà gratuïta

HOSTALETS DE P. / LA VEU

E

VALLBONA D’A. / LA VEU

L

a piscina municipal de
Vallbona d’Anoia comença la temporada
d’estiu i les instal·lacions de
bany estaran obertes al públic
del 23 de juny fins a l’11 de
setembre, en horari ininterromput des de les 11 del matí
fins a les 7.30 de la tarda.
Enguany, la piscina municipal obre portes amb algunes
millores com la instal·lació de
dues escales més a la piscina
gran, s’ha impermeabilitzat la petita, s’ha marcat les
fondàries, s’han posat nous
elements de seguretat pels
treballadors, millores en
la sala de màquines, s’han
reforçat els controls de la
qualitat de l’aigua,... entre
altres. A més, també s’ha
realitzat la instal·lació per
disposar de fil musical.
Una altra novetat d’enguany
és el Bibliopiscina, un servei
de lectura que ofereix el Bibliobús Montserrat, en col·
laboració amb l’ajuntament,
per fer més amena l’estada
a la piscina i alhora donar a

conèixer l’equipament entre
aquells que no l’utilitzen.
Aquest servei funcionarà d’acord amb l’horari de
la piscina i s’hi trobarà una
selecció de materials que
formen part del fons del Bibliobús i que es deixen a la
piscina. Bàsicament seran revistes, llibres, novel·les per a
adults, còmics i una selecció
de llibres infantils. La intenció
és que es renovin de forma periòdica perquè sempre es trobin coses noves i atractives.
També es preveuen més propostes com seguir amb les nits
a la piscina que va començar
l’any passat i amb molt d’èxit i
una jornada d’inflables el dia
1 de juliol, a més dels cursets
de natació que s’ofereixen
cada any.
L’entrada senzilla per un dia
al recinte costarà 4,50 euros

feiners i 5 euros festius, els
menors de 4 anys és gratuïta
i el tiquet pels de 5 a 17 anys
serà de 3 euros feiners i 4,50
euros festius. A més, hi ha els
diversos tipus d’abonaments
de temporada individual o
familiar. Es poden consultar a
la web de l’ajuntament o demanar informació al mateix
ajuntament.
El primer dia serà el dissabte
23 de juny i aquesta jornada
serà d’entrada gratuïta.
AVIS
Degut a l’entrada en vigor de
la nova llei de protecció de
dades, s’han eliminat totes
les dades dels usuaris d’anys
anteriors. En conseqüent, qui
vulgui fer l’abonament de la
piscina ho pot fer presencialment o enviant foto, DNI
i justificant de pagament al
coreu: castanosa@diba.cat

L’Institut de Vallbona va organitzar
una jornada de neteja del riu Anoia
VALLBONA D’A. / LA VEU

E

l passat 11 de maig la
Comissió ambiental de
l’Institut de Vallbona
d’Anoia vam organitzar una
activitat de neteja del riu Anoia al seu pas pel municipi, en
un tram que va des del torrent
dels horts fins al meandre que
fa el riu, després de Ca la Fou.
Emmarcat dins l’European
Clean-Up Day i la Setmana
Europea de la Prevenció de
residus, i amb l’ objectiu de
sensibilitzar sobre el dret a
gaudir d’un medi no degradat
i el deure a conservar els entorns fluvials, alumnes i professors vam gaudir d’un bon
matí en tots els sentits.
Vam dur a terme l’activitat

Final de juny intens
per la Gent Gran dels
Hostalets de Pierola

conjuntament amb els alumnes de sisè de primària de l’escola Josep Masclans per tal de
compartir l’experiència entre
ambdós centres educatius.
Al final vam recollir residus
que vam repartir en el seus

sacs corresponents: tres sacs
grans d’envasos lleugers: 160
kg, un sac gran d’altres residus (roba, fustes...): 27 kg, un
sac petit de vidre: 6 kg i nou
pneumàtics de diferents mides: 100 kg.

l Centre d’Atenció a la
Gent Gran dels Hostalets de Pierola proposa
una darrera setmana de juny
plena d’activitat.
Dilluns vinent, 25 de juny, i
just després de la revetlla de
Sant Joan, tornen les ‘Tertúlies
saludables’. La temàtica prevista per a la pròxima sessió és:«Menjar bé a l’estiu». S’observarà l’alimentació des del punt de
vista de la dietètica naturista.
Es parlarà dels aliments, coccions i sabors que més convenen
per ajudar l’organisme a man-

tenir-se en perfectes condicions durant l’estació estival.
La ponent serà Isabel Albiñana, tècnica dietista i professora
de cuina saludable.
Per al dijous 28 de juny està
programat el taller de cuina
«Aprenem a fer un pastís de
galetes Maria». No és el mateix
seguir una recepta que cuinar,
per això s’ofereix un taller participatiu on es remenarà, es tocarà, s’olorarà i es cuinarà amb
l’ajuda i direcció de la Roser
Samsó.
Ja podeu apuntar-vos a l’agenda aquestes dates i reservar la
vostra plaça!

L’estiu comença als
Hostalets amb la Revetlla
de Sant Joan
HOSTALETS DE P. / LA VEU

A

Catalunya, Sant Joan
és una de les festes
més especials del
nostre calendari festiu i cultural. També als Hostalets de
Pierola.
Diverses entitats del municipi
com la Comissió d’Esports,
l’Associació de la Gent Gran,
l’Associació de Veïns de Serra
Alta, el Casal Català i l’ADF
dels Hostalets, conjuntament
amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, han organitzat
un programa per celebrar la
revetlla en una festa que, tradicionalment, dona la benvinguda a l’estiu.
No us perdeu totes les activitats previstes i gaudiu del dia
més llarg i de la nit més curta
de l’any! Els actes programats
són:
• 19.00 Concentració i recorregut amb la Flama del Canigó. Des de l’inici del carrer
Església
• A continuació… Recepció

de la Flama del Canigó a la
plaça del Dr. Conde
• 21.00 Sopar popular a la
plaça del Dr. Conde
• 21.15 Revetlla al Casal d’avis
• 22.00 Revetlla al Polideportivo de Serra Alta
• 22.00 Revetlla amb els Cafeters del Casal Català
• 22.30 Encesa de la Foguera
dels Germans Macià a la plaça de les Oliveres
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La música omple els racons
del barri antic
PIERA / LA VEU

D
PIERA / LA VEU

U

n any més, i ja en van
12, els Amics de Ràdio Piera es van trobar en un dinar de final de
temporada celebrat el passat
16 de juny. Una cita que va
reunir mig centenar d’amics
en una trobada que organitza
una de les oients més actives
de l’emissora municipal com
és la Carmina Dalmau. Fins
l’any passat, aquesta trobada
es feia per sopar però, per segon any consecutiu el restaurant pierenc La Cantina acull
l’esdeveniment al migdia, la
qual cosa permet una sobretaula més tranquil·la i sense
pressa. L’àpat, que s’acostuma
a celebrar el mes de juny de
cada any, reuneix els oients
dels programes que Ràdio

Revetlla de Sant
Joan a Piera
Aquest dissabte se celebra la
Revetlla de Sant Joan a Piera.
Un any més, la Flama del Canigó recorrerà els carrers de
la vila. A les 20 h, la Flama del
Canigó iniciarà el recorregut
per la Vila fins al parc del Gall
Mullat, on podrem gaudir de
sardanes, falcons, batucada,
grallers, encesa de la foguera
amb taller de desitjos i botifarrada popular. A les 23 h, al parc
del Gall Mullat, concerts amb
els grups Hombres Bala (trio
de hip hop procedent de Barcelona) i The Bronson (banda
de funk i pop dels 80 procedent de Saragossa).

Piera emet el diumenge al
matí (País Petit, La música ets
tu, Això què és i Gramola de
Cinema) i, des de l’organització, es fa un reconeixement
als locutors i tècnics que hi
participen.
L’alcalde, Jordi Madrid, tot i
excusar la seva assistència per
un compromís personal, va
passar una estona per saludar
els assistents. El primer tinent
d’alcaldia, Josep Llopart, i el
regidor de Cultura de l’Ajuntament de Piera, Josep Maria
Rosell, van ser els encarregats
de lliurar un seguit de trofeus
com a record d’una jornada
entranyable.
El bon ambient i un bon dinar
van ser els ingredients principals de l’èxit de la trobada que
ja espera celebrar l’edició de
l’any vinent.

PIERA / LA VEU

E

ls alumnes de l’Aula
Municipal de Música
van acomiadar el curs
amb la representació de l’obra
Amic meu, que feia referència a quatre moments de la
vida d’un infant sirià
El Teatre Foment de Piera va
acollir diumenge al migdia
l’espectacle Amic meu, que va
anar a càrrec dels alumnes de
l’Aula Municipal de Música
Maria Escolà i Cases. L’obra
pretenia que els espectadors
acompanyessin un nen refu-

neuropsicopedagogia

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

integrant pierenc.
A la plaça Joan Orpí hi havia
els Bauma, amb folk d’Europa i de la riba mediterrània;
Saidax & Nose Beatbox van
actuar al Portal del Romanyà
oferint un estil molt variat de
música; a Cal Vendrell van
ser-hi els Pedaços i a la Capella de Sant Sebastià la Clara i
l’Aina, de l’escola de música
dels Hostalets de Pierola; Cal
Moixona va acollir la música de la Carme Llovera i el
Joaquim Veciana, al piano i
la guitarra clàssica, respectivament; Give van actuar a
la Casa de la Volta i Petit &
Nuna a la plaça del Sant Crist;
els grups Notas Sordas, Biruji,
De Milagro van oferir els seus

repertoris a Cal Ramon de la
Maria, la plaça del Tricentenari i a la porta del Castell; a la
plaça de l’Església, la formació Projecte Na & Friends va
oferir un espectacle que barrejava música i elements visuals;
HcB, un grup de rap, va actuar
al camí del cementiri, i Sergi
Toledano va fer-ho a Cal Via.
Finalment, el carrer del Sol va
acollir les interpretacions del
grup El Último Mojigato i Cal
Marranet les cançons del cantautor Xavi Villanueva.
La ruta va finalitzar amb els
tambors dels Diables de Piera i amb els concerts dels els
grups Madafakas i Gall Mut,
també formats per músics
de la vila.

Un espectacle solidari amb els refugiats de l’Aula
Municipal de Música

Impuls

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

ivendres, en el marc
de la celebració de la
Ruta dels Músics, una
quinzena de grups van oferir
concerts simultanis en els espais més emblemàtics del barri del Raval
La Ruta dels Músics va celebrar el passat divendres la
seva onzena edició amb un
nou èxit de participació i de
públic. L’esdeveniment es va
inaugurar amb una cercavila
encapçalada per la Marching
Band, de l’Aula Municipal de
Música Maria Escolà i Cases,
que va anar des de la plaça
de la Creu a la plaça del Peix.
Posteriorment, l’actriu pierenca Elisabet Vallès va fer el pregó inaugural a la plaça Joan
Orpí amb l’acompanyament
del Cant dels ocells, interpretat en aquesta ocasió pel violoncelista Quim Molina.
Durant dues hores, els portals
i racons més emblemàtics del
barri del Raval de Piera es van
il·luminar amb torxes, teieres
i espelmes per acollir els concerts simultanis que es van
acollir fins passada la mitja
nit. Van ser una quinzena les
formacions musicals que van
participar-hi, totes amb algun

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat
- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura
- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques
C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

giat per quatre moments de la
seva existència: la seva vida a
Síria, el seu viatge cap a Grècia, la vida al camp de refugiats, i el seu futur.
Aquest havia estat un tema
proposat pel Pla Educatiu
d’Entorn de Piera per treballar a les aules i des de l’Aula
de Música es va considerar
adient oferir aquesta representació a final de curs que
barrejava música instrumental, vocal, de moviment i
imatges.
El centre va voler que aquest
fos un concert solidari i, per

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Retir, 40 , 1r Pis. Igualada
Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com

aquest motiu, tots els diners
recollits durant la jornada
es destinaran a l’ONG Open

Cultural Center, que treballa
al camp de refugiats de Cherso, a Grècia.

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra
a la teva hipoteca?
Pots aconseguir que el teu banc te
la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al:

629 77 31 01

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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Aquest dissabte es celebra Sant Joan
CAPELLADES / LA VEU

T

ot és a punt per celebrar aquest dissabte
23 de juny la Festa Nacional dels Països Catalans.
A dos quarts de set de la tarda, l’Associació d’Esports de
Muntanya de Capellades,
convoquen una bicicletada
que sortirà des de l’Esplanada
per marxar a buscar la Flama
del Canigó a Igualada. Mitja
hora més tard se sortirà del
mateix lloc amb cotxes.
S’espera que l’arribada a Capellades de la Flama del Canigó per encendre la foguera
serà sobre les 9 del vespre.
Primer es farà la lectura del
manifest de la flama a càrrec d’Eixam Roig, i seguidament es passa a encendre la
foguera.
També a l’esplanada del Capelló es farà un Sopar Popular a
càrrec de l’organització Endavant, pel qual cal comprar
prèviament els tiquets.
Finalment destacar que a les
onze de la nit –al Pati de La
Lliga- hi haurà la Revetlla Infernal organitzada des de Di-

monis de Capellades.
Consells per celebrar una
revetlla amb precaució
Aquests són dies de revetlles
i celebracions vàries, moltes
vegades acompanyades de foc
i petards.
Per això és un bon moment
per recordar diversos consells
que ajuden a fer unes festes
més segures per a tothom.
Seguint les recomanacions
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya és bo comprar els
productes de pirotècnia en
establiments autoritzats, no

guardar-se els petards a les
butxaques, seguir sempre les
instruccions del fabricant, no
subjectar els petards encesos
amb les mans, no llençar-los
mai ni contra persones ni
contra aglomeracions i recordar que està prohibit llençar
material pirotècnic a menys
de 500 metres de zones boscoses.
A l’hora de fer les fogueres
també es recomana preparar-les a més de 15 metres
de les façanes i dels cotxes,
mai sota línies elèctriques,
en zones amb vegetació seca
o arbrat. No s’hi ha de tirar
papers o materials que pesin
poc i el vent els pugui enlairar lluny. Tampoc pneumàtics
o altres materials contaminants. Finalment, és millor
tenir a prop algun mitjà per
apagar-la i no deixar-la sola
fins que estigui totalment extingida.
Totes aquestes recomanacions es poden consultar a la
pàgina web de la Generalitat.
També hi ha materials per als
més petits, per exemple en
format còmic.

Es constitueix el Consell d’Infants de
Capellades

Rosa Rispa Roca
compleix 100 anys

CAPELLADES / LA VEU

La Residència Fundació Consorts Guasch de Capellades
va celebrar que Rosa Rispa
Roca ha complert 100 anys.
A l’acte hi va assistir el regidor d’Acció Social, Salvador
Vives, en representació de

l’Ajuntament. Vives li va fer
entrega de la medalla Centenària amb que la Generalitat
distingeix a les persones que
arriben als cent anys. Des de
la Residència se li va regalar
un ram i es va preparar la festa per compartir amb els altres residents.

Inscripcions als cursets
de natació
CAPELLADES / LA VEU

Fins el dimecres 27 de juny
són obertes les inscripcions
per als cursets de natació
que es faran a la Piscina Blava de Capellades del 2 al 27
de juliol.
Les classes són per als nens i
nenes que tinguin més de 4
anys i vulguin aprendre o mi-

llorar la seva tècnica de natació. Les sessions són de 4 a 6
de la tarda, a primera hora els
més petits o els qui en saben
menys i a segona, els altres.
Seran de dilluns a divendres
durant 4 setmanes.
Per inscriure’s cal anar a la recepció de la Piscina, omplir el
formulari i fer el pagament de
64 euros, en efectiu.

28 de juny, Dia per
l’alliberament LGTBI
CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

A

quest dijous es fa a
Capellades l’acte oficial de constitució del
Consell d’Infants de Capellades.
Serà a dos quarts de sis de
la tarda, al Pati de La Lliga.
Hi participaran la regidora
d’Educació, Susana Moreno;
l’Alcalde, Aleix Auber i el Diputat Delegat d’Educació de
la Diputació de Barcelona,
Rafael Homet.

Les autoritats faran els parlaments de presentació d’aquest
nou espai de participació, que
té com a principals protagonistes els nens i nenes de cinquè i sisè de les escoles Mare
del Diví Pastor i Marquès de
la Pobla de Capellades. Ells
són els representants de les
seves classes i també de la resta d’infants.
Enguany les sessions d’aquest
curs han servit sobretot per
definir com serà aquest nou
consell a nivell formal. Els

consellers i les conselleres
han treballat per definir la
imatge que tindrà aquest
Consell Escolar i per crear les
rutines de treball.
Els curs vinent se seguirà
amb aquesta dinàmica, primer amb les eleccions a cada
classe per escollir els representants i després s’aniran
trobant per debatre els temes
capelladins.
L’acte d’aquest dijous és obert
a tots els nens i nenes de Capellades.

El 28 de juny se celebra el Dia
per a l’alliberament LGTBI.
Cada any els diferents col·
lectius celebren actes per
fomentar la tolerància i la
igualtat.
A Capellades hi haurà dues
propostes diferents. La primera serà aquest dijous, 21
de juny, a les 7 de la tarda
a la Sala d’Actes de la Biblioteca El Safareig. Es tracta
d’una xerrada informativa
organitzada des de la regidoria d’Equitat; la Taula de
Dones; l’associació de famílies de menors transexuals,
Chrysallis i la Diputació de
Barcelona.
“Què en sabem sobre els

drets LGTBI?” És el nom
d’aquesta xerrada, oberta a
tothom, on es parlarà sobre
la llei 11/2014 que té per
objectiu garantir els drets
de lesbianes, gays, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i també per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
La segona proposta és per
al mateix dijous 28 de juny.
Aquest dia des de la Taula de
Dones es pintarà un mural
al Pavelló Poliesportiu a les
6 de la tarda. Es podrà veure un calçat esportiu amb els
colors trans i a sota un eslògan que diu: A l’esport batega
com vulguis!
Hi pot participar tothom qui
vulgui.
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Un mes i mig després d’haver implantat el porta a
porta continua el 90% de recollida
ANOIA / LA VEU

L

a mitjana de recollida
selectiva dels munici·
pis amb el servei im·
plantat es manté en el 90%.
La tasca ara se centra a man·
tenir aquests resultats i en
evitar la fuga de residus cap
a municipis veïns. Pel que fa
a municipis, Jorba està en un
85%, Sant Martí de Tous en
92%, Carme 95%, Orpí 92%,
El Bruc 88% i Castellolí en
un 89% de recollida selecti·
va.
Actualment la participació,
és a dir els veïns que par·
ticipen en el porta a porta
respecte al total del padró
d’escombraries municipal,
es troba entorn el 70% de
mitjana, amb municipis on
arriba quasi al 95% com és
el cas de Sant Martí de Tous,
Orpí i Castellolí. Cal tenir en
compte que molts dels mu·
nicipis amb recollida porta a
porta tenen de veïns munici·
pis amb contenidors oberts a
la via pública on l’aportació
és voluntària. És tempta·
dor per aquells que no s’han
adaptat al canvi d’hàbits del
porta a porta practicar el tu·
risme de residus.
Per prevenir al màxim aquest
fenomen que apareix habi·
tualment en tots els portes
a portes, el sistema que s’ha

Fins ara havien iniciat
el servei Jorba, Sant
Martí, Carme, Orpí,
El Bruc, Castellolí, La
Torre de Claramunt i la
Pobla de Claramunt.

al fet que tots els vehicles de
recollida porten sistema de
pesatge automàtic.
Amb aquesta tecnologia, la
més avançada en l’àmbit, el
Consell Comarcal disposa de
la informació de quins veïns
i veïnes no participen i pot
realitzar accions informati·

un sistema de recollida amb
àrees d’aportació tancades
amb control d’accés electrò·
nic.
Una vegada finalitzada la
implantació, tots els esfor·
ços se centraran a garantir
la màxima participació, mi·
norar el turisme de residus

implantat a l’Anoia compta
d’una banda amb tecnologia
que permet el seguiment de
la participació tenint dades
reals contínuament ja que
tots els cubells estan xipats
i de l’altre, conèixer la ge·
neració per municipi gràcies

ves i d’altres que consideri
oportunes per evitar el turis·
me de residus.
Actualment encara s’està du·
ent a terme la implantació
del nou model porta a porta
a Copons i en els municipis
més petits que compten amb

i prevenir conductes incívi·
ques com l’abandonament de
bosses. L’objectiu del Consell
Comarcal és assolir uns re·
sultats de recollida selectiva
elevats tal com ja s’han asso·
lit alhora que donar un ser·
vei als usuaris de qualitat.

Anem al teatre!

La valoració de les primeres
dades és molt positiva i s’ha
aconseguit capgirar els resul·
tats, ja que l’Anoia es troba·
va a la cua de les comarques
catalanes quant a reciclatge i
s’ha posat al capdavant grà·
cies a la implicació de la ciu·
tadania. Per aquest motiu,
donem les gràcies a tots els
veïns i veïnes per la seva col·
laboració i esforç en el canvi
d’hàbits que suposa el porta
a porta.
L’ens comarcal recorda a tots
els usuaris que s’han habili·
tat a cada municipi les Ofi·
cines del Porta a Porta, on
una educadora ambiental en
horaris preestablerts presta
una atenció presencial per a
atenció de dubtes, suggeri·
ments, reposició de cube·
llets i bosses compostables,
etc. També indicar que hi ha
a disposició dels usuaris el
correu electrònic info@ano·
iaverda.cat i el telèfon d’aten·
ció 689714713.

Dilluns va començar
la recollida
Capellades que serà
el darrer municipi
en incorporar-se en
aquesta primera fase.
Temporada
2018 - 2019

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 filla, que, fugint dels desastres de la guerra, queden separats els uns dels
altres i passen tota mena de dificultats i vicissituds fins que finalment 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 finalment 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 influents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama Desk
Adwards l'any 2010.

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

93 803 75 56
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4.300 alumnes passen per Sessió informativa sobre el nou
l’Observatori de Pujalt
sistema de recollida d’escombraries
durant el curs 2017-18
VECIANA / LA VEU

E
PUJALT / LA VEU

El curs escolar, 2017-18, ha
portat a l’Observatori de Pujalt un total de 85 escoles de
les quals 6 han fet estades de
2 o 3 dies i la resta han fet sortides d’un dia. Meteorologia,
astronomia i energies renovables són els àmbits que treballa l’Observatori de Pujalt amb

les escoles. En total uns 4.300
alumnes i uns 300 professors.
L’Observatori de Pujalt és un
Entorn d’Aprenentatge del
Departament d’Ensenyament
i des del passat 15 de maig té
les llistes obertes de cara a les
inscripcions pel proper curs
escolar 2018-19. Tota la informació es pot trobar a www.
observatoridepujalt.cat

Una trentena d’equips al
3x3 de bàsquet de Calaf
CALAF / LA VEU

Des de les 10h del matí, el carrer mestre Giralt es va omplir
d’aficionats del bàsquet per
participar a una nova jornada
de bàsquet 3x3 un campionat
on es juguen partits ràpids i
intensos.
Aquesta edició, organitzada
com cada any pel CB Calaf,
estava oberta a equips masculins, femenins i mixtos. Les
diferents categories abarcaven
totes les edats i anaven des de
les infantils a les sènior.
Hi van participar un total de

121 persones de 30 equips diferents. La majora d’aquestes
eren de Calaf, però també d’altres municipis com Capellades, Tàrrega, Cervera i Torà.
Al llarg del matí van jugar els
equips de les categories d’Escola, Premini, Mini i Infantil
femení i masculí i a la tarda
van jugar les categories Sènior
de masculí, femení i mixte.
Cada categoria competia per
un premi i a més, també hi
havia la categoria MVP (Most
Valuable Player - Millor Jugador/a) i la de campió/ona del
concurs de triples.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

l passat dissabte 16 de
juny a la tarda es va
fer la sessió informativa sobre el nou sistema de
recollida d’escombraries que
s’implantarà al municipi de
Veciana a partir del proper
dia 25.
En primer lloc l’alcalde de
Veciana, Jordi Servitje, va
donar la benvinguda al nombrós públic assistent i va
explicar el perquè d’aquest
canvi de sistema de recollida
en molts municipis de la comarca inclòs el de Veciana.
A continuació el tècnic en
medi ambient Roger Valls va
anar desgranant els aspectes
més rellevants del nou sistema com l’accés a les àrees
tancades en les quals hi haurà els diversos contenidors,
la importància de seleccionar bé els residus i els punts
de suport informatiu que
tindran els usuaris durant la
implantació d’aquesta nova
manera de funcionar. Des-

prés de resoldre els dubtes
dels presents en el torn de
precs i preguntes es va donar
per tancada la xerrada.
El proper dissabte 23 de juny
de 11 a 14 hores i de 17 a 20

hores es farà entrega a la sala
polivalent de l’Ajuntament
del material necessari com
són les claus d’accés a l’àrea
tancada i els cubells i bosses
per l’orgànica.

La Diputació signa un crèdit amb
l’Ajuntament de Masquefa per més de
2,18 milions d’euros
MASQUEFA / LA VEU

L

a presidenta de la Diputació de Barcelona,
Mercè Conesa, ha signat aquest dilluns amb l’alcalde de Masquefa, Xavier
Boquete, un crèdit per valor
de 2.186.000 euros, dels quals
65.472,66 euros estan subvencionats.
Gràcies al conveni signat entre la Diputació de Barcelona
i el Banc de Sabadell, els ajuntaments poden obtenir una
línia de préstecs per a inversions a un tipus d’interès preferencial. Al llarg de tot l’any
passat, la Diputació de Barcelona va signar crèdits per valor de 158.437.879,02 euros,
dels quals 6.419.531,55 euros
estaven subvencionats per la
pròpia corporació.
L’any 2016 es va firmar l’acord
entre la Diputació de Barcelona i Banc Sabadell que
permet impulsar el Programa de Crèdit Local, fruit del
procés de selecció d’entitats

realitzat durant el mateix
any. El Programa permet als
ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades
reduir els costos financers
dels préstecs dels municipis
destinats a noves inversions.
Així, les entitats locals també
poden acollir-se a operacions
de préstecs a llarg termini, a
actuacions relacionades amb
millores a la tresoreria i a lí-

nies de préstecs pont per a
inversions finançades amb
subvencions.
A l’acte de signatura dels
préstecs també ha assistit el
director de la Direcció d’Administracions Públiques de
Banc Sabadell, Xavier Garcia.
En total, aquest migdia s’han
signat crèdits amb vuit ajuntaments per més de 11,8 milions d’euros.
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Els geganters i grallers de Calaf representen l’Anoia
a la Ciutat Gegantera del 2018
CALAF / LA VEU

S

ant Climent de Llobregat va ser proclamada
XXXI Ciutat Gegantera
de Catalunya i aquest diumenge 17 de juny van ser els
amfitrions d’aquesta festa.
En total, hi van participar
fins a 38 colles de Catalunya i
també hi va assistir una colla
convidada d’honor, Villava/
Atarrabia de Navarra.
Des de la vocalia de l’Anoia es
va convidar a totes les colles
de la comarca a presentar la
seva candidatura per participar-hi i Calaf va fer-ho.
Tenint en compte el nombre
d’associats a l’ACGC (Agrupació de Colles Geganteres
de Catalunya) i la participació de les colles en els darrers
3 anys, Calaf i Capellades van
ser les escollides per representar la comarca a la XXXI
Ciutat Gegantera de Catalunya a Sant Climent de Llobregat.
En total, de Calaf, hi van assistir un grup de 35 persones

entre genganters i grallers i el
Jaume, la Calamanda i el gegantó, Laureà Figuerola, van
ser els gegants participants.
Es va començar el dia amb
un esmorzar, tot seguit es va
dur a terme la cercavila i en
acabar es van anar presentant colla per colla mentre
aquestes passaven fent un

petit ball per la plaça de la
vila acompanyats per la Banda del Gínjol.
Després que passessin totes
les colles, es van realitzar els
actes centrals que consistien
en 3 balls a càrrec dels geganters de Sant Climent i de
la colla a càrrec dels gegants
de Catalunya, el Treball i la

Cultura. Per acabar, es va fer
el ball final amb tots els gegants i totes les colles.
A partir d’ara, que ja s’ha
proclamat Sant Climent com
a Ciutat Gegantera, els geganters d’aquest municipi
seran els que tindran l’honor
de fer ballar els gegants de
Catalunya.

El projecte de Ciutat Gegantera de Catalunya
La ciutat gegantera és va crear a l’any 1985 per l’ACGC
(Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya). És la
gran festa del món geganter i
consisteix en un seguit d’activitats relacionades amb el
món geganter.
Cada any es proclama una
ciutat diferent del territori
on hi participaven uns 5000
geganters, unes 500 figures i
més de 400 músics. Enguany
Sant Climent de Llobregat
vas presentar la seva candidatura amb un canvi de
model on primava la qualitat vers la quantitat i obria el
ventall al fet que poblacions
més petites poguessin acollir també la gran festa del
món geganter i donar més
representativitat del territori
i reconeixement de les colles
participants.
Per això, aquest any per primer cop, cada comarca ha
estat representada per només
algunes colles escollides.

Calaf organitza la 24 trobada
de puntaires
CALAF / LA VEU

L

’associació ARCA va
organitzar aquest dissabte 16 de juny la 24
edició de la tradicional trobada de puntaires de la vila
on els assistents van poder
gaudir en directe de la tècnica de fer punta de coixi.
A la trobada, que és va realit-

zar a la plaça dels Arbres, es
va poder comprovar que el de
les puntaires és tot un art que
practiquen centenars de dones d’arreu del país. Aquest
art tèxtil consisteix a elaborar
unes filigranes fines i complexes a partir de l’ús d’un patró
de cartolina, fil, boixets, agulles i un coixí per obtenir peces ben singulars.

Enguany, a la plaça dels Arbres
també hi havia mercat amb
6 paradistes que venien diferents productes vinculats amb
l’art del boixet on s’hi podien
comprar bossets, agulles, patrons, etc. Finalment, la trobada va acabar amb una rifa de
productes de Calaf que havien
donat de forma desinteressada
diferents comerços de Calaf.

PROMOCIÓ FINAL DE CURS
Bmx a partir de 180€
Scooter a partir de 80€

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
casc i proteccions
de regal segons model
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Multitudinària assistència a la inauguració de les
botigues antigues de Calaf
La plaça Gran es va omplir de persones d’arreu de Catalunya interessades en visitar el projecte de les 7 botigues antigues museu
CALAF / LA VEU

A

les 10h del matí, les
botigues de la plaça
Gran van obrir les
seves portes. El 4 de febrer,
per les festes de Santa Calamanda, ja s’havia fet l’obertura de les 4 primeres botigues
- la impremta Juan Oller, la
merceria Cal Garriga, l’aula
de repàs i la bodega - i ara
s’hi afegien 3 més - la pastisseria Cal Mestres, el colmado Cal Sala i l’Ultramarinos
Cal Feu -.
L’expectativa per descobrir
com havien quedat els comerços restaurants a la seva
forma original era molt gran,
i a banda de molts calafins,

va assistir a la jornada gent
d’arreu de Catalunya.
A cada botiga, hi havia un
actor que feia el paper de co-

merciant: un impressor, una
bodeguera, un pastisser, una
mestressa de merceria, un
pintor, un mestre d’escola i
un botiguer. Aquests anaven
explicant alguns dels secrets
dels locals i oferien diferents
tastets: un got de moscatell
a la bodega, torrons cremats
a Cal Mestre, sidral amb pegadolça a Cal Feu i lioneses
a Cal Sala, ja que van ser alguns dels productes per excel·lència d’aquests comerços
històrics.
A les 12.30h l’alcalde, Jordi
Badia, va fer el discurs inaugural on va remarcar que la
culminació del projecte de
les botigues de la plaça Gran
suposava una “il·lusió i sa-

tisfacció màxima” ja que els
havia costat de dur a terme.
També va agrair a tothom
qui des del principi hi havia

cregut com les administracions que havien col·laborat
amb el finançament, els propietaris que havien confiat i

facilitat la cessió dels locals
o els veïns que havien col·laborat oferint objectes que ara
estan exposats als comerços.

Finalment, va destacar que
el “projectes és viu” i que la
ciutadania el podrà fer crèixer, i va avançar que algun
nou propietari ja havia ofert
el seu antic comerç per sumar-se al projecte.
Tot seguit hi va haver un
vermut popular amb beguda
i gastronomia dels anys 50
servit per diferents voluntaris del grup de teatre de Calaf que també es van caracteritzar per l’ocasió.
Al llarg de tot el matí, pels
altaveus de la plaça Gran van
sonar anuncis i cançons de
l’epoca que va ajudar a ambientar Calaf i transportar en
el temps als assistents.

El Ple desestima les al·legacions a les subvencions destinades a les
botigues, la piscina i la Unió Calafina
CALAF / LA VEU

U

n dels primers punts
del Ple del passat dilluns 11 de juny era
una proposta d’aprovació inicial d’una modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal. Aquesta
es referia a la reordenació de
l’espai del costat del cementiri
per a fer-li un futur tanatori.
CiU va abstenir-se per “no
obstaculitzar el projecte”. Tot
i això, Joan Caballol, el seu
portaveu, va insistir amb què
els estudis de costos, tècnics i
de serveis no estaven fets i va
lamentar que s’hagués vetat

la seva proposta perquè “ara
ja tindríem tanatori a Calaf ”.
El GiC-VV hi va votar a favor
perquè la seva aposta també
era situar-lo al costat del cementeri. Tot i això, també van
lamentar que s’hagi “tardat
tres anys a fer la modificació
urbanística”. Jordi Badia, alcalde de Calaf, va voler matisar que Junts per Calaf no
va vetar el projecte de tanatori plantejat per CiU sinó
el “model de tanatori privat”
ja que l’exemple recent d’Artés no els ho aconsellava. En
aquest sentit, Badia va insistir que la proposta de l’equip
de govern és un “tanatori de

titularitat municipal”, a preus
públics però amb una “gestió
privada d’accés universal” per
totes les funeràries.
Al·legació per les modificacions de crèdit pel projecte
de les botigues, la piscina i
la Unió Calafina
El següent punt del Ple proposava no admetre a tràmit
l’al·legació presentada per un
veí en relació als expedients
número 14, 15 i 16 /2018.
Aquesta reclamació afectava
una partida de 150.000 euros
en subvencions de la Diputació a través del Programa
Complementari de Refor-

ma i Millora d’Equipaments,
destinats als projectes de les
botigues antigues, la piscina
municipal i la Unió Calafina.
CiU va explicar que si el que
es votava eren els tres punts
del pressupost, s’haurien
d’abstenir perquè el seu posicionament no havia canviat sobre el pressupost. Finalment, tal com demanava
l’informe de secretaria, van
votar a favor d’aprovar inadmetre l’al·legació perquè estava “poc justificada”. Per
la seva part, el GiC-VV van
votar-hi en contra per motius de procediment i no pel
contingut. Neus Aparicio va

explicar que el seu grup votava “en contra de les modificacions de crèdit com a
procediment”.
Jordi Badia va explicar que
aquest tipus de subvencions que arriben al 100% és
impossible incloure-les en
el pressupost fins que no les
atorguen.
Així doncs, amb els 5 vots a
favor de JxCalaf, l’abstenció
de CiU i els 3 vots en contra
del GiC es va aprovar inadmetre les al·legacions i per
tant, va quedar aprovada definitivament la modificació
de crèdit del pressupost per
acceptar les tres subvencions.
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Espectacular actuació de Laura
Orgué i Sheila Aviles a Itàlia
CURSES / LA VEU

L

aura Orgué va guanyar
la Livigno SkyMarathon després d’una
batalla increïble amb Sheila
Avilés, que va entrar en meta a
tan sols 35 “d’ella després que
les dues s’avancessin mútuament en el tram final.
Les dues atletes de RSM Spain
van ser les grans protagonistes
de la tercera prova de la Copa
del Món en un duel que s’ha
decidit al final. La tercera posició va ser per a italiana Elisa
Desco.
Laura Orgué va liderar la cursa durant gran part del recorregut demostrant una gran
resistència i també les seves
qualitats tècniques. Només la
seva companya d’equip Sheila Avilés va aconseguir superar-la en l’última pujada del
recorregut però poc després,
en el descens cap a la meta,
Laura va recuperar el terreny
perdut en una accelerada que
li va acabar donant la victòria.
En aquesta recta final, Orgué
va aconseguir distanciar-se i
assegurar-se una victòria que
reforça les seves opcions per
escalar llocs a la general. “M’he
trobat molt bé des del principi. He anat liderant la cursa,
la primera pujada i la baixada

molt bé, i totes les crestes també. Sheila, que anava segona,
m’ha avançat, però en els controls que he anat passant em
han dit que la tenia a un minut
i mig o així, i com em trobava molt bé he decidit anar a la
caça de la meva companya de
RSM, i poc a poc ho he anat
aconseguint. Crec que les dues
hem fet una molt bona cursa .
el dia ha estat espectacular, el
recorregut m’ha agradat molt
i malgrat l’estrès quan m’he
perdut l’he pogut gaudir molt.
Així que molt contenta “, va
comentar la guanyadora.
Malgrat el gran canvi que suposa haver fet el salt del quilòmetre vertical a proves més
llargues, Orgué s’ha adaptat
amb una sorprenent rapidesa
i ha ofert un rendiment admirable. La seva actuació en les
tres primeres carreres de la

temporada ha estat marcada
per una extraordinària competitivitat que li ha permès
pujar sempre al podi: primera
a la Transvulcania, segona en
la Zegama-Aizkorri i primera
a Livigno.
“És una carrera molt bonica,
molt tècnica i molt disputada
fins al final amb la Laura. M’ho
he passat molt bé. M’he trobat
molt fort des de la primera
pujada. Quan he començat a
crestejar he caigut, m’he fet
mal a la cama i he perdut molt
de temps allà perquè no podia
ni córrer. Després m’he anat
recuperant i ja hem fet tota
la cursa mà a mà amb Laura,
que és molt fort i m’ha superat en l’última baixada i no
he pogut atrapar-lo. Estic
molt contenta pel resultat”,
reconeixia Avilés, l’actual
campiona de la modalitat.

El Tae-Kwondo Gui d’Igualada,
present al campionat català infantil
TAE-KWONDO / LA VEU

E

l club igualadí va ser al
campionat català, disputat al poliesportiu
de la Mar Bella a Barcelona el
diumenge 17 de juny.
Els competidors del club igualadí foren Dennis San Juan,
campió i medalla d’Or; Iker
Gomez Sub-campió amb medalla d’Argent; Unai Gomez i
Nizar Hara Medalla de Bronze. Ana Alonso en un molt
bon i dur combat, no va poder
classificar-se, una vegada més

Representants del CAI
en diverses triatlons
CURSES / LA VEU

B

anyoles amb el seu triatló B Banyoles i Calella amb la seva prova
esprint de les sèries Tricircuit,
han estat l’oferta esportiva
d’aquest segon diumenge de
juny on s’han aplegat un total de 1.000 participants. A la
prova esprint els millors han
estat en Genís Grau i Anna
Flaquer. Mes al nord a Banyoles, els guanyadors han estat
Jordi Miranda i Núria Peix.
Per part del CAI triatló Petromiralles van participar a
Banyoles en Xavi Perdiguer
acabant en la 87a posició, i a
Calella va participar L’Àlex
Alonso que va acabar en la
307a posició

La UE San Mauro cau
a quarts de final de la
Copa Catalunya
FUTBOL / LA VEU

L
els nostres esportistes van demostrar un bon nivell en un

Campionat de Catalunya cada
vegada més fort.

A més el mateix diumenge
també es va celebrar la triatló
de Cambrils on per part del
CAI triatló hi va participar el
David Sala acabant amb 155a
posició, i el guanyador va ser
Ivan Álvarez.
A València l’Anna Noguera va continuar demostrant
que està en un gran estat de
forma al guanyar amb molta
diferència una prova més de
la Copa d’Espanya de Triatló de mitja distància, la
prova coneguda com a “València113”. L’Anna va marcar
els millors parcials tant en
natació com en ciclisme, fent
l’últim tram de cursa a peu
regulant i acabant amb 12
minuts d’avantatge respecte
la 2a classificada.

a Unió Esportiva San
Mauro va caure als
quarts de final de la
Copa Catalunya Amateur. El
diumenge 17 de juny s’han jugat els dos partits que quedaven per disputar-se dels quarts
de final de la Copa Catalunya
Amateur. Així doncs, els quatre semifinalistes són el Girona FC ‘B’, el FC Jonanec, el
CE El Catllar i el Young Talent

Badalona Sud Associació Esportiva. El San Mauro va perdre per 2-0 al Camp de futbol
ZEM de Sant Joan de Vilatorrada, davant el Joanenc.
S’acaba, doncs, una temporada
molt bona per a l’equip groc,
que va assolir el títol del grup
dotzè de Tercera Catalana,
aconseguint l’ascens directe
molt temps abans de finalitzar
la competició. Els mauristes,
doncs, jugaran a Segona la
propera temporada.

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es
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Aleix Llorens i Àlex Gonzàlez,
campions d’Espanya cadet

E

ls atletes cadets del
C.A. Igualada Petromiralles Aleix Llorens i
Álex Gonzàlez, es van proclamar Campions d’Espanya Cadet CSD per seleccions Autonòmiques, formant part de la
Selecció Catalana Sub-16, en
la seva participació al Campionat d’Espanya disputat el cap
de setmana passat -dissabte i
diumenge- a Avilés (Astúries).
Aleix Llorens era 3r i Bronze en el llançament del pes,
amb un millor intent de 14,99

m., marca personal de l’anoienc. Álex Gonzàlez era 4t.
en el llançament de javelina,
amb un millor llançament de
44,10 m.
La Selecció Catalana es va
proclamar campiona estatal
tant en masculins com en
femenines, amb un total de
286 punts globals, per davant de la Comunitat de Madrid, 2ns. amb 235 punts, i
d’Andalusia, 3rs. amb 234,5
punts, entre 17 seleccions
autonòmiques participants.

El CAI, guardonat a la Diada
de l’Atletisme Català
El C.A.Igualada Petromiralles
va ser premiat amb diverses
distincions dimecres passat
al vespre, en la 27a edició de
la Diada de l’Atletisme Català, corresponent al 2017,
i que es va celebrar a la Sala
d’actes de l’edifici Docent del
Consell Català de l’Esport, a
Esplugues de Llobregat, amb
organització de la Federació
Catalana d’Atletisme. L’acte va
ser presidit per Oriol Marcé,
representant del Consell Català de l’Esport de la Generalitat,
acompanyat del president de
la Federació Catalana d’atletisme, Joan Villuendas, entre
d’altres personalitats.
En l’apartat de Clubs, el
C.A.Igualada Petromiralles va
ser premiat com a ler classificat a la puntuació per equips
dels Camp. de Catalunya individuals Promesa masc. aire
lliure 2017, e Infantil fem. en
pista coberta 2018. Van recollir els guardons el President
del CAI Lluís Cañamares,
acompanyat del Veterà Josep
Mª Lagunas.
En el pla dels premis individuals, van ser premiats Aitor
Caldito com a millor atleta català Cadet 2017, i el seu

entrenador Sergi Badet. Van
recollir els guardons Hèctor
Ramos i Marc Sànchez, respectivament. La saltadora del
CAI Cora Salas, va recollir el
guardó corresponent al seu
rècord de Catalunya Absolut
indoor en Salt de Llargada,

corresponent a aquest 2018.
Foren guardonats diversos
Clubs i atletes catalans de les
diferents categories, sobresortint els premis als atletes catalans a nivell absolut, recollint
els guardons els migfondistes
internacionals Adel Mechaal
(New Balance) i Esther Guerrero (New Balance).
Altres guardons i homenatges
foren per a la Jutge Esperanza
Edo, que va recollir la placa
al mèrit “Domingo Casillas” i
per a Jordi Pelegrí, que va recollir el trofeu “Francesc Castelló” al jutge de l’any, entre altres. Finalment, es va mostrar
el reconeixement a l’entitat asseguradora Mutuacat, pel seu
suport a la FCA i a l’Atletisme
en general.

Anada a Montserrat amb la Flama
Demà dissabte 23 de Juny al
vespre, el Club Atlètic Igualada Petromiralles té previst
efectuar un any més la tradicional cursa atlètica per relleus
Igualada -Montserrat amb la
torxa, recorregut d’uns 27 Km.
aproximats, portant el foc de
la Flama del Canigó que apro-

ximadament a les 8 del vespre
haurà arribat pel mateix sistema de relleus atlètics a Igualada, i fent-lo arribar al santuari
de la Verge bruna.
La data del 23 de Juny, aniversari de la fundació del Club el
1952, té un significat especial
per als atletes del Club ano-

ienc.
Recordem que la millor marca de la cursa amb la torxa
es l’assolida l’any 1987 per un
grup d’atletes del CAI, amb
1h. 15m. 09 segons, i que enguany serà el 59è aniversari de
la tradicional cursa atlètica del
C.A. Igualada.

El CAI, desè al campionat
català de veterans

L

’equip masculí del
C.A.Igualada Petromiralles va participar diumenge passat a les pistes de
Castellar del Vallès, al Campionat català per Clubs de Veterans. Els anoiencs assoliren la
desena posició, amb un total
de 72 punts en la competició masculina, guanyada pel
Pratenc A.A., seguits del C.E.
Universitari de Barcelona,
2ns. i essent 3ers. els atletes
del Barcelona Atl. A destacar
la 2a posició de Juan Sánchez
García en Javelina amb 34,55
m., el 3r lloc de Josep Agustí
Camats en pes, amb 12,55 m.
i la 5a posició de Rubén Piñol
en els 5.000 m. marxa, amb
25’55”11.
José Antonio Fernández era 8è
en 800 m.ll. amb 2’18”94, Rafael Laguna 9è en 3.000 m.ll.
amb 10’25”50, i eren també
9ns. Antoni Jorba en els 200
m.llisos amb 28”95, Antoni
López en 100 m.ll. amb 14”06,
i Joan Sánchez Bergadà en
disc, amb 28,87 m.
Eren10ns. els rellevistes de 4 x
100 m. del CAI, amb 1’12”42,
amb l’equip format per Lluís
Marimon - Rubén Piñol - Antoni López i Francesc Segura,
mentre eren 11ns. els rellevistes de 4 x 400 m. del CAI, amb
4’46”12, formant l’equip Antoni Jorba - José A. Fernández Rafael Laguna i Llorenç Tusal.
Lluís Marimon era 11è en
llargada, amb 1,65 m. Llorenç
Tusal era 12è en 1.500 m.ll.
amb 6’56”30 i Francesc Segura
13è en 400 m.ll. amb 1’08”13.
Atletes a la Reunió
de Velocitat de Gavà
Sis atletes del CAI Petromiralles, van participar dissabte
passat a la 2a Diada de la Velocitat Ciutat de Gavà.
L’atleta Promesa Jan Roca, era
2n a la final A dels 400 m. tanques amb un registre de 53”87,
segon millor registre de les
2 sèries de la prova. José Da-

niel Morales era 2n. a la final
B dels 800 m.ll. amb 1’59”43,
prova en la que era 6è el Juvenil Gerard Farré, amb 2’02”57.
La Juvenil Carla Alemany,
era 3a a la final dels 800 m.ll.
fem. amb 2’31”63. La Promesa
Anna Asensi era 5a a la final A
dels 200 m.ll. amb 26”12 (vent
+2,2 m/s.), a més de 6a a la 1a
s/f. dels 100 m.ll., amb 12”55.
El Junior Oriol Castells era 5è
a la final B dels 200 m.ll. amb
23”16, a més de 3r en la 4a s/f.
dels 100 m.ll. amb 11”37 (vent
+3,4 m/s.).
Éxit de participació i registres al Control de Llançaments
Amb considerable participació i un alt nivell de marques,
es van dur a terme dissabte
passat les proves corresponents al Control de Llançaments - 1r Memorial Lluís
Elías i Farré, a l’Estadi Atlètic Municipal igualadí, amb
organització del Club Atlètic
Igualada Petromiralles.
En el decurs de la matinal es
van assolir registres molt remarcables, sobresortint en
masculins els 60,74 m. de
David Martín (F.C. Barcelona) en el martell Sub-20, els
53,62 m. de Victor Peso (C.A.
Gavà) en el martell Sub-18,
els 13,10 m. en pes del Veterà del CAI Petromiralles Josep A. Camats, i els 39,21 m.
de Josep Mª Lagunas (CAI
Petromiralles) en el martell
Veterà.
Van sobresortir en femenines
els 41,20 m. de Sandra Pizarro (Runners El Vendrell) en el
martell Sub-18, els 34,97 m.
en martell i 34,58 m. en javelina de Judit Sellarés (Avinent
Manresa) en categ. Sub-20,
els 33,78 m. en Javelina i 29,17
m. en Disc de Marta Garrido
(CAI Petromiralles) en categ.
Sub-18, i els 30,41 m. en Martell de Júlia Carmona (CAI Petromiralles) en categ. Sub-18.
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L’Anoia, ben present a la
presentació del Dakar 2019

Victòries d’Armand
Monleon i Toni Bou

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

V

a ser presentat oficialment el Dakar 2019
i en que la principal
novetat que la 41ena edició no
es farà per varies nacions com
era de costum i ho farà tant
sols per Perú.
Es disputarà del 6 al 17 de gener amb sortida i arribada a
Lima, la capital peruana. Seran deu etapes a més d’una
jornada de descans.
A la presentació oficial hi van
ser presents quatre dels sis
anoiencs que van tenir destacada presencia en l’edició
disputada enguany. Àlex Haro
copilot de Nani Roma a l’equip
Mini, Jordi Viladoms director esportiu de ral.is-raids de
KTM, Edu Roig mecànic d’Armand Monleón i Jordi Vidal

MOTOR / JMV

l’únic pilot català i espanyol de
camió d’assistència de l’equip
Toyota, tots ells de Moto Club
Igualada.
No hi van poder ser Armand Monleón que estava
participant al ral.li xinès

Taklimakán i Oriol Balsells
mecànic de KTM que era de
vacances. Tot fa pensar que
per la propera edició del
Dakar 2019, l’Anoia hi tornarà estar magníficament
representada.

El Vilanova Endavant organitzarà
el seu primer 3x3 el 7 de juliol
BÀSQUET / LA VEU

E

n un nou pas en el creixement del Vilanova
Bàsquet Endavant, el
pròxim dia 7 de juliol, portaran a terme el primer torneig
3x3 de bàsquet al carrer, organitzat pel club, juntament amb
el Consell Esportiu de l’Anoia i
amb la col·laboració del Servei
d’Esports.
Durant tot el dissabte la plaça
del mercat s’omplirà de esportistes i voluntaris, i esperem
que també de molts espectadors.
El torneig està obert a totes les
categories, i ja es poden inscriure els interessats entran
a la pàgina web del Consell
Esportiu de l’Anoia al següent
link:
http://inscripcions.esportanoia.cat/inscripcio-3x3-vilanova/
Si hi ha cap esportista que vol
participar i no té equip, el club
l’ajudarà a trobar-lo.
Per qualsevol dubte poden

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

posar-se en contacte amb els
organitzadors a la direcció de
correu 3x3endavant@gmail.
com o al telèfon 659010742.
Desde el club volen agrair
als patrocinadors que han fet
possible tirar endavant aquest
esdeveniment. En primer lloc,
a Seguros Bilbao Vilanova del
Camí Grup Assegurador S.L.
com a patrocinador principal
del 3x3, a Opticalia i Punto
Blanco, que aportaran magnífics regals (ulleres de sol i mitjons) per als participants.
Així mateix, als patrocinadors de pista, Rostissería San-

dra Vidal, Sant Hilari Centre
Odontològic,
Pneumàtics
Vilanova, Mac Mobles Baldomero, Aigua de Rigat, García
García i Totem.
I per últim, a la resta de patrocinadors, English Corner, Perruqueria Jenifer Barco, Panela
i Coco Pastissería, Mobles
Joan i Mari, Comercial 5, Ca la
Nuri, Abok2, Bar Restaurant
Nou, Motos JJ, Cristallería
Carlos, SuperMas, Marisa Esteticienne, Un 9 Forn, Ferretería Montserrat, Cristalleria
María, Peixos i Marisc Aurora,
+KLlibres i Flash Fotògrafs.

A

l’igual que en les darreres edicions el pilot anoienc Armand
Monleón de Moto Club Igualada va ser el vencedor del ral.
li xinès Taklimakán.
Aquestes eren les paraules de
Monleón al final de la prova:
“Ral·li Taklimakan conclòs!
Ha estat un ral·li molt complet. Amb etapes de dunes
i on la navegació era tot un
repte; i amb etapes ràpides i
també algunes molt tècniques
on un petit error es podia pagar car. Hem fet quilòmetres
de qualitat, aprofitant cada
metre per aprendre i millorar detalls pensant en el Ral·li
Dakar 2019. Personalment,
estic molt satisfet del ritme
en carrera. He treballat dur
per arribar en bona forma i
rodar ràpid en el desert del
Taklimakan. Al final, he pogut marcar la diferència en les
etapes tècniques. Vull felicitar
a tot l’equip Daming KTM r2r
pel seu treball, als mecànics
i, especialment, a la meva mà
dreta Sergi Duran. Logística i
companys d’equip han treballat dur per endur-nos la victòria “.
Excel.lent triomf doncs d’Armand Monleón per les dues
terres xineses i que li serveix

de bona a punt de cara el proper Dakar.
Triomf a Andorra
de Toni Bou
Després dels trials de Camprodon i Japó el pilot pierenc
Toni Bou ha aconseguit vèncer en el trial andorrà amb la
Honda, assolint així la seva 99
victòria en proves del mundial ja sigui a l’aire lliure com a
indoor.
Al finalitzar el trial Bou comentava: “Estic molt content
amb aquesta victòria a Andorra. Ha estat un cap de setmana dur, amb molts nervis i
molta pressió, però finalment
hem guanyat. Avui m’he trobat molt bé sobre la moto i
l’esquena no m’ha molestat,
que és molt positiu per poder
seguir millorant. Aquesta és
una victòria molt important
tant per al campionat com per
la meva moral. Arribar a la
victòria número 99 és impressionant i ara hem de treballar
per poder arribar a les 100
victòries. Segueixo dient que
aquest serà un any molt complicat per a mi però seguirem
lluitant”. Amb aquest triomf
Bou torna a liderar el campionat. El proper trial puntuable
es disputarà aquest cap de setmana pels voltants de la població portuguesa de Gouveia.

Ja tens la teva coca de Sant Joan?

Av. Doctor Pasteur, 32 (Cantonada c/Comarca) Igualada
Fes la teva comanda per telèfon 93 803 54 62
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Nova estructura esportiva
al Club Bàsquet Igualada
BÀSQUET / LA VEU

E

l Club Bàsquet Igualada ha presentat una
nova estructura esportiva que pretén millorar
les necessitats de cada equip,
jugadors i entrenadors. Es creen cinc àrees esportives i cada
una d’elles estarà dirigida per
un responsable o coordinador.
Les àrees són Sènior Masculí,
Sènior Masculí, Formació
Masculí, Formació Femení
i Iniciació. Els responsables,
tots ells amb una llarga trajectòria i experiència en el
món del bàsquet i de la formació, són:
Jordi Martí - Responsable Sènior Masculí (Sènior Masculí
A, Sènior Masculí B i Júnior
Masculí A)
Enric González - Responsable Sènior Femení ( Sènior
Femení A, Sènior Femení B i
Júnior Femení A)
Miquel Padrós - Coordinador
Formació Masculí (de Mini a
Júnior, també Sènior C i Sots
21)

L’igualadí Xavier
Fernández, al
campionat català CRI
CICLISME / LA VEU

E
Miquel Benito - Coordinador
Formació Femení (de Mini a
Júnior B)
Núria Minguet - Coordinadora Iniciació (Escola de Bàsquet i Premini)
El coordinador esportiu és
el màxim responsable dels
equips: marca els objectius
de cada equip juntament amb
l’entrenador, defineix les estratègies per a la temporada, fa el seguiment, control i
supervisió. És qui dirigeix els
entrenadors, planifica la tem-

porada amb ells i assegura que
es realitzi un treball coordinat
i homogeni entre els diferents
equips. Els coordinadors esportius reportaran a l’àrea esportiva de la Junta Directiva
que es qui marca els objectius
a nivell de club. Els responsables esportius de la Junta són:
Pili Mullerat, responsable
Àrea Esportiva Femení; Màrio
Sànchez, responsable Àrea Esportiva Masculí; i Pep Brunet,
responsable de temes transversals.

l passat dissabte 16
de juny es disputà a
Puigverd de Lleida
el “Campionat de Catalunya
Contra rellotge individual
2018” en un recorregut exigent de 22’4km amb rampes
de fins al 9% on hi participà
l’igualadí Xavier Fernández
en categoria elit obtenint un
bon temps que li va permetre
acabar a la meitat de la classificació a 4 minuts del seu company d’equip Joan Font qui
va guanyar la crono amb un
temps de 29 minuts obtenint
el títol de ‘Campió de Catalunya CRI’
En Joan va obtenir també junt
amb Ignacio Avila el títol de
‘Campions de Catalunya CRI

tàndem’.
La propera cursa on participarà en Xavier serà a Perafort el
proper dia 1 de juliol.

Bernat Jaume fa saltar
la banca a Mulhouse

El CN Igualada, a la final benjamina
de relleus
NATACIÓ / LA VEU

D

issabte, 16 de juny,
s’ha celebrat la Final
de relleus benjamí a
les instal·lacions del CN Reus
Ploms (Reus). Aquesta és l’última prova de la temporada que
marca la FCN per la categoria
benjamí i un total de 1684 nens
i nenes de tota Catalunya van
participar en aquesta competició. L’equip del CNI estava
format per l’Ariadna Navarro,
la Martina Llorach, l’Itziar Valenzuela, la Laia Carné, el Joan
Enrich, el Jan Jardí, el Guiu
Egea i el Pavel Odanic i les proves que es van nedar van ser:
4x50m lliures masculins
18ª posició (2.30.41)
4x50m lliures femenins
14ª posició (2.29.17)
4x50m estils masculins
18ª posició (2.53.97)
4x50m estils femenins
20ª posició (2.53.51)
4x50m estils mixtes
7ª posició (2.56.51)
Bons resultats, quedant en
la part mitjana de la taula del
rànquing i molt bé en els relleus mixtes on l’equip del CNI
va ser setè.

ESQUAIX / LA VEU

E

norme cap de setmana de l’igualadí Bernat
Jaume a Mulhouse, a
França. A semifinals dels Playoff davant Aix an Provence ja
va plantar cara davant Simon
Roesner, a l’actual 5 del rànquing mundial PSA i una de
les figures emergents de l’escena esquaixística. L’anoienc
que jugava amb Toulon, va
tenir 2-1, 6-6 però el germànic va tibar de la seva llarga i
dilatada experiència per tancar el partit 3-2 no sense patir
una bona estona.

Dissabte en el partit pels tercer i quart lloc, de nou una
gran Bernat va dominar de
forma totalment inesperada
al 18è millor jugador del món,
l’anglès James Willstrop, guanyant-lo 11-8, 10-12, 15-13,
11-8.
Si be és cert que tots els playoff de les lligues europees arriben en la part final de la temporada professional d’esquaix
i molts jugadors ja és troben
apunt de vacances, aquests
resultats, no resten mèrit a la
gran trajectòria de l’igualadí,
que ha acabat la temporada de
forma espectacular.

ESPORTS | 41

Divendres, 22 de juny de 2018

La UECAnoia, a l’Olla Vertical de
Núria i la marató de Borriol
CURSES / LA VEU

E
Rebuda de l’Ajuntament
a l’Handbol Igualada
HANDBOL / LA VEU

L

’Handbol Igualada va
aconseguir, el passat
mes d’abril, l’ascens a
Primera Catalana, una fita
mai assolida fins ara. Ho fa fer
en proclamar-se matemàticament campió del Grup 2 de
Segona Catalana, a una jornada del final de la competició.
Es dona la circumstància que
l’equip dirigit per Pol Cantero

ha passat, en només sis anys,
de jugar a la Quarta Catalana
a fer-ho a Primera. Aquest dijous, 14 de juny, la plantilla,
el cos tècnic i la directiva han
estat rebuts a l’Ajuntament de
la capital de l’Anoia, en una
trobada en què l’alcalde, Marc
Castells, i la regidora d’Esports, Rosa Plassa, els han
traslladat l’enhorabona pels
seus èxits en nom del conjunt
de la ciutat.

l passat 9 de juny es va
celebrar la III edició de
l’Olla Vertical a la Vall
de Núria. La sortida era en
el pla del santuari de Núria (
1960m) i l’arribada era al cim
del Puigmal (2909m), en una
distancia de 3,8 km i 986 metres de desnivell positiu. Era la
darrera prova del circuit del
campionat Pirineu Vertical.
La cursa va ser guanyada per
Agustí Roc, en categoria masculina, i per la Sheila Avilés en
categoria femenina. La participació taronja va ser força
nombrosa i exitosa, destaca el
resultat de David Patiño 17è
(55:53m); seguit per Xavier
Patiño, 23è (58:37m); David
Núñez 42è (1:04:11 m); Emili
Soler (1:09:20 m) i Diana Carrasco 70a (1:12:15).
Finalment, es van repartir els
premis finals del campionat
de Pirineu Vertical, on destaquen els nombrosos pòdiums
assolits pels corredors del

nostre club. En categoria sènior femení, destaca la victòria
de Diana Carrasco, en sènior
masculí la segona posició de
David Patiño, en veterà masculí en Xavier Patiño va aconseguir la segona posició final.
En David Núñez ,també, va
quedar segon en la general final de màster masculí.
Al mateix temps, també es celebrarà la Copa d’Espanya de
carreres per muntanya per a
cecs. La distancia de la MABO

es de 42 Km, camb un desnivell acumulat de 5100 metres,
2550 positius y 2550 negatius.
Marta Segura, corrent per
UECAnoia, gestionava la carrera anant de menys a mes
remuntant posicions des de
km6 posició 218 acabant a
la 179 mixta de 450, 38a general femenina 28a sènior
femenina, amb 6:08. Molt
bones sensacions per part de
la corredora gaudint molt del
recorregut.

divendres caient 1-3 amb el
Ciutat Diagonal de Sant Just.
Sergi Rivero va cedir amb
Xavi Simón per 3-11, 5-11,
6-11, Carles Sánchez va empatar guanyant Roger Capdet
11-3 11-5 12-10, però Dani
Zaragossà va cedir primer

amb Josep Manzano per 6-11
7-11 5-11 i finalment Sergi
Campos també va caure amb
Xavi Blanco 9-11 5-11 6-11.
En el partit pel tercer lloc,
l’equip RS-Plastnet és va desfer del Bonasport per 4-0 I per
tant també hi va haver bronze.

Els equips de l’Esquaix Igualada
completen la millor temporada
ESQUAIX / LA VEU

E

ls equips RS-Plastnet
completen la millor
temporada de la seva
història amb un or, una plata
i dos bronzes.
Si be fa just una setmana l’equip infantil guanyava
la lliga catalana i l’equip de
super-lliga se li escapava l’or
per solament 6 punts, 473 pel
Nick Sports campió final i
467 pel nostre primer equip,

aquest passat cap de setmana
a Terrassa, l’equip de 1a i 3a
catalana, es jugaven els títols i
els ascensos o descensos.
L’equip de 1a no va tenir gaire
sort en les semis de divendres
caient amb el Tennis Sabadell.
Xavi Blasco va caure 2-3, 8-11,
7-11, 11-2, 11-9, 4-11 davant
Nasi Herms, Nacho Fajardo
també va caure 2-3, 11-8, 112, 6-11, 9-11, 6-11 i finalment
Nil Munné tampoc va poder
sumar caient 9-11, 9-11, 3-11
amb Santi Grau.

El dissabte, l’equip és va refer
dominant al Nick Sports per
3-0 i per tant pujant al tercer
calaix. Xavi Blasco va sumar
guanyant Marc Soriano per
12-10, 11-9, 11-7, Nacho Fajardo va fer el mateix amb
Ramón Fernàndez 12-10, 116, 11-9 i finalment David Llibre, molt sòlid durant tota la
temporada va sumar el tercer
punt davant Pol Febrer per 118, 11-8, 11-7.
L’equip de 3a no va tenir tampoc gaire sort en les semis de
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L’Estival de Jazz dona carta blanca
al contrabaixista Marc Cuevas
Des del passat 14 de juny a Igualada ha sonat el jazz en diversos indrets i en
diferents formats
MÚSICA / LA VEU

P

El contrabaixista Marc Cuevas / MARC VILA

er als aficionats que
cerquen nous estímuls
musicals, l’Estival de
Jazz destaca per oferir una
producció pròpia gràcies al
“Carta Blanca a...” proposada
a un músic diferent en cada
edició. El festival dóna literal·
ment carta blanca a un músic
consolidat, però que manca
de projecte propi, per tal que
presenti en el marc de l’Esti·
val de Jazz el projecte jazzístic
que vulgui. Del resultat, l’Es·
tival de Jazz junt amb la col·
laboració de la discogràfica
Underpool, n’editen un disc.
Fins a dia d’avui el Carta
Blanca ja suma cinc projec·
tes: Pandora (2013) del ba·
teria Ramon Prats, premiat
per l’AMJM, Epokhé (2014)

del guitarrista Dani Comas,
Noninó (2015) del pianista
Toni Vaquer, Terror (2016)
de Txema Riera i Broken Line
(2017) del saxofonista Santi
de la Rubia.
Enguany el repte és pel con·

En aquesta sisena edició
l’Estival ha mantingut
l’objectiu d’acostar el
jazz a tot tipus de públic
trabaixista Marc Cuevas que
avui divendres 22 de juny a
les 22:00h presentarà al Tea·
tre de l’Aurora el seu primer
projecte sota el seu nom i for·
mant un quartet de luxe amb
Toni Saigi al piano, Òscar La·
torre a la trompeta i Carlos
Falanga a la bateria.

Marc Cuevas ha estat un dels
músics més sol·licitats com a
sideman en l’escena jazzística
dels darrers anys, i després
d’aquest llarg recorregut po·
drem descobrir la seva faceta
com a líder del quartet que
presentarà en aquesta edi·
ció del Carta Blanca. Actu·
alment toca regularment en
projectes com Alfred Artigas
4tet, Santi de la Rubia Trio,
Natsuko Sugao group, David
Mengual Maitia trio, Silver
Gueishas, Toni Saigi Tronik,
Miguel “Pintxo” Villar 4tet,
Ivo Sans Convida, Fernando
Brox trio, Jorge Rossy Vibes
4tet, Jaume Llombart 6tet,
Pep Mula Grup, Víctor de
Diego 4tet, Toni Vaquer Big
Band, Joan Sanmartí Group
o el duet Luka amb Juliane
Heinemann.

Uns 400 joves desperten l’esperit crític
amb les tertúlies del Debat a Bat de la Biblioteca
LLIBRES / LA VEU

R

eflexionar sobre te·
mes d’actualitat, pen·
sar, aprendre a llegir
d’una altra manera... Uns 400
joves d’ESO de diversos cen·
tres educatius d’Igualada han
participat al «DEBAT A BAT:
llegir i llegir-se», un projecte
innovador que està desenvo·
lupant la Biblioteca Central
d’Igualada adreçat als joves
d’entre 12 a 16 anys que cur·
sen de 1r a 4t d’ESO. Es tracta
d’una iniciativa que la Xarxa
de Biblioteques de la Diputa·
ció impulsa entre aquelles bi·
blioteques més compromeses

amb el públic juvenil.
Aquest primer semestre d’any
s’han fet dues rondes de BATS,
en què els joves s’endinsen en
un joc literari en què són to·
talment partícips i compartei·
xen idees i opinions sobre el
tema que se’ls planteja a partir
d’un àlbum il·lustrat. El pri·
mer BAT portava per títol «El
que dius i no dius», i a partir
dels àlbums de Shaun Tan els
joves van experimentar el po·
der de la imatge i van crear
les seves pròpies històries. El
segon BAT, «Allò que no es
veu», tenia com a protagonista
l’àlbum «Flotante» de David
Wiesner, i els participants van

entendre el que hi és però no
vèiem, fet que ens limita a sa·
ber triar quins camins hem de
triar a la vida. Eva Maria Sa·
baté i Daniel Rio han estat els
bibliotecaris dinamitzadors
del projecte, que valoren molt
positivament per la bona res·
posta i entusiasme dels joves.
En aquest primer semestre

d’any els alumnes participants
han vingut de diversos cursos
d’ESO dels instituts Badia i
Margarit, el Joan Mercader,
l’Acadèmia Igualada, el Milà
i Fontanals i també del Ca·
sal Cívic Montserrat. Des·
prés del parèntesi estival, la
Biblioteca engegarà un nou
BAT per reflexionar sobre

la lluita i les guerres. Per
fer-lo el fil conductor serà
l’àlbum «L’enemic», de Da·
vide Cali. Aquesta activitat
s’hi inclòs dins el programa
AIRE del departament d’En·
senyament de l’Ajuntament
d’Igualada i es pot sol·licitar
des de qualsevol centre edu·
catiu de secundària.
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Moixiganguers, 25 torres Maria Dolores del Castillo
de vuit morades
«descobreix» a Igualada un
quadre del renaixement italià
Dissabte es presenta a
la Biblioteca Central
d’Igualada el llibre que
recull el procès “gairebé
detectivesc” de la
recerca
ART /JAUME SINGLA

MÓN CASTELLER / LA VEU

D

iumenge, a Vilanova
i la Geltrú, els Moixiganguers van posar el
llacet a un immillorable inici
de temporada. Amb les prop
de 180 camises que es van desplaçar fins al Garraf, la colla va
descarregar una nova tripleta
de vuit, amb un tres i un quatre
plenament consolidats, i una

torre de vuit amb folre igualment molt solvent. Els morats
van acompanyar els Bordegassos de Vilanova, la Colla Jove
dels Xiquets de Tarragona i els
Castellers de Sant Cugat. Amb
la d’aquest diumenge, els Moixiganguers han fet ja 25 torres
de vuit amb folre, des que es
van estrenar amb aquest castell, precisament el juny d’ara
fa quatre anys.

L’Empremta exposa els
treballs del projecte guiat
de fotografia de La Gaspar

FOTOGRAFIA / LA VEU

Durant el mes de juny, la sala
l’Empremta de Gràfiques Vilanova acull una nova exposició
dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art i Disseny Gaspar
Camps d’Igualada. A l’exposició s’hi podran veure els treballs realitzats per l’alumnat
dels monogràfics de projecte guiat de Fotografia durant

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

el curs 2017-2018, impartits
pel professor Aureli Sendra.
Aquesta és una mostra de l’activitat artística que l’escola duu
a terme en horari de tarda, els
dilluns i dimarts, dins l’oferta
educativa dirigida a adults, que
experimenta en el llenguatge
fotogràfic, ja sigui en la presa
de la imatge com en el seu
posterior tractament amb programes de retoc digital.

A

mb el títol: Giuilo Clovio i Giovanni Battista
Castello «El Genovès».
Miniaturistes del Renaixement.
De qui és «La Coronació de la
Mare de Déu»? la igualadina
Maria Dolores del Castillo ha
escrit un interessant treball de
recerca pictòrica al voltant d’un
quadre atribuït inicialment a
Claudio Coello però que fruit
de les investigacions, Maria
Dolores del Castillo atribueix
a un dels dos millors representants del miniaturisme renaixentista italià, Giulio Clovio o
Giovanni Battista Castello “Il
genovese”.
La història parteix d’un quadre
que l’autora fa trenta anys va
heretar de la seva mare. És una
obra que fa més de dos-cents
anys forma part del patrimoni
de la família Castillo. El quadre
sempre s’havia atribuït a Claudio Coello però partint de la
data que figura al darrere del
llenç –1602-, Maria Dolores
Castillo va deduir que no podia
ser de Coello, ja que aquest va
néixer molt després del 1602.
En una visita a un museu especialitzat en Renaixement
italià, Castillo va veure quadres
de Giulio Clovio i de Guiovanni Battista Castello “i ho
vaig veure clar. El quadre que
tenia a casa era pintat per un
dels dos mestres, però no n’hi
havia prou amb el meu convenciment. Calia fer un acurat
estudi”. Aquest és el tema que
desenvolupa en el seu llibre i
arriba a una conclusió -que no
desvetllarem ara- sobre l’autoria real del quadre.
El relat de la recerca, gaire-

bé detectivesca, que va durar
catorze anys, és molt precís i
dona a conèixer totes les dades
que porten cap a la identificació de l’autor, ja que el quadre
no està signat a la part del davant i l’explicació que figura al
dors de la pintura, es gairebé
il·legible en la major part del
seu text. Queda clar però que
hi ha un nom “Jiulio” (amb J)
i una data 1602. La autora ha
visitat les àrees privades de diferents museus per a accedir
a les obres més representatives del renaixement italià, tot
buscant els rastres pictòrics i
biogràfics tant de Giulio Clovio com de Giovanni Battista
Castello. El resultat és el llibre
que es llegeix com una narració periodística al voltant d’una

recerca. De rebot sabem que el
patrimoni pictòric d’Igualada
té una peça fins ara desconeguda. En aquest sentit cal valorar
encara més la troballa feta per
Maria Dolores del Castillo
El resultat el podrem gaudir
dijous vinent dia 28 a les 7 de
la tarda, a la sala d’actes de la
Biblioteca Central d’Igualada,
on l’autora serà presentada pel
seu fill, el doctor Xavier Botet i
Castillo que n’ha fet la traducció del castellà –llengua nadiua
de Maria Dolores Castillo- al
català. El llibre ha estat publicat
per Publicacions de l’Abadia de
Montserrat i el pròleg l’ha fet
l’abat Josep Maria Soler.
Durant l’acte el quadre original
“La coronació de la Mare de
Deu” estarà exposat a la sala.

www.estivaldejazz.cat

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

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA

Gratuïtament. T'informen de les clàusules
abusives que segurament hi ha, i dels
diners que pots recuperar.

iuristrivium7@gmail.com

656 909 454

Participa-hi enviant un correu
a info@estivaldejazz.cat
col·labora
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Laura Mesa, autora de “La Chica Del Montón”

“En un món ple d’influencers hem de reivindicar les
imperfeccions que ens fan humans”
CRISTINA MORAL / AMIC

P

er què el teu personatge es diu ‘Chica del
Montón’? Quin és l’objectiu de les teves vinyetes i a
quin públic et dirigeixes?
Es diu ‘Chica del Montón’
perquè explica situacions comuns que vivim en el dia a
dia, realitats individuals que
compartim. L’objectiu és bàsicament explicar les vivències
i anècdotes que ens fan humans, en un món ple d’influencers on tot és meravellós i
perfecte. Hem de reivindicar
que el que ens fa perfectes són
les nostres imperfeccions. És
‘Chica del Montón’ perquè
està basat en mi, però són situacions que per més que surtin d’un personatge femení
li poden passar a qualsevol i
pretenc arribar a tots els públics: noies joves, dones, però
també homes! Qui no s’ha
quedat dormit mirant una sèrie amb la seva parella?
Com neix el projecte Chica
del Montón?
Va néixer a la universitat, per
al meu treball final de grau.
En aquell moment estava fent
pràctiques en una editorial
i volia combinar creativitat,
món editorial i comunicació.
Així que vaig decidir crear el
llibre fictici ‘Chica del Montón’ i vaig estudiar les possibilitats de com donar-lo a
conèixer a través de les eines
de màrqueting i xarxes socials. En el seu moment em
pensava que el projecte tindria un inici i un final, que
amb l’entrega acabaria el meu
projecte. Però quan va arribar
el dia tenia ja molts seguidors
que em demanaven més vinyetes, i aleshores vaig adonar-me que no podia deixar
el projecte. I fins avui, 3 anys
més tard.
Els personatges que apareixen a les teves vinyetes són
basats en fets reals? Està inspirat en les coses et passen
sempre a tu mateixa?
Quan vaig iniciar el projecte
havia de tenir referents i vaig
decidir dibuixar-me a mi i a la
gent del meu entorn. El Chico
del Montón és la meva parella, i la resta de personatges

són la meva família i amics.
Però les situacions que viuen
aquestes persones no sempre
les hem viscut nosaltres mateixos, també els hi atribueixo
vivències d’altres persones.
Per tant, Chica del Montón
és una mica la vida de moltes
persones...
Molts dels meus amics o seguidors m’escriuen i em proposen idees o temes. Així que,
Chica del Montón no només
sóc jo, són totes les persones
que, d’una manera o altra, ens
en riem de nosaltres mateixos
i de les nostres vivències.
Com és el procés creatiu?
D’on neixen les idees de les
vinyetes i com es desenvolupa la idea des de que la tens
fins que la publiques a les
xarxes?
Sovint les idees em vénen
mentre estic fent altres coses,
tinc la idea i penso en com la
puc dibuixar. A vegades les
idees me les donen les meves
amigues o gent que m’escriu
amb coses que els hi ha passat. Faig un esbós, escric un
text -que sempre acaba sent
molt diferent al text final-, ho
dibuixo primer a mà en retolador i després ho passo a la
tauleta gràfica. I quan ho tinc
a l’ordinador penso molt en el
text final, intento que la idea
es transmeti amb la il·lustració ja que m’agrada escriure
textos curts. Les xarxes són
un mitjà de consum molt ràpid i és per això que d’una
idea que inicialment té un diàleg acaba sent un dibuix amb
tres paraules escrites.
Recentment has publicat
el teu primer llibre, com és
l’experiència del primer Sant
Jordi signant a Barcelona?
Va ser molt bonic i molt inesperat. Havia viscut diades de
Sant Jordi com qualsevol altra persona, passejant i comprant llibres. Per les meves
pràctiques havia vist també la
diada des del costat de la editorial… I el més fascinant és
que mai arribes a pensar que
podràs ser a la banda dels escriptors, és molt emocionant.
També és molt atabalador pel
moviment d’anar d’una banda
a l’altre, però molt emotiu i

Laura Mesa (Barcelona, 1 993) es va graduar en Comunicació i indústries culturals per la Universitat de Barcelona. En l’últim curs va començar a il·lustrar al personatge ‘Chica del Montón’ per al projecte final de grau i en pocs
mesos va passar a ser molt conegut a les xarxes socials. Enguany ha publicat
el seu primer llibre ‘Chica del Montón’ i treballa en el món del màrqueting
digital i la comunicació.

gratificant veure com la gent
quan s’acosten a tu i els hi
agrada la teva feina i les il·lustracions que fas.
Quins són els teus referents
en el món de la il·lustració?
Sempre he sigut admiradora de Quino, des de petita.
Segueixo molt a les il·lustradores de les xarxes com
Lola Vendetta, Moderna de
Pueblo, Agustina Guerrero;
m’agraden molt. De fet una
de les experiències més curioses que m’ha passat des de
Chica del Montón va ser que
quan estava engegant el projecte jo estava fent pràctiques
a una editorial, que és on
està l’Agustina Guerrero. Em
vaig posar en contacte amb
ella perquè em donés consells sobre il·lustració, ja que
jo no era il·lustradora quan
vaig començar amb Chica del
Montón, i tres anys més tard
vam estar signant juntes taula
amb taula al saló del còmic.
Li vaig preguntar i s’enrecordava de mi. Per tant, poder
signar llibres al costat d’una
de les meves referents, a qui
vaig demanar consell en els
inicis, va ser com veure l’evolució i la magnitud de ‘Chica

del Montón’.
Dius que quan vas començar
no eres il·lustradora. Ara
te’n consideres?
Quan vaig començar no em
considerava il·lustradora perquè no estava fent un treball
al voltant del món del dibuix.
Era un treball de màrqueting i comunicació i la part
de Chica del Montón era la
més pràctica, la que menys
importància tenia sobre el
treball final. Així que en els
meus inicis, quan em preguntaven si em considerava
il·lustradora, els hi responia
que no perquè mai m’he format per ser-ho i no pensava
que anés a arribar més enllà del projecte universitari.
Però ara he canviat de perspectiva i crec que el que et fa
ser una cosa o una altra, no
té res a veure amb la formació que portis al darrere, sinó
la pràctica del dia a dia. Així
que sí, si avui dia em pregunten si sóc i·lustradora, els hi
dic que sí.
En un ple d’influencers cal
reivindicar la vida real, però
tu, ‘Chica del Montón’, ets
coneguda per les xarxes. Et

consideres una influencer?
Molta gent em diu que ho sóc,
però deu ser pel volum de seguidors que tinc. Però no! No
em considero gens influencer,
un influencer es dedica en cos
i ànima a les seves xarxes i als
seus seguidors i jo tinc una
altra feina a banda de Chica del Montón. Crec que un
influencer és un ambaixador
de marca o marques, és un
model a seguir pels seus seguidors i té la finalitat d’entretenir, però també de transmetre opinions i experiències
a tota la gent que la segueix.
Per tant, crec que a mi aquest
concepte em queda gran. La
meva finalitat, ara per ara, és
entretenir als usuaris i treure’ls-hi un somriure.
Fins on creus que arribarà
‘Chica del Montón?’ On et
veus d’aquí a dos anys?
M’agradaria molt poder fer
productes sobre el llibre, ‘tote-bags’, il·lustracions o làmines de les vinyetes més
conegudes. Donar-li una altra
vida al personatge. No sé on
em veig d’aquí dos anys però
m’agradaria créixer, oferir
nous productes i per què no,
treure un segon llibre.
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L’Ateneu impartirà un
Un concert especial del Duo Voronkov
taller intensiu de cinema a Paper de Música
dirigit a joves
MÚSICA / JORDI BADIA

CINEMA / LA VEU

L

’Ateneu Igualadí proposa un taller intensiu
de cinema dirigit a joves de 14 a 18 anys, per a l’última setmana del mes juny.
L’objectiu del taller és aprendre a escriure un guió cinematogràfic. Saber quines són
les passes necessàries per
afrontar un rodatge. Aprendre tècniques de direcció,
càmera i fotografia amb exercicis pràctics. Conèixer els
principis bàsics del muntatge
cinematogràfic.
Durant aquest intensiu es podran adquirir coneixements
de direcció, producció, fotografia, muntatge i llenguatge
cinematogràfic. A més a més
de participar en el rodatge
d’un videoclip que el mateix
alumne muntarà i després
compartirà en grup a Internet.
El taller l’impartirà David Casals-Roma, guionista i cineasta guanyador de més de cent
premis i professor en escoles
de cinema d’Espanya, França i els Estats Units. Actual-

ment està impartint un curs
d’escriptura de guions per a
adults a l’Ateneu Igualadí.
Dies del taller: Del 25 al 29
de juny de 9.30 h a 13.30 h a
l’Ateneu Igualadí
Per a participar no cal tenir
cap coneixement previ.
El preu és de 200 €, amb la
possibilitat de fer el pagament
fraccionat, una part el mes de
juny i l’altra el mes de juliol.
Si la inscripció es fa abans del
20 de juny s’aplicarà un 10%
de descompte.
El material necessari per a la
realització del taller és un ordinador i un disc dur extern
pel muntatge del videoclip. A
l’acabar el taller es lliurarà un
certificat acreditatiu.
Inscripcions
Qui estigui interessat en
aquest taller, ha d’entrar a
www.davidcasals-roma.com i
emplenar el formulari d’inscripció. Les places són limitades. Recomanen no esperar al
darrer dia per inscriure’s.
Per qualsevol dubte contactar a info@davidcasals-roma.
com.

E

l dissabte passat la
sala Paper de Música
de Capellades va programar un dels concerts més
emotius dels darrers temps.
La seva emotivitat i importància radicava en dos fets:
l’excel·lència i virtuosisme
dels intèrprets i, d’afegit,
l’acompliment de la voluntat
pòstuma de la Gemma Romanyà. Ella els havia demanat que tornessin a la sala de
Capellades per oferir la música de ballet russa clàssica.
El Duo Voronkov el formen
Ala Voronkova i el seu marit
Guerassim Voronkov, dues
figures senyeres del violí i el
piano, respectivament. Ells
són hereus directes de la tradició musical russa i l’Ala va
despuntar com a nena prodigi i és cèlebre al món musical
pel fraseig i virtuosisme que
desprèn el toc del seu violí Maggini del 1600. És una
violinista d’excepció, que
ha despertat passions des
d’Europa i Amèrica llatina
fins al mateix Carnegie Hall
de Nova York. El Duo Vo-

ronkov, sol.licitat arreu del
món, ha tingut la deferència
de tornar a Paper de Música
per satisfer el desig de la Sra.
Romanyà, com bé deia el seu
marit, Miquel Pujol, molt
emocionat.
El pianista Guerassim Voronkov i la seva filla Maria, que
presentà i explicà amb cura
les peces interpretades, tenen
a més una vinculació directa
amb Barcelona i Catalunya.
En Guerassim és, a més de
pianista, un gran compositor
i director i ho és també de
l’Orquestra del Liceu, per tant

ajuden la promoció i difusió
de la música a casa nostra.
Donem les gràcies a la “família” Voronkova per haver
vingut a Paper de Música,
per portar al límit de la bellesa a Txaikovski, Glazunov,
Rimski-Korsakov, Khatxaturian, Glière i Prokófiev, i
reviure’ls. Així mateix cal felicitar-nos pel fet que Paper
de Música segueixi oferint
aquests concerts de luxe a
preus raonables i puguem
gaudir d’unes vesprades inoblidables al caliu d’un auditori tan cèlebre.

Celeste Alías ambos Guillem Reeixida inauguració de l’exposició de
Arnedo Band, tanquen el
Gravats a la Gaspar
24è Curs d’AUGA
EXPOSICIONS / LA VEU

CULTURA / LA VEU

La fantàstica veu de Celeste
Alías i l’altíssim nivell del
bateria Guillem Arnedo, el
pianista Roger Mas i el contrabaxísta DJ Foster van fer
disfrutar al públic que omplia l’Ateneu en aquesta última sessió del 24è curs de
l’Aula d’Extensió Universi-

tària de l’Anoia.
S’havia acabat el dijous anterior el viatge per “Les Rutes de l’Exili”, sota el guiatge d’Antoni Dalmau, que va
portar uns dies pels camins
de França a una bona colla
de socis d’AUGA. I s’anunciava que el proper serà el 25è
Curs de l’entitat. Caldrà celebrar-ho.

D

ijous 7 es va inaugurar a La Gaspar (Escola Municipal d’art
i disseny Gaspar Camps) l’exposició de treballs fets en els
Tallers de Gravat i Serigrafia,
corresponent al curs 20172018.
Va obrir l’acte la directora de
la Gaspar, Raquel Camacho,
agraint la feina realitzada per
professors i alumnes a l’Escola Oberta, nom que rep l’àmplia oferta educativa de l’Escola d’Art en horari de tarda,
al marge dels estudis reglats
o cicles formatius que s’imparteixen al matí. Aquesta
exposició és l’expressió de la
important activitat artística,
i de molt nivell, que l’escola
genera i serà capaç de generar
en el futur.
L’apassionant món de l‘edició seriada, fetaamb serigraf
ia, estampats sobre roba, paper…o d’altres superf
ícies,

així com l’edició d’impressions calcogràfiques, amb puntes seques, aiguatintes, fotosolars… ofereixen a l’alumnat
una experimentació constant
a la recerca d’allòque els interessa.
Per formar part d’aquests
tallers no cal tenir-ne coneixements previs. El contingut
del taller de gravat s’adapta
a cada alumne vetllant per
una correcta realització i
execució tècnica.

Aquests dos tallers són impartits pels professors. Josep
Mª Rosich I Jaume Enrich,
dos professional de reconeguts en l’àmbit del disseny
graphic I la il.lustració.
Aquesta exposició representa
una selectiva mostra d’aquests
treballs que restaran exposats
fins el dia 30 d’aquest mes i la
inscripció a aquests, i d’altres
cursos i tallers que ofereix La
Gaspar, serà durant de l’11 al
22 de juny.
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La Coral Gatzara enceta
el mes de juny amb els
concerts de final de curs
MÚSICA / LA VEU

E
Vint-i-quatre recitadors en la Vetllada
de la Coral de Santa Maria
MÚSICA / LA VEU

D

issabte passat dia 16
de juny, al capvespre, la Coral de Santa
Maria d’Igualada va celebrar
la Vetllada Poètica, en la que
hi van intervenir vint-i-quatre cantaires-recitadors, presentats per Mercè Travesset.
Aquesta activitat anual que
arriba a la cinquena edició,
serveix d’exercici pràctic per
l’afecció al cant, tant pel que
es refereix a la declamació,
tant per l’expressió vocal, com
a la comprensió lectora, i a la
sensibilitat que hauríem de
desenvolupar les persones
que es dediquen al conreu de

l’art coral. I és que la poesia i
la música van sempre agermanades.
I van intervenir amb bona traça i per aquest ordre: Alfons
Ferrer, Gemma Serarols, Rafi
Pérez, Maite Torrents, Isidre
Solé S., Elisabet Puñal, Rosa
Vilanova, Coni Torrents, Dolors Buchaca, Encarna Cànovas, Rosa Valero, Roser
Viadiu, Isidre Solé C., Lleonard del Rio, Narcís Viarnés,
Josep Garcia, Tofi Calvache,
Jaume Puig, Mercè Travesset,
Milagros Sucarrats, Josep Mª
Vilarrubias, Concepció Cuadras, Eusebia Fanega, i Pietat
Merino.
En acabar rapsodes i acompa-

l passat diumenge 3 de
juny, el grup de Més
Grans de la Coral Infantil Gatzara va celebrar dos
concerts al Teatre de l’Aurora partint d’una iniciativa de
l’#agendaimpuls, una agenda
pensada i organitzada per l’assemblea de joves Impuls amb
el suport del Departament
de Joventut de l’Ajuntament
d’Igualada. El projecte de la
Coral Gatzara consistia en un
concert-espectacle de música

de llatinoamericà Purahéi on
hi podien participar joves de
13 a 17 anys juntament amb
els cantaires de la coral.
I com a cloenda del curs
2017-2018, el dissabte 9 va tenir lloc el tradicional concert
de final de curs de la Coral
Gatzara al Teatre Ateneu
d’Igualada que va donar el
tret de sortida als 50 anys de
la coral, ja que durant tot el
curs vinent es duran a terme
50 activitats I per cada activitat es bufarà una espelma del
pastís d’aniversari.

nyants es reuniren en un berenar-sopar i la festa es perllongà
fins a primera hora de la nit.
Cants en la missa en record
de Jesús Ferrer
El dijous, dia 14, la Coral de
Santa Maria va participar en
els cants de la missa en memòria de Jesús Ferrer Casulleras,
germà bessó del cantaire Alfons que va morir el proppassat dia 5 i rebé sepultura a
Tàrrega on residia. Recordem
que el finat havia viscut uns
anys a Igualada. Aquesta Eucaristia fou oficiada per Mn.
Xavier Bisbal i se celebrà a
l’església parroquial de la Sagrada Família.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Heroi carlista mort a Igualada

A

Ravestein, poblet d’Holanda,
tenen la “KolonelWilsStraat”,
o sia un carrer dedicat al coronel Ignasi Wils, natural d’aquella
població, que morí a Igualada el 17
de juliol de 1873, durant l’entrada
dels carlins.
El carlistes assetjaven la ciutat, i en
aquell dia, en un atac per apoderar-se
d’Igualada, el coronel Wils assaltà
una barricada i fou abatut per dues
bales, mentres portava la bandera,
que quedà tacada amb la seva sang.
Tenia, només, 24 anys. S’ha convertit
en un heroi d’aquella escomesa.
Fou enterrat al Santuari de la Mare

de Déu de Pinós, per decisió del
general Tristany. En un aplec, celebrat allí pels carlistes catalans, que
va tenir lloc el 20 de juliol de 1958,
la representació igualadina patrocinà una làpida, de marbre, per
la fosa que guarden les despulles
d’aquell heroi.
Aquests episodis seran reflectits
en un interessant llibre que, sobre
els zuaus carlistes, estan escrivint,
l’avocat vallisoletà, Francisco Javier
Suárez de Vega i l’historiador i arxiver madrileny, Agustín Pacheco Fernàndez, que han rebut informacions
de diversos igualadins.
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EXPOSICIONS
GRAVAT. SERIGRAFIA

Col·lectiva dels treballs realitzats
per l’alumnat dels tallers de gravat
i serigrafia durant el curs 20172018,.
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’Alícia 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 intervencions 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 Museu de la Pell.

POETICAL

Alba Cunillera.
Poesia i art cal.ligràfic.
Del maig al setembre a la sala Refugi la Tossa.

ESCULTURA, DIBUIX,
PINTURA

Selecció dels treballs realitzats en
els cursos de dibuix, projectes guiats
d’escultura, escultura: conceptes i
tècnica i projectes guiats de pintura, impartits per la professora Teresa
Riba.
Del 15 de juny a l’1 de juliol a la
Sala Municipal d’Exposicions.

POMPEU FABRA

L’any 2018 està dedicat a commemorar la figura i l’obra de Pompeu Fabra 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.

IMPULSART

Exposició col·lectiva de joves artistes d’Igualada. Aquesta activitat forma part de l’agenda Impuls 2018 (
pressupostos participatius joves).
Del 15 de juny a l’1 de juliol al Museu de la Pell.

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 artesanal .
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 Aymerich, 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 Popular 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 Municipal d’Exposicions de la Pobla
de Claramunt

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Espais recobrats”, una mirada aI patrimoni industrial
igualadí objecte d’una extraordinària metamorfosi,
que els ha regalat una nova vida

D

es de la iniciativa de concedir nous usos del
patrimoni industrial a partir d’intervencions
de reutilització de molts d’aquells espais; l’exposició “Espais recobrats. Els nous usos del patrimoni
industrial català”, al Museu de la Pell, ha volgut fixar la
mirada al potencial d’aquells espais industrials per a ser
reutilitzats i destinar-los a tot un ventall d’usos i serveis.
Això és, en aquesta mostra hi ha estat presentada una
bona part del laboriós treball que es ve realitzant des
de fa anys amb la voluntat de rescatar i donar vida a
aquell patrimoni de notables fàbriques i indústries que
havien estat el motor de l’economia catalana arran de la
implantació de la Revolució Industrial a Casa Nostra.
Des de les últimes dècades del segle XX, aquest procés
de prendre consciència sobre la recuperació del patrimoni industrial ha aconseguit rescatar i restaurar un
gran nombre d’edificis de fàbriques, naus i altres infraestructures, que eren el llegat d’una importantíssima i
molt estudiada arquitectura industrial, en el sentit de
poder-los aprofitar no solament per a una major coneixement i comprensió del passat sinó per a posar en
valor una arquitectura que, al capdavall, contribueix a
enriquir l’espai urbà; potenciant, alhora, una nova alternativa per al creixement de les ciutats.
En aquest sentit, una mirada atenta a l’exposició et descobreix una major reivindicació, la dels valors estètics,
històrics d’una arquitectura susceptible i capaç de ser
reinventada i, en definitiva, reconvertida en nous espais
adequats per acollir museus, biblioteques, comerços,
estudis, tallers, oficines o lofts, entre altres usos. I, per
a aquesta avinentesa, el repertori a què fa referència la
mostra és molt ampli, descrivint -amb tot detall i amb
unes sensacionals captures fotogràfiques- els diferents

i elaborats processos que han donat lloc a unes magnífiques intervencions. Amb tot, és inexcusable de fer
esment als inicis d’aquest projecte, a l’any 2014, impulsat per l’arquitecte Ferran Pont i la fotògrafa Teresa
Llordés, a partir de la publicació del llibre “Espais recobrats”; una primer pas en què es nodria de contingut
el principal objectiu de l’obra: divulgar una exhaustiva
recerca en l’àmbit de la recuperació del patrimoni industrial i, de retruc, de la seva memòria. De la mateixa manera, aquesta mostra ha estat coproduïda per la
Fundació Antigues Caixes Catalanes i al Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
A partir d’una successió de reclams temàtics que recorren els nous usos del patrimoni industrial català -des
de la presentació d’uns antics models d’una arquitectura industrial molt plurals- tot el recull presenta uns
colossals exemples de la reutilització d’aquestes construccions bo i resseguint l’ordre cronològic de cada
actuació, des les pioneres fins a les més recents. En
aquest sentit, i pel que fa a la nostra ciutat, l’exposició
incorpora un magnífic documental (un vídeo de 360º)
que et passeja pels diferents recintes fabrils, de propietat municipal o privada que, al decurs d’aquests últims
anys, han estat rehabilitats; és a dir, que han passat per
una metamorfosi extraordinària que als ha regalat una
nova vida. Aquest és el cas de: Carl Boyer, Cal Font, Cal
Granotes, Casa-fàbrica Ignasi Vich, Celler, Cotxeres
de La Hispano, Espai Cal Tabola, Cal Pelfort, Vapor de
baix, Escorxador, Espais del Rec, Estudi Ribaudi, Estudi-taller Ramon Enrich, Fàbrica Mallerich, La Igualadina Cotonera, Ingravita, Adoberia Bella, La Bastida,
La Isabela-Loft Ramon Enrich, Oficines de REC Stores,
Somiatruites i Toni Pell.

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa
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DIVENDRES 22
ESTIVAL DE JAZZ
Igualada
Carta Blanca a... Marc Cuevas
Carta Blanca d’enguany anirà protagonitzada pel contrabaixista Marc Cuevas.
Encarnarà a quartet un directe, del qual
sortirà l’enregistrament del que serà el
sisè disc producció exclusiva de l’Estival
de Jazz.
Divendres a les 10 del vespre al Teatre de
l’Aurora.
CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada
Cicle Cinema Català, “Incerta glòria”.
Projecció d’aquest film, dirigit per Agustí
Villaronga, basat en l’obra de Joan Sales, i
tertúlia posterior sobre l’obra. Prèviament,
els participants s’han d’haver llegit el llibre
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central.

Igualada
Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn d’un
text filosòfic. en aquesta ocasió “Ningú no
neix dona”, de Simone de Beauvoir.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca
Central.
FLAMA DEL CANIGÓ
Igualada
Arribada de la Flama portada en relleus
fins a Igualada des de la Pica del Canigó
per atletes i escolars igualadins.
Actuació dels Moixiganguers d’Igualada,
encesa del peveter, lectura del manifest i
repartiment del foc.
Dissabte a les 8 del vespre a la plaça de
l’Ajuntament.

A les 21h., Foguerons: Porta’t el sopar.
Servei de taules, cadires i barbacoes
A les 23.30 h Concert + PD’S.
Dissabte a partir de les 9 del vespre a la
Rambla de Sant Isidre

DIUMENGE 24
VISITA GUIADA
Òdena
Visita guiada al Castell d’Òdena on recorrerem el conjunt castral d’Òdena, un dels
castells més rellevants de la Conca d’Òdena i documentat ja a mitjans del segle X.
Diumenge a les 12 del migdia al castell
d’Òdena.

CINEFÒRUM
Capellades
Cinefòrum Josep Romanyà i Montcada.
Projecció de la pel.lícula “El caso Sloane”.
Divendres a les 8 del vespre a la sala Paper de Música.
TEATRE ESCOLAR
Òdena
Els alumnes de 6è de l’Escola Castell
d’Òdena ofereixen les obres “L’enigma de
la desaparició del premi Goya” i “Els nou
famosos al món perdut”
Divendres a partir de les 6 de la tarda al
teatre Centre Unió Agrícola.

DISSABTE 23
CLUB DE FILOSOFIA

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui
Trobada de lectors que han llegit el llibre
“El festí de Babette”, d’Isak Dinesen
Dimecres a les 7 de la tarda a la biblioteca
Mont-Àgora.

DIJOUS 28
CLUB DE LECTURA
Igualada
Trobada de persones adultes que han llegit
la mateixa novel·la i comparteixen sensacions i reflexions al voltant d’aquesta. En
aquesta ocasió “El Palau de la Lluna”, de
Paul Auster
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.
DANSA
Igualada
Mostra’m Dansa 2018. Ballarins en formació dels nivells de grau de dansa i nivells
preprofessionals mostren el resultat del
curs treballat.
Dijous a les 7 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Piera
“Mamma mia” L’Associació Ballestea de
Can Mas posa en escena aquesta divertida
comèdia musical adaptada per ells i amb
música dels ABBA. Entrada lliure.
Divendres a les 9 del vespre al local Ballestea (Can Mas).
MÚSICA
Capellades
Concert de fi curs del 35è aniversari de
l’Escola de música de Capellades. Hi participen els grups de llenguatge musical , de
corda i els grups Happy band i Crescendo
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre
la Lliga.

DIMECRES 27

CORREFOC
Igualada
CORREFOC PETIT, amb la participació
dels Petits Mal Llamp i els Petits Diables
d’Igualada
CORREFOC GRAN, amb la participació
dels Diables d’Igualada, Pixapólvora i Mal
Llamp d’Igualada.
Dissabte a partir de les 9 del vespre des de
la plaça de Sant Miquel.
REVETLLA FAMILIAR
Igualada
Sopar i música dels 70, 80, 90 i actual, i
animació infantil al jardí prohibit..
Dissabte a les 8 del vespre a l’Ateneu Igualadí.
REVETLLA TRADICIONAL
Igualada
Tradicional revetlla de Sant Joan amb foguera i l’orquestra La Rosaleda.
Es podrà sopar al mateix recinte, abans de
la revetlla.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a
l’Escorxador.
REVETLLA SANT JOAN
Igualada

DILLUNS 25
CAFÈ TERTÚLIA
Els Hostalets de Pierola
“Menjar bé a l’estiu”. Xerrada sobre l’alimentació des de la dietètica naturista. A
càrrec d’Isabel Albiñana, tècnica dietista i
professora de cuina saludable.
Dilluns a les 6 de la tarda al Casal de la
Gent Gran.

DIMARTS 26
MÚSICA
Capellades
Concert de la banda de música de l’ escola
amb temes de pel.lícula i de big-band.
Dimarts a 2/4 de 10 al jardí de l’Escola de
Música.
TALLER
Capellades
Taller d’àlbums il.lustrats a partir del conte
“Flicts” de Ziraldo Alves.
Dimarts a les 6 de la tarda a la sala d’actes de la Biblioteca el Safareig.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Miniaturistes del
Renaixement. De qui és la coronació de la
Mare de Déu?”
Maria Dolores del Castillo Álvarez-Cedrón presenta en aquest llibre els resultats
de la investigació que ha dut a terme per
descobrir l’autor d’aquest quadre del segle
XVI que des del segle XIX és en possessió
de la seva família..
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.
CLUB DE LECTURA I CINEMA
Masquefa
Trobada de persones que han llegit un mateix llibre i en visionaran la pel.lícula. En
aquesta ocasió “El río de la vida” (1992)
de Robert Redford. Novel·la homònima de
Norman MacLean.
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda a la
Biblioteca.
TALLER
Els Hostalets de Pierola
“Aprenem a fer un pastís de galetes maries”.
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda a la
Biblioteca.

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)
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Lluç en salsa verda

RESTAURANTS

Per publicitat a

Esmorzars, dinars (menú diari i festius)

sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat

Dificultat fàcil
Temps total 30 m
Elaboració 15 m
Cocció 15 m

que estigui ben bullida. Afegim la cullerada de farina,
removem bé durant un parell
de minuts.

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes

· Esmorzars

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63

www.nouurbisol.com

Ingredients per a
quatre racions
-Lluç en rodanxes
-Ceba
-Dents d’All
-Vi blanc
-Brou de peix
-Farina de blat
-Oli d’oliva
-Sal
-Julivert fresc
-Cloïssa fina
-Espàrrecs blancs
Primer pelem i piquem les
dents d’all i les ofeguem en
una cassola baixa amb cura
que no es cremin. Afegim la
ceba picada molt petita i sofregim a foc molt suau fins

Fiquem el vi blanc i el brou,
removem perquè no es formin grumolls amb la farina
i deixem coure durant deu
minuts perquè la salsa agafi
bona textura. Mentrestant piquem un bon grapat de fulles
de julivert fresc i les afegim a
la cassola juntament amb les
rodanxes de lluç, prèviament
salpebrades, i les cloïsses.
Perquè el lluç es cogui més ràpid, tapem la cassola i deixem
coure a foc mitjà durant cinc
minuts o fins que les cloïsses
s’hagin obert i el lluç estigui
fet (això dependrà del grossor de les rodanxes.) Escorrem els espàrrecs i els tallem
en tres trossos. Decorem amb
ells cada plat abans de servir.
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Les noves realitats
Estrena • El taller de escritura
RAMON ROBERT /

T

ot va començar amb un re·
portatge realitzat en 1999 per
France 3 en què havia col·labo·
rat Robin Campillo, el coguionista de
la pel·lícula aquí comentada, quan era
muntador per a televisió. Una novel·
lista anglesa dirigia un taller d’escrip·
tura a La Ciotat, al sud de França. Allí,
una desena de joves escriurien junts
una novel·la amb l’única condició que
transcorregués a la ciutat. En el do·
cumental, els joves tenien una relació
una mica nostàlgica, però viva, amb la
cultura obrera de la ciutat. Es conside·
raven els hereus de records que es van
convertir en el tema del llibre.

Disset anys després, Robin Campillo i el
realitzador Laurent Cantet van decidir
treure’n la pols, convençut que aquella
història obrera equivalia a la prehis·
tòria per als joves actuals. Han sentit
parlar de la lluita dels seus pares, per
descomptat. Viuen prop de la drassa·
na, del que queda d’ella, després de ser
reconvertida per a la reparació de iots.
Però des que la ciutat va decidir transfor·
mar-se en un complex turístic costaner,
ha tornat l’esquena a la drassana. No és
més que un decorat grandiós que ningú
es molesta a mirar.
La pel·lícula plasma la mutació radical
d’una societat, d’una cultura que, em·
pesa per crisis econòmiques i polítiques,
ja no se’n recorda del món tal com era

i tal com els agradaria seguir veient “els
vells”. Els joves del taller d’escriptura dei·
xen clar que no volen pertànyer a una
història que ja no pot ser la seva. S’en·
fronten a problemes totalment diferents.
Han de trobar un lloc en un món que no
els té en compte, senten que no contro·
len el que passa al seu voltant, ni tan sols
la seva vida. Estan davant d’una societat
violenta, esquinçada per apostes socials
i polítiques d’allò més inquietant: preca·
rietat, terrorisme, extremismes, populis·
mes, ascens de l’extrema dreta.

A la ficció, El taller de escritura es cen·
tra en el personatge d’Antoine, el qual
ha acceptat formar part d’un taller
d’escriptura on uns joves en procés
d’inserció social han d’escriure una
novel·la negra amb l’ajuda d’Olivia,
una coneguda escriptora. Torna a
sorgir el passat obrer de la ciutat i la
drassana tancada fa 25 anys, però res
d’això interessa a Antoine. Bolcat en
les preocupacions actuals, s’oposa al
grup i a Olivia amb una violència que
alarma i sedueix la novel·lista.

Un nen diferent

Comèdia humana

Montbui • Wonder

Estrena • Normandia al desnudo
RAMON ROBERT /

H

eus aquí el retrat amable
d’un conflicte, una crònica
humana, social i costumista.
Tot plegat passa a un petit poble de
Normandia. I és que els ramaders de
Mêle-sur-Sarthe s’han vist afectats per
la crisi agrícola. El seu alcalde, Georges
Balbuzard (François Cluzet), busca la
manera que el poble es faci sentir per
salvar-lo. Per casualitat, Blake New·

RAMON ROBERT /

U

n nen amb una malformació a
la cara, causada per una ma·
laltia genètica, que als 10 anys
posa per primera vegada un peu a l’es·
cola. Aquesta és la història d’August,
el protagonista de la novel·la Wonder,
de R. J. Palacio. La primera obra de
l’escriptora nord-americana, que s’ha
convertit en un èxit de vendes des de
la seva publicació el 2012.

Ara, Wonder ha estat adaptada al cine·
ma per Stephen Chbosky, guionista i
realitzador. Aquest, en clau de comè·
dia dramàtica i familiar, i sense caure
en la sensibleria, ha fet una magnifica
i molt emotiva pel·lícula sobre la auto·
afirmació i la dignitat. Hi tenen paper
destacat Jacob Tremblay, Julia Roberts,
Owen Wilson, Mandy Patinkin i Millie
Davis.

CURSOS
INTENSIUS
D'ESTIU

MATRÍCULA
OBERTA
CURS
2018/19
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man, un famós fotògraf especialitzat
en nus en massa, passa per la zona i
Balbuzard veu l’oportunitat de cridar
l’atenció. Per davant li queda la difícil
tasca de convèncer a tot el poble per·
què es despulli ... per una bona causa.
Escrita i realitzada per Philippe Le
Guay, Normandia al desnudo es mou
entre la tendresa i l’acidesa, el bon hu·
mor i el retrat col.lectiu. Veient-la, s’hi
passa una bona estona.

CULTURA / CARTELLERA |
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SUPERAGENTE CANINO

Cinema

Estats Units. Comèdia d´aventures. De Raja Gosnell. Amb
Will Arnett, Ludacris, Natasha Lyonne.
Després del seu fallit intent per rescatar un nadó robat, l’oficial caní Max haurà de treballar al costat de Frank, agent del
FBI i infiltrar-se prop dels lladres. Assisteixen a un certamen
caní a Las Vegas. Els dos agents es trobaran immersos en un
món caní amb pedicures, botox i depilacions brasileres.

a l’Anoia

EL TALLER DE ESCRITURA
França. Drama. De Laurent Cantet. Amb Marina Fois,
Matthieu Lucci, Florian Beaujean. La Ciotat, sud de França. Antoine va a un taller d’escriptura en el qual un grup de
joves ha estat seleccionat per escriure un thriller policíac amb
l’ajuda d’Olivia, una famosa novel·lista. Més preocupat pels
temors del món modern, Antoine aviat xocarà amb el grup
i amb Olivia.

WONDER
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Stephen Chbosky.
Amb Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Mandy
Patinkin. Ell es un nen, només té 10 anys. Va néixer amb una
deformitat a la cara. Ha estat operat una vintena de vegades,
però sembla que res canviarà per a ell. Va a un nou col.legi,
però allí sembla que tampoc hi encaixarà. La seva cara el fa
diferent.
NORMANDIA AL DESNUDO

Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
JURASSIC WORLD:
EL REINO CAÍDO
Dv: 20:30
Dg: 20:00
Dll: 19:30
Dc: 20:45
SUPERAGENTE
CANINO
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:30
Dg: 16:00/18:00
Dll: 17:30
Dc: 18:45
Dj: 17:30/19:30

Casal
St. Martí de Tous

França. Comèdia. De Philippe Le Guay. Amb Toby Jones,
Vincent Regan, François Cluzet. Els ramaders d’ un petit
poble de Normandia, s’han vist afectats per la crisi agrícola. El
seu alcalde busca la manera que el poble es faci sentir per salvar-lo. Per casualitat, un famós fotògraf especialitzat en nus
en massa, passa per la zona. L´alcalde vol convèncer a tot el
poble perquè es despulli ... per una bona causa.
BAILANDO LA VIDA
Regne Unit. Comèdia dramàtica. De Richard Loncraine.
Amb Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie, David
Hayman. A punt de retirar-se, una dona de la classe mitjana
descobreix que el seu marit ha estat tenint una aventura amb
la seva millor amiga. Es llavors quan decideix anar-se’n amb
la seva germana bohèmia, que viu en una zona empobrida.

JURASSIC WORLD : EL REINO CAIDO
Estats Units. De J.A.Bayona.
Amb Chris Pratt, Bryce Dallas 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.
HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS
Estats Units. Ciència-ficció. De Ron Howard. Amb Alden
Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson. 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
jugador Lando Calrissian, en un periple que marcarà el futur
immediat d’un dels herois més característics de la galàxia

BAILANDO LA VIDA
Dg: 18:00
EL TALLER DE ESCRITURA
Ds: 18:00
Dg: 19:45

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI
JURASSIC WORLD
Dv: 18;30/20:30
Ds: 16:30/18:45
Dg:16:00/18:30
WONDER
Dg:21:00
SALA PETITA
NORMANDIA AL DESNUDO
Dv: 20:30
Ds: 16:30
Dg: 16:30/18:45/20:45
WONDER
Dv: 20:30
Ds: 16:30

Preparació Cambridge
FIRST CERTIFICATE i ADVANCED
amb examen final de juliol
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO
Dv: 17:40/20:15/22:50
Ds: 17:40/20:15/22:50
Dg: 12:00/14:35/17:40/20:15
Dll a Dj: 17:40/20:15
1/VERDAD O RETO
Dg a Dj: 22:50
2/EL MUNDO ES SUYO
Dv i Ds: 16:15/18:15/20:25/22:25
Dg: 12:15/14:15/18:15/20:25/22:25
Dll a Dj: 16:15/18:15/20:25/22:25
3/ COLMILLO BLANCO
Dv a Dj: 15:50
3/¡QUÉ GUAPA SOY!
Dv a Dj: 17:50/20:10/22:30
3/VENGADORES:INFINITY WAR
Dg: 13:00
4/ HEREDITARY
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:45/17:00/19:30/22:00
4/ HEREDITARY (VOSE)
Dm: 19:30/
5/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO
Dv a Dj: 16:45/21:55
5/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO
(3D)
Dv a Dj: 19:20
Dg: 14:00
5/ PETER RABBIT
Dg: 11:55
6/ SHERLOCK GNOMES
Dv a Dg: 16:30
Dg: 12:30/14:30/16:30
6/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO
Dv a Dg: 18:35/21:30
7/ SARGENTO CANINO
Dv a Dj: 16:20/18:20/20:20
Dg: 12:20/14:20/16:20/18:20/20:20
7/ CAMPEONES
Dv a Dj: 20:05
7/ LOS EXTRAÑOS: CACERIA NOCTURNA
Dv a Dj: 22:20
8/HAN SOLO:
UNA HISTORIA DE STAR WARS
Dv Dll a Dj: 16:00/19:00
Ds: 19:15
8/DEADPOOL 2
Dv a Dj: 22:15
8/EL HIJO DE BIGFOOT
Ds: 16:00
8/POCOYO EN CINES:
TU PRIMERA PELÍCULA
Ds: 18:00
Dg: 12:00/18:00
8/EL MALVADO ZORRO FEROZ CI
Dg: 14:00
8/EL PEQUEÑO VAMPIRO
Dg: 16:00
8/DEADPOOL 2 (VOSE)
Dm: 22:15
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Capacitat de l’expresident del Barça de fer-se dur amb aquella habilitat
/ 2. Agafo fort l’atorze. Beina vegetal en plena procreació / 3. Un primer del menú. Diumenge, carn a la brasa al jardí. I el primer de les postres / 4. Territori fet de paper de diari. Empastifi tot el camí de retorn / 5. Nerviós per la insistència de la percussió. Enemics d’Altres
Temps / 6. Nevera mentidera. Sufocat per culpa d’un gran hit del pop / 7. Ningú li va al dit
millor que ell. Minerals de niquel per dissimular l’estria / 8. Busqui la cuina a les fosques. La
part dolça de la Mussara / 9. Al cine només n’hi falta un. Gairebé apareixerà, segons com saqui. Un pessic d’ironia / 10. Crides l’atenció reclamant un altre ús. Comportar-se com voldria
l’Escrivà / 11. Una de dues. És al color gris com al xic la xicalla. En ple dia / 12. No té res a
veure amb la tripulació interespacial. Joier que va inspirar l’Oller / 13. Teixit de llana sovint
quadriculat. Sona com una incògnita, l’administració hospitalària.
VERTICALS: 1. Prou poca-solta per tocar la campana a la Pampa. Gerro a l’entrada del cadafal / 2. ONG que sí. Responent a la manera del dependent. Parets de la llar / 3. Ira a l’antiga
casa de l’Espanyol. Reelaboració orgànica de les vitamines de l’esmorzar / 4. Impacte emocional per culpa dels balls escurçats. Existien a la serena / 5. Anaven dintre del carro. Abaixi la
parpella. A la tercera va la segona / 6. Fàbrica de totxos i rajoles. Fa molta vida nocturna en
solitari / 7. Una mica d’imaginació. Observa de lluny com atabala la iaia. Arlequí d’infanteria
/ 8. Omple de continguts el receptor. Per posar-hi alguna cosa va bé una partitura / 9. Humor
que altera el crio. Que faci riure no vol dir que sigui graciós / 10. Varietat de la comèdia togata on els protes duen tràbea, una altra mena de toga. S’adreça als fidels amb força ràbia / 11.
Símptomes d’aerofàgia. Quan no es transforma es queda en un quadre d’en Tàpies. Maten el
porc / 12. Les cartes l’estoven i els daus li fan pessigolles. Motxilles laterals pel transport rural.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Les 7 diferències per Laura Semitiel

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:
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
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Descoberta arqueològica de la sala romànica de la
Canonja medieval de la Catedral de Vic
ment, la sala, de la que se n’han
conservat algunes parets divisòries, sembla que hauria estat destinada a Sala Capitular i
a Refetor dels antics canonges
de la Catedral de Vic. Més endavant, a partir del segle XIV,
amb la construcció de la sala
capitular i el claustre gòtics en
un nivell superior, la nau va tenir nous usos vinculats també
a la Catedral, com ara celler,
àmbit funerari o residència,
entre altres.
Les excavacions també han
permès localitzar, en el subsòl
de l’edifici, restes de construccions d’època romana de la ciutat d’Ausa (actualment, Vic),
ESGLÉSIA / LA VEU

E

l passat 13 de juny, el
Bisbat de Vic presentava
la descoberta arqueològica de la sala romànica de
l’antiga Canonja de la Catedral
de Sant Pere de Vic, edificada
a mitjan segle XI (en època del
bisbe Oliba). Es tracta d’una
descoberta de gran valor històric i patrimonial, fruit dels
treballs de rehabilitació i restauració que es duen a terme a
la Catedral de Vic, en el marc
del projecte Episcopus, amb la
voluntat de posar-la al servei
de la societat.
Les excavacions arqueològiques han permès recuperar
uns espais romànics, de grans
dimensions, que fins ara havien quedat amagats per les múltiples reformes dutes a terme a
la Catedral i als seus annexes al
llarg dels segles.
La descoberta inclou una gran
nau romànica de trenta metres de llargada per gairebé set,
d’amplada, coberta amb volta
de mig punt; una porta exterior
del segle XI; compartimentacions interiors del segle XIV, i
una façana exterior romànica
de la nau principal, que dóna
al carrer de l’Albergueria –fins
ara, sense accés-, en perfecte
estat de conservació.
Segons els tècnics encarregats
del projecte, probablement, la

gran nau romànica de la Canonja va ser construïda a la
primera meitat del segle XI,

encara per documentar, que
els tècnics s’encarregaran d’estudiar als propers mesos per
identificar-les i determinar-ne
la seva naturalesa.
La descoberta de la Canonja comporta la possibilitat de
recuperar les altres construccions romàniques de la Catedral de Vic, actualment inaccessibles, com el claustre i el
palau episcopal. També s’està
projectant la restauració de la
catedral gòtica i de les pintures murals de Sert. El conjunt
d’intervencions tenen com a
objectiu adequar la catedral al
segle XXI, posant-la al servei
de la societat.

en època del bisbe Oliba, poc
després d’acabada la catedral
romànica. En un primer mo-

CARMINA MARTÍ I SÁNCHEZ
Acomiadem
la Carme
1973-1996
Josep i Torras,
Carmina, passen els anys però et

seguim recordant cada dia.
Trobem a faltar la teva alegria i el
teu somriure.
Sempre
estaràs
entre nosaltres.
Fa temps, Carme, que ja no eres entre nosaltres.

Vídua d’Agustí Ballester i Sabartés

Però ara sí, te n’has anat, culminant el teu camí.
Emprenent, però, un llarg viatge més enllà de l’infinit,
que et porta prop dels éssers
que tant
estimares,
Igualada,
a 12
de juny de 2018
en especial, el teu bon espòs i estimat Agustí,
la Maria i en Feliciano, els teus bons pares.
Del fil de la vida en fem una troca.
I, de troques, moltes en passaren per les teves mans.
Temps era temps i allà a Cal Carner, molts fórem
que en el món laboral ens vam iniciar.
Va ser una època daurada que mai no oblidarem,
doncs, tot aquell que volia, podia treballar.
Quan una persona se’n va, ens envaeix la tristesa,
però és motiu d’esperança i el camí hem de seguir.
Sempre recordem les persones honestes
que perviuen més enllà del jorn que se’n van.
Tu n’ets una d’elles i la teva energia servirà
de gran exemple, als que de tu es recordaran.
Donem gràcies a la vida per haver-te conegut
i els aquí presents, que a donar-te l’adéu hem vingut.
Que descansis en pau.

Antoni Miranda i Pallarès
Igualada, 11 de juny de 2018

6è Aniversari de

Elisa Corona Martí

Que ens va deixar el 23 de juny de 2012
La seva família preguem que la tingueu
present en les vostres oracions.

Els qui t’hem estimat i t’estimem, mai t’oblidarem
Igualada, juny de 2018

SANTORAL
Juny

22: Joan Fischer; Tomàs More; Paulí de Nola
23: Zenó; Josep Cafasso; Agripina.
24: Naixement de sant Joan Baptista.
25: Pròsper d’Aquitània; Guillem; Oròsia.
26: Pelai; Joan i Pau (Joanipol); David; Perseveranda.
27: Ciril d’Alexandria; Ladislau; Zoile,
28: Ireneu; Pau I, papa; Argimir; Marcel·la

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

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

DR. JORDI GRAELLS
-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

·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

TERAPEUTA
ELISABETH NOGUÉS
·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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 22:ROSA VALLÉS
De dilluns a divendres

9h a 14h Montaner,
i de 15h a 20h 26
Av.deMestre
Dissabtes de 9h a 14h
Rbla. Sant Isidre 11

DISSABTE
23: PAGÈS
Igualada
www.dentaligualada.com
PauTelMuntadas,
58
93 737 17 17

DIUMENGE 24:

BAUSILI/Born, 23

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

LA CREU/Pl. de la Creu, 7
DILLUNS 25: MR SINGLA

Pujadas, 47
DIMARTS 26: JUVÉ

Av. Montserrat, 27
DIMECRES 27: ESTEVE

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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
E. VIVES SINGLA
·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

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

Per Publicitat:
93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

psicologa
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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicoterapeuta

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Ma DOLORS
CAPELLADES

www.psicologiaytu.com

a partir de

20,72€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

Av. Països Catalans, 101
DIJOUS 28: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

de
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REVOLTATS.CAT/
Grup organitzador del Llaç Groc Humà més gran del món

“Ara toca dir que encara hi
som i no ens rendirem”
Som tots igualadins. Fa cinc anys vam tenir la idea de construir l’Estelada humana
més gran que s’havia fet mai, a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada. Va ser tot un èxit
i la iniciativa va arribar a molts països del món. Som independentistes i ens estimem
Igualada, l’Anoia i Catalunya. Creiem que cal donar un cop de mà als presos polítics
i exiliats, i ara ens hem proposat fer el Llaç Groc Humà més gran, al mateix lloc, el
proper 15 de juliol. Veniu!

F

a uns dies anunciàveu que, cinc anys després de l’Estelada Humana, ara prepareu un altre repte per al proper
15 de juliol, també amb un caràcter clarament reivindicatiu i independentista, amb la figura d’un llaç groc. Per què?
Amb el repte de l’Estelada Humana va néixer un grup de gent
amb la qual hem anat tenint contacte de tant en tant. Abans,
alguns ja ens coneixíem, però amb l’Estelada i el pas del temps
el grup s’ha anat engruixint. En complir-se cinc anys d’aquell dia
ens vam trobar per fer una cerveseta, i tot recordant-ho i mirant
papers vam ser conscients de la magnitud del que es va fer. Un
per l’altre vam pensar que s’havia d’aprofitar tot aquell capital,
i que repetir-ho tampoc costaria tant perquè hi ha molta feina
avançada.
En cinc anys han passat moltes coses.
Sí, llavors reivindicàvem la independència, l’anhel de molta gent
del país. Era abans de tot. Després hi ha hagut moltes Diades
Nacionals importants, el 9N, el referèndum, s’ha declarat la República al Parlament... i després ha vingut una gran repressió.
Ara toca reivindicar que encara hi som, i que no ens rendirem.
Hem arribat molt lluny i ho rematarem. Hi ha també una part de
la societat civil, que podríem representar en els Jordis, o dibuixants, o mestres, cantants, periodistes, alcaldes, que estan patint
la repressió i els hem de donar suport. Hem de persistir perquè
cada cop ho tenim més a prop.

I la idea va sorgir espontàniament, en una conversa entre dos
del grup, i a partir d’aquí van anar apareixent més idees. Ara
fem el mateix, reivindicar els drets civils més bàsics, d’una forma
original. Calia fer-ho, de la mateixa manera que possiblement la
propera Diada de l’Onze de Setembre tornarà a ser molt especial,
segurament. Tant de bo el que farem el 15 de juliol pugui ser
també una mica d’espurna per la Diada. La gent està determinada i no té por. Va donar la cara l’1 d’octubre, el 3, el 10, el 27, el
21 de desembre, i tantes vegades com faci falta.
Ara es multa gent per enganxar cartells de l’1 d’octubre, i en
alguns pobles fins i tot per posar llaços grocs...
Cert, i nosaltres volem solidaritzar-nos completament amb les
persones que han viscut aquest tipus de repressió, a l’Anoia i a
d’altres llocs del país. Estem amb ells, i de fet, l’acte del 15 de
juliol també és una manera de fer-ho veure. També amb una sorpresa que viuran tots els que hi siguin presents. Per fortuna, en
general a la comarca no s’han viscut actes violents com els que
han succeït a Barcelona o a l’àrea metropolitana.
Heu rebut el suport públic de personatges importants, començant pel President Puigdemont.

L’Estelada Humana va servir perquè Igualada perdés la por
en mostrar-se públicament en temes polítics? No s’havia fet
mai res així.

Estem molt contents. Hi ha molta gent que s’ha fet fotos amb la
samarreta per donar-nos suport, i alguns vídeos. Que hi hagi el
President Puigdemont és un honor per a nosaltres, i tot un luxe,
el cert és que li estem molt, molt agraïts. Hem contactat també
amb moltes entitats d’Igualada i comarca, és un procés lent, però
en totes hem trobat ganes i il·lusió de col·laborar perquè sigui
un èxit.

La societat bullia, nosaltres bullíem. Simplement era una reacció
al que s’estava vivint en aquell moment a molts indrets del país.

Heu organitzat tot això amb molt poc temps, i també en queda poquíssim per apuntar-se. El límit és el proper dimecres...

És que no tenim més temps. La clau perquè surti bé tot és l’organització. Tot el treball previ ha de ser perfecte, com un rellotge.
Per temes d’infraestructura necessitem tenir tancada tota la participació dues setmanes abans. A més, fer aquest acte més enllà
del 15 de juliol era molt arriscat, perquè ja entrem en dies de
vacances de molta gent. És molt important que la gent s’apunti
de seguida, i això sí, si s’apunten, que vinguin, perquè si algú
apuntat no es presenta, no quedarà bé. De moment, aquests dies
hem estant venent tiquets a l’Ateneu, i molta gent de la que ha
vingut, repeteix de l’Estelada Humana. Inscriviu-vos a www.revoltats.cat o a la llibreria de Cal Rabell.
Serà un acte ràpid, heu avançat.
Sí, entre l’hora que es convoqui la gent, i fins acabar, un parell
d’horetes, la idea és que sigui de 9 a 11 del matí. Una vegada
estigui tothom a plaça col·locat al seu lloc, en 25 minuts ho tindrem llest. La setmana abans rebran l’hora de convocatòria, quin
carrer d’accés tindran, i quina serà la seva posició, quelcom important, perquè cada persona serà com un píxel, i d’aquell lloc
no es podrà bellugar.
La inscripció val 12€. Part dels diners es destinaran als presos
polítics i exiliats, oi?
Exacte. Concretament, dels dotze euros, un total de 6,05 aniran
destinats a l’organització, bàsicament la compra de les dues samarretes i dues gorres que tindrà cada participant, però també
l’assegurança, l’ambulància, megafonia... S’ha de dir que hi ha
gent que col·labora de forma desinteressada. Els 5,95€ que resten
es destinaran com a donatiu a l’Associació Catalana pels Drets
Civils, que és l’entitat dels familiars dels presos i exiliats.
Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

Mentre els organismes oficials valoren positivament el nou sistema de recollida selectiva d’escombraries, molts veïns afectats es queixen
i es mobilitzen en contra. Els de les urbanitzacions diuen que amb el nou sistema, els lladres sabran quan no són a la casa. Altres tenen
por que escorcollin “la brossa personalitzada” per saber què hi ha, ves a saber amb quins motius. Molts deixen als contenidors d’altres
pobles una única bossa on hi posen tot. També qui no vol esperar el dia de recollida, per evitar les pudors a casa. Qui no vol ni els nous
bujols. Algú s’ha afartat i ha llençat les seves deixalles a la casa de l’alcalde o a nous “abocadors il·legals”. Hi ha moltes queixes malgrat
el missatge oficial. Diuen, ganes d’amagar el problema. Molt parlar d’ecologisme, però que tot són interessos. Alguns han fet el seguiment
dels camions de recollida i han descobert, amb sorpresa, que fan centenars de quilòmetres fins l’abocador. I que els que “certifiquen” si les
coses es fan bé, són els qui cobren més, si la gent “no recicla”. Mentre uns parlen d’èxit, altres de llei de l’embut. Hi ha que diu qui “paga
mana”, però manen els polítics.

Campanyes Audi Renting Juny 2018
Liquidació d’estoc
Q5
Audi A4/A4 AV/A4 ALL

Audi Q5

Audi A4 Avant S line 2.0 150CV 6 vel.

Audi Q5 line 2.0 TDI 190CV S tronic

Clau: KCI/KCK (Tarifa Òptima)

Amb Entrada

Sense Entrada

250€

426€

Entrada: 5.895€

c/ Alemanya, 17 - 08700 IGUALADA (Barcelona)
Tel. 93 805 21 17

Descompte/Període

Descompte

Clau: KCI/KCK (Tarifa Òptima)

Amb Entrada

Sense Entrada

350€

573€

Entrada: 7.497€

av. Barcelona, 19 - 25300 Tàrrega (Lleida)
Tel. 97 331 34 06

Descompte/Període

Descompte

19%

av. Europa, 11 Polígon Golpark - 25241 GolmésMollerusa (Lleida) Tel. 97 360 29 63

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

