
ÉS EL TERCER IGUALADÍ EN ASSOLIR EL CÀRREC, DESPRÉS DE PERE DALMASES (1867) I ANTONI DALMAU (1982)

Divendres, 29 de juny de 2018 - 36è any - Núm. 1867 - 1,5 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat

Marc Castells, pocs instants després de ser escollit, amb la Vara de President damunt la taula, ahir a la seu de la Diputació de Barcelona- Foto: DB.

El 9è Festival de Llegendes 
de Catalunya, a punt a Tous

 Pàgines 46-47

Marc Castells, President de la Diputació
  Pàgina 10

Quim 
Masferrer 
arriba a 
la Pobla per 
Festa Major

  Pàgina 48

Important 
exposició a 
Igualada de 
l’Any Guinovart

La residència d’estudiants 
d’Igualada obrirà el 2021

 Pàgina 12

Especialistes 
en cuina i bany

Ctra. Manresa, km 31  ·  CALAF  ·  93 869 87 50   *    Ctra. de la Pobla, 109-111  ·  VILANOVA DEL CAMÍ  ·  93 806 02 40

 Pàgines 21-22



L’EDITORIAL

President Castells
En el seu discurs proclamat ja, ahir dijous, 

President de la Diputació de Barcelona, l’al-
calde d’Igualada Marc Castells apel·lava a 
l’esperit de la Mancomunitat de Catalunya, 

liderada per Enric Prat de la Riba, com a referent del 
què representa avui la corporació provincial barce-
lonina. Certament, la Mancomunitat, a principis del 
segle XX, que va agrupar 
les quatre diputacions 
catalanes, va ser un ins-
trument de gran impor-
tància política, perquè 
representava el primer 
reconeixement per part 
de l’Estat de la unitat ter-
ritorial de Catalunya des 
del 1714, però sobretot 
perquè va dur a terme 
una important tasca de 
creació d’infraestructu-
res de camins i ports, obres hidràuliques, ferrocar-
rils, telèfons, beneficència, cultura i sanitat. 
Compartim aquest “esperit” de què parlava ahir Cas-
tells, que té l’honor d’encapçalar una de les primeres 
institucions del país, tercer igualadí que accedeix 
a la presidència després de Pere Dalmases, a finals 
del segle XIX, i d’Antoni Dalmau, més recentment. 

Té per davant un treball difícil en temps, encara, de 
penúries econòmiques en molts ajuntaments i en la 
pròpia Generalitat. La Diputació s’ha convertit en 
l’única porta oberta per a moltes institucions per 
poder continuar oferint serveis als ciutadans. 
“Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança 
d’una Catalunya lliure”, deia el President Castells, 

recordant una frase 
de Pompeu Fabra ara 
que es compleixen 
150 anys del seu nai-
xement. Certament, 
vivim un període clau 
de la nostra història i 
comptar amb polítics 
igualadins en primera 
línia és un honor per 
a un territori que no 
sempre ha estat ben 
tractat, i que ara dona 

la cara amb valentia com mai ho ha fet en tota la 
seva història.
Esperem que Marc Castells tingui tots els èxits pos-
sibles en aquest any de presidència, alhora que es-
tem convençuts que, com ja ha dit, repercuteixi en 
Igualada i l’Anoia amb millores, nous serveis i més 
qualitat de vida. També ens ho mereixem. 

“Comptar amb polítics 
igualadins en primera línia és un 
honor per a un territori que no 

sempre ha estat ben tractat, i que 
ara dona la cara amb valentia”.
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Pedro Sánchez, president del go-
vern espanyol, ha dit “La crisi de 
Catalunya no es resoldrà en un o 
dos anys. Demanarà esforços du-
rant la pròxima dècada, però veig 
inevitable un diàleg bilateral entre 
Catalunya i Espanya”

Soraya Sáenz de Santamaria, 
exvicepresidenta del govern, aren-
ga els votants del PP dient “hem 
d’aconseguir que Pedro Sánchez 
estigui el mínim de temps possible 
en el govern, per tal que no des-
munti tot el que els espanyols hem 
assolit amb tant d’esforç.” 

José Maria Aznar, expresident del 
govern, va dir arran de les primàri-
es del PP “Si el partit no es renova,  

deixarà de ser partit de govern, 
però jo em quedaré al marge, per-
què crec que és el meu paper”. 

María Dolores de Cospedal, ex-
ministra de Defensa i candidata 
a dirigir el PP, ha declarat que “Jo 
hauria aplicat abans el 155 però el 
nostre president no volia que ho 
féssim sols per buscar el suport 
del PSOE i de Ciutadans perquè 
era un desafiament a l’Estat, i 
també m’hauria agradat que TV3 
hagués estat intervinguda perquè 
no hi hagués un aparell de propa-
ganda i d’odi.”

Quim Torra, president de la Ge-
neralitat va dir abans de la inau-
guració dels Jocs del Mediterrani 
“Avui hi seré. Aquests jocs es fan 
a Tarragona, a Catalunya, i s’han 
pagat des del nostre país. Hi serem 
perquè és casa nostra, no foragi-
taran el president i el Govern de 
casa nostra mai més. La presència 
del monarca no condicionarà les 
nostres decisions: a Catalunya, 
manen els catalans.” 

Eduard Pujol, portaveu adjunt 
del grup parlamentari de JxCat, 

ha dit que “Ens equivoquem si el 
PDECat entén que Junts per Ca-
talunya com una marca electoral, 
perquè és un projecte polític més 
enllà del partit i és transversal i els 
independents hauríem d’entendre 
que el valor de l’espai és només el 
que nosaltres aportem.”

Clara Ponsatí, exconsellera d’En-
senyament,  ha dit que “l’indepen-
dentisme no té traducció instituci-
onal perquè el PDECat i ERC estan 
molt ocupats a mantenir les seves 
posicions i donar batalla pels seus 
espais, les seves fronteres i les seves 
nòmines” i ha lamentat que els dos 
partits “no comparteixin estratègia 
i, de vegades, ni objectius.” 

Pablo Iglesias, secretari general de 
Podem, ha destacat la “predisposi-
ció absoluta del president de la Ge-
neralitat a obrir el diàleg amb Pe-
dro Sánchez”, però l’ha avisat que 
la més que probable negativa del 
president espanyol a parlar del dret 
d’autodeterminació “no ha d’impe-
dir l’exploració d’altres vies demo-
cràtiques, perquè el diàleg implica 
dialogar amb qui no pensa com tu.”

El delegat 
territorial del 
Penedès
En el marc de la descentralització 
administrativa de la Generalitat de 
Catalunya, els delegats/des territo-
rials hi tenen un paper preeminent. 
Els corresponen les funcions de re-
presentació permanent del Govern, 
d’informació dels principals progra-
mes d’actuació i plans d’inversió; la 
coordinació de les tasques dels òrgans 
territorials dels departaments; i en 
general  dirigir, impulsar, coordinar 
i supervisar l’activitat de la Delegació 
territorial.
El decret d’aplicació de l’article 155 de 
la Constitució espanyola que va apro-
var el Govern espanyol va comportar 
el cessament dels delegats territorials 
del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya a Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalu-
nya Central i Alt Pirineu i Aran. 

Ara que ja tenim de nou Govern de la 
Generalitat i l’article 155 sense efec-
te, el proper dimarts 3 de juliol seran 
nomenats els 7 delegats, però amb la 
gran i magnífica novetat per a tots 
nosaltres que també es nomenarà un 
vuitè delegat, el del Penedès, en com-
pliment de la modificació de la Llei de 
vegueries aprovada el 8 de febrer del 
2017
El delegat del Penedès haurà de tenir 
coneixement de l’actualitat dels 72 
municipis de la Vegueria i dels prin-
cipals projectes que estan en marxa 
amb l’objectiu de treballar amb trans-
parència i eficiència des de la Dele-
gació i des de les Oficines d’Atenció 
Ciutadana que s’obriran a Igualada, el 
Vendrell, Vilafranca i Vilanova, on la 
ciutadania podrà fer els tràmits i rebre 
els serveis pertinents de la Generalitat 
amb el màxim de proximitat, qualitat 
i satisfacció.
Des de la PVP donem la benvinguda 
al primer delegat territorial del Go-
vern de la Generalitat al Penedès, i 
demanem poder-hi tenir el més aviat 
possible una entrevista per conèixer 
quines són les seves intencions en el 
desplegament de la descentralització 
dels serveis, que ha de respondre a la 
nostra realitat plurinodal i que ha de 
permetre un empoderament real de la 
ciutadania, un nou model transversal 
d’administració digital i sense papers.
 També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

FÈLIX SIMON
pro Vegueria Penedès

El delegat del Penedès 
haurà de tenir coneixe-

ment de l’actualitat dels 72 
municipis de la Vegueria 



A rribats al tercer dels quatre anys 
del mandat 2015-2019, i més 
enllà de reconèixer el que s’ha 
fet bé, també és necessari ana-

litzar el que es podria fer millor.
En primer lloc Marc Castells, l’autoprocla-
mat com “l’alcalde més industrialista de 
Catalunya”, no ha portat ni una sola em-
presa industrial a Igualada, només hipe-
rasiàtics i grans supermercats. És cert que 
estem millorant l’oferta d’estudis universi-
taris a Igualada, malgrat haver perdut la 
UPC, però això és insuficient. El govern 
no ha afrontat els reptes que tenim com 
a ciutat: creació d’ocupació i de qualitat, 
un millor sistema de neteja i recollida de 
residus, habitatge social i un pla de con-
tenció per l’augment dels preus del lloguer, 
el transport públic, el futur del jovent, els 
alts impostos que paguem a la ciutat (dels 
més cars de tot Catalunya), un nou Pla Ur-
banístic que afronti les necessitats de la 
Igualada d’avui, la reactivació del comerç 
local, la recerca i la innovació en les petites 
i mitjanes empreses.... 
D’altra banda, no s’ha vist cap nova mesura 
rellevant per fer una Igualada més justa, on 
tothom tingui les mateixes oportunitats. Ni 
fiscalitat municipal progressiva, ni beques 
transport garantides pel 80% de les famí-
lies igualadines, ni parc d’habitatges en llo-
guer social que permeti a tothom accedir a 
l’habitatge a preus més assequibles. Molts 
barris, carrers, voreres, parcs i places con-
tinuen en mal estat, amb un nivell insufici-
ent de manteniment i neteja. La renovació 

urbana i d’equipaments no es planifica a 
llarg termini, ni arriba a tots els barris.
I davant de tot això, l’alcalde Castells ha 
apujat de forma innecessària uns impostos 
locals que comparativament ja són molt 
alts, com ara l’IBI. Els igualadins hem pa-
gat 875.000€ més a causa de la seva incapa-
citat de revisar la despesa de forma siste-
màtica i d’aconseguir una millor eficiència 
en l’ús dels recursos de tothom. 
És l’hora de fer una Igualada socialment 

més justa, basada en una economia local 
més innovadora i amb més futur, d’afron-
tar els reptes que tenim i fer-ho de manera 
responsable. No n’hi ha prou amb el màr-
queting de l’alcalde, ens calen polítiques 
transformadores que atenguin les necessi-
tats dels igualadins i igualadines. No po-
dem seguir vivint d’eslògans, frases grandi-
loqüents i proclames plenes de confeti. És 
l’hora de modernitzar Igualada, de crear la 
Igualada que ens mereixem.  
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Fem un salt endavant, 
modernitzem Igualada!

#L’enquesta de la setmana

Creus que la línia vermella de seguretat és una 
bona solució per ajudar a baixar l’accidentalitat a 
la C-15??

 Sí 41,5%  No 58,5%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com



LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI 
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades 
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.del lector

MARC CASTELLS

L’alcalde d’Igualada és, des d’ahir dijous, el nou President de la Di-
putació de Barcelona, un càrrec que fins l’actualitat només havien 
ocupat dos igualadins més. Enhorabona!.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

M’ÉS IGUAL SI M’ATRO-
PELLA UN COTXE
Judit Diez Galera

Benvolgut senyor director, aquesta 
va ser la frase que el meu fill hem va 
dir la setmana passada, plorant da-
vant de l’escola, entre estira i arronsa 
per no entrar a la seva escola a l’hora 
que jo l’agafava pel braç per què no 
s’escapés. L’hauria d’haver tret de l’es-
cola fa temps, però mai era tant greu 
i sempre estava feliç al centre segons 
les tutories. 
No va estar fins l’altre dia que hem 
va caure la vena dels ulls, a la reunió 
amb la tutora i la cap d’estudis el meu 
fill seguia sent feliç a l’escola segons 
elles, tot i que jo hi era un altre cop per 
queixar-me de que no estava content 
a l’escola i l’insultaven. No volia  anar 
a classe, tot i ser d’altes capacitats, tot 
i que cada dia ara m’assabento d’una 
cosa nova, com que a la piscina era 
el puto gordo, a classe puto chivato, al 
menjador ha acabat plorant més d’un 
cop per que li deien de tot a classe i 
s’ha amagat al bany, tot i ,... el meu 
fill m’han repetit que és feliç a l’es-
cola. Els professors, no passa res, no 
els facis cas, són bromes, sempre et 
queixes del mateix deixa’ls i juga amb 
els altres nens,... Vaig plantejar-me 
canviar-lo tampoc era tant greu, per 
que el meu fill a classe: es mostra feliç 
i content i es relaciona amb tots els 
nens.  Quan hi va haver matriculaci-
ons, m’ho vaig tornar a plantejar, i fi-
nalment li vaig dir mira l’any vinent, 
us canvien a tots de classe i serà com 
un cole nou, la seva resposta va ser: 
però els trobaré igualment al pati. I 
finalment va acceptar quedar-s’hi per 
no deixar sol, l’únic amic que té a la 
classe. El dia de l’entrevista a l’esco-

la, els vaig donar les gràcies per tot 
el que havien fet de cor (escoltar-nos, 
atendre’ns,... no sabia tot el que cada 
dia surt) però que el meu fill allà no 
seguiria el curs vinent, a tot això el 
meu fill li va canviar la cara, i vaig afe-
gir: I que més, mirant-lo a ell: no vull 
anar de colònies i no m’agrada aques-
ta escola. Va poder ser prou valent 
per dir, NO, no m’agrada estar aquí. 
En sortir i baixar les escales el meu 
fill va abraçar-me i em va dir: gràci-
es mama estic més content que si fos 
el meu aniversari. Des d’aquestes lle-
tres, vull agrair a tots els professors la 
tasca que fan, però girar l’esquena als 
nens fer veure que les coses no passen 
quan estan passant, negar a la cara 
dels pares que els nens de la classe i al 
menjador maltracten al teu fill, dient 
coses com: “és la seva percepció però, 
no, està molt ben reconegut a classe”, 
o “ són bromes que es gasten entre 
ells sense malícia” o “ bé es que a ve-
gades es queixa molt” o “no els ha de 
fer tant cas”,... o un sense si fi que ara 
veien i sentint el que sento de tant en 
tant,... no ajuda i ara em sento com a 
mare tant injusta amb el meu fill, sé 
que l’hauria d’haver tret molt abans. 
Callar les evidències no ajuda. I anar 
a buscar el nen a classe i dir-li sen-
se estar jo pressent que: “li expliques 
mentides a la mare per que et soluci-
oni els teus problemes, ... on estaràs 
millor que aquí,....” és d’una baixesa 
com a professors  que espanta, denota 
molt poca ètica professional. Sé que 
treballar amb nens és difícil, i molt 
sovint es perdent els papers, però als 
nens de primària, els agrada que els 
escoltin (hi ha uns que parlen molt 
i altres,... no tant. Però escoltar és 
per tots, i no fer discriminacions en-
tre alumnes més macos i no tant,...). 
Vull agrair-los sempre el temps, les 

tutories i la feina ben feta, les hores 
dedicades en festivals, manualitats... 
però amb el meu fill no ha estat sufi-
cient, i menys si entre els professors 
no escolten els alumnes i pensen que 
les seves queixes són pesades, repe-
titives, infundades,... El meu fill vol 
anar a una escola: “Que hi hagi pocs 
nens, Que tingui extraescolar i fama 
de ser un bon cole. Que es treballi bé. 
Que els nens no siguin mal educats i 
els professor siguin bones persones”. 
Si tenen els mateixos problemes que 
el meu fill, no esperin tant, jo ho hau-
ria d’haver fet fa temps, i cada cop 
que tenia que cosir les butxaques de 
la bata per estirades preguntar més, 
insistir més i no ser una animadora 
sociocultural, defensant nens, profes-
sors i minimitzant els problemes per 
davant del meu propi fill. Educar els 
nens en valors ètics, que no insultin, 
es respectin,... segueixo pensant que 
és positiu. Però potser, cada cop som 
menys. Ara la pregunta és, quina es-
cola de primària compleix els requi-
sits que demana el meu fill?. Sembla 
que no gaires. (Segons inspecció hi 
ha un munt de casos a primària!)I 
que fan vostès a tot això!!! Per a què 
serveixen!!!! 
Potser, eduquem amb materialismes, 
objectes, coses, estereotips, i els nens 
que no són així, no són gaire ben vis-
tos ni acceptats. I els pares tampoc!! 
I per més cromos que portis, i vul-
guis semblar-te a ells, mai ets prou 
bo. Bon estiu a totes les mares i pa-
res, dediqueu més temps per jugar i 
estar amb ells, el temps és l’únic que, 
no es pot comprar. Primària i assetja-
ment escolar, cada cop són paraules 
més habituals. “En la casa se aprende 
a: Saludar, dar las gracias, ser limpio, 
ser honesto, ser puntual, ser correcto, 
hablar bien, no decir groserías, res-

petar a los semejantes y a los no tan 
semejantes, ser solidario, comer con la 
boca cerrada, no robar, no mentir, cui-
dar la propiedad y la propiedad ajena, 
ser organizado. En la escuela se apren-
de:Matemáticas, lenguaje, ciencias, 
estudios sociales, inglés, geometría y 
se refuerzan los valores que los padres 
y madres han inculcado en sus hijos”. 
Pepe Mújica

MÚSICA PER LA 
LLIBERTAT
Josep Marí i Llacuna

Eventualment solem assistir davant 
l´antic cinema del  Kursal amb la tro-
bada per  la “música per la llibertat”. 
Aquest passat dissabte a les acaballes 
del “cant dels ocells” un ou que pro-
venia d´un balcó va impactar de ple 
a la meva esposa  sense més conse-
qüències que la brutícia. Sense vo-
ler-ho vàrem tenir un protagonisme 
inesperat.
Directe a casa, la dutxa i la rentadora 
van solucionar aquest petit incident. 
Ens diuen que no és la primera vega-
da. Sens dubte aquests fets no ha fet 
minvar l´ assistència.
Al marge de les idees polítiques són 
molts que no accepten la situació 
d´aquesta presó preventiva de tots els 
presos polítics.
Com a gent civilitzada, sense ressen-
timent cal diàleg i respecte o si voleu 
respecte i després diàleg. No falta ser 
agressiu i en aquest punt faig el con-
vit a l´autor/s a una trobada amical.
En el mateix carrer St. Magí hi ha el 
bar la Penya on tenen el meu telèfon 
i us  convido a un tallat  per un canvi 
d´opinions.  Qui sap si a la sortida hi 
ha una efusiva encaixada de mans.
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L ’inquilí de la Moncloa 
declarava dimarts que 
el que hem de fer els 
catalans és “pasar pá-

gina del uno de octubre”. Si 
una cosa tinc clara, és que l’u 
d’octubre, els ciutadans de Ca-

talunya ens vàrem guanyar –amb escreix- el 
dret a ser independents.... el dia que tinguem 
majoria de vots.
El que va passar l’u d’octubre va ser molt seriós. 
Mai en la història recent d’Europa, tants ciuta-
dans s’han organitzat i, tot prescindint de l’Es-
tat, han manifestat de forma tan clara i pacífica 
la seva voluntat. Mai un poble ha resistit tan es-
toicament les pallisses d’unes forces d’ocupació 
–dopades amb diners, vacances, festes i altres 
coses- enviades a Catalunya des de racons d’Es-
panya molt allunyats, per tal de fer por i aplicar 
tota la brutalitat repressora, contra un poble in-
defens i pacífic. Més de mil ferits donen fe de la 
brutalitat de l’Estat.

Aquell dia, els catalans ens vàrem sentir lliures. 
L’Estat borbònic no va poder impedir que vo-
téssim en massa i fent hores de cua, en favor 
d’esdevenir una República independent. I dos 
dies després, el 3 d’octubre, vàrem tornar a ser 
lliures foragitant de carrers, places, carreteres i 
vies de tren tot vestigi de l’Estat.  
El vespre del dia u d’octubre, l’aleshores ocu-
pant de la Moncloa, M. Rajoy, declarava solem-
nement que “en Catalunya no ha habido nin-
gún referéndum” però el seu grup -declarat  en 
sentència judicial estructura organitzada com a 
banda- posava en marxa un Artículo 155 per 
tal de foragitar el legítim govern de la Genera-
litat de Catalunya. Una mesura tan extrema que 
mai, ni en els anys més sanguinaris d’ETA, s’ha-
via posat en marxa.
Per si amb més de mil ferits no n’hi havia prou 
per guanyar-nos el dret a proclamar la Repú-
blica, els aparells judicials de l’Estat mantenen 
a nou persones empresonades i a sis exiliades, 
només amb la intenció de fer-nos por i, tal ve-
gada, per utilitzar-los com a moneda de canvi 
–com a hostatges- per tal de fer-nos renunciar 
als nostres drets ciutadans.
En Pedro Sánchez està ben errat si es pensa que 
nosaltres oblidarem el que representa l’u d’octu-
bre. Aquell dia va canviar el curs de la història 
i, que ell no ho sàpiga veure, no és pas motiu 
perquè nosaltres acceptem passar pàgina. 
Com diu el “seu” ministre d’Exteriors “para cu-
rar una herida antes hay que desinfectarla”. Que 
comenci el president del govern demanant per-
dó per les agressions l’u d’octubre, que segueixi 
el Borbó demanant perdó pel seu discurs i que 
buidin d’una vegada per totes les presos espa-
nyoles de presos polítics catalans.
Potser els podríem perdonar, però oblidar, no 
oblidarem mai aquell u d’octubre. Mai. 

Mai en la història recent d’Europa, 
tants ciutadans s’han organitzat i, tot 
prescindint de l’Estat, han manifestat 

de forma tan clara i pacífica 
la seva voluntat

JOSEP M. CARRERAS

Ni oblit ni perdó Sibil·la cumana

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Prop de Nàpols hi ha les 
ruïnes de Cumes, una 
antiga ciutat grega on, 
segons la tradició, hi 

vivia una Sibil·la, sacerdotessa 
d’Apol·lo que, en contacte amb 
el déu, podia predir el futur. Era 

consultada per reis i nobles abans d’emprendre 
una acció que havia de re-
vertir en el benestar de tot 
el poble romà. Les respostes, 
però, no sempre eren clares i 
podien prestar-se a diverses 
interpretacions segons fos el 
resultat de la gestió iniciada.
Sempre m’han cridat l’aten-
ció aquests personatges mis-
teriosos –poden ser sants o 
bruixes- a qui s’atribueixen 
poders que no tenim la resta 
de mortals, especialment en 
tot allò que fa referència a 
l’esdevenir de les nostres vi-
des en el futur.
Dic tot això perquè m’agra-
daria poder fer a la Sibil·la 
dues preguntes que són a 
l’ordre del dia a la nostra so-
cietat. En primer lloc, vol-
dria esbrinar què passa pel 
cervell d’un agressor sexu-
al que, com en el cas de la 
Manada, és capaç de gaudir 
del sofriment d’una persona 
feble i sotmesa que no pot 
fer res per aturar la violència que s’exerceix so-
bre ella. A més de la degradació del seu cos, el 
trauma que es genera en el seu ànim pot deixar 
seqüeles per a tota la vida. Per això no puc enten-
dre que a uns agressors que han destrossat la vida 
d’una noia se’ls deixi en llibertat després d’haver 
estat condemnats. Si és veritat la frase atribuïda a 
Plaute que “l’home és un llop per a l’home”, ¿què 
pot ser quan es tracta de cinc energúmens atacant 

una pobra noia desprotegida? No pot ser un ate-
nuant ni en el cas que la noia anés beguda –que 
no ho sé- o fins i tot que no oposés resistència –
que tampoc-. La brutalitat exercida fa evident que 
de cap manera va ser una relació consentida. 
Però no es tracta només d’aquest cas. Estem bana-
litzant les relacions sexuals com a mers actes fí-
sics i esporàdics. El fet de deixar uns violadors en 

llibertat és gairebé una invi-
tació a altres esperits malalts 
que poden prendre´ls com a 
models. Potser per això algú 
ja ha comentat aquests dies 
que els membres de la Mana-
da son vuit: cinc violadors i 
tres jutges.
Crec que mai l’administra-
ció de justícia havia arribat 
a nivells tan baixos de cre-
dibilitat. Les actuacions es-
mentades contrasten amb 
les que tenen relació amb els 
independentistes empreso-
nats. Ara ja és ferma l’acu-
sació de rebel·lió, malver-
sació i desobediència. Però 
no poden fer altra cosa. La 
seva arrogància els impedeix 
rectificar i mantindran les 
seves posicions fins al final. 
I si els tribunals estrangers 
no veuen indicis de delicte, 
seran acusats de parcialitat 
o incompetència. Per aquest 
motiu també, deixeu-me 

que dubti que hi hagi un acostament dels presos 
a Catalunya. En la tensió que vivim, la presència 
dels empresonats comportaria actes de protesta. 
I a un any de les eleccions, els partits unionis-
tes no es poden permetre cap signe de debilitat 
o condescendència. Encara que sigui per raons 
humanitàries. Per això, i sense ser la Sibil·la, dei-
xeu-me pronosticar una tardor calenta quan hi 
hagi la vista oral dels judicis. 
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Avui 
comença tot 
de nou
Avui és el primer dia de la nostra nova vida. 
Avui Gas Natural Fenosa reneix amb més energia 
que mai. Com una nova companyia. Més flexible, 
més àgil i més propera.

Avui Gas Natural Fenosa 
és Naturgy.

ACPC_Veu_L-Anoia_(250x370).indd   1 25/6/18   10:33
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“Amb tot el tema del 
procés sobiranista, no-
saltres no hem criticat 
ningú, ni hem multat 
ningú. No hem volgut 

posar més llenya al foc. 
Sabem en quina 
població estem”

Teo Romero, alcalde de Montbui des de 1995.

Teo Romero: “S’han fet moltes coses a Montbui, però aquest 
any l’Ajuntament ja no deurà ni un euro als bancs”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

T eo Romero és alcalde 
de Santa Margarida 
de Montbui pel PSC 

des de 1995. Sempre ha gau-
dit d’una còmoda majoria ab-
soluta en el consistori, que va 
repetir en els darrers comicis 
de 2015, si bé amb una quanti-
tat menor de vots i un regidor 
menys. Amb ell hem repassat 
els darrers projectes del govern 
municipal, i com s’albiren les 
properes eleccions municipals 
de 2019.

Montbui ha viscut una impor-
tant transformació urbanísti-
ca i de serveis. A un any vista 
de les eleccions, heu complert 
el programa electoral?
En una gran part, sí. Ha estat 
un mandat en què ens ha pre-
ocupat molt la inactivitat del 
Govern de la Generalitat, per-
què com tothom sap només hi 
ha hagut un tema i molt poca 
gestió, i això ha afectat molt a 
tots els ajuntaments del país. 
Tot i això hem pogut avançar en 
tots els temes que teníem plan-
tejats. Tenim molt avançat el 
POUM, ara estem fent les dar-
reres trobades de participació 
abans d’enviar-lo a Urbanisme. 
També estem endegant projec-
tes d’obertura de carrers que 
necessitaven alguns enderrocs, 
com als carrers Sant Jaume o la 
Tossa. També està molt avançat 
el projecte del camí de vianants 
de connexió entre el nucli urbà 
i l’antic. Al mateix temps tenim 
encarrilat el nostre projecte de 
Parc Fluvial al riu Anoia, molt 
lligat amb el projecte de la Di-
putació de Barcelona de les 
Vies Blaves, al qual donem tot 
el suport. Finalment, cal des-
tacar també el projecte d’una 
residència per a la tercera edat,  
amb preus assequibles per a les 
famílies de Montbui.

Aquest darrer és un tema 
que ja porta molts anys par-
lant-se, a la finca La Solana. 

Com és que tot està essent 
tant lent?
Miri, doncs llàstima de la ges-
tió aturada de la Generalitat. 
El que volem i necessitem són  
places concertades. Ara te-
nim un Centre de Dia al nucli 
antic amb 35 places i ara n’hem 
aconseguit deu de concertades. 
De la residència ja en tenim la 
ubicació definitiva, molt urba-
na, i el que volem és que tingui 
50 places concertades. Això és 
fonamental. No podem fer els 
números de la mateixa mane-
ra si són places privades, que si 
són concertades. Els costos no 
són els mateixos. Espero que 
en pocs mesos comencin les 
obres de la residència. 

Per tot això cal tenir diners 
a la caixa. Quin és el deute 
municipal?
Aquest any Montbui es queda-
rà sense deute amb els bancs. 
Tot el que veiem al nostre 
municipi, com Mont-Agora, 
MontAqua, està pagat, en gran 
part per subvencions molt im-
portants, que per fi vam co-
brar. També teníem un estalvi 
de l’Ajuntament. D’altra banda, 
són instal·lacions que es man-
tenen per sí mateixes, a través 
dels carnets d’abonaments, en-
trades de cinema, els ingressos 
dels bars... Fins i tot en algun 
cas es generen beneficis. No cal 
una aportació municipal desta-
cada. Aconseguir que, després 
de tot el que hem fet a Montbui 
en els darrers anys, no hi hagi 
ni un sol euro de deute amb 
els bancs, és un gran èxit. Ara 
mateix tenim més de 4 milions 
d’euros de superàvit en comp-
tes bancaris, i preferim cancel-
lar el deute. 

Aviat Montbui tindrà un nou 
pont, el de la connexió d’Igua-
lada amb la Ronda Sud. Sem-
bla que heu presentat al·lega-
cions perquè no esteu d’acord 
amb detalls del projecte...
Sí, pensem que és una zona 
molt ben encarada al sud, i que 
té molt futur per al nostre mu-

nicipi. No és que ho estiguem 
mirant només per a Montbui, 
sinó tenint una visió àmplia, 
de ciutat gran. Hem tingut a 
Mont-Àgora una trobada amb 
representants polítics, agents 
socioeconòmics i tècnics per 
parlar d’aquesta visió de la Con-
ca en conjunt. Hauríem d’avan-
çar cap a una planificació ur-
banística conjunta, per afavorir 
a tots. I en això és fonamental 
debatre per on han  d’anar les 
infraestructures viàries. 

Ara mateix la Ronda Sud 
pràcticament només benefi-
cia Montbui.
És que només se n’ha fet la 
meitat. Nosaltres volem que 
s’acabi tota. Sí que ens ha anat 
molt bé, estàvem en un cul de 
sac, i per a nosaltres ha estat 
una porta oberta al món. Però 
insisteixo que falta la meitat de 
la Ronda, direcció Lleida. Hi 
havia la promesa d’acabar-la, 
i la Generalitat la incomplert. 
El ramal amb Igualada el ve-
iem bé, però s’ha de fer en unes 
condicions útils per a tothom. 
No volem una gran trinxera 
de molts metres d’alçada que 
sigui una ferida en el territori. 
Interessaria que, amb els anys, 
aquesta carretera pogués tenir 
el mateix servei que ha tingut la 
carretera de Valls, convertir-la 

en un bulevard... Seria de tenir 
molt poca visió fixar-se només 
en beneficis electorals a curt 
termini. Tard o d’hora la ciutat 
haurà de créixer, i la proposta 
que se’ns presenta serà més un 
entrebanc que una solució.

Montbui és un municipi amb 
sentiments polítics molt dife-
rents, en el moment que està 
vivint el país. Està clar que no 
pensa el mateix el nucli urbà 
que l’antic. Com es veu això a 
l’Ajuntament?
Amb crides a la convivència 
i amb actitud pacífica, no en-
trant mai a debatre amb els 
assumptes més radicals, d’una 
banda o de l’altra. Jo mateix, a 
nivell personal i familiar, he 
patit algunes conseqüències 
d’això, d’actituds radicals. No 
les he volgudes utilitzar mai. 
L’espai públic és de tothom, 
amb les autoritzacions opor-
tunes, amb el civisme neces-
sari. Nosaltres no hem partici-
pat de res de tot això, no hem 
criticat ningú, ni hem multat 
ningú. No hem volgut posar 
més llenya al foc. Sabem en 
quina població estem. Volem 
pau i convivència. Crec que 
caldria tornar a tenir un cert 
seny, i celebrar ara el moment 
en què ens trobem.

“M’agradaria poder 
acabar els projectes, 
sempre que els meus 

companys així ho 
vulguin, i els ciuta-
dans ens donin la 
seva confiança”

“El ramal amb Igua-
lada el veiem bé, però 

s’ha de fer en unes 
condicions útils per a 
tothom. No volem una 
gran trinxera de molts 

metres d’alçada que 
sigui una ferida 
en el territori”

Creu que el govern del PSOE 
beneficiarà també l’indepen-
dentisme?
Han passat coses en l’àmbit del 
govern central que són molt 
interessants, però també estan 
passant a Catalunya. Vull apro-
fitar per felicitar a les dues con-
selleres igualadines de la Ge-
neralitat. Sóc conscient de les 
seves bones capacitats de gestió 
i per això estic convençut que 
començarem a preocupar-nos 
primer per als problemes de 
tots els catalans.  Miri, la repú-
blica, la independència, vin-
dran si algun dia han de venir, 
més endavant. Ara cal treballar 
els problemes de la gent. Per 
això penso que amb els canvis 
que hi ha hagut tot ha de ser-
vir per apropar. Com a mínim, 
ha d’haver-hi diàleg, buscant la 
igualtat de tots. 

Té intenció de tornar-se 
a presentar a les properes 
eleccions?
Com ja he dit, estem ara aca-
bant de perfilar els darrers 
projectes del model de ciutat 
que sempre hem plantejat. 
A mi m’agradaria poder-los 
acabar, sempre que els meus 
companys així ho vulguin, 
i els ciutadans ens donin la 
seva confiança. Sóc consci-
ent, però, que ha d’haver-hi 
relleus. El més important són 
els projectes. 

Molts rivals, no té, a 
l’oposició...
No és un tema de rivalitats. 
Si ho estiguéssim fent molt 
malament, hi hauria crítiques 
molt sovint, i això, en general, 
no s’ha produït. Ara bé, quan 
s’apropen les eleccions la tem-
peratura puja uns quants 
graus, i sempre hi ha casos 
d’intents de desprestigi per-
sonal, però ja hi estem acos-
tumats. Nosaltres confiem en 
el nostre projecte de trans-
formació social de Montbui. 
Estem contents d’aconseguir 
per al nostre municipi millors 
serveis i més qualitat de vida.
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“Cal no abandonar mai 
ni la tasca ni 

l’esperança”, va dir 
Castells en el seu 

discurs recordant una 
frase de Pompeu Fabra

La família de Marc Castells -a la dreta- no es va voler perdre el ple d’investidura.

És el tercer igualadí en arribar a la presidència de la corporació, després de Pere Dalmases (1867-68) i Antoni Dalmau (1982-87)

Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, ha estat 
escollit, aquest dijous, 

nou president de la Diputació 
de Barcelona, el desè en de-
mocràcia i el 24è des que Prat 
de la Riba va assolir la presi-
dència l’any 1907. És la tercera 
ocasió en què un igualadí ocu-
pa aquest càrrec, després de 
Pere Dalmases, president no 
escollit en democràcia entre 
1867 i 1868, i Antoni Dalmau 
i Ribalta, entre 1982 i 1987.
El ple d’investidura de Marc 
Castells va comptar amb la 
presència d’una àmplia repre-
sentació d’alcaldes i societat  
civil de la província de Barce-
lona. Entre ells, alguns alcal-
des de la comarca, la conselle-
ra igualadina Àngels Chacón, 
el president del Consell Co-
marcal Xavier Boquete, i els 
presidents de la UEA i Fira 
d’Igualada, Blai Paco i Joan 
Domènech, a més dels pares, 
sogres, la dona i els dos fills 
del ja President de la Diputa-
ció de Barcelona.
Tot el ple d’investidura es va 
poder veure per Youtube grà-
cies a les imatges que propor-
cionava la pròpia Diputació, 
si bé els usuaris van ser molt 
pocs, i la mitjana va ser de 
quinze.

Cap vot en contra
Castells va rebre 33 vots a fa-
vor dels diputats, tres nuls i set 
vots en blanc, i va prometre  
el càrrec “per imperatiu legal, 
amb lleialtat al poble de Cata-
lunya, per l’alliberament dels 
presos polítics i pel retorn dels 
exiliats”. A més, durant la seva 
intervenció, va manifestar que 
“no vull oblidar-me, ni avui 
ni mai, no ho faré mai, de les 
persones que si no estiguessin 
injustament empresonades 

o a l’exili amb tota seguretat 
avui serien aquí per acom-
panyar-nos”, afegint que “els 
tenim més presents que mai i 
els trobem molt, moltíssim, a 
faltar”.

Arrels profundes d’igualadí
En el seu primer discurs, Marc 
Castells va dir que “em sento 
igualadí d’arrels profundes, 
intentaré sempre correspon-
dre la meva ciutat”. Va tenir 
també paraules per la seva 
família, especialment el pare 
i la mare, recordant la seva 
família que va venir de fora 
de Catalunya a treballar aquí. 
“Qui hagués dit que avui el 
seu nét seria alcalde d’Igua-
lada i president de la Dipu-
tació”, deia Castells, qui va 
tenir també un record pels 
anteriors presidents Esteve 
i Conesa, “uns referents del 
municipalisme”.
L’alcalde d’Igualada va fer un 
repàs als set anys que ha es-
tat diputat i vicepresident de 
la corporació, destacant l’im-
puls del Programa de Cultu-
ra Emprenedora a l’Escola, 
el Servei d’Intermediació de 
Deutes Hipotecaris (SIDH) i 
el projecte de Vies Blaves. Va 
destacar els primers objectius 
del govern actual de la cor-
poració: “la igualtat d’opor-
tunitats de totes les persones, 
l’equilibri territorial entre 
comarques i municipis, el 
desenvolupament econòmic, 
la vertebració de polítiques 
de de cohesió social i de mi-
llora de la qualitat de vida, el 

respecte i la preservació de 
l’entorn i el suport a munici-
pis i comarques”.
Marc Castells també va fer 
referència als projectes de 
futur que, en aquest darrer 
any, pensa posar-hi èmfasi. 
Són “la instal·lació de la fi-
bra òptica a les nostres car-
reteres, els plans zonals, la 
connectivitat i molts d’altres, 
destacant, també, l’exercici de 

Castells és felicitat per l’igualadí Antoni Dalmau, expresident de la Diputació, al costat del també expre-
sident Manuel Royes,  i amb la presència de la consellera d’Empresa, la igualadina Àngels Chacón.

transparència i rendiment de 
comptes d’aquesta institució, 
l’aposta per la innovació i la 
millora constant dels serveis 
públics que oferirem als go-
verns locals”.
Va acabar el seu discurs  fent 
referència a “l’esperit de la 
Mancomunitat de Catalu-
nya”, de principis del segle 
XX, qualificant-la com “una 
de les èpoques més glorio-
ses d’aquesta institució”, en 
la qual Enric Prat de la Riba, 
va ser capaç “d’articular, al 
seu voltant, figures cabdals, 
les millors de totes les seves 
especialitats, figures que mal-
grat moltes d’elles eren allu-
nyades ideològicament, va 
ser capaç de liderar-les”.

Un any en el càrrec

Castells serà president de la 
Diputació de Barcelona -càr-
rec considerat oficiosament 
el tercer del país, per darrere 
del President de la Generali-
tat i el del President del Parla-
ment- fins a les properes elec-
cions municipals, el maig de 
l’any que ve. Per a ser diputat 
provincial o president cal ser 
alcalde o regidor, de manera 
que  Castells seguirà essent 
alcalde d’Igualada. 
Per a que tingui opcions de 
repetir més enllà de les pro-
peres eleccions, caldrà que 
el PDeCAT sigui la formació 
amb més vots en els 33 pobles 
de l’Anoia i a Collbató, que 
configuren el Partit Judicial 
d’Igualada, que és per on es 
regeix la distribució d’escons 
a la Diputació de Barcelona.

“Em sento igualadí 
d’arrels profundes, 

intentaré sempre co-
rrespondre la meva 

ciutat”, va dir el Presi-
dent Castells en el seu 

primer discurs

Mercè Conesa i Marc Castells, presidents sortint i entrant.
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Imatge virtual de la futura residència. / ARXIU

La ciutat concedeix 
a la UdL els terrenys 

per a que construeixi i 
gestioni la residència 

durant 40 anys

La residència d’estudiants a l’antic 
Hospital serà una realitat el 2021

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L lum verda del ple mu-
nicipal d’Igualada a la 
futura residència d’es-

tudiants que la Universitat de 
Lleida (UdL) tindrà als ter-
renys de l’antic Hospital Co-
marcal. Dimarts, 20 dels 21 
regidors del consistori -tots 
menys el regidor de la con-
fluència d’esquerres Decidim- 
van aprovar  la concessió, per 
un màxim de 40 anys, de l’usu-
fructe del terreny de 1.560 m2 
a la UdL perquè aquesta hi 
pugui construir i explotar una 
residència d’estudiants.

58 llits
La residència que es projecta, 
de la qual ja se n’ha enllestit 
el Pla Funcional que determi-
na les necessitats que haurà 
de cobrir, preveu un edifici 
de planta baixa i tres plantes 
superiors amb un sostre edi-
ficable de 2.000 m2, d’acord 
amb el planejament existent.
La previsió és dotar-la inici-
alment d’una capacitat de 58 
llits, distribuïts en 44 habitaci-
ons individuals i 7 de dobles, 
així com dels serveis com-
plementaris corresponents, 
com ara una zona d’estar, un 
menjador, una cuina comuni-
tària gestionada pels residents, 
una sala de treball o una zona 
d’estudi, entre altres. També 
tindrà un bar restaurant inde-
pendent a peu de carrer.
L’alcalde Marc Castells deia 
dimecres als periodistes que 
“en els propers dies el Consell 

de Govern de la UdL aprova-
rà el projecte, de manera que 
les obres començaran a prin-
cipis del 2019. És previst que 
l’edifici sigui en funcionament 
l’inici del 2021. Aquesta resi-
dència donarà resposta a la 
creixent demanda d’habitatge 
per part d’un nombre cada 
cop més gran d’alumnes i pro-
fessors universitaris a la nos-
tra ciutat. Igualada serà una 
ciutat universitària de primer 
ordre molt aviat”. En aquest 
sentit, aquest proper setembre 
210 alumnes nous vindran al 
Campus d’Igualada, dels quals 
aproximadament un 75% se-
ran de fora. 
La residència allotjarà prin-
cipalment membres de la 
comunitat universitària –es-
tudiants de grau, professors, 
doctorands o investigadors– 
tot i que, fora del calendari 
lectiu, es valorarà obrir-la al 
públic general. Castells afegia 
que “es pot donar el cas, per 
exemple, que durant l’estiu es 
pugui utilitzar la residència 
per als participants a l’Euro-
pean Balloon Festival, o per a  
acollir els protagonistes d’al-
tres activitats”.  

Crítiques a Decidim
Si bé la immensa majoria dels 

grups polítics del consistori 
veu amb bons ulls aquest pro-
jecte, no és el cas de Decidim 
Igualada. El seu regidor, Dario 
Castañé, diu que la residència 
“ni farà ciutat universitària, ni 
resol el problema de lloguers 
per a tots els i les estudiants 
d’Igualada. A més, una re-
sidència amb una concessió 
demanial, com és aquesta cas, 
és a efectes pràctics, una pri-
vatització”. 
Castañé recalca que “una re-
sidència en una ciutat que 
no ha resolt el seu problema 
d’habitatge, amb milers de pi-
sos buits, és generar un greu-
ge comparatiu pels estudiants 
igualadins”. En el torn de rè-
plica, Castañé va afegir que hi 
votaven en contra però “sense 
posar en dubte l’impacte posi-
tiu del projecte universitari en 
conjunt, però que no podien 
compartir aquesta proposta 
sense acompanyar-la de me-
sures efectives per solucionar 
el problema de lloguer”.
El regidor va afirmar que una 
residència d’estudiants no fa 
ciutat universitària “perquè 
tots els beneficis directes se’ls 
endurà la concessionària, que 
no haurà de pagar cap cànon, 
i perquè els beneficis “indi-
rectes” es concentraran en la 
zona, sense repercutir a la res-
ta de la ciutat”.
Castañé va reclamar “menys 
residències i més habitatge as-
sequible, hi ha haurà més op-
cions i més beneficis per a tots, 
no només per a una empresa”. 

Mireia Duran, nova 
regidora del PDeCAT a 
Igualada

En el ple de dimarts es va ofi-
cialitzar l’entrada de la infer-
mera igualadina Mireia Du-
ran com a nova regidora de 
l’Ajuntament. Duran formarà 
part del govern del PDeCAT, 
en tant que substitueix Àn-
gels Chacón, que va deixar el 
consistori per assumir la Con-
selleria d’Empresa de la Gene-
ralitat.

La CUP demana més 
diners a les entitats per 
la Festa Major

La CUP Igualada ha demanat 
al govern municipal que desti-
ni un percentatge més alt de la 
despesa de les festes a entitats 
i cultura popular. Els anticapi-
talistes assenyalen que el pres-
supost destinat a aquests as-
sociacions no ha variat en els 
darrers tres anys i continua en 
el 10% del total. Posen d’exem-
ple les activitats de La Coll@
nada, que representen un 20% 
del total, però que en canvi 
només reben el 4% dels diners 
que  costa la Festa Major.
La formació també critica que 
“malgrat les demandes i pro-
postes de nombroses entitats 
en les darreres edicions, no 
s’ha fet cap esforç per modi-
ficar aspectes relacionats amb 
els criteris de les actuacions de 
Festa Major o bé per no entor-
pir l’espai de cercaviles i cul-
tura popular”. A més, la CUP 
constata que “no s’ha avançat 
gens en relació al model de 
gestió de la festa que s’havia 
reclamat en anys anteriors i 
que la festa continua necessi-
tant un replantejament a fons 
per tal de prioritzar les entitats 
que fan possible la Festa Ma-
jor”.
En l’informe publicat, la for-
mació d’esquerres també cri-
tica l’alt cost que va suposar 
l’any passat el pregó de festes, 
en què s’hi van destinar 26.000 
euros, el 10% del pressupost 
de tota la Festa Major. El grup 
també mostra la seva preocu-
pació per l’augment de la des-
pesa en sonorització, que ha 
passat de 9,5% total al 27,5%.

L’Ajuntament aprova 
una moció del PP que 
demana el desdobla-
ment de la C-15

El ple municipal de dimarts va 
debatre fins a cinc mocions o 
propostes. Les més interessants 
van ser una presentada pel PP, 
que demanava el desdobla-
ment de la carretera C-15 en 
format d’autovia. La moció va 
acabar aprovant-se amb el vot 
del regidor del PP Joan Agra-
munt i els tres del PAC. Es van 
abstenir tots els altres grups. 
També es va aprovar per una-
nimitat una moció presentada 
pel PSC de “Rebuig a la decisió 
judicial d’alliberar La Mana-
da i per exigir que es continuï 
desenvolupant el Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere”.

Les JERC demanen a 
Castells que compleixi 
la promesa d’expulsar 
Monbus d’Igualada

Les JERC Igualada recorden 
que l’alcalde Marc Castells va 
prometre el rescat de la con-
cessió a la Hispano Iguala-
dina-Monbus el passat 24 de 
novembre del 2017 i demanen 
que “un cop ja hi ha govern 
l’alcalde compleixi la seva pro-
mesa”. Tot i així el jovent repu-
blicà recorda que “Castells ja va 
prometre a l’any 2011 que ex-
pulsaria a Monbus i no només 
no ho va fer sinó que va pactar 
amb l’empresa i la va protegir 
durant molts anys” i confien 
que aquest cop “els igualadins 
tinguem més sort i Castells ens 
sorprengui complint la seva 
promesa”.
Les joventuts d’ERC recorden 
que “en 6 anys s’han cremat 6 
busos” i que l’estat dels vehi-
cles de Monbus és “totalment 
precari i insegur” tal i com “es 
va demostrar a l’auditoria del 
passat octubre que constata-
va de manera objectiva que 2 
de cada 10 busos de l’empresa 
gallega no passen la ITV re-
glamentaria. Això vol dir que 
durant el dia hi ha 4 busos que 
transporten gent sense les ga-
ranties mínimes de seguretat” 
i asseguren que “anar amb la 
Hispano Igualadina és com ju-
gar a la ruleta russa.
Les JERC “hem avisat moltís-
sims cops que tard o d’hora 
passaria una desgràcia, i han 
anat passant amb l’incendi de 
diversos busos. Què més ha 
de passar perquè Castells es 
decideixi a expulsar a aquesta 
empresa?”, es pregunten els re-
publicans. 



L’obertura del su-
permercat, de 1.102 
metres quadrats, ha 
suposat la creació de 

36 llocs de treball

Mestral i Montclar es fusionen i 
passaran a ser mixtes el proper curs
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E ls col·legis Mestral i 
Montclar es fusiona-
ran a partir del curs 

que ve i es convertiran així en 
les primeres escoles vincula-
des a l’Opus Dei a Catalunya 
i gestionades per l’Institu-
ció Familiar d’Educació que 
comptaran amb una forma-
ció mixta. Fins ara, només 
els nens i nenes d’educació 
infantil compartien classe, un 
sistema s’incorporarà tam-
bé a primària, secundària i 
batxillerat a partir del curs 
2018-2019. Fonts del centre 
han comunicat que el Mont-
clar acollirà les aules d’infan-
til i primària i el Mestral les 
d’ESO i Batxillerat.

El principal motiu per la fu-
sió dels dos col·legis és eco-
nòmic. La normativa actual 
exigeix que un mínim de 
20 alumnes a primària i 25 
a secundària per classe per 
poder mantenir el concert, 
i actualment estava en risc 
poder aconseguir aquestes 
xifres, sobretot en l’educació 
primària. Segons dades de 

crític.cat, el curs 2015-2016, 
el Montclar va rebre 765.000 
euros i el Mestral 663.000 de 
la Generalitat, una quanti-
tat que podia estar en risc de 
cara als pròxims cursos.
Aquesta decisió també impli-
ca altres novetats. També per 
primera vegada, professores 
donaran classe a nens i pro-
fessors a nenes. 

REDACCIÓ / LA VEU 

La marca Consum va 
obrir ahir dijous el seu 
supermercat a la plaça 

de Cal Font a Igualada. Amb 
una inversió de 2,4 milions 
d’euros, el nou establiment ha 
suposat la creació de 36 llocs 
de treball especialitzat. Amb 
aquesta obertura a Igualada, 
Consum arriba als
82 supermercats a la provín-
cia de Barcelona, i un total 
de 189 botigues a Catalunya, 
entre pròpies i franquícies 
Charter.
El nou establiment, ubicat al 
carrer de l’Aurora, núm. 98, 
compta amb 1.102 m2 de su-
perfície i un horari d’atenció 
al públic, de dilluns a dissabte
de 9.00 a 21.00 hores. Dispo-
sa de servei de compra a do-
micili i d’aparcament gratuït 
per als clients. A més, compta 
amb atenció personalitzada 
en peixateria, xarcuteria i car-
nisseria, secció de fruita i ver-
dura al detall, forn i la secció 
de perfumeria de Consum, 
amb atenció personalitzada i 
les marques exclusives Kyrey, 
Kyrey for Men, Kyrey Pharma 
i Consum Kids.
La nova obertura d’Iguala-
da fa servir un model pioner 
d’instal·lacions frigorífiques 
de temperatura negativa, 
alimentades amb CO2, que 
permet reduir les emissions 
de gasos d’efecte d’hiverna-
cle i que consumeix un 40% 

Consum va obrir portes ahir a Cal 
Font amb una inversió de 2 milions

menys d’energia respecte d’un 
supermercat convencional. 
Una de cada tres instal·lacions 
d’aquest tipus a Espanya és a 
Consum. A més, estan inclo-
sos dins de la xarxa de super-
mercats ecoeficients, que re-
presenta el 75% del total de 
supermercats propis.
Els més de 3 milions de so-
cis-clients de la Cooperativa 
es beneficien dels avantatges 
i descomptes de pertànyer 
al programa de fidelització 
de “Món Consum”. Aquest 
programa reuneix tots els 
avantatges i serveis exclusius 
i personalitzats de cada so-
ci-client, entre els quals des-
taquen el xec regal i els pro-
ductes “cheque-crece”.

Una de les cooperatives 
més grans d’Espanya
Consum és la cooperativa 
més gran de l’arc mediterrani 
espanyol. Compta amb 707 
supermercats, entre propis i 
franquiciats, distribuïts per 
Catalunya, Comunitat Va-
lenciana, Múrcia, Castella-la 
Manxa, Andalusia i Aragó. El 
2017 va facturar 2.518,7 mili-
ons d’euros, un 7,45% més, i 
va obtenir un benefici de 51,7 
milions d’euros. Amb més de 
3 milions de socis-clients i 
14.364 treballadors, Consum 
és l’única empresa de distri-
bució amb el Certificat d’Em-
presa Familiarment Respon-
sable (Efr).
L’any passat la Cooperativa 
ha estat certificada amb el 
segell Top Employers, per 
cinquè any consecutiu, com 
una de les Millors Empreses 
d’Espanya per a treballar-hi, 
segons la consultora Top 
Employers Institute. 
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Àmplia representació igualadina en la desfilada d’Escorpion.

Acaba el 51è Pelegrinatge 
de l’Hospitalitat de Lourdes

H. LOURDES / LA VEU 

L ’Hospitalitat de l’Anoia 
juntament amb la resta 
de les Hospitalitats de 

la Mare de Déu de Lourdes 
dels bisbats de Vic i Solsona 
han viscut un dels pelegrinat-
ges més especials, del 16 al 20 
de juny. Enguany han celebrat 
el seu 51è Pelegrinatge a Lour-
des. Per part de l’Hospitalitat 
de l’Anoia van participar 65 
persones, els quals es van des-
plaçar amb dos autocars, un 
d’ells adaptat, i dues furgone-
tes que es transportà tot el ma-
terial i equipatge necessari. A 
part, van haver persones que 
es van desplaçar amb cotxe 
particular uns dies en concret. 
El diumenge es va portar a ter-
me la Missa internacional i la 
missa de cors Joves presidida 
pel consiliari Mn. Joan Vila. 
En acabar es va fer la foto-
grafia grupal de totes les per-
sones que van pelegrinar dels 
dos bisbats. A la tarda, es va 
poder gaudir d’un espai lliure 
de gran part de la jornada, per 
tal de poder acompanyar a les 
persones que ho necessitessin 
a comprar, a donar una volta 

REDACCIÓ / LA VEU 

L es firmes Escorpion 
Studio BCN i Naulover 
-de Mediona però amb 

forts vincles amb Igualada- 
han participat aquesta set-
mana al Recinte Modernista 
de Sant Pau al 080 Barcelona 
Fashion, al costat de 28 disse-
nyadors i marques que pre-
senten les seves col·leccions.
La consellera d’Empresa i 
Coneixement, la igualadina 
Àngels Chacón, ha assenya-
lat que el Govern té diferents 
reptes i ha remarcat que està 
treballant per “ la indústria 
tèxtil i de moda catalana, per 

o per poder descansar. Des-
près de sopar, es va participar 
a la processó de torxes, un dels 
moments esperats de cada pe-
legrinatge viscut amb molta fe 
i pregària, amb les torxes cap 
al cel i posant-nos la pell de 
gallina en sentir el Virolai.
L’endemà, un altre dels mo-
ments esperats, missa a la gru-
ta en català presidida pel bisbe 
de Vic Mons. Romà Casanova. 
En acabat, un dels actes més 
sentits de tot el pelegrinatge, 
la Passada per la Gruta.
 A la tarda, acte penitencial i 
després tots preparats per l’al-
tra gran processó del Pelegri-
natge, la Processó dels Santís-
sim que acaba a la Basílica de 
Pius X.  Al vespre, un acte que 
va prenent força i agrada, la 
Vetlla de Pregària. 
El dimarts, darrer dia d’esta-
da a Lurdes, s’iniciava amb el 
viacrucis a la Muntanya, per 
part del grup de Peregrins, 
els quals a més varen gaudir 
aquests dies d’altres activitats 
com la visita a la casa de Ber-
nadette. Un viacrucis que va 
ser seguit per un gran nombre 
d’assistents.
Cap a mig matí, Missa de joves 

a l’Església de Pius X amb can-
çons de guitarra, reflexions i 
grans moments. En acabar qui 
va voler, va poder anar a les 
piscines i a continuació, gran 
acte lúdic. En acabar,el comiat 
a la Gruta des de l’altra banda 
del riu, posava punt i final a 
l’estada a Lurdes. L’endemà, 
retorn a casa amb l’arribada a 
les respectives destinacions i 
retrobament amb els familiars 
i amics. 
La valoració del pelegrinat-
ge és molt bona, i el temps va 
acompanyar amb un clima 
i temperatura ideal. Els pe-
legrins de l’Anoia van poder 
participar en una sortida al 
Lac de Lourdes (llac glacial a 3 
km del centre de la ciutat, di-
recció a Pau por Soumoulou.
Enguany, es va obsequiar  
a tothom qui va participar, 
amb un  fulard de color 
blau i amb la medalla dels 
dos bisbats. 
Agrair a la Fundació Solidari-
tat Carrefour, pel seu donatiu 
de fruita i aigua per totes les 
persones de l’Anoia que van 
participar al pelegrinatge. Ha 
estat una ajuda considerable i 
saludable per l’hospitalitat.  

Escorpion i Naulover, 
al 080 BCN Fashion

posar-la a nivell mundial, re-
tenir el talent i internaciona-
litzar les marques”. A més, la 
consellera ha volgut fer una 
crida als consumidors “a pri-
oritzar el consum d’articles 
d’empreses que fomentin va-
lors com l’economia circular, 
la sostenibilitat i la produc-
ció local, i el 080 Barcelona 
Fashion reuneix aquests ele-
ments que cal posar en valor”.
La consellera Àngels Chacón 
també ha assenyalat “que la 
passarel·la és un aparador 
d’un sector que volem molt 
sòlid, volem una indústria 
tèxtil referent al nostre país i 
al món”.                                        

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
va convocar per pri-
mer cop l’any 2017 una 

nova línia de subvencions que 
permetia adequar habitatges 
privats buits a les condicions 
d’habitabilitat, accessibilitat i 
eficiència energètica exigida 
per la normativa sempre que, 
posteriorment, es destinessin 
a lloguer amb rendes assequi-
bles. Aquest any 2018 s’obre 
per segona vegada aquesta 
convocatòria, entre els dies 2 
de juliol i 1 d’octubre, ambdós 
inclosos.
Podran ser beneficiaris de les 
subvencions tots els propietaris 
d’habitatges buits que hi facin 
reformes amb el compromís 
d’incloure’ls en el Programa de 
Mediació per al Lloguer Social 
de l’Oficina Local d’Habitatge 
d’Igualada.
Queden exclosos dels ajuts les 
entitats financeres i similars 
així com els propietaris que, in-

Ajuts municipals per 
arranjar habitatges i 
destinar-los a lloguer

dividualment o per mitjà d’un 
grup d’empreses, siguin titulars 
d’una superfície útil habitable 
total de més de 1.250 m2.
L’Ajuntament inspeccionarà 
cada habitatge per a avaluar el 
seu estat general i les actuaci-
ons sol·licitades. Seran subven-
cionables les obres d’adequació 
dels elements que conformen 
l’habitatge per a obtenir les 
condicions mínimes d’habi-
tabilitat o bé que les millorin 
i l’import de la subvenció serà 
del 50% del pressupost prote-
gible –constituït pel pressu-
post d’execució material de les 
obres, els honoraris dels pro-
fessionals tècnics i els costos 
de l’obtenció de la cèdula d’ha-
bitabilitat i del certificat ener-
gètic– amb un límit de 5.000 
euros per habitatge. La partida 
total prevista per aquests ajuts 
és de 25.000 euros.
Les sol·licituds es presenta-
ran al registre d’entrada de 
l’Ajuntament o al Registre 
Electrònic.

Final de curs de les Dones de les 
Tardes dels Dimecres
JOSEFINA GASSÓ / LA VEU 

E l dia 13 de Juny últim 
dia de curs, les Dones 
de les tardes dels di-

mecres ens vam reunir en un 
dinar de germanor a l’Hotel 
Canaletes.
Ens van acompanyar al àpat 
l’alcalde Marc Castells, els 
tinents d’alcalde Fermi Cap-
devila i Carme Riera, i del Ca-
sal Cívic Montserrat Joan Sa-
baté. A l’hora del cafè es lliurà 

una planta a tothom.
Tot seguit la Rondalla Novau-
nió amb un excel·lent reperto-
ri ens va fer gaudir una bona 

estona de música, acabant 
amb la cançó l’hora dels adéus 
i desitjar-nos unes bones va-
cances.



Josep M. Vivancos, amb els responsables dels restaurants Nou Urbisol i Mirasol.

Els restaurants Mirasol d’Igualada i Nou Urbisol de Castellolí 
premiats en el concurs de millors receptes de vinyales
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E l passat 11 de juny la 
Confraria de la Vinya-
la representada pel seu 

president, Josep Manel Vivan-
cos, va fer lliurament del guar-
dó vinyala d’or i vinyala de 
plata, que acredita als restau-
rants guanyadors del concurs 
de receptes amb vinyales, cele-
brat en el marc de la Setmana 
de la Vinyala.
El jurat format per Carme Ga-
sull, periodista gastronòmica i 
del blog Gastronomia, Emma 
Aixalà, periodista i conduc-
tora del programa Amb molt 
de gust a Rac1, Pep Nogué, 
divulgador gastronòmic, Da-
vid Andrés, cuiner i propieta-
ri del Somiantruites i xef del 
restaurant Àbac de Barcelona 
i Francesc Puertas, confrare 
major i Josep Manel Vivancos, 
president de la Confraria de la 
Vinyala, van decidir atorgar 
el premi de la vinyala de pla-
ta al restauntant Nou Urbisol 
de Castellolí per la recepta 
“Vinyales amb cabra de mar” 

i el premi a la vinyal d’or al 
restaurant Mirasol d’Igualada 
pels seus cargols “Vinyales de 
la Carme”.
La Setmana de la Vinyala va 
tenir lloc del 24 de maig al 2 
de juny en la que més d’una 
vintena de restaurants de la 
comarca oferien tapes i menús 
de vinyales. La iniciativa im-
pulsada per l’associació Vade-
foodies i amb la col.laboració 
i suport de la Confraria de la 
Vinyala va acabar amb un di-
nar popular de vinyales al re-
cinte de l’Escola Pia.
La Confraria de la Vinyala fa 
una valoració molt positiva 
d’aquesta primera Setmana de 
la Vinyala per la bona partici-
pació i perquè segueix també 
l’esperit de l’entitat, promoure 
la gastronomia al voltant del 
cargol de vinya.
La Confraria de la Vinyala va 
néixer l’any 2010, quan els 14 
fundadors van constituir la 
Confraria. Té per objectiu rei-
vindicar i donar a conèixer el 
cargol de la vinyala, una de les 
especialitats culinàries de la 

comarca, un producte genuï-
nament anoienc, el cargol de 
vinya. Actualment ja són 188 

confrares. Entre les activitats 
fixes, la Confraria acaba la 
temporada cada any al juliol 

amb la Nit de cuiners i que en-
guany tindrà lloc el proper 19 
de juliol.

espai cedit per: 
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L’arribada de la Flama del Canigó va donar pas als correfocs i les tres revetlles a Igualada. / JOAN SOLÉ-AI

Flama del Canigó i animades revetlles de Sant Joan a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, la Flama 
del Canigó va arri-
bar puntualment a 

la ciutat d’Igualada el dia 23 
de juny a les 20.00 portada en 
relleus des del Cim del Canigó 
(2785 metres)  fins a la Plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada.
Una part de l’expedició igua-
ladina va marxar divendres 22 
de juny direcció al Castellet de 
Perpinyà per recollir la Flama 
en uns llantions per tal que, la 
mitjanit següent fos regenera-
da al cim del Canigó. Aquest 
era només el principi dels dos 
dies d’esforços i treballs que 
culminarien amb l’encesa del 
peveter a la plaça de l’Ajunta-
ment d’Igualada, el dia 23, i 
amb la portada en relleus fins 
a Montserrat per part del CAI 
on seria rebuda pel Pare Abat 
del Monestir.
Després de la cerimònia de 
Perpinyà, la comitiva iguala-
dina es va desplaçar fins al peu 
del Canigó per a mitjanit rege-
nerar la flama dalt de la pica 
d’aquesta muntanya, esmentar 
que la comitiva igualadina va 
participar activament amb la 
cerimònia de Regeneració de 
la Flama que va tenir lloc a 
les 12 de la nit del dia 23. En-
guany la cerimònia fou molt 
concorreguda, ja que al mo-
ment de regenerar-se dalt del 
cim del Canigó hi havia més de 
300 persones. Immediatament 
després de la cerimònia 3 cor-
redors de muntanya igualadins 
van començar a fer la “Nova 
Via”, el tram de relleus de mun-
tanya d’alta dificultat que sepa-
ren el Cim del Canigó de Coll 
d’Ares, on s’inicia el recorregut 
i els tradicionals relleus per 
carretera a càrrec d’escolars 
igualadins passant per pobla-
cions com ara Camprodon, 
Ripoll, Montesquiu, Prats de 
Lluçanès o Manresa.
El recorregut d’alta muntanya, 
que fa 31,2 km, és només una 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l termini per apun-
tar-se al llaç groc ge-
gant de la iniciativa 

‘Revoltats’ que es farà a Igua-
lada s’allarga fins diumenge. 
Per a fer les inscripcions, via 
internet, cal adreçar-se a la 
pàgina web www.revoltats.cat. 
Per via presencial a la llibreria 
Rabell (C/ Santa Caterina, 17, 
d’Igualada), divendres, dissab-

part de la totalitat del recor-
regut, però és sense mena de 
dubte és el més complicat, ja 
que únicament es pot realitzar 
per corriols de muntanya, i 
al fer-se de nit augmenta no-
tablement la seva dificultat. 
La resta dels 192 quilòmetres 
restants els van fer els escolars 
igualadins.
Comentar que aquest any el 
col·lectiu la “Flama Jove” ha 

participat activament en l’or-
ganització de la portada de la 
Flama del Canigó fins a Igua-
lada, aconseguint l’objectiu 
que s’havia proposat; incre-
mentar el jovent que participa 
en aquest acte. El projecte de 
la flama jove ha estat possible 
gràcies al projecte Impuls dels 
pressupostos participatius de la 
Kaserna. 
Des de l’entitat Flama del Ca-

nigó d’Igualada volen expres-
sar l’agraïment a totes aquelles 
persones, col·lectius i entitats 
que els han ajudat a fer possi-
ble la portada de la Flama del 
Canigó fins a Igualada – corre-
dors de muntanya, atletes, col-
laboradors a títol individual, 
Òmnium Cultural, el cos dels 
Agents Rurals de Catalunya, 
Mossos, Ajuntament, Club 
Atlètic Igualada, etc- i a les 

entitats que han participat en 
la rebuda de la Flama a la ciu-
tat – Moixiganguers, Diables 
d’Igualada i Coral Xalest. 
A més de la rebuda de la Flama, 
a Igualada es va comptar amb 
dos espectaculars correfocs 
-segons l’edat dels participants- 
i tres revetlles -a l’Escorxador, 
l’Ateneu i la Rambla- totes elles 
amb un considerable èxit de 
participació. 

El termini per apuntar-se a la iniciativa “Revoltats” acaba avui
te i diumenge durant tot el dia;  
o bé de 7 a 9 avui divendres, a 
tres punts diferents:  el Casal 
Popular d’Igualada, en una pa-
rada a Cal Font i a la plaça de 
l’Ajuntament i dissabte de 7 a 
10 del vespre als mateixos es-
pais. També hi haurà instal·la-
da una parada dissabte al matí, 
de 9 a 12h al Mercat de la Ma-
suca per poder-vos inscriure.
El grup organitzador explica 
que ja són les darreres places 

per formar part del llaç groc, 
arribant-se ja a un 80% d’ins-
crits, en una iniciativa que ha 
sorgit recaptar diners que es 
destinaran a l’Associació Ca-
talana pels Drets Civils, enti-
tat creada per les famílies dels 
presos i exiliats polítics, i “per 
mostrar el món que estem al 
seu costat i que no paparem 
de lluitar pels nostres drets i 
llibertats com a poble”. La ins-
cripció és a 12 euros.



Àuria va facturar l’any passat 8,5 milions d’euros amb una 
plantilla de 556 treballadors
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À uria Grup va celebrar 
el passat 15 de juny 
la seva Assemblea 

General Ordinària al Centre 
d’Innovació de Vilanova del 
Camí, on es van aprovar els 
comptes d’Àuria Cooperativa 
i es van conèixer els projectes 
de futur de totes les entitats 
del Grup, com l’àrea de serveis 
i suports a les persones que 
desenvolupa Àuria Fundació 
(Fundació Privada Àuria).
En la presentació dels ba-
lanços anuals, es van donar 
a conèixer els resultats eco-
nòmics de l’any 2017, en els 
quals destaca la facturació que 
supera els 8,5 milions d’euros, 
de les quals destaca un fort in-
crement (30,2%) de la divisió 
cosmètica.

Generar oportunitats 
de treball
Una de les missions del centre 
especial de treball és generar 
llocs de treball per a els per-
sones amb discapacitat o risc 
d’exclusió social. En la línia 
d’aquest compromís troncal, 
una de les dades més relle-
vants de l’últim exercici és la 
xifra d’ocupació que se situa 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls treballadors de Cor-
reus d’Igualada s’han 
afegit a la vaga parcial 

indefinida convocada per la 
CGT a la província de Barcelo-
na. Les aturades van començar 
el passat 19 de juny i afecten les 
tres primers hores del torn de 

en 556 persones, a banda de 
les 23 places que generen les 
UTE (Unió Temporal d’Em-
preses). Aquesta massa sala-
rial és la destinatària del 66% 
de la despesa d’Àuria Coope-
rativa.
L’increment del salari mínim 
interprofessional, una mesura 
decretada pel Govern espa-
nyol a principis de l’any 2017, 
ha suposat un augment del 8% 
de la partida salarial.
L’Assemblea va reconèixer 
també la feina del Servei d’In-
serció a les Empreses d’Àuria 
Fundació que treballa per cer-
car oportunitats laborals en 
empreses del mercat de treball 
ordinari per a persones en si-
tuació d’atur de llarga durada 
o en situacions socials vulne-
rables. Els cursos de formació 
basats en oficis tradicionals, 
organitzats pel Servei d’Inser-
ció, que és alhora punt Incor-
pora de la Fundació Bancària 
de La Caixa, s’han fet sota de-
manda expressa de les pròpi-
es empreses de la comarca de 
l’Anoia, i hi han participat 419 
persones. D’aquí n’han derivat 
169 insercions laborals.

Projectes de futur
Entre els projectes de futur 

destaca el desplegament d’un 
pla d’innovació per millorar 
l’eficiència dels processos pro-
ductius. El projecte d’automa-
tització s’iniciarà a la divisió 
de cosmètica, una de les di-
visions de més projecció dins 
del Grup, en la que es preve-
uen bones perspectives de 
creixement. 
Àuria Fundació ha fet balanç 
també del primer any de l’or-
ganització dels seus serveis 
basats en les etapes de la vida. 

Seguint aquests itineraris vi-
tals, són els serveis i suports 
els que s’amollen a les ne-
cessitats individuals de cada 
persona en comptes que sigui 
la persona qui hagi d’encase-
llar-se en uns serveis prefixats. 
938 persones han estat ate-
ses durant el 2017 en aquests 
serveis, com els de teràpia 
ocupacional, pisos assistits 
o activitats de lleure. També 
s’han consolidat els projectes 
d’Aprenentatge i Servei, sis on 

hi prenen part 50 participants.
Un altre dels serveis que més 
creix és el Centre Josep Orgué, 
que ha registrat un creixement 
del 35% d’accions amb una 
mitjana de 220 visites mensu-
als. El Centre Josep Orgué per 
a la promoció de l’autonomia 
personal i l’accessibilitat uni-
versal és un espai que assesso-
ra les persones en situació de 
dependències i les seves famí-
lies, professionals i entitats de 
manera oberta i gratuïta.  

Vaga a Correus

matí i les tres últimes dels torns 
de tarda i nit.
Els treballadors reclamen la re-
admissió dels treballadors aco-
miadats recentment, la recupe-
ració de la figura del suplent i 
la cobertura de només un barri 
per cada carter, la paralització 
dels dimensionaments i més 
estabilitat en els contractes.



P #latevaveu

Josep De Vilamala @DeVilamala

Maria Guixà @mariaguixa

Ramon V icens @ramonvicens1

Pauli Villamarín @Pauli_G

Laia Vicens @laiavicens

Jordi Calpe C. @JordiCalpeC

Ajuntament Igualada  @ajigualada

josep-m ramonjoan @josepmramonjoan

Anoia Turisme @Anoia_Turisme

Pia Prat Jorba @PiaPrat 

Llàstima que el sr.Cividanes no tingui twitter que 
si no el felicitava pel bon discurs, clar i castellà en 
aquest cas que va fer el dia de la inauguració de 
la remodelació de la piscina. @noemitrucharte @
Txell_Humbert @immagonnar @MNietoLazaro 
@vagomar13. els altres no els trobo.

En família. Comença la competició de waterpolo 
a @Tarragona2018 #fomentemwp

Aules buides. Curs acabat. No envegeu només les 
meves vacances, envegeu la sort de ser mestre. 
Bon estiu!

Los usuarios ya pasan el mismo tiempo en #Ins-
tagram que en #Facebook 
«Las redes sociales no encuentran todavía un 
equilibrio sano entre sumar minutos diarios de 
uso y no crear adicción a los usuarios»
#rrss #UnDato #TreceBits

Podria estar veient en bucle el control de Messi 
quan fa el gol i no em cansaria.

Ens han passat per sobre, ens han atonyinat, ens 
han empresonat innocents per deixar-nos votar 
i ens han reprimit amb el 155.Ara ens demanen 
passar pàgina? Doncs ja la passem, passem la pà-
gina de “tragar” i callar #Persistirem #República-
Catalana #LlibertatPresosPolítics #Més324

Pels q volen continuar governats per Ma-
drid. Obvi no? Europa denuncia el fiasco 
de l’AVE

Amb l’arribada de l’estiu les piscines municipals 
han començat temporada.
Recorreu-les i aprofiteu per descobrir l’entorn 
de cada una d’elles; el nucli del municipi, el pa-
trimoni, alguna ruta,.... Segur que l’ #Anoia us 
sorprendrà!

Igualada en el rànquing de 
les Top3 ‘ciutats humanistes’

El passat congrés mundial de 
les Smart City, Igualada va ser 
reconeguda entre les tres pri-
meres ciutats humanistes d’Eu-
ropa de l’any 2022.

El jurat destaca l’esforç dels 
partits polítiques en incorpo-
rar els valors humans en la ges-
tió pública, els consensos en les 
organitzacions empresarials i 
sindicats integrar la creativitat 
i les persones I sobretot, una 
menció especial per la gran pa-
ciència, estima i dedicació per 
la seva ciutadania.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#31  ALBERT RIBA 
@albertriba 
Empresari i escriptor. #ShakingMinds

No entenc que dones que representen partits po-
lítics,  @InesArrimadas no s’indignin amb la sen-
tència de #lamanada

FOTO: Cesc Sales
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El  #pleigualada comença amb la presa de posses-
sió de Mireia Duran i Segura (PDeCAT) com a 
nova regidora del consistori

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Les JERC insisteixen a Marc 
Castells que s’ha de retirar la 
concessió de busos a Monbus

Treballadors de Correus 
d’Igualada s’afegeixen a la 
vaga parcial indefinida

El Mestral i el Montclar 
seran els primers col·legis 
de l’Opus en ser mixtes

Instants de La Veu             @veuanoia

veuanoia#NOTíCIADELDIA

Vuit artistes aspiren a ser els mi-
llors intèrprets joves del 2018
Concretament son: Ganso, Bosca, 
Adrix, The Simps Sons, 
@martabossa, @xillona_official,
@herddeathmp i @marinafreixas.

+ info: veuanoia.cat
#veuanoia #Igualada#anoia 

#musica #instamusica

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



“I ara què?” va tenir lloc el passat dijous. / SEBASTIAN ARCE

Debat de disseny=igualada i l’escola 
Gaspar C. sobre la inserció laboral
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S ota el títol “I ara què?” 
s’han celebrat una sèrie 
de debats per donar res-

posta a la gran pregunta que 
es fan els joves estudiants de 
disseny quan, just ara, finalit-
zen l’estada a l’espai protegit 
de l’escola i hauran d’afrontar 
la seva inserció professional 
en les properes setmanes.
Oscar Llordés, de l’àrea Fiscal 
Comptable del Grup Carles, 
Llicenciat en ADE i respon-
sable al despatx de l’assesso-
rament a autònoms i la Càrol 
Castillo, advocada responsa-
ble de Grup Carles Advocats, 
varen respondre a les pregun-
tes més freqüents d’un/a jove 
dissenyador/a a àmbit com 
ara el fiscal, contractual o au-
toral. 
Amb un format gairebé radio-
fònic, Florenci Guntín, coor-
dinador de disseny=igualada, 
va sotmetre els dos especialis-
tes a una bateria de preguntes 
sobre l’ingrés al règim d’au-
tònoms; la formalització de 
l’encàrrec d’una feina; l’IVA i 
l’IRPF que cal aplicar a la pri-
mer factura, els drets de pro-
pietat intel·lectual reconeguts 
a les creacions de disseny i 
il·lustració, etc. Les respostes 
de Llordés i Castillo, amb un 
llenguatge planer però sen-
se banalitzar conceptes, van 
anar desgranant informació i 
consells.
A continuació la psicòlo-
ga, coach i formadora Roser 
Claramunt, amb una exposi-
ció participativa i molt mo-
tivadora, va aportar algunes 
claus per afrontar la incertesa 
i el pas al món professional. 
Com impulsar la confiança 
personal per passar a l’acció, 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada modifica els seus hora-
ris coincidint amb l’arribada 
dels mesos d’estiu. Entre el 
dilluns, 25 de juny, i el diven-
dres, 14 de setembre, amb-
dós dies inclosos, l’atenció al 
públic es durà a terme de di-
lluns a divendres, de 8 a 14h, 
sense obertura a la tarda. A 
banda, cal tenir present que, 

davant del traspàs d’estudiant 
a treballador/professional. Va 
apuntar alguns hàbits i estra-
tègies que poden facilitar una 
millor gestió de les pors i la 
incertesa.
Finalment, el dissenyador Ar-
nau Gracia, que ara fa un any 
va acabar els seus estudis a 
l’Escola la Gaspar, i es trobava 
en la mateixa tessitura que els 
joves assistents, i la “defenso-
ra d’idees”, la també igualadi-
na Blanca Solà, van presentar 
la seva experiència professi-
onal. L’Arnau Gràcia va co-
mençar a treballar per NYTT, 
un conegut estudi de la ciutat 
i ara s’ha integrat a l’agència 
Frescota a Barcelona. 
La Blanca Solà també va ini-
ciar-se en el treballar de ges-
tió de comptes de clients amb 
estudis igualadins fins que a 
l’any 2007 va donar el pas, es 
va associar amb altres profes-
sioals i van crear Theroom-
rooms, el seu propi estudi. 
Xavier Vives, president de 
disseny=igualada, va motivar 
el debat entre els dos disse-
nyadors i el va obrir al públic.
Els debats “I ara què?” han 

estat coorganitzats per l’Esco-
la Municipal d’Art i Disseny 
Gaspar Camps i l’associació 
disseny = igualada que s’han 
proposat desenvolupar un 
extens programa de col·labo-
ració en iniciatives d’àmbit 
formatiu i professional.
Per a disseny = igualada, 
aquesta activitat s’emmarca 
en el programa IDEA, que en-
guany s’expandirà en el calen-
dari i anirà afrontant diverses 
temàtiques i en diferents for-
mats.
Per part de l’escola d’art i dis-
seny, aquesta activitat s’ha 
inclòs dins els actes de La 
Gaspar Design Fest. Que es 
van obrir el dimecres 20 de 
juny, amb un workshop per 
dissenyar el cartell de la festa 
major d’Igualada, sota la tuto-
ria del reconegut dissenyador 
Enric Jardí, i va acabar amb 
una festa al Kiosk del Rec el 
mateix dijous 21. 
L’activitat ha rebut el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
del Grup Carles. Segons els 
organitzadors, “I ara què?” 
tindrà continuïtat en els prò-
xims cursos lectius. 

Horaris d’estiu de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament

entre els dies 25 de juny i 31 
d’agost, també ambdós inclo-
sos, l’horari de caixa serà de 
8 a 13:30h. L’horari habitual 
es recuperarà a partir del di-
lluns, 17 de setembre. Dei-
xant a banda aquests canvis 
horaris, des de l’OAC munici-
pal es recorda a la ciutadania 
que bona part dels tràmits i 
gestions que es duen a terme 
a l’oficina física es poden con-
sultar i, en molts casos iniciar 
o completar, a través del por-
tal web tramits.igualada.cat.

Troba la cistella 
amagada a la 

revista de La Veu 
 del proper dia 

6 de juliol.

als 2 primers 
que ens portin 

personalment la 
pàgina on es 

troba...

REGALEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

C/ Retir, 40 Igualada
De dilluns a dijous 9 a 13h i 16h a 19h
Divendres de 9 a 13h



“LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT”: Una llei desaprofitada? (III)

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

‘Reducir la deuda es la prioridad’, no mantener carreteras, ni me-
jorar la educación, ni reducir listas de espera en sanidad. 
¿Se han enterado?

JOSEP SORIGUERA BLANCH
Advocat  ICAB
josepsoriguera.advocat@icab.cat

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

CESC ALCARAZ
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
de la Generalitat de Catalunya

JOSEP SORIGUERA

La productivitat total dels factors (PTF) és determinant pel creixement 
econòmic a llarg termini. El 2017 la PTF a CAT manté una forta aporta-
ció al creixement del PIB, d’1,2 pp (la mitjana des del 2000 és de 0,3), dues 
dècimes per sobre conjunt de l’Estat.

Hi ha falta d’informació i de 
cultura financera

L’estratègia és el primer punt que cal treballar en 
una empresa que te ganes de millorar el seu ren-
diment i l’ambient de treball.

É s tan desaprofitada que cal insistir, a Espanya l’any 2017 tan sols s’han tra-
mitat 1.276 expedients de persones físiques i d’autònoms, quan als nostres 
països veïns se n’han presentat a Alemanya 107.000, a Anglaterra 99.000, 
i a França 180.000 amb el mateix període; i no tan sols això, el president 
dels EUA Donald Trump, per quatre vegades s’ha acollit a processos de 

reestructuració financera, mitjança al Capítol 11 de la Llei de Fallides dels EUA. Suposa-
dament això és així, doncs, per una falta d’informació o de cultura financera, perquè una 
vegada la persona prevegi o estigui amb estat d’insolvència s’acolli immediatament a la 
Llei de la Segona Oportunitat.

Per acollir-se a aquesta llei, la persona amb estat d’insolvència, la millor manera de fer-ho, és 
començar amb el procediment per arribar a un “Acord Extrajudicial de Pagaments” (AEP).

L’AEP, com diu el mateix anunciat, és una fase extrajudicial a la qual el deutor acudeix 
voluntàriament, però li serà molt beneficiós per a les fases successives, tant a la del proper 
concurs, si escau, i per demanar el “Benefici d’Exoneració de Passiu Insatisfet” (BEPI), 
donat que és un dels requisits que la llei demana per aconseguir-lo, que en definitiva és 
el que es persegueix. L’AEP és un intent d’arribar a una entesa entre el deutor i tots els 
seus creditors per saldar els passius existents, mitjançant quites i/o esperes entre altres 
mesures, es tramet mitjançant un mediador concursal, que el deudor sol·licita, el notari 
o el registrador mercantil, segons sigui persona física o autònoma.

El deutor podrà continuar amb la seva activitat laboral, empresarial o professional, i 
els creditors no podran iniciar ni continuar l’execució judicial o extrajudicial sobre el 

J a hem comentat força cops la importància de l’estratègia, però ho volem remarcar 
ja que ens costa molt anar a una empresa i veure que l’estratègia està, si més no, 
mínimament definida i explicada a l’organització. 
L’estratègia és el primer punt que cal treballar en una empresa que té ganes de mi-

llorar el seu rendiment i l’ambient de treball. Costa molt anar a treballar en una empresa 
sense la iŀlusió de saber que l’organització en la que treballo té un rumb clar.

Les característiques que ha de tenir l’estratègia les podríem resumir en:

• Definida, com a mínim, per tot l’equip directiu o responsables
• Comunicada a tota l’organització
• Posada en marxa amb accions concretes (amb responsables) i assignant el pressupost 
corresponent
 
Un cop fet això, haurem de definir de quina forma ens volem organitzar per assolir l’es-
tratègia definida i en aquest àmbit hem de deixar molt clars quins són els processos que 
volem executar; qui és responsable de? Tenim a la gent adequada per executar els pro-
cessos definits? Com i quan farem el seguiment dels indicadors? I per últim, tenim un 
sistema informàtic que ens doni cobertura a aquests processos?
Amb aquestes dues premisses només ens queda fomentar l’esperit d’equip i generar bon 
ambient de treball, que és una de les claus de l’èxit de les organitzacions que, tot sigui dit, 
tenen més èxit.  

L’ocupació segueix augmentant i de manera ininterrompuda 
des de 2013. Encara en cal crear molta més i de millor qualitat.
Font: IDESCAT @FomentTreball

ELS TEUS EMPLEATS CONEIXEN L’ESTRATÈGIA?

patrimoni del deutor mentre s’estigui negociant l’AEP que serà de tres mesos per a les 
persones autònomes i de dos per a les persones físiques.

La proposta de l’AEP comporta una convocatòria de creditors, que per arribar a la seva 
acceptació s’han de superar unes majories que la llei determina. Si s’accepta l’AEP, aquest 
s’elevarà a escriptura publica, i es tancarà l’expedient. De no complís l’AEP, el mediador 
concursal instarà el concurs.

De no ser acceptat l’AEP, que és el que passa a la realitat, el mediador demanarà immedi-
atament al jutge competent la declaració de concurs i aquest, també de forma immediata, 
acceptarà.   

CESC ALCARAZ
Economista Soci-director FeedBackGround
@cescalcal

C. ALCARAZJ. SORIGUERA
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DIUMENGE 1 DE JULIOL 
 
Missa solemne de Furio  
Franceschini cantada per la 
Coral La Lira 
Hora: 2/4 de 12 del migdia 
Lloc: església de Santa Maria 
 
Exposició d’Anna M. Gispert 
amb el títol "Una finestra  
a la natura" 
Hora de la inauguració: 3/4 d’1 
del migdia 
Lloc: Sala Municipal d'Exposicions  
 
Sardanes amb la  
Cobla Vents de Riella 
Hora: 1 del migdia 
Lloc: plaça de l'Ajuntament 
 
A continuació, hi haurà pica-
pica per a tots els assistents. 
 

Espectacle  
BONA GENT de  
Quim Masferrer  
(Teatre de Guerrilla) 
Hora: 2/4 de 10 del vespre 
Lloc: plaça dels Països Catalans 
 
DILLUNS 2 DE JULIOL 
 
Parc infantil amb inflables  
Hora: de les 11 del matí  
a les 2 del migdia  
Lloc: plaça dels Països Catalans 
 
Xocolatada per a tota la  
quitxalla 
Hora: 2/4 de 6 de la tarda  
Lloc: plaça dels Països Catalans 
 
Festa Holi amb final  
d’escuma de colors 
Hora: 6 de la tarda  
Lloc: plaça dels Països Catalans 

Ho organitza: 

REGIDORIA DE CULTURA 

DIVENDRES 29 DE JUNY  
 
Tasta Pobla  
Tasta Pobla és una proposta  
gastronòmica que ens endinsa a 
la cuina de proximitat amb un toc 
gourmet però en versió tast. 
 
I tot en un ambient Chill out 
amb música en directe  
amenitzat pel grup  
Tea for Two. 
Hora: de les 7 de la tarda  
a les 12 de la nit 
Lloc: plaça de l’Ajuntament  
 

Concert jove amb els 
grups SUZZANNA, EBRI 
KNIGHT, BAND THE COOL 
I DJ ÀLEX  
Hora: 12 de la nit 
Lloc: parc de Sant Galderic 

DISSABTE 30 DE JUNY 
 
Jornada de portes  
obertes del CT la Pobla 
Hora: de 2/4 de 10 a  
2/4 de 12 del matí 
Lloc: Pistes de Tennis 
 
Final del I Open Comarca 
d’Anoia 
Hora: 2/4 de 7 de la tarda 
Lloc: Pistes de Tennis 
Organitza: CT La Pobla 
 
Cercavila amb els gegants i 
els capgrossos de la  
Pobla de Claramunt i  
inauguració dels capgrossos 
del Cau Jove i la Ludoteca, 
Max i Mila 
Hora: 2/4 de 7 de la tarda 
Lloc inici: avinguda de Gumersind 
Bisbal  
Lloc finalització: parc de  
Sant Galderic 
 

Sopar popular de  
Festa Major 
Hora: 2/4 de 10 del vespre 
Lloc: plaça dels Països Catalans 
 
Després del sopar, hi haurà 
ball amb l’orquestra VENUS i,  
a continuació, festa per al 
més joves amb el DJ ÀLEX. 
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Festa Major de la Po-
bla de Claramunt ja és 
aquí. Del dimecres 27 

de juny al dilluns 2 de juliol, 
des de la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament s’ha preparat 
un ampli ventall de propostes 
per a totes les edats i gustos. 
Enguany en la programació 
s’incorporen algunes nove-
tats, com la proposta gastro-
nòmica del Tasta Pobla o un 
espectacle amb el conegut ac-
tor Quim Masferrer, que és un 
dels plats forts.
Les activitats festives s’obri-
ran el dimecres 27 de juny 
amb una cantada a càrrec de 
la Societat Coral La Lira, que 
s’emmarca dins dels actes de 
celebració del centenari del 
naixement de l’entitat. Sota la 
direcció de Marta Carceller i 
amb l’acompanyament musi-
cal de Marta Torres, la forma-
ció vocal oferirà una actuació, 
que tindrà lloc a partir de 2/4 
de 10 del vespre a la plaça de 
la Vila. L’activitat compta amb 

la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona.
El dijous 28 de juny, els jo-
ves de 12 a 17 anys, prèvia 
inscripció, podran participar 
en una gimcana amb el títol 
de Rodamons. La proposta 
es farà a partir de les 5 de la 

tarda des de la plaça de l’Ajun-
tament i s’organitza des de la 
regidoria de Joventut, a través 
del Cau Jove. Aquest mateix 
dia, a les 10 del vespre a la 
plaça dels Països Catalans, hi 
haurà la tradicional cantada 
d’havaneres amb el grup Peix 

Fregit. A la mitja part, els as-
sistents podran beure un got 
de rom cremat. 
Per a la divendres 29 de juny 
s’ha programat una de les 
novetats de la Festa Major 
d’enguany, el Tasta Pobla, una 
proposta gastronòmica que 
ens endinsarà en la cuina de 
proximitat amb un toc gour-
met però en versió tast. 
L’activitat tindrà lloc de les 7 
de la tarda a les 12 de la nit a 
la plaça de l’Ajuntament. Els 
assistents podran degustar, 
entre d’altres productes, sushi 
català, sandvitxos, broquetes, 
cruixent de pollastre, format-
ges artesans, mousse, vins o 
cervesa artesana. La degus-
tació estarà ambientada amb 
música Chill Out amb el grup 
Tea For Two.
I després de la proposta gas-
tronòmica, a partir de les 12 
de la nit al parc de Sant Gal-
deric, hi haurà una de les pro-
postes més esperades per al 
jovent, el concert, que comp-
tarà amb les actuacions de 
Suzzanna, Ebri Knight, Band 
The Cool i DJ Àlex.
L’esport també tindrà un es-
pai en la programació festiva 
poblatana. El dissabte 30 de 
juny, de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 
del matí, el CT la Pobla orga-
nitzarà una jornada de portes 
obertes a les instal·lacions en 
què es comptarà amb dife-
rents monitors per què els as-
sistents puguin fer pràctiques 
de tennis. A 2/4 de 7 de la 
tarda, a les mateixes pistes, es 
farà la final de I Open Comar-
ca d’Anoia.
A 2/4 de 7 de la tarda també 
hi haurà una cercavila amb 
els gegants i els capgrossos de 
la Pobla de Claramunt. En el 

La Pobla de Claramunt, de Festa Major amb novetats
marc d’aquesta activitat, s’es-
trenaran els capgrossos, Max i 
Mila, confeccionats pels joves 
del Cau Jove i els nens i nenes 
de l’Equipament Infantil de 
can Galan. El recorregut co-
mençarà a l’avinguda de Gu-
mersind Bisbal i finalitzarà al 
parc de Sant Galderic.
El dissabte tindrà lloc una de 
les propostes més consolida-
des de la Festa Major pobla-
tana, el sopar popular, que es 
farà a partir de 2/4 de 10 del 
vespre a la plaça dels Països 
Catalans. Per assistir-hi cal 
haver comprat els tiquets amb 
anterioritat. Després de l’àpat, 
hi haurà ball amb l’orquestra 
Venus i es tancarà la festa amb 
la música del DJ Àlex.

Quim Masferrer porta el seu 
darrer espectacle, Bona Gent
El primer dia de juliol, el diu-
menge 1, a 2/4 de 12 del matí 
a l’església de Santa Maria 
s’oficiarà la missa solemne de 
Furio Franceschini, cantada 
per la Coral La Lira. A 3/4 
d’1 del migdia, a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions, s’inau-
gurarà la col·lecció pictòrica 
d’Anna M. Gispert, amb el 
títol “Una finestra a la natu-
ra”. La mostra es podrà visitar 
fins al dissabte 14 de juliol. 
Tot seguit, a la 1 del migdia, 
a la plaça de l’Ajuntament, es 
farà una ballada de sardanes 
amb la Cobla Vents de Riella. 
A continuació, hi haurà un 
pica-pica per a tots els pre-
sents.
I al vespre, a partir de 2/4 de 
10, el popular actor i director 
de Teatre de Guerrilla Quim 
Masferrer portarà a l’escenari 
de la plaça dels Països Cata-
lans el seu darrer espectacle, 
Bona Gent. Les entrades, que 
tenen un preu de 5 euros, 
s’han pogut adquirir amb 
antelació o també es podran 
comprar el mateix dia de l’ac-
tuació a la taquilla. En cas de 
pluja, l’espectacle es traslla-
darà a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal.
El darrer dia de festa grossa, 
el dilluns 2 de juliol, estarà 
dedicat a la quitxalla. De les 
11 del matí a les 2 del mig-
dia, a la plaça dels Països Ca-
talans, els més petits podran 
gaudir d’un parc amb infla-
bles. A la tarda, a partir de 
2/4 de 6, al mateix espai, hi 
haurà una xocolatada i mit-
ja hora més tard, a les 6, es 
clourà la Festa Major amb 
una festa Holi i un bany d’es-
cuma de colors. 
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LA POBLA / LA VEU 

Els joves de la Pobla de 
Claramunt van viure, 
del dimecres 13 al diu-

menge 17 de juny, una nova 
edició de la Setmana de la Jo-
ventut, que va ser la setzena. 
Durant aquestes cinc jorna-
des, l’entitat Barrufet Roig va 
organitzar diverses propostes, 
entre les quals cal destacar el 
correbars, el concert i la pa-
ella, que van reunir un bon 
nombre d’assistents.
El Campionat de Vòlei Sorra, 
que va arribar a la cinquena 
edició, va obrir la programa-
ció, el dimecres 13 de juny al 
parc de Sant Galderic. Hi va 
haver una seixantena de juga-
dors, dividits en dotze equips. 
Els guanyadors van ser “Ente-
radets” i els finalistes, “El tro-
feo pa cuando”. 
La Piscina Municipal va aco-
llir, el dijous 14 de juny, un 
tast de cervesa artesana per 
parelles, en què hi van parti-
cipar una desena de parelles, 
i que va anar a càrrec de Pol 

Doncel. Els primers classifi-
cats van ser el Manel López i 
el Pol Gasque. Tot seguit, es 
va fer un sopar a la fresca, en 
què hi va haver una seixante-
na de comensals i després un 
concert amb Ferran Exceso, 
en què hi van assistir una se-
tantena de persones.
El divendres 15 de juny, una 
vuitantena de joves van par-
ticipar al Correbars, un dels 
actes més consolidats de la 
Setmana de la Joventut po-
blatana. El recorregut, animat 
per grup Hopeta Street Band, 
va passar pels bars de El Lokal, 
la Piscina Municipal, el camp 
de futbol del Pas Blau, l’Hotel 
Robert i el Cau de l’Ais. 
I després del Correbars, al 
parc de Sant Galderic, va ser 
l’escenari del concert amb els 
grups Karaokes Band, Toc i 
DJ OGT. Unes 300 persones 
no van parar de ballar i cantar 
fins a la matinada. 
La plaça dels Països Catalans 
va acollir, el dissabte 16 de 
juny, la tercera edició de la 
Pujada de Caixes, una activitat 

Bona participació a la Setmana de la Joventut de la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El parc de Sant Galderic 
de la Pobla de Clara-
munt va acollir, un any 

més, el dissabte 23 de juny, la 
tradicional revetlla de Sant 
Joan. Uns 300 poblatans i po-
blatanes, segons l’organització, 
es van aplegar al voltant de la 
foguera i van participar en un 
sopar de carmanyola, que es 
va portar a terme des de l’As-
sociació Cultural La Llobreia i 
la Comissió de Sant Joan.
Cap a les 9 del vespre va ar-
ribar, procedent d’Igualada, la 
Flama del Canigó. Uns vint-i-
cinc corredors, entre adults i 
infants, van portar, en relleus, 
aquest símbol d’agermana-
ment dels Països Catalans - i 
en aquesta ocasió més que 
mai - des de la plaça de l’Ajun-
tament de la capital de l’Anoia 
fins a la Pobla de Claramunt. 
A continuació, Ivan Olvera, 
en representació de la comis-
sió organitzadora, va llegir el 
manifest d’enguany, marcat 
per la situació política al nos-
tre país. 
Després, la gent va començar 
a sopar. Es tractava d’un àpat 
de carmanyola en què cadascú 
es portava el menjar de casa. 
Pa amb tomàquet i embotits, 

Uns 300 poblatans s’apleguen al voltant de la foguera de Sant Joan

que consisteix en anar col·lo-
cant caixes de cervesa i aguan-
tar-s’hi a sobre. Una desena de 
joves es van atrevir a partici-
par en aquesta proposta, tot 
i que només dos van aconse-
guir arribar fins a dalt de tot.
Després, a la mateixa plaça, 
una seixantena de persones 
van assistir a la botifarrada 
popular, que era una de les 

propostes noves d’enguany. 
A continuació, hi va haver el 
Micro Obert, en què els més 
atrevits van pujar a l’escenari 
per tocar una peça o pronun-
ciar un monòleg. Aquesta 
quarta jornada es va acabar 
amb una discomòbil.
El darrer dia de la 16a Setma-
na de la Joventut, el diumenge 
17 de juny, es va tancar amb 

una paella, que va tenir lloc 
a la plaça dels Països Cata-
lans i en què hi va haver uns 
125 comensals. Després es 
va fer un bingo. Es van can-
tar set bingos i una part de 
la recaptació obtinguda es va 
destinar al CDR de la Pobla 
de Claramunt. La Setmana de 
la Joventut va comptar amb el 
suport de l’Ajuntament. 

truites o alguns plats més ela-
borats, la coca i el cava no van 

faltar en aquesta celebració 
de la nit més curta de l’any. El 

parc estava decorat per a l’oca-
sió, com a les revetlles de fa 
anys. Dels arbres penjaven les 
bombetes de colors i les ban-
deretes, en un ambient molt 
agradable.
Cap a 2/4 d’11 de la nit, el foc 
de Sant Joan va servir per en-
cendre la gran foguera situ-
ada al mig del parc. Durant 
una bona estona, l’escalfor va 
donar caliu a una nit ja per si 
càlida. I a més del foc, com ja 
és tradicional, el soroll dels 
petards no va parar durant 
tota la vetllada. La gresca es 

va allargar fins a 2/4 de 2 de 
la matinada. L’Associació Cul-
tural La Llobreia va recuperar 
aquesta festa tan tradicional 
ara fa quatre anys.
I enguany, i com a novetat, a 
partir de la 1 de la matinada a 
la plaça de l’Ajuntament, l’en-
titat local Barrufet Roig va or-
ganitzar la Barrurevetlla, una 
proposta que incloïa barra i 
música. Una quarantena de 
persones van continuar la fes-
ta fins que va sortir el sol. Les 
dues activitats van comptar 
amb el suport de l’Ajuntament. 

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

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na Òdena celebra la 
33 edició de la Festa 

Major dels barris de Sant Pere, 
Pla de la Masia, Sant Ramon 
i Manyoses. Seran tres dies 
farcits d’activitats per a totes 
les edats i tots els gustos que 
tindran lloc principalment a la 
pista i al Centre Cívic.
Així, la festa començarà diven-
dres a les vuit amb una cerca-
vila de la batukada konkatrons 
i seguidament hi haurà cap a 
dos quarts de nou de la nit el 
llançament del chupinazo i la 
traca d’inici de festa, a conti-
nuació a la pista poliesporti-
va tindrà lloc la salutació i el 
pregó de la festa. La verbena 
seguirà amb el sopar amb bar-
bacoes perquè tots els assis-
tents es cuinin el seu menjar. 
Hi haurà taules i cadires per a 
tothom. Després del sopar es 
podrà gaudir de l’actuació del 
grup Playback Teatro 60 de la 
Unió Extremeña, a continua-
ció hi haurà un espectacle de 
transformisme i per acabar, a 
un quart d’una de la nit co-
mençarà la disco mòbil18.
Dissabte començarà la jorna-
da a dos quarts d’onze del matí 
amb jocs infantils amb llits 
elàstics i a les dotze hi haurà la 
festa de l’escuma. Després de 
dinar, la festa continuarà amb 

jocs aquàtics amb tobogan. A 
les cinc de la tarda, al camp 
de futbol tindrà lloc un trian-
gular de futbol memoria Toni 
Gandía, Un cop acabat, es 
procedirà al tradicional partit 
de “casados contra solteros” 
i a dos quarts de set al centre 
Cívic hi haurà l’espectacle in-
fantil de màgia Mag Fleky. A 
la nit, a dos quarts de dotze de 
la nit gran ball veïnal de Festa 
Major amb l’orquestra  Som-hi 
band.
Diumenge serà un dia llarg 
amb activitats des de dos 
quarts de nou del matí fins a la 
nit. Així, a primera hora tin-
drà lloc la bicicletada popular 
cap a Puig Aguilera i en acabar 
hi haurà l’esmorzar popular. A 
les 9 del matí també hi haurà 

Cap de setmana de Festa Major dels 
barris del Pla d’Òdena

campionat de petanca, a un 
quart d’onze mostra de taitxí i 
després Mostra de ball coun-
try. Cap a les onze es podrà 
gaudir de l’actuació del grup 
Unión Cultural Extremeña de 
l’Anoia “El sentir de una tier-
ra”, a les dotze hi haurà dos 
tallers de zumba amb dues 
monitores diferents.  A les 
quatre de la tarda hi haurà 
més jocs infantils i aquàtics i 
a dos quarts de set de la tarda 
començarà el ball per als no 
tan joves al centre cívic amb 
l’orquestra Som-hi Band. A 
les nou del vespre tindrà lloc 
el correfoc i l’espectacle piro-
tècnic a càrrec dels Cabrons 
de Vilanova del Camí posa-
ran el punt final a les festes 
d’enguany.

TEATRE / LA VEU 

Aquest dissabte 23, el mu-
nicipi d’Òdena celebrava la 
revetlla de Sant Joan amb la 
flama del Canigó, fogueres, 
sopars de germanor, concur-
sos i balls. Així, la festivitat va 
començar a les set de la tarda 
quan els 76 corredors es van 
concentrar a la plaça Major 
per sortir cap a Igualada a 
recollir i portar en relleus la 
Flama del Canigó que va en-
cendre la foguera de la Plaça 
de la Font.  Cap a quarts de 
deu de la nit va arribar la fla-
ma que va ser el tret de sorti-
da de la festivitat. 
Durant el vespre hi va haver 
l’exposició dels dibuixos del 
concurs “Què cremaries del 
món?”, uns treballs que des-
prés es va cremar a la fogue-
ra. Es tracta d’una activitat on 
els nens i nenes de 6 a 12 anys 

dibuixen alguna cosa que no 
els hi agrada, alguna injus-
tícia, malaltia... i com a gest 
simbòlic el cremen al foc. El 
veredicte del jurat va ser fa-
llar a la categoria 6 i 7 anys 
amb el primer premi per la 
Martina Closa i el segon pre-
mi pel Martí Muns Cardona.  
De la categoría de 8 i 9 anys 
el primer premi va ser per la 
Mònica Sanchez Llacuna i el 
segon premi per l’Àngel Mén-
dez Sánchez. Els afortunats 
de la categoría de 10 i 12 anys 
van ser amb el primer premi 
la Carla Méndez Tort i el se-
gon premi, l’Andreu Regor-
dosa Llamas. 
Cap a dos quarts de déu de la 
nit la gent ja va començar a 
sopar en una Plaça de la Font 
plena de goma gom amb tau-
les llargues plenes de veïns i 
veïnes que gaudien de la ger-
manor de la trobada anual. 

Sant Joan amb revetlles i 
altres activitats a Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El fi de curs a l’Escola 
Joan Maragall ha dei-
xat, per sobre de to-

tes les imatges de comiat, un 
magnífic vídeo de tota la co-
munitat educativa: un lipdup 
que ha servit també per donar 
a conèixer la cançó de l’escola. 
Es va estrenar el dia del con-
cert de fi de curs, el passat 19 
de juny, a Can Papasseit, però 
la lletra de la cançó feia mesos 
que es treballava i ha reco-
llit les aportacions d’alumnat, 
mestres i famílies.
Amb el lema “Una escola 
gran, una gran escola!” el lip-
dub passa per totes les depen-
dències de l’escola i recull la 
salutació d’infants i mestres, 
amb situacions diverses, la 

majoria de lleure i de celebra-
ció ideades especialment per 
aquest projecte, però algunes 
també per mostrar activitats 
de classe.
És un vídeo molt amè i diver-
tit que des del centre han fet 
amb molta il·lusió. La directo-
ra, Mercè Roldán, ha donat les 
gràcies a tota la comunitat edu-
cativa i especialment a Raquel 
Iñiguez i Sílvia Canas que han 
encapçalat aquest projecte.
Tota la comunitat educativa 
s’ha organitzat per fer aquest 
fantàstic lipdub mostrant l’es-
cola i tots els membres que hi 
formem part: alumnes, mes-
tres, AMPA, famílies, personal 
d’administració i servei, men-
jador i neteja. I es nota que 
s’ho han passat molt bé parti-
cipant d’aquesta experiència.

L’Escola Joan Maragall acomiada el curs amb l’estrena d’una 
cançó i un lipdub amb tota la comunitat educativa
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El jovent té una cita im-
portant el proper di-
vendres i dissabte, 29 

i 30 de juny. Des de la Xispa 
han organitzat el Xispa Fest 
2018, un esdeveniment  amb 
segell propi que vol donar vi-
sibilitat al col·lectiu jove i de-
dicar-li un seguit d’activitats 
concretes. L’activitat, que fins 
ara es coneixia com la Set-
mana de la Joventut, compta 
amb el suport de la regido-
ria de Joventut, liderada per 
Eva Vadillo; Anoia Jove, el 
Pla d’Igualtat de Gènere de la 
MICOD, Artístic, Totem, Di-
putació de Barcelona i Gene-
ralitat de Catalunya.
El Xispa Fest estrena nom i 
cartell. Dissenyat per la jove 

Paula Calle, el cartell presenta 
les activitats juvenils amb una 
imatge original i refrescant.
El programa festiu s’enceta-
rà divendres 29 de juny amb 
Herdeath, el grup guanyador 
del concurs de bandes 2017 
que es va portar a terme du-

rant la Festa Major. Maria Ni-
eto, presidenta de la Xispa, ha 
explicat que la banda actuarà 
de teloners i que es comple-
mentarà amb un nou concurs 
de bandes en el que ja hi ha 
inscrits 5 grups. 
El concurs de bandes és per 
a la Xispa, una oportunitat 
per donar visibilitat al talent 
jove. Sergi Pérez, integrant de 
la Xispa, assegura que hi ha 
grups molt bons que tot just 
s’inicien en el món musical 
però que tenen molt potenci-
al. I ha posat com exemple, el 
grup que van descobrir l’any 
2016, Son del Aire, que des-
prés va passar a dir-se La 7ª 
Trastada. El grup, diu Sergi 
Pérez, està fent actuacions i 
concerts per tot arreu, Catalu-
nya i Espanya. 
El concurs de  bandes tindrà 
dos guanyadors. El premi del 
Jurat són 150 € en efectiu i el 
premi del públic consistirà en 
un concert en el marc de les 
activitats locals.
Les activitats de dissabte s’en-

Arrenca el Xispa Fest 2018 amb el concurs de bandes i dissabte 
una nova edició del Holi

cetaran a les 7 de la tarda amb 
una nova edició del Holi Co-
lors Vilanova del Camí. El 
festival dels colors ja és una 
referència per a l’estiu  vilano-
ví, i de fet, com diu Pérez, s’ha 
convertit en gairebé un emble-
ma per al jovent.
La festa Holi, que està pensada 
per al gaudi de tots els públics, 
estarà amenitzada amb una 
sessió de DJ, amb David Farré.  
Sergi Pérez ha avançat a Ràdio 
Nova que Farré actuarà tam-
bé a la Festa Major d’Igualada 
just abans de començar el Va 
Parir Tour, un fet que corro-
bora el nivell d’aquest dj.
Aquesta és la tercera edició del 
Holi, i des de l’organització es-
peren comptar amb la mateixa 
participació que en altres oca-
sions. L’acte es farà al Parc Flu-
vial on es repartiran les bosses 
de colors que quan s’anunciï 
s’hauran d’obrir i llançar en-
laire per aconseguir aquestes 
imatges tan acolorides. Aquest 
any han tornat a convocar un 
concurs de fotografies a Insta-

gram i el premi per a la perso-
na guanyadora serà un sopar 
per a dues persones al Totem 
de Vilanova del Camí. 
D’altra banda, però també 
dins el programa del Xispa 
Fest 2018, s’ha organitzat, 
amb el suport i la complicitat 
dels municipis de la MICOD, 
un taller sobre com treballem 
la LGTBIfòbia. Aquesta acti-
vitat que s’emmarca en el Pla 
d’Igualtat de Gènere s’ha pro-
gramat per a demà dimarts 26 
de juny a les set de la tarda a 
Can Muscons. 
El taller, que ha organitzat la 
regidoria de Joventut de Vi-
lanova del Camí per treballar 
la nostra LGTBIfòbia anirà a 
càrrec  de l’entitat Filigrana. 
La regidora Eva Vadillo ha 
recordat que es tracta d’oferir 
un espai de confiança als joves 
perquè puguin expressar els 
seus dubtes i sentiments, com-
partir experiències i prendre 
consciència de les diferents 
formes d’identitat i expressió 
de gènere.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Can Papasseit va acollir 
dilluns una nova fase 
del Pla de Salut Comu-

nitària. Un projecte en el qual hi 
estan treballant l’EAP, l’Agència 
de Salut Pública, l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí i la ciu-
tadania. La sessió va servir per 
retornar la informació a la ciu-
tadania i començar a prioritzar 
les actuacions que es conside-
ren més importants i que poden 
millorar la salut comunitària.
L’acte es va encetar amb la ben-
vinguda per part de la regido-
ria de Serveis Personals, Salut 
i Consum, Sílvia Cáceres, que 
va aprofitar per recordar que 
“aquest és un projecte pioner 
a la comarca i potser a la pro-
víncia”. La regidora va donar les 
gràcies a les professionals de la 
salut, als tècnics municipals, en-
titats i ciutadania que han par-
ticipat activament al projecte. 
Cáceres va agrair les aportaci-
ons de tots i totes perquè “sense 
aquesta part no es podria de-
senvolupar el Pla de Salut”.
El projecte que es va iniciar el 
segon semestre de 2017, amb 
la intenció de recollir propostes 
concretes de la ciutadania per 
millorar el benestar de la comu-
nitat i disminuir les desigualtats 
en matèria de salut. En una pri-
mera fase del procés, va dir Es-
ter Ibáñez de l’Agència de Salut 
pública, es van recollir prop de 
600 enquestes, de les quals, una 

bona part van arribar de l’INS 
Pla de les Moreres, i per tant 
“les propostes i les opinions dels 
joves han estat molt importants 
en aquest procés” va dir Ibáñez.
Cap el mes de març es va apro-
fundir en aquests temes a través 
de reunions amb grups focals: 
un de perfil més tècnic i un al-
tre amb representació de les 
entitats locals i veïnat del mu-
nicipi. En tot aquest procés, 
explica Ibáñez, “ha estat tam-
bé molt important el treball en 
xarxa que s’ha pogut fer i que 
ha permès fer un diagnòstic de 
salut de Vilanova del Camí tant 
quantitatiu com qualitatiu”.
La Dra. Ma José Garcia, directo-
ra de l’equip d’Atenció Primària 
de Vilanova del Camí, va expli-
car que en el procés de recollida 
d’informació, es van anar con-
cretant els actius en salut i ben-
estar; els grups vulnerables; així 
com un conjunt de necessitats 
o problemes que la ciutadania 
creu que afecten la salut comu-
nitària. Amb tota aquesta infor-
mació s’ha elaborat una llista 
amb 12 problemes o necessitats 
per confeccionar un pla d’acció. 
La ciutadania està preocupada 
per la mala alimentació i obesi-
tat en infants; la salut mental i el 
risc familiar en infants i adoles-
cents; les conductes de risc, pro-
blemes de salut mental i manca 
espai per joves; l’aïllament, so-
litud i depressió en persones 
grans i també el consum d’alco-
hol a totes les edats.

Nova fase del Pla de 
salut Comunitària

Ajuntament d'Igualada

EDICTE

Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària 
duta a terme el dia 26 de juny de 2018, va acordar el següent:

Primer. Declarar l’oportunitat de l’ocupació privativa d’una porció de terreny de 1.560 m2, 
situat al xamfrà dels carrers de Sant Carles i del Cardenal Vives, d’Igualada, per a la cons-
trucció i posterior explotació d’una residència universitària .

Segon. Aprovar inicialment els projecte i el plec de clàusules jurídiques i econòmico-admi-
nistratives per les quals s'ha de regir la concessió per a l'ocupació privativa esmentada en 
el punt anterior.

Tercer. Sotmetre l’aprovació inicial a informació pública, durant el termini de trenta dies, a 
comptar de l’endemà de la darrera inserció de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial 
de la Província, la premsa local, el tauler d’edictes de la Casa Consistorial i el tauler 
d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada), perquè 
les persones interessades puguin formular reclamacions i al·legacions.

Quart. En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord inicial d'aprovació del projecte i el 
plec de condicions jurídiques i econòmico-administratives esdevindrà definitiu.

Cinquè. Aprovar la convocatòria de la licitació per a l'atorgament directa de la concessió de 
referència,  si bé l’anunci de la licitació s’ha d’ajornar fins que hagi transcorregut el termini 
d’informació pública del projecte i el plec, sense reclamacions o al·legacions,  s’hagi 
inscrit la parcel·la objecte de concessió en el Registre de la propietat i s’hagi publicat en el 
DOGG, als efectes de la seva executivitat, l’aprovació definitiva de la modificació puntual del 
Pla general d’ordenació d’Igualada a la parcel·la de propietat municipal situada a l’illa 
compresa entre el passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i els carrers de Santa Joaquima de 
Vedruna, de Sant Carles i del Cardenal Vives.

Sisè. Facultar l’alcalde-president per a la realització de les actuacions necessàries per a 
l’execució d’aquest acord.

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta d'un 
acte de mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a 
interposar el que els interessats considerin pertinents.

Igualada, 27 de juny de 2018

L’ALCALDE
Marc Castells i Berzosa
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Aquest 2018 la Llacu-
na celebra cinc anys 
consecutius de cam-

panyes arqueològiques al ja-
ciment ibèric del Castellar, 
una aposta que va fer l’Ajun-
tament de la Llacuna, a través 
de la seva regidoria de cultu-
ra, que va creure en la recu-
peració d’aquest patrimoni 
com a font de riquesa cultural 
i va acollir, l’any 2013, el pri-
mer camp de treball destinat 
a la recerca arqueològica del 
poblat en el que hi van par-
ticipar una vintena de joves 
vinguts d’arreu del món.
Com cada any, els treballs ar-
queològics estan dirigits per 
l’arqueòloga i restauradora 
Mireia Sabaté de la coopera-
tiva ArqueoVitis sccl, i Jordi 
Morer de Món Iber Rocs SL.
Els treballs estan emmarcats 
en el projecte de recerca “El 
canvi sociocultural a la Ces-
setània oriental (Penedès i 
Garraf) durant la Protohistò-
ria i l’època romanorepublica-
na”, que té com a investigador 
principal el catedràtic de la 
Universitat de Barcelona Joan 
Sanmartí i Grego. La campa-
nya comptarà amb la col·la-

boració de joves d’arreu del 
món que participen al camp 
de treball “The iberians, life 
underground” (“Íbers, la vida 
sota terra”).
Totes les intervencions són 
possibles gràcies a la impli-
cació econòmica de l’Ajun-
tament de la Llacuna, la 
Diputació de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona, a 
través de les subvencions per 
als projectes de recerca que 
atorga la Generalitat de Cata-
lunya.

El jaciment del Castellar
Aquest jaciment, situat a més 
de 914 m sobre el nivell del 
mar a la serra d’Ancosa, als 
peus del cim del Castellar, el 
van descobrir als anys 70 del 
segle passat. Entre el 1979 i 
1980 la Dra. Núria Rafel va 
excavar una petita àrea que 
va confirmar que es tractava 
d’un assentament ibèric del 
qual se’n conservaven algu-
nes habitacions datat entre el 
segles III i I ane. 
Anys més tard, el 2012, gràci-
es a la voluntat de veïns i ve-
ïnes del poble i l’Ajuntament, 
es va realitzar una campanya 
de neteja i sanejament de les 
restes arqueològiques excava-

des, que havien estat engoli-
des per la vegetació del bosc. 
Aquesta intervenció va ser 
avalada per la Universitat de 
Barcelona, moment en què es 
van iniciar les converses per 
començar a traçar un projecte 
de futur per aquest jaciment. 
Des del 2014 els treballs ci-
entífics en aquest jaciment 
no han cessat i s’han realit-
zat campanyes d’excavació i 

Cinc anys de campanyes arqueològiques al jaciment 
ibèric del Castellar, a la Llacuna
La primera quinzena de juliol es reprenen les intervencions, amb la col·laboració de joves d’arreu del món

consolidació de les restes que 
s’anaven descobrint. En totes 
les campanyes l’equip de re-
cerca, ha tingut la col·labora-
ció d’estudiants d’arqueologia 
de diferents universitats vo-
luntaris, i els joves partici-
pants en els camps de treballs 
que ofereix el Departament 
de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya. Els dos primers 
anys ofert per a joves menors 
d’edat catalans i, des del 2016, 
adreçat a joves majors d’edat 
d’arreu del món. Ens els dos 
últims anys han participat 
més de 35 joves provinents de 
més de 10 nacionalitats dife-
rents: Kazakhstan, República 
Txeca, França, Itàlia, Mè-
xic, Taiwan, Turquia, Suècia, 
Corea, Armènia, etc. que han 
col·laborat en la recerca i ala 
posada en valor d’aquest bé 
patrimonial. 

Fortí ibèric de control terri-
torial
En el decurs de les campa-
nyes al jaciment del Castellar 
s’ha posat al descobert una 
trama urbanitzada d’entorn 
600 metres quadrats. Ara per 

ara, s’ha constatat que, al vol-
tant d’un gran espai obert a la 
zona central, s’organitza un 
barri d’edificacions (de mo-
ment 7) adossades a la mu-
ralla que encercla i protegeix 
el poblat. Aquest espai obert 
intercomunica el barri occi-
dental amb un immens aflo-
rament de la roca mare (força 
erosionada) que domina la 
part central del turó, tal vega-
da una torre de guaita.
Gràcies als materials recupe-
rats s’ha datat aquest assen-
tament entre els segles III - I 
ane, moment en què l’exèrcit 
romà ja havia arribat a la 
zona, tenia sota control el ter-
ritori costaner, i estava en fase 
d’expansió cap a l’interior. Pel 
que fa al paper i funcionali-
tat d’aquest assentament, els 
estudis realitzats es decanten 
per definir-lo com un fortí 
ibèric de control territorial, 
ja que des d’allí dalt es té un 
gran control sobre el curs del 
Foix i la Plana del Penedès, 
des de Subirats fins les can-
teres de Clariana, albirant al 
nord la serralada prepirinen-
ca i, al sud, el mar..

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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Divendres passat les 
parelles lingüístiques 
de Capellades i de 

Piera vam poder gaudir d’una 
visita guiada per la vila cape-
lladina. La ruta va anar a càr-
rec de Pep Vallès, participant 
del programa Voluntariat per 
la llengua, i va començar da-
vant de la Biblioteca El Safa-
reig. 
El recorregut va passar per 
llocs tan emblemàtics de Ca-
pellades com el carrer del 
Pilar (popularment conegut 
com el carrer dels Serra), el 
Rec del Corronaire, el carrer 
Garbí, el teatre de la Lliga o la 
casa Bas.
En Pep va destacar la impor-
tància que ha tingut l’aigua a 
la vila al llarg dels anys, que 
va arribar a abastar un total 
de 16 molins paperers. Una 
de les famílies fabricants de 
paper fou la família Serra, 
que construí a casa seva una 

petita capella dedicada a la 
Verge del Pilar. La capella 
data de l’any 1800 i està ubi-
cada a l’actual carrer del Pilar.
Gràcies a aquesta ruta hem 
pogut conèixer de primera 
mà anècdotes interessants, 
com ara la del carreró de Cal 
Magí Carme, que explica la 
història de la primera lleva-
dora de la vila.

Visita guiada a Capellades de les 
parelles lingüístiques

Vam tancar la visita amb una 
degustació de coca de Sant 
Joan i una copa de cava, gen-
tilesa d’en Pep Vallès i del 
forn de pa L’Espiga. 
Donem les gràcies al Pep Va-
llès per la dedicació, la gene-
rositat i l’empatia, i també per 
compartir amb tots nosaltres 
aquesta passejada per la boni-
ca vila de Capellades.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Els Hostalets de Pierola 
ofereix al llarg de l’es-
tiu la possibilitat de la 

pràctica esportiva a partir de 
les activitats organitzades per 
entitats i l’Ajuntament.
Tot i la calor, l’estiu és una 
molt bona època per practicar 
esports col·lectius, sobretot si 
són a la fresca. Diverses enti-
tats, la Comissió d’Esports de 
l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola han organitzat es-
deveniments que es repartei-
xen al llarg de l’estiu.

5a Caminada nocturna
El dia 21 de juliol al vespre, 
caminada de 5 quilòmetres i 
sopar de germanor

29è Campionat de Futbol 
Sala d’Estiu
Baldrich Hostalets  organitza 
el campionat més tradicional 
i més important de l’estiu a 
l’Anoia. Inscripcions ja ober-
tes. + info al: 667087999.

5a 2 Hores de resistència 
BTT seminocturna
El dia 15 de setembre en un 
circuit que combina zones 

urbanes, boscoses i trail.

A més durant tot l’estiu els 
Hostalets de Pierola ofereix 
la possibilitat de practicar 
el walking  i gaudir del patri-
moni paleontològic i natural:
- P@leo_rutes:  Descarregueu 
l’app i camineu tot descobrint 
l’impressionant patrimoni 
paleontològic dels Hostalets 
de Pierola.
- Natura Local: Descarregueu 
l’app  i gaudiu dels camins i 
senders hostaletencs desco-
brint el gran territori natural 
que tenim al nostre entorn.

Aquest estiu practica esport als Hostalets

LA LLACUNA / LA VEU 

La setmana passada l’al-
calde de la Llacuna, 
Josep Parera, va fer en-

trega a Pere Pujó, responsable 
del parc de Bombers volunta-
ris de la Llacuna d’un desfi-
bril·lador portàtil extern.
Aquest equip de desfibril·la-
ció extern automàtic (DEA),  
és un aparell electrònic por-
tàtil que diagnostica i tracta 

la parada cardiorespiratòria 
quan és deguda a la fibril·la-
ció ventricular o a una taqui-
càrdia ventricular sense pols. 
Es voluntat de l’Ajuntament 
que aquest aparell s’incor-
pori en del parc de Bombers 
i es puguin evitar situacions 
de perill mortal en els serveis 
que realitzin. El fet de ser un 
equip portàtil permet que es 
pugui traslladar allà on pugui 
ser necessari.

L’Ajuntament lliura 
un desfibril·lador als 
bombers voluntaris

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

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí ha 

tancat el programa formatiu 
del primer semestre amb un 
total de 10 accions formatives 
i una participació de 136 per-
sones. Des de l’àrea que lidera 
el regidor Francisco Palacios 
han valorat molt positiva-
ment la participació en tots 
els cursos realitzats. 
S’han realitzat tres tipus d’ac-

cions dirigides a diferents 
perfils de destinataris. Des del 
Centre Local de Servei a les 
Empreses s’han ofert 7 cur-
sos, dirigits principalment a 
persones emprenedores i em-
preses, amb l’objectiu d’oferir 
eines i continguts sobre dife-
rents temàtiques. S’ha abor-
dat el tema de la publicitat a 
través de les xarxes socials, 
com parlar en públic o fac-
turació per a emprenedors. 
Aquestes accions formatives 
han estat organitzades per 

Promoció Econòmica, amb 
el suport de la Diputació de  
Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya dins el programa 
Catalunya Emprèn amb el 
finançament del Fons Social 
Europeu.
D’altra banda, el Servei d’Ori-
entació Laboral ha acollit un 
total de 23 persones desocu-
pades en dos cursos diferents 
amb la finalitat d’oferir una 
formació, eines i recursos per 
facilitar la recerca de feina. 
Aquestes accions formatives 

han estat organitzades per 
Promoció Econòmica, amb 
el suport de la Diputació de  
Barcelona.
Així mateix s’ha realitzat un 
Certificat de Professionalitat 
d’Operacions Auxiliars de 
Serveis Administratius i Ge-
nerals de 470 hores que ha 
proporcionat als 15 alumnes 
participants una formació 
teòrica i pràctica d’especia-
lització dins la branca admi-
nistrativa i amb la finalitat 

de millorar la capacitació i la 
qualificació professional per 
afavorir la inserció de les per-
sones en situació d’atur.
El curs inclou un seguit de 
pràctiques professionals no 
laborals en empreses col·la-
boradores per tal que  l’alum-
nat pugui consolidar el seu 
aprenentatge. Aquest curs es 
realitza amb el finançament 
del SOC, la Generalitat de 
Catalunya i el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 

El Centre d’Innovació Anoia tanca les accions formatives del 
primer semestre amb èxit de participació
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Aquest dijous es va 
fer a Capellades l’ac-
te de constitució del 

Consell d’Infants de Capella-
des. Hi van assistir el diputat 
d’Educació de la Diputació, 
Rafael Homet; l’Alcalde de 
Capellades, Aleix Auber; la 
regidora d’Educació, Susa-
na Moreno; i els regidors de 
l’Ajuntament de Capellades.
L’acte va començar amb els 
parlaments de l’Alcalde, Aleix 
Auber, qui va felicitar els con-
sellers per la tasca feta durant 
el curs. 
Seguidament el diputat va 
recordar que sempre s’aprèn 
molt dels més joves, que amb 
la seva empenta i entusiasme 
tenen un punt de vista actiu i 
crític alhora.
Finalment, va intervenir la 
regidora d’Educació, Susa-
na Moreno, qui va recollir el 
prec fet per molts consellers 
d’ampliar l’edat de participa-
ció incloent primer d’ESO. La 
regidora els va agrair el seu 
entusiasme i els va animar a 

participar de l’òrgan parti-
cipatiu dels joves, l’Aixeca’t. 
Els parlaments van acabar 
presentant la pancarta amb el 
logotip del Consell d’Infants, 
que els consellers van triar.
Els 23 consellers i conselle-
res van pujar a l’escenari per 
llegir entre tots un resum de 
presentació i recull de la feina 
feta durant aquests mesos. Els 
infants van recordar que “som 
els representants de cinquè i 
sisè de les escoles Marquès i 
Divina. Hem estat democrà-
ticament escollits per les nos-
tres classes. A les diferents 

Constituït el Consell d’Infants 
de Capellades

sessions hem anat presentant 
les idees que ens donaven els 
nostres companys. Hem pen-
sat el logotip i hem decidit els 
càrrecs que ens ajudaran a or-
ganitzar-nos. Ens ha agradat 
molt participar en aquesta 
nova experiència”.
Abans d’acabar l’acte amb una 
gran fotografia de família, es 
va anar cridant un per un els 
consellers i conselleres per 
fe’ls-hi entrega del “Diploma 
de conseller” on se’ls reconei-
xia la seva implicació i com-
promís al Consell d’Infants 
de Capellades.

CAPELLADES / LA VEU 

Podran acollir-se a 
aquestes subvencions 
tots aquells programes, 

que durant el 2018, realitzen 
activitats destinades al jovent 
de Capellades. En aquesta con-
vocatòria s’ha destinat un pres-
supost de 2.500 euros.
A la pàgina web de l’Ajunta-
ment es poden consultar les 
Bases Específiques Regulado-
res de la Convocatòria de Sub-
vencions destinades al jovent 
capelladí.
Tal com es detalla a les ma-
teixes bases, “l’Ajuntament de 
Capellades reconeix la impor-
tància del teixit associatiu com 
a element dinamitzador del 
municipi i com a motor de la 
seva vitalitat. Les subvencions 
són un procediment de col·la-
boració entre l’Ajuntament i 
les associacions per gestionar 
activitats o realitzar projectes 
d’utilitat pública o interès so-
cial”. 
Les sol·licituds hauran de pre-
sentar-se amb la documen-
tació requerida al Registre 
d’Entrades de l’Ajuntament de 
Capellades, situat al C/ Ramon 
Godó, 9, de dilluns a divendres 
de 9:00h a 15:00 hores. 
La regidoria de Joventut aposta 
per donar suport i assessora-
ment de l’Ajuntament per a les 
entitats que ho necessitin. A 
més, es segueix treballant per 
donar altaveu al jovent pel que 
fa a les polítiques de joventut 
que s’han d’impulsar al poble.
Les persones interessades po-
den presentar la seva sol·li-
citud del 6 al 26 de juliol. Les 
propostes que es presentin es 
resoldran al cap de 30 dies.

CAPELLADES / LA VEU 

La revetlla de Sant Joan va 
començar a Capellades amb 
l’arribada de la flama del Ca-
nigó, que van anar a buscar a 
Igualada amb una bicicletada i 
amb diversos vehicles. 
Després de llegir el manifest 
es va encendre la foguera i 
després va començar el Sopar 
Popular organitzat per Enda-
vant. Prop de la mitja nit va 
començar la revetlla dels Di-
monis, amb els diners recap-
tats destinats al nou drac, amb 
molt bon ambient.

Convocatòria per a 
les subvencions per 
a joves

Celebrada la revetlla de Sant Joan

CAPELLADES / LA VEU 

La il·lustradora Lola Vendet-
ta serà a Capellades el dijous 
5 de juliol per presentar el 
seu darrer llibre “Què pacha 
mama?”. Serà al terrat de la 
Biblioteca El Safareig a dos 
quarts de vuit del vespre.
Lola Vendetta és el nom artís-
tic de Raquel Riba Rossy, una 
jove il·lustradora que va crear 
aquest personatge per expres-
sar els seus sentiments sobre 
diferents coses de la societat.
L’any passat va publicar el seu 
primer llibre, “Lola Vendetta. 
Mas vale Lola que mal acom-
panyada”, amb molt bona 
acollida per part del públic.
Les places són limitades a 
l’aforament del terrat

Lola Vendetta, a 
Capellades

El Pla Educatiu d’Entorn or-
ganitza un Taller de Robòtica 
Lego. Està pensat per a nens 
i nenes de 12 a 15 anys que 
vulguin aprendre a programar 
el robot mindstrom EV3 de 
Lego. Es faran els classes de 10 
a 12 del matí a l’Escola Mar-
quès de la Pobla, del 9 al 13 de 
juliol.
Les places són limitades. Les 
inscripcions s’han de fer a 
l’àrea d’educació de l’Ajunta-
ment de Capellades. El preu de 
l’activitat són 5 euros.

Inscripcions 
obertes per al Taller 
de Robòtica Lego

CAPELLADES / LA VEU 

El mosquit tigre ve del sud-
est asiàtic i es va detectar per 
primer cop a Catalunya l’any 
2004. El seu període d’activitat 
comença cap el mes de maig i 
acaba cap al novembre
La seva presència és molt mo-
lesta pel nombre tan elevat de 
picades que causen els exem-
plars femella. Aquest mosquit 

pot ser transmissor de malalti-
es, però a les nostres latituds no 
són un perill per a la salut. Se’l 
reconeix per les ratlles blan-
ques al cap, el cos i les potes.
Els ous i les larves viuen en pe-
tites basses d’aigua estancada, 
en llocs amb presència huma-
na. Per això la millor manera 
d’evitar-ne la proliferació és 
evitar els llocs d’aigua on po-
den créixer.

Des de l’Ajuntament de Cape-
llades es demana que si algú 
detecta la presència continu-
ada del mosquit tigre en doni 
part a l’Ajuntament, per tal de 
tenir un control de la població 
d’aquest insecte a la vila.
Per evitar-ne la proliferació, 
s’aconsella seguir aquestes les 
recomanacions de l’Àrea de 
Medi Ambient de la Generali-
tat de Catalunya.

Consells per a la prevenció del mosquit tigre

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta és la primera de les 
cinc setmanes de Casal que 
es faran aquest estiu a Ca-
pellades.
Els nens i nenes han comen-
çat amb les activitats amb jocs 
d’aigua, robòtica i anglès, dei-
xant estones per refrescar-se i 
jugar a la piscina.
El proper dilluns 2 de juliol 
es farà el casal de teatre, que 
durarà una quinzena.
El casal d’estiu és per a nens i 
nenes de 3 a 12 anys. Les ins-
cripcions, per a les diferents 
setmanes, es poden fer a la 
pàgina web de l’Ajuntament 
de Capellades.

Comencen els 
Casals d’estiu
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Pa amb Oli i Xocolata!Pa amb Oli i Xocolata!

         Nil Orga Vergés
de P5 de l’Escola:
Pare Ramon Castelltort i Miralda

              Felicitats!!!
has guanyat un berenar genitlesa de:
Passtisseria Pla

L’autor de la
 portada és...



El dimecres 30 de maig, el 
professor d’anglès Joan Pere 
Roselló, i una alumna del 
nostre institut, Judit Prat, van 
presentar la seva experiència a 
Out of Eden a la Jornada d’In-
ternacionalització de l’Educa-
ció: Ampliem hortizons, que 
es va fer a INEF Barcelona i 
que organitzava el Departa-
ment d’Ensenyament.
Out of Eden és una platafor-
ma per a estudiants de Secun-
dària que, en col.laboració 
amb Harvard i National Ge-
ographic, segueix el camí que 
el periodista Paul Salopek va 
iniciar el 2013 i que té previst 
d’acabar cap al 2020. L’alum-
nat segueix el trajecte del Paul 
en un treball conjunt amb 
alumnat d’altres països (en el 
nostre cas, Canadà i EUA) i 
reflexiona al voltant d’aspectes 
sobre la cultura, les tradicions 
i les migracions.
El nostre institut va entrar al 
projecte al gener del 2017 i 
està sent una experiència molt 

positiva, tant a nivell de pràc-
tica de la llengua anglesa com 
a nivell de reflexió sobre dife-
rents aspectes ètics, socials i 
culturals.
La Judit Prat va explicar la seva 
experiència a Out of Eden i en 
va mostrar part del seu tre-
ball (el mapa del seu veïnat, 
una recepta de cuina sobre els 
calçots que va compartir i els 
feedbacks que va rebre…) i re-
flexions: Out of Eden l’ha po-
sada en contacte amb alumnes 
com ella, que viuen a milers de 
quilòmetres de distància, però 
que, en realitat, no són tan di-
ferents: a tots els agrada escol-
tar música, les xarxes socials, 
menjar xuxes i ella ha trobat 
gent amb qui comparteix la 
passió per córrer.
Com a centre ens alegra poder 
presentar experiències com 
aquesta a altres centres i fer-
los-en partíceps, però encara 
ens alegra més que la prota-
gonista de la presentació hagi 
estat una alumna, o sigui, la 

vertadera protagonista de la 
història, del treball i de l’apre-
nentatge.

KA1: Estrategias Europeas 
para la consolidación de la 
competencia global y pluri-
lingüe
Aquest dilluns, 25 de juny, i 
fins el 24 de juny de l’any que 
ve, el nostre institut partici-
parà d’un Erasmus+, moda-

litat KA1, que s’ha elaborat i 
presentat conjuntament amb 
un grup de centres similars 
al nostre (tots, instituts pú-
blics de Catalunya). Aquest 
projecte es titula Estratègies 
Europees per a la consolida-
ció de la competència global 
i plurilingüe i vol, per tant, 
aprofundir en el treball de 
llengües i en llengües. El pro-
jecte té com a objectius prin-

cipals promoure l’intercanvi 
de bones pràctiques en el tre-
ball de llengües a nivell euro-
peu i consolidar una xarxa de 
centres plurilingües.
Aquest KA1 complementa el 
treball d’ATIL (Avancem cap 
al Treball Integrat de Llen-
gües) que va iniciar el centre 
el curs 2016-17 i comporta la 
mobilitat de, com a mínim, 
dos professors: amb estades 
de formació i/o amb visites 
a centres de referència amb 
períodes d’observació.  La pri-
mera actuació d’aquest KA1 es 
durà a terme ja aquest mes de 
juliol, amb una formació  En-
seignement d’une matière en 
français , a Vichy. El període 
d’observació el farem durant 
el curs escolar a Eslovàquia.
Des d’aquí volem agrair tot el 
treball fet per tots els centres 
que formem el consorci i, molt 
especialment, el suport i im-
puls rebut per part del Servei 
de Llengües Estrangeres del 
Departament d’Ensenyament.

Projectes de llengües estrangeres a l’institut Badia i Margarit

A les Escolàpies també es duu 
a terme el projecte SardAnoia 
en què participen els alumnes 
de 3r de Primària. L’objectiu 
principal del projecte és apro-
par la sardana i la cobla al mà-
xim de nens i nenes en edat 
escolar i per això s’utilitza un 
enfocament lúdic i modern.
Així, al llarg d’aquest trimes-
tre, els alumnes de 3r han re-
alitzat diferents activitats i di-
nàmiques relacionades amb el 
món de la cobla i la sardana. 
Primer de tot, van conèixer 
els instruments que formen la 
cobla i com s’estructura així 
com els passos que formen la 

Els alumnes de 3r de les 
Escolàpies finalitzen el 
projecte SardAnoia

sardana. En segon lloc, van 
aprendre a ballar la sardana, 
el ball típic i tradicional de 
Catalunya.
Després de tot l’esforç i la 
constància van cloure el 
projecte realitzant una ba-
llada amb les diferents es-
coles de la comarca el passat 
diumenge 10 de juny, coin-
cidint amb el 90è aplec orga-
nitzat per la colla Sardanista 
d’Igualada. La sardana que 
van ballar va ser Paraigües i 
xemeneies de Daniel Gasu-
lla i Porta. Abans de la ba-
llada, van fer l’entrada per 
parelles fent el “galop”.

Els alumnes de P-5 A de l’Es-
cola Castell d’Òdena, sota la 
direcció de la mestra Susana 
LLamas, han obtingut un dels 
Premis Baldiri Reixac, que 
atorga anualment la Funda-
ció Carulla, en la modalitat 
d’alumnes. 
El premi es concedia pel pro-
jecte “Restaurant Drac” que 
van dur a terme durant el  pro-
ppassat curs. Un treball que va 
començar pensant com es fe-
ien les sopes, vam anar a com-
prar els ingredients i les vam 
fer, però només uns quants 
pares les van tastar. Aquest 
va ser el detonant de la idea 
de fer un restaurant per con-
vidar a tots els pares a dinar. 
I comencem a treballar: què 
hi ha en un restaurant, qui hi 
treballa, quin estris es neces-
siten, llegim molts menús i 
cartes, treballem els aliments 
(els saludables i no tant, el seu 
origen...),  ens fem les nos-
tres cartes i el nostre menú,  
nostres targetes de visita, les 
de crèdit la nostra moneda,  
visitem un restaurant-bar 
del poble i li fem moltes pre-
guntes al Jordi... i moltes més 
activitats que van  concloure 
amb l’obertura al públic del 
restaurant i  on les famílies 

van dinar de veritat.
Els Premis Baldiri Reixac van 
ser creats l’any 1979. Aquesta 
ha esta la 40ena edició. Du-
rant tot aquest temps han re-
conegut i impulsat projectes 
educatius que, a través de la 
cultura i la llengua, promo-
uen la renovació pedagògica, 
la cohesió social i la transfor-
mació educativa.
Aquest diumenge 3 de juny, 

el Teatre Nacional de Catalu-
nya va acollir la 40ena edició 
d’entrega dels Premis Baldiri 
Reixac. Per recollir  el premi, 
en representació de l’escola, hi 
van assistir un grup d’alum-
nes, famílies i mestres. L’acte   
va ser presentat per   Quim 
Masferrer i  va comptar amb 
la presència, entre d’altres, de 
la nova consellera de cultura 
Laura Borràs.

Els alumnes de P5 del Castell d’Òdena 
guanyen un premi Baldiri Reixach
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Durant la setmana de l’11 
al 15 de juny els alumnes de 
l’ESO han fet les colònies per 
realitzar els Treballs de Síntesi 
de cada nivell. En els Treballs 
de síntesi els alumnes treba-
llen un tema en concret de 
manera transversal i global, i 
hi intervenen i s’hi relacionen 
conceptes i aprenentatges de 
matèries diferents. 
El tema del Treball de primer 
d’ESO era  Entre terra i mar , i 
per a dur-lo a terme els alum-
nes de primer van estar tres 
dies (del 13 al 15 de juny) al 
cap de Creus, realitzant dife-
rents activitats de descoberta 
de l’entorn relacionades amb 
els continguts del seu nivell. 
Van fer activitats de desco-
berta de les espècies marines i 
una ruta en vaixell a la costa 
de Llançà. També van visitar 
el Parc Natural de la Serra de 
l’Albera, on van fer l’estudi de 
la vegetació i dels insectes del 
parc i van observar Dòlmens i 
Menhirs, vestigis prehistòrics 
que a les muntanyes de l’Al-
bera són molt abundants. Una 
altra visita molt interessant va 
ser la que van fer al monestir 
benedictí de sant Pere de Ro-
des, del qual van poder conèi-
xer la història, estudiar l’arqui-
tectura i l’entorn. 
Per la seva banda, els de se-

gon d’ESO van viatjar durant 
els mateixos dies a la Vall de 
Núria per realitzar el treball 
sobre l’Alta muntanya Pi-
rinenca. Van visitar el parc 
d’animals Pirineu Molló Parc, 
on van poder veure isards, ós-
sos, marmotes.... Van pujar al 
cremallera que porta a la Vall 
de Núria per estudiar la flora 
i la fauna pirinenca i visitar el 
santuari de Núria i l’ermita de 
Sant Gil. Una altra de les ac-
tivitats de descoberta va ser 
l’observació del riu Freser, tot 
fent càlculs del cabal, l’am-
plada, la velocitat del riu, així 
com estudiant els animals que 
hi viuen. 
L’alumnat de tercer d’ESO du-
rant la setmana de l’11 al 15 de 
juny va realitzar el seu treball 
de síntesi a Igualada, ja que 
el tema del Treball de síntesi 
era La ciutat d’Igualada. Van 
fer visites guiades al passeig 
d’Igualada, al barri del Rec, al 
museu de la Pell i a diferents 
fàbriques i adoberies de la ciu-
tat. També van realitzar una 
sortida als Esgavellats, parat-
ge natural situat a la serra de 
Vilanova d’un singular interès 
botànic i geològic.    
El viatge de final d’etapa de 
l’alumnat de quart d’ESO va 
ser a Madrid, també de l’11 al 
15 de juny. De camí a Madrid 

van visitar el bonic poble de 
Medinacelli, a la província de 
Sòria. Ja a Madrid, van visitar 
el Museu del Prado –quina 
il·lusió veure el quadre de Las 
Meninas o Los Fusilamientos 
del tres de mayo!– i el Museu 
Reina Sofia, on van poder me-
ravellar-se davant el Guernica 
de Picasso entre d’altres. Tam-
bé van fer una visita guiada 
pel centre de Madrid i van 
visitar la Puerta del Sol, la 
Plaza Mayor, el Palacio Real... 
Fins i tot va haver-hi temps 
de desplaçar-se a la Sierra de 
Guadarrama i realitzar una es-
pectacular activitat de multia-
ventura a Cercedilla, i d’anar 
a visitar el parc temàtic Parc 
Warner de Madrid, ambientat 
amb els escenaris de les pel·lí-
cules i dibuixos animats pro-
duïts per la Warner Brothers. 
Finalment, i ja de tornada a 
Igualada, van aturar-se al fan-
tàstic Parc Natural del Monas-
terio de Piedra. 
Han estat un dies de sortides i 
visites, en què s’ha pogut tre-
ballar sobre el terreny, d’una 
manera pràctica, cooperativa 
i divertida; una bona manera, 
també, de conèixer-se i rela-
cionar-se tots una mica més, 
en un entorn diferent del de 
l’institut. 

L’institut Joan Mercader realitza les 
colònies dels Treballs de síntesi 

A Maristes Igualada aquest 
curs hem iniciat l’Escola 
de Pares específica d’Altes 
Capacitats. En el primer tri-
mestre  el tema va ser “Què 
són les altes capacitats?”, en 
el segon trimestre “La rigi-
desa en les altes capacitats. 
Aprendre a parar, aprendre 
a canviar d’activitat”, i en el 
tercer “L’educació emocional 
i les altes capacitats”. Aquesta 
Escola de Pares ens permet 
adquirir informació sobre 
un àmbit tan desconegut i a 
l’hora tan necessari per com-
prendre i poder acompanyar 
els fills amb altres capacitats 
en el seu creixement. També 

permet connectar amb altres 
pares que viuen situacions 
semblants. 
L’experta en aquest tema Sí-
lvia Llucià és la persona que 
dirigeix l’Escola de Pares, 
que suposa un pas més en 
el camí per donar resposta 
de manera coordinada als 
alumnes. Un cop es detec-
ten els nens d’AACC l‘escola 
posa en funcionament els 
recursos múltiples que els 
permetin  aconseguir  unes 
bones habilitats socials, au-
tonomia personal i un bon 
desenvolupament evolutiu. 
Pares i escola avancen  junts  
vers aquest objectiu.

3a trobada d’escola de 
pares d’atenció a nens 
d’altes capacitats al 
col·legi Maristes 

Els alumnes de 5è A i B vàrem 
anar a Illa Fantasia per tal cele-
brar l’èxit assolit amb les nostres 
cooperatives. Després d’haver 
donat a una ONG el 10% del 
total ingressat per les vendes de 
les nostres empreses, la resta, el 

vàrem invertir en la realització 
d’un viatge de diversió al parc 
temàtic com és Illa Fantasia. El 
dia va ser emocionant i d’activi-
tats molt divertides. Des d’aquí 
us volem donar les gràcies a tots 
els que ens heu ajudat d’una 

manera o altre amb la conse-
cució de la fita que ens vàrem 
establir. Esperem que els futurs 
alumnes de 5è gaudeixin tant o 
més que nosaltres en la creació i 
desenvolupament de les coope-
ratives. Gràcies a tots. 

Anem a Illa Fantasia els emprenedors 
de 5è de l’Acadèmia Igualada 
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Aquest any vam celebrar el 7è 
English Day el 18 de maig a 
l’escola. La temàtica era School 
musical.
Durant el matí es van treballar 
algunes de les pel.lícules més 
conegudes i se’n van fer manu-
alitats relacionades. A la tarda 
van poder veure alguns dels 
musicals i després, com cada 
any, vam prendre el te amb 
pastes. Tot plegat molt British.
I des d’aquell dia, hem seguit 
treballant activitats al respecte 
a les hores d’anglès per tancar 
el curs d’enguany.

This year we celebrated the 
7th English Day on May 18 in 
the school. It was about Shool 
Musical.
During the morning session, 
we worked on different well 
known musicals and we did 
different crafts about them. In 
the afternoon, we saw one of 
the films and, as we do every 
year, we had tea and biscuits. 
Everything very Inglés.
And from then on, we had 
been doing activities about 
music and films to finish the 
school year.

El CEIP Pompeu Fabra 
celebra l’English Day

El passat divendres va te-
nir lloc a l’escola la Festa de 
graduació de P5. La Promo-
ció Happy!
Així recordarem als nens i ne-
nes que marxen del parvulari 
i l’any que ve comencen una 
nova etapa. Estan molt il·lu-
sionats d’anar a l’escola dels 
nens grans!!!. Happy perquè 
com ells mateixos diuen són 
feliços a l’escola i a casa.
El passat divendres vam ce-
lebrar la seva graduació 
acompanyats dels pares i de 
totes les mestres que, al llarg 
d’aquests anys tan importants 
en la seva maduresa els hem 
ajudat a créixer.
A la festa va haver-hi una mica 
de tot: diversió tot represen-
tant la Caputxeta Vermella 
on ells mateixos van ser els 

protagonistes, cançons d’an-
glès, moments més solemnes 
amb la imposició dels birrets i 
també alguna llàgrima i enyo-
rança amb la nostra cançó 
“Recordo quan...”.
Vam acabar la festa amb un 
sopar tots junts, pares, mes-

Festa de graduació de P5 del Montclar/
Mestral

tres i nens al pati de la nostra 
escola. Els pares, com a mos-
tra d’agraïment ens van obse-
quiar amb un record per totes 
les mestres i amb un regal del 
qual de ben segur en traurem 
molt de profit: Un altaveu por-
tàtil.

El dissabte dia 9 de juny, el Col-
legi Jesús-Maria va celebrar la 
festa de fi de curs que anual-
ment organitza l’Associació de 
Mares i Pares. Com ja és habi-
tual, pares, alumnes i mestres 
ens desplaçarem en un espai a 
l’aire lliure envoltats de natura 
que enguany va ser a la Casa 
de Colònies Castell de la Pobla 
(La Pobla de Claramunt). Més 
de 200 persones vàrem poder 
gaudir d’una deliciosa fideua-
da per dinar i de les activitats 
proposades per l’AMPA de l’es-
cola des de les 12h del migdia 
fins ben entrada la tarda. La 
festa es va iniciar amb un taller 
de fabricació i manipulació de 
“slime” per als més petits i, als 
volts de les dues, els assistents 

van prendre lloc per tal de de-
gustar la gran fideuada que 
s’havia preparat. Havent dinat, 
amb postres incloses de la Pas-
tisseria Òscar, els alumnes par-
ticipants en els extraescolars de 
teatre de l’escola, havien prepa-
rat diverses obres de teatre de 
petit format, que van escenifi-
car davant de tots els assistents 
i, tot seguit, va ser el torn dels 
alumnes de guitarra que van 
interpretar diverses cançons 
apreses durant el curs. Fi-
nalment, per tal de cloure la 
festa d’una manera ben ani-
mada amb la participació de 
petits i grans, en Jordi Giralt 
va convidar a ballar a tots els 
assistents amb una divertida 
actuació musical.

Comiat del curs del 
col·legi Jesús-Maria

El passat dimarts, dia 5 de 
juny, un acte conjunt molt 
festiu al pavelló esportiu de 
l’escola va donar el tret de 
sortida a les festes de Sant 
Marcel·lí, fundador dels Ma-
ristes. Aquest acte va anar se-
guit d’una celebració eucarís-
tica familiar a la capella.
L’endemà, dia 6, la pluja no 
va aconseguir espatllar un 
dia fantàstic pels alumnes de 
la Llar d’Infants, Infantil i 
Primària, carregat de tallers 
i activitats ben variades: es-
pectacles de titelles, firetes, 
esports, activitats lúdiques, 
escape room, fins i tot un au-
tèntic taller de dansa urbana 
a càrrec de Sara Ramos, co-

ordinadora de Dark Season i 
D&S, a qui agraïm la seva col-
laboració. El dia va finalitzar 
amb un bon tall de coca. Els 
alumnes de Secundària ho 
van celebrar amb una sortida 
a Port Aventura.
Però la cosa no va acabar 
aquí. El dissabte va ser l’AM-
PA del col·legi qui va organit-
zar com cada any la festa fa-
miliar. Una gran afluència de 
famílies van participar al matí 
d’un gran ventall de possibili-
tats, des de cucanyes, firetes i 
conta contes per als més pe-
tits, passant pels llits elàstics, 
inflables d’aigua, guerres de 
globus, tómbola organitzada 
pels alumnes de 3r d’ESO, 

concurs de Swish-Swish, clas-
ses de Zumba a càrrec d’Iris 
Bertran, escape room... I fi-
nalitzant amb una cercavila a 
càrrec d’Ho peta Street Band 
i una gran Festa de l’Escuma.
A la tarda va continuar la 
celebració amb un magnífic 
concert de gospel a càrrec de 
la Coral de l’escola U5gospel 
i com a final de festa el tradi-
cional Sopar Familiar al pati 
de l’escola, en el que després 
de compartir àpat els nens 
van gaudir d’animades acti-
vitats i els més grans van fer 
sobretaula amenitzada pel  
Dj’s Gevic.
Una gran setmana de festes 
de Sant Marcel·lí!

Festes de Sant Marcel·lí als Maristes
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Els nens i nenes d’Infantil han 
gaudit i molt de la seva estada 
a la Casa Artur Martorell. Bon 

Colònies d’infantil de 
l’Escola Pia

temps i moltes activitats els 
han acompanyat en aquesta 
aventura.

El 9 de juny, es va celebrar al 
Gran Teatre de la Xina de Port 
Aventura el lliurament de pre-
mis de la 41a edició del PREMI 
de RELAT BREU en CATALÀ 
i del 58 CONCURSO DE JÓ-
VENES TALENTOS en caste-
llà que organitza la coneguda 
marca COCA-COLA
La Lucía Maiorano, en català, 
i la Gisela Álvarez, en caste-
llà, dos alumnes de 2n d’ESO, 
van representar el nostre cen-
tre després de ser classificades 
com a finalistes entre 3.938 
alumnes de 375 centres d’arreu 
de Catalunya en la fase prèvia 
que es va celebrar el passat 10 
de març.
En un teatre ple de gom a gom 
i en un acte molt emotiu i so-
lemne, 106 joves escriptors op-

taven a 18 1rs premis, 18 2ns 
premis i 18 3rs premis. Tant la 
Lucía com la Gisela van arribar 
a la gala amb la incertesa de sa-
ber que durant el transcurs de 
la celebració serien guardona-
des amb un dels 18 1rs premis 

de tot Catalunya, i gràcies a 
les dos, el centre ha quedat en 
segona posició absoluta entre 
tots els centres participants. 
Moltes felicitats a les dos gua-
nyadores i les encoratgem a se-
guir escrivint.

Dues alumnes del Pla de les Moreres 
guanyadores dels premis Coca-Cola

En motiu del monogràfic que 
hem treballat al llarg del curs 
a l’escola: “Igualada”, el diven-
dres dia 22 de juny i coincidint 
amb el comiat del curs escolar, 
vam celebrar la tradicional fes-
ta major.
Totes les famílies van poder 
gaudir de diferents espectacles 
que combinaven músiques va-
riades amb tradicions popu-
lars representades per tots els 
alumnes de l’escola.
La festa es va iniciar amb el 
tradicional pregó represen-
tat pels animadors de la festa: 
“Fadunito de Cervera” i es va 
continuar amb el programa 
previst: cercavila amb els taba-
lers de P-3, els capgrossos ela-
borats pels alumnes de 5è, el 
ball de cercolets de P4, el ball 
de diables de P5, extraescolars 
de dansa catalana, les moixi-

gangues- acròbates de 6è, el 
ball de les cinc places ofert 
pels alumnes de 3r i 4t: coun-
try, balls moderns, rock... i 
un piromusical que combi-
nava músiques, coreografies 
i barreges de colors que van 
representar els alumnes de 
Cicle Inicial.

Celebrem la Festa Major al Ramon 
Castelltort

Va ser un espectacle molt 
complert i alhora emotiu que 
va finalitzar amb el comiat dels 
alumnes de 6è i amb l’hora 
dels adéus amb tota la comuni-
tat educativa de l’escola. Amb 
aquest acte vam donar inicia  
les vacances escolars desitjant 
un molt bon estiu a tothom!

Enguany, l’alumnat de 1r i 2n 
de Primària han treballat el 
fons marí en el projecte comú 
de Cicle Inicial. En la desco-
berta han realitzat diferents 
activitats: dissecció d’una 
sardina, investigació sobre 
quines són les llotges més 
properes a Igualada, elabo-
ració d’una barqueta de pes-
cadors i conscienciació de la 

necessitat de no contaminar 
el mar a partir de la construc-
ció d’una depuradora.
A més a més també han am-
bientat una part de l’escola 
com si fos el fons marí amb 
crancs, estrelles de mar, ca-
vallets, pops, meduses i un 
munt de peixos de colors, uti-
litzant diferents tècniques de 
plàstica.

El Cicle Inicial de les 
Escolàpies aprenen sobre 
el fons marí

El passat divendres dia 8 de 
juny, de 9 a 11h.,les alum-
nes de Montclar de 3r i 4t 
ESO van fer un taller titu-
lat “Millora la Societat: di-
gitalitza-la!”, impartit per 
dues joves professionals 
que treballen a una audito-
ria. El taller forma part del 
programa de Transformació 

digital que promou l’entitat 
Junior Achievement, amb 
l’objectiu d’apropar el món 
professional a l’escola. En 
aquest taller, les alumnes, 
per grups, van haver de pre-
sentar quina app crearien i 
van dissenyar un DAFO per 
a comprovar les fortaleses i 
debilitats de la seva idea.

Tallers d’emprenedoria 
a 3r i 4t d’ESO del 
Montclar
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Com a guanyadors del con-
curs Joves a Debat 2017, 
l’Ajuntament d’Igualada ens 
va proposar a principis d’any 
representar la nostra ciutat 
al  Youth European   Parlia-
ment  de Neuchâtel, a Suïssa 
del 4 al 6 de maig. Aquesta tro-
bada consistia a participar en 
una taula rodona juntament 
amb tres ciutats més,  Guima-
raes (agermanada amb Iguala-
da), Besançon i Neuchâtel.
La regidora d’Agermanaments, 
Rosa Plassa, ens va donar tota 
la documentació i informació 
del viatge, i nosaltres, la Mari-
na Toledo, l’Alba  Angullo  i jo 
mateix, l’Oriol Almiron, haví-
em de confirmar la nostra par-
ticipació. Vam tardar uns dies 
a decidir-nos ja que eren dates 
propers als exàmens finals de 
Batxillerat. Amb molta il·lu-
sió, ens vam decidir a partici-
par-hi, acompanyats per dues 
professores de l’institut.
Vam arribar a Neuchâtel , que 
és a unes dues hores de Zu-
rich. Ens esperava la  coordi-
nadora, que no ens va deixar 

en cap moment, fent de guia 
d’un programa molt divers i 
ben dissenyat. Vam visitar el 
parc botànic de Neuchâtel, on 
cada delegació va haver de fer 
una exposició en el seu idioma 
sobre una planta o objecte re-
presentatius de la seva regió. 
Nosaltres vam explicar en cas-
tellà -ja que alguns dels parti-
cipants l’entenien- la llegenda 
de Sant Jordi, i vam reproduir 
un “Draw my life” de la llegen-

da narrat en català i fet per no-
saltres. En acabar l’exposició, 
vam regalar a cada membre de 
la delegació una rosa de paper 
feta per la Marina i una guia 
en anglès de turisme de Cata-
lunya. 
L’endemà al matí vam fer una 
ruta turística per la ciutat i vam 
dinar en un ferry mentre do-
nàvem la volta al llac de Neuc-
hâtel. A la tarda, a l’auditori del 
museu de la ciutat, cada dele-

Un grup d’alumnes del Pere Vives,  al Youth European Parliament

gació explicava els projectes 
participatius dirigits als joves 
que es fan a les ciutats. Nosal-
tres vam explicar tots els pro-
jectes relacionats amb la  Ka-
serna i vam comentar que el 
nostre institut, l’Ins Pere Vives 
Vich, el curs vinent complirà 
50 anys. Seguidament, es van 
fer grups mixtos per elaborar 
un projecte juvenil i entre tots 
escollir el millor. L’últim dia al 
matí vam anar amb el funicu-
lar fins a un parc d’aventura a 
fer un circuit de tirolines. 
Aquest viatge ha tingut mol-
ta importància en la nostra 
vida. Ens ha permès conèixer 
tres cultures diferents i també 
poder ensenyar la nostra. Ens 
ha servit per fer-nos pren-
dre consciència de la bellesa 
i la importància del fet de 
poder-nos comunicar amb 
persones que no parlem la 
mateixa llengua.  Ens  ha do-
nat l’oportunitat de conèixer 
projectes juvenils molt inte-
ressants. Hem pogut conèixer 
un país nou, la seva forma de 
governar i entendre’s. Ens ha 

fet reflexionar sobre la impor-
tància de la cooperació entre 
iguals, de la capacitat de poder 
superar obstacles si tothom 
dóna una miqueta de si mateix 
als altres, de la importància de 
la participació juvenil en la go-
vernació d’una ciutat, etc.
En definitiva, aquest viatge 
tanca i obre una altra etapa de 
les nostres vides. Ha marcat el 
final de la nostra etapa com a 
alumnes del centre on hem 
estudiat l’ESO i el Batxillerat, 
i ha estat una gran satisfac-
ció  poder representar tant el 
nostre centre educatiu com  la 
nostra ciutat. 
Volem agrair a l’Ajuntament 
d’Igualada l’haver-nos ofert 
aquesta oportunitat i a tots els 
nostres professors que ens han 
donat suport en la preparació 
del viatge, sobretot a les pro-
fessores Marisa Vila i Montse 
Balcells, que ens van acompa-
nyar a Neuchâtel.

Oriol Amirón, Alba Angullo 
i  Marina Toledo, 2n de 

batxillerat

La setmana passada van tenir 
lloc, en diferents dies, les Fes-
tes de Graduació dels alum-
nes de P-5 i 6è de primària de 
l’Acadèmia Igualada. 
Els actes es van celebrar a la 
sala d’actes del centre, on els 
familiars i amics van acom-
panyar als nous graduats. El 
director en els diferents par-
laments va realçar l’estil propi 
d’ensenyament de l’Acadèmia, 
posant accent en la formació 
com a persones. Recordà que 
durant la formació tot l’equip 
de professorat ha promogut 
el talent i les aptituds perso-
nals dels nostres alumnes. Va 
felicitar als nous graduats per 
haver aconseguit una fita im-
portant en la seva trajectòria 
personal.
Els tutors de les diferents pro-
mocions també van adreçar 
unes paraules emotives als 
nous graduats; uns des de la 
lectura d’un conte molt espe-
cial, a altres amb la realitza-
ció d’un vídeo o un recull de 
fotografies dels diferents anys 
viscuts a l’escola... fets amb 
ingredients especials com l’es-
forç, la dedicació, la paciència, 
l’emprenedoria  
Els nous graduats, van des-

criure el seu pas per l’Acadè-
mia i van agrair als profes-
sors que els han format el seu 
compromís, esforç i dedicació 
en la seva formació. La repar-
tició de diplomes, orles i el tí-
pic birret van acabar de donar 

Graduacions a l’Acadèmia Igualada

a l’acte un to entranyable.
Per acabar, al pati de l’esco-
la, es va fer un refrigeri, on 
tots els convidats van poder 
compartir una bona estona, 
entre records, anècdotes i vi-
vències. 

Com cada any, alguns alum-
nes del centre han participat 
a les proves Cangur, que con-
sisteixen a resoldre qüestions 
lògiques i matemàtiques. Dels 
70 participants del nostre 
centre cal destacar la posició 
obtinguda per Diana Benito 
i Marta Tapiolas de 4t d’ESO 
(posicions 113 i 243 respec-
tivament, de 10.121 partici-

pants) i la de Marc Martín de 
1r de BTX (posició 103 sobre 
5.912). Cal fer menció que 
aquests alumnes, dins dels 
seus nivells, han obtingut els 
millors resultats de tots els 
instituts de la comarca.
El  centre felicita a tots els 
participants pels resultats ob-
tinguts i els animem a conti-
nuar en les properes edicions.

Alumnes del Pla de les 
Moreres a les Proves 
Cangur

6  |  Pa amb Oli i Xocolata! Divendres, 29 de juny de 2018



Dijous 24 de maig va tenir lloc 
la primera edició del “Milà 
Fashion Day” a l’Institut Milà 
i Fontanals, una desfilada on 
es van presentar les col·lecci-
ons de moda creades per les 
alumnes del mòdul dual de se-
gon curs del Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà de Fabricació i En-
nobliment de productes tèxtils. 
La iniciativa va tenir molt bona 
acollida entre els alumnes i el 
professorat del centre, que a 
l’hora de l’esbarjo van omplir el 
gimnàs per veure el show.
Les alumnes/dissenyadores 
Mariam Ahannach i Teresa Ca-
sado van idear tres conjunts on 
van aplicar els coneixements 
adquirits en les diverses assig-
natures del cicle: moda i ten-
dències, estampació, teixidoria 
de gènere de punt, acabats, tin-
tura i patronatge i confecció. Es 
van crear peces inèdites de gè-
nere de punt i models fets amb 
teixits de calada, i es va voler 
posar un clar èmfasi en el reci-
clatge i la reutilització de peces 
de roba, ja que algunes de les 
propostes mostrades partien 
de pantalons, samarretes o ves-

tits vells reutilitzats. 
Mariam Ahannach va disse-
nyar tres models de dona inspi-
rats en personatges de sèries de 
ficció i pel·lícules: una princesa 
coreana, la reialesa de l’Edat 
Mitjana i la protagonista del 
film “Malèfica”. El resultat va 
ser una col·lecció de looks molt 
teatrals i plena de contrastos, 
de colors càlids i estètica naï-
ve en el model medieval i amb 
una estètica més agressiva en 
les propostes d’inspiració asi-

àtica i del vestit de “Malèfica”. 
Teresa Casado, per la seva ban-
da, es va inspirar en l’estil Pin-
Up per crear un disseny d’ho-
me i dos models per a dones. 
Els seus colors van ser el negre, 
el vermell i el blau texà, amb 
tocs de pell en negre i marró. 
Dues de les seves creacions 
eren conjunts informals on hi 
predominava el texà i l’altre era 
un vestit amb diversos com-
plements per a ocasions més 
especials. 

Primera edició del “Milà Fashion Day”

Els alumnes de cicle Inici-
al de l’escola van participar 
al 6è concurs de Fotogra-
fia escolar “La nostra foto 
de ciencia” i van obtenir el 
2n premi. En els ambients 
d’aprenentatge de cicle Ini-
cial s’ha iniciat l’activitat 
científica. Les experiènci-
es realitzades han estat fo-
tografiades i un d’aquests 

moments: “Una aranya del 
jardí botànic” ha estat la 
guanyadora. El premi con-
sisteix en llibres relacionats 
amb ciencia.
El dijous 21 de juny una 
representant del Departa-
ment de Didàctica de les 
Arts i les Ciències de la 
UVIC va fer l’entrega del 
premi a l’alumnat.

El Ramon Castelltort obté 
el 2n Premi de Fotografia 
de ciència escolar

El nostre centre participa dins 
el projecte Erasmus +: Euro-
trading: young entrepreneurs 
on the move. Al llarg del curs 
hem estat nosaltres els que 
hem visitat altres països euro-
peus, i en aquesta ocasió ens 
han visitat mestres i alumnes 
d’Alemanya, Grècia, Anglater-
ra, Irlanda i Polònia.
Durant l’última setmana de 
maig aquests mestres i alum-
nes de diferents països euro-
peus van conèixer l’escola i van 

fer activitats a l’Atelier, van vi-
sitar l’Ajuntament d’Igualada, 
Barcelona i diferents llocs em-
blemàtics com la Sagrada Fa-
mília, el Parc Güell i el Camp 
del Barça! També van visitar 
Tarragona i Vilanova i la Gel-
trú. Dins el marc del projecte, 
els mestres i alumnes van fer 
activitats relacionades amb 
l’emprenedoria, entre elles la 
Fira on cada país va vendre els 
seus productes!
Una experiència fantàstica!

Erasmus a l’Acadèmia 
Igualada

El 31 de vàrem estrenar l’obra 
al teatre Ateneu. Van partici-
par 46 alumnes i alumnes de 
l’optativa de teatre i 19 músics 
del projecte violins i violon-
cels amb l’escola de música i 
l’institut. Aquí teniu la vivèn-
cia teatral d’una alumna del 
centre: 
“Hi havien molts nervis que 
provocaven desconfiança i 
por, però quan els altres com-
panys s’adonaven li donaven 
confiança, seguretat i amistat.
Un cop et llençaves a l’esce-

nari, era com un assaig. Jo no 
tenia por, sabia que no estava 
sola, sabia que hi havia el pú-
blic mirant-me, però després 
desapareixia. Era el meu mo-
ment, havia de gaudir-ho i fer-
ho el més bé possible.
A l’acabar, estaves orgullosa 
de tu mateix per un moment, 
t’oblidaves de si t’havies equi-
vocat o no, t’havia sortit com 
havia de ser, i t’apareixia un 
somriures la boca.
Al fer les salutacions finals, 
reies i reies, recordant tant els 

“Tastant la comèdia dell’arte”, 
proposta teatral del Badia Margarit 

detalls als assajos i a l’escenari. 
També tot el que havies estu-
diat al pati o a casa repassant 
els moviments, les expressi-
ons, les diferents “cares”. Tot.
El teatre és por, diversiò, 
alegria, confiança... Però 
la paraula més important 
que el defineix per a mi és 
LLIBERTAT.
Ets una altra persona, ani-
mal... el que tu vulguis.
M’encanta el teatre

Laia Guixà, 1r d’ESO
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Gran any esportiu per als 
equips de l’escola que han 
competit en les modalitats de 
bàsquet i d’handbol a les Finals 
Nacionals celebrades a Sant 
Carles de la Ràpita i Tortosa.
L’equip ALEVÍ FEMENÍ de 
BÀSQUET s’ha proclamat 
TERCER de Catalunya, i els 
equips INFANTIL FEMENÍ 
de BÀSQUET i BENJAMÍ de 

HANDBOL, 5es en les Finals 
Nacionals dels Jocs Escolars.
Felicitem tots els pares, moni-
tors, coordinador i jugadores 
pel seu esforç, dedicació i per 
l’excel.lent temporada de tots 
els 14 equips de l’escola. Agra-
ïm també la tasca i acompa-
nyament de @CEAnoia per 
confiar i tirar endavant els Jocs 
Escolars de l’Anoia.

Bons resultats esportius 
del col.legi Monalco

En Roger i l’Armando, de 
4tESO es fan dir Andròmina. 
El binomi ha estat finalista en 
el concurs de redacció en ca-
talà Ficcions (ficcions.cat), on 
s’han aplegat més de tres mil 
participants. Els finalistes i 
guanyadors es van aplegar di-
mecres 23 a La Pedrera on es 
va fer l’entrega de premis. Una 
història de fantasia escrita per 
entregues durant tot el curs ha 
tingut un reconeixement de 
“finalista” en aquesta desena 
edició del concurs que organit-
za l’AMIC (https://www.amic.
media/default.php). Comptem 

Alumnes del Mestrasl finalistes del 
concurs literari “Ficcions”

que en properes ocasions el 
grup o grups nous puguin op-
tar als primers premis: només 

es necessita llegir i imaginació 
tot molt ben cuinat a poc a poc 
i amb bona lletra.

Com ja és habitual, en aquesta 
època de l’any i per segona ve-
gada, el nostre institut ha rea-
litzat, del 12 al 18 de maig, un 
intercanvi amb l’escola Lycée 
Mme-de-Staël, a Montluçon 
(Alier, Alvèrnia-Roine-Alps), 
França.
Montluçon es va convertir el 
passat agost 2017 en la quarta 
ciutat agermanada amb Igua-
lada, juntament amb Lecco, 
Guimaraes i Aksakovo. És un 
municipi d’una dimensió molt 
similar a Igualada, amb uns 
38.000 habitants i està situada 
prop de Llemotges, al depar-
tament de l’Alier i a la regió 
d’Alvèrnia-Roina-Alps. La tra-
vessa el riu Cher, un afluent 
del riu Loira.
Com Igualada, els seus orí-
gens es remunten a l’Edat Mit-
jana, concretament al segle XI 
i, per això, bona part dels seus 
atractius turístics i patrimoni-
als daten d’aquells segles, com 
el Castell dels Ducs de Borbó, 
l’església de Notre-Dame o el 
seu nucli històric, entre altres.
Tot i que històricament es va 
distingir per la mineria, el vi-
dre i la siderúrgia, actualment 
concentra la seva activitat 
econòmica fonamentalment 
en les indústries química i 
electrònica, amb plantes d’em-
preses destacades com Dun-
lop o Sagem. Compta també 
amb una destacada presèn-
cia d’equipaments culturals i 
esportius i, en aquest darrer 
àmbit, el rugbi és precisament 
un dels esports més seguits i 
practicats a la vila.
La nostra llarga experiència 
organitzant aquests intercan-
vis ens fa poder afirmar sense 
cap mena de dubte el benefi-

ci que suposen aquest tipus 
d’activitats, no només a nivell 
acadèmic sinó també a nivell 
de desenvolupament personal 
dels alumnes. Aquest viatge ha 
estat  una experiència magní-
fica i una excel·lent oportuni-
tat de conèixer una altra rea-
litat cultural i, a la vegada, de 
fer ús en la vida quotidiana de 
la llengua francesa.
Durant la setmana de l’inter-
canvi hi ha hagut tot un seguit 
d’activitats que han compa-
ginat l’assistència a algunes 
classes amb altres activitats lú-
diques, de coneixement entre 
els participants a l’intercanvi 
i de descoberta de la ciutat i 
l’entorn.
Els nostres alumnes han es-
tat acollits en famílies fran-
ceses que tenen fills d’edats 
similars. Vam fer  excursions 
tots plegats: vam conèixer les 
boniques ciutats de Bourges 
i Vichy, però sens dubte les 
excursions “estrella” van ser la 
visita al circuit d’aventura en-
tre els arbres a Echassières  i el 
parc Vulcania.

També vàrem gaudir d’una 
trobada esportiva de tarda 
amb els companys francesos i, 
a l’Espai Montluçon Jeunesse, 
hi va haver una trobada amb 
joves francesos: descoberta 
d’ambdues cultures, llengua, 
gastronomia, música...
I per acomiadar-nos ens van 
preparar un petit sopar de tast 
on vàrem poder degustar les 
delícies gastronòmiques de la 
regió i escoltar la música que 
agrada al nostres joves.
Sens dubte, ha estat una ex-
periència inoblidable per a 
tots nosaltres; per a conèixer 
una altra cultura, per a prac-
ticar llengües estrangeres i per 
a establir lligams d’amistat que 
molt sovint acaben conver-
tint-se en veritables amistats.  
Ara caldrà esperar el curs 
vinent per a retrobar-nos. Ja 
en tenim ganes!

Mònica Delgado i Marta 
Mercadé

Departament de Llengües 
estrangeres

L’INS Joan Mercader torna a viatjar
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PIERA / LA VEU 

El passat dissabte 23 de 
juny, la Vila de Pie-
ra va gaudir, un cop 

més, de la popular revetlla de 
Sant Joan. A les 20 hores, es 
va iniciar el recorregut de la 
Flama del Canigó pels carrers 
del municipi, que va ser rebu-
da a l’Ajuntament pel primer 
tinent d’alcalde, Josep Llo-
part. A continuació, la Fla-
ma es va dirigir al parc Gall 
Mullat, on la regidora Neus 
Nuñez va presentar l’acte, i es 
va fer la lectura d’un mani-
fest. Posteriorment, hi va ha-
ver ballada de sardanes a càr-
rec de l’Agrupació Sardanista 
de Piera, batucada amb la Co-
lla Infantil Diables de Piera i 
l’actuació dels Falcons de Pi-
era. Així mateix, la popular 

cantant Abril Montmany es 
va sumar a la celebració i va 
pujar a l’escenari on va inter-
pretar el tema País petit. Tot 
seguit, es va procedir a l’en-
cesa oficial de la foguera de 
Sant Joan.
El parc Gall Mullat va acollir 
també un sopar popular, or-
ganitzat pels Falcons de Pie-
ra. Cap a les 23 hores, van co-
mençar els concerts amb els 
grups Hombres Bala, un trio 
de hip hop procedent de Bar-
celona, i The Bronson, una 
banda de funk i pop dels 80.
Des de l’Ajuntament de Pie-
ra, es vol agrair la gran tasca 
feta pel que fa a la prevenció 
d’incendis i les ràpides i co-
ordinades intervencions dels 
Bombers, la Policia Local i 
l’ADF durant la passada nit 
de Sant Joan.

Festa i tradició a la 
revetlla de Sant Joan

PIERA / LA VEU 

A través de la Xarxa 
d’Oficines d’Asses-
sorament Agrari re-

partides arreu del territori, 
s’ha detectat la necessitat de 
trobar persones que treballin 
al camp. Per aquest motiu es 
fa una crida a totes aquelles 
persones emprenedores, que 
busquin feina en el sector 
agrari, forestal o ramader i 
estiguin interessades a posar 
en marxa un projecte. La vo-
luntat és crear una brigada de 
treballadors que puguin ocu-

par les vacants que vagin sor-
gint en aquest àmbit.
Les persones interessades a 
rebre més informació al res-
pecte, només s’han de posar 
en contacte amb l’Associació 
Massís de Montserrat a través 
del telèfon 602 697 428 o en-
viant un correu electrònic a 
l’adreça pagesia@montserra-
tí.cat. Aquest servei d’asses-
sorament s’ofereix cada tercer 
dimecres de mes, de 10 a 14 
hores, a les dependències de 
la plaça del Peix, amb una tèc-
nica especialitzada que atén 
les consultes dels pagesos.

Es busquen persones per 
treballar al camp

PIERA / LA VEU 

Els consellers i conselle-
res del Consell d’Infants 
de Piera van celebrar 

una sessió plenària el passat 
dimecres 20 de juny per a ex-
posar la feina feta durant els 
seus primers mesos de funcio-
nament.
L’acte va estar presidit per l’al-
calde, Jordi Madrid, i pel regi-
dor d’Ensenyament, Josep Ma-
ria Rosell, els quals van cedir la 
paraula als consellers per a que 
poguessin exposar, a tots els as-
sistents, la feina feta.
El Consell d’Infants va expli-
car com havia estat el procés 
per a l’elecció del logotip que 
els representarà i van fer un re-
coneixement a l’infant que l’ha 
dissenyat, Guillem Escudero. 
Després van exposar quines 
són les propostes per a millo-
rar el municipi, quins són els 

punts clau del reglament pel 
qual es volen regir i van comu-
nicar l’adhesió al Consell Naci-
onal d’Infants i Adolescents de 
Catalunya. Els representants 
polítics es van comprometre a 
aprovar el reglament en el ple 
de l’ajuntament i els van fer 
l’encàrrec de continuar treba-
llant el curs vinent. En el nou 

El Consell d’Infants tanca el curs

mandat comptaran amb pres-
supost municipal per tal de 
poder dur a terme alguna acció 
en el municipi.
Les sessions del Consell d’In-
fants es reprendran a l’octubre 
amb la incorporació de nous 
consellers i amb l’ampliació del 
consell d’infants a consell d’in-
fants i adolescents.

PIERA / LA VEU 

El passat dilluns 18 de 
juny, la sala d’actes del 
Teatre Foment va aco-

llir l’acte de cloenda dels PFI-
PTT Anoia Sud. L’obertura de 
l’acte va anar a càrrec de l’al-
calde de Piera, Jordi Madrid, 
i de la responsable territorial 
dels PFI-PTT de la Catalunya 
Central, Eva Ribera. La troba-
da va comptar també amb la 
presència de diversos regidors 
i alcaldes de l’Anoia Sud, famí-
lies, professorat i representants 
de les empreses on l’alumnat ha 
realitzat les pràctiques. Tots ells 
van voler acompanyar-los en 
l’acte de final de curs i engres-
car-los a seguir el seu camí for-
matiu i professional, així com 
felicitar-los pels bons resultats 
obtinguts.
Durant l’acte, es va fer especial 
incidència en la importància 
d’aquests programes educa-
tius per tal d’oferir una segona 
oportunitat al jovent. Els PFI 
(Programes de Formació i In-

serció) - PTT (Pla de Transició 
al Treball), d’un curs de du-
rada, proporcionen formació 
professional inicial a joves de 
16 a 21 anys que han finalitzat 
l’ESO sense graduar.
De la mateixa manera, el pas-
sat dimecres 20 de juny, a la 
sala de plens de l’Ajuntament, 
es va organitzar per primer 
cop un acte de reconeixement 
a l’alumnat i les empreses que 
han participat en el projecte 
POPET, un programa d’atenció 
educativa a la diversitat que va 
néixer amb l’objectiu de donar 

Els PFI-PTT i el POPET celebren el 
final del curs escolar

resposta al creixent nombre 
d’alumnes que per les seves 
característiques personals, les 
seves capacitats, interessos i/o 
altres factors contextuals no 
trobaven una resposta signifi-
cativa dins les propostes edu-
catives ordinàries.
En aquesta primera edició, han 
participat 20 alumnes de l’Ins-
titut Guinovarda i 3 alumnes 
de l’Institut Salvador Clara-
munt, que, durant el curs esco-
lar, han combinat l’assistència 
al centre educatiu amb la visita 
a diverses entitats de la vila.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

L p
Disseny de Producte

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

Un dels principals ob-
jectius de l’Ajunta-
ment de Calaf, és fo-

mentar la creació de llocs de 
treball i establir mecanismes 
per tal d’aconseguir reduir la 
taxa d’aturats del nostre muni-
cipi. En aquests moments s’ha 
superat el punt d’inflexió i els 
indicadors macroeconòmics 
a nivell del territori i de país 
són bons. Calaf, on el teixit 
industrial i comercial ha pa-
tit moltíssim en aquests dar-
rers anys, no sembla ser aliè a 
aquesta tendència. Tot i això, 
el col·lectiu  de les persones 
majors de 45 anys, manté una 
taxa i durada de la situació 
d’atur molt superior a la resta 
de franges d’edat: gairebé 6 de 
cada 10 persones aturades són 
majors de 45 anys.
Per aquest motiu, dins el marc 
del Programa Complementari 

L’Ajuntament subvenciona 
fins a 600€ la contractació 
de majors de 45 anys

de Foment de l’Ocupació Lo-
cal 2017-2018 de la Diputació 
de Barcelona, per 3r. any con-
secutiu hem volgut incidir en 
el foment de la contractació 
de les persones majors de 45 
anys, obrint una Convocatò-
ria per a la Concessió d’Ajuts 
Econòmics per al Foment de 
la Creació de Llocs de Treball.  
Aquests ajuts estan destinats 
a les empreses o autònoms 
dels Municipis de l’Alta Se-
garra que contractin (o hagin 
contractat posteriorment al 
01/04/2018) a una persona 
en situació d’atur major de 45 
anys, i que es trobi en aques-
ta situació amb una antiguitat 
mínima de 3 mesos. 
L’import a bonificar depen-
drà del període contractat, la 
jornada laboral i el tipus de 
contractació, establint com a 
base màxima l’import de 600 
€/mes i per un període màxim 
de 6 mesos.

PUJALT / LA VEU 

“Al Caient de la Nit, Damunt 
Les Passes, el Cel”. Amb 
aquest títol es presenta el pro-
per dissabte trenta de juny a 
partir de dos quarts de deu del 
vespre, un espectacle únic que 
combina la narració de “La 
Lluna Trista”, que és un conte 
de l’escriptora Roser Blàzquez, 
amb poemes de Marc Frei-
xas i cançons de Raül Benéi-
tez. Poeta i músic uneixen la 
seva creativitat a través del fil 
conductor d’aquest conte que 
sembla fet expressament per 
explicar-lo sota les estrelles 
del jardí de l’Observatori de 
Pujalt. La bellesa del paisatge 
es farà etern per gaudir d’uns 

poemes que formen part de 
“Damunt Les Passes”, el nou 
llibre de Marc Freixas, i tam-
bé amb unes quantes cançons 
preciosistes i molt delicades 
de Raúl Benéitez, algunes de 
les quals formen part del seu 
últim disc, que porta per títol 
“Al Caient de la Nuesa”. Un 
cop finalitzi el recital, hi hau-
rà tast de coca i cava per tots 
els assistents. A continuació, 
es portarà a terme una obser-
vació astronómica per veure 
diversos planetes a plena nit 
amb el cel ben net i clar. Podeu 
fer les vostres reserves a través 
del correu electrònic: observa-
toripujalt@gmail.com, o tru-
cant per telèfon: 938698022 
– 620136720t.

Recital poeticomusical 
al jardí de l’observatori 
de Pujalt

CALAF / LA VEU 

L’associació ARCA va 
organitzar el passat 
dissabte 16 de juny 

la 24 edició de la tradicio-
nal 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 rea-

litzar a la plaça dels Arbres, 
es va poder comprovar que 
el de les puntaires és tot un 
art que practiquen cente-
nars de dones d’arreu del 
país. Aquest art tèxtil con-
sisteix a elaborar unes fili-
granes fines i complexes a 
partir de l’ús d’un patró de 
cartolina, fil, boixets, agu-
lles i un coixí per obtenir 
peces ben singulars. 

Calaf va organitzar la 24 trobada de 
puntaires

Enguany, a la plaça dels Ar-
bres també hi havia mercat 
amb  paradistes que venien 
diferents productes vincu-
lats amb l’art del boixet on 
s’hi podien comprar bos-
sets, agulles, patrons, etc. 
Finalment, la trobada va 
acabar amb una rifa de pro-
ductes que havien donat de 
forma desinteressada dife-
rents comerços de Calaf. 

CAPELLADES / LA VEU 

La Diputació de Bar-
celona ha realitzat el 
projecte de millora de 

revolts a la carretera BV-2135 
d’accés a Vilanova d’Espoia, 
als termes municipals de Ca-
pellades i la Torre de Clara-
munt, amb l’objecte d’aug-
mentar la fluïdesa del trànsit i 
la visibilitat en aquests punts. 
El projecte ha estat lliurat als 
dos ajuntaments.
Les actuacions contemplades 
en quest projecte, que tenen 
un pressupost de 486.455 eu-
ros i un termini d’execució de 
cinc mesos,  es concentres en 
tres trams: el primer, entre el 
PK 0,540 i 0,732 contempla 
la millora de la doble corba 
esquerra-dreta modificant el 
traçat i el drenatge.
En el segon tram, situat entre 
el PK 0,950 i 1,022, l’actuació 
contempla una berma d’acla-
rida a l’interior de la corba i 
una cuneta transitable for-
migonada, i el tercer tram, 
entre el PK 2,170 i 2,292 amb 
la construcció d’un nou tra-
çat en variant amb corba de 

transició i radi més gran per 
millorar l’entrada al pont 
existent.
En els tres trams també s’ade-
quarà la senyalització vertical 

Projecte de millora de revolts 
a la BV-2135 a Capellades

i horitzontal, es col·locaran 
barreres, s’adequarà i millo-
rarà el drenatge existent i es 
faran mesures correctores en 
el paisatge amb hidrosembra.
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STA COLOMA DE Q. / LA VEU 

Un estiu més Santa 
Coloma realitzarà 
concerts nocturns al 

Castell dels Comtes, els Con-
certs Bigoti, organitzats per 
l’Ajuntament de Santa Coloma 
i amb la col·laboració de dife-
rents cellers de la comarca. Un 
dels trets distintius dels con-
certs Bigoti és l’ambient distès, 
entre amics, tot prenent unes 
copes de bon vi, en un espai 
emblemàtic com és el recent 
inaugurat Jardí del Castell dels 
Comtes. Es realitzaran dos 
concerts, els divendres 6 i 20 
de juliol a 2/4 d’11 de la nit, i 
comptaran amb la presència 
de grups i joves intèrprets de 
diferents estils.
El primer concert es realitza-
rà el divendres 6 de juliol amb 
l’actuació del combo jove de 
l’Escola de Música i del can-
tautor català Cesk Freixas que 

ens portarà el seu darrer tre-
ball, Proposta. Amb aquest 
disc, el cantautor de Sant Pere 
de Riudebitlles, consolida un 
so més contundent d’estèti-
ca rock, sense oblidar l’acos-
tament cap a sonoritats més 
mediterrànies, amb la inclusió 
d’instruments com el llaüt i 
l’acordió diatònic i connectant 

Cesc Freixas i Enric Verdaguer als 
Concerts Bigoti de Santa Coloma de 
Queralt

la reivindicació amb el ves-
sant més constructiu i positiu 
de la seva tradició ideològica, 
identificant-se amb la reflexió 
i l’autocrítica. 
El segon concert tindrà lloc 
el divendres 20 de juliol amb 
la presència d’Emma Gómez 
i l’igualadí Enric Verdaguer. 
jove cantautor i guitarrista, 
que triomfà amb el seu primer 
disc Moonstruck, amb can-
çons de diferents influències, 
com el folk, la bossanova o el 
pop.
El preu de l’entrada al concert i 
una copa de vi o cava és de 6€ 
i també hi haurà servei de bar. 
Els vins que acompanyaran la 
vetllada són de la Conca de 
Barberà, del celler Vinícola de 
Sarral ens arriba el cava rosat, 
i del celler Jaume Domenys 
també cava rosat i vi blanc i 
negre d’altres cellers.
Una bona copa,  música i un 
entorn de somni!

CALAF / LA VEU 

En aquesta edició del 
Concurs de Cartells de 
la Festa Major de Calaf 

del 2018 s’hi van presentar un 
total d’11 propostes.
D’aquestes, tres van estar se-
leccionades per un jurat for-
mat per dos tècnics del servei 
de comunicació de l’Ajunta-
ment, dos professionals ex-
terns de l’àmbit de la imatge, 
Xavi Calvet, fotògraf i Jordi 
Biosca, dissenyador gràfic i el 
regidor de cultura, Jordi Fitó, 
i van passar a la votació po-
pular. 
La selecció dels tres finalistes 
es va fer puntuant de l’1 al 5 
cada un dels cartells per part 
de cada membre del jurat se-
gons aquests criteris:
- Qualitat de la tècnica 
utilitzada
- Qualitat estètica de la 
proposta
- Originalitat - Adequació de 
la difusió de la Festa Major de 
Calaf

- Adequació a la temàtica pro-
posada (Manuel de Pedrolo)
Finalment, van passar els tres 
que van tenir més puntuació 
i van generar més consens: 
Windy96, Nanna i Mecanos-
crit. 
La votació es podia realitzar 
per internet, a través del por-
tal participacio.calaf.cat, o 
físicament en una urna habi-
litada a la recepció de l’Ajun-
tament de Calaf des del 13 al 
21 de juny. Ho podien fer to-
tes les persones de més de 16 
anys empadronades a Calaf. 
Finalment, amb un 43% del 
vots va guanyar la proposta 
Windy96 de la calafina Ana 
Belen Naranjo. Els altres dos 
cartells finalistes, Mecanos-
crit, de Pablo Sanchez An-
dreu i Nanna, de Laia Muixí 
Masegosa, es van endur un 
20% dels vots i un 37%. El 
premi consistia en 300 euros 
en metàl·lic. 
Tots els cartells s’exposaran 
fins a la Festa Major al replà 
de l’Ajuntament de Calaf.

Ana Belén Naranjo, 
guanyadora del concurs 
de cartells de Festa Major

CALAF / LA VEU 

Durant el mes de juny 
diferents comerços 
de Calaf han parti-

cipat a la campanya “Barris 
antics, molt per descobrir 
molt per oferir”. 
La campanya tenia com a 
finalitat principal dinamit-
zar comercialment els nuclis 
antics i estava promoguda 
per la Xarxa de Barris Antics 
i comptava amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya i 
les Diputacions.
En total, hi participaven 37 
municipis de tot Catalunya i 
cada un, oferia 37 obsequis 
de regal a la seva localitat 
per la resta de participants. 
Els premis consistien en ex-
periències gastronòmiques, 
nits d’hotel, visites guiades, 
espectacles i productes típics 
de cadascun dels municipis 
participants en la campanya. 
A Calaf s’hi van sumar 12 co-
merços: Arrels Perruqueria, 
El Quiosc del Passeig, Farmà-
cia Font Sabala, Forn de Pa 
Fitó, Condis supermercat, La 

Cuina del Mercat, Ferreteria 
Calaf, La Senalla, Perruqueria 
Elvira, Perruqueria Anna 
Roldan, Imatge i Coaliment/
Casa Florentina.
Entre les més de 1.500 butlle-
tes que es van repartir, el 23 
de juny, en el marc dels actes 
de la revetlla de Sant Joan, es 
va realitzar a la plaça dels Ar-
bres el sorteig dels 37 premis 
de forma pública amb la col-

El comerços de Calaf reparteixen 
37 premis a través de la campanya 
‘barris antics’

laboració d’una mà innocent. 
Com que molts dels afortu-
nats i afortunades, no hi van 
estar presents, l’Ajuntament 
hi contactarà al llarg d’aquests 
dies per a entregar-los el pre-
mi i comunicar-los com l’han 
de gestionar. 
D’entre tots els comerços par-
ticipants, també es sortejava 
un premi que va ser per al 
Quiosc del Passeig.

CALAF / LA VEU 

Els actes vandàlics realitzats 
per unes poques persones du-
rant la revetlla de Sant Joan 
han deixat desperfectes al mo-
biliari i carrers de Calaf amb 
una despesa afegida al muni-
cipi de 1.168,05 euros, segons 
l’informe de serveis tècnics. 
L’encesa de petards en llocs 
inadequats ha provocat dife-
rents destrosses. En concret, 
s’ha cremat un cendrer de pa-
ret i una paperera semicircu-
lar col·locades a l’Ajuntament, 

una tapa d’un contenidor de 
fracció orgànica i cinc llums 
de les escales que connecten 
el carrer Sant Antoni amb el 
carrer Portelles de Matamala. 
D’altra banda, també es van 
fer danys a una desena de bús-
ties de diferents particulars.
L’Ajuntament lamenta la situ-
ació i informa que presentarà 
la denúncia corresponent als 
Mossos d’Esquadra. A més, 
insisteix a demanar als veïns 
més respecte per al mobiliari 
i per als equipaments que són 
de tothom. 

Actes incívics per la 
revetlla a Calaf
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Eduard Carvajal, 
campió de Catalunya 
de vela 420

VELA / LA VEU 

E l passat mes de maig 
es va disputar al Club 
Nàutic el Balís el Cam-

pionat de Catalunya de Vela 
de la classe 420. L’igualadí junt 
al seu nou tripulant Nil López 
Ravetllat van liderar el campi-
onat des de la primera prova, 
tot i sent un campionat molt 
dificultós per les condicions 

meteorològiques que van afec-
tar els quatre dies de proves, 
com per el canvi de tripulant, 
amb el qual no havia navegat 
mai i ni tant sols entrenat. 
Tot i els entrebancs, Eduard 
va tornar a estar espectacular 
en tot el campionat, veien-lo 
navegar alleujat i feliç amb el 
nou canvi, cosa que el va por-
tar a ser el flamant Campió de 
Catalunya per cinquè cop.

Igualada estrena renovades pistes de 
frontennis al Molí Nou

FRONTENNIS / LA VEU 

D ijous, 21 de juny, s’ha 
dut a terme la inau-
guració de les dues 

noves pistes del Frontó Muni-
cipal del Molí Nou d’Iguala-
da, que han estat recentment 
renovades. Entre altres, hi ha 
assistit l’alcalde, Marc Castells, 
el vicepresident de la Federació 
Catalana de Pilota i delegat de 
la secció de Frontennis, Jordi 
Albanell, la directiva i jugadors 
del Club Frontennis Igualada i 
el president del Club Natació 
Igualada, David Ramis.
Després de vuit mesos de 
treballs i amb una inversió 
d’uns 225.000 euros, Igualada 
compta avui amb dues pistes 
de frontennis completament 
adaptades a la normativa fede-
rativa; fet que permetrà la cele-
bració a la capital de l’Anoia de 
competicions de màxim nivell 
en aquesta disciplina.

Anteriorment ja hi havia dues 
pistes al Molí Nou, però ca-
lia ajustar-les als paràmetres 
reglamentaris. Per això, s’ha 
modernitzat una de les pistes 
existents i s’ha demolit comple-
tament la segona, aixecant-la 
de nou també segons aquests 
paràmetres. D’aquesta mane-
ra, la instal·lació disposa ara de 
dues pistes de frontennis de 30 
metres i de característiques del 
tot reglamentàries.
Aquesta actuació s’emmarca 
en el Pla Integral de Moder-
nització dels Equipaments 
Esportius Municipals, que 
l’Ajuntament impulsa com a 
element fonamental de la can-
didatura per esdevenir Ciutat 
Europea de l’Esport 2019 i que 
inclou actuacions, no només 
al Molí Nou, sinó també en 
altres instal·lacions esportives 
municipals com l’Estadi Atlè-
tic o el complex de Les Comes.
Ampliació de la zona de platja 

a la piscina
Coincidint amb aquest acte 
inaugural, les autoritats locals 
i la resta d’assistents a l’acte 
també han pogut veure l’ac-
tuació enllestida recentment a 
l’entorn de la piscina exterior 
del Molí Nou, que ha consis-
tit en l’ampliació de la zona de 
platja a disposició dels banyis-
tes.
En aquest cas, s’han invertit 
45.000 euros, que han permès 
transformar una superfície 
de formigó ja existent en una 
nova àrea de gespa artificial 
d’uns 250 m2, equipada tam-
bé amb els para-sols correspo-
nents. A més, s’han reformat 
i modernitzat les dutxes exte-
riors i s’hi ha afegit una nova 
entrada d’emergència.
La piscina municipal inicia la 
temporada estival aquest di-
vendres, 22 de juny, i roman-
drà oberta, com és habitual, 
fins el proper 11 de setembre.

La igualadina Aida 
Macià dona classes de 
surf a la Fase Wind
WINDSURF / LA VEU 

E l passat 16 de juny es 
va celebrar la inau-
guració de l’escola de 

windsurf i esports nàutics 
de Fase Wind, situada a dins 
del Càmping Las Dunas a 
Sant Pere Pescador (Giro-
na). Durant tota la jornada es 
van poder gaudir d’activitats 
d’iniciació de windsurf, surf i 
paddle surf per a tots els pú-
blics i és aquí on la igualadina 
va tenir el seu paper.
Com a representant i corredo-

ra de la marca Simmer Style i 
de la botiga Sailboards Girona, 
va oferir les classes d’iniciació 
dels diferents esports nàutics 
i més concretament de wind-
surf a tothom qui ho desitjava. 
D’aquesta manera, totes aque-
lles persones que es van apro-
par a la platja van poder gau-
dir d’unes classes inicials de la 
mà d’Aida Macià, que ha estat 
Campiona d’Espanya en els 
anterior anys i que ha partici-
pat en diferents proves a nivell 
mundial.
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El sènior C del CBI 
assoleix l’ascens

BÀSQUET / LA VEU 

S’ha confirmat l’ascens del Sè-
nior Masculí C del Club Bàs-
quet Igualada a Tercera Cata-
lana.
L’equip igualadí va quedar en 
2a posició, empatat amb el 
primer, el Altoacin Manresa, 
amb 17 victòries i 5 derrotes, 
en una gran temporada.
Aquesta segona posició en la 
categoria Sènior Territorial, 
ha valgut un valuós ascens de 
l’equip entrenat per Joan Soler.
L’equip està integrat per Otger 
Gabarró, Roc Fullana, Lluc 
Fullana, Xavi León, Aleix Rau-
rich, Marc Soler, Víctor Garri-
do, Joan Serra, Marc Susana, 
Jordi Marcè i Enric Bru.
El Sènior Masculí C compar-
tirà, doncs, categoria amb 
l’Òdena CB entre d’altres.

Pintures Planell,  nou 
patrocinador del CBI
L’empresa igualadina Pintures 

Planell, que es dedica a oferir 
tot tipus de solucions de pin-
tura, ha signat un acord de 
col.laboració amb el Club 
Bàsquet Igualada i esponso-
ritzarà el club les dues pro-
peres temporades: 2018-19 i 
2019-2020.
El responsable de Pintures 
Planell, Carles Planell, i el 
president del Club Bàsquet 
Igualada, Jordi Balsells, van 
signar l’acord a la seu del club, 
a les oficines de Les Comes. 
Pintures Planell és una em-
presa que ofereix suport in-
tegral en pintura comercial 
i decorativa, per a qualsevol 
superfície i format. Es tracta 
d’una de les empreses més ve-
teranes del sector a Igualada 
i de les que compta amb més 
estoc per al professional i els 
usuaris particulars.
Des del CBI els donen la ben-
vinguda i el agraeixen el su-
port a l’entitat esportiva i als 
valors del bàsquet.

Toni Bou trenca un nou rècord: 100 
victòries al Mundial de Trial
MOTOR / LA VEU 

E l pilot pierenc del Rep-
sol Honda Team Toni 
Bou ha aconseguit a 

Gouveia, Portugal, un nou rè-
cord del Campionat del Món 
de TrialGP: 100 victòries. Ho 
ha aconseguit en el seu 200º 
GP, amb el que estableix també 
una ràtio de rècord del 50%.
El triomf de Toni Bou avui a 
Portugal no és una victòria 
més per al gran currículum del 
pilot del Repsol Honda Team. 
Toni Bou ha aconseguit trencar 
el nombre de victòries al Mun-
dial de Trial, establert fa anys 
per Dougie Lampkin amb 99. 
El pilot barceloní segueix fent 
història.
El trial de Gouveia, a Portugal, 
quarta prova del Campionat 
del Món de TrialGP, ha estat 
molt dura: molta calor, zones 
amb forts graons que exigi-
en una forma física supèrbia i 
també una tècnica impecable 
en alguns dels complicats pas-
sos dissenyats en les roques 
granítiques del Parc de la Mare 
de Déu dels Verds.
L’actual campió del Món ha 
sentenciat la primera volta 
amb un pas excepcional a la 
zona 10, on cap altre pilot ha-
via pogut superar un esglaó 
en negatiu. Completant la pri-
mera volta amb un sol punt de 
penalització pels nou del segon 
classificat, en la segona volta 

ha seguit ampliant l’avantatge 
fins a acabar amb dotze punts 
de marge. És la tercera victòria 
de Toni Bou aquesta tempora-
da i amplia el liderat amb deu 
punts d’avantatge sobre el se-
gon classificat.
El company de Bou al Repsol 
Honda Team, Takahisa Fuji-
nami, ha patit en les exigents 
zones, però s’ha mantingut en 
una puntuació per acabar en-
tre els deu primers després de 
la primera volta. A la segona, 
amb diversos pilots molt igua-
lats ha aconseguit millorar i fi-
nalitzar en vuitena posició.
Amb la victòria número 100 
en el seu 200 ª participació, 
Bou acumula també 145 podis 
al Mundial. És l’únic pilot del 
motor a aconseguir un 50% de 
victòries en les seves participa-
cions en la màxima competició. 
Takahisa Fujinami és el pilot 

amb major nombre de partici-
pacions, 326, i el que acumula 
major nombre de punts en el 
certamen. La propera cita del 
Campionat del Món de Trial-
GP, cinquena cursa puntuable, 
se celebrarà a Auron, França, 
els dies 14 i 15 de juliol.
Toni Bou deia que “estic molt 
content: mai m’hagués ima-
ginat arribar fins aquí. No 
sàvia el dels 200 GP, no em 
sòl fixar en els números, però 
em fa molta il·lusió arribar a 
les 100 victòries, però encara 
més saber que he fet el 50%, 
que penso que és una efecti-
vitat increïble. Avui m’he sen-
tit molt bé respecte a la lesió, 
cada dia estic millor, així que 
estic molt content. Hem hagut 
d’estrènyer fort avui ja que els 
rivals estan molt forts. Segui-
rem lluitant fort per aquest 
complicat campionat”.

Dos jugadors de l’IHC, campions 
d’Espanya S16 amb Catalunya
HOQUEI / LA VEU 

D os jugadors de l’Igua-
lada HC, Armand 
Pujadó i Guillem 

Torrents, s’han proclamat fa 
pocs dies campions d’Espanya 
Sub16 per seleccions, a La Co-
runya. Hi havia també un altre 
igualadí, Aleix Marimón, ju-
gador del Lleida Llista Blava. 
A la final, la selecció catalana 
es va imposar a la de Madrid 
per 5-6.   
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Els atletes del CAI a Astúries.

Aitor Caldito, sotscampió d’Espanya S18 en salt de llargada

L’atleta Sub-23 del C.A. Igua-
lada Petromiralles Jordi Yos-
hinori Matsuoka, va participar 
dissabte passat en la prova del 
salt de llargada corresponent 
al Miting Internacional de Va-
lence (França), que forma part 
del circuit Europe Athlètisme 
Promotion, i va comptar amb 
la participació d’atletes d’èlit 
estatals i internacionals, amb 
un alt nivell de marques en les 
diferents proves.
Jordi Yoshinori Matsuoka era 
2n en la prova del salt de llar-
gada, amb un millor intent de 
7,50 m., assolits amb vent de 
+ 2,3 m/s.  El guanyador de la 

ATLETISME / REDACCIÓ

L ’atleta Juvenil del C.A. 
Igualada Petromiralles 
Aitor Caldito, va assolir 

el sotscampionat d’Espanya en 
salt de llargada en el 66è Cam-
pionat d’Espanya Sub-18, que 
es va dur a terme a les pistes de 
Gijón (Astúries), amb la parti-
cipació de més de 900 atletes 
estatals capdavanters nascuts 
els anys 2001/02.
Hi participaren sis atletes del 
CAI, assolint una medalla 
d’Argent i un lloc de finalista.
Van sobresortir les actuacions 
d’Aitor Caldito, que es procla-
mava sotscampió estatal en 
la prova del salt de llargada, 
amb un millor intent de 7,02 
m., assolits amb vent de + 2,2 
m/s. i de Marta Galló, 5a en el 
salt de llargada, amb un mi-
llor intent de 5,58 m. (plaça 
de finalista).
Carla Alemany era 12a en 
els 2.000 m. obstacles amb 
8’06”09, i Laia Planas era 15a 
en el salt d’alçada, amb 1,54 
m.
David Muñoz era 17è en el 
decatló, amb 5.273 punts, i 
amb els següents registres en 
les 10 proves de la combina-
da: 100 m.ll.: 12”00 /llargada: 
5,99 m./ pes: 10,50 m. / alça-
da: 1,62 m. / 400 m.ll.: 56”00 
/110 m. tanques: 17”28 / disc: 

27,71 m. /perxa: 3,40 / ja-
velina: 35,90 m. / 1.500 m.ll.: 
4’48”46 i Pol Roca era 18è en 
el salt d’alçada, amb un millor 
intent de 1,80 m.

Marina Suria, vuitena en 
3.000 m. obstacles al Cam-
pionat  d’Espanya S20
Dos atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles participaren 
dissabte i diumenge, en la 64a 
edició dels Campionats d’Es-
panya Junior aire lliure de 
Murcia, que comptaren amb 
la participació dels atletes 
estatals capdavanters nascuts 
els anys 1999 i 2000, assolint 

una plaça de finalista en les 
proves respectives. 
Va sobresortir l’actuació de 
Marina Suria,  8a a la final 
dels 3.000 m. obstacles fem. 
amb 11’58”26 (plaça de fina-
lista). 
La fortuna no va fer costat a 
la representació anoienca, en 
aquesta ocasió. Hèctor Ra-
mos es va lesionar en el salt 
d’alçada masc., efectuant nuls 
els seus intents inicials. La 
migfondista Naima Ait Ali-
bou no va poder participar 
dissabte en els 1.500 m.ll. 
fem., afectada per problemes 
de salut.

Aleix Llorens, campió de 
Catalunya S16 en Pes
L’atleta Cadet del C.A. Igua-
lada Petromiralles/Dental 
Igualada Aleix Llorens, es 
va proclamar campió de Ca-
talunya en la prova del llan-
çament del Pes, a la Jornada 
Final del Campionat de Cata-
lunya Sub-16 de dissabte pas-
sat a Barberà del Vallès. 
Hi participaren 11 atletes del 
CAI classificats en la Jornada 
prèvia, amb una molt desta-
cada actuació, assolint dues 
medalles: una d’or i una de 
bronze, diversos llocs de fi-
nalista en les proves respecti-

ves, i algunes mínimes per al 
Campionat d’Espanya Cadet 
del proper cap de setmana a 
Castelló.
Va sobresortir l’actuació d’Aleix 
Llorens, Campió de Catalunya 
en pes, amb 14,50 m. i també 
5è en llançament del martell, 
amb 40,32 m. 
El bronze era per a Àlex Gon-
zález, 3r en llançament de ja-
velina  amb 42,25 m., a més de 
9è en disc, amb 29,29 m.
Francina Massagué era 5a a la 
final dels 300 m. llisos, amb 
42”72, i amb un registre de 
42”22 en la s/f. corresponent. 
Joan Sendra era 6è a la fi-
nal dels 100 m. tanques, amb 
16”36, i amb un registre de 
15”84 en s/f. participant també 
en salt d’alçada, essent 10è amb 
1,63 m.
Laura Giménez era 8a en els 
3.000 m. marxa, amb 16’57”10. 
Carla Elías era 9a en el salt de 
perxa, amb 2,70 m. i Jan Bis-
bal 9è en els 1.000 m.ll. amb 
2’52”75.
Jennifer Candelo era també 
9a en el martell, amb 25,97 m. 
Jou Morcillo era 9è en javelina, 
amb 31,84 m., a més 6è en la 
2a s/f. dels  300 m. llisos, amb 
39”70, no accedint a la final.
Edit Guzmán era desena en 
pes, amb 8,95 m. i Júlia Solé 
era 12a en els 1.000 m.ll.  amb 
3’24”79.                                                                                        

Jordi Matsuoka, segon 
en llargada a Valence

prova va ser el búlgar Denis 
Eradiri amb 7,91 m.
Natàlia Hurtado (CAI Petro-
miralles) 1a en triple salt al 1r 
Trofeu Ciutat de Vilanova i la 
Geltrú.                   
L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Natàlia Hurtado, 
es va imposar dimecres 20 de 
Juny en la prova del triple salt 
corresponent al 1r Trofeu Ciu-
tat de Vilanova, amb el que es 
va fer la inauguració oficial de 
les pistes de Vilanova i Geltrú 
“Carme Sugrañes Blay”.
Natàlia Hurtado era la gua-
nyadora en el triple salt, amb 
un millor intent de 11,90 m.            

El CAI va portar la Flama 
del Canigó a Montserrat
Dissabte passat, 23 de Juny, el 
Club Atlètic Igualada Petromi-
ralles va  efectuar un any més 
la tradicional cursa atlètica per 
relleus Igualada – Monestir 
de Montserrat amb la torxa, 
recorregut d’uns 27 Km. apro-
ximadament, portant el foc de 
la Flama del Canigó que a les 
8 del vespre havia arribat pel 
mateix sistema de relleus atlè-
tics a la Plaça de l’Ajuntament  
d’Igualada. El recorregut es 
va efectuar enguany amb un 
temps de 1h. 53 m. i 40 segons, 
intervenint en els relleus 10 
atletes del CAI. Al seu pas per 
Castellolí la flama va ser porta-
da per joves atletes de la pobla-
ció, i es va encendre una llàntia 
amb la Flama del Canigó.
Recordem, per als amants de 
l’estadística, que el millor “cro-
no” de l’anada a Montserrat 
amb la Torxa, es l’assolit l’any 
1987 per un grup de 29 atle-
tes del CAI, amb 1h. 15m. i 09 
seg.., i que enguany era la 59ª 
edició de l’esmentada cursa at-

lètica, amb la qual des del 1986 
es trasllada el foc de la Flama 
del Canigó al Monestir de 
Montserrat.
Un cop arribats a Montserrat, 
els atletes i els seus acompa-
nyants foren rebuts per la co-
munitat benedictina, i es va 
llegir un manifest relacionat 
amb la Festivitat de Sant Joan 
i el que representa per als Paï-
sos Catalans, amb la presencia 
d’un considerable nombre de 
persones a la Plaça de la Creu. 
Es va fer la foguera tradicional, 
i l’alcalde Marc Castells va diri-
gir unes paraules als assistents, 
acompanyat pels regidors 

de l’Ajuntament Pere Camps 
(Cultura) i Montserrat Duch 
(Hisenda).          
Posteriorment, al Cambrí de la 
Verge, membres del CAI efec-
tuaren diversos parlaments i 
pregàries, i es va fer l’ofrena 
d’un ciri votiu a la Moreneta. 
Va finalitzar l’acte amb el cant 
del Virolai i l’adoració a la Ver-
ge. 
La data del 23 de juny, aniver-
sari de la fundació del Club, té 
un significat especial per als 
atletes i associats del club ano-
ienc, complint-se enguany els 
66 anys de la fundació de l’en-
titat, el 1952.



Marta Segura.

La FCF anuncia 
l’agrupació provisional 
d’equips a Primera i 
Segona Catalana 

Bon paper de la UECAnoia en diferents curses
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Futbol.- Ja es coneix la com-
posició dels Grups 1 i 2 de 
Primera Catalana de la prò-
xima temporada 2018-2019. 
Aquestes agrupacions, però, 
són provisionals. I és que, fins 
que no es configuri el calenda-
ri de partits, les agrupacions es 
poden modificar per diversos 
motius, un d’ells és si es dona 
el cas que dos clubs es posen 
de mutu acord per fer un can-
vi de grup o bé es produeix 
una fusió de clubs, entre d’al-
tres qüestions.
I a Segona Catalana també 
s’han fet públiques les agrupa-
cions provisionals dels Grups 
1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Juntament amb l’Igualada al 
grup segon de Primera, hi se-
ran l’Andorra, Balaguer, Bor-
ges Blanques, Cambrils Unió, 
Efac Almacelles, Gavà, Júpiter, 
Lleida B, Manresa, Mollerus-
sa, Montañesa, Rapitenca, 
Sant Ildefons, Tàrrega, Vila-
decans, Vilanova Geltrú i Vis-
ta Alegre. 
Juntament amb el San Mauro, 
el grup tercer de Segona l’inte-
gren l’Athletic Rubí, Prat Del-
ta, St. Just, Begues, Can Trias, 
Espluguenc, Fontsanta-Fatjó, 
Vilafranca Atl., Jov. Ribetana, 
Marianao Poblet, Martorell, 
Molins de Rei, Olímpic Can 
Fatjó, Peña Málaga, Prat, Sant 
Quirze Vallès i Unificación 
Bellvitge.

MUNTANYA / LA VEU 

E l passat diumenge 17 
de juny es va celebrar 
a Sta. Margarida de 

Montbui la IV cursa 3 munici-
pis, cursa que forma part de la 
lliga Championshi trail 2018.
La cursa es podia fer en ver-
sió llarga de 24 km i també en 
versió curta de 9,5 km. Totes 
dues curses sortien de davant 
mateix del complexe esportiu 
de Montaqua, la primera a les 
08:30 i la segona a les 9 del 
matí.
La versió llarga la va guanyar 
Emilio Fernández  amb un 
temps de 1h35’45” i Emma 
Roca amb un temps de 
1h54’33”. En la versió curta, els 
guanyadors absoluts van ser 
Jordi Gallego amb un temps 
de 45’29” i Elisabeth Comas 
amb un temps de 1h02’09”

Tres corredors de la UECAno-
ia van prendre sortida a la de 
9,5 km, aconseguint tot ells 
grans resultats.
Amb un temps de 48’39” en-
trava en una magnifica 3a 
posició gral. absoluta Xavi 
Patiño, posteriorment amb un  
temps de 55’41” entrava en 

10a posició gral i 2n de la cate-
goria veterans, David Núñez. 
En categoria femenina entra-
va amb un temps de 1h16’09” 
Amalia Moriente, que acon-
seguia la segona posició en la 
categoria veterana femenina.
D’altra banda, el 17 de juny  es 
va disputar la ja tradicional 
Berga Trail, aquest any Gran 
Premi Diputació.
Per part de UECAnoia va 
disputar la corredora Marta 

Segura, en el recorregut mini 
13,86 km amb un desnivell 
positiu de 1000, recorregut 
excepcional pels miradors 
naturals de la Figuerassa i 
Queralt.
Tot i que la setmana anterior 
disputà la marató de Borriol 
i no està del tot recuperada, 
entra a meta amb una 4a po-
sició femina. Recalcar l’excel-
lent organització i col·labora-
ció de tots els voluntaris.

David Núñez, Xavi Patiño i Amalia Morente.

NATACIÓ / LA VEU 

E l cap de setmana del 15 
al 17 de Juny, ha tingut 
lloc el XXI Campionat 

d’Espanya d’Aigües Obertes 
“Open” a Sevilla al qual hi ha 
participat dues nedadores del 
Club Natació Igualada, la Lau-
ra Rodríguez i la Janna Blaya.
La Janna Blaya va ser la pri-
mera en competir, ho va fer 

Nedadores del CNI, al campionat d’Espanya

divendres a la tarda nedant 
5000 m lliures en la categoria 
Infantil quedant  2a. d’Espa-
nya i 4a. de la general amb un 
temps de 1’06’41 h.  
La Laura Rodríguez va com-
petir dissabte a la tarda, par-
ticipant en la categoria Júnior 
en la prova de 7’5km lliures, 
amb un temps de 1’39’28 h. 
sent la 6a. d’Espanya i 9a. de 
la general.

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

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

LA JAULA DE LAS LOCAS Teatre TIVOLI

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

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

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

El passat dissabte, el club 
igualadí, Anoia Club 
Gimnàstic, va realitzar 

les seves exhibicions de final 
de temporada, a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada. Va 
estar un matí ple d’emocions 
i amb excel·lents exhibici-
ons. Els gimnastes del club, 
de diferents grups i nivells, 
van realitzar balls i exercicis 
de competició, des dels més 
petits als més grans, nivells 
d’iniciació fins als nivells més 
alts, com els de via olímpica 
i base 7. Pares, alumnes i en-
trenadors, van tancar aques-
ta temporada amb aquesta 
superclasse a l’aire lliure, una 
temporada que qualifiquen 
de molt bona. Han obtingut 
premis per equips i indivi-
duals, a la copa catalana i als 
jocs escolars del Consell es-
portiu del Baix Llobregat, dos 
dels seus gimnastes van ob-
tenir el primer lloc a l’aparell 
de salt, a la copa catalana, Pau 
Alamo de promoció 1 i Jana 
Busquets de via olímpica 1. 
Tot i les dificultats que afron-
ten per poder seguir amb els 
entrenaments, un d’ells, el fet 
muntar i desmuntar cada ve-
gada més aparells, el número 
dels socis i alumnes ha pujat i 
ara ja són a més de 130, úni-
cament en la secció de gim-
nàstica artística, i ja hi ha llis-
ta amb nous alumnes per la 
temporada vinent, amb més 
de 20 infants i adolescents que 

als nostres entrenadors per 
la bona feina i pels resultats 
d’aquesta temporada, gràci-
es, David Calvo, Mac Canet, 
Abril Cots, Alícia Borre-
ga, Carlotta Valentinis, Eli-
sa Irasoc, Laia Poch, Laura 
Muñoz, Lisa Santa, Juliana 
Botelho ‘’ 
D’altra banda, el divendres al 
vespre, l’Anoia C.G. va estar 
invitat per al club Vigym, a 
Sant Vicents dels Horts, per 
fer una exhibició amb un 
grup de gimnastes masculins 
federats, els gimnastes que 
van realitzar l’exhibició van 
ser, Bernat Munné, José Luis 
Granados, Léo Díaz, Mi-
quel Canet, Nil López, Oriol 
Acosta, Pau Alamo i Yago 
Guitian. El públic va gaudir 
moltíssim amb les acrobàcies 
i els gimnastes anoiencs van 
rebre molts aplaudiments. 
Felicitats als gimnastes i a les 
seves entrenadores.

Exhibicions de l’Anoia C.G a la Plaça 
de l’Ajuntament

volen iniciar-se en aquest es-
port. Des del club, ‘’Esperem 
poder seguir amb la gimnàs-
tica artística a Igualada, i que 
aquest esport no torni a mar-
xar del nostre poble per falta 
de suport municipal. Volem 
agrair públicament, als pares 
i mares dels nostres gimnas-
tes, que ens donen suport a 
cada dia, i també a la bona 
voluntat del departament 
d’esports d’Igualada, per 
trobar una solució, un espai 
per als gimnastes igualadins 
i de la comarca de l’Anoia. 
Conscients de què el nostre 
esport requereix molt espai i 
moltes hores d’entrenament i 
per això és complicat trobar 
espai municipal, però la re-
gidora d’esports la Sra. Rosa 
Maria Plassa, està en cons-
tant contacte amb nosaltres 
per tal de trobar-nos un espai 
d’entrenament, estem con-
fiant. També volem felicitar 

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquesta Setmana 
l’Igualada Club Gim-
nàstic Aula donava 

per finalitzada la seva tempo-
rada 2017/2018 amb una set-
mana plena de jocs i festa de 
aigua.
L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula esta molt satisfet dels ob-
jectius obtinguts aquesta tem-
porada i el bon paper de les 
nostres gimnastes a totes les 
categories i tots els nivells que 
han participat tant en compe-
ticions comarcals, catalanes i a 
nivell estatal.
Gracies a un bon equip tècnic 
s’han  pogut assumir grans 

reptes i bons resultats.
El pròxim mes de Juliol es rea-
litza al Igualada Club Gimnàs-
tic Aula un entrenament in-
tensiu per aquelles gimnastes 

Final de temporada de l’Igualada 
Club Gimnàstic Aula

del Club que volen millorar de 
cara a la nova temporada.
Després tindran un meres-
cut descans per poder gau-
dir de l’estiu.

CICLISME / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana es va dispu-
tar la penúltima prova 

de la Copa Catalana Interna-
cional en un escenari idíl·lic 
d’alta muntanya de la Vall de 
Boí.
Dissabte la crono a Taüll en 
un traçat de pujada continua 
i cada cop mes dura i que tot 
just coronar, baixada ràpida 
mullada i amb pedra, que els 
mes tècnics treien temps per 
fer un bon crono final.
Els resultats dels 73 van ser 
molt bons, amb victòria en 
M40 de Javier Jurado, 2na 
Noemi Moreno en Feminas 
Eite i un 2n lloc del cadet 
Roger Ferrer, van ser els po-
dis dels nostres.
La cursa de diumenge digne 
d’un traçat de World Cup, on 
hi havia cada part per qualse-
vol biker, pujades curtes, ex-
plosives, dures, trams de rodar 
i baixadetes de “ojos patras”.
Per part de les fèmines, Marta 
Viladoms defèn amb força la 
2ª posició de les Femines40.
Noemi Moreno, fent una 
gran cursa es posiciona en 4a 
posició.
A línia de sortida el líder de 
M40 Javier Jurado que sen-
se cometre cap error va tor-

nar arribar victoriós a línia 
d’arribada fent una cursa 
impol·luta.
En la cursa dels cadets, en Ro-
ger Ferrer que es col·loca en 
les primeres posicions i una 
inesperada punxada el fa per-
dre temps fent una 12n posi-
ció final.
El torn dels M30, Jose Manu-
el Salguero venia amb forces i 
amb ràbia del dia abans on es-
tava fent una gran crono i un 
problema amb una pedra el va 
deixar fora de cursa, però que 
va saber rematar amb la seva 
gran forma física al xco, fent 
una gran 2a posició.
Enric Forn demostrant el seu 
potencial es col·loca el 9è.
Tot just per darrere en Raúl 
Rubio entrant al Top10 dels 
intocables.
En Ginés amb una cursa sense 
errors feia el 14è. 
Mateu Figuerola que va aga-
fant bon ritmillu a les curses, 
feia un bon 19è. 
Jaume Tort amb la seva lluita 
constant amb Sebas Uroz, va 
fer una cursa molt regular i 
al que van fer respectivament 
21è i 28è. 
Per equips ens col·loquem en 
el Top10.
Pròxima parada Campionats 
de Catalunya  Palafolls, ens 
enfundarem algun maillot?

Copa Catalana BTT Vall 
de Boí

Tres patinadores del 
C.P.A. Igualada superen 
les proves de nivell
PATINATGE / LA VEU 

El diumenge 17 de maig es 
van celebrar a Caldes d’Estrac 
les proves de nivell organitza-
des per la Federació catalana 
de Patinatge.
Tres patinadores del Club Pa-
tinatge Artístic Igualada les 

van superar.
Així, la Marina Laporta i l’Ale-
xandra Burczynska van apro-
var el nivell D, i a partir d’ara 
competiran al nivell C. I l’Aina 
Albunquerque va aprovar el 
nivell C i a partir d’ara compe-
tirà al nivell B.
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El 3x3 de bàsquet de Calaf aplega una 
trentena d’equips
BÀSQUET / LA VEU 

El dissabte 16 de juny, 
més de 121 participants 
de 30 equips femenins, 

masculins i mixtes van parti-
cipar a la nova edició del 3x3 
de bàsquet organitzada pel 
Club de Bàsquet Calaf. 
Des de les 10h del matí, el car-
rer 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 mas-
culins, femenins i mixtos. Les 
diferents categories abraçaven 
totes les edats i anaven des de 
les infantils a les sènior.

Hi van participar un total de 
121 persones de 30 equips di-
ferents. La majora d’aquestes 
eren de Calaf, però també d’al-
tres municipis com Capella-
des, Tàrrega, Cervera i Torà. 
Al llarg del matí van jugar els 
equips de les categories d’Es-
cola, Premini, Mini i Infantil 

Nombrosa i exitosa participació del 
CAI Triatló Petromiralles a l’Aquatló 
de Vilanova i la Geltrú 
ATLETISME / LA VEU 

El passat diumenge 17 
de juny maig es va ce-
lebrar el IV Aquatló de 

Vilanova i la Geltrú, prova 
que consistia en fer 2.5km de 
cursa a peu, 1000m de nata-
ció i 2km més de cursa a peu.
Nou pòquer del Fasttriat-
lón-CNM en col·locar a dalt 
del pòdium els guanyadors 
absoluts i pujar també en la 
categoria masculina i feme-
nina de clubs. El final més 
emocionant el va protago-
nitzar l’Albert Parreño i en 
Guillem Montiel, només 
amb un segon de diferència. 

L’Anna Flaquer es va impo-
sar amb autoritat per davant 
de Maria Casals. Més de 225 
esportistes van gaudir d’una 
gran organització en un matí 
radiant.
Per part del CAI triatló Pe-
tromiralles cal destacar els 
podis en categoria sub-23 
d’en Carlos Cervera que va 
aconseguir la primera posi-
ció de la categoria i l’Albert 
Solé que va aconseguir la 3a 
posició sub-23. En categoria 
femenina cal destacar el podi 
de l’Assumpta Castelltort que 
va aconseguir la primera po-
sició de la categoria V2F.
Resultats de les components 

de l’equip igualadí:

12a Marta Marimon
25a Assumpta Castelltort
35a Aïda Solà

Masculí:
7è Oriol Marimon
24è Carlos Fernàndez
25è Samuel Delgado
31è Carlos Cervera
34è David Sevilla
37è Jordi Vidal
39è Sergi Sánchez
44è Josep Martínez
51è Aleix Carbonell
54è Sergi Pujabet
63è Albert Solé
80è Guillaume Achard

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 Juga-
dor/a) i la de campió/ona del 
concurs de triples. 

Bons resultats de l’escola 
de Triatló del CAI a les 
últimes competicions a 
Pineda de Mar i Calella
ATLETISME / LA VEU 

L’Escola de Triatló del 
CAI segueix molt ac-
tiva les últimes set-

manes, participant i acon-
seguint bons resultats en 
diferents proves disputades 
arreu del país.
En primer lloc el passat 2 de 
juny es va disputar la Triatló 
Infantil de Pineda de Mar, 
prova d’important prestigi 
i en què participaren més 
de 150 joves triatletes vin-
guts d’arreu de Catalunya. 
Cal destacar els bons resul-
tats dels triatletes de la ca-
tegoria aleví de l’Escola de 
Triatló del Cai, destacant la 

primera posició aconsegui-
da per l’Oriol Alonso, la 3a 
en fèmines per part de Júlia 
Oliveras i el bon debut en 
una triatló realitzar per  Iker 
López.
Per altre banda, el diumen-
ge 10 de juny va tenir lloc 
l’Ironkids  de Calella, on 
una vegada més els joves 
triatletes igualadins van 
realitzar una gran actua-
ció, destacant una vegada 
més la victòria en la cate-
goria aleví masculí d’Oriol 
Alonso, una gran 2a po-
sició en fèmines de Júlia 
Oliveras i la meritòria 6a 
posició en benjamins de 
Guim Gabarró.

OPERACIÓ BIKINI FITNESS

El·líptica
Bicicleta estàtica
Cintes

A PARTIR D’1 € AL DIA SEGONS MODEL

Que la calor no t’aturi
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Dissabte. 11.30
Espai Central

Els dracs són uns éssers fantàstics co-
muns a diferents cultures que s’associ-
en a diverses tradicions i que tenen di-
ferents significats.Cavallers i princeses 
de tot el planeta s’han encarat amb un 
drac, a Catalunya, a Grècia, a Escandi-
nàvia i fins i tot al Japó i a la Xina.

Un món (un munt) 
de dracs

Dissabte 11:30
La Casa del Teatre Nu (d’1 a 3 anys)

Un espectacle que fa reviure als més 
xics la llegenda de la Bossa de Bou 
amb la narració de Mònica Tor-
ra. Tot intentant recordar els punts 
claus de la història, unes caixes ens 
la descobriran a través dels sentits.

Bossa menuda

Dissabte. 11:30 a 14:30
Espai Ajuntament

Taller de narració, un tastet per 
aprendre a explicar històries, per-
què tots en tenim a dins i les podem 
transmetre, a vegades només ens cal 
saber com! 
A càrrec de Meri Yanes i David Planas.

L’art d’explicar

Dissabte. 17:00; 23:30; 00:30
Diumenge: 11:30; 16:00
Espai Safareig

Les dones d’aigua són uns éssers que 
habiten en  zones aquoses. Protago-
nistes a Catalunya, sobretot als Pi-
rineus és on es troben i allà on s’ha 
conservat i s’ha transmès més sobre 
la seva mitologia.

Dones d’aigua (dansa)

Dissabte. De 18:30 a 21:00

Diferents punts de la població tenen 
el seu explicador de llegendes d’algu-
na regió de llengua catalana 
1. RACÓ DE LA CÉRVOLA -  Sant 
Martí de Tous (Barcelona) 
2. RACÓ DE L’ENCANT - Llegendes 
de Vilabella i Farena  (Tarragona)
3. RACÓ DE LA FONT - Llegendes 
d’Alcoi i Benaixama (Països Catalans)
4. RACÓ DEL MIG -  Llegendes de 
Monells  (Girona)
5. RACÓ DE BAIX -  Llegendes de 
Mamaxó i les Garrigues (Lleida)
6. RACÓ DEL SAFAREIG - Llegen-
des de Barcelona (Barcelona)

Racons de llegenda

Dissabte. 13:30/18:00/21:30
La Casa del Teatre Nu (adults)

Des de Mallorca arriba la llegenda 
de la vergonaya venjada (Palma) i la 
de les valentes dones (Sóller) que us 
poden deixar amb els pèls de punta. 
.

M’escarrufa

Dissabte. 17:30
Espai Central

La companyia de Teatre Arrossegat 
de Catalunya presenta un espectacle 
de caràcter itinerant pels carrers, un 
carro màgic que ens farà arribar la lle-
genda originària de Tous, La Cérvola 
Blanca

Teatre Arrossegat de 
Catalunya

Dissabte. 13:00
Safareif

Els contes i llegendes de Catalunya 
són protagonitzats per éssers curio-
síssims: peixos que parlen, bruixes de 
mar, animals que porten malastru-
gança, dones d’aigua…Tots ells viuen 
al mar o en els rius i protagonitzen 
històries extraordinàries

Éssers d’aigua
Dissabte. De 22:30 a 01:30
Espai recorregut Nucli antic (adults)

El poble apaga l’enllumenat públic i 
s’il·lumina tot el casc antic amb més 
de 6000 espelmes que marquen un 
recorregut que condueix fins als peus 
del castell. En aquest lloc, una última 
llegenda interpretada per l’actriu Àu-
rea Màrquez.

Apagada del Misteri

Dissabte. 22:00
Espai Safareig

Espectacle de cançó popular d’ahir i 
d’avui que fa memòria i testimonia 
l’èxode de milers de persones abans, 
durant i després de la Guerra Civil 
espanyola. Acaba amb un cant a l’es-
perança.

Exili -altaveu popular-

Dissabte a les 00:00
Espai Ajuntament

Presentem l’App LlegendesCat desen-
volupada per Cubus Games. Amb ells 
i Llegendàrium parlarem i debatrem 
desacomplexadament sobre les nos-
tres llegendes. 

Col.loqui Impro Musical

Diumenge. 100
Espai Central 

Recuperant l’estil més “vintage” el Pep 
Lopez farà reviure “Dones d’Aigua”, “ 
La veritable llegenda del cavaller i la 
princesa” i “El serpent de Manlleu”.

Minuts d’històries amb 
Pep López

Diumenge. 12:30/17:30
Espai Central

La Senyora Maria s’està morint i el 
doctor del poble assisteix a la seva 
habitació per ordre dels seus famili-
ars. Quan és allà ella li fa saber algu-
nes històries que li agradaria que no 
es morin amb ella. 

No morin amb mi

Diumenge. 12:30/17:30
Espai Safareig

La llegenda del Timabler del Bruc 
explica la història de com un noi de 
Santpedor va poder fer fugir els fran-
cesos durant la batalla del Bruc, el 
juny de 1808. I com ho va fer? Doncs 
diuen que amb el so del seu timbal.

Timbaler?

Diumenge. 19.30
Espai Central

Tous és Llegenda, que ofereix l’Es-
bart Cérvola Blanca de Tous, és un 
espectacle de música, lletra i ball 
original creat únicament per al Fes-
tival de Llegendes de Catalunya. 
L’espectacle combina la dansa popu-
lar, la teatralització i els capgrossos.

Tous és llegenda
Diumenge. 12.30 / 16.00 / 17.00
La Casa del Teatre Nu

Adaptació per titelles de la Rondalla 
Mallorquina “La Flor Romanial”: Un 
rei ferit d’una cama no troba solució 
al seu problema. El metges li aconse-
llen una frega amb la flor romanial.   
Trobar la flor és l’objectiu dels tres fills 
del reis.

La flor romanial

Dissabte. 20:30
Espai Ajuntament 

Pep Coll visita el Festival per parlar de 
la saviesa que contenen les llegendes.

Pep Coll: “La saviesa 
intemporal de les 
llegendes”

Dissabte. De 22:00 a 01:00
Mercat de la Bossa de Bou

Acosta’t a aquest racó per conèixer 
aquelles llegendes que es viuran re-
presentades a l’Apagada de Misteri.

Racó fosc

Diumenge a les 10.30 / 13.30 / 16.30 
/ 19.00
Espai Mercat de la Bossa de Bou
Catalunya és terra de castells, i amb 
aquesta activitat tens una bona mane-
ra de conèixer algunes de les llegen-
des del Castell de Farners, Lladurs i 
Santa Magdalena.

Castells llegendaris

Diumenge.11.30 / 12.00 / 12.30 / 
13:00
Espai Mercat de la Bossa de Bou

L’Esperanceta opina, reflexiona, ex-
plica…històries, llegendes, anècdo-
tes en les quals la realitat és tan sols 
aparent. Esteu preparats per escol-
tar la història de casa el Tor d’Alòs i 
les Bruixes al pla de Nègua?

Esperanceta

Dissabte 11:30
La Casa del Teatre Nu (d’1 a 3 anys)

La canalla de Tous estrena una pro-
posta artística de les llegendes de 
Tous que més coneixen amb tècni-
ques de circ i ball folklòric, una mes-
cla innovadora

Petites grans llegendes

Diumenge. 13:30
Espai Ajuntament

L’Empar Moliner trepitja el festival 
amb la intenció d’explicar-nos tres 
llegendes que analitzarà i relaciona-
rà amb 3 vins escollits per a la ocasió

Empar Moliner. 
Llegendes al vi

Diumenge. 16:00/17:00
Espai Ajuntament

Una activitat per fer en família per 
conèixer les rondalles i llegendes del 
Camp de Tarragona

Rondalla va i rondalla ve

Festival de Llegendes de Catalunya
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TEATRE / CRISTINA ROMA 

Aquest cap de setmana, 
dissabte i diumenge, 
té lloc la IX edició del 

Festival de Llegendes de Cata-
lunya que se celebra al muni-
cipi anoienc de Sant Martí de 
Tous. Durant tot el cap de set-
mana, carrers, places i diversos 
espais del poble s’omplen de 
llegendes i d’històries, convi-
dant a tots els visitants a pas-
sejar i gaudir-ne en un entorn 
privilegiat i amb una fantàstica 
acollida a tothom. 
El Festival de Llegendes de 
Catalunya neix l’any 2010 
amb  l’objectiu de recuperar, 
potenciar i donar a conèixer 
històries i llegendes dels Països 
Catalans.  Sant Martí de Tous 
en té un bon grapat i això donà 
motiu a la seva creació. Sergi 
Vallès n’és el seu director i amb 
ell parlem de com es presenta 
l’edició d’aquest any.

Un any més, i ja en van nou, 
torna el Festival de Llegendes 
de Catalunya a Sant Martí de 
Tous. Com es presenta?
Es preveu bé, tot i que a aques-
tes alçades els nervis no et dei-
xen veure gaire bé al previsió. 
Nosaltres l’hem projectat per-
què sigui un any en què hi hagi 
encara més propostes i creiem 
que estem assolint ja el nivell 
d’activitats que pot assumir 
el cap de setmana. Penso que 
acostar-se a això després de 
nou anys està prou bé. Estem 
satisfets i si el resultat és bo o 
no ho sabrem diumenge, en 
acabar.

Quines novetats podrà tro-
bar el públic que assisteixi al 
Festival.
Aquest any hem fet una apos-
ta nova, que és un espai més 
divulgatiu, que el fem aquí, a 
l’Ajuntament. És un espai on 
s’hi impartiran dos tallers, un 
per a adults, dissabte al matí,  
“L’art d’explicar”, en què un 
actor ensenyarà nocions bà-
siques per explicar històries. I 
diumenge a la tarda en tenim 
un per a famílies. També es fa-
ran presentacions literàries, i 
a més tindrem la visita de Pep 
Coll, que ve dissabte a fer un 
col·loqui molt interessant so-
bre “La saviesa intemporal de 
les llegendes”, una reflexió so-
bre el rerefons de les històries 
populars. Per assistir als tallers 

cal apuntar-s’hi amb antelació. 
La resta d’activitats és molt 
semblant a la de cada any: un 
munt de propostes per a adults 
i munt de propostes familiars.
Enguany hi ha un petit canvi 
en el tema de les entrades: no-
més es poden recollir entrades 
per al dia que hi ha les activi-
tats perquè sinó ens trobàvem 
que la gent que volia venir el 
diumenge ja no tenia entrades.

El Festival acollirà, com cada 
any, cares conegudes. Qui hi 
podrem trobar?
Aquest any vindrà l’Àurea 
Màrquez que és qui farà l’Apa-
gada del Misteri i que ja fa 

unes setmanes que té el seu pa-
per i l’està estudiant amb molta 
il·lusió. Ens sorprèn cada any, 
quan passem la proposta a al-
gun actor o actriu coneguts, si 
tenen disponibilitat, l’aposta 
els atrapa i els fa molta il·lusió 
i això per a nosaltres és una 
gran satisfacció. Diumenge 
ens visitarà l’Empar Moliner, 
amb una proposta feta una 
mica a mida  en què a través 
de tres vins, ella ha escollit tres 
llegendes i les relaciona segons 
les característiques de cada un 
d’ells. Comptem amb el celler 
Ronadelles, que patrocina l’ac-
tivitat.

Durant el Festival es presen-
taran diversos llibres.
Sí, aquesta és una proposta 
que ja portem diversos anys 
fent-la i cada any busquem 
algunes publicacions recents 

relacionades amb les llegendes 
i aquest any tenim el Bienve 
Moya amb el llibre Olerdu-
lae; vindrà el Gener Aymamí, 
que ha publicat Llegendes de 
l’Anoia i també comptarem 
amb la Sílvia Colomer, que és 
periodista que ha reescrit una 
llegenda nova basant-se en les 
dones d’aigua, convertint-la en 
la novel·la La llegenda del car-
reró.

Per què un Festival de Lle-
gendes?
Un festival de llegendes per-
què no n’existeix cap, perquè 
les llegendes ens expliquen a 
nosaltres, perquè les llegendes 

expliquen els nostres espais, la 
nostra cultura, els nostres cos-
tums... I com que no hi havia 
aquest espai, vam creure que 
havia d’existir.

Les llegendes són més de cul-
tura tradicional oral o se’n 
poden trobar d’escrites.
Actualment ja les trobem es-
crites (Pep Coll, Bienve Moya... 
són persones que n’han es-
crites). També hem de tenir 
en compte que Joan Amades 
en va recollir moltíssimes. 
Però després ens trobem amb 
aquestes petites joies, que són 
com aquí a Sant Martí de Tous 
l’Elisa Vidal, cronistes locals 
que el que fan és recopilar i no 
deixar perdre. Abans les lle-
gendes i històries s’explicaven 
a la vora del foc, però ara si no 
resten escrites és molt més fà-
cil que es perdin. El que fa el 

Festival és això: no a la vora del 
foc, però en format activitat, 
teatralitzat, recuperar aquest 
llegat oral que tenim.

Els grups que venen treballen 
sobre llegendes que ja existei-
xen?
Un dels criteris de l’organitza-
ció és que tots els espectacles 
que venen siguin de llegendes 
de Catalunya. Això costa molt 
perquè no tothom fa especta-
cles d’aquest tipus però n’anem 
trobant. Aquest any, per exem-
ple tenim un espectacle, dis-
sabte a la nit, d’una coral que 
es diu Exili que ens explicaran 
històries populars d’aquella 

gent que durant la guerra civil 
es van haver d’exiliar. No són 
llegendes, però són històries 
que no poden quedar a l’oblit.
Això no vol dir que ens pro-
pers anys no comencem a 
derivar cap a llegendes d’altres 
llocs.

Hi ha alguna mena de reco-
pilador de totes les llegendes 
que s’han explicat aquests 
anys?
Cada any editem un Cd amb 
les llegendes de l’edició ante-
rior. També hem reeditat un 
llibre de l’Elisa Vidal, però amb 
la nostra idea de fer arribar les 
llegendes a tothom, enguany 
hem fet una nova aposta, jun-
tament amb l’empresa Cubus 
Games d’Igualada, en forma 
d’una app “llegendescat” i co-
mencem amb una llegenda lo-
cal, “La cérvola blanca”. Penso 

que aquesta via més digital és 
la que ens permetrà arribar a 
més llocs.

Qui és l’Associació És llegen-
da?
Som la Gisela Cuadras, la Ní-
dia Tussal, l’Eva Galtés, i jo 
mateix,  que som l’equip de 
direcció, però tenim cap a 200 
voluntaris que en formen part, 
fins i tot aquells veïns del po-
ble que surten a la seva entra-
da per posar les espelmes. Per 
tant podem dir que el Festival 
és tot el poble: veïns i ajunta-
ment, que ens ha donat una 
suport essencial des del pri-
mer dia. L’Ajuntament volia un 
esdeveniment que el poble se 
l’estimés i se’l fes seu, i així ha 
estat.

Qui  són els mecenes?
Mecenes en són molts, perquè 
hi ha gent que fan aportacions 
petites que no surten al progra-
ma de mà. Aquells que econò-
micament aporten més al Fes-
tival són empreses que confien 
en nosaltres, que són locals o 
estan relacionades amb Sant 
Martí de Tous: Raona, Respira, 
Claramunt,, Espai Gastrono-
mia, Tritall, Manutec, Pintures 
Planell. Ells aporten el valor 
econòmic, que és essencial per 
al funcionament, però el valor 
d’un voluntari que dona tot de 
si és incalculable.

A Sant Martí de Tous comp-
teu amb un espai immillora-
ble: la Casa del Teatre Nu.
Estem agraidíssims a la Casa 
del Teatre Nu perquè cada 
any ens la cedeixen gratuïta-
ment i on hi podem fer unes 
propostes molt especials que 
requereixen d’un espai tancat. 
Dissabte s’hi fa una proposta 
per als més petits, que es diu 
“Bossa menuda”; hi fem un 
espectacle que es diu “Mas-
carrufa” que explica llegendes 
mallorquines i diumenge s’hi 
podrà veure “La flor romanial”, 
que és un espectacle de titelles 
fantàstic.

Els visitants trobaran tots els 
serveis que necessitin?
Oferim molts serveis: piscina 
gratuïta tot el cap de setmana, 
lloc d’acampada, sanitaris, es-
pai nadons Caprabo, espai de 
food-trucks... Volem que el 
visitant se senti a gust i tingui 
tot allò que necessita.

“Les llegendes expliquen els nostres espais, 
la nostra cultura, els nostres costums...”

Sergi Vallès, director del Festival de Llegendes de Catalunya a Sant Martí de Tous
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EXPOSICIONS / LA VEU 

Antoni Jorba, deixeble 
fidel de l’artista Mi-
quel Llacuna, va con-

tinuar experimentant en el 
món de l’art de manera auto-
didacta. Va començar treba-
llant en el ram del tèxtil a la 
capital de l’Anoia i després va 
entrar en el món del disseny 
gràfic, anomenat en l’època 
dibuix publicitari. Treballa-
dor incansable, sempre amb 
un tarannà discret i senzill, 
les seves obres s’emmarquen 

dins l’art abstracte, amb re-
ferències a Miró, Tàpies o 
Viladecans, entre altres. Es 
va distingir per un estil molt 
personal, en què l’originalitat 
és una constant i on s’hi apre-
cia un domini de l’ofici i de 
les diferents tècniques artísti-
ques. Aquest 2018, el depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament i la família de 
l’artista, organitzen dues ini-
ciatives per recordar la seva 
obra. Del 6 al 29 de juliol, La 
Sala Municipal d’Exposicions 
d’Igualada acollirà l’exposició 

L’obra d’Antoni Jorba i Tor-
ner, artista igualadí (1925-
2010), un recull variat dels 
diferents estils de la seva tra-
jectòria artística al llarg dels 
anys. Posteriorment, entre el 
31 de juliol i el 2 de setem-
bre, el Museu de la Pell serà 
l’escenari d’una exposició 
solidària de pintures a bene-
fici de Mans Unides, en què 
la família destinarà les apor-
tacions de la venda de les 
obres a un projecte d’accés 
a l’aigua potable en la regió 
congolesa de Qara. 

Igualada acollirà dues exposicions per recordar 
l’obra pictòrica d’Antoni Jorba

EXPOSICIONS / LA VEU 

El Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia acull l’exposi-

ció “Gravar és esgarrapar”, que 
s’inaugura el proper divendres, 
29 de juny, a les 19:30h. Supo-
sarà alhora un recorregut per 
l’obra de l’artista Josep Guino-
vart i un apropament a les di-
ferents tècniques d’estampació 
amb què va treballar, posant 
de relleu la importància que 
va tenir l’obra gràfica en la seva 
trajectòria.
En aquesta mostra hi podrem 
veure tres tècniques diferents 
d’estampació: gravat, litografia 
i serigrafia.
- Una sèrie de 10 gravats de 
gran format (1mx90cm), i una 
planxa de gran format que 
porta per títol “Homenatge a 
Goya”. Fins a dia d’avui no s’ha-
vien exposat en la seva totali-
tat i una sèrie “Homenatge a 
Lorca” (són les suites del llibre 
d’artista) que en el seu dia va 
fer Guinovart per acompanyar 
els 6 poemas Galegos que Lorca 
dedicà a Rosalia de Castro.
- Litografies: es presenten dues 
sèries diferents, una que duu 
per títol “Homenatge al poeta 
Leon Felipe” i la sèrie que Gui-
novart va dedicar a Bujaraloz.
- Serigrafies: es presenten dues 
sèries. La titulada “La Padrera”, 
va ser feta en el marc de l’an-
tològica de Guinovart a la Pe-
drera, i és un clar homenatge al 
Modernisme. I també es pre-
senta un conjunt de serigrafies 

inèdites en el nostre territori.
Tots els gravats i litografies van 
ser posteriorment il·luminats 
una a una per l’artista, conver-
tint les peces en quasi un mo-
notip.
“Gravar és esgarrapar”, doncs, 
és podrà veure al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia des del 29 de juny fins 

al 2 de setembre de 2018.

L’Any Guinovart
El passat 12 de desembre de 
2017 es van complir 10 anys 
de la mort de Josep Guinovart. 
Per aquest motiu la Fundació 
Privada Espai Guinovart Agra-
munt impulsa enguany l’Any 
Guinovart a través d’un ampli 
programa d’exposicions, tau-
les rodones, lectures, concerts 
i projeccions de documentals, 
amb l’objectiu de redescobrir 

l’artista que durant més de se-
tanta anys va conrear la pin-
tura, l’escultura, el gravat, la 
il·lustració, l’escenografia i el 
cartellisme.
Les exposicions són la colum-
na vertebral de les activitats de 
l’Any Guinovart: una quinzena 
s’apropen a la figura de l’artista 
des de diferents perspectives i 

s’escampen per tot el territori.
Àlex Susanna és l’encarregat de 
comissariar les desenes d’acti-
vitats que configuren l’intens 
programa de l’Any Guinovart, 
que tenen lloc arreu de Ca-
talunya, en museus, galeries, 
escoles d’art, teatres o cellers, 
tots en estreta vinculació amb 
l’artista i amb el suport i la im-
plicació de la Generalitat de 
Catalunya, les Diputacions de 
Barcelona i Lleida, diferents 
ajuntaments, l’Institut Ramon 

Llull i la Institució de les Lle-
tres Catalanes.
El dissenyador Miquel Milà ha 
fet el logotip de l’Any Guino-
vart, que acompanyarà totes 
les publicacions que surtin al 
seu voltant, inclòs el catàleg 
que, un cop acabat l’Any Gui-
novart, es publicarà amb el re-
cull de totes les activitats que 

s’hi hagin dut a terme.
L’excel·lent acollida de l’Any 
Guinovart per part d’insti-
tucions públiques i privades 
d’arreu del territori ha fet que 
desbordi l’any 2018, bo i co-
mençant el 12 de desembre de 
2017 i acabant el maig de 2019.

La Fundació Privada Espai 
Guinovart d’Agramunt
Inaugurada el 1994 a Agra-
munt, és el primer centre 
d’art contemporani que es va 

crear a les terres de Lleida, i 
respon a la doble voluntat de 
Guinovart de promoure l’art 
contemporani i disposar d’un 
espai d’exposició permanent 
de la seva obra. Creat a par-
tir d’una instal·lació in situ de 
Guinovart a l’antic mercat que 
mostra els valors del paisatge, 
de la seva gent i la projecció 
del mon local cap a l’universal.
Després de més de 20 anys de 
trajectòria, el 2015 obté el pre-
mi Nacional de Cultura per la 
difusió del llegat de l’artista 
fundador, la promoció de l’art 
emergent i com al·licient per 
al turisme local i la promoció 
de la vila.
El 2017 ha estat mereixedora 
de la Creu de Sant Jordi, mà-
xim guardó atorgat per la Ge-
neralitat de Catalunya.
Els objectius fundacionals 
són: l’exposició permanent de 
l’obra de Guinovart integra-
da a l’Espai que porta el seu 
nom; el seu manteniment, ús, 
administració i conservació, 
així com del seu fons funda-
cional que avui compta amb 
més de 300 obres. La promo-
ció, foment i divulgació de 
l’art contemporani en les seves 
diverses formes d’expressió, 
sobretot en relació amb les es-
coles, a fi que nens i joves en 
puguin participar, conèixer i 
gaudir. L’organització d’estu-
dis, seminaris, cursos, confe-
rències, col·loquis,  publica-
cions, exposicions i qualsevol 
altra activitat encaminada a 
l’educació artística.

L’Any Guinovart arriba a Igualada amb l’exposició 
“Gravar és esgarrapar”
L’exposició, que s’inaugura avui divendres al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, suposa alhora un recorregut per 
l’obra de l’artista i un apropament a les diferents tècniques d’estampació amb què va treballar
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21/07- 22:30h
VECIANA. Pareres

LA FOLIE

20/07- 22:30h
VECIANA. Pareres

TOSSUDAMENT LLACH
AMB BETH RODERGAS, ELENA GADEL 
I LA SIMFÒNICA DE COBLA I CORDA
DE CATALUNYA

27/07- 22:30h
CALAF. Les Eres del Tardà

XARIM ARESTÉ

13/07 - 22:30h
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
Sta. Maria del Priorat

ANDREA 
MOTIS
JOAN CHAMORRO 
I JOSEP TRAVER

28/07- 22:30h
CALAF. Les Eres del Tardà

ELS AMICS DE LES ARTS

14/07- 22:30h
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS 

Sta. Maria del Priorat

MARIA ARNAL
I MARCEL BAGÉS

PARTICIPA 
AL CONCURS!

Envia un correu electrònic a festivalsaltasegarra@gmail.com 
amb les teves dades i entraràs al nostre sorteig d’entrades dobles 
per als Festivals Alta Segarra. REF. Sorteig LA VEU

INFORMACIÓ, VENDA ENTRADES 
I ABONAMENTS:

www.tictactiquet.com
www.festivalsaltasegarra.cat

@FestivalsAS

ORGANITZA

EL CELLER DEL FESTIVAL

AMB EL SUPORT DE

MITJANS OFICIALS DEL FESTIVAL



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“A la platja de Chesil” d’Ian McEwan 

A ra que s’acaba d’iniciar l’estiu, dedicaré els 
tres propers “Clubs de lectura” a parlar 
d’obres on el mar, la platja, la costa... hi tin-

guin un paper notori. Per iniciar aquest cicle, he tri-
at la novel·la de l’escriptor anglès Ian McEwan, A la 
platja de Chesil, que va ser publicada l’any 2009. 
En aquesta ocasió, McEwan ens narra la història de 
l’Edward i la Florence, una parella que s’acaba de ca-
sar, i que estan sopant a l’hotel on passaran la seva nit 
de noces, als peus de la platja de Chesil. Som a prin-
cipis dels anys seixanta i per ells tot és desconegut, 
tots dos són verges i la nit, com la resta de vida que 
han promès passar plegats, s’obre davant d’ells plena 
de misteris, expectatives, pors, inseguretats..  
A partir d’aquest punt de partida l’autor aconsegueix 
crear un clima de tensió que dura fins al final de la 
novel·la. Per explicar-nos tot el que es va succeint, 
l’autor adopta la personalitat del narrador omnisci-
ent que ho sap tot dels personatges, des de la seva 
vida passada i fins el dia d’avui. Aquest coneixement 
li permet de tractar-los amb condescendència i amb 
tendresa, alhora però, també amb ironia; una ironia 
que li permet desprendre’s d’ells quan ho conside-
ra necessari, a fi de poder mostrar al cert per cent 
l’abast de la seva tragèdia. 
En el primer capítol el lector assisteix a l’ofuscació 
dels dos personatges alhora d’afrontar el que no po-
den defugir: la consumació del seu amor després 
d’haver passat per l’altar. A partir del segon capítol 
la novel·la adquireix una dimensió politico-social i a 
part de continuar nodrint-se del passat i del present 

dels protagonistes, ho fa també de la decadència de 
l’Anglaterra dels anys 60, i l’enfonsament de tot allò 
que els havia constituït com a imperi.  Dins d’aquest 
entorn, McEwan ens mostra a l’Edward i a la Floren-
ce com unes víctimes del temps en què viuen: una 
societat ancorada al passat on les aparences i la doble 
moral tenen encara un gran protagonisme. Explicat 
això, el narrador torna a situar-se per damunt dels 
personatges, la qual cosa li permet de saber qui és el 
futur que els espera en aquest món.    
La traumàtica escena que obre la porta al desenllaç 
és l’intent fallit de fer l’amor dels protagonistes. L’au-
tor ho narra de forma tràgica i a la vegada còmica. 
A partir d’aquest fet, tot els que ells pretenien cons-
truir deixa de tenir sentit. L’ejaculació precipitada 
de l’Edward obre la finestra per on cau el llastre que 
ambdós han anant arrossegant durant la seva vida: el 
passat de filla de casa bona de la Florence, completa-
ment buit d’amor i sinceritat, i l’orgull de l’Edward per 
tirar endavant  i fer-se a ell mateix enmig d’un temps 
decadent. Després d’aquest fet la narració pren un 
ritme molt més accelerat, i lector coneix quines van 
ser les vides dels seus protagonistes després d’aquest 
fet que els va canviar i destrossar la vida. 
És una novel·la d’emocions, de sentiments i de pas-
sió. McEwan barreja l’eufòria d’un enamorament pri-
merenc amb  una angoixa aguda; la felicitat extrema 
amb la caiguda decebedora en percebre la realitat;  
vergonyes, pors i covardies. En poc més de 100 pà-
gines l’autor ens submergeix en un mar de contra-
diccions.  El patiment inquiet i trist que pateixen els 

dos protagonistes arriben al cor del lector. Un munt 
de dubtes, de queixes, d’explicacions, de desitjos i de 
pors queden suspesos en l’aire eternament un cop 
acabada la novel·la.
En resum, una novel·la magnífica on McEwan mos-
tra la seva capacitat per sacsejar el lector i jugar amb 
les seves emocions a través dels dos personatges, tant 
innocents però alhora tan culpables del fracàs que 
els colpeja en tan sols una nit.

MÚSICA / LA VEU 

Per tretzè any conse-
cutiu, el departament 
de Joventut de l’Ajun-

tament d’Igualada organitza 
el Certamen de Música Jove, 
que es realitzarà el proper 
dissabte, 30 de juny, a partir 
de les 21:30h a la Plaça de Ca-
talunya, davant les cotxeres 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da.
Per tal d’apropar-lo al màxim 
nombre possible de públic 
jove i tal com es va fer l’any 
passat, enguany s’ha donat 
continuïtat a la tendència de 
celebrar-lo l’exterior i al cen-
tre de la ciutat. D’altra banda, 
per tal de promoure el certa-
men i els seus participants, 
s’ha difós l’esdeveniment a 
través de diferents mitjans 
locals de comunicació, que 
n’han publicat entrevistes i 
han difós la seva música i di-
verses fotografies.
Enguany hi actuaran vuit 
propostes, cinc en la categoria 
de Solista –que aquest 2018 

inclou també les propostes 
dels DJs– i tres en la catego-
ria de Grups de Música. Són, 
concretament, Ganso, Bosca, 
Adrix, The Simps Sons, Mar-
ta Bossa, Xillona, Herddeath i 
Marina Freixas.
El premi de la categoria de 
Solista és de 400 euros i el 
premi per al millor grup mu-
sical serà de 800 euros. A més 
a més dels premis d’aquestes 
categories, que atorgarà un 

jurat professional, tots els as-
sistents podran votar la seva 
proposta preferida, que gua-
nyarà el premi del jurat popu-
lar, dotat amb 200 euros.
Les propostes d’enguany són 
molt diverses, amb estils de 
música per a tots els gustos 
que inclouen, per exemple, 
aires de rock progressiu, hip-
hop, balades pop, trash metal, 
mestissatge i música electrò-
nica.

Igualada celebrarà demà la tretzena 
edició del Certamen de Música Jove

MÚSICA / LA VEU 

Dijous dia 5 a les 9 del 
vespre la Coral Mix-
ta d’Igualada oferirà 

un concert al claustre de l’Es-
cola Pia. El concert es titula 
“Temps de cireres” i combi-
narà música amb la lectura 
de textos relacionats amb les 
cireres i amb el contingut de 
les obres. La major part del 
programa estarà format per 
obres de Johannes Brahms i 
també hi haurà algun madri-
gal, obres d’autors catalans i 
harmonitzacions de cançons 

populars. Les entrades seran 
amb el sistema de taquilla in-
versa

Dijous, concert de la 
Coral Mixta al claustre 
de l’Escola Pia
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CALAF / LA VEU 

El Desfolca’t, Festival de 
Música Popular i Tra-
dicional de Calaf i l’Al-

ta Segarra arriba aquest any 
a la seva 27a edició i escalfa 
motors presentant un gran 
nombre d’activitats paral·leles 
que acompanyaran la progra-
mació musical. El festival, que 
se celebrarà els dies  29 i 30 de 
juny i 1 de juliol, proposa més 
activitats diürnes que mai i re-
unirà els millors grups de folk 
convertint Calaf, un any més, 
en la capital catalana de la mú-
sica popular i tradicional. 
 
Les activitats paral·leles, el 
Desfolca’t més diürn
En aquesta edició el Desfolca’t 
amplia la seva programació i 
oferirà, a més de la programa-
ció musical habitual, un gran 
nombre d’activitats paral·leles.
Per primera vegada es pre-
senta un Concurs de Música 
Itinerant, proposta que preten 
dinamitzar l’escena del folk de 
casa nostra i que es dirigeix a 
formacions instrumentals o 
vocals. Tindrà lloc al Mer-
cat de Calaf el 30 de juny 
de 10.30h a 13.00h i donarà 
l’oportunitat a grups emer-
gents perquè presentin les 
seves propostes durant 20-30 
minuts. El premi a la millor 
interpretació musical i posa-
da en escena és de 400 euros. 
Per altra banda, una altra de 
les activitats destacades que 
van més enllà de la programa-
ció musical oficial és l’activitat 
‘Microconcerts de l’alçada d’un 

campanar’. Dissabte al llarg del 
dia, l’emblemàtic campanar de 
Calaf acollirà visites i concerts 
d’alçada, amb el músic Ramon 
Redorta tocant gran diversi-
tat d’instruments tradicionals 
-sac de gemecs, gaites, flabiol i 
tamborí, guitarra i la viola de 
roda entre d’altres, oferint un 
concert titulat “Far de terra 
ferma i seca. Música i cançó de 
pagesos”.
Una altra de les novetats d’en-
guany, són els Espais Off. Amb 
la intenció de ser un festival 
obert al territori, el Desfolca’t 
progrma diversos espais on 
músics no programats puguin 
presentar les seves propostes 
artístiques coexistint amb la 
programació oficial. Durant 
el dissabte 30 de juny, la Plaça 
dels Arbres, la Placeta del Por-
tal de Xuriguera i la Plaça del 
Ravalet es convertiran en esce-

naris del Desfolca’t.
Per últim, una altra de les acti-
vitats programdes és una Ma-
tinal de Cultura Popular on hi 
participaran els Gegant de Ca-
laf, Els Diables de l’AltaSegar-
ra, l’Associació Calamanda i 
diverses colles bastoneres.  

El basc Kepa Junkera i Moxie, 
grup de folk irlandès d’estil 
urbà, inauguren el Festival
Amb una trajectòria de 27 
anys, el festival no abaixa el 
llistó i presenta una progra-
mació encapçalada per Kepa 
Junkera, que inaugurarà la 27a 
edició en el marc de la gira de 
presentació del seu darrer tre-
ball, FOK, millor disc de l’any 
de folk per la crítica dels Pre-
mis Enderrock 2018. Junkera 
no necessita presentacions a 
casa nostra i amb FOK, pre-
senta un apropament cap a la 

cultura catalana,amb temes de 
la cultura dels països catalans 
en un doble CD que es com-
pon amb més de 50 cançons i 
que ha comptat amb la parti-
cipació d’uns 218 músics més 
els tècnics, estudis, fotògrafs, 
càmeres i persones que han 
ajudat a tirar endavant aquest 
darrer treball discogràfic.
El grup irlandès Moxie, acom-
panyarà Junkera en la inaugu-
ració i presentarà el seu darrer 
treball discogràfic, Planted.  
La banda, formada a finals de 
2011, presenta un estil molt 
propi d’entendre el folk irlan-
dès a través de diversos estils 
com el rock, el Jazz o el Hou-
se. Trencant fronteres d’estils 
i gèneres, defineixen la seva 
música com a Neo-Irlandesa 
i arriben alDesfolca’t per fer 
ballar sense parar tota la plaça 
Gran. Moxie, banda molt jove, 

La programació d’enguany 
combina grups de Catalu-
nya, Irlanda, Euskadi en un 
total de 13 concerts. Escal-
farà motors del festival la 
presentació de disc del grup 
Vent Endins, el divendres a 
les 22.00h al Casino de Ca-
laf. El grup, que classifica la 
seva música com a Pop Ru-
ral, presentarà el seu primer 
disc, “En un moment per 
aturar-se”, una proposta per 
aturar-se, fer una pausa i 
gaudir del que ofereix el dia 
a dia.
Dissabte al matí, el Mercat 
de Calaf acollirà el primer 

concurs de música itinerant 
del Desfolca’ti, a les 18.00h, 
Lídia Pujol obrirà l’Espai dels 
Cantautors i la programació 
de la tarda amb un concert 
molt especial a la portalada de 
la Capella de l’Antic Hospital.  
Acompanyada del guitarrista 
Pau Figueres, Pujol oferirà un 
recital de cançons essencials 
que inclourà temes com “La 
mala reputació” de Georges 
Brassens, “País Petit” de Llu-
ís Llach o “Todo Cambia” de 
Julio Numhauser. També a la 
Capella, Pau Riba presentarà 
Pau-Sol, un espectacle on in-
terpreta un repertori de can-

çons i poemes acompanyat 
només de la seva guitarra. A 
les 19.00h, la programació 
musical arribarà a la plaça de 
les Eres, on hi haurà ball tra-
dicional amb el grup Duetu.
A partir de les 20.30h, els 
concerts es desplaçaran a la 
Plaça Gran on hi haurà la 
inauguració oficial del Festi-
val. Kepa Junkera presentarà 
FOK i, a les 22.30h, serà el 
torn dels irlandesos Moxie.
A partir de la mitjanit els 
concerts es traslladen en al-
gunes de les botigues històri-
ques de la Plaça Gran: La Viu 
Viu, grup format per Eduard 

Casals, Cati Plana i Marc Fi-
guerola actuaran a La Bodega 
i el Pony Pisador actuarà a la 
Merceria Perfumeria de Cal 
Garriga, presentant un reper-
tori de música folk en el sen-
tit més ampli de la paraula. A 
més, després d’haver acollit el 
concert de Duetu, la Plaça de 
les Eres serà de nou l’escenari 
del ball tradicional amb l’ac-
tuació de Ballaveu, conver-
tint-se així en l’espai de ball 
tradicional del Desfolca’t.
A la Plaça del Ravalet, encar-
rilarà el final de la nit fins la 
matinada el grup Joan Gar-
ria i El Mariatxi Galàctic, 

banda de rúmbia vallesana 
que oferirà un repertori de 
cançons, algunes inèdites, 
de Joan Garriga i els seus 
diversos grups i també d’al-
tres temes populars del can-
çoner de taverna i ball de 
plaça. Tancaran la progra-
mació per aquells amb més 
ganes de festa, el PD Belda i 
Dj Mussol.
La programació del Des-
folca’t acabarà diumenge al 
matí a la Plaça dels Arbres 
amb la Matinal de Cultura 
Popular i amb l’associació 
Cor de Carxofa oferint un  
Vermut Glosat.

Els plats forts de la 27a edició

amb gran talent i amb un futur 
prometedor, actuarà per pri-
mera vegada a Catalunya en el 
marc del Desfolca’t.

El Desfolca’t canvia d’ubica-
ció i es desplaça en espais sin-
gulars de Calaf
En aquesta edició, el nucli del 
festival torna a la Plaça Gran 
de Calaf, espai que es conver-
teix en el centre neuràlgic del 
Desfolca’t. D’aquesta manera, 
es recupera aquesta ubicació 
emblemàtica i que recull la 
memòria col·lectiva de calafins 
i segarrencs, que van veure-hi 
néixer el festival ara fa 27 anys.
La resta d’escenaris singulars 
del Desfolca’t estan situats or-
bitant i connectant a la plaça de 
forma radial a través de diver-
sos carrers, carrerons i passos 
facilitant així l’accessibilitat, la 
proximitat i la independència 
de cada proposta musical.
Les botigues de la Plaça Gran 
acolliran alguns dels concerts 
que es traslladen per dina-
mitzar en aquestes espais que 
s’han obert el passat mes de 
febrer convertits en llocs res-
taurats i museïtzats ubicaci-
ons ideals per programar-hi 
concerts de petit format. La 
Plaça de les Eres, la Plaça del 
Ravalet, el Mercat de Calaf, 
el Casino de Calaf, el Cam-
panar de l’església de Sant 
Jaume, la portalada de la Ca-
pella de l’Antic Hospital, la 
Plaça dels Arbres i, evident-
ment, la Plaça Gran, com-
pleten la llista dels diversos 
espais on es podrà viure la 
millor música tradicional.

Arriba el Desfolca’t, el Festival de Música popular i 
tradicional de Calaf
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La Bíblia en vers

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Josep M. Carulla Estrada (1839 
- 1919) fou l’igualadí que es va 
atrevir a escriure tota la Bíblia en 

vers. Fou una tasca que ha donat peu a 
l’expressió popular “la Bíblia en vers”, 
que es refereix a una empresa molt 
llarga, o a un projecte molt complicat. 
Els manuscrits originals (sembla que 
foren uns 73 volums) estan guardats 
a l’abadia del Sacromonte (Granada).
Carulla, advocat, periodista, traduc-
tor, poeta i escriptor, va promoure 
una campanya per restituir els Estats 
Pontificis al Papa Pius IX. Va ser audi-
tor carlista del general Tristany. Fun-
dà i dirigí “La Civilización”, d’ideolo-

gia catòlica. En els seus darrers anys 
residí a Granada, on va morir. Va tra-
duir a Dante i a Verdaguer. Escrigué 
molts articles, poesies i llibres i algu-
na obra teatral. Les seves rimes, però, 
no foren del grat de tothom i alguns 
crítics les ridicularitzaren. Granada té  
un carrer amb el seu nom.
Josa Antonio Mesa i José Luís Gar-
zón han publicat un llibre que va Tras 
los pasos de José Maria Carulla (edi-
torial AVM, Granada, 2015) És una 
obra que retrata, amb llums i ombres, 
aquest famós personatge, poc cone-
gut a Igualada. 
Retrat publicat en dit llibre. 
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MUSEUS / LA VEU 

Com succeeix cada pri-
mer diumenge de mes, 
el proper 1 de juliol, a 

partir de les 11:30h, el Museu 
de la Pell d’Igualada convi-
da a participar en una visita 
guiada i gratuïta per les seves 
exposicions permanents, que 
permetran conèixer el món 
de la pell i les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús 
de l’aigua. Aquí, la col·lecció 
d’estris i enginys hidràulics 

es reforça amb el Canal d’Ex-
perimentació, que ajuda el 
visitant a comprendre els mè-
todes de canalització i d’apro-
fitament energètic i industrial 
de l’aigua. Univers de pell és 
una de les sales centrades en 
la pell i es dedica a explicar 
el seu ús per la humanitat al 
llarg del temps a través d’una 
selecció acurada d’objectes 
confeccionats total o parcial-
ment amb pell, que exempli-
fiquen les múltiples aplicaci-
ons i utilitats del cuir. L’altre 
espai dedicat a la pell, L’ofici 
d’adober, se centra en el tre-
ball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines 
i màquines són els testimo-
nis dels inicis manufacturers 
i de la millora constant fins 

Diumenge, visita guiada al Museu de 
la Pell i Cal Granotes

LLIBRES / LA VEU 

Avui divendres, dia 29, 
a 2/4 de 8 del vespre, 
a la sala d’exposicions 

Artèria, tindrà lloc la presen-
tació del llibre, Indi Visible 
de la coneguda poeta Gem-
ma Gorga, editat per Tushita 
Edicions. Es tracta d’un text 
plàcid i evocatiu, un llibre de 
gènere transversal, gairebé in-
classificable, a la cruïlla entre 
dietari, llibre de viatges, testi-
moni, amb pinzellades de pro-
sa poètica i traducció al català 
de poetes indus que escrivien 
en anglès com, Mani Rao, Di-
lip Chitre, Sujata Bhatt o Euni-
nice de Souza. 
Gemma Gorga feu una estada a 

la Sanskriti Fundation de Nova 
Delhi perquè li apassiona l’Ín-
dia, ens diu que no sap perquè 
ni des de quan l’Índia forma 
part de la seva vida. Fou allà 
quan escrigué el text. Un text 
finalment que arriba a molts ti-
pus de públic, sigui o no amant 
de la poesia o dels llibres de vi-
atges. Qualsevol que recerqui 
moments relaxants o una lec-
tura que nodreixi i sedueixi  a 
la vegada podrà acabar captivat 
amb la seva lectura. 
L’acte, organitzat per Lle-
gim…? Llibreria i per l’Espai 
d’Arts, Artèria, comptarà amb 
la presència de l’autora i tam-
bé de l’editor, Enric Solé, i serà  
presentat pel també poeta Er-
nest Farrés. 

a la implantació industrial, 
que explica la vigència dels 
processos productius de les 
adoberies actuals i la configu-
ració de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada 
a pocs metres de Cal Boyer i 
al costat del rec, canal medi-
eval que abastia les fàbriques 
de la zona. En aquest espai 
hi ha la posada en escena de 
l’ofici artesanal de l’adob de 
la pell grossa o bovina, que 
transporta al visitant a la 
Igualada preindustrial.
Per a demanar més informa-
ció al voltant d’aquesta pro-
posta es pot trucar al telèfon 
del Museu, el 93 804 67 52.

Presentació del llibre “Indi 
Visible” de Gemma Gorga

DANSA / LA VEU 

Aquest dissabte dia 30 a 2/4 
de 7 de la tarda tindrà lloc al 
Teatre Municipal l’Ateneu el 
festival de dansa que presenta 
l’Aula Escola de Dansa i que 
tanca el  present curs.
Amb el títol “Igualada, La 
història amb dansa” diferents  
coreografies ens traslladaren  
a temes igualadins i comar-
cans com “Aqualata”, “L’Abric 
Romaní” “Timbalers” “Camí  
Real”, “La indústria tèxtil”, 

“La indústria adobera”, “Anys  
20 al Mercantil”, “Verdi a l 
Ateneu”, “European Ballon 
Festival”, “Dia internacional 
de la Dansa”, “Nit de Reis”, 
“Rec  0”, i ”La Festa Major 
d’Igualada”.
Les professores de L’Aula, Ma-
ritxu i Irene Enrique, Ruth 
Martínez, Clara Garcia, Sò-
nia Gutiérrez, Blanca Jorba, 
Maria Enrique i Jana Roca 
seran les encarregades de di-
rigir cada una de les diferents 
coreografies.

Igualada, la història amb 
dansa



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Damunt les passes” el darrer poemari de Marc 
Freixas, o la necessitat d’anar més enllà

Amb la recent publicació de “Damunt les 
passes” i la seva lectura atenta –que de-
mana calma contra les presses- et trobes 

davant d’unes harmonioses paraules que apunten 
a cercar la certesa i la legitimitat d’un amor com-
petent per a transformar-ho tot; això des d’una 
perspectiva en què l’amor s’esdevé aquella energia 
creadora realment capaç de moure el món i trans-
portar-te per aquells bellíssims escenaris amb 
què, de retruc, t’obsequia la teva existència. En 
aquest sentit, si es té en compte que, per a l’autor, 
la poesia és aquell instrument valuosíssim que el 
condueix cap a un retrobament amb ell mateix; és 
aquest propi món -el seu univers poètic- el que 

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

DEL CAP AL 
PAPER: EL PROCÉS 
D’IL·LUSTRACIÓ
La il·lustradora ens mostra com, 
des d’una idea o un text, tot co-
mença a prendre forma i color al 
paper.
Del 3 de juliol al 3 de setembre al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

POETICAL
Alba Cunillera.
Poesia i art cal.ligràfic.
Del maig al setembre a la sala Refu-
gi 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 pintu-
ra, impartits per la professora Teresa 
Riba.
Del 15 de juny a l’1 de juliol a la 
Sala Municipal  d’Exposicions.

SPIROU: 80 ANYS, 80 
AUTORS

Amb motiu del 80è aniversari 
d’Spirou, un dels personatges més 
importants del còmic franco- belga, 
80 dibuixants de tota la península 
reinterpreten el seu univers,.
Del 2 al 30 de juliol a la sala d’expo-
sicions i al vestíbul de la Biblioteca 
Central.

IMPULSART
Exposició col·lectiva de joves artis-
tes d’Igualada. Aquesta activitat for-
ma part de l’agenda Impuls 2018 ( 
pressupostos participatius joves).
Del 15 de juny a l’1 de juliol al Mu-
seu de la Pell.

GRAVAR ÉS 
ESGARRAPAR

Aquesta exposició d’obra gràfica
de Josep Guinovart vol ser, alhora,
un recorregut cronològic per l’obra 
de l’artista i un apropament a les 
diferents tècniques d’estampació
amb què va treballa.
Del 29 de juny al 2 de setembre 
a la sala d’exposicions temporals 
del Museu de la Pell.

ELS CARRERS SÓN 
NOSTRES
Rock Black Block.
Aquesta activitat forma part de 
l’agenda Impuls 2018 ( pressupos-
tos participatius joves).
Del 5 al 31 de juliol al CSA 
Delícies.

EXPOSICIONS

l’acompanya no solament en la descoberta 
dels secrets de la vida, des de la dimensió 
més voluptuosa de les seves paraules, sinó 
també a dimensionar aquella emoció còs-
mica i la màgia amb què aquestes se’n no-
dreixen. 
En definitiva, vet aquí un aparador d’emo-
cions on, un Marc  entusiasta i apassionat,  
persegueix aquella beutat que tant el sedu-
eix i el suggestiona fins a transformar-lo; 
emperò sense desestimar aquella mirada 
a un embolcall social que, en definitiva, 
també li permet de conquerir la llibertat 
per a ser un mateix i traçar-se el seu propi 
camí. En paraules del Marc: “Parlar de la 
nostra existència hauria de ser una de les 
coses més normals per a la nostra Huma-
nitat”.
 (...)
Tenim sort de tenir sort.
Vivim, extraordinàriament vius,
mentre anem morint de viure.
I tornem a tenir sort, quan sabem
que la nostra no és una mort
de morir definitivament.
(...)

Marc Freixas i Morros, nascut al gener de 
1975, a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Pe-
nedès) i resident a Igualada des de fa anys; 
avui és un consolidat escriptor fascinat per la po-
esia que té en el seu haver tres importants poema-
ris que han estat objecte d’un merescut reconei-
xement: “El llarg camí d’escriure”, “Amor i silenci” 
i “Reflexions a plena llum del carrer “. Tot just fa 
tres anys que va enregistrar “Música d’amor i si-
lenci”, juntament amb el cantautor Albert Gàmez, 
un recull de cançó poètica basada en la seva obra 
“Amor i silenci”. Paral·lelament també ha col·labo-
rat en dos discos del cantautor Cesk Freixas, on hi 
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ha intervingut amb la seva veu i els seus versos; de 
la mateixa manera que també ha format part de 
l’edició d’un llibre de poemes de Vicenç Ambrós. 
Recentment, la incorporació d’alguns dels seus 
versos en altres llibres d’uns reconeguts escriptors 
així com la seva participació en publicacions col-
lectives li han concedit un singular reconeixement 
per la seva capacitat relatar la vida, l’amor, la be-
llesa, el pas del temps, la mort i fins i tot l’eternitat.



Festival de clausura del curs. Joves balla-
rins en formació mostren el resultat del 
curs treballat.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DESFOLCA’T
Calaf 

Festival de Música Popular i Tradicional de 
Calaf i l’Alta Segarra.
Diumenge durant tot el dia en diversos es-
pais del municipi.

FESTIVAL DE LLEGENDES DE 
CATALUNYA

Sant Martí de Tous 
Llegendes teatralitzades, llegendes escrites, 
Apagada del misteri, Mercat de la bossa de 
Bou i moltes activitats.
Diumenge durant tot el dia en diversos es-
pais del municipi.

VISITA GUIADA
Santa Margarida de Montbui 

Visita guiada al palau dels comtes de Pla-
sència, casal, conegut popularment com la 
Casa Gran que es troba documentat ja des 
del segle XII.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
Major.ç

TEATRE
Òdena 

L’escola de música, dansa i teatre musical 
Akord’s d’Igualada presenta Oliver Twist, 
el musical. El realitzen alumnes de teatre 
musica
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Centre Unió Agrícola.

MÚSICA
Capellades 

Concert El cor de l’Orgue. S’interpretarà la 
“Missa brevis St Joannis de Deo” de Joseph 
Haydn.  Amb la Coral NOves Veu i a l’or-
gue Jonathan Carbó.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de 
Santa Maria.

SARDANES
Els Hostalets de Pierola 

17a Festa de la Sardana de l’Agrupació Sar-
danista dels Hostalets. Amb la cobla Sant 
Jordi Ciutat de Barcelona i exhibició del 
grup sardanista Maig de Barcelona. 
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PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre, “Indi Visible” de la 
coneguda poeta Gemma Gorga, editat per 
Tushita Edicions. Es tracta d’un text plàcid 
i evocatiu, un llibre de gènere transversal,
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
d’exposicions Artèria.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Concert a la Fresca CEM Cal Maristany,
Divendres a les 7 de la tarda davant de 
l’Escola de Música.

DISSABTE 30

XVI TROBADA DE GEGANTS
Igualada 

L’acte s’iniciarà amb una plantada amb la 
presència de 10 colles convidades, i tot se-
guit, es farà una cercavila pel centre de la 
ciutat.
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda a la ram-
bla Sant Isidre.

DANSA
Igualada 

“Igualada, la història en dansa”. L’Aula 
escola de dansa, després de 34 anys com-
partint la dansa amb tots vosaltres, un any 
més us convida a gaudir de l’espectacle 
d’enguany dedicat a la ciutat.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TALLER INFANTIL
Igualada 

En el marc dels tallers i espectacles, 
Abacus Cooperativa us convida al “Taller 
d’estampació en bosses de roba”.
Dissabte a les 11 del matí a la botiga 
Abacus.

MÚSICA
Igualada 

Certamen de Música Jove
Músics joves d’Igualada presenten el seu 
potencial musical a la ciutat. Des de so-
listes, bandes i nous formats amb DJ, pro-

ductors i nous formats.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a l’Estació 
Vella.

CINEMA A LA FRESCA
Igualada 

“La La Land”.  Mia, una jove aspirant a ac-
triu, que treballa com a cambrera mentre 
va a càstings, i Sebastian,un pianista de 
jazz que es guanya la vida tocant en sòr-
dids tuguris, s’enamoren.
Dissabte a les 10 del vespre al Museu de 
la Pell.

POESIA I MÚSICA
Pujalt 

“Al caient de la nit, damunt les passes, el 
cel”. Recital poeticomusical a càrrec de 
Marc Freixas i Raül Benéitez. Observacio 
astronòmica.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre a l’obser-
vatori de Pujalt.

DESFOLCA’T
Calaf 

Festival de Música Popular i Tradicional 
de Calaf i l’Alta Segarra.
Dissabte durant tot el dia en diversos es-
pais del municipi.

FESTIVAL DE LLEGENDES DE 
CATALUNYA

Sant Martí de Tous 
Llegendes teatralitzades, llegendes escri-
tes, Apagada del misteri, Mercat de la bos-
sa de Bou i moltes activitats.
Dissabte durant tot el dia en diversos es-
pais del municipi.

DIUMENGE 1  

VISITA GUIADA
Igualada 

Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els 
espais:.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

DANSA
Igualada 

Espai d’Arts Dansa, Festival de dansa 2018

Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça 
Cal Figueres.

DILLUNS 2  

DIMARTS 3 

HOLI FESTIVAL
Els Hostalets de Pierola 

Taller de Bollywod i festa Holi.
Dimarts a les 6 de la tarda a la plaça de 
les Oliveres.

DIMECRES 4 

BARRUFACINEMA D’ESTIU
Igualada 

Cicle «M’agrada l’esport!»: Space Jam. Bugs 
Bunny i el seu equip desafien els Nerdlucks 
(un grup de petits extraterrestres) a un 
partit de bàsquet per decidir si els Looney 
Tunes es queden a la Terra o es traslladen a 
una galàxia llunyana
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

MÚSICA A LA FRESCA
Els Hostalets de Pierola 

Concert amb Red Stripes. Rock alternatiu.
Dimecres a les 10 del vespre al jardí del 
Casal Català.

DIJOUS 5

MÚSICA
Igualada 

La Mixta al claustre. Un concert a capella 
amb madrigals anglesos i italians. Obres 
de Brahms i poemes catalans musicats per 
compositors actuals per acabar el curs i co-
mençar l’estiu amb bona música
Dijous a les 9 del vespre al claustre de 
l’Escola Pia.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

Lola Vendetta és l’alter ego de Raquel Riba 
Rossy, una jove i·llustradora que presenta-
rà el seu llibre “Qué pacha mama?”
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca 
el Safareig.
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EXPO ANOIA & ASSOCIATS
P R O F E S S I O N A L S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó

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

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL
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“Edificis, 
immobiliària

 i construcció a l’Anoia”

La propera setmana a la

XAVIER VÀZQUEZJORDI MARCÈ
Agent de la Propietat Immobiliària i 
cogerent de Finques Rambles.
Delegat del Col·legi d'APIS de l'Anoia. 
Cap de la Sectorial dels Agents Immobi-
liaris de la UEA

Cogerent de l’empresa Trivàzquez. 
Empresa de més de 25 anys d’història.
Empresa especialitzada en obra nova, 
reformes, excavacions,  vehicles, 
maquinària i treballs d’alçada. 

A causa de la nova llei de protecció de dades aquest mes no 
publicarem els guanyadors dels sortejos.

El proper mes de juliol  tornareu a trobar les butlletes per 
poder participar amb tota normalitat.

Moltes gràcies a tots!

ELS SORTEJOS DE



Joiosa maternitat
A Igualada •  Tully

RAMON ROBERT / 

A questa setmana s’estrena Tully, 
una mirada divertida, sensi-
ble i penetrant a la voluntat, 

a l’esforç i al sacrifici que suposa criar 
fills.  Marlo (Charlize Theron) és una 
mare amb tres fills, l’últim nadó, que 
rep un inesperat regal de part del seu 
germà (Mark Duplass): una mainade-
ra perquè l’ajudi a les nits. Al princi-
pi li sembla una extravagància, però 
Marlo acaba tenint una relació única 
amb Tully (Mackenzie Davis), una 

jove mainadera amable, sorprenent i, 
de vegades, difícil.
Una Charlize Theron estupenda i 
grassoneta és el principal ingredient 
d’aquesta comèdia indie (lleugera-
ment dramàtica) de Jason Reitman. 
La pel·lícula, molt notable en molts as-
pectes, gira al voltant de la maternitat 
des d’una perspectiva tan realista com 
gens complaent , fins el punt de tocar 
temes com el de les disfuncions emo-
cionals o les depressions post-part. 
Temes greus, no obstant tractats amb 
subtilesa,  intel·ligència i bon humor.
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Ser gai
A Montbui •  Con amor, Simon

RAMON ROBERT / 

R ealitzada per Greg Berlanti a 
partir d’una novel.la de Becky 
Albertalli, Con amor, Simon 

té la gran virtut de presentar un pro-
tagonista gai dins d’un gènere, el de 
la comèdia d’adolescents. Però a més 
de contribuir a normalitzar l’homo-
sexualitat dins el cinema de gènere,  
la pel·lícula esdevé prou romàntica, 
emotiva, honesta i divertida com per 
tenir-la en compte i per jutjar-la posi-
tivament.

Tothom mereix una gran història 
d’amor. Però, per a Simon Spier de 
setze anys, és una mica més compli-
cat: encara no li ha dit a la seva famí-
lia o als seus amics que és gai. A més 
encara no coneix la identitat del com-
pany anònim amb el que es relaciona 
per Internet. La resolució d’ambdós 
temes pot resultar divertida, aterra-
dora o sorprenent. Així, Con amor, 
Simon és la emocionant història d’un 
noi enamorat.  Una excel·lent comè-
dia romàntica

Magnífiques animacions
Estrenes •  Colmillo blanco & El malvado zorro feroz

RAMON ROBERT / 

E ls cinemes anoiencs estrenen 
aquest cap de setmana dues 
notables pel.lícules d’anima-

ció: Colmillo blanco i El malvado zor-
ro feroz.  La primera adapta per pri-
mera vegada en format d’animació 
una novel·la de Jack London moltes 
altres vegades portada al cinema. La 
història del gos llop maltractat i va-
lent d’Alaska. Bonica i preciosista en 
determinades seqüències, la pel·lícu-
la destaca sense perdre l’esperit ni la 
lletra de la coneguda novel·la en què 
es basa.

Pel que fa a El malvado zorro feroz 
(Cesar al millor film d’animació), 
cal advertir que aquells que pensen 
que el camp és un lloc tranquil i pa-
cífic estan equivocats. Allí es troben 
alguns animals una mica sonats, cas 
d’una guineu que pensa que és un 
pollastre, un conill que fa la cigonya 
i un ànec que vol reemplaçar a Santa 
Claus. Jordi Costa, a El País: “És una 
delícia de principi a fi (...) un treball, 
on el dinamisme del traç i els preci-
osos fons d’aquarel·la creen la pode-
rosa il·lusió d’assistir a un número de 
màgia fet a mà”

La Callas
Estrena •  Maria by Callas

RAMON ROBERT / 

M aría Callas (Nova York, 
1923-París, 1977) va ser 
una soprano grega nascuda 

als Estats Units i fou considerada la 
cantant d’òpera més eminent del segle 
XX. Capaç de reviure el bel canto en 
la seva curta però important carrera, 
va ser dita La Divina pel seu extraor-
dinari talent vocal i actoral. Encara 
avui genera controvèrsia seva pecu-
liar veu, de registre ampli i que uni-

da al seu domini de la tècnica, li va 
permetre cantar en distints registres. 
Però a la seva vida no tot van ser flors 
i violes.
Ara s’estrena el documental Maria Bye 
Callas, íntim retrat de la vida i el tre-
ball de la diva. Amb testimonis de la 
pròpia Callas, Onassis, Marilyn Mon-
roe, Alain Delon, Yves Saint-Lauren, 
John Fitzgerald Kennedy, Luchino 
Visconti, Winston Churchill, Grace 
Kelly, Liz Taylor i altres personalitats 
que la van conèixer



TULLY 
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Jason Reitman. Amb 
Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass.  
Marlo  és una mare amb tres fills, l’últim nadó, que rep un 
inesperat regal de part del seu germà: una mainadera per-
què l’ajudi. Al principi li sembla una extravagància, però 
Marlo acaba tenint una relació única amb Tully, una jove 
mainadera amable, sorprenent i, de vegades, difícil.

CON AMOR, SIMON
Estats Units. Comèdia romàntica. De Greg Berlanti. Amb 
Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel.
Simon Spier és un jove 16 anys que no s’atreveix a revelar la 
seva homosexualitat, ja que prefereix esperar al festival mu-
sical que se celebra a secundària. Però un dia, un dels seus 
correus electrònics arriba a les mans equivocades i les coses 
es compliquen extraordinàriament.

COLMILLO BLANCO
Estats Units. Animació. De Alexandre Espigares. 
Colmillo Blanco és un orgullós i valent gos llop. Després 
de créixer en els espais nevats i hostils de l’extrem nord, és 
recollit per Castor Gris i la seva tribu índia. Però la mal-
dat dels homes obliga Castor Gris a deixar l’animal amb un 
home cruel. Salvat per una bona parella,  el gos aprendrà a 
dominar el seu instint salvatge i convertir-se en el seu amic. 
Adaptació de la novel·la de Jack London. 

EL MALVADO ZORRO FEROZ
França. Animació. De Benjamin Renner, Patrick Imbert. 
Aquells que pensen que el camp és un lloc tranquil i pacífic 
estan equivocats. Allí es troben animals molt peculiars: una 
guineu que pensa que és un pollastre, un conill que fa la 
cigonya i un ànec que vol reemplaçar a Santa Claus. Premis 
César: Millor film d’animació. 

MARIA BY CALLAS
França. Documental. De Tom Volf. 
Íntim retrat de la vida i el treball de la cantant d’òpera Maria 
Callas. Amb testimonis de la pròpia Callas, Onassis, Ma-
rilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Lauren, John Fitzge-
rald Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace 
Kelly, Liz Taylor i altres personalitats que van conèixer la 
diva. Però la seva vida va ser més amarga que joiosa.

  

NO DORMIRAS
Uruguai.  Terror. De Gustavo Hernández. Amb Eva De Do-
minici, Belén Rueda, Natalia de Molina. 
En un hospital psiquiàtric abandonat, un grup de teatre 
avantguardista experimenta amb l’insomni per a la prepara-
ció del muntatge d’una obra creada vint anys enrere per un 
grup de pacients. Amb el pas dels dies sense dormir, arriben 
a nous llindars de percepció, que els enfronten a energies 
paranormals i a històries ocultes del lloc. 

JURASSIC WORLD : EL REINO CAIDO 
Estats Units. De J.A.Bayona. Amb Chris Pratt, Bryce Da-
llas Howard, James Cromwell. 
Una erupció volcànica amenaça els dinosaures restants a 
l’illa Nublar, on les criatures han vagat lliurement durant 
anys després de la desaparició del parc temàtic Jurassic 
World. Clara Dearing, ex gerent del parc, ara ha fundat el 
Grup de Protecció de Dinosaures. Per ajudar a la seva causa, 
Clara ha reclutat Owen Grady, l’exentrenador de dinosaures 
que va treballar al parc.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

EL MALVADO ZORRO FEROZ 
Dv: 18.30
Ds: 17:00
Dg: 17:30
Dll: 17:30
Dc: 18:45
Dj: 18:00

TULY
Dv: 20.30
Ds: 19:00/21:30
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 20:00

1/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO 
(TP)
Dv i Ds: 17:40/20:15/22:50
Dg: 12:00/14:35/17:40/20:15
Dll i Dm: 17:40/20:15
1/  QUE GUAPA SOY
Dg a Dm: 22:50
1/  ANT-MAN Y LA AVISPA
Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00

2/ LUIS Y LOS ALIENIGENAS 
Dv Ds Dll a Dj: 16:05/18:00/19:55
Dg: 12:15/14:10/16:05/18:00/19:55
2/ QUE GUAPA SOY 
Dv Ds Dc i Dj: 21:50
2/ DEADPOOL 2 
Ds a Dg: 21:50

3/ A LA DERIVA  
Dv Ds Dll Dc i Dj: 16:30/18:30/20:35/22:35
Dg: 12:30/14:30/16:30/18:30
/20:35/22:35
Dm: 16:30/18:30/22:35
3/ A LA DERIVA (VOSE)  
Dm: 20:35

4/ SICARIO: EL DIA DEL SOLDADO
Dv Ds Dll i Dc: 17:30/20:00/22:20
Dg: 12:45/15:05/17:30/20:00/22:20
Dm: 17:30/22:20
4/ SICARIO (VOSE) 
Dm: 20:00
4/ ANT-MAN Y LA AVISPA 
Dj: 15:45/20:45
4/ ANT-MAN Y LA AVISPA 3D 
Dj: 18:15

5/ JURASSIC WORLD
Dv a Dm: 16:45/22:00
5/ JURASSIC WORLD 3D 
Dv Ds i Dll: 19:20
Dg: 14:00/19:20
5/ JURASSIC WORLD (VOSE) 
Dm: 19:20
5/ COLMILLO BLANCO 
Dg: 11:55
5/ ANT-MAN Y LA AVISPA 
Dj: 15:45/20:45
5/ ANT-MAN Y LA AVISPA 3D 
Dj: 18:15

6/ SHERLOCK GNOMES
Dv Dll i Dm: 16:00
6/ JURASSIC WORLD
Dv a Dm: 18:35/21:10
Dc i Dj: 16:00/18:35/21:10
6/ POCOYO EN CINES
Ds: 17:15
Dg: 12:10/17:15
6/ HAN SOLO. UNA HISTORIA DE STAR 
WARS
Dg: 13:30

7/ SUPERAGENTE CANINO
Dv Ds Dll a Dj: 16:20
Dg: 12:20/14:20/16:20
7/ EL MUNDO ES SUYO
Dv a Dj: 18:15/20:30/22:40

8/ LUIS Y LOS ALIENIGENAS
Dv Ds Dll a Dj: 17:00
Dg: 13:00/15:00/17:00
8/ HEREDITARY
Dv a Dj: 19:00/21:40
8/ HEREDITARY (VOSE)
Dm: 19:00

SALA AUDITORI

COLMILLO BLANCO
Dv: 18:30
Ds:16:30/18:40
Dg:16:30
NO DORMIRAS
Dv i Ds: 20:30
Dg:18:40/20:45

SALA PETITA

CON AMOR, SIMON
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:15/18:30/20:45
Dg.: 16:15/18:30/20:45

MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA  
Ds i Dg: 18:00
MARIA BY CALLAS  
Ds i Dg: 19:45

Tecnologia 
i creativitat cooking lab

story telling

robòtica

impressió 3Dcreart

per a nens, joves i adults www.espaicowan.cat
tel: 608 877 898

informa’t el
Dissabte 30 de Juny

17:30 hores
 

C/Joan Llimona 3
Igualada
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RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

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

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

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

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

Ingredients per a 
quatre racions
·Api mitjana branqueta
·Mango mitja peça
·Pastanaga500 g
·Aigua
·Sal
·Gingebre fresc 
un trosset  d’uns 2 cm
·Nata líquida 
(opcional, un rajolí)

Elaboració
30 m
La primera operació és ne-
tejar bé l’api i treure els 
brins, després de la qual 
cosa el piquem a trossets, 
reservant uns quants per 
decorar els bols en què ser-
virem la crema freda quan la 
tinguem llista. Pelem també 
les pastanagues i traiem la 
carn de la meitat del mango 
guardant la resta per a altres 
preparacions.

Crema freda de 
pastanagues i mango
Recepta estiuenca

En un pot, posem la resta de 
l’api i les pastanagues tallades 
a trossos bells. Coem amb ai-
gua i una mica de sal i deixem 
durant uns 20 minuts fins que 
les pastanagues estiguin ben 
tendres i fàcils de triturar.

En un got batedor posem les 
pastanagues cuites amb la 
carn del mango i els trossets 
d’api i el gingebre i triturem 
fins a obtenir la textura de 
puré com quan volem fer un 
gaspatxo andalús tradicional. 
Podem fer servir part de l’ai-
gua de la cocció si veiem que 
queda massa espès. També es 
pot afegir un rajolí de nata lí-
quida.

Un cop amb la textura ade-
quada, guardem a la nevera 
deixant que es refredi abans 
de servir en petits bols. A 
cada un, afegim uns trossets 
d’api que aportaran més fres-
cor i una textura cruixent.



Terme: SANTA MARIA DE MIRALLES
Distància: 10,82km Temps: 3h 45m
Dificultat: DIFÍCIL
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MONTSERRAT LEONÉS I JOSEP PONT

Felicitats guanyadors!
Felicitats guanyadors!



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Si el vols perdre de vista posa la cassola al foc (dos mots) / 2. Fer dits 
amb la fortuna. Divisa de presentació: “accés a Le Mans” / 3. La fi del fil. Aniquilació forestal 
preventiva. Ara del fil el principi / 4. Quan surt a buscar aigua no vas pas a la font. La pitjor és 
la que ha passat a la història / 5. Dret, en posició vertical. Carrer a l’abast de tota butxaca / 6. 
Vocalitzen encofurnant. Comentar textos noucentistes / 7. Al cul del taxi. Atlant que té l’amo a 
la seva vil·la. Menys que res / 8. Posaré d’alguna manera una ciutat italiana. Assistents al concili 
de la Meca / 9. Part interna de la paret. Des d’una cambra així totes les vistes donen al camp 
/ 10. Himne patrocinat pels fabricants catalans de bombetes. El pati de darrere / 11. Engego, 
trameto. Quin és el que dissimula les taques?: el de més a prop mateix / 12. Mig nu. Fa dotze 
segles era sevillà o granadí. L’altre mig / 13. Recargolada com la via que duu a la capital del Baix 
Ebre. Un tomb per Gironella.

VERTICALS: 1. Semblen quatre gats, però són irreductibles. Tal ensurt que espanta el vent i 
tot / 2. Matí al digital. Facin servir instruments clàssics. Ho té el mico i la mica no / 3. Foradeu 
estèticament la pell. Per versar de qualsevol manera val més conservar / 4. Antic caucàsic fill 
d’una sarda i un dàlmata. Comprovant com el sermó altera en Toni / 5. Manté la tensió íntima. 
Cridaré els companys adreçant-me a la luna d’allà dalt / 6. Espècia molt articulada a les Bale-
ars. Cant al goig de la pastora. Últim glop de Colacao / 7. Té un no sé què de dràcula, però en 
calavera. Baixen plens d’aigües espriuenques / 8. Al peu de la lletra. Aspecte del rostre de qui té 
esperança en la fe. No arriba a un quart i ja són dos quarts de quatre / 9. El més bell és a l’Urgell. 
Mostres benevolència quan comprens nostra natura fluvial / 10. Ornamentadors (amb patent 
de cors). Ventilació sense gota d’instal·lació / 11. Encara matí. Vestits amb les cartutxeres noves. 
Pilar prim / 12. Faixes de cuir per subjectar la sella. Inactivitat voluntària.

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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Les 7 diferències per Laura Semitiel



Juliol
30: Marçal de Llemotges; Emiliana.

1: Domicià; Aaró; Elionor. 
2: Procés i Martinià; Bernadí Realino, Joan-Francesc Regis.

3: Tomàs; Heliodor; Jacint; Lleó II, papa.  
4: Isabel de Portugal; Laureà; Berta; Valentí .

5: Antoni-Maria Zaccaria; Miquel dels Sants; Filomena,  
6: Maria Goretti; Isaïes; Ròmul. 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Des de la pica del Canigó, hem fet un llarg pelegrinatge:
Travessant fronteres,

recuperant antics camins ramaders,
petjant comarques ben diverses,

cadascuna amb el seu estil de vida i de treball,
i sempre amb la voluntat ferma de no renunciar

a la flama càlida que ha donat vida a les antigues i nostrades llars de foc,
a la flama que ha unit en el cant i en el compromís a tants grups de joves

aplegats en els inoblidables focs de camp,
a la flama que dóna vida a la “fia faia” dels cims del Berguedà

i a les teies lluminoses que, des dels cims ardits, baixen a les valls d’Aran.
Aquesta flama no és, només, una flama que crema

en un ble envoltat de cera,
aquesta flama és, sobretot, expressió del clam del nostre Poble

que demana llibertat per als nostres representants polítics i socials
empresonats sense judici,

que espera el retorn feliç dels exiliats que enyoren la seva terra,
que desitja per al nostre poble la capacitat per decidir

el seu present i el seu futur,
sense imposicions, sense humiliacions, sense esclavatge.

Aquesta flama volem que sigui l’expressió del nostre agraïment filial
a la Mare de Déu de Montserrat

que, des d’aquest santuari que ha estat la casa de tots els catalans,
des de fa moltes generacions,

des d’aquest santuari que l’any 1947 va rebre les llànties votives
de cadascuna de les nostres comarques,

des d’aquest santuari on la nostra Ciutat, des de fa més de 425 anys,
hi peregrina cada any portant el ciri votiu,

avui, nosaltres,
amb tot l’entusiasme rebut i compartit en el Club Atlètic Igualada,

presentem també, juntament amb la Flama del Canigó,
l’ofrena d’aquest ciri votiu:

És signe i expressió
del coratge que ens uneix,

de la nostra millor voluntat de continuar fidels
al servei del nostre Poble,

del nostre compromís per fer de Catalunya una llar acollidora,
oberta a totes les cultures i estils de vida,

que troba en el respecte mutu i en la solidaritat
la millor drecera per construir un món

on floreixi la pau.
Que la Mare de Déu de Montserrat ens hi ajudi!

Que la Mare de Déu de Montserrat ens animi
a ser un poble acollidor i sensible a les necessitats de tots,

ferm en les conviccions
però obert sempre al diàleg constructiu,

fidel defensor de la nostra llibertat i capacitat de gestió,
però sempre disposat a totes les iniciatives d’entesa i col·laboració,

amb altres pobles, veïns i llunyans,
i també per defensar la natura,

per protegir els recursos de la nostra Terra,
per aprofitar els avantatges de la globalització en bé de tots,

i no pas al servei dels acaparadors.
Que la Mare de Déu de Montserrat ens ajudi

a ser senzills i amables,
sempre al servei d’una bona convivència,

defensant un tracte just i respectuós envers cada persona i cada poble,
i sempre oberts a l’acompanyament sincer

i a la solidaritat activa.
I posem també sota la protecció de la Mare de Déu de Montserrat,

tots els nostres difunts,
tant els del Club Atlètic Igualada, com els de les nostres famílies:

Tots ells ens han precedit en la vida,
en el coratge, en la tendresa.

Ells ens han ensenyat a viure i estimar.
Que la Mare de Déu de Montserrat els aculli i els acompanyi,

mentre segueixen vetllant per tots nosaltres,
en tots els nostres camins.

Ofrena del Ciri votiu a la Mare de Déu de Montserrat del Club 
Atlètic Igualada tot portant la Flama del Canigó fins al santuari
El vespre de la vigília de Sant Joan Baptista, de l’any del Senyor 2018

A partir d’aquest mes de juliol, 
els dissabtes i vigílies se supri-
meix la missa anticipada a les 
8 del vespre. Els diumenges i 
festius els horaris son a 2/4 d’1 
del migdia i 8 del vespre. Els 
dies feiners a les 9 del matí, 
precedida pel res de Laudes.
A la parròquia de Ntra. Sra. de 
la Soledat, durant els mesos de 
juliol i agost, se suprimeix la 
missa vespertina dels diumen-
ges i festes de precepte.

Horari de missa a la Basílica de Santa 
Maria i a la Soledat
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

De 9 a 13.30h i de 17 a 20.30h
c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 29: ADZET
Av. Barcelona, 9

DISSABTE 30: SECANELL
Òdena, 84

DIUMENGE 1: 
 MISERACHS

Rambla Nova, 1
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 2: BAUSILI
Born, 23

DIMARTS 3: CASAS V.
Soledat, 119

DIMECRES 4: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIJOUS 5: ROSA VALLÉS
Av. Pietat,25



                de ANTONIO FERNÁNDEZ GUERRERO / 
 Coordinador de la Unitat Funcional de Columna de l’Hospital General d’Igualada
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“Hem baixat les llistes 
d’espera en cirurgia de 

columna a l’Anoia”
Vaig néixer a Còrdova però als tres anys vaig venir a Catalunya. Soc metge 
per vocació. Soc especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia i 
medicina laboral. Des de gener del 2017 que coordino la Unitat Funcional 
de Columna de l’Hospital General d’Igualada. Visc a Vilafranca amb la 
meva parella que també es traumatòloga

D’on sorgeix la idea de crear la Unitat Funcional de Co-
lumna?

La patologia de columna és molt heterogènia i veiem que 
no es pot tractar d’una única manera. Hi ha malalts que tenen 
dolor d’esquena i pot ser degut a un problema digestiu. Altres 
són deguts a fibromiàlgia o ansietat. Altres tenen dolor d’esque·
na per esforços laborals. També hi ha l’obesitat, l’atrofia muscular 
per manca d’exercici.... el dolor d’esquena pot tenir molts orígens. 
Aquesta idea va anar calant i al final vàrem decidir de muntar una 
unitat multidisciplinari amb diversos especialistes. Un dia a la set·
mana ens reunim i estudiem de forma conjunta el tractament que 
cal aplicar en cada pacient. Així un malalt pot ser derivat cap a 
un especialista en nutrició, un traumatòleg, un reumatòleg..... al 
capdavall darrere un dolor d’esquena hi poden haver moltes cau·
ses diferents i el que cal és tractar la malaltia i no solament els 
símptomes. Altres, és clar, acaben al servei de cirurgia de raquis 
que és la nostra especialitat. Tenim establerts uns protocols que 
fan que quan ens arriba un pacient, ja tenim tota la informació 
del seu cas i no cal repetir proves. Això agilitza molt l’inici efectiu 
del tractament.

En els quinze mesos que porta funcionant la unitat ha donat 
bons resultats?

Hem aconseguit que el malalt estigui més ben atès. Els nostres 
pacients estan contents. A nivell funcional hem aconseguit reduir 
molt les llistes d’espera sobretot pel que fa a cirurgies de columna 
i infiltracions. Abans hi havia un demora de cinc o sis mesos per 
a la primera visita i ara la tenim al cap d’una setmana. Les llistes 
d’espera a la comarca en temes de columna les hem baixat molt. 

No era l’objectiu que buscàvem, però s’ha produït a conseqüència 
de la millora de tot el sistema d’atenció.

El mal d’esquena afecta més a homes o a dones?

No és qüestió de gènere, sinó de genètica i estil de vida. Estadís·
ticament el vuitanta cinc per cent de les persones patirà mal d’es·
quena en un moment o altre de la vida. Estem davant d’una dolèn·
cia molt prevalent que acapara molts recursos en temps i diners.

Es donen moltes malalties laborals a la columna?

El desgast és més genètic que laboral. Per més que et cuidis a partir 
dels cinquanta anys poden aparèixer artrosis i artritis. El que pas·
sa és que un treballador de la construcció, a partir de certa edat, 
tindrà més dificultats per fer la seva feina de la que tindrà una 
persona que treballi en un despatx.  

Fer natació millora la nostra columna?

La natació pròpiament dita no. Fem servir la natació com a mode 
de recomanar exercici físic. Si tonifiques el tronc milloraràs el fun·
cionament de la columna i evitaràs lesions. 

Un equip multidisciplinari és un equip més car?

En el nostre cas no. Tots els que formem l’equip hem fet un esforç 
d’hores de treball i d’il·lusió per  fer una cosa diferent. Quan els 
explicava el meu projecte, tots els especialistes sense excepció s’il·
lusionaven i feien les seves aportacions. Es va produir una mena 
de contagi i tothom va coordinar la seva agenda. Cada dimecres 
ens reunim i revisem tots els casos per decidir quin tractament és 
el millor en cada cas. Per tirar endavant la Unitat hem utilitzat el 
recurs més vell del món: treballar molt més. Si hi sumem la siner·

gia que es produeix, tenim com a resultat una millor efectivitat 
sense sobre costos. És pot fer si tot l’equip comparteix una mateixa 
il·lusió.

Li va costar convèncer a la direcció de l’Hospital?

Gens ni mica. He trobat sempre una gran col·laboració i un estí·
mul. Un projecte així no es pot tirar endavant sense la col·labora·
ció decidida de la direcció. Començant pel nostre cap de servei de 
traumatologia, Xavier Pelfort, seguint pel director i el gerent de 
l’hospital i totes les persones que ens han ajudat.

Vostè ja va treballar a l’Hospital d’Igualada fa vint-i-cinc anys. 
Quina diferència hi veu amb l’Hospital d’ara?.

En aquella època hi havia els dos hospitals i era molt diferent. 
Sense desmerèixer el que es feia abans, que era molt bo, ara es 
donen unes altres condicions tècniques i humanes que són fruit 
de l’evolució i d’un planteig molt més eficient. La situació actual és 
per estar content. Em sento molt orgullós de formar part de l’equip 
de traumatologia de l’Hospital General d’Igualada format per per·
sones de molta experiència i metges joves amb ganes d’innovar.

Donats els grans resultats de la Unitat Funcional de Columna, 
quins altres objectius us proposeu?

Estem treballant per a implantar ben aviat un nou circuit de trac·
tament en cirurgia de columna,  amb més informació al pacient, 
noves tècniques en cirurgia, etc que ens permetrà ajudar als pa·
cient abans, durant i després de la cirurgia. Ens fa molta il.lusió.

Jaume Singla, @jaumesingla

Estem en època de crítiques, dubtes i incerteses. Uns les veuen en l’impacte de la futura autovia, altres en la que s’hauria de fer fins a 
Vilafranca, en el que cost del sopar de l’UEA i els que més, en el que cada polític fa per aconseguir els seus objectius, siguin personals o 
partidistes. Com si ara descobrissin la sopa d’all. Els “enretirats” locals de la política (aquells que no ho han deixat per voluntat pròpia, 
sinó per no estar en els llocs on ara bufa el vent) es queixen de la poca preparació de les noves fornades. Com si ells s’haguessin distingit 
per la seva capacitat en aquest camp. La majoria, sense ofici ni benefici,  han hagut de trobar noves sortides a les seves “qualitats”. I clar, 
no és el mateix. Semblaven qui sap què, però ara han de cercar aparadors per criticar el que fan els altres, amb l’esperança de que la sort 
els reenganxi en la roda de la fortuna. No s’adonen que el problema no és dels altres, sinó seu. El lloc en les llistes municipals i els càrrecs 
no s’haurien d’obtenir fent la pilota i pidolant a les amistats i familiars.


