
Divendres, 20 de juliol de 2018 - 36è any - Núm. 1870 - 1,5 € - Publicacions Anoia, S.L

L’àrea de 200 hectàrees de forma rectangular, entre L’Espelt i el Pla de les Maioles, serà definitivament un gran polígon industrial.

El gran polígon industrial de Can 
Morera serà una realitat en dos anys
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es destinaran sobretot a logística L’alcalde de 

Vilafranca, 
Delegat de 
la Vegueria 
Penedès

  Pàgina 34

Els Festivals 
Alta Segarra, 
avui i demà a 
Veciana

Festa Major 
a Montbui i 
Hostalets de 
Pierola

  Pàgina 8

  Pàgines 20 i 24

www.veuanoia.cat

c/ Alemanya, 17  ·   08700   ·   IGUALADA   ·   Tel. 93 805 21 17

Av. Europa, 4 - IGUALADA
 www.motorcatpremium.com



L’EDITORIAL

Logística
E ls alcaldes de la Mancomunitat de la Conca 

d’Òdena i alguns agents socioeconòmics van 
donar llum verda l’any passat, al costat del 
conseller Josep Rull,  a desbloquejar d’una 

vegada per totes la necessitat d’una gran àrea indus-
trial en el nostre territori. Després de molts anys 
d’aturada, amb un primer compromís ferm del Con-
sorci de la Zona Franca, i 
després diferents posici-
ons municipals que van 
canviar l’escenari amb un 
intens debat social i po-
lític, la lenta recuperació 
de la crisi econòmica va 
permetre un canvi defi-
nitiu que pot resultar un 
gran pas endavant en la 
tradició industrial de la 
Conca.
Aquesta setmana, l’Insti-
tut Català del Sòl confirma que la signatura d’aquell 
compromís de fa un any en ocasió del Sopar de l’Em-
presari a l’IES Milà i Fontanals no era en paper mullat. 
L’anomenat polígon de Can Morera serà una realitat 
en dos anys, dotant a aquest territori de més de 200 
hectàrees d’un sòl industrial de grans dimensions que 
pot resultar molt favorable a la demanda -existent- 

de la indústria logística moderna, que s’allunya de les 
immenses naus plenes de productes però buides de 
treballadors, i s’acosta a les noves tendències de co-
merç electrònic, molt acceptades entre els usuaris, i 
als llocs de treball d’alta qualificació. Que, a més, el 
Campus Universitari de la UdL a Igualada sigui l’únic 
que ofereixi a nivell públic un Grau d’Organització 

Industrial Logística és 
un punt a favor que 
s’haurà de tenir molt 
en compte entre les 
empreses que busquin 
un lloc on construir 
les seves noves instal-
lacions. 
Es tracta, doncs, d’una 
indústria amb molt fu-
tur, que creixerà expo-
nencialment, de forma  
ràpida, en els propers 

anys. Òbviament, quant més i millor s’estigui pre-
parat, més possibilitats es tindran d’èxit. L’Anoia és 
un territori que ja no pot renunciar a res, perquè ho 
ha fet en moltes ocasions, o, pitjor, s’ho ha deixat fer 
per d’altres. És hora d’aprofitar totes les oportunitats 
que es presentin. I un gran polígon industrial pot 
ser un dels millors atractius. 

Es tracta d’una indústria amb 
molt futur, que creixerà en 

els propers anys. Quant més i 
millor s’estigui preparat, més 
possibilitats es tindran d’èxit. 
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Corinna zu Sayn-Wittgenstein, 
princesa famosa per la seva relaci-
ons amb el rei Joan Carles I ha estat 
en el focus mediàtic per les conver-
ses gravades on deia “els comptes 
bancaris a Suïssa que no van tornar 
amb la regularització fiscal, els van 
posar a nom del seu cosí Álvaro 
Orleans de Borbó, que també viu 
a Mònaco.”. També diuen que  el 
rei, quan creia que estava en risc la 
seva vida pels problemes de salut, li 
va facilitar un arxiu amb “el nom 
de ‘Jano’, amb gairebé un milió de 
fitxes individuals que inclourien 
a les dades els detalls més sòrdids 
i obscurs dels poders fàctics, que 
afecten molt greument la segure-
tat de l’Estat, com a garantia per-
què mai ningú prengués represà-

lies contra ella quan ell faltés.”  

L’Audiència de Schleswig-Hos-
ltein, ha “desestimat l’euroordre 
pels delictes de rebel·lió i sedició” 
que reclamava el TS espanyol i “no-
més podran jutjar a Carles Puig-
demont pel delicte de malversació 
i no podrà ser condemnat a més de 
cinc anys de presó, ja que aquesta és 
la pena màxima que preveu el codi 
penal alemany per aquest delicte” 

Pedro Sánchez, president del go-
vern espanyol, ha dit “el que és més 
important és que les persones invo-
lucrades en els fets derivats de l’1-O 
puguin ser jutjades per tribunals 
espanyols. I això és el que passarà”

Miquel Iceta, primer secretari del 
PSC, ha demanat als independen-
tistes que “procurin que la política 
no es vegi supeditada als procedi-
ments judicials, no s’ha de caure 
en la judicialització de la política, 
perquè el poder judicial pot ser cri-
ticat, però les seves resolucions han 
de ser respectades i acatades per 
tothom.”  

Roger Torrent, president del 

Parlament,  ha proclamat que “els 
tribunals alemanys han declarat 
que les acusacions de rebel·lió i 
sedició són mentida” i ha avisat 
María José Segarra, la nova fis-
cal general de l’Estat,  que té “una 
oportunitat per demostrar que vol 
un diàleg franc, sincer i en termes 
democràtics”.

Enric Millo, exdelegat de l’Estat a 
Catalunya, davant la Societat Civil 
Catalana va defensar que “és injust 
titllar la intervenció de tova. Aplicar 
un 155 més fort era gairebé situar-se 
fora de la democràcia. De fet hi ha 
poques coses més potents que cessar 
un govern en ple, cosa que no havia 
passat a Europa des de la Segona 
Guerra Mundial.”

Jaime Alonso, portaveu de la Fun-
dació Francisco Franco, va dir que 
“el règim franquista no era una dic-
tadura, sinó un règim autoritari de 
transició de la república a la monar-
quia.” També va explicar com fun-
cionava aleshores la censura. “Era 
menys subtil. Ara existeix una cen-
sura prèvia i ideològica. Abans hi 
havia censura, però no per manipu-
lar la veritat”.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Progressistes i 
conservadors
A la nostra societat s’ha imposat una 
mena de teoria política, molt estesa, que 
associa necessàriament el progressisme 
amb les esquerres, i el conservadorisme 
amb les dretes. O dit en altres paraules, 
hi ha molta gent que pensa, o si més 
no ho diu, que una persona progressis-
ta ha de ser d’esquerres i una persona 
conservadora necessàriament ha de ser 
de dretes. No cal dir que aquesta teoria 
està tan estesa com mancada d’un mí-
nim rigor. Conec persones oficialment 
“de dretes” que en la seva activitat pro-
fessional són exemple d’un gran pro-
gressisme social. I tots coneixem perso-
nes molt d’esquerres que, tot i defensar 
la bondat teòrica de les esquerres sobre 
les dretes, són el paradigma del conser-
vadorisme polític més caspós. 
Podríem parlar del Partido Comunista 
de España (PCE), tant quan operava 
a la clandestinitat com quan va ser le-
galitzat. Als anys setanta i vuitanta del 
segle passat el camarada Santiago Car-
rillo i els seus companys de la direcció 
del partit, per exemple, eren molt més 
conservadors que altres polítics de par-
tits liberals catalogats oficialment “de 
dretes”. Si ens ho mirem des d’una òp-
tica més global, en els anys que van des 
del final de la Segona Guerra Mundial 
(1945) fins a l’ensorrament del mur de 
Berlín (1989) i la desaparició de tot el 
que aquell món trist i tancat representa-
va, la falsedat de la teoria “esquerra pro-
gressista vs. dreta conservadora” encara 
es posa més en evidència. No hi ha ha-
gut al món cap partit més conservador 
que els partits comunistes de l’antiga 
Europa de l’Est, satèl·lits del Partit Co-
munista de la Unió Soviètica (PCUS). 
I en aquest pòdium conservador dels 
partits comunistes hi podríem incloure 
també, amb tot mereixement, el Partido 
Comunista de Cuba i altres organitzaci-
ons polítiques de l’òrbita comunista. A 
la Xina no hi ha res més conservador 
que el Partit Comunista de Xina. 
Deixant de banda el cas espanyol, he po-
sat exemples de països amb la figura del 
partit únic, i això ja ens dóna una pista 
força significativa del conservadorisme 
que s’amaga al darrere de la prohibició 
de qualsevol partit que no sigui l’oficial. 
Quan poses en evidència totes aquestes 
contradiccions polítiques a persones 
de bona fe que militen en organitzaci-
ons comunistes d’esquerres fins i tot se’t 
poden enfadar. S’ho agafen com si els 
prenguessis el pèl, i no són capaços de 
fer l’esforç de mirar una mica més enllà 
de la punta del seu nas per constatar la 
realitat política que els envolta. Molts 
són conservadors amb carnet progres-
sista i no ho saben.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



H an passat coses molt importants 
des de l’últim article i en passa-
ran més les setmanes  vinents 
fins a l’11 de Setembre. És clar, 

penso en el moment que viu el Principat mar-
cat per l’arribada de la nostra gent a les pre-
sons catalanes (coi, que mal sona!),  la reunió 
del president Torra amb el president Sánchez,  
la manifestació del 14 de juliol, en el clima 
infumable imposat per Ciudadanos al Parla-
ment, en la fractura social...
També tinc present coses de l’àmbit local, 
com que el nostre alcalde avui és president 
de la Diputació de Barcelona, que Igualada 
aquest diumenge ha fet un llaç groc humà  a 
la plaça de l’Ajuntament amb dos mil figu-
rants voluntaris... i també la moguda especta-
cular de canalla fent activitats d’estiu, amb els 
familiars amunt i avall...,  o que a cal Font ja 
hi han obert un súper que s’anticipa a l’anun-
ciat que s’ha d’instal·lar al carrer Lleida, amb 
una estació de servei inclosa..., sense comp-
tar la setmana dels globus aerostàtics que han 
omplert el cel, això sí, enguany acompanyats 
de reivindicació contra l’empresonament dels 
nostres polítics. I al món, ai al món!, hi ha de 
tot, des del mundial de futbol -amb alguna 
alegria de color vermell-, o l’inevitable Tour 
de France, fins a les notícies sense aturador 
dels migrants i refugiats que malden per ve-
nir a Europa, on continuen sense ser benvin-
guts i  posant en evidència les mancances hu-
manes del primermón... amb una gran notícia 
de fa pocs dies: el salvament del grup de joves 
tailandesos atrapats en un avenc. L’espera ha 
estat difícil de suportar i el final feliç ens fa 
sentir alliberats. Finalment ha estat una lliçó 
de sumar esforços, voluntats i solidaritat.
He escrit «alliberats», just el mot referit als 

nostres presos polítics que de fa temps és en 
el punt central de l’objectiu de bona part dels 
catalans: us volem a casa, a casa vostra respi-
rant llibertat. Per ara, però, hem de continuar 
amatents, actius, sense abaixar cap guàrdia; 
com en el cas esmentat, ens cal persistir a 
sumar esforços, voluntats i solidaritats per 
treure’ls i, al capdavall, per avançar cap a la 
República.
La manifestació de dissabte a Barcelona, l’ac-
ció dels Revoltats i el llaç humà a Igualada 
han estat unes mobilitzacions en la direcció 
que acabo d’exposar. No podem acceptar la 
presó dels nostres representants i no podem 
permetre que el pas del temps normalitzi una 
situació inacceptable. Per aquesta raó, sense 
deixar els llaços grocs, els sopars grocs o la 
música per la llibertat -a Igualada ha esde-
vingut una activitat extraordinària!-, convé 
valorar les convocatòries del cap de setmana 
passat per la importància cabdal de la lliber-
tat dels  nostres representants empresonats 
per a la vigència del procés independentista.  
La reunió del president Torra amb el presi-
dente Sánchez ja va aixecar polseguera i 
polèmica. Jo em quedo amb la idea de la 
necessitat de dialogar, això sí, posant com 
a punt central del diàleg el dret a l’autodeter-
minació. Si el diàleg va acompanyat d’acords 
pendents de «tall autonomista», no em fa 
patir gaire; m’importa més que el president 
Torra mantingui la defensa de l’autodeter-
minació que ha de permetre substanciar la 
República. És cert, també, que de l’altra part 
no podem esperar gran cosa a la vista del 
comportament exhibit, amb les manifestaci-
ons de la portaveu del Gobierno en contra de 
l’aspiració de l’autodeterminació catalana, 
o la denúncia al Constitucional de l’acord 

del Parlament sobre la valoració del 9N, 
que n’ha comportat la suspensió posterior. 
Jo faig confiança a Quim Torra el qual s’ha 
compromès a fer una conferència política al 
setembre sobre el que ell anuncia com «de la 
restitució a la Constitució».
Una altra cosa o dues que augmenten la des-
confiança amb els espanyols: l’atac final del 
jutge Llarena contra els diputats electes pro-
cessats i exiliats; i la segona, la ingerència del 
Tribunal Suprem espanyol davant Brussel-
les per defensar el (pobre) jutge Llarena per 
la demanda interposada pels nostres Comín, 
Puig i Serret. I encara la sol·licitud «d’em-
para» al govern belga per part de l’inefable 
ministre d’Afers exteriors, el desinfectador (i 
infecte) Josep Borrell.
Els «altres»,sobretot els Ciudadanos, con-
tinuen amb la música immisericorde de la 
fractura social. L’actitud inhumana de massa 
gent que s’ha instal·lat en una posició d’in-
transigència (que paguin el colpistes, han 
fet un cop d’Estat, la unidad de España no 
es toca, què es pensaven...) ens fa patir, però 
nosaltres sabem que es tracta d’una reacció 
contra l’existència de la nació catalana, ens 
neguen  que siguem subjecte polític i,di-
guem-ho tant com calgui, d’aquesta manera 
ens volen fer desaparèixer i repeteixen fins 
a l’eixordament dels necis que nosaltres no 
«els» tenim en compte, que fracturem la so-
cietat. Prou d’aquest color!
Amics, l’estiu és inevitable i farà calor, vet-
ho aquí; el futur, però, és nostre i l’hem de 
condicionar amb la nostra decidida acció 
unitària i ferma. Som en una sessió contínua 
estiuenca que va començar aquest cap de 
setmana i s’allarga fins a l’Onze de setembre. 
No us ho perdeu!  
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#L’enquesta de la setmana

Creus que és necessària una nova piscina 
municipal a Igualada?

 Sí 79,03%  No 20,97%

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

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

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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La justícia alemanya ha 
sentenciat que no hi 
ha delicte de rebel·lió. 
Els presos polítics, en 

canvi, continuen a la presó. Una 
majoria de catalans els volem en 
llibertat i una minoria –sorollo-
sa, però minoria- considera que 

han de romandre a la presó “pel delicte que varen 
cometre en proclamar la República i convocar un 
referèndum il·legal”.
En l’actitud dels diputats de Junts pel Sí i la CUP, 
no hi ha cap delicte. Ans al contrari. Fem memò-
ria. A les eleccions del 27 de setembre del 2015, la 
llista que encapçalava a Barcelona Raül Romeva va 
guanyar de llarg amb 62 escons. Les CUP en varen 
treure 10 que conformava la majoria absoluta que 
està situada en 68 escons.
Tant les CUP com Junts pel Sí portaven al progra-
ma la proclamació de la independència de Cata-
lunya. Per la seva banda els de Catalunya Sí que 
es Pot portaven al programa el compromís de fer 
un Referèndum per decidir el futur de Catalunya. 
Constituït el Parlament, recordo la foto dels di-
putats de Catalunya Sí que es Pot amb uns rètols 
reclamant el Referèndum. Petició que va ser atesa 
per Junts pel Sí per tal de sumar voluntats. La suma 
de les tres forces polítiques representava al voltant 
60% dels vots populars.
El grup d’en Lluís Franco Rabell i Joan Coscubiela 
es va posar de cul amb la proposta de referèndum 
“que ha de ser acordat amb el govern de Madrid” 
i el govern de Carles Puigdemont va seguir enda-
vant i després del resultat de l’u d’octubre el Par-
lament de Catalunya proclamava formalment la 
República.

Per aquells fets, avui hi ha vint-i-cinc dirigents 
polítics catalans encausats, amb peticions de pena 
que superen els trenta anys. Nou d’ells són a la pre-
só i sis són a l’exili.... ben injustament. Segons la 
legislació europea, quan un partit, en campanya 
electoral, es compromet a aplicar unes determina-
des mesures, no és únicament que les pugui apli-
car, és que està obligat a aplicar-les. Els ciutadans 
votem a partir dels compromisos dels candidats i 
si es va prometre la declaració d’independència, 
Junts pel Sí i CUP tenien l’obligació indefugible de 
fer-ho.
Fer-ho pacíficament, en el marc del Parlament i 
amb tranquil·litat als carrers, està protegit per la 
inviolabilitat parlamentària. Per tant l’empreso-
nament, l’exili i la persecució judicial són, des del 
punt de vista de funcionament democràtic, il·le-
gals.
Que un estat amb el nivell de corrupció d’Espanya, 
tergiversi el sentit de les lleis per castigar i reprimir 
els legítims anhels d’una part dels ciutadans, ha de 
ser llegit com un delicte en contra dels drets fona-
mental de la humanitat.
Ras i curt: els diputats que el 27 d’octubre del 2017 
varen proclamar la República catalana, tenien tot 
el dret –i l’obligació- de fer-ho. 

Quan un partit, en campanya 
electoral, es compromet a aplicar 
unes determinades mesures, no es 

únicament que les pugui aplicar, és 
que està obligat a aplicar-les

Obligats a complir

JAUME SINGLA
@jaumesingla

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Que els jutges han de ser la mostra més clara 
d’imparcialitat no caldria ni haver-ho de 
dir. Cau pel seu propi pes. No hi pot haver 
justícia si hi ha posicions preses prèviament 

en relació als fets que es jutgen. Passa una cosa semblant 
amb els estudis històrics. No es pot pretendre explicar 
els esdeveniments per justificar una posició ideològica 
prèvia. Només cal analitzar la historiografia franquista 
per adonar-se que sovint s’amaga aquella part de la ve-
ritat que no convé als seus interessos. Per això ara ens 
trobem que, vuitanta anys després, encara hi ha aspectes 
desconeguts en l’estudi de la guerra civil i el franquisme. 
És el cas de les fosses comunes i de tantes famílies que 
no han pogut enterrar els seus morts perquè, simple-
ment, varen desaparèixer i ara és pràcticament impos-
sible saber on són. 
Tornant al tema que ens ocupa, que el jutge Llarena va 
per lliure no ens ha de sorprendre. Les seves actuacions 
han estat sovint motiu d’escàndol per als juristes. Uns 
fets que en els països  democràtics d’Europa no són de-
lictius, a Espanya són considerats delictes de sedició i 
rebel·lió, comporten presó provisional sense fiança i pe-
nes que poden arribar a més de 30 anys. 
Però tan greu com aquesta interpretació extremada-
ment personalista és el fet que per reafirmar-se es basa 
en consideracions sobre intencionalitats que existeixen 

només en la seva imaginació. Són els fets els que són de-
lictius, no les idees. I a Espanya s’empresona per idees. A 
més, es permet donar consells que excedeixen totalment 
les seves atribucions.
Llarena vol mantenir el “genio y figura” fins al final. Da-
vant la denúncia a un tribunal de Brussel·les per man-
ca d’imparcialitat, ha trobat un suport explícit en Josep 
Borrell, ara ministre, aquell que vol “desinfectar Catalu-
nya” d’independentistes. És casual que la suspensió dels 
càrrecs electes imputats –a la presó o a l’exili- es produ-
eixi l’endemà mateix de l’entrevista Torra-Sánchez? Més 
aviat sembla que sigui una actitud destinada a fer pre-
valer el seu poder encara que això suposi dinamitar un 
diàleg que podia ser l’inici d’una distensió. Però potser 
no interessa a segons qui. 
S’està jugant amb la vida de moltes persones, amb la seva 
llibertat, amb el seu dolor. Presos polítics? I tant! Les acu-
sacions de rebel·lió i sedició només se sostenen a partir 
d’una tergiversació escandalosa de la veritat. Aquell glo-
riós 1 d’Octubre més de dos milions de catalans varen 
sortir al carrer en defensa de la seva dignitat malgrat els 
cops de porra i la ràbia dels que havien arribat al crit de 
“A por ellos!”. Pot tardar poc o molt, però lluirà la veritat 
el dia que els fets siguin jutjats per una autèntica justícia 
imparcial, no aquesta paròdia que estem sofrint. Men-
trestant, ens mantindrem ferms, dempeus. 

Això és Xauxa
JOSEP M. CARRERAS
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El 18 de juliol s’ha fet la presentació oficial de la 
Plataforma “Defensem la identitat vinícola del 
Penedès”, sota el lema “El futur Pla Territorial 
Parcial del Penedès: una amenaça o una opor-
tunitat?” Des de la PVP, creiem imprescindible obrir 
la reflexió a tots els sectors per fer-la més global, no 
limitar-la tan sols a l’espai agrari vitivinícola; i alhora 
també obrir-lo a tot l’àmbit territorial penedesenc, el 
Penedès som tots: les 4 comarques, els 72 municipis 
i les més de 450.000 persones que hi habitem. 

Els PTP estableixen per als propers anys les deter-
minacions per als tres sistemes territorials bàsics en 
què s’estructuren els plans: el sistema territorial d’es-
pais oberts, el d’assentaments i el d’infraestructures 
de mobilitat i transport,  com també del paisatge en-
tès com a disciplina territorial transversal per tal d’es-
tablir una xarxa que estructuri el territori. És per això 
que creiem necessari fer les següents aportacions:

1. El passat 5 de juny va tenir lloc l’aprovació ini-
cial del Pla Director Urbanístic d’Infraestructures 
de la ròtula Martorell - Abrera; des del 19 de juny 
es troba a informació pública fins al 24 de setem-
bre, aquest fet a desvetllat el sector vitivinícola per 
la seva incidència directa. En la descripció de les 
actuacions es contemplen dos escenaris d’estudi, 
el primer correspon al de màxim desenvolupament 
dels assentaments i les infraestructures, i el segon 
considera que no existiran aleshores algunes de les 
infraestructures viàries inicialment previstes com 
serien els trams del quart cinturó entre Sabadell i 
Granollers i entre Sant Sadurní d’Anoia i Abrera, i 
algunes infraestructures ferroviàries. Des de la PVP 
diem: “Aturem el quart cinturó”. Cal una comuni-
cació no agresiva i útil per a la gent del territori i no 
obrir un nou corredor. Presentem col.lectivament, les 
al.legacions pertinents.

2. Si considerem que tot està relacionat amb tot, la 
planificació, gestió i  qualitat de les infraestructures 
han de tenir una visió global, si el que volem real-
ment es potenciar l’accessibilitat  interna i externa 
del Penedès, allunyant  les grans infraestructures, 
traslladant si és possible el trànsit de mercaderies de 
llarg recorregut cap a l’exterior i avançant per millorar 
la capil·laritat interior viària i ferroviària que garan-
teixin una mobilitat real de Masquefa al Vendrell, de 
Vilafranca a Tarragona, de l’Arboç a Barcelona, de 
Cunit a Òdena, etc. En el que tots estarem d’acord 
és que cal que sigui un model territorial sostenible i 
integrat transversalment al paisatge. Però, què cal 
fer perquè el PTP sigui una oportunitat? 

3. És un objectiu estratègic concretar el model d’in-
fraestructures de comunicació i transports. Per això 
subscrivim les reflexions fetes ara fa un any des de 
la Comissió de Territori de la Fundació Pro Penedès: 
la primera és que el Penedès no té una voca-
ció de ser la logística de les conurbacions de 
Barcelona i Tarragona sinó agrícola, turística, 
industrial i agroindustrial.  Per això creiem que no 
pot ser l’únic lloc de pas de totes les mercaderies de 
bona part de la península, sinó que cal una variant, 
sobretot ferroviària, que canalitzi el flux de mercaderi-
es de pas i, alhora, situï la zona d’Igualada en el mapa 
ferroviari del país. Així mateix cal poder utilitzar la 
infraestructura de l’AVE des de la zona de Vilafranca. 

4. Per altra banda creiem que cal minimitzar i optimit-
zar les carreteres que preveu el PTP, fruit d’anteriors 
planejaments. Cal simplificar la proposta de carrete-
res a la zona de Masquefa i de Gelida, donant sortida 
a l’actual congestió de Piera i Masquefa, tant cap a la 
zona de Martorell com cap al Penedès, sense crear 
noves expectatives. A les zones del Baix Penedès i 
Garraf cal donar prioritat a l’ús de l’autopista (canvi 
en el sistema de peatges), amb noves entrades i sor-
tides tant a l’Arboç com al Vendrell, Cunit i Vilanova 
i no obrir noves carreteres més enllà d’una variant a 
l’Arboç i l’accés a la zona industrial de La Bisbal. Cal 

prioritzar el projecte de l’autovia a la C-15, la 
proposta de 2 carrils més 1 sembla insuficient, per 
agilitar la connexió de la zona d’Igualada amb la de 
Vilafranca i Vilanova, i cap a Manresa.

5. Per la PVP la millor solució és la que garan-
teixi la màxima cohesió de tot el territori i de 
tots els sectors, si el que realment aspirem és a 
esdevenir una regió agropecuària de qualitat, amb 
la capacitat de produir productes de valor i que al-
hora garanteixin sous dignes. El sector vitivinícola 
preferiria mantenir la definició del Pla Director de 
l’Alt Penedès vigent en el  PTPMB,  pel que fa a 
considerar el tipus de sòl de protecció especial de la 
vinya. El PTP establia en la proposta preliminar dues 
categories bàsiques d’espais oberts d’acord amb el 
grau de protecció que els atorga davant les possibles 
transformacions: sòl de protecció especial (nacional, 
regional, comarcal i local) i sòl de protecció territo-
rial (sòl d’interès agrícola, sòl amb potencial interès 
estratègic i sòl i elements d’interès paisatgístic). Cal 
tenir una mirada a llarg termini, i el grup de Treball del 
PTP està millorant molt la proposta inicial.

6. El govern de la Generalitat està de nou actiu, veiem 
tres exemples que ens afecten molt directament, i que 
caldrà tenir molt present:

a) El passat 3 de juliol el Govern ha aprovat el 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya, que ja 
està llesta per iniciar la tramitació parlamentària que 
l’ha de convertir, d’aquí a uns mesos, en llei. Aquesta 
norma ha de permetre seguir aprofundint en les ga-
ranties de qualitat que caracteritzen els vins catalans, 
emparats en les 12 Denominacions d’Origen cata-
lanes, i que han estat la clau per augmentar la seva 
quota de mercat. Amb l’adaptació de la nova llei a la 
normativa comunitària s’aconseguirà un nou text que 
contindrà els canvis generats per aquesta normativa 
i en conseqüència donarà més seguretat jurídica als 
productors i elaboradors de vins de Catalunya. 
 
b) El Govern ha aprovat ahir l’Estratègia del patri-
moni natural i la biodiversitat de Catalunya, el 
document que marcarà l’acció de govern en aquesta 
matèria fins al 2030. L’instrument concreta 85 línies 
d’actuació a treballar per complir 30 objectius ope-
ratius emmarcats en 16 objectius estratègics. Amb 
l’Estratègia, Catalunya dona compliment als acords 
internacionals vigents que recullen la necessitat d’ela-
borar estratègies de conservació de la biodiversitat. 

c) El proper 26 de juliol tindrà lloc al Departament 
d’Agricultura la presentació del “Protocol metodo-
lògic per a la caracterització dels espais agraris 
a Catalunya”; per primera vegada, es presenta una 
metodologia específica per analitzar i caracteritzar 
els espais agraris catalans; l’eina facilita la valoració 
dels espais agraris a partir  d’un  exhaustiu  anàlisi  
de  20  indicadors  i  les  respectives  agregacions  i  
ponderacions.

7. Recordem que l’any 2010 es va aprovar la Llei 23 
sobre la creació de l’àmbit funcional del Penedès. 
Un cop definit l’àmbit en la respectiva totalitat, 72 
municipis (comarques de l’Anoia, Alt Penedès, Baix 
Penedès i Garraf), es va iniciar fa 3 anys la redac-
ció del Pla Territorial Parcial específic, i sembla que 
abans de final d’any serà pública la versió inicial, que 
té com a horitzó temporal l’any 2031. I ens preguntem, 
sabrem aprofitar aquesta oportunitat per generar un 
discurs propi, i presentar les esmenes i les propostes 
pertinents? No cal dir que és una verdadera llàstima 
que tots els sectors no s’hagin implicat des de l’ini-
ci; la proposta preliminar del Pla territorial del 
Penedès és pública des del desembre del 2016.

8. El Logis Penedès, és un dels centres logístics in-
termodals previstos en el Pla d’Infraestructures del 
Transport de Catalunya, amb una terminal intermodal 
de mercaderies, connectada en un futur al Corredor 

ferroviari Mediterrani; un nou accés a l’AP-7, i un vial 
de connexió entre l’autopista i l’A-7. El passat 6 de 
juliol, el Departament de Territori i Sostenibilitat, a 
través de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori i 
CIMALSA, i els ajuntaments de l’Arboç, Banyeres 
del Penedès, Castellet i la Gornal i Sant Jaume dels 
Domenys s’han reunit per consensuar i impulsar el 
planejament urbanístic que ha de fer possible la seva 
construcció. Amb aquesta revisió es vol donar res-
posta a la demanda de les associacions empresarials 
i del món local, i es vol iniciar la primera fase de 40 
hectàrees. Però, el Logis és bo pel Penedès? No 
seria millor fer-hi en aquest espai del Baix Penedès, 
altres usos més adients, i portar el Logis a la zona de 
Martorell – Abrera – Castellbisbal, un pol industrial 
d’una gran importància per Catalunya? Tan sols fa 
unes setmanes que s’ha confirmat la troballa arque-
ològica soterrada a Banyeres -el major nucli urbà 
dels ibers descobert fins ara a Catalunya-  un nucli 
de població en el segle VI abans de Crist, que va 
perdurar fins a l’entorn de l’any 200 aC. Aturem el 
Logis i repensem-ho. 

9. L’Observatori del Paisatge de Catalunya està 
coordinant l’elaboració del Catàleg de Paisatge 
del Penedès, encarregat per la Secretaria d’Hà-
bitat Urbà i Territori del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Inclou 16 unitats, que s’ha debatut a 
fons quan es van fer els Catàlegs del Paisatge del 
Camp de Tarragona, de la Regió Metropolitana i de 
les Comarques Centrals. També es té en compte la 
Carta del Paisatge de l’Alt Penedès  i la Carta del 
Paisatge del Garraf (en redacció). Les unitats de 
paisatge NO es descriuen en lògica d’àmbit, sinó en 
lògica nacional i el que es fa és la definició d’unitats 
a escala 1:50.000 i cada unitat té molts accents i pe-
culiaritats, però això passa amb totes les 134 unitats 
de paisatge en què es divideix Catalunya. 

Dèiem en la ponència que vàrem presentar en el VI 
Congrés Internacional d’Art, Paisatge Vitivinícola i 
Enoturisme: “Ara podem recuperar el valors dels 
béns intangibles, el valor ètic, humà o ecolò-
gic. La percepció d’un paisatge és un retrat d’aquell 
indret i alhora un petit autoretrat de la persona que 
percep aquell paisatge. Econòmicament, el paisat-
ge és un intangible, car el seu valor es concreta, de 
manera general, en la bellesa”. 

10. “Pla Nacional per a la promoció dels Valors per a 
una nova cultura cívica” es va posar en marxa el 2011, 
promogut pel Govern de la Generalitat en col·labo-
ració amb la societat civil. En la seva redacció hi han 
participat uns 500 experts agrupats en vint grups 
de treball que corresponen als 17 àmbits temàtics. 
Sostenibilitat, paisatge i hàbitat: Impulsar una 
presa de consciència que ens comprometi amb el 
bé comú i amb responsabilitat i solidaritat envers les 
generacions futures. Avançar cap a un model ener-
gètic autosuficient, consolidar una nova cultura de 
l’aigua, progressar cap a l’autosuficiència alimentària 
de productes bàsics, amb aliments de proximitat i a 
l’abast de tothom; tendir cap al residu zero i acon-
seguir una mobilitat segura, sana, ambientalment i 
socialment sostenible.
 
El moment fundacional que viu el Penedès és 
una gran oportunitat per treballar plegats al 
servei d’un nou model de creixement que generi 
prosperitat i equitat, basat en l’eficiència de les 
polítiques ambientals; ara cal traduir aquesta 
consciència en un nou marc global i local. 
Raimon Panikkar va escriure el 1994: “Cap tempta-
tiva de restauració ecològica del món no tindrà èxit 
mentre no arribem a considerar la Terra com el nostre 
cos, i el nostre cos com el nostre Si. La Terra no és 
un objecte només de coneixement ni és un objecte 
de cobdícia. La Terra és part de nosaltres mateixos, 
del nostre Si.”

El Penedès, juliol del 2018

Defensem la identitat de la Vegueria Penedès 
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La zona industrial dels 
plans d’Òdena, de més 

de 200 hectàrees, tindrà 
accés directe a l’autovia 
A-2 i serà, sobretot, de 

caràcter logístic

Albert Civit, director de l’Incasòl.

Entrevista a Albert Civit, director de l’Institut Català del Sòl de la Generalitat

“El polígon gran de Can Morera d’Òdena serà 
una realitat d’aquí a dos anys”

REDACCIÓ / LA VEU 

U n menor de 7 anys 
que participava en 
l’Estiuet, el casal 

organitzat pel departament 
de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada, va ser evacu-
at aquest dimecres al matí a 
l’hospital de Sant Joan de Déu, 
després d’un incident a l’inte-
rior de la piscina municipal 
del Molí Nou. 
Segons les primeres informa-
cions, els companys i els mo-
nitors es van adonar immedia-
tament que l’infant presentava 
algun tipus de problema i que-
dava submergit, el van treure 
de l’aigua i el socorrista li va 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l futur gran polígon 
industrial de la Con-
ca d’Òdena comença 

a perfilar-se amb garanties. 
Així ho ha explicat el nou di-
rector de l’Institut Català del 
Sòl (Incasòl), Albert Civit, en 
una entrevista amb La Veu, 
qui alhora repassa la situació 
dels polígons de la comarca i 
les seves possibilitats de futur.

L’Incasòl ha estat clau en la 
gestió d’alguns polígons de 
l’Anoia. Des de la UEA s’ha 
reclamat en moltes ocasions 
que aquest territori necessi-
ta grans parcel·les. Creu que 
aquesta comarca és atractiva 
per a possibles noves indús-
tries?
L’Anoia està en una posició 
territorial estratègica, pel fet 
d’estar situat en l’eix Barcelo-
na-Lleida però també en el de 
Bages-Tarragona. És al mig 
d’una creu màgica, podríem 
dir, on conflueixen diferents 
punts d’atenció. Aquí sempre 
hem tingut diverses actuaci-
ons, començant pel polígon 
de les Comes d’Igualada, però 
també el de Castellolí, Mont-
bui o Vilanova del Camí. Ara 
farem una aposta nova, dins 
del nou Pla Director Industri-
al de la Conca d’Òdena.
Aquí és on entrarien aques-
tes parcel·les que es necessi-
ten?

Sí. En diem XL o XXL. Penseu 
que això no és una demanda 
que neixi de l’Anoia, també 
de moltes altres comarques i, 
de fet, a nivell internacional. 
Cada vegada es demana par-
cel·la més gran. Necessitem 
generar-ne en aquest territo-
ri, i els plans d’Òdena són un 
molt bon indret per aconse-
guir-ho.
Es refereix al polígon de Can 
Morera, que en el seu dia va 
quedar aturat, i que ara sem-
bla torna a reactivar-se?
No, no, sembla no. És una re-
alitat. L’encàrrec de redacció 
del Pla Director ja està fet, 
i en aquesta moments, con-
juntament amb la Direcció 
General d’Urbanisme, s’estan 
fent ja els primers estudis so-
bre el terreny. Es tracta d’un 
polígon pensat en peça gran, 
perquè de mitjanes i petites ja 
en tenim a Montbui, Vilanova 
i Castellolí. Estem treballant 
fort ja en aquest tema. Bàsica-
ment s’està pensant en indús-
tries del tipus logístic o d’acti-
vitat econòmica, en general de 
grans dimensions.

Quantes hectàrees tindrà, el 
polígon?
Estem parlant d’un potenci-
al de més de 200 hectàrees. 
Es farà ben fet, per fases, s’ha 
d’estudiar molt bé la portada 
de serveis. Aquest és un punt 
crucial. En d’altres polígons 
que hem  fet aquí l’electricitat 
ens ha portat problemes, es va 
haver de fer una estació que 
encara estem pagant amb res-
cabalaments.
I les empreses que vulguin 
venir no posaran damunt la 

taula la necessitat d’unes co-
municacions millors?
Es preveu un accés directe a 
l’autovia A2. No podríem es-
tar pensant un polígon de lo-
gística sense un accés ràpid i 
còmode a la principal via de 
comunicació.
Parla molt de logística. Això 
vol dir que hi ha demanda, 
de sòl industrial per a aquest 
sector?
Sí, i tant. El que passa és que 
el sector de la logística ja no 
és el que coneixíem abans. Ja 

no es tracta de passar merca-
deries d’un camió gran a un 
de petit. Avui aquesta indús-
tria està molt relacionada amb 
l’e-commerce, amb posicions 
estratègiques que les diferents 
marques agafen en funció dels 
seus mercats potencials. Són 
part del procés productiu, 
ja no són naus buides de mà 
d’obra, just al contrari. 
Quan pot ser una realitat, 
aquest polígon?
És complicat. El president de 
la Diputació Marc Castells ha 
dit ja que hi ha hagut contac-
tes amb empreses, però tot 
plegat dependrà molt de la 
demanda que tinguem. Estem 
parlant d’un parell d’anys.
Què passarà amb els polí-
gons petits, que amb la cri-
si han quedat buits i costen 
tant d’omplir?
Estem constantment a totes 
les fires. L’acció comercial és 
continuada i no ens preocu-
pa la situació, però sabem 
que aquest perfil de polígons 
s’acaben omplint sempre, so-
bretot pel mercat intern. Així 
ha passat sempre amb tots els 
polígons que ha fet l’Incasòl 
arreu de Catalunya. En els po-
lígons de Castellolí, Montbui i 
Vilanova els preus són interes-
sants, des dels 55 als 70 euros 
per metre quadrat. Es revisen 
cada any per llei, i la fluctuació 
a l’Anoia va pujant, però molt 
lleugerament. És un bon preu 
que s’ha estabilitzat.

Evoluciona favorablement el nen igualadí de 7 anys d’edat 
que va tenir un incident a la piscina del Molí Nou

practicar maniobres de reani-
mació cardiopulmonar. 
En pocs minuts va intervenir 
també el Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM) i, havent 
recuperat la respiració, el van 
traslladar amb helicòpter me-
dicalitzat al centre hospitalari 
de Barcelona. Des de l’Ajunta-
ment es va informar de segui-
da la família i se’ls va acom-
panyar a Sant Joan de Déu. 
També es van activar recursos 
de suport psicològic per si 
calgués fer costat a algun dels 
companys del menor.  
Ahir al matí, el nen es trobava 
estable, dins de les circums-
tàncies, i es recuperava favo-
rablement. 



Pere Regull.

L’alcalde de Vilafranca, primer 
Delegat Territorial del Penedès
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde de Vilafranca 
del Penedès, Pere Re-
gull, ha estat nomenat 

delegat del Govern de la Ge-
neralitat al Penedès, sent la 
primera persona que exerceix 
aquest càrrec. 
Regull, que desenvoluparà 
les funcions del conjunt de 
municipis que formen l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès, el 
Garraf i bona part de l’Anoia, 
ha garantit aquest dimarts que 
la capitalitat del Penedès serà 
compartida entre aquestes 
quatre comarques. 
En declaracions a la premsa, 
ha assegurat que s’ha proposat 
“ser respectuós amb l’equili-
bri territorial”, de manera que 
preveu distribuir els serveis de 
les diferents conselleries entre 
Igualada, Vilafranca, Vilanova 
i el Vendrell. Amb el nome-
nament del delegat, s’ha resol 
un reclam que el gran Penedès 
feia des que el 2010 es va apro-
var l’Àmbit Funcional, i sobre 

el qual es va redoblar la pres-
sió a partir del febrer de 2017, 
quan el Parlament va reconèi-
xer el Penedès com a vuitena 
vegueria.
Regull ha insistit que assumeix 
el càrrec de nova creació amb 
l’objectiu “de treballar i buscar 
l’equilibri entre les quatre co-
marques per a què tothom se 
senti identificat i còmode” en 
el desplegament de la delega-
ció del Govern, motiu pel qual 
ha instat als representants po-
lítics a “seure, negociar i fer 
concessions” de cara a cons-

tituir “l’esquelet” de l’adminis-
tració penedesenca.
Per a l’alcalde de Vilafranca, 
que ja ha avançat que preveu 
compaginar els dos càrrecs, 
el fet que el nomenament del 
delegat hagi recaigut en la seva 
persona es deu a què “l’Alt Pe-
nedès sempre ha estat estirant 
del carro fins que s’ha recone-
gut el territori com a vegueria 
pròpia”, però ha insistit en ga-
rantir que els serveis de les di-
ferents conselleries no quedin 
centralitzats a la seva ciutat.
Pere Regull va néixer a Vila-
franca del Penedès l’any 1960. 
És llicenciat en Dret per la 
Universitat de Barcelona i 
Monitor Nacional d’Atletisme, 
dues tasques que ha compagi-
nat durant anys. 
Pel que fa a la política, és alcal-
de de Vilafranca des del 2009, 
si bé des del 2003 havia estat 
regidor. Regull ha treballat 
de pagès, d’intèrpret de fran-
cès assessorant empreses i de 
monitor d’atletisme en escoles 
públiques, entre d’altres feines.  

PSC i Decidim denuncien la manca 
d’habitatge social a la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU 

E l PSC d’Igualada la-
menta que els darrers 
dos mandats “d’un go-

vern de dretes” a la ciutat hi 
hagi hagut una “nul·la aposta 
per l’habitatge social”, i recorda 
que amb l’alcalde Jordi Ayma-
mí “es van impulsar 35 pisos 
destinats a aquest concepte a la 
plaça del Rei, a la Soledat i al 
carrer Nards”. 
Els socialistes afirmen que 
l’accés a l’habitatge “és un dels 

greus problemes de la ciutat 
amb un encariment que hi ha 
hagut els darrers mesos per la 
poca oferta i la demanda crei-
xent”. Per això no entenen la 
“completa innacció” del govern 
de Marc Castells i asseguren 
que “és imprescindible fer polí-
tiques al respecte que garantei-
xin un dret bàsic com és el de 
l’accés a l’habitatge”, i demanen 
“tenir un debat clar” sobre la 
necessitat d’impulsar habitatge 
social a la ciutat.
Decidim també hi ha  dit la seva 

i recalca que “en tots els anys de 
govern de Castells no s’ha su-
mat ni un sol habitatge social 
més”, confirmant que la feina 
feta va ser en temps de l’Entesa 
per Igualada d’Aymamí. El re-
gidor Dario Castañé opina que 
“l’accés a l’habitatge és un dels 
problemes greus de la ciutat, 
per tractar-se d’un dret bàsic, 
fora de l’abast de moltes per-
sones, i demana al govern del 
PDeCAT que es posi a treba-
llar ja per facilitar lloguers amb 
preus assequibles”.

CONSORCI ESCOLA TÈCNICA D'IGUALADA (CETI)
ANUNCI sobre dissolució del Consorci

El Consell de Govern del Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CE TI), en reunió celebrada 
el dia 12 de juliol de 2018 i amb assistència dels membres que el composen, va acordar 
per unanimitat la dissolució del Consorci, amb efectes 1 de setembre de 2018, així com 
la cessió global de tots els actius i passius resultants del balanç aprovat, a favor de la 
Universitat de Lleida (UdL).

El present anunci es publica als efectes que, en el termini d'un mes a comptar de 
l'endemà dela data dela publicació dela seva publicació al DOGC, qualsevol persona 
que acrediti un interès legítim ¡els possibles creditors, puguin obtenir a la següent 
adreça: dgu-ceti.sur@gencat.cat, el text íntegre dels esmentats acords, formular-hi 
observacions, aportar-hi informació o oposar-se ala seva execució.

Igualada, 12 de juliol de 2018

 

RAMBLA SANT ISIDRE, 41
IGUALADA

938 04 57 30

LES TEVES 2es i 
3es ULLERES

I LES 3es PER TU
O PER A QUI TU VULGUIS

ESPECIAL ESTIU

PER 1€ MÉS*

* Oferta vàlida del 06/06/18 al 03/09/18. 
Consulta’n les condicions a l’òptica.
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Imatge històrica a la plaça de l’Ajuntament. A sota, els organitzadors Revoltats. / MANEL MARIMON GOMIS

El Llaç Groc més gran i la Bandera Negra, tot un èxit
REDACCIÓ / LA VEU 

Els impulsors de la cam-
panya “Revoltats”, que 
va portar diumenge pas-

sat 2.000 persones a Igualada 
per construir un immens llaç 
groc i la bandera negra, han 
valorat “molt positivament” 
el desenvolupament d’aquesta 
jornada festiva i reivindicativa, 
que qualifiquen de “gran èxit”. 
“Hem complert els objectius 
que ens havíem plantejat” as-
senyalen els organitzadors, 
afegint que “hem aconseguit 
recaptar una quantitat impor-
tant de diners que aniran des-
tinats als familiars dels presos 
polítics catalans i exiliats, que 
farem pública els pròxims dies 
quan hàgim tancat els darrers 
serrells”. 
Paral·lelament, “i com diu el 
lema del projecte, hem mostrat 
al món que estem revoltats, 
que resistirem, que persistirem 
en la defensa dels nostres drets 
i llibertats i en la nostra lluita 
per assolir la independència 
de Catalunya”. Finalment, els 
organitzadors de Revoltats 
també destaquen
que “ens sentim molt satisfets 
perquè aquesta imatge ha arri-
bat als presos i exiliats, que han 

pogut rebre tot el nostre escalf 
i suport, saben que estem amb 
ells, al seu costat”, a la vegada 
que “la imatge de la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada, plena 
de gent vinguda de molts llocs 
del país, de totes les edats, en 
un ambient festiu,
familiar però a la vegada rei-
vindicatiu, ha tingut molta 
difusió i repercussió i les imat-
ges del llaç groc i de la bande-
ra negra, construïts per 2000 
persones, s’han pogut veure 
arreu”. Els organitzadors tam-
bé agraeixen “la tasca i impli-
cació de les 200 persones que 
voluntàriament han participat 
en l’organització i excel·lent 
desenvolupament del projecte, 
així com dels fotògrafs i càme-
res que van captar unes imat-
ges que ja són una nova icona 
de les nostres reivindicacions”. 
Entre els agraïments, també 
destaquen la col·laboració i 
participació de diverses em-
preses, institucions i entitats: 
llibreria Rabell, Ateneu Igua-
ladí, Ajuntament d’Igualada, 
Casal Popular d’Igualada, La 
Veu de l’Anoia, Ràdio Iguala-
da, AnoiaDiari, La Cultural i 
Anoiamagazín, així com els 
veïns, bars i restaurants de la 
plaça. 

Enric Conill, candidat a l’alcaldia per ERC: “Nosaltres som 
l’alternativa que Igualada necessita”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L’arquitecte igualadí En-
ric Conill ha estat esco-
llit aquesta setmana, en 

assemblea, candidat a l’alcal-
dia d’Igualada per ERC en les 
properes eleccions de maig 
del 2019. 
Esquerra és la primera for-

ça política de la ciutat que fa 
públic el seu candidat. “És 
un repte personal important, 
però també ho encaro amb la 
continuïtat del què ja hem fet 
en els darrers quatre anys”. 
Conill -que va entrar en polí-
tica com a independent en la 
candidatura que encapçalava 
Josep Maria Palau el 2015- 

milita ja a ERC. “Continua-
ré per poc que pugui amb la 
meva professió, perquè també 
penso que és com s’ha d’enca-
rar la política i el meu despatx 
d’arquitecte em va costar molt 
de construir”, diu el candidat  
republicà. Una professió que 
lliga molt amb com imagi-
nar el futur de la ciutat. “Ser 
arquitecte implica imaginar 
com voldries les coses, i po-
sar-hi solució tècnica per a 
fer-ho possible. A Igualada li 
manca imaginar-se com vol 
ser en el futur, penso que puc 
aportar-hi el meu gra de sorra. 
Però jo vaig a l’Ajuntament a 
fer de polític, no de tècnic”.
La relació d’ERC i el PDeCAT 
a Igualada no és bona. “Ells 
defensen un projecte de ciutat 
del qual nosaltres estem a les 
antípodes. Davant d’aquestes 
dues realitats, és innegable 
que el conflicte polític hi és. 
També la manca d’acció po-
lítica és causa de que no hem 
pogut fer mai un debat seriós 
de ciutat. Com que el govern 
no vol afrontar els problemes, 

tot queda en sorra”.
Enric Conill considera que 
“des d’ERC hem intentat ge-
nerar debat polític constructiu 
sobre temes importants per a 
Igualada, però el govern ho ha 
esquivat sempre”. 
El republicà no comparteix el 
concepte, que ha calat fons, de 
que a la ciutat es fan moltes 
coses gràcies a l’acció de Marc 
Castells. “Això és un error, les 
coses passen més enllà de les 
figures polítiques que hi hagi 
en un moment determinat, es 

digui com es digui l’alcalde”, 
conclou. 
Per això ERC continuarà fent 
un treball de contacte amb la  
societat civil, però també “de 
comunicació per a explicar 
a tothom que nosaltres som 
l’alternativa que Igualada ne-
cessita. El nostre objectiu és 
aquest, plantejar una alterna-
tiva seriosa al govern actual de 
la ciutat”. A deu mesos vista de 
les eleccions, Conill no es mu-
lla sobre xifres: “el nostre èxit 
serà créixer tant com podem”.

EMPRESA DE LA COMARCA 
NECESSITA INCORPORAR UN MECÀNIC 
PER A L’ARRANJAMENT DE MÀQUINES 

ELÈCTRIQUES I DE GASOLINA 
PER A LA JARDINERIA

ES VALORARÀ EXPERIÈNCIA

INTERESSATS ENVIAR CURRÍCULUM A 
classificatsveuanoia@gmail.com
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La setmana passada 
va obrir les portes la 
nova seu de la nota-

ria d’Igualada Rambla, a 
l’antic edifici de “Cal Ble”. 
El conegut edifici moder-
nista portava anys tancat 
i la seva transformació en 
notaria, permet recuperar 
per a la ciutat un espai em-
blemàtic de la mateixa.
El trasllat del despatx que 
tenien a pocs metres els no-
taris Carlos Jiménez i Car-
los Calatayud, en la matei-
xa Rambla Sant Isidre s’ha 
produït després de molts 
anys d’ubicació, permetent 
integrar en un mateix edi-
fici tant l’activitat diària de 
la notaria com la de l’arxiu 

de totes les escriptures au-
toritzades per ambdós no-
taris i els seus antecessors.
L’edifici, la construcció del 
qual data de l’any 1920, 
conegut en la seva pri-
mera etapa com a “Torre 
Boyer”, degut al seu pri-
mer propietari, l’industrial 
Joan Boyer Vilaseca, obra 
de l’arquitecte Josep Pujol 
Brull, destaca per l’acabat 
dels seus interiors i també 
les pintures de Josep Gal-
tés i Cardús. S’ha intentat 
mantenir íntegrament la 
part modernista de l’edifi-
ci combinant-ho amb una 
forma integral de la zona 
on s’ubicava l’antiga cui-
na, que per motius obvis 

s’ha remodelat en la seva 
integritat, permetent una 
lluminositat en la majoria 
dels despatxos i sales de 
firma, que no és habitual 
en els edificis del centre 
d’Igualada.
Ha desaparegut l’antic 
“pub” de la planta soter-
rani, que allotjarà l’arxiu 
d’escriptures, i s’ha in-
tentat facilitar al màxim, 
inclòs per sobre del que 
marca la normativa actu-
al, l’accés a persones amb 
mobilitat reduïda, tant a 
través de l’accés des del 
carrer del Clos, com amb 
una plataforma elevadora, 
en l’accés situat a la Ram-
bla Sant Isidre, 31-33.

La Notaria d’ Igualada-Rambla es 
trasllada a l’antic edifici de Cal Ble
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El Night Glow va tornar a ser un èxit.

Convocats el Premi i la 
Beca Nit de la Professió 
per als professionals de 
la salut de l’Anoia

Igualada acull 140 instagrammers durant l’EBF

L’Acadèmia de Ciències Mè·
diques de Catalunya i Balears 
a l’Anoia, i les delegacions a 
l’Anoia del Col·legi de Metges 
de Barcelona, el Col·legi ofi·
cial d’infermeres i infermers 
Barcelona, el Col·legi de far·
macèutics de Barcelona, el 
Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya i el Col·legi oficial 
de psicologia de Catalunya,  
convoquen el Premi i la Beca 
Nit de la professió 2018 per 
als professionals de la salut 
de l’Anoia. 
La Beca també compta amb 
el suport de MIPS Fundació 
Privada. Aquests col·lectius 
organitzen cada any la Nit de 
la professió, un punt de tro·
bada dels professionals de la 
Salut de l’Anoia.
 
Treballs de recerca en l’àm-
bit de la salut
El Premi Nit de la professió té 
per objectiu premiar aquells 
treballs de recerca en l’àm·
bit de la salut desenvolupats 
a la comarca de l’Anoia. Els 
treballs podran ser inèdits, 
publicats o acceptats per a 
publicar, i/o presentats en 
qualsevol esdeveniment ci·
entífic en el termini dels dos 
darrers anys.
La Beca Nit de la professió vol 
donar suport a un treball o 
projecte de recerca i/o inno·
vació en l’àmbit de les ciènci·
es de la salut desenvolupat a 
la comarca de l’Anoia. L’objec·
tiu de la convocatòria és col·
laborar al desenvolupament 
de projectes de recerca i in·
novació per part dels profes·
sionals de la salut de l’Anoia, 
projectes relacionats amb la 
seva tasca professional desen·
volupada a aquesta comarca.

La dotació econòmica 
serà de 1.500 euros
En ambdós casos la dotació 
econòmica serà de 1.500 eu·
ros, el termini de presenta·
ció serà el 15 de setembre de 
2018. En el cas de la Beca, el 
projecte becat s’haurà de dur 
a terme en el període comprès 
entre l’1 d’octubre de 2018 i el 
15 de setembre del 2019. La 
resolució es farà pública en el 
decurs de l’acte de la Nit de la 
professió, el 26 d’octubre de 
2018.
Tota la documentació ne·
cessària per presentar·se al 
Premi i la Beca Nit de la pro·
fessió es pot trobar al web 
Academia.cat.

REDACCIÓ / LA VEU 

T ot i haver obligat a 
endarrerir el vol inau·
gural, finalment les 

condicions climàtiques han 
permès celebrar un European 
Balloon Festival excepcional. 
El festival, que se celebra a 
Igualada, ha pogut dur a ter·
me tots i cada un dels vols –de 
matí i de vespre· amb la par·
ticipació de 54 globus vinguts 
d’una dotzena de països dife·
rent com Mèxic, Índia, Bra·
sil, Israel, Anglaterra, França, 
Itàlia, Suïssa o Bèlgica. Alguns 
d’aquests globus tenien formes 
especials que  com ara un gos, 
un pirata, un ase, un lleó i una 
bombona de gas, que també 
han competit al costat de la 
resta en les diferents proves de 
vol realitzades durant aquests 
quatre dies de competició.

25.000 persones 
al Night Glow
El bon temps i les noves instal·
lacions del Parc Central estre·
nades l’any passat també han 
contribuït a fer que el camp 
de vol s’omplís d’un nombrós 
públic, especialment la nit de 
dissabte amb més de 25.000 
persones per presenciar el l’en·
cesa nocturna de globus Night 
Glow Piromusical, el plat fort 
del festival, i el concret de 
Sau30 i Buhos, dins del Festi·
val Anòlia. L’European Balloon 
Festival també ha tingut altres 
moments àlgids, com el vol 
de ciutat de divendres, amb 
l’enlairament de globus des de 
places cèntriques de la ciutat, i 
la festa infantil “Dibuixa el teu 
parc” que va comptar amb la 
família del Club Super3 i Ma·

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de visitar 
Sitges i Gironella, 
Igualada va acollir el 

passat dissabte 14 de juliol la 
3a trobada d’instagramers que 
organitza la Diputació de Bar·
celona a través de la seva mar·
ca turística “Barcelona és molt 
més” conjuntament amb el ter·
ritori, en aquest cas el Consell 
Comarcal de l’Anoia i l’Ajunta·
ment d’Igualada.
Es tracta d’una comunitat molt 
activa i compromesa amb el 
territori i la seva promoció a 
les xarxes socials. 
L’exemple és l’èxit d’aquesta 
convocatòria que fins i tot ha 

desbordat les previsions i en 
poques hores van sumar els 
més de 140 instagramers que 
van participar i que en total 
acumulen 410.000 seguidors, 
una important audiència po·
tencial que descobrirà amb 
les fotografies etiquetades que 
Igualada és molt més.
La Trobada d’instagramers 
#IgualadaÉsMoltMés és una de 
les accions de l’Any del Turisme 
Cultural que vol posicionar la 
cultura com a eix clau de dife·
renciació de la destinació tant 
a nivell local com internacional 
amb esdeveniments singulars i 
amb capacitat d’atracció, com 
és aquest cas l’European Ballo·
on Festival.

Els participants van poder 
gaudir, a més de les activitats 
de l’European Balloon Festi·
val  amb el vol de competició i 
el Night Glow; d’un berenar al 
restaurant Somiatruites, d’una 

visita pel barri del Rec i el Mu·
seu de cal Granotes, van poder 
passejar pel centre de ciutat i 
visitar els principals atractius 
i gaudir del 75è aniversari dels 
Gegants de la Ciutat.

L’European Balloon Festival, espectacular!

cedònia.
L’organització fa un balanç 
molt positiu del festival, tant 
per l’alta participació de pilots 
com de públic. Els pilots par·
ticipants s’han mostrat molt 
satisfets de l’acollida que els 
ha donat la ciutat d’Igualada i 
especialment del bon condici·

onament del camp de vol, que 
els ha permès estirar les teles 
dels globus damunt la gespa 
sense perill que es malmetessin 
ni s’embrutessin.
El pilot belga Philippe De Cock 
ha resultat guanyador absolut 
de la competició, seguit del 
brasiler Filipe Tostes i del ca·

talà Quico Vidal que ha quedat 
en tercera posició. El Premi al 
globus vingut de més lluny ha 
estat per Karimulla Syed, de 
l’Índia, i el premi especial al 
millor esperit d’equip se l’ha 
endut Joan Solé, un fidel col·la·
borador de l’EBF des dels seus 
inicis.

Divendres, molta quitxalla va participar de la festa infantil “Dibuixa el teu parc”.



Festes al barri de Sant 
Jaume Sesoliveres i 
aviat al de l’Antiga 
Bàscula

Un estudiós belga dels gegants d’arreu d’Europa 
visita els Gegants de La Veu de l’Anoia
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Aquest cap de setmana es farà 
la 33a edició de la festa major 
del barri de Sant Jaume Sesoli-
veres. Els actes comencen avui 
divendres a les 10 de la nit 
amb una cantada d’havaneres 
i rom cremat amb el duet La 
Vella Lola. 
Demà dissabte, a les 5, infla-
bles per als més petits i festa 
de l’escuma. A les 10, sopar 
de veïns. Diumenge finalitza-
ran les festes a la 1 del migdia, 
amb una missa a l’ermita en 
honor a Sant Jaume. A la sor-
tida, vermut popular.

El 28 de juliol, festa del barri 
de l’Antiga Bàscula
El proper 28 de juliol, tindrà 
lloc la festa del barri de l’Anti-
ga Bàscula i rodalies i consis-
tirà en un sopar popular. Serà 
2/4 de 10 del vespre, a un preu 
de 9 euros. Amenitzat per Mi-
quel Llançana. Amb el tíquet 
es faran tres sortejos. Rifa d’un 
pernil. Venda: Celler Marta 
Figueres.

REDACCIÓ / LA VEU 

T ristan Sadones, un 
expert belga en la 
història dels gegants 

d’arreu d’Europa, va visitar ex-
pressament La Veu de l’Anoia 
per veure d’aprop als nostres 
gegants periodistes, Andreu i 
Marcel.la. Sadones, que amb la 
seva família té cura de l’arxiu 
“Univers des Géants” (Univers 
dels Gegants) es va mostrar 
molt impressionat per les fi-
gures, creades pel mestre Sa-
randaca l’any 1997. Durant els 
darrers dies, ha estat voltant 
per diferents llocs del país pre-

nent acurades fotografies de 
diversos gegants. 

75è aniversari dels 
Gegants de la Ciutat
D’altra banda, l’ajuntament 
dedica, aquest mes de juliol, 
el seu Espai Igualadiníssim als 
Gegants de la Ciutat, coinci-
dint amb la celebració dels seus 
75 anys. La descoberta d’aquest 
panell fotogràfic, ubicat al ves-
tíbul del consistori i que en 
aquesta ocasió recull diferents 
imatges històriques d’aquests 
dos elements fonamentals en la 
imatgeria festiva de la ciutat, es 
va dur a terme el passat dissab-

te, 14 de juliol. Hi van assistir, 
entre altres, representants de 
l’Associació Cultural Dessota, 
l’alcalde Marc Castells, i el re-
gidor de Cultura, Pere Camps. 
Per a commemorar l’aniversari, 
Dessota va organitzar un seguit 

d’activitats que van comptar 
amb la participació de gegants i 
entitats de diferents municipis, 
com una plantada de gegants a 
la Plaça de l’Ajuntament, una 
cercavila i una mostra de balls 
al parc de l’Estació Vella.  
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Pep Valls, coordinador estratègic i creatiu d’Evvo Retail.

El vicepresident 
de la Jove Cambra 
Internacional, de visita 
a Igualada

L’empresa igualadina 
Evvo presenta els 
supermercats del futur

La Jove Cambra Internacional 
d’Igualada ha comptat amb la 
visita del videpresident inter-
nacional  JCI VP Ryubun Ko-
jima’, membre de JCI Osaka. 
El vicepresident internacional 
JCI VP Ryubun Kojima  ha 
estat 4 dies de visita a Catalu-
nya, 5,6,7 i 8 de juliol. Durant 
la seva estada a Igualada, tots 
els membres de la JCI local i 
especialment la presidenta 
nacional Míriam València i 
el vicepresident internacional 
Magí Senserrich, han vetllat 
perquè la seva estada fos d’allò 
més profitosa. 
D’entre els actes realitzats a 
la ciutat, destaquen la visita 
a Montserrat amb una visita 
guiada per les dependències 
del Monestir, un sopar amb 
els membres de la Jove Cam-
bra Local, júniors i senadors 
en actiu a la Tossa el diven-
dres, una recepció amb l’alcal-
de de la ciutat, Marc Castells, 
i Angels Chacón Consellera i 
d’Empresa i Coneixement de 
La Generalitat de Catalunya. 
Durant la seva estada de 4 dies 
a Catalunya,  el vicepresident 
internacional Ryubun Kojima  
també ha visitat el Parlament 
de Catalunya. A més a més 
també ha estat rebuda per les 
JCI locals de Lleida i Reus.

JCI Igualada  ha organitzat el 
Summer Conference
La jornada, dirigida per Enric 
Grima ha consistit en un matí 
en que els diferents presidents 
locals i júniors han assistit a 
una jornada de visites per els 
llocs més emblemàtics de la 
ciutat i una tertúlia dinàmica 
sobre moda i economia sos-
tenible de la mà dels exper-
tes Antoni de Febrer i Susana 
Maldonado. 
Posteriorment s’han realitzat 
les jornades de planificació 
amb tots els presidents locals 
a l’adoberia Bella d’Igualada 
per definir nous projectes. A 
la tarda-nit s’ha fet la tradi-
cional festa d’estiu de l’enti-
tat essent la cloenda amb el  
Night Glow de l’EBF.

REDACCIÓ / LA VEU 

E vvo Retail, empresa 
igualadina d’innovació 
en el punt de venda 

especialitzada en supermer-
cats, amb la col·laboració de 
Porcelanosa, presenta Super-
Lab, les noves tendències del 
supermercat del futur. L’ètica, 
la sostenibilitat, l’aprofitament 
alimentari i el control en la 
generació de residus seran els 
valors característics d’aquesta 
nova experiència de compra.
SuperLab neix en 2015 amb 
un anàlisis sobre la crisis del 
propi sistema de compra a les 
botigues. A partir de la pre-
gunta: ‘¿Perquè comprem als 
supermercats de la manera en 
que ho fem?’, es van desgranar 
una sèrie de qüestions, respos-
tes les quals són les propostes 
que planteja SuperLab.
Evvo, que compta amb una 
experiència de més de 20 anys 
en el sector de la distribució 
d’alimentació amb un especial 
enfoc en la investigació i a la 
projecció cap el futur, analitza 
la informació i extreu conclu-
sions que permeten definir hi-
pòtesis de futur.
“Investiguem constantment 
tota la informació relaciona-
da amb el sector, ja sigui en 
àmbits de disseny e innovació 
tecnològica, en el comporta-
ment i hàbits de compra del 
usuari, així com les tendèn-
cies presents i la seva projec-
ció”, explica Pep Valls, coor-
dinador estratègic i creatiu 
d’Evvo Retail.
Després de tres anys d’inves-
tigació i anàlisi, SuperLab 
proposa un procés de compra 
personalitzat prenent la tec-
nologia com a principal eina. 
Així, el projecte, que anticipa 
les futures tendències unint 
els conceptes de la botiga físi-
ca i on-line, planteja una nova 
experiència per a l’usuari inte-
ractiva, emocionant i fàcil.

Una revisió de l’experiència 
de compra
Dirigit a tots els públics i a un 
perfil de consumidor inquiet 
i inconformista que incorpo-
ra la tecnologia en el seu dia 
a dia, el projecte SuperLab ha 
detectat diverses tendències 
del supermercat del futur.
Així planteja l’atenció perso-
nalitzada en contraposició de 
l’autoservei que s’ofereix actu-
alment en els supermercats. 
D’aquesta manera, després de 
varies comandes, SuperLab 
ajudarà a l’usuari a escollir 
quins productes són comuns 
en el carro de la compra. Així 
mateix, SuperLab podrà sa-
ber quan falta un producte i 
oferir-li la possibilitat d’incor-
porar-lo a la llista de la com-
pra, de manera immediata, 
a través d’una aplicació mò-
bil dissenyada especialment. 
D’aquesta manera, es facilita i 
anticipa la compra del usuari.
Així mateix, es filtraran els 
productes més consumits des-
cartant aquells que no tinguin 
interès pel consumidor, facili-
tant una compra més àgil i rà-
pida i, per tant, més còmoda.

Compra ètica en un món sos-
tenible
Una altra tendència del super-
mercat del futur és la impor-
tància dels valors ètics en re-
lació a la producció sostenible 
dels aliments i la preservació 
del medi ambient, o la soste-
nibilitat de l’edificació, per a 
la qual s’han previst materials 
ecològics que permetin un fà-
cil reciclatge o reutilització en 
posteriors reformes. També 
s’ha tingut en compte la uti-
lització de materials tècnics, 
como K-Life així com altres 
productes del Grup Porcela-
nosa, que compleixen aquests 
requisits de sostenibilitat. Per 
últim, totes las energies i sub-
ministraments seran de pro-
ducció ecològica i renovable. 

MPS renova el seu 
compromís amb la 
recerca i la solidaritat
JAUME SINGLA / LA VEU 

L ’Associació MPS Es-
panya és l’única ONG 
d’àmbit estatal radicada 

a Igualada. Això és així perquè 
fa quinze anys el matrimoni 
format per Jordi Cruz i Mercè 
López varen fundar –a la Po-
bla de Claramunt- l’entitat San 
Filippo per a captar fons per a 
lluitar contra d’infermetat que 
patia la seva filla Sofia que, en 
aquell moment, no tenia cap 
mena de tractament. I no el 
tenia perquè es tracta d’una 
malaltia molt minoritària i en 
aquestes condicions és molt 
difícil que els laboratoris inver-
teixin diners en investigació, ja 
que en haver-hi pocs pacients, 
es fa molt difícil recuperar la 
inversió. Només l’aportació de 
diners per a projectes d’investi-
gació, pot conduir a la millora 
dels malalts afectats
Un cop creada l’associació San 
Filippo, Jordi Cruz i Mercè 
López es varen adonar que hi 
havia 18 malalties similars amb 
pacients repartits per tot l’Es-
tat. Això els va portar a crear 
MPS Espanya i a radicar la seu 
a Igualada. D’això ja en fa quin-
ze anys i el nombre de malal-
ties relacionades ja es troba al 
voltant de les 62 amb uns 1.200 
afectats a tot el país.
El treball incansable d’en Jordi 
Cruz, assistint a tots els con-
gressos mèdics que tinguin 

relació amb les malalties somi-
als i buscant finançament per 
als projectes d’investigació, ha 
portat a la troballa de tracta-
ments que retarden el progrés 
de les malalties i, en alguns ca-
sos, al seu control efectiu. Amb 
tot però no hi ha encara un 
tractament efectiu que permeti 
superar el ventall de malalties 
minoritàries que afecten espe-
cialment als infants.
Divendres passat i per a com-
memorar els 15 anys de MPS es 
va celebrar a Igualada un sopar 
benèfic per a captar fons. Amb 
el lema de “Desitjos enlaire”, 
una vuitantena de persones es 
va reunir a Sesoliveres per retre 
homenatge a diversos professi-
onals de la investigació farma-
cèutica, a voluntaris socials, a 
presidents de les entitats fede-
rades a MPS i a la premsa que 
foren reconeguts amb el premi 
Sofia Cruz que es lliurava per 
primera vegada. El premi porta 
el nom de la primera persona 
a la que es va detectar la ma-
laltia de Sanfilippo i a partir de 
la qual es va crear la associació 
MPS. La noia, malauradament 
va morir l’any passat, però el 
seu llegat aporta esperança a 
les famílies que tenen algun 
membre afectat d’alguna de les 
moltes varietats de les malalties 
somials. L’acte final de la troba-
da va consistir en enviar al cel 
d’Igualada una dotzena de glo-
bus amb 80 desitjos escrits. 

L’ABS Igualada Urbà tanca el cicle de sortides 
de marxa nòrdica amb èxit de participació

Recentment ha finalitzat l’ac-
tivitat de marxa nòrdica orga-
nitzada per l’Equip d’Atenció 
Primària Igualada Urbà que, 
en aquesta temporada, ha 
mantingut l’èxit de participació 
amb uns 25 assistents a cada 
sortida. S’ha fet ruta cada di-
vendres, d’unes dues hores de 
durada, amb l’acompanyament 
d’una metgessa i una inferme-
ra. L’activitat, que es va iniciar 

ja fa cinc anys, pretén fomentar 
l’exercici físic amb l’ajuda dels 
pals de marxa nòrdica. Aques-
ta tècnica augmenta el nombre 
de grups musculars actius, el 
treball de coordinació i equili-
bri, i els paràmetres del cicle de 
la marxa (freqüència cardíaca 
i consum de calories), sense 
augmentar la fatiga.
L’activitat tornarà el mes 
d’octubre.



Crida a la unitat política i empresarial durant el Sopar de la 
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REDACCIÓ / LA VEU 

T al i com ja vam avan-
çar a la passada edició, 
prop de cinc-cents 

empresaris, emprenedors i 
directius de l’Anoia i comar-
ques veïnes es van reunir en 
una nova nau industrial del 
polígon de Les Gavarreres 
d’Òdena per celebrar el 18è 
Sopar Empresarial que orga-
nitza la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA), un acte que 
va comptar amb una nodrida 
representació d’agents socio-
econòmics d’arreu del país i 
autoritats institucionals com 
el president de la Diputació de 
Barcelona i alcalde d’Igualada 
Marc Castells i les conselleres 
igualadines Àngels Chacón i 
Alba Vergés, entre d’altres.
La cerimònia, presentada per 
l’actor igualadí Joan Valentí, 
tenia com a eslògan “Posa en 
marxa el canvi” amb l’objec-
tiu de fer prendre consciència 
dels necessaris canvis tecno-
lògics i de model que hauran 
d’afrontar les empreses arran 

de la revolució digital.
A banda del lliurament dels 
premis UEA -que ja va ex-
plicar La Veu divendres pas-
sat- també van tenir molta 
importància els discursos ins-
titucionals, molt marcats per 
l’enorme pes polític que ha 
guanyat Igualada en les darre-
res setmanes.
El president de la UEA Blai 
Paco deia que precisament 
això “és una oportunitat úni-
ca per donar impuls a les de-
mandes del territori; cal fer 
un esforç comú i treballar ple-
gats”. En aquest sentit també 
ha demanat complicitat entre 
els municipis per demostrar 
que “l’Anoia mereix ser centre 
d’atenció i d’iniciatives, inver-
sions i millores”. “Les empreses 
no podem remar i capitanejar 
el canvi i la transformació so-
cial i empresarial que estem 
vivint sense un entorn que ho 
faciliti”, ha reblat.

El somni de “treballar 
com una sola ciutat”
L’alcalde d’Òdena, Francisco 

Guisado, demanava que els 
municipis de la Conca “deixin 
de competir per passar a coo-
perar, treballant com una sola 
ciutat”. 

“Cal escollir on es vol estar”
En la mateixa línia, el presi-
dent de la Diputació de Bar-
celona i alcalde d’Igualada 
Marc Castells feia una crida 
als assistents perquè “escullin 
entre estar al costat dels qui 
rondinen i critiquen però no 
fan res o bé al costat dels qui 
transformen, generen sinergi-
es, fan costat als seus empresa-
ris i impulsen el territori”.
La Consellera d’Empresa i 
Coneixement, la igualadina 
Àngels Chacón recordava que 
malgrat tot el què ha passat els 
darrers mesos “les dades ob-
jectives són molt bones i Ca-
talunya és considerat el millor 
territori per invertit del sud 
d’Europa”, alhora que anunci-
ava que la delegació territorial 
del Departament d’Empresa 
i Coneixement del Penedès 
s’instal·larà a Igualada. 

CERCAVILA 
TOT SEGUIT

SOPAR A LA FRESCA  
Carrer Isidre Vallès i plaça Dr. Conde 22.00 h 

BINGO POPULAR 
Plaça Dr. Conde 23.00 h 
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TOBOGAN AQUÀTIC  
Carrer Catalunya 11.00 - 14.00 h 

MONOCICLES I CARS ELÈCTRICS   
Plaça dels Països Catalans  18.00 - 21.00 h 

LÀSER TAG  I ARCHERY TAG ELS MAQUIS   
Plaça Dr. Conde i voltants  20.30 - 23.00 h 

XARANGA AL PEDRÍS AMB SIDRAL BRASS BAND

Carrer Isidre Vallés i voltants23.00 h 

INFLABLES A LA PISCINA 
Piscina Municipal  11.00 - 14.00 h 

JOCS EN FAMÍLIA  
Carrer Isidre Vallès i plaça Dr. Conde 18.00 - 21.00 h 

CORREFOC
Recorregut pels carrers del poble 22 h 

NIT JOVE  
amb Buhos + Zebrass  
Marching Band  + Dalton Bang

Poliesportiu Municipal 00.30 h

SARDANES DE FESTA MAJOR
Plaça de Cal Figueres 18.00 h

CONCERT I BALL DE FESTA MAJOR
Poliesportiu Municipal22.00 h

DISKO-TECA I FESTA AMB GOLDEN BEAT
Parc de Cal Ponsa00.00 h - 06.00 h

Carrer Isidre Vallès i plaça Dr. Conde19 h 

TEATRE FAMILIAR AMB EL  
TEATRE ARROSSEGAT DE CATALUNYA

Plaça Dr. Conde22 h 

TEATRE DE FESTA MAJOR
AMB EL SR. BOHIGAS I EL SEU ESPECTACLE

CERCAVILA DE GEGANTS DE FESTA MAJOR
Pels carrers del poble12.00 h 

ESPECTACLE INFANTIL 
D’ESCUMA I ANIMACIÓ 

Plaça Dr. Conde 18.00 h 

CANTADA D’HAVANERES 
Plaça de les Oliveres21.00 h 

ESPECTACLE FI DE FESTA
Plaça Cal Figueres23.00 h 

ELS HOSTALETS  
DE PIEROLA

més informació: www.elshostaletsdepierola.cat

DEL 24 al 29 de juliol

FESTA
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Rècord de participació 
en el concurs fotogràfic 
de la Setmana sense Fum
REDACCIÓ / LA VEU 

U n total de 121 alum-
nes participants, amb 
un total de 161 foto-

grafies presentades. Aquestes 
han estat les xifres rècord de 
la vuitena edició del concurs 
fotogràfic de la Setmana sense 
Fum, adreçat a joves dels insti-
tuts d’Igualada, i organitzat per 
professionals dels dos centres 
d’atenció primària d’Iguala-
da EAP Igualada Urbà i CAP 
Nord amb la col·laboració del 
Grup Impulsor dels Dies Mun-
dials d’Igualada (GIA), format 
per diferents entitats. 
L’entrega de premis s’ha fet al 
Museu de la Pell d’Igualada i 

els guardonats han estat Vita-
li Abadal, Aida Santfeliu, Pol 
Fernández i Maria Isaac. Tam-
bé s’ha premiat el centre edu-
catiu amb més participació, 
que ha estat l’Escola Àuria.
Aquest concurs es convoca 
cada any, dins del marc de les 
activitats de la Setmana sense 
Fum, amb l’objectiu de sensi-
bilitzar la ciutadania de la im-
portància que té per a la salut 
el fet de no consumir tabac i 
de poder gaudir d’un ambi-
ent lliure de fum. La inicia-
tiva forma part del conjunt 
d’activitats que organitzen les 
infermeres del programa Sa-
lut i escola, que patrocina el 
Departament de Salut.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i la 
tinent d’alcalde d’Ac-

ció Social, Carme Riera, van 
traslladar el passat dissabte, 
14 de juliol, la felicitació, en 
representació del consisto-
ri i del conjunt de la ciutat, 
a Paquita Tort Aribau, que 
enguany celebra el seu cen-
tenari. 
A aquesta trobada, que va te-
nir lloc al seu domicili, hi va 
assistir la seva família i els re-

presentants de l’Ajuntament 
la van obsequiar amb un lli-
bre fotogràfic que recull les 
principals festes i tradicions 
de la ciutat. L’homenatjada, 
de la seva banda, va regalar al 
consistori l’escut de la ciutat 
elaborat amb punt de creu, 
un treball que ha estat duent a 
terme durant els darrers me-
sos. Paquita Tort rep també la 
Medalla Centenària que con-
cedeix la Generalitat de Cata-
lunya a totes les persones que 
arriben a aquesta edat.

Paquita Tort, nova àvia 
centenària d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

S ota el títol “L’Ecodis-
seny com a estratègia 
per a les empreses”, la 

UEA ha celebrat el 2n Esmor-
zar Circular i que ha comptat 
amb el suport de l’Institut de 
Tecnologies ambientals de la 
UAB (ICTA), el grup de recer-
ca Sostenipra, Disseny Iguala-
da i Iglú de Vent.
“Coneixent dos casos d’èxit 
anoiencs de  disseny sosteni-
ble de productes” va donar 
el tret de sortida. En aquesta 
ocasió el protagonisme va ser 
per l’ecodisseny, que es basa en 
tenir en compte criteris ambi-
entals en la solució de produc-
tes o serveis, i les estratègies 
d’ecoinnovació. La sessió, que 
en aquesta ocasió es va fer de 
petit format ja que comptava 
amb una part de taller reduït, 
va complir amb escreix les ex-
pectatives dels assistents.
En un distès format de taula 
debat, Cristina Llorens, gerent 
de Nur Organic i Jaume Pre-
gonas, de Matex Iberica, van 
compartir amb els assistents la 
seva experiència. 
Tots dos projectes, per una 
banda productes d’higiene fe-
menina ecològics i composta-
bles i per l’altra unes cortines 
realitzades 100% sota criteris 
d’economia circular, van po-
sar sobre la taula una realitat 
complicada però existent en 
models de negoci que funci-
onen. Llorens va comentar 
que després de dos anys d’in-
vestigació van aconseguir tro-
bar els materials adients per 
fabricar els seus productes. 
A més, Llorens va afegir que 
acompanyen la distribució del 

producte d’una vessant for-
mativa i de divulgació per 
cobrir la desinformació que 
hi ha al mercat de la realitat 
dels productes femenins i els 
seus materials. 
Jaume Pregonas va explicar 
que han aconseguit certifi-
car una cortina i tots els seus 
elements sota el criteri d’eco-
nomia circular la qual es pot 
recuperar i reintroduir. Pre-
gonas va compartir amb els 
assistents tota la realitat que 
envolta el tema dels productes 
certificats i l’aposta que actu-
alment les empreses encara no 
acaben de fer per aquesta línia 
de productes. Si bé empreses 
de fora o molt conscienciades 
sí que hi aposten, no són la 
majoria. Pregonas confia que 
la normativa que demanarà 
edificis 100% circulars i certi-
ficats a partir del 2020 pugui 
contribuir a aquesta aposta 
que com ell, altres empreses 
estan fent. 
El debat creat entre els ponents 
i els assistents va permetre res-
pondre dubtes i plantejaments 
molt interessants al voltant 
de la certificació Cradle to 

Cradle, els reptes associats 
als consumidors, la necessitat 
d’informació de la societat, la 
confusió que generen el gran 
nombre d’ecoetiquetes exis-
tents, la no sempre senzilla 
recuperació de la inversió  i el 
fet que l’aposta empresarial sol 
sorgir gairebé sempre d’una 
motivació i un interès perso-
nal portat a l’empresa.
En la segona part de la sessió 
el professor Xavier Gabarrell 
va fer una classe magistral so-
bre Ecodisseny i ecoinnova-
ció, esbossant les diferents mi-
llores d’un producte o servei 
(funcionalitat, ús de materials 
menys impactants, tecnologi-
es, impacte ambiental...) i les 
diferents estratègies i accions 
en funció de l’etapa del cicle 
de vida. Va explicar els punts 
clau de com implantar un pro-
cés d’ecodisseny i els agents 
que hi intervenen. Molt inte-
ressant el plantejament de les 
barreres i oportunitats que es 
generen en el sí d’un projecte 
segons els dissenyadors i tèc-
nics, des del punt de vista dels 
consumidors i també des de 
l’empresa.

La UEA posa en valor l’ecodisseny

REDACCIÓ / LA VEU 

R ecentment es va ce-
lebrar la Setmana de 
l’Energia 2018, coin-

cidint amb la Setmana Euro-
pea de l’Energia Sostenible. 
En aquest marc i durant el 
mes de juliol, els casals d’es-
tiu dels municipis de la Man-
comuntat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena (MICOD) 
han pogut gaudir i gaudiran 
d’alguns dels recursos que la 
Diputació de Barcelona junt 
amb l’ICAEN oferien al seu 
catàleg, com poden ser jocs 
i tallers.
Per part de la Mancomunitat, 

Activitats de la Mancomunitat a 
l’entorn de la Setmana de l’Energia

també s’han organitzat activi-
tats de sensibilització ambien-
tal relacionades amb l’estalvi 
d’energia, energies alternati-
ves i lluita contra el canvi cli-
màtic. En concret, s’ha uti-
litzat el recurs pedagògic del 

conte, eina molt útil per a 
transmetre continguts de for-
ma atractiva, amena i diverti-
da i s’ha programat una sessió 
de contes per a cada casal d’es-
tiu dels municipis que formen 
part de la Mancomunitat.



Fi de festes de Sant Cristòfol
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D ivendres dia 13 de 
juliol a les 6 de la tar-
da els residents del 

Residencial ViuB1 han cele-
brat el desè aniversari d’aquest 
edifici de pisos de lloguer amb 
serveis per a gent gran inau-
gurat l’any 2008 i gestionat 
pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI).
La celebració ha comptat 
amb la presència de l’Alcalde 
d’Igualada i President de la 
Diputació de Barcelona i del 
CSSI, Marc Castells, que ha 
adreçat unes paraules als as-
sistents. Ha estat acompanyat 
pels regidors Jordi Riba i Ire-
ne Gil, pel Gerent del CSSI, 
Jordi Ferrer, i per la Directora 
Tècnica del CSSI, Maria An-
gels Riba. L’acte ha començat 
amb fotografia oficial de tots 
els residents i autoritats, i ha 
continuat amb dos pilars re-
alitzats pels Moixiganguers 
d’Igualada al hall de l’edifici. 
En el segon pilar l’enxaneta ha 
desplegat una pancarta com-
memorativa del 10è aniversari 
del ViuB1.
Posteriorment, els assistents  
han gaudit d’un berenar pi-
ca-pica al restaurant del resi-
dencial, i han acabat la festa 
gaudint d’una actuació del 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 7 de 
Juliol va tenir lloc un 
del plats forts dintre la 

Festa de Sant Cristòfol, la Con-
centració de clàssics. Aquesta 
va reunir enguany el voltant de 
60 vehicles. Seguit de la con-
centració en la rambla és va fer 
una ruta d’uns seixanta quilò-
metres per la comarca per així 
poder gaudir més d’aquestes 
joies amb rodes.
En el mateix vespre va tenir 
lloc el sopar de germanor, on 
va reunir al voltant de noranta 
comensals, tots ells relacionats 
en la festa. Seguit del sopar i 
va haver un espectacle i el tí-
pic ball per concloure la festa i 
acomiadar-la de bona manera 
fins a l’any que bé. I per últim 
acte, el dimarts,  hi va haver la 
tradicional missa a  santa ma-
ria i benedicció de vehicles del 
passeig, la part més antiga de 
la festa que se celebra de tants 
anys enrere.
Els organitzadors volen donar 
les gràcies tant al públic i parti-
cipants de la concentració com 

grup musical de playback 
Llum i Color al hall de l’edifici. 
L’edifici manté un 100% d’ocu-
pació dels 66 pisos des de la 
seva inauguració, de la matei-
xa forma que succeeix amb el 
Residencial ViuB2, inaugurat 
el 2012. Tot i això, degut a la 
rotació dels pisos al ViuB1 
i ViuB2, la llista d’espera es 
manté oberta per a totes les 
persones majors de 60 anys 
interessades en residir en un 
d’aquests habitatges de llo-
guer de protecció oficial, que 
disposen de serveis com pis-
cina interior d’hidromassatge, 
gimnàs, biblioteca amb ordi-
nadors,  restaurant, premsa 
diària i suport del conserge 
disponible les 24 hores.
L’objectiu dels pisos és garantir 
que la gent gran pugui viure 
bé al seu habitatge i mantenir 
l’autonomia el màxim temps 
possible, a la vegada que es 
beneficia d’un ampli nombre 
de serveis addicionals i de la 
tutela de professionals so-
ciosanitaris. Si els ocupants 
dels pisos posteriorment 
perden autonomia, el CSSI 
ofereix un contínuum assis-
tencial de serveis incloent 
el servei d’ajuda a domicili, 
l’hospital de dia, els centres 
de dia i en darrer terme la 
residència assistida.

Els pisos tutelats 
ViuB1 celebren el 
desè aniversari

els que varen anar al sopar, i es 
que ja fa uns anys que la festa es 
vol revifar. Any rere any i po-
den haver encerts i equivocaci-
ons però l’esforç que fica l’orga-
nització a tornar a donar nom 
a la festa es perquè cada any es 
vagi recordant les dates i que 
vagi agafant renom de festa 
gran en la ciutat. I es que anti-
gament al voltant dels anys 80 
per el dia de Sant Cristòfol es 
celebrava com un dia festiu , 
on un gran nombre de públic 

es bolcava al carrer per gaudir 
de tot plegat.
Així doncs des de l’organitza-
ció es busca aquesta fita, on 
tothom tingui ganes de que 
arribi la festa, i si, es va en bon 
camí, la gent pregunta més 
per la festa, per quan podrien 
ser futurs  banderers, i això és 
bona causa. Així doncs do-
nem per acabats els actes fins 
a la pròxima edició.  Gràcies 
per fer-nos gaudir tant de la 
festa, Gas i Salut.

FALTEN 2 OPERARIS 
SECCIÓ ENVASAT / PRODUCCIÓ 

FEINA ESTABLE  

enviar  CV a:
APARTAT 295   08700  IGUALADA  



P #latevaveu

Joan Mangues @jmangues

|V| Càlichs Soler @OCalichs

Albert Moreno Molins @moreni00 

Toni Palmés  @tonipalmes

Mònica Morros Serra @monicamorros

Imma González @immagonnar

CUP Masquefa @cupMasquefa

Ball de Sant Miquel @BallSantMiquel

ADF El Bruc @ADFElBruc

Ràdio Igualada @RadioIgualada

Acceptar el nou Estatut que proposa Sánchez im-
plicaria de facto negar al poble de Catalunya al 
seu dret legítim de l’autodeterminació. No podem 
acceptar res semblant i punt.

Són tant burros que d’aquesta manera reconeixen 
que els Països Catalans és una realitat nacional. 
Ara falta un Palmearia un Fragarnia i ja ho tin-
dríem

Engolasters para correr, los puertos para pedalear 
y @AnyosPark para nadar y gym. ¡Seguimos!

Aquesta colla de pijos patètics han desintegrat el 
club. Cremaran en l’infern eternament per ha-
ber-ho fet. Però és el.soci cec, ruc i facilón el que 
ha permès que en godó i establishment desinte-
grés un club únic i el posés en mans de titelles 
mediocres fe destrucció massiva.

Avui, tornem al carrer per exigir la vostra lliber-
tat! #LlibertatPresesiExiliadesPolítiques #Lliber-
tatPresosiExiliatsPolítics

¿Donde están los colectivos feministas 
defendiendo a @InesArrimadas ?

Nosaltres ja estem preparant el ball parlat i els 
versots per la Festa Major d’Igualada #FMIgd. I 
vosaltres?

Molt contents per la notícia!  Felicitats a tots/es 
per aquest reconeixement. Som una gran família 
#adfcat #CreuSantJordi2018

Igualada incrementa la seva 
oferta de feina gràcies al pro-
jecte Universitari-Laboral

Des que Igualada va signar 
l’acord per poder ofertar més 
estudis universitaris, les auto-
ritats igualadines i els rectors 
de la Universitat de Lleida 
(que és qui licita els estudis 
a la nostra ciutat) van estar 
pensant en fer un projecte 
que incrementés l’oferta labo-
ral a la nostra ciutat. L’acord 
incloIa, a part dels estudis, 
convenis amb empreses amb 
seu a Igualada o interessats 
a poder ubicar-se a la ciutat. 
D’aquesta manera els estu-
diants que segueixen els seus 
estudis a Igualada no es veu-
en obligats a marxar fora un 
cop acabada la carrera.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#34  ISABEL ELIAS 
Publicista, inquieta i mare de dos basquetbolistes.

#igualada #revoltats @revoltats

FOTO: Cesc Sales
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PROU AGRESSIONS | Ahir @jordiborras va pa-
tir una agressió feixista.
Solidaritzem-nos, i responem juntes  a cada 
agressió del feixisme.
#NoPassaran #AlertaUltra

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Incendi en un pis al nucli antic 
d’Igualada

Igualada dibuixa el llaç groc 
humà més gran del món

Un menor que participava a 
l’Estiuet d’Igualada, traslladat 
en helicòpter a Sant Joan de 
Déu

Instants de La Veu             @veuanoia

veuanoia#NOTÍCIADELDIA

L’European Balloon Festival,
 @ebf_igualada, tanca amb la 

màgia del Night Glow Piromusical 

#Igualada #Anoia #ebf2018
 #ebf #veuanoia 

#balloons #veigglobus

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



FOTOVOLTAICA INTEGRADA EN MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

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

La realidad es que la UE es una las zonas del planeta que des de la 
II GM más ha sostenido el dólar USA. Alguien debería decírselo al 
Presidente Trump.

JOAN ROIG 
Responsable Cooperació Industrial LEITAT Anoia 
@joanroigtarga 

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

JÈSSICA CREUS i GARCIA
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
de la Generalitat de Catalunya

JOAN ROIG

Oracle obre un nou centre de desenvolupament a Barcelona i busca talent 
#inversió #empresa

El panorama econòmic actual ha 
canviat força i particularment 

en la construcció

Qualsevol pot comprar un dron 
amb càmera i començar a gravar?

Ja ha passat una dècada des de que esclatés la crisi en l’economia espanyo-
la, que entre d’altres va tocar fortament al sector de la construcció. Cert és, 
que el panorama econòmic actual ha canviat força i particularment en la 
construcció, les empreses que han sobreviscut han hagut de repensar el seu 
model de negoci.  

Les tendències en el sector de l’edificació ens porten a fer projectes més sostenibles  
i més eficients. Projectes ens els que es combinin nous materials, noves tecnologies 
i domòtica, però que al mateix temps siguin ecològics i controlin les despeses en 
cada fase, limitant l’impacte sobre el medi ambient. 

Un cas industrial d’èxit, que exemplifica l’evolució d’aquest sector, és l’empresa Pie-
ra Ecocerámica, que després de fer front a la forta crisi del sector, va treballar en 
la cerca de noves oportunitats. Es va associar amb una altra empresa del sector 
(Cerámica Malpesa) amb qui van desenvolupar un nou producte Flexibrick® (tei-
xit ceràmic per a diferents aplicacions constructives) amb molt bona acollida al 
mercat. Posteriorment han seguit apostant per la innovació i en coŀlaboració amb 
el Centre Tecnològic Leitat, continuen treballant en la millora d’aquest material 
incorporant-hi cel·les fotovoltaiques, afegint valor al producte en l’aplicació de fa-
çanes sostenibles.    

L’energia solar fotovoltaica integrada en edificis (en anglès coneguda com a Buil-
ding Integrated Photovoltaics o per l’acrònim BIPV) compren un conjunt de tec-
nologies d’energia solar fotovoltaica que es construeixen en l’estructura de l’edifici 
i que de fet pot reemplaçar alguns materials de construcció convencionals com 
teules, finestres, façanes, etc.  El potencial de la BIPV per integrar-se sense proble-
mes en l’embolcall de l’edifici té un atractiu estètic per a arquitectes, constructors 
i propietaris, i aquesta ha estat una de les seves principals fonts d’atracció des dels 
seus inicis. Cada vegada més, la BIPV és utilitzada com a component de façanes, 

Com molts de vosaltres, dissabte a la nit, vaig gaudir del Night Glow 
d’Igualada. Anava acompanyada d’alguns amics amb càmeres de 
fotos, ja que volien capturar  la màgia de llum i color dels globus i el 
piromusical. Mirant cap al cel, ens vam fixar que hi havia un dron 
sobrevolant els nostres caps. Des d’allà dalt sí que es fan bones fotos 

- comentava un d’ells - Tan de bo en tingués un.  Quan va finalitzar l’espectacle, 
va començar a navegar per Internet, buscant drons assequibles a la seva butxaca. 
N’hi havia de diferents mides, pes, preus... Quina varietat! De cop i volta, va 
deixar anar una pregunta a l’aire: qualsevol pot comprar un dron amb càmera i 
començar a gravar?

Abans de fer la compra, ens hem de formular una altra pregunta molt im-
portant: vull el dron per a ús recreatiu o per treure un rendiment econòmic? 
És a dir, vull una joguina o una eina de treball? En funció de la resposta, 
cal tenir en compte una sèrie de normatives recollides en el Real Decret 
1036/2017. 

Actualment, estem en cerca i captura de noves sortides professionals (i com 
més originals i tecnològiques, millor), ja que el mercat laboral, encara és pre-

cari. Això ha comportat a elaborar una legislació  per tal de regular aquesta 
nova activitat professional, on les sortides laborals són moltes i ben diverses: 
prevenció d’incendis, analista de dades, fotografia professional, controlador de 
plagues, treballs de reforestació, salvament terrestre i marítim, i un llarg etcè-
tera. Com es pot veure, es pot utilitzar en sectors molt diversos, i no només en 
el camp dels audiovisuals, com podem imaginar en el primer moment.   

Principalment, si volem comprar un dron per treballar de manera professi-
onal, caldrà tenir en compte:
- Estar donat d’alta com operador a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
- Tenir una assegurança de responsabilitat civil.
- Posseir el títol de pilot de drons.
- Tenir certificat mèdic en vigor.   

DRON: MOLT MÉS QUE UNA JOGUINA

fet que l’obliga  a complir amb els exigents requisits dels arquitectes a la vegada que 
ha d’ajustar-se a totes les normes de seguretat com a dispositiu elèctric. 
L’objectiu principal del projecte era garantir la fàcil implementació de la tecnologia 
fotovoltaica al producte amb un baix impacte visual (integració estètica). Es per 
això que es va treballar en un disseny on les ceŀles fotovoltaiques de silici cristaŀlí 
s’acoblessin en un suport independent que es pogués integrar fàcilment en la peça 
ceràmica. La fabricació del mòdul es va dur a terme mitjançant tècniques de fabri-
cació que minimitzessin el cost del prototip. 

Per concloure, dir que els mòduls fotovoltaics estan cada vegada més incorporats 
des de les etapes inicials en el disseny i la construcció de nous edificis, fins actuar 
com la seva font principal d’electricitat o per a estalvi d’energia.   

JESSICA CREUS i GARCIA
Responsable de l’àrea de formació i contractació pública a CEINA

JOAN ROIG JÈSSICA CREUS

Bona notícia: Les empreses tecnològiques aposten per BCN:
Oracle serà veïna de Facebook.
La multinacional tecnològica obre un nou centre de desenvolu-
pament a la Torre Glòries on donarà feina a 250 treballadors.
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MONTBUI / LA VEU 

Durant aquesta setma-
na es duen a terme a 
Montbui el gruix de 

les activitats de la Festa Major, 
realitzada com sempre a l’en-
torn del 20 de juliol, festivitat 
de Santa Margarida.
Avui divendres a partir de les 
set de la tarda es celebrarà a 
la Biblioteca Mont-Àgora una 
sessió especial de “L’hora del 
conte de Festa Major”, amb 
Montse Panero i la seva narra-
ció “Gegants”. 
El mateix divendres, però a 
partir de les 9 del vespre, el 
tram de Boulevard proper a 
la Plaça de l’Ajuntament de 
Montbui acollirà la tradicio-
nal Sardinada, la qual anirà a 
càrrec de la Comissió de Fes-
tes Nucli Urbà. A les postres 
de la sardinada tindrà lloc una 
actuació especial dels cantants 
anoiencs Laia Esquinas i Ro-
ger Argemí, com a preludi 
l’acte protocol·lari d’elecció de 
la Pubilla i les Dames d’Honor 
de Montbui (21.30 hores). 
I per tancar el divendres, a 
partir de dos quarts de 10 
de la nit la Plaça de l’Ajunta-
ment acollirà el tradicional 
“Espectacle de varietats”, amb 
actuacions de música, màgia 
i revista. En aquesta ocasió la 
música anirà a càrrec dels can-
tants anoiencs Roger Argemí i 
Laia Esquinas. També inter-
vindrà la vedet Tania Celaya i 
el mag Carlos Fortuna.
El dissabte 21 de juliol entre 
les 10 del matí i les 2 de la 
tarda s’organitzaran activi-
tats aquàtiques i jocs per a la 
mainada. Durant el mateix 
matí del dissabte, al Boulevard 
montbuienc s’organitzarà una 
“Exhibició, tast i taller de les 
varietats d’horta tradicional”, 

activitat que anirà a càrrec de 
l’Associació Agroecològica de 
Can Mercaderet (Saió). 
I la matinal estarà amenitza-
da musicalment amb l’actua-
ció de la xaranga “Ho peta”, la 
qual recorrerà amb les seves 
melodies els diferents espais 
d’activitat.
Dissabte al migdia es coneixe-
rà el veredicte del Concurs de 
“Montaditos” de Festa Major. 
Les activitats es reprendran 
a partir de les set de la tarda, 
amb l’inici de les “Casetes de 
Nit”, a MontMercat. Aquest 
popular espai festiu, amb la 
presència de diferents espais 
comercials de restauració i 
entitats del municipi, estarà 
amenitzat amb la música dels 
disc-jòckeis David Farré i 
David Argente. Les “Casetes” 
tornaran a ser el lloc d’enllaç 
entre la zona d’activitats del 
Boulevard i les atraccions dels 
firaires ubicades al pàrking del 
Passeig Catalunya, fins ben 
entrada la matinada.
A dos quarts de vuit de la tar-
da donarà inici la tradicional 
Cercavila-Espectacle de Festa 
Major, amb l’animació dels 
Protons i del grup “Fills de 
la Flama”, que recorreran els 
principals carrers del Nucli 
Urbà del municipi. La sortida 
serà des de la Plaça de l’Ajun-
tament en sentit descendent 
cap al Boulevard.
I clouran les activitats el dis-
sabte a les 23.30 hores amb el 
tradicional “Ball de Nit”, a càr-
rec de l’orquestra “Aquarama”. 
Aquesta activitat es farà a la 
Plaça de l’Ajuntament.
El diumenge 22 de juliol co-
mençaran les activitats a les 
10 del matí amb una “Master 
Class” de ball i activitat física 
a càrrec d’Eva Copoví, la qual 
es durà a terme al Passeig Ca-
talunya.
Entre les 11 del matí i les dues 
de la tarda, “Tallers infantils” 
i festa de l’escuma, també a la 
Plaça de l’Ajuntament.
Ja a la tarda, entre les 18.00 i 
les 21.00 hores s’organitzarà 
com és habitual una “Marató 
de Country” (activitat oberta 
per a tothom). També hi haurà 
l’habitual espai de “Casetes de 
Nit” a MontMercat.

Concert gratuït de David Ci-
vera, al Boulevard
Un dels moments àlgids de la 
festa serà el concert gratuït del 
cantant de Terol David Civera. 
A partir de les nou del vespre 

al Boulevard, oferirà el seu 
repertori amb cançons molt 
populars com “Que la deten-
gan”, “Bye bye”, “En cuerpo y 
alma”, “Perdóname”, “Me ha 
robado el corazón’”, “La chiqui 
Big Band. L’Eurovisiu cantant 
combinarà els seus darrers 
èxits amb algunes de les can-
çons més mítiques del seu re-
pertori.
    
I focs artificials per cloure la 
Festa Major
Per segon any consecutiu, la 
darrera activitat de la Festa 
Major de Montbui serà el Cas-
tell de Focs Artificials. L’espec-
tacle pirotècnic es durà a ter-
me en finalitzar el concert de 
Civera, i es farà a l’entorn de 
La Vinícola.
Destacar que el dilluns 23 de 
juliol –festivitat local al mu-
nicipi- les atraccions dels fi-
raires tindran descomptes al 
50 per cent.

Primeres activitats realitza-
des al Nucli Antic
Al Nucli Antic les activitats 
festives van començar diven-
dres passat amb la inaugura-
ció d’una exposició sobre el 
35è aniversari del Grup Drac 
i Diables de Montbui, amb 
un concert a la parròquia de 
Santa Margarida a càrrec de 
la Coral Si Fa Sol i del grup 
“La Guingueta” i també es va 
fer una botifarrada musical a 
l’Ateneu, amenitzada també 
per “La Guingueta”.
El dissabte es va dur a terme 
un “Taller de Capgrossos in-
fantil” al Centre de Serveis; 
i el diumenge 15 de juliol es 
va organitzar un esmorzar a 

l’Ateneu Cultural i Recreatiu 
previ a un Campionat de Bit-
lles celebrat a Les Moreres.
Ja al vespre, la Sala Teatre de 
l’Ateneu va acollir la represen-
tació teatral “Aurora de Golla-
da”, a càrrec del grup “Males 
Companyies”.
Avui divendres 20 de juliol co-
mençaran les activitats a partir 
de les 12 del migdia, amb l’Ofi-
ci de Santa Margarida a càrrec 
de Mossèn Josep Maria Pujol, 
a l’església parroquial de Santa 
Margarida del Nucli Antic. En 
acabar es farà la inauguració 
d’una “Exposició dels Altars”, 
a la mateixa església.
I a partir de la una de la tar-
da s’organitzarà un Vermut de 
Festa Major a l’Ateneu Cultu-
ral i Recreatiu del Nucli Antic 
Antic.
Les activitats continuaran, 
ja al vespre, amb el Sopar a 
la Plaça Major a partir de les 
20.00 hores. Hi haurà servei 
d’entrepans, crêpes, begudes, 
etc. A dos quarts d’onze de la 
nit s’organitzarà el tradicio-
nal Correfoc de Festa Major, 
a càrrec del Grup Dracs i 
Diables de Montbui. I pels 
volts de les 12 de la nit ar-
ribarà l’inici del concert 
musical a càrrec del grup 
“JOKB”. Fins a la matinada, 
festa jove a la Plaça.
El dissabte 21 de juliol comen-
çaran les activitats a les cinc de 
la tarda, amb una nova edició 
del Campionat de Dòmino Fe-
mení (es farà a Sala del Cafè, 
de l’Ateneu). A partir de les sis 
de la tarda s’organitzarà una 
Passejada Infantil amb cavalls 
(al Camp de la Sort). 
A partir de les nou del vespre, 

a la Plaça Major donarà inici  
la tradicional “Arengadada 
Popular”. Durant aquest sopar 
popular es farà el lliurament 
de premis dels campionats de 
bitlles i de dòmino femení.
Continuaran les activitats a la 
Plaça Major, a dos quarts de 12 
de la nit, amb l’espectacle mu-
sical “Ruc’n Roll” i finalitzarà 
la jornada amb una “Sessió 
petarda” de música “remem-
ber” fins a la matinada.
Els actes del diumenge 22 de 
juliol començaran a la una de 
la tarda amb una “Holy-Par-
ty”, que inclourà un petit re-
frigeri per als participants (el 
preu dels sobres, en “pack” és 
de 5 euros per 4 sobres).
A partir de les sis de la tarda, 
a la Plaça de la Sort, es durà a 
terme la final del Campionat 
Femení de Petanca. 
A dos quarts de vuit de la tar-
da, s’organitzarà un espectacle 
d’animació infantil amb “Jau-
me Ibars”, acompanyat de l’ac-
tivitat “Xoco-fresh”.
I clourà la Festa Major al Nucli 
Antic montbuienc un concert 
del grup “Ventendins, acom-
panyat del típic rom cremat, a 
partir de les 22 hores a la Plaça 
Major. 
Destacar que durant aquest 
acte farà el repartiment dels 
premis del concurs d’Insta-
gram.
Les activitats de la Festa Major 
del Nucli Antic són organitza-
des per l’AAVV La Margarida, 
amb el suport de nombroses 
entitats i col·laboradors del 
Nucli Antic, el municipi i la 
conurbació, i amb el suport 
logístic de l’Ajuntament de 
Montbui.

Montbui es prepara per viure uns intensos dies 
de Festa Major
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ÒDENA / LA VEU 

El passat dilluns, el mu-
nicipi d’Òdena celebra-
va la primera edició de 

la “Nit de l’Esport”, un acte de 
reconeixement als esportistes i 
clubs del municipi amb men-
cions i premis per aquells que 
durant aquesta última tempo-
rada han destacat per algun 
motiu. L’acte es troba en el 
marc de la Setmana de l’Esport 
i la Joventut que el poble cele-
bra aquesta tercera setmana de 
juliol.
Enguany, l’Ajuntament ha de-
cidit donar-li més pes a aquest 
acte que fins ara se celebrava 
amb una recepció als esportis-
tes al Saló de Plens i ho ha tras-
lladat al Teatre Unió Agrícola 
amb més presència de públic i 
amb un acte amb actuacions i 
un petit refrigeri en acabar.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de les autoritats i en el 
seu parlament, l’alcalde Fran-
cisco Guisado va posar de re-
lleu els valors de l’esport i la seva 
importància en integrar-los en 
el creixement personal dels 
més joves, també va destacar 
l’aposta de l’Ajuntament per 
l’Esport amb algunes inversi-
ons com els nous vestuaris de 
la pista del Pla de la Masia que 

s’inauguren aquest dissabte o 
la recent cadira adaptada per al 
bany per a persones amb mo-
bilitat reduïda.
El primer reconeixement és 
per l’equip Aleví A del C.E 
ÒDENA per haver-se procla-
mat campió de tercera divisió 
del grup 20, la segona menció 
va ser per l’equip Infantil A del 
C.E.ÒDENA, guanyador de 
la segona divisió grup 32. El 
següent reconeixement va ser 
per Walid Ikken, qui el passat 
mes de febrer va participar en 
els campionats de Catalunya 
de Muaythai a la localitat i es 
va proclamar campió en ca-
tegoria elit cadet en menys de 
51 quilos. També hi va haver 

Òdena celebra la “Nit de l’Esport”

reconeixement per la ciclista 
professional, Lorena Llamas, 
que tot i no ser d’Òdena està 
molt vinculada al municipi 
perquè la seva família sí que 
ho és. Finalment, el darrer re-
coneixement va ser per un jove 
atleta que no para d’aconseguir 
fites; en Aitor Caldito, que re-
centment ha estat proclamat 
sots campionat d’Espanya en la 
prova del Salt de Llargada cor-
responent al 66è Campionat 
d’Espanya Sub-18.
La Nit de l’Esport va acabar 
amb un petit refrigeri a la 
sortida del teatre, un espai on 
tots els atletes i famílies van 
poder compartir una estona 
d’esbarjo i conversa.

VILANOVA DEL C, / LA VEU 

La Festa Popular del 
Camp del Rei ha tornat 
a omplir de vida el bar-

ri durant tres dies. L’Associació 
Cultural Camp del Rei ha ofert 
un ampli programa d’activitats 
en el que hi havia propostes per 
a totes les edats i que ha combi-
nat els clàssics com la sardinada 
o la festa de l’escuma amb altres 
de nova creació com el primer 
concurs d’avions de paper.
El programa es va encetar amb 
l’actuació dels petits de mi-
niXamba i els Petits Cabrons 
que van guanyar-se el públic. 
Després dels trons i els tabals, 
va començar la sardinada, un 
dels actes clàssics de la Festa 
Popular del Camp del Rei, que 
aquest any va estar amenitzada 
per la música del record i l’ac-
tuació de Teatro 60, el grup de 
playback de la Unión Cultural 
Extremeña Anoia. La nit de 
divendres va acabar-se amb la 
música de Carlos Gómez, Biru-
ji i Contracorrent que va portar 
a la plaça de Can Papasseit un 
públic majoritàriament jove.

L’endemà dissabte, les activitats 
van començar amb la tradi-
cional matinal de remullada i 
festa de l’escuma. Les princi-
pals novetats del programa es 
van viure la tarda de dissabte. 
El concurs d’avions de paper 
va aplegar 36 participants que 
van dissenyar veritables obres 
d’art en paper. Una altra de les 
novetats del programa va ser 
la presentació dels capgrossos 
Bienvenido i Puigdaquí. L’acte, 
al que hi van assistir més d’un 
centenar de persones. El cor-
refoc de dissabte amb Els Ca-
brons i moltaXamba va aple-
gar un bon nombre de públic, 

amants del foc i la percussió. 
Després, la plaça de Can Papas-
seit va tornar a ballar al ritme 
del trio Koktel J.A.S. i Fugados 
de Alcatraz van posar el punt i 
final amb un concert de versi-
ons que la gent va gaudir molt.
L’endemà diumenge, la cercavi-
la cultural va oferir un veritable 
espectacle amb 15 colles arri-
bades d’arreu de Catalunya.  
El programa festiu va continu-
ar amb el ball de diumenge  i 
els Cabrons de Vilanova van 
ser els encarregats de tancar 
aquesta 34a edició de la Festa 
Popular del Camp del Rei amb 
una bateria de focs.

El Camp del Rei s’omple de festa
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt amortit-
zarà el deute pendent i 

es quedarà amb un endeuta-
ment del zero per cent. Així 
ho va explicar el regidor d’Hi-
senda, Josep Aloy, durant el 
Ple ordinari que va tenir lloc 
el dimecres 11 de juliol. 
Josep Aloy va assegurar “s’ha 
fet una bona gestió econòmi-
ca que ens ha permès dispo-
sar d’aquest romanent, que se 
suma d’anys enrere, i que ara 
ens permet cancel·lar els deu-
tes de préstecs pendents amb 
entitats privades i públiques, 
com diu la llei, i destinar una 
part a les inversions”. El regi-
dor d’Hisenda va explicar que 
un dels objectius de l’equip 
de govern és “deixar l’Ajunta-
ment sense deutes, i ho farem. 
No hi ha gaire municipis que 
ho puguin dir això. La resta 
de diners seran per realitzar 
algunes de les actuacions que 
tenim pendents, i que no hem 
pogut tirar endavant, sense 
endeutar el poble. “.
El romanent líquid de tre-
soreria de què es disposa, 
d’acord amb la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2016, 
és d’1.800.296,83 €. D’aquest 
import, 362.600 € es destinen 
a amortitzar els crèdits amb el 
sector públic i privat, tal i com 

s’especifica en l’article 32 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 28 
d’abril, d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF). Aquest punt es va 
aprovar amb els vots a favor del 
PDeCAT, en contra de Partici-
pa! i l’abstenció de Junts per la 
Pobla i ERC.
De la resta de diners, 90.669,52 
€ seran per realitzar obres ja 
previstes o que ja s’han portat a 
terme i que una part està cober-
ta amb crèdits o subvencions 
de la Diputació de Barcelona. 
Les actuacions que s’inclouen 
en aquest apartat són: l’ender-
roc de l’edifici del bar el Pont, al 
carrer de Josep Jové; la reforma 
de l’Ateneu Gumersind Bisbal 
(ja realitzada); la pavimentació 
del carrer de Santiago Rusiñol; 
la col·locació de semàfors a la 
C-244, i la renovació de l’en-
llumenat del barri del Xaró. El 

punt es va aprovar amb els vots 
a favor del PDeCAT i en contra 
de Participa!, Junts per la Pobla 
i ERC.
I de la resta de l’import que 
queda, 699.031,00 € es desti-
naran a l’execució de projectes 
previstos per a aquest mandat 
i que no s’han pogut realitzar. 
Les actuacions principals que 
hi ha en aquesta partida són: 
l’ampliació del bar de la pisci-
na; la construcció d’unes pis-
tes de pàdel; l’expropiació de 
terrenys a la zona esportiva; la 
construcció d’uns columbaris 
al cementiri municipal; la col-
locació de reductors de veloci-
tat i la modificació de la vore-
ra de l’avinguda del Corral de 
la Farga, al barri del Xaró; la 
construcció d’un mur al barri 
de can Ribalta i l’accessibilitat 
de la vorera; la millora dels 
parcs infantils; l’adequació 

L’Ajuntament eixugarà els crèdits pendents i es 
quedarà amb un endeutament del zero per cent

del Camí de l’Estació; la ins-
tal·lació d’unes pistes de ska-
te; la construcció d’un nova 
recollida d’aigües al barri de 
Sant Andreu; la compra d’una 
màquina escombradora i d’un 
vehicle per a la brigada, i l’ad-
quisició de desfibril·ladors per 
instal·lar a diversos punts del 
municipi. El punt es va apro-
var amb els vots a favor del 
PDeCAT i en contra de Parti-
cipa!, Junts per la Pobla i ERC. 
Els tres grups municipals de 
l’oposició van criticar la ges-
tió econòmica de l’equip de 
govern i van afirmar que el 
romanent resultant de la liqui-
dació del 2016 no és real per-
què queden drets pendents de 
cobrar. També van afegir que 
amb aquestes modificacions 
de crèdit per executar inver-
sions, el govern municipal es 
gastarà tot el romanent. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El barri de les Cases 
Noves, de la Pobla de 
Claramunt, viurà, el 

dissabte 21 de juliol, la fes-
ta de Sant Jaume. L’activitat 
festiva, que inclourà sopar i 
ball, tindrà lloc al vespre al 
carrer de Pare Anton Soteras 
i l’organitza l’Associació de 
Veïns amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.
A 2/4 de 10 del vespre hi hau-
rà el sopar, pel qual s’hauran 
hagut de comprar els tiquets 
amb antelació. El menú con-
sistirà, de primer, en pebrots 
del piquillo farcits de bacallà 
amb salsa de marisc i saltat 
de verdures o timbal de pop, 
gamba, cranc i verduretes 
amb vinagreta de Módena, 

i de segon, rodó de cuixa de 
xai amb salsa de fruita seca 
i xampinyons o suprema de 
lluç amb salsa de gambes i ju-
liana de verdures gratinades 
amb formatge. De postres, hi 
haurà una tulipa amb gelat de 
vainilla i préssec amb almívar 
a la salsa de caramel i després, 
cafè i licors a més de pa, vi, 
aigua i cava. Per als nens i ne-
nes, hi haurà canelons, esca-
lopa amb patates, refresc i de 
postres, gelat. 
Després de sopar, hi hau-
rà ball amb el grup A Vives 
Veus. A la mitja part, es re-
partirà coca i moscatell per 
a tots els assistents. I, com en 
altres edicions, es farà l’espe-
rat sorteig de regals, cedits 
per empreses i establiments 
locals i l’Ajuntament.

La festa al barri de les Cases Noves arriba a la 
vint-i-sisena edició

JORBA / LA VEU 

Aquests dies tindran 
lloc els primers actes 
de la Festa Major de 

Jorba, malgrat que els actes 
principals es duran a terme el 
cap de setmana vinent i dels 
quals us donarem informació 
en la propera edició.

Diumenge 22
- a 2/4 de 10 del matí, al camp 
de futbol
7a Tirada de Bitlles cata-
lanes, Memorial Èlia Badia 
Casas.
Premis individuals i per 
equips.
- a 2/4 de 6 de la tarda a la 
sala polivalent
Bingo, organitzat per l’As-
sociació de la gent Gran de 
Jorba.

Dijous 26 de juliol
- de 4 a 5 de la tarda a la pisci-
na municipal
6a Demostració de cursets 
de natació infantil amb el 
lliurament d’obsequis als par-
ticipants.
- a 2/4 de 6 de la tarda, a la 
piscina municipal
Partit de waterpolo 4x4.
- a les 7 de la tarda, a la pisci-
na municipal
Masterclass de Zumba. Vine 
a ballar i a divertir-te mentre 
mous el cos!
- a les 8 del vespre, al camp 
de futbol
Partit de futbol 7 entre la UE 
Jorba i un equip comarcal.
- a 2/4 de 10 del vespre a la 
piscina municipal
Cinema a la fresca amb la 
projecció de la pel.lícula “Un 
pont cap a Terabithia”.
- d’11 a 12 de la nit, a la pisci-
na municipal
Remulla’t a la fresca.

Primers actes de 
la Festa Major de 
Jorba
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CAPELLADES / LA VEU 

Els dies 15, 16 i 17 d’agost 
es celebrarà a Capellades 
la Festa Major. Des del 

dissabte 11 i fins la mitja nit del 
divendres següent es podrà tri-
ar entre 50 propostes diferents 
per a totes les edats i gustos.
Aquesta primavera s’ha obert 
un procés participatiu que 
ha deixat sobre la taula mol-
tes idees. Des de la Comissió 
organitzadora se n’ha inclòs 
moltes dins la programació i 
d’altres, que no han pogut en-
trar, s’han guardat per fer-les 
més endavant.
De moment s’ha avançat la 
portada del programa que, se-
guint la tendència d’edicions 
anteriors, d’encarregar-la a au-
tors de referència -com Ramon 
Enrich o Xavier Mula- aquesta 
imatge està dissenyada per Pep 
Boatella.
El toc de sortida de la Festa serà 
el pregó del dia 15, a càrrec del 
Grup Teatral de Capellades. La 
nit abans, com sempre, Corre-
foc amb els Dimonis i especta-
cle de presentació del nou Drac 
de Capellades.

El dissabte 11 començarà amb 
la Societat La Lliga organitzant 
una nova edició del Capvespre 
d’Art, amb una altíssima parti-
cipació d’artistes, i acabarà amb 
el DiscoBingo.
La Festa Major Popular el diu-
menge 12 farà el Cuinem La 
Bassa i el dia 13 el Sopar Popu-
lar “asado argentino”.
El Museu Molí Paperer diu-
menge proposa primer la pre-
sentació del llibre de Jordi Cas-
tellví  i seguidament un concert 
de la Fàbrica de Lied.
El dia 15 serà el més llarg en 
actes. A més a més del pregó 
cal destacar el concert-vermut 
amb Dani Nel·lo & Saxofo-
nistes Salvatges. Encara amb 
més música a la tarda els nens 
tindran un espectacle concert 
amb “Reggae per a Xics” de 
The Penguins, que seguirà a 
partir de la mitja nit amb un 
concert per als grans.
El dia 16 permetrà escoltar el 
concert a 4 mans de les cape-
lladines Eva Sabater i Susanna 
Basart i acabar el dia amb el So-
par a les Barraques de la Festa 
Major. Aquest any actuaran el 
Dr. Prats  i The Txandals, que 

50 actes per gaudir a fons de la Festa 
Major de Capellades

l’any passat van tenir molt bona 
acollida.
Els més petits tindran cada dia 
un espectacle, com per exemple 
el dia 17 amb el Circ Pistolet 
presentant “Quan no tocàvem 
de peus a terra”.
La Festa Major Popular or-
ganitza concerts per la nit del 
dimarts 14 – amb la Nit de 
PD’s- i del dimecres 15 amb el 
Concert dels Cuits- La Mulata 
i DJ Zorrita i Zorrón.
El teatre, amb l’actor Marc 
Martínez; les havaneres amb el 
grup l’Espingari i les sardanes 
de la Cobla Almogavarenca 
tampoc faltaran a la cita de la 
festa grossa.
Tal com destaca la regidora 
de Festes, Susana Moreno, “és 
una festa que compta amb la 
participació de les entitats de 
Capellades, tant des de la Nit 
de les Barraques com amb el 
Bingo, les cercaviles, el partit 
de futbol o el mateix pregó, 
entre d’altres. També cal des-
tacar que el procés participa-
tiu ha tingut diferents propos-
tes i ha de ser en aquesta línia 
cap on cal que vagi en el futur 
l’organització de la festa”.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest cap de setmana s’ha 
inaugurat a Casa Bas una fo-
tografia amb les millors foto-
grafies que han participat al 
“Concurs social”. Aquesta és 
una proposta que va comen-
çar el passat mes d’octubre. 
Els socis de l’Agrupació pre-
senten una imatge al concurs 
i cada mes, se n’escull una de 
guanyadora. 
A l’exposició s’hi pot veure les 
obres guanyadores i també les 
que han quedat en bona posi-
ció en aquest concurs mensu-
al, que es tornarà a reempren-
dre el mes d’octubre.
A la inauguració i entrega de 

premis dels guanyadors hi va 
assistir el regidor de Cultura 
de l’Ajuntament, Àngel Sote-
ras, i també el president de 
l’Agrupació Fotogràfica, Mi-
quel Estrada.

Exposició a Casa Bas de l’Agrupació 
Fotogràfica Capellades

La mostra es podrà veure en-
cara aquest proper cap de set-
mana, dissabte i diumenge, a 
la sala municipal d’Exposici-
ons les Voltes de Casa Bas, de 
18:30 a 20:30.

CAPELLADES / LA VEU 

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

doble. Dissabte 14 de juliol 
es van dirigir a Vilanova i la 
Geltrú per celebrar la XVII 
Trobada Nacional de Falcons. 
La Trobada Nacional de Fal-
cons es celebra anualment i 
es defineix com una jornada 
d’aplec de totes les colles de 
falcons amb l’objectiu de fer 
difusió d’aquesta disciplina 
com a expressió d’una part de 
la Cultura Popular i Tradicio-
nal Catalana, en la que s’apro-
fita per mantenir els lligams 
entre les colles, veure figures 
noves, aprendre tècniques 
d’execució noves, etc. La Tro-
bada es va iniciar a les 18:00h 
amb dues cercaviles simultà-
nies. Durant la cercavila es 
van dur a terme tres parades, 
on, en cadascuna d’aquestes, 
totes les colles realitzaven 
una figura alhora. Capellades 
va executar Pira de 9, Planxes 
amb un Ventilador i Avet. A 
les 19:00h es va fer l’entrada a 
la plaça de la Vila amb figu-
res caminades, els capelladins 
varen entrar a plaça amb dos 
Carros i Pilars de 2. Un cop 
van entrar totes les colles a 
plaça es va iniciar l’exhibició 
falconera, en la que cada co-
lla realitzava dues figures. Els 
Falcons de Capellades van 
dur a terme amb una excel-
lent tècnica i coordinació una 
Tripira amb Pilar de 3 voltat i 

amb tombarella i dos Vols de 
3 coronats amb un Vol de 3. 
Quan va acabar l’exhibició de 
totes les colles es va realitzar 
l’acte de cloenda amb la rea-
lització d’una figura simultà-
nia de cada colla, Capellades 
va efectuar una Escala de 6. 
Al acabar l’actuació totes les 
colles van anar a sopar con-
juntament i després van po-
der gaudir d’una sessió de Dj, 
on van ballar tots junts i s’ho 
van passar d’allò més bé. 
Enguany, el diumenge 15 de 
juliol, els falconers es van 
dirigir a Vilanova del Camí 
per participar en els actes de 
la Festa Major del Camp del 
Rei, la qual està organitza-
da per l’associació Cultural 
Camp del Rei i té una dura-
da de tres dies: de divendres 
a diumenge. L’acte principal 
del diumenge és la tradici-
onal cercavila cultural, que 
aquest any celebra el seu desè 
aniversari, en la qual els fal-
cons van participar-hi amb 
una quinzena de colles més. 
Durant la cercavila els Cape-
lladins van realitzar figures 
caminades com els Carros i 
van fer tres parades, en les 
quals van executar Pira de 
9, Avet i dos Vols de 3 amb 
un Vol de 3 coronat. Aques-
ta actuació agrada molt als 
nostres companys perquè és 
una actuació molt divertida 
en la que gaudeixen de dife-
rents branques de la cultura 
popular catalana i també en 
defensen la seva. 

Intens cap de setmana dels 
Falcons de Capellades
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L’energia més eficient
 és la que no es consumeix



HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Ja ha arribat el mes de ju-
liol i, com cada any per 
Sant Jaume, els Hostalets 

del Pierola celebra la Fes-
ta Major. Del dimarts 24 al 
diumenge 29 d’aquest mes, 
els veïns i totes aquelles per-
sones que s’apropin al poble 
podran gaudir de les cele-
bracions i les tradicions dels 
Hostalets de Pierola, així 
com de tots els espectacles 
programats. Ja cal que esti-
gueu preparats!
La regidoria de Cultura, en 
col·laboració amb les enti-
tats, associacions i veïns, ha 
dissenyat un programa ple 
d’activitats que, de ben segur, 
farà que no estigueu massa 
temps a casa: Espectacles in-
fantils, balls, esport, sopars 
de germanor, havaneres, cor-
refoc, nit jove i moltes altres 
activitats farciran una edició 
on els hostaletencs i tots els 
visitants, un any més, han de 
ser els principals protagonis-
tes.
Us animem a tots a viure i 
gaudir amb intensitat aques-
tes dates. Són dies únics i 
els més especials del nos-
tre calendari, sobretot si els 
compartim amb els amics, 
la família i la gent del nostre 
entorn.
Fer una menció molt espe-
cial a les entitats i persones 
del municipi que col·laboren 
directament en l’organització 
de la Festa Major 2018. Mol-

tes gràcies a tots!
No deixeu de compartir els 
vostres millors moments de 
festa a les xarxes socials amb 
el #FMHostalets18
El programa d’aquesta 
edició és:

Dimarts 24 de juliol
- 20.00h Pregó d’inici de 
Festa Major, des de la Torre 
del Sr. Enric
A continuació, Cercavila 
d’animació amb la compa-
nyia Pep Callau i els Pepsi-
colen.
- 22.00h Sopar de germanor 
a la fresca a la plaça Dr. Con-
de i al carrer Isidre Vallès.
- 23.00h Bingo Popular a la 
plaça Dr. Conde. 

Dimecres 25 de juliol 
-10.00h a  14.00h i de 18.00h 
a 21.00h Trenet turístic pels 
carrers del poble.
- 12.00h Missa solemne de 
Festa Major a l’església de 

Sant Pere. 
- 13.00h Cercavila i vermut 
al porxo de la Torre del Sr. 
Enric.
- 19.00h Teatre familiar amb 
el ‘Teatre Arrossegat de Ca-
talunya’ a la plaça Dr. Conde.
- 22.00h Teatre de Festa Ma-
jor amb ‘El Sr. Bohigues i 
el seu espectacle’. Plaça Dr. 
Conde.

Dijous 26 de juliol
- 11.00h a 14.00h Tobogan 
Aquàtic, al carrer Catalunya, 
entre el Camí de Can Puja-
des i l’Onze de Setembre.
- 18.00h a 21.00h Monoci-
cles i cars elèctrics a la Plaça 
dels Països Catalans.
- 20.30h a 23.00h Làser Tag 
i Archery Tag ‘Els Maquis’ a 
la Plaça Dr. Conde.
- 23.00h Xaranga al Pedrís 
amb ‘Sidral Brass Band’. Vol-
tants carrer Isidre Vallès.

Divendres, 27 de juliol

Arriba la Festa Major, i els Hostalets de Pierola té 
moltes ganes de festa!

- 11.00h a 14.00h Inflables 
a la Piscina Municipal dels 
Hostalets de Pierola.
- 18.00h a 21.00h Jocs en fa-
mília a la Plaça de Dr. Con-
de.
- 22.00h Correfoc, pels car-
rers del poble amb la Colla 
de Piera i Petits Diables de 
Piera.
- 00.30h Nit Jove amb Buhos 
+ Zebrass Marching Band + 
Dalton Bang al Poliesportiu.

Dissabte, 28 de juliol 
- 18.00h Sardanes de Festa 
major amb l’Orquestra Ma-
ravella a la plaça de Cal Fi-
gueres.
- 22.00h Concert i Ball de 
Festa Major amb l’Orquesta 
Maravella. Poliesportiu mu-
nicipal. 
- 00.00h a 06.00h Disko-Te-
ca i Festa amb Golden Beat 
al Parc de Cal Ponsa.
- A Mitjanit. Laser Tag. Par-
tides nocturnes de pistoles 
làser. Plaça Dr. Conde i vol-
tants

Diumenge, 29 de juliol 
- 12.00h Cercavila de Ge-
gants pels carrers del poble.
- 18.00h Espectacle infan-
til d’escuma i animació a la 
Plaça del Dr. Conde. 
- 21.00h Cantada d’havane-
res amb el grup Roques Bla-
ves a la Plaça de les Oliveres.
- 23.00h. Espectacle de Fi de 
Festa a la Plaça de Cal Figue-
res. Llum, color i sarau per 
tancar la Festa Major.

S. COLOMA DE Q. / LA VEU 

La festa gastronòmica 
per excel·lència de San-
ta Coloma de Queralt, 

l’Aplec del Romesco arriba a 
la seva XXV edició. Vint-i-
cinc anys que els Amics del 
Romesco organitzen un gran 
aplec per donar a conèixer 
aquest plat tant singular, el 
romesco colomí. La histò-
ria d’aquest plat es perd en 
el temps, i més enllà de ser 
una simple salsa, una picada, 
el romesco de Santa Colo-
ma, és un plat de peix, amb 
el bacallà com a ingredient 
estrella, acompanyat d’una 
picada d’ametlles, avellanes, 
alls, bitxo, espècies...Aquesta 
joia de la cuina catalana té la 

seva festa el tercer dissabte de 
juliol, enguany el dissabte 21, 
i que reuneix més d’un miler 
de persones a la plaça Major, 
al centre de la vila. La fes-
ta començarà a partir de 2/4 
de 6 de la tarda quan s’inicia 
l’Aplec de les Sardanes, que 
arriba ja a la XXIII edició, i 
que comptarà amb les cobles 
de Ciutat de Girona i Medi-
terrània. Entre ballada i balla-
da, podreu contemplar com 
els Amics del Romesco elabo-
ren el plat, però a més a més, 
hi trobareu els participants 
del Concurs de Romesco que 
preparen la seva recepta del 
plat, molts d’ells amb una gran 
imaginació i originalitat. Des-
prés de l’entrega de premis del 
concurs, cap allà a les 9, amb 

la fresca del vespre, comença-
rà la Romescada Popular, amb 
un menú format per amanida, 
romesco colomí, fruita i pas-
tís, tot regat amb un bon vi. 
Per arrodonir la festa, hi hau-
rà ball a la fresca amb la músi-

ca del grup Excelsior.
A més a més, durant el dia es 
podran gaudir de diferents vi-
sites guiades, a les 11 del matí 
es realitzarà la visita monu-
mental, en la qual es descobri-
ran els principals monuments 

de la vila i que com a novetat 
acabarà a la Cerveseria Segar-
reta, amb la visita a la fàbrica i 
un tast de les diferents cerve-
ses artesanes. A la tarda, serà 
el torn de Cal Jaume Punto, 
l’antiga botiga obrirà les seves 
portes per realitzar dues visi-
tes guiades, a les 6 i a les 7 de 
la tarda. Per a reservar visita, 
preus i informació us podeu 
posar en contacte amb l’Ofici-
na de Turisme de Santa Colo-
ma al 977 88 04 78.
Els tiquets per a la Romesca-
da es podran comprar anti-
cipadament a diferents esta-
bliments de Santa Coloma i 
també a l’Oficina de turisme 
per un preu de 15€, o bé el 
mateix dia, a un preu de 18€, 
a la Plaça Major. 

Santa Coloma celebrarà el 25è Aplec del Romesco

24  |  COMARCA Divendres, 20 de juliol de 2018

LA LLACUNA / LA VEU 

El passat dissabte 7 de juliol 
l’Ajuntament de la Llacuna 
va convocar als veïns i veïnes 
a una reunió participativa 
per debatre sobre com donar 
embranzida a la Llacuna del 
futur, explicar algunes línies 
de treball i projectes i escol-
tar l’opinió i propostes dels 
vilatans.
Sota el títol “Sacsegem la 
Llacuna” va tenir lloc la tro-
bada en la qual es va parlar 
de noves accions i bones 
pràctiques que poden ajudar 
a millorar el municipi; el seu 
comerç, els seus atractius, els 
habitatges, els seus espais, 
... Però també es va escoltar  
suggeriments i crítiques que 
ajudaran a definir el munici-
pi que es vol.
La reunió, conduïda per l’al-
calde de La Llacuna, Josep 
Parera, acompanyat de tot 
l’equip de govern i d’alguns 
tècnics municipals, va tenir 
lloc al local de Cal Sagrera 
i hi van participar més d’un 
centenar de persones que es 
van fer diverses preguntes 
sobre què volen per al seu 
poble.
L’objectiu d’aquesta prime-
ra trobada, tal com va dir 
l’alcalde, és “entre tots i to-
tes definir la Llacuna que 
volem, el poble encantador 
que volem ensenyar, el ter-
ritori en el qual estem orgu-
llosos de viure i el municipi 
que volem deixar”.

La Llacuna 
comença a 
“Sacsejar-se”



COMARCA  |  25Divendres, 20 de juliol de 2018

LA LLACUNA / LA VEU 

El cap de setmana del 14 i 
15 de juliol va tenir lloc, 
a La Llacuna, la XXIV 

Trobada de Gegants i Cap gros-
sos de La Llacuna que aquest 
any va tenir un d’allò més in-
ternacional amb la participació 
de 13 colles geganteres vingu-
des de tot Catalunya, Bèlgica i 
Àustria. Des de Bèlgica va par-
ticipar el gegant Pierre Paulus 
de Chätelet i des d’Àustria el 
Samsó de Murau acompanyat 
per la guàrdia armada Murauer 
Bürgergarde. S’ha de dir que 
aquest gegant Samsó mesura 
uns 6 metros d’alçada i gau-
deix del distintiu concedit per 
UNESCO de Patrimoni Cultu-
ral Immaterial de la Humanitat 
juntament amb la tipologia de 
gegants Samsó d’Àustria. S’ha 
de dir que aquests dos gegants 
era la primera vegada que visi-
taven Catalunya.
La participació d’aquesta colla 
austríaca i belga, a La Trobada 
gegantera de La Llacuna, va ser 
fruit dels intercanvis culturals 
que, els geganters i grallers de 
La Llacuna, va realitzar l’any 
2016 i 2017 respectivament els 
quals van ser molt enriquidors 
i es van assentar les bases per 
més intercanvis en un futur.
Aquest esdeveniment va donar 
el seu inici dissabte 14 de juliol 
a les 18:30h de la tarda, a la Pla-
ça Major de La Llacuna, a on va 
tenir lloc un balls de lluïment 
dels gegants Andreu d’Ancosa 
i Maria de Vilademàger de La 
Llacuna, del gegant Pierre Pau-
lus de Châtelet (Bèlgica) i del 
gegant Samsó de Murau d’Aus-
tria. La Plaça Major de La Lla-
cuna es va omplir d’encuriosits 
per veure i gaudir d’aquestes re-
presentacions culturals de dos 
països europeus amb una gran 

tradició gegantera com són Bèl-
gica i Àustria. Posteriorment, a 
la Casa de la Cultura, hi va ha-
ver una recepció oficial per part 
de l’Ajuntament de La Llacuna, 
intercanvi de records i seguida-
ment la inauguració de la expo-
sició “Un passeig per la Cultura 
gegantera belga i austríaca”. Per 
finalitzar la jornada, a les 20:00h 
a la Plaça Major, es va poder 
gaudir d’un concert de gralles 
i tabal a càrrec del Grup Pene-
desenc “els Vinardells” els quals 
van fer dansar públic i gegants.
La imatgeria va quedar guar-
dada a l’interior de l’Església de 
Santa Maria de La Llacuna.
Diumenge 15 de juliol es van 
celebrar els actes centrals de 
la XXIV Trobada de gegants i 
capgrossos de la llacuna amb 
la participació de 10 colles d’ar-
reu del territori català a més de 
la colla de Châtelet (Bèlgica), el 
gegant Samsó de Murau (Àus-
tria) amb el seu cos de guàrdia 
i la colla gegantera local. La 
programació d’aquesta jornada 
tant especial va començar a les 
09:30h amb la benvinguda de 

totes les colles assistents. A les 
11:30h hi va haver la tradicio-
nal cercavila pels carrers de La 
Llacuna fins arribar a la Plaça 
Major. Durant tot el recorregut, 
hi havia parades tècniques a 
on la guàrdia armada Murauer 
Bürgergarde realitzaven una 
espectacular representació amb 
la seva formació i els seus rifles 
històrics Mosin Nagant que són 
una recreació dels verdaders i 

XXIV Trobada de gegants i capgrossos de la Llacuna

que disparen munició de salva. 
Al voltant de les 13:00h, una 
vegada es va arribar a la Plaça 
Major, es va poder gaudir dels 
balls de lluïment de cada en-
titat gegantera participant. Els 
últims en mostrar el seu ball 
va ser el gegant Pierre Paulus 
de Châtelet i per finalitzar el 
seguit d’actuacions va fer entra-
da la guàrdia armada Murauer 
Bürgergarde, que acompanya 

el gegant Samsó de Murau, tot 
desfilant fins al punt central 
d’aquesta plaça porxada a on es 
va poder veure com, l’impressi-
onant gegant Samsó de Murau 
de 6 metres d’alçada, dansava a 
ritme del vals tocat per l’acordió 
que l’acompanya. A continua-
ció la Murauer Bürgergarde va 
realitzar les protocol·làries salu-
tacions i mostres d’agraïment i 
honor a l’alcalde de La Llacuna, 
al cap de colla dels gegants de 
la Llacuna, als portadors dels 
gegants Samsó, al representant 
de la comitiva austríaca, al po-
ble de la Llacuna i a totes les 
colles participants a la Trobada 
Gegantera. Aquest acte va cons-
tar de la formació de la Guàrdia 
armada, la preparació de les ar-
mes de Salva, paraules d’honor 
del Comandant i una disparada 
a l’aire i s’acaba amb un brindis 
amb el tradicional snap que és 
un xarrup de destil·lació caso-
lana que pot ser de whisky, co-
nyac, poma, etc.
Posteriorment van tenir lloc 
els parlaments i per finalitzar 
aquesta Trobada Internacional 
de Gegants va tenir lloc un ball 
conjunt de totes les figures.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na i l’Agrupació de De-
fensa Forestal (ADF) de 

Vallbona d’Anoia han firmat 
un conveni de col·laboració pel 
qual l’entitat es farà càrrec del 
servei municipal de vigilància 
forestal, prevenció i extinció 
d’incendis als boscos i zones 
forestals del municipi durant 
aquest 2018.
Com a part de l’acord, l’Ajun-
tament atorgarà a l’ADF una 
subvenció econòmica de 1.500 
euros per sufragar les despeses 
pròpies del seu funcionament, i 
es farà càrrec de les despeses de 
combustible ocasionades per la 
prestació del servei al municipi.
L’Ajuntament també cedeix 
de forma gratuïta uns 100 m2 

de l’espai de l’antic Cal Pitxeró 
(carrer del Raval 3-9) perquè 
l’ADF hi pugui guardar vehi-
cles, materials i equipaments, 
i es farà responsable d’aquest 
material donat que l’espai no 
disposa d’alarma de seguretat. 
De la seva banda, l’ADF es com-
promet a mantenir net i ordenat 

Vallbona firma un conveni de 
col·laboració amb l’ADF local 

aquest espai.
El ple va aprovar per majoria 
simple el conveni de col·labora-
ció entre l’Ajuntament i l’Agru-
pació de Defensa Forestal, amb 
l’abstenció del grup municipal 
d’Esquerra Republicana i el vot 
en contra del regidor de Veïns 
amb Veu. 
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PIERA / LA VEU 

Amb l’objectiu de fer 
costat als elencs te-
atrals amateurs, 

l’Ajuntament de Piera con-
voca la 42a edició del Con-
curs de Teatre Amateur, que 
començarà després de l’estiu, 
el dissabte 29 de setembre, i 
s’allargarà fins al dissabte 24 
de novembre. Les compa-
nyies seleccionades tindran 
l’oportunitat de representar 
les seves peces teatrals al Te-
atre Foment de Piera, situat al 
carrer de la Plaça 19, els dis-
sabtes de setembre, octubre i 
novembre, a les 21.30 hores.
Els elencs teatrals amateurs 
que vulguin participar ja po-
den inscriure’s mitjançant un 
correu a cultura@ajpiera.cat. 
El termini per fer-ho fina-
litza el pròxim diumenge 29 
de juliol. En el moment de 
la inscripció, les companyies 
teatrals han de proposar una 
obra en català, castellà o en 
tots dos idiomes, enviar un 
breu historial de la compa-

nyia, explicar la sinopsi de 
l’obra presentada a concurs, 
adjuntar una fotografia de 
qualitat i nomenar el repar-
timent. Els elencs teatrals 
seleccionats seran convocats 
per a concretar l’ordre de les 
representacions i en cas de no 
arribar a un acord, es proce-
dirà a fer un sorteig el diu-
menge 9 de setembre.
Els premis previstos per a 
guardonar les millors inter-
pretacions de companyies 
amateurs són tres: el primer 

Nova edició del Concurs de Teatre 
Amateur de Piera

classificat rebrà 800 euros, el 
segon posicionat aconseguirà 
700 euros i el tercer classificat 
obtindrà 600 euros. La resta 
de grups teatrals també re-
bran un premi a la participa-
ció de 500 euros. Així mateix, 
en l’acte de cloenda, que se 
celebrarà el 15 de desembre, 
es repartiran tot un seguit de 
trofeus a les següents catego-
ries: direcció, actriu, actor, 
actriu de repartiment, actor 
de repartiment, presentació 
escènica i votació popular.

PIERA / LA VEU 

En el marc del cicle Mú-
sica en Viu, el passat 
divendres dia 13 de ju-

liol els pierencs i pierenques 
van gaudir de la música de 
The Big Jamboree. La plaça del 
Peix es va quedar petita per 
rebre aquesta banda formada 
per vuit músics amb una gran 
trajectòria musical i amb una 
gran experiència damunt dels 
escenaris.
The Big Jamboree va oferir una 
gran actuació amb temes de 
rhytm & blues, jump & jive, 
jump blues i rock & roll dels 
anys 50. La formació va inter-
pretar composicions pròpies 
al costat de versions de temes 
dels anys 40 i 50. La música va 
anar acompanyada d’una dosi 

de bon humor i d’un espectacle 
visual que va fer gaudir a tots 
els assistents. Durant l’actuació 
es va convidar a tothom a una 
ampolla d’aigua o a una copa 
de cava.  
En la seva introducció, el re-
gidor de Cultura, Josep Maria 
Rosell, va recordar que aquesta 

The Big Jamboree omple 
la plaça del Peix

edició del MEV compta amb 
formacions de renom. De fet, 
divendres 27 de juliol arribarà 
a Piera La Vella Dixieland, un 
gran referent actual en el món 
del jazz. El concert es farà a 
partir de les 22 hores a la plaça 
del Peix. En cas de pluja es tras-
lladarà al Teatre Foment.

PIERA / LA VEU 

Un any més, les per-
sones propietàries 
de maquinàries agrí-

coles com tractors i remolcs 
o de vehicles especials com 
ciclomotors i quads tenen 
l’oportunitat de passar la Ins-
pecció Tècnica de Vehicles 
(ITV) al municipi. El pròxim 
divendres 20 de juliol, de 9 a 
13 hores, es farà a Mas Mar-
quet, i el dimarts 24 i el di-
vendres 27 de juliol, també de 
9 a 13 hores, es realitzarà a la 

plaça Local Social a Sant Jau-
me Sesoliveres. Així mateix, 
el dimecres 25 de juliol, es 
portarà a terme al costat del 
camp de futbol de Piera, tot i 
que aquesta jornada està es-
pecialment reservada per als 
ciclomotors.
No obstant això, abans d’apro-
par-se a fer la inspecció tèc-
nica del vehicle a un dels tres 
punts habilitats, cal que les 
persones interessades dema-
nin dia i hora a l’Ajuntament 
de Piera, mitjançant el telèfon 
de contacte 93 778 82 00.

Revisió dels vehicles 
agrícoles i especials

PIERA / LA VEU 

El passat dia 9 de juny, 
l’entitat juvenil L’Eixam 
de Piera va ser una de 

les participants en la segona 
edició de la iniciativa “Festes 
de Qualitat” que organitza el 
Servei de Joventut de l’Anoia 
dins el marc del programa 
GPS Jove (Grup de Promo-
ció de la Salut). La proposta 
pretenia assessorar les enti-
tats juvenils sobre la gestió 
i organització de festes amb 
l’objectiu de fomentar un 

ambient saludable.
Els participants han valorat 
l’experiència de manera molt 
positiva, assegurant que va 
ser molt enriquidora i els va 
servir per intercanviar punts 
de vista sobre la celebració de 
festes arreu de la comarca.
Durant la jornada, les dife-
rents entitats juvenils van 
realitzar un seguit de falques 
que s’utilitzaran en una cam-
panya de prevenció que es vol 
posar en marxa amb la inten-
ció de promoure unes festes 
segures i de qualitat.

L’Eixam, fomentant 
unes festes segures i de 
qualitat
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CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat 14 de juliol es va 
celebrar la Festa Major de 
Sant Pere de l’Arç (Calonge 
de Segarra). Jordi Casellas va 
amenitzar el ball a la plaça 

del poble, amb una molt bona 
participació. A la mitja part 
es va repartir pa amb tomà-
quet i botifarra per a tots els 
assistents. També es van sor-
tejar lots de productes, obse-
qui dels col·laboradors.

Sant Pere de l’Arç celebra 
la Festa Major

CALAF / LA VEU 

Des de fa uns seixanta 
anys, Calaf celebra una 
festa en homenatge a 

Sant Cristòfol, patró dels con-
ductors, on hi col·laboren dife-
rents persones, entitats, comer-
ços, bars i garatges de la vila.
Dissabte es va realitzar la tra-
dicional benedicció de vehi-
cles a la plaça dels Arbres a les 
18h de la tarda. Hi van assistir 
diferents cotxes, camions, mo-
tocicletes i fins i tot, cotxets de 
nadons. 
Tots els vehicles participants 
van ser obsequiats amb un 
número per a un sorteig de 2 
tortells de Sant Cristòfol, gen-
tilesa de la “Pastiseria Lionesa”, 
un val de 50 euros a gastar a la 
botiga, gentilesa de l’ES Calaf 

i un quart sorteig sopresa que 
es va fer a la mitja part del ball 
de diumenge.  A les 20h a l’es-
glésia de Sant Jaume es va cele-
brar una missa en honor a Sant 
Cristòfol i també es van estre-
nar els seus goigs.
Finalment, diumenge 15 de 
juliol es va cloure la festa amb 
un ball al passeig Santa Cala-
manda amb l’orquestra Rico 
Rico on hi van assistir cente-
nars de persones.

Reeixida festa de Sant 
Cristòfol 

MASQUEFA / LA VEU 

Aquest mes de juli-
ol han quedat deci-
dits quins projectes 

s’inclouen dins la partida 
pressupostària destinada als 
primers Pressupostos Partici-
patius de Masquefa. Després 
de tancar-se el període de vo-
tacions el diumenge 8 de juli-
ol a la nit, la proposta “Canvis 
a l’Escola Font del Roure per 
millorar els espais i la qualitat 
de l’aprenentatge. Disposar 
de recursos econòmics per 
poder desplegar les inversi-
ons derivades del procés par-
ticipatiu del centre” ha estat 
la que ha rebut més suport 
popular, amb un total de 103 
vots. El cost estimat d’aquesta 
actuació és de 25.000 euros.
Mentrestant, “Col·locar pèr-
goles i arbrat gran als jardins 
i parcs infantils de Masquefa” 
(72 vots), “Renovació de les 
noves tecnologies de les es-
coles públiques” (72 vots), i 
“Col·locar un Parkour Park” 
(46 vots) han estat els tres 
projectes restants més votats 
per la ciutadania entre el total 
de 15 actuacions referides al 
nucli urbà que se sotmetien a 
votació.
Finalment, entre les actuaci-
ons de barri la que ha obtin-
gut més suport popular ha 
estat “Millora dels camins de 
vianants a La Beguda Alta i 
plantació d’arbres per cami-
nar sota l’ombra a l’estiu” (87 
vots), per davant d’”Enjardi-
nar i habilitar un aparcament 
al descampat ubicat a la zona 
de la carretera (Punt Taron-
ja)” (63 vots).

Aquestes sis actuacions són 
les que es desenvoluparan 
amb la partida del pressupost 
municipal que s’havia re-
servat pels resultats d’aquest 
procés participatiu i que as-
cendia a 100.000 euros.
Atès que els dos projectes més 
votats referents als barris no 
superen la xifra de 40.000€ 
destinada, la comissió de se-
guiment estudiarà i valora-
rà quina actuació impulsarà 
amb la quantitat restant.

Un 3,4% dels masquefins 
exerceixen el seu dret a vot
Del 25 de juny al 8 de juliol, 
els veïns majors de 16 anys i 
empadronats al municipi po-
dien votar entre les 19 pro-
postes finalistes. Cada vilatà 
podia escollir un màxim de 
tres propostes entre els 15 
projectes referits a nucli urbà; 
i una única proposta entre les 
4 actuacions que impliquen 
els barris del municipi.
Així, un total de 237 persones 
–un 3,4% de les persones amb 
dret a vot- han fet arribar les 
seves aportacions i han emès 
un total de 761 vots –els vots 
es podien emetre a través del 
web www.masquefaparticipa.
cat o als diferents punts de 

votació telemàtica habilitats 
a l’Oficina d’Atenció al Vilatà 
(OAV) i al Centre Tecnològic 
Comunitari (CTC)-.
Durant el període de presen-
tació, els veïns van fer arri-
bar 87 propostes al consisto-
ri; i després de ser valorades 
i quantificades pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament i ser 
seleccionades –posterior-
ment- durant el Fòrum de 
Priorització, d’aquestes se’n 
van sotmetre a votació un to-
tal de 19.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, valora molt posi-
tivament les xifres de partici-
pació i assegura que “aquest 
procés participatiu ha posat 
de manifest que comptem 
amb una ciutadania plena-
ment compromesa i amb 
ganes d’implicar-se activa-
ment en la presa de decisions 
col·lectives”. En aquest sentit, 
l’alcalde avança que l’objectiu 
de l’equip de govern “és estu-
diar i consolidar noves vies i 
canals de participació directa 
per seguir apoderant els nos-
tres vilatans”.

Els masquefins escullen els projectes 
guanyadors dels primers Pressupostos 
Participatius

Un total de 237 veïns 
(3,4% del cens) han 

exercit el seu dret a vot 
per decidir com invertir 

100.000€ del capítol 
d’inversions del Pressu-

post Municipal.

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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CALAF / LA VEU 

El Tasta la plaça!!! arriba 
a la seva quarta edició, 
consolidant-se com una 

iniciativa que combina l’excel-
lent gastronomia de l’Alta Se-
garra amb la música en directe 
i el patrimoni.
Aquesta edició tindrà lloc 
demà dissabte a partir de les 
21h del vespre i es realitzarà a 
la plaça Gran de Calaf que es 
convertirà en el centre d’un se-
guit d’activitats que faran que 
es barregin olors i gustos amb 
música i bon ambient.
Una quinzena de comerços 
oferiran les seves propostes 
gastronòmiques i el músic 
Albert Gàmez serà l’encarre-
gat d’ambientar-ho amb les 
seves cançons. 
Com a novetat d’aquest any, 
el Tasta la plaça!!! es dedicarà 
a l’escriptor Manuel de Pedro-
lo, en el marc dels actes d’ho-
menatge de l’Any Pedrolo. En 
aquest sentit, hi haurà una ex-
posició de la seva obra, es faran 
lectures de textos de l’escriptor i 
es realitzarà un retrat en direc-
te a càrrec de l’artista calafina 

Marisol Franco. La pintura es 
sortejarà al final de la vetllada 
entre el públic assistent a través 
dels tiquets que hagin adquirit.
D’altra banda, com que les ac-
tivitats es realitzaran a la pla-
ça més emblemàtica de Calaf, 
on recentment s’ha inaugurat 
el projecte de les antigues bo-
tigues museu, aquestes tin-
dran els seus aparadors oberts 
perquè la gent pugui gaudir 
d’aquest tresor recuperat que 
recrea els comerços originals 
tal com eren als anys 50. A 
més, la plaça recuperarà la 
vida amb la instal·lació d’un 
bon nombre de tendals de te-
les de colors, tal i com ho feien 
les botigues d’abans. 

Com funcionarà?
Cada restaurant oferirà dife-
rents i variades propostes de 
tast. Les persones assistents ad-
quiriran uns vals amb tiquets 
per a 8 tastos a la mateixa plaça 
i els podran descanviar a cada 
parada pel plat que més els 
agradi. 
L’horari del Tasta la plaça!!! 
serà de les 20h a les 24h i no es 
necessària reserva prèvia. 

Torna el ‘Tasta la plaça!!!’ 
de Calaf

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf va 
obrir fins al 19 de juny 
un període de sol·licitud 

de beques per a llibres de text 
i material escolar. Hi podien 
optar els alumnes d’educació 
infantil, primària i secundària 
empadronats a Calaf de famí-
lies amb una situació socio-
econòmica desafavorida.
Es van presentar 85 sol·lici-
tuds que englobaven un total 
de 173 alumnes - ja que una 

mateixa família podia dema-
nar-ho per diversos fills - i 
després de la valoració dels 
serveis socials bàsics, segons 
els criteris inclosos a les bases, 
s’ha concedit l’ajut a 164 alum-
nes, descartant-ne 9. 
L’import de la convocatòria 
era d’uns 6.500€ però per tal 
de donar cobertura al màxim 
de sol·licitants que sí com-
plien amb els criteris exigits, 
s’ha atorgat ajuts del 10%, 30% 
i 40% i no del 15%, 30% o 50% 
com estava previst en un inici.

Els motius pels que s’ha dene-
gat l’ajut a 9 alumnes ha estat 
per l’incompliment dels requi-
sits segons les bases, ja que te-
nien la renda per membre de 
la unitat familiar més elevada 
dels 569,12€/mes, el cost de 
lloguer o hipoteca era superi-
or a 500 euros/mes o no havi-
en entregat la documentació 
requerida. 
Així doncs, s’han destinat un 
total de 6.778.83€ en ajuts per 
a la compra de material esco-
lar i llibres de text.

L’Ajuntament de Calaf atorga 164 
beques escolars

TEATRE / LA VEU 

Productes alimentaris, 
informació o contracta-
ció de serveis d’energia, 

finances ètiques i  comunicaci-
ons, cerveses, serveis turístics 
locals o vi de nous, són alguns 
dels productes i serveis que les 
persones que es van acostar a la 
plaça dels arbres de Calaf van 
trobar en la mostra d’entitats.
Al mateix espai desenes d’in-
fants van poder gaudir d’un ta-
ller on van conèixer les carac-
terístiques de diferents fruites 
i on es pretenia popularitzar i 
promoure el consum d’aquests 
aliments. Paral·lelament el 
productor local, Arnau Vila-
seca, va fer una xerrada/taller 
sobre l’impuls d’aquest àmbit 
econòmic.
A la tarda, a la sala d’actes mu-
nicipal, la tècnica de l’Ajun-
tament de Manlleu, Betlem 
Parés, va explicar la tasca del 
consistori osonenc en matèria 
de promoció de l’ESS, desta-

cant que aquest Ajuntament fa 
15 anys que fomenta iniciatives 
per fer créixer el sector, con-
vertint-se en un dels referents 
en aquest àmbit. Entre d’altres 
projectes, Parés va centrar la 
seva intervenció en descriure la 
tasca de la Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social i Solidà-
ria. Tot seguit la membre de la 
iniciativa de mapa col·labora-
tiu Pam a Pam, Laura Muixí, 
va explicar aquesta experièn-
cia promoguda per la XES i 
per SETEM. Aquest projecte 
de mapeig col·laboratiu neix 

com a iniciativa per visualitzar 
espais on consumir productes 
o serveis de forma conscient i 
responsable. 
La jornada va ser promoguda 
per la Mancomunitat de l’Al-
ta Segarra i l’Ajuntament de 
Calaf, i va comptar amb el fi-
nançament de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport de la 
cooperativa l’Arada i l’Ateneu 
cooperatiu de la Catalunya 
Central. La jornada va comp-
tar amb la participació del 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
AnoiaActiva.

S’explica l’Economia Social i Solidària 
a Calaf

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

G6 Ultegra Vision 119€
SPHENE Claris Lite 29€

en 21 quotes 
sense interesos

PROMOCIÓ TOUR DE FRANCE
21 ETAPES
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La VolCAT Festival creix i es disputarà 
en quatre etapes el 2019
CICLISME / LA VEU 

La VolCAT Festival tor-
narà els dies 18, 19, 20 
i 21 d’abril de 2019 a 

Igualada. Com ja és costum, 
la prova es disputarà en ple-
na Setmana Santa i seguirà 
amb el format d’una única 
seu, Igualada. Però en la pre-
sent edició hi haurà una gran 
novetat, el nombre de dies de 
competició, que passa de 3 a 4, 
a l’afegir-se una etapa, el que 
atorgarà molta més emoció a 
un esdeveniment que espera 
seguir creixent i batent rè-
cords com els 1.100 corredors 
i les més de 20 nacionalitats de 
la passada edició o les grans 
estrelles participants en cada 
edició com els Tiago Ferreira, 
Bart de Vocht, Hans Becking, 
Hector Leonardo Paez, Ric-
cardo Chiarini, Ever Alejan-
dro Gómez, Hugo Drechou, 
Ismael Ventura, Vlad Dascalu, 
Ilias Periklis, Oliver Avilés, 
Josep Betalú i tants altres, i 
en fèmines Catazina Sosna, 
Claudia Galícia, Sandra San-
tanyes, Ramona Gabriel i per 
descomptat els centenars de 
participants anònims que gau-
deixen cada any d’aquest esde-
veniment ciclista excepcional.
A això, cal afegir que serà el 
cinquè any consecutiu que la 
VolCAT reparteix punts UCI, 
sent categoria UCI S2, un fet 
important de cara a la partici-
pació internacional, tal com es 

va demostrar en l’edició 2018, 
quan el TOP 10 incloïa a set 
nacionalitats diferents.
Una de les més antigues car-
reres per etapes de Mountain 
Bike a Europa, serà fidel a la 
seva filosofia, etapes que la 
converteixen en una de les 
competicions de Mountain 
Bike més divertides i amb 
més senders del món, gràcies 
a la gran xarxa de camins en-
llaçats pels bells paisatges que 
ofereix la comarca de l’Anoia 
amb el perfil de Montserrat 
sempre de fons.
En definitiva són quatre dies 
de Mountain Bike per a tots els 
nivells. Ideal per unes vacan-
ces diferents que uneixen oci 
i esport, i que atorguen l’opor-
tunitat de viure una prova de 
Mountain Bike per etapes amb 
recorreguts espectaculars i ex-
perimentar la sensació de ser 
finisher després de quatre dies 
de gran esforç. I per als que 
vulguin provar l’essència Vol-
CAT, com sempre, hi haurà 
la possibilitat de participar en 

una, dues o tres etapes i sempre 
en dues modalitats, la PRO o la 
OPEN, més relaxada.

VolCAT Festival
I la VolCAT no acaba amb 
la carrera per etapes, el 2019 
seguirà el format Festival, i 
és que a la zona d’arribada hi 
haurà diversió per a tota la fa-
mília. Es podrà gaudir de l’es-
deveniment amb el Festival, 
que oferirà activitats infantils 
com inflables, Push Bike Trial, 
Woodpark, Pumptrack i molt 
més, perquè els més petits 
s’ho passin igual de bé que els 
grans; també trobarem la zona 
d’exposició amb diferents 
marques del sector, perquè 
puguin mostrar els seus pro-
ductes i serveis i també àrea 
d’acampada amb serveis per a 
autocaravanes.
Alhora, es disputarà el tradi-
cional Eliminator que dona-
rà espectacle amb els millors 
bikers de la general, rodant en 
un circuit tancat situat a l’epi-
centre de l’esdeveniment.

ESQUAIX / LA VEU 

Un cop finalitzada la 
temporada regular 
d’esquaix, juliol acos-

tuma a ser un mes de campus 
de tecnificació i campionats 
júnior a nivell internacional.
L’anoienc Nil Aguilera és va 
desplaçar a Amsterdam per 
jugar un dels grans tornejos 
d’estiu on hi juguen jugadors 
en edat júnior de tot el món.
L’anoienc va superar la pri-
mera ronda guanyant l’ho-
landès Lars Van Dongen 11-2 
11-6 11-6 i per tant accedia al 
quadre dels millors 32, però 

a partir d’aquí va encadenar 
4 derrotes, primer davant 3 
francesos Laszlo Godde per 
3-0, amb Nathan Oudinet per 
un renyit 10-12 14-12 6-11 
11-8,11-6 i amb Mateo Car-
rouget per 11-8 11-6 11-4. 
Finalment en la lluita pel 31è 
lloc, va cedir amb l’holandès 
Hajmler Mols per 11-9 10-12 
3-11 3-11.
Gran experiència esportiva 
i personal pel jove jugador 
del planter que l’acosta a 
veure l’enorme competiti-
vitat que hi ha en el circuit 
júnior internacional. 

Nil Aguilera, 32è al 
Dutch Junior Open

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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Tres atletes del CAI ajuden a la Selecció 
Catalana a guanyar el Campionat de 
Federacions Autonòmiques
ATLETISME / LA VEU 

La Selecció Catalana va 
assolir per 8a vegada 
consecutiva la victòria 

en la classificació conjunta 
masculina i femenina, aquest 
dissabte 14 de Juliol, al Cam-
pionat d’Espanya per Federa-
cions Autonòmiques disputat 
a les pistes del Congost de 
Granollers.
L’equip català va guanyar amb 
497 punts, per davant d’Anda-
lusia, segons amb 426,5 punts, 
i de la Comunitat de Madrid, 
tercera classificada també amb 
426,5 punts, entre 14 selecci-
ons participants.
A aquest excel·lent resultat 
hi van contribuir els atletes 

del Club Atlètic Igualada Pe-
tromiralles Cora Salas, Marc 
Sànchez i Jordi Yoshinori 
Matsuoka, que van ser selec-
cionats per formar part de 
l’equip català.
Cora Salas va assolir el 2n 
lloc i la medalla d’argent en el 
salt de llargada, amb 6,20 m., 
mentre que Marc Sànchez era 

5è en salt d’alçada amb 2,05 m. 
i Jordi Yoshinori Matsuoka, 
atleta de categoria Promesa, 
va assolir el 6è lloc en el salt de 
llargada, amb 7,11 m.
Els i les atletes catalans van 
protagonitzar una excel·lent 
actuació, guanyant 9 proves, i 
assolint 14 segons llocs i 3 ter-
cers.

ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta del CAI Petro-
miralles Cora Salas, va 
assolir dimarts, 10 de 

Juliol, un nou rècord de
Catalunya absolut en la pro-
va del Salt de Llargada, en la 
seva participació amb la Se-
lecció Espanyola Absoluta a 
l’encontre Internacional de 
Salts Itàlia - Portugal - Es-
panya, que es va dur a terme 
a Ávila, amb la participació 
dels atletes estatals capda-
vanters de les diferents espe-
cialitats.
Cora Salas assolia un nou 
rècord de Catalunya Absolut 
en el Salt de Llargada, essent 
2ª amb un millor salt de 6,44 
m., superant els 6,37 m. de la 
plusmarquista mundial Ju-
venil de Combinades Maria 
Vicente del passat 6 de Ju-
liol a Hongría, i també nou 
rècord d’Igualada, millorant 

els 6,34m. de la mateixa Cora 
Salas a Cambrils del passat 
30 de Maig.
Jordi Yoshinori Matsuoka 
participava fora de concurs 
en el Salt de Llargada masc., 
essent 6è amb un millor in-
tent de 7,48 m.
La Selecció Espanyola es va 
imposar en el triangular de 
Salts, amb 66,5 punts, per 
davant d‘Itàlia, 2ns i de Por-
tugal, 3rs

Cora Salas, del CAI, bat 
el rècord de Catalunya en 
salt de llargada

ATLETISME / LA VEU 

Cinc atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles 
van participar en les 

proves corresponents al 21è 
Miting Internacional d’Atletis-
me Ciutat de Barcelona, que 
es va dur a terme dimecres 
passat a la tarda a l’Estadi Joan 
Serrahima de Barcelona, i que 
va comptar  amb la participa-
ció de destacats atletes estatals 
i internacionals, i amb un gran 
nombre d’espectadors a les 
graderies.
Va sobresortir l’actuació dels 
migfondistes de categ. Pro-
mesa del CAI en la final B 
dels 1.500 m.ll., essent 2n 
Abdessamad Oukhelfen amb 
3’45”00 i 4t Guillem Carner 
amb 3’48”03, ambdós re-
gistres mínimes de partici-
pació per al Ct. d’Espanya 
Absolut del proper cap de 

setmana a Getafe.
El Promesa Jan Roca, era 4t a 
la Final B dels 200 m.ll., amb 
22”12 i Robert Díez era 4t en 
el salt de llargada masc. amb 
7,02 m.
La Junior Naima Ait Alibou 
era 8a en la final B dels 1.500 
m.ll., amb 4’34”87, a 87/100 
de la mínima estatal absoluta, 

ja assolida enguany per l’atleta 
del CAI. 
Els guanyadors del Trofeu In-
ternac. Ciutat de Barcelona 
foren Bruno Hortelano - Nike 
R. - amb 20”19 en els 200 m.ll. 
(1190 punts) i la irlandesa 
Ciara Maggean, amb 4’04”13 
en els 1.500 m.ll. fem. (1173 
punts).

Gran actuació dels atletes del CAI 
al Miting Internacional Ciutat de 
Barcelona

L’Ajuntament felicita 
els equips de l’Igualada 
Hoquei Línia
HOQUEI / LA VEU 

El passat 10 de juliol, 
l’Ajuntament d’Igua-
lada va acollit una re-

cepció per traslladar l’enho-
rabona als equips de l’Hoquei 
Línia Igualada (HLI) que 
aquesta temporada han asso-
lit ascensos de categoria des-
tacats. D’una banda, l’equip 
Sènior ha pujat a la Lliga Pla-
ta d’àmbit estatal després de 
protagonitzar una gran fase 
d’ascens a Valladolid el cap 
de setmana del 30 de juny i 

l’1 de juliol. I, de la seva ban-
da, l’equip Infantil va assolir 
també l’ascens a la Lliga Na-
cional de forma brillant en 
la fase decisiva, disputada en 
aquest cas a la localitat valen-
ciana de Sagunt. En tots dos 
casos, els equips de l’HLI van 
quedar primers del seu grup. 
A la trobada d’avui hi han as-
sistit els esportistes, famílies, 
tècnics i directius del club i, 
per part de l’Ajuntament, l’al-
calde, Marc Castells, la regi-
dora d’Esports, Rosa Plassa, i 
altres regidors del consistori.

MOTOR / LA VEU 

L’Ajuntament d’Igualada va 
felicitar el pilot Armand 
Monleón per haver gua-

nyat tres edicions consecutives 
del Ral·li Taklimakan, que es 
disputa a la Xina i que és con-

siderat per molts com la prova 
més exigent del calendari mun-
dial, tant per la duresa del ter-
reny com per les canviants con-
dicions climatològiques. Amb 
la seva KTM, el pilot del Moto 
Club Igualada va superar, el pas-
sat mes de juny, un total de 10 

etapes i més de 4.000 quilòme-
tres en què va haver de sobre-
posar-se a les pluges torren-
cials, les altes temperatures i 
una gran diversitat de canvis 
en l’orografia, en el que és el 
segon desert amb les dunes 
de sorra més gran del món. 

Felicitació a Armand Monleón per les 
seves victòries al Ral·li Taklimakan
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NATACIÓ / LA VEU 

E l cap de setmana del 6 
al 8 de juliol la piscina 
Sant Jordi de Barcelona 

va ser testimoni del Campionat 
de Catalunya Infantil d’estiu, 
una competició que va comp-
tar amb la participació d’un 
gran nombre de nedadors.
Els nedadors del Club Natació 
Igualada que hi van compe-
tir són la Janna Blaya, l’Aina 
Méndez i l’Andreu Bermejo ,  
les proves i els resultats del que 
van nedar són els següents:
Janna Blaya: 3a.posició i me-
dalla d’Argent en 400m lliures 
amb 4’34’18 i també en 200m 
estils amb 2.29’34, 11a.en 
200m papallona amb 1’09’50 i 
19a.en 50m lliures amb 29’58.
Comentar també que aques-
ta nedadora només va  poder 
competir el primer  dia, ja que 
estava convocada a una con-
centració prèvia al campionat 
d’Europa junior infantil d’AA-
OO que se celebrarà a Malta 
del 13 al 15 de juliol.
Aina Méndez: 22a. posició 
en 400 m lliures amb 5’04’79, 

Nedadors del CN Igualada al 
campionat de Catalunya infantil d’estiu

21a. en 200m esquena amb 
2’48’44, 16a. en 800m lliures 
amb 10’24’69, 32a. En 100m 
lliures amb 1’06’34, 13a. En 
1500m lliures amb 19’59’34, 
37a. en 100m esquena amb 
1’20’81 i 30a. en 200m lliures 
amb 2’25’19
Andreu Bermejo: 20a. posició 
en 400m lliures amb 4’34’09, 
8a. en 100m papallona amb 
1’02’52, 16a. en 50m lliures 
amb 26’92, 5a. en 200m pa-
pallona amb 2’18’31, 13a. en 

100m lliures amb 56’43, 14a. 
en 200m lliures amb 2’06’09, 
21a. en 50m papallona amb 
28’53.
Els esportistes segueixen amb 
les jornades d’entrenament,  ja 
que encara els queda per dis-
putar el Campionat d’Espanya 
Infantil d’estiu que es duran a 
terme durant els pròxims dies 
del 26 al 29 de Juliol a Madrid
Agraïm a Servisimó el seu pa-
trocini al CNI per aquesta tem-
porada.

Enric Ferrer s’endú 
un or als Campionats 
d’Espanya Màster 
NATACIÓ/ LA VEU 

El nedador igualadí de 84 
anys, Enric Ferrer i Solà, va 
participar als Campionats 
d’Espanya Màster deNatació 
a la piscina de 50 metres del 
Club Natació Reus Ploms els 
passats dies 5, 6 i 7 de juliol. 
L’Enric es va classificar com 
a campió d’Espanya, medalla 
d’or, en la prova de 200 metres 

esquena i va aconseguir dues 
medalles de plata en les pro-
ves de 100 metres esquena i 50 
metres esquena. A més, també 
es va emportar un bronze als 
relleus de 4x50 metres llisos.
L’Enric, molt animat i amb el 
suport del club Nagi, continua 
preparant-se per anar al pro-
per campionat d’Europa que 
es farà a Slovenian Alps del 2 
al 7 de setembre

El CNI al nedador 
complet de Sitges
NATACIÓ / LA VEU 

El diumenge 15 de juliol 
va tenir lloc a la piscina 
del C.N.Sitges, la com-

petició del “Nedador Com-
plet”.
És una competició que con-
sisteix a nedar els quatre es-
tils, on el guanyador és el que 
la seva suma de temps sigui 
la més petita. Els benjamins 
van fer 50m de cada estil i els 
alevins 100m. Al matí es van 
nedar les proves de papallona 
i esquena i a la tarda les de 
crol i braça.
Per part del Club Natació 
Igualada van assistir: l’Itziar, 
la Nadia, la Martina, la Laia, 
el Pavel i el Joan a categoría 
benjamí i la Jéssica, la Noa, la 
Marta, l’Aitor i el Miquel a ca-
tegoría aleví.
La jornada va anar bastant bé, 
aconseguint baixar algunes 

marques personals. Els resul-
tats van ser:
2008 femení - 2a posició Laia 
i 3ª posició Martina
2007 femení - 2a posició Itzi-
ar i 5a posició Nadia
2007 masculí - 2a posició Pa-
vel i 4ª posició Joan
2006 femení - 2a posició Jes-
sica i 3ª posición Noa
2005 femení - 9a posició 
Marta
2004 masculí - 1a posició Mi-
quel i Aitor finalment va ser 
desqualificat.
Enhorabona a tots els partici-
pants pels resultats i la bona 
imatge que van donar com 
a club. Amb aquesta com-
petició es dóna per conclosa 
aquesta temporada per als 
més petits.
Agraïm a Comercial Godó 
i Servisimó el seu patroci-
ni al CNI per aquesta tem-
porada.

Ajuntament de Castellolí

CERVESERS DE
LA COMARCA

&
FOODTRUCKS

a les 19h

a les 22.30h
ENTRADA GRATUÏTA

ENTRADA 10€ anticipada
13€ a guixeta

2
a edicio MOSTRA DE     CERVESA  A

RT
ES

AN
A 

  

EMMA GOMEZ

PRIBIZ

XARIM ARESTÉ
EL PETIT DE CAL ERIL

de les 18h
a les 02h

Entrades a la web castelloli.cat 
i a l’ajuntament

CONcerts

5e AC
US

TIC
S A L’ESGLESIA VELLA
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Janna Blaya al 
Campionat Europeu 
d’Aigües Obertes 
NATACIÓ / LA VEU 

Des del 13 fins al 15 
de juliol, es va dur 
a terme el Campio-

nat d’Europa Júnior –Infantil 
d’Aigües Obertes al circuit de 
Marsamxetto Harbour a la 
localitat de Velletta (Malta). 
La nedadora del C.N.Igua-
lada Janna Blaya hi ha par-
ticipat seleccionada per la 
Real Federació Espanyola 
de Natació, per participar-hi 
divendres dia 13 en la prova 
de 5 km. quedant primera 
nedadora espanyola i 10a de 
la general  amb un temps de 
1:02:12. També va estar se-
leccionada per nedar el relleu  
de 4x1250 metres mixtes  que 
s’havien de nedar el diumen-
ge dia 15 però finalment es va 
suspendre per les males con-
dicions climatològiques de 
vent  i molt onatge. Destacar 
també que al haver sigut la 
primera espanyola de la seva 
categoria s’ha guanyat el pas-
si directa per a participar en 

el Mundial d’Aigües Obertes 
que es celebrarà a Eliat (Isra-
el) del 7 al 9 de Setembre.
L’enhorabona per l’èxit obtin-
gut fruit de l’esforç i la cons-
tància diària i agrair també 
a la seva entrenadora Mar 
Mirabete, per saber transme-
tre-li els valors necessaris per 
aconseguir aquests resultats.

L’antic escorxador serà punt de sortida 
i arribada de la IV Alzheimer Race el 
pròxim 23 de setembre

ATLETISME / LA VEU 

La quarta edició de l’Al-
zheimer Race ja té 
data. El pròxim 23 de 

setembre l’antic Escorxador 
d’Igualada serà lloc de sorti-
da i d’arribada d’aquesta cur-
sa que destina tots els diners 
recaptats a l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer i altres 
Demències de l’Anoia (AFA-
DA). Més enllà de la recapta-
ció econòmica, l’esdeveniment 
també vol sensibilitzar i infor-
mar a la població sobre aques-
ta malaltia degenerativa de les 

cèl·lules cerebrals, que a Cata-
lunya afecta a més de 112.000 
persones. També s’aprofitarà 
l’Anella Verda Fluvial d’Igua-
lada per conscienciar de la ne-
cessitat de reforçar els hàbits 
saludables i facilitar la pràcti-
ca esportiva.
En l’acte de presentació també 
es va informar de la recaptació 
final de l’edició del 2017, que 
va pujar fins a 3.214 euros.
La inscripció ja està oberta i 
es pot efectuar per Internet a 
través del web www.cssi.cat/
alzheimerrace. També es pot 
fer presencialment a l’Hospital 

de Dia Sant Jordi.
Té un preu base de 10 euros 
per persona per a tots els cor-
redors i caminants, tot i que és 
gratuïta per als nens menors 
de 10 anys d’edat que partici-
pin a la caminada. Tots els ins-
crits rebran un lot d’obsequis 
i tots els majors de 10 anys 
rebran una samarreta tècnica 
Tuga amb el logo de la cursa.

Dia Mundial de l’Alzheimer
L’activitat forma part de la 
commemoració del Dia Mun-
dial de l’Alzheimer, que se ce-
lebra cada any, el 21 de setem-
bre, i que a Igualada compta 
amb activitats organitzades 
per l’Hospital de Dia Sant 
Jordi del CSSI i l’AFADA, que 
reuneixen esforços per tal de 
sensibilitzar a la ciutadania 
sobre aquesta malaltia. Tam-
bé realitzen activitats el CSA, 
l’ICS, la Fundació Sant Josep, 
l’Agència de Salut Pública i 
l’Ajuntament d’Igualada, tots 
ells membres del grup GIA 
que impulsa els dies mundials.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Pels voltans de la ciutat 
alpina francesa de Au-
ron, molt a prop de la 

frontera amb Itàlia, es va dis-
putar la cinquena, de fet és la 
sisena doncs al Japó es dispu-
taren dues, prova pel campio-
nat del món a l’aire lliure.
El pierenc Toni Bou amb 
la Honda fou el guanyador, 
per davant dels dos pilots 
de GasGas Jeroni Fajardo i 
Jaime Busto. Al finalitzar el 
trial francès el pilot anoienc 
comentava: “La primera vol-

ta ha anat bastant bé i fins a 
les últimes zones de la segona 
volta tenia opcions a pujar al 
podi. Estic molt content amb 
el meu pilotatge, aquestes úl-
times setmanes hem treba-
llat molt dur amb tot l’equip 
Montesa Honda Team. Ara 
estic més còmode i tinc més 
confiança. Estic molt content 
de tornar a ser competitiu”.
A falta de tres proves pel fi-
nal del campionat, Bou l’en-
capçala còmodament. Aquest 
cap de setmana Bèlgica aco-
llirà l’avant-penúltima prova 
d’aquest campionat.  

Triomf cap i cua (101) 
de Toni Bou al trial de 
França

81 equips, un nou rècord en el 15è 3x3 
de futbol de Calaf
FUTBOL / LA VEU 

E l futbol 3x3 va tornar a 
convertir-se en el gran 
protagonista del 12 al 

15 de Juliol a Calaf on es va 
celebrar la 15a edició del 3x3 
- 11è Memorial Jordi Borràs 
que organitza la Penya Bar-
celonista de Calaf i Comarca.
S’hi van inscriure un total 
de 81 equips, 5 més que en 
l’anterior edició, on ja s’ha-
via assolit el rècord amb 76 
equips. En total, hi van par-
ticipar 368 jugadors - entre 
306 homes i 62 dones - i es 
van disputar més de 43 hores 
de joc. Cal destacar el bon 
temps durant les 4 jornades 
que va garantir que el ca-
lendari no s’hagués d’alterar 
com en l’anterior edició per 
culpa de la pluja
Els partits van començar el 
dijous a la tarda on les cate-
gories inferiors van donar el 
tret de sortida amb els pri-
mers partits de lligueta. Di-
vendres, els més petits van 
inaugurar la segona jornada 
i ja cap al vespre, va ser el 
torn de la categoria femenina 
i dels sèniors.
El diumenge al matí, van co-
mençar les hores decisives on 
els més petits ja disputaven 
les fases finals, juntament 
amb la categoria veterans. A 
primera hora de la tarda va 

ser el torn de les eliminatò-
ries sèniors i de les primeres 
finals de les categories infe-
riors. Cal destacar la gran 
igualtat entre tots els partici-
pants, ja que moltes elimina-
tòries es van haver de decidir 
des del punt de penal.
Cap a 2/4 de 8, va ser l’hora 
de la gran final de la cate-
goria sènior que va enfron-
tar l’equip del KeDiví-Fun-
cat-Monkeys i els England, 
una final molt disputada on 
els primers es van imposar 
per 3 a 1, amb dos gols d’Isi 
Marsiñach. Després va ser el 
torn de l’entrega de trofeus, 
l’alcalde de Calaf i regidor 
d’Esports, Jordi Badia, i el 

president de la Penya Barce-
lonista de Calaf i Comarca, 
Edgar Cardona, van ser els 
encarregats de fer l’entrega 
als tres primers classificats 
de cada categoria.
Pel que fa al premi al millor 
jugador, que arribava a l’on-
zena edició i que es va lliurar 
en record a Jordi Borràs, va 
recaure en Isidre Marsiñach, 
jugador de l’equip vence-
dor del torneig i guanyador 
d’aquest premi per segon any 
consecutiu. Els encarregats 
d’entregar-li el trofeu van ser 
els pares d’en Jordi, la Maria 
Àngels Espinassa i en Pere 
Borràs, acompanyats dels 
seus dos néts Jordi i Aran.

TRIATLÓ / LA VEU 

Anna Noguera va aca-
bar en desena posi-
ció en el campionat 

del món de llarga distància 
que es disputava avui a Fyn, 
Dinamarca. La igualadina va 
finalitzar el recorregut de 3 
km nedant, els 120 km en 
bici i els 30 km corrent amb 
un temps de 6 hores 15 mi-
nuts i 47 segons, quedant-se 
a 25 minuts de la guanyado-
ra, la danesa Helle Frederik-
sen.
En declaracions a La Veu, 
Noguera es mostrava “molt 

contenta amb el resultat per-
què no esperava estar tant 
endavant” i afegia que “he 
pogut treure tot el rendi-
ment que tinc ara mateix i 
crec que aquest desè lloc és 
un premi per mi i una mo-
tivació per seguir entrenant”.
La igualadina, destacava la 
dificultat del tram aquàtic, 
ja que estava ple de medu-
ses “que per sort no ens van 
picar” i l’aigua estava molt 
bruta. Aquest fet, va provo-
car que tingués dificultats 
per ingerir menjar durant 
els 120 km en bicicleta, però 
tot i això les sensacions en 

aquest sector també van ser 
positives. Finalment en els 
30 km de cursa, l’Anna No-
guera ha pogut mantenir la 
10a posició que ocupava a 
l’inici d’aquest últim tram de 
la prova i s’ha quedat a poc 
més d’un minut d’una vui-
tena posició que ha lluitat 
fins el final però no ha pogut 
aconseguir.
Després del seu primer cam-
pionat del món, l’atleta s’aga-
farà uns dies de descans per 
després tornar a entrenar i 
preparar-se pels campionats 
d’Espanya que es celebraran 
a finals d’agost a Pontevedra.

Anna Noguera acaba 10a en el campionat del món de triatló

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

93 804 24 51 - 671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a 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



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine AteneuForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 26/7/2018.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la 
butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs 
limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  
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MÚSICA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
les Coves de Montser-
rat, a Collbató, acolli-

ran la XIII edició del GONG, 
el festival dedicat als nous sons 
i compromès amb les músiques 
del món. Aquest festival de 
música proposa una experièn-
cia única a l’interior de Mont-
serrat, un espai màgic amb una 
acústica natural excel·lent.
L’escenari principal del festival 
és l’interior de les Coves de 
Montserrat, la sala anomena-
da ‘La Catedral’, -per les seves 
dimensions-, un auditori natu-
ral amb una excel·lent acústica, 
per les formes sinuoses de les 
seves parets. A més, el festival 
compta amb un segon esce-
nari, la Terrassa del Gong, un 
espai obert a la mateixa mun-
tanya des d’on es té una magní-
fica panoràmica del Parc Natu-
ral de Montserrat i fins al mar. 

L’interior de la muntanya de 
Montserrat és una caixa de res-
sonància on l’energia de la ma-
teixa muntanya i les vibracions 
dels instruments transformen 
a qui hi és present. Músics i pú-
blic, en aquestes circumstànci-
es, entren en un estat, en una 
vibració, difícilment compara-
ble a altres indrets.

El concerts
La sala de la Catedral, a l’inte-
rior de les Coves del Montser-
rat, acollirà el concert Mystica 
del quartet Airun, un viatge 
musical i poètic a l’origen de 
l’experiència  mística i a les se-
ves manifestacions al llarg de la 
història, amb personatges com 
Ramon Llull, Santa Teresa i al-
tres místics... i  l’espectacle de 
dansa i música Itimad, de Nur 
Camerata & Cia. Un Sol Traç, 
una trobada entre les arrels an-
dalusins i l’avantguarda, amb 
música del reconegut músic 

Torna el Gong, festival de noves sonoritats, 
a les Coves del Salnitre

Pedro Burruezo.
La Terrassa del GONG 2018 
rebrà el concert del cantautor 
Ferran Palau, que presenta-
rà el seu disc Blanc, i del dúo 
Sarva Mangalam, que, amb 
Mant-Serrat, fusionarà els 
cants de les muntanyes sagra-
des del Nepal amb la muntanya 
màgica de Montserrat. 

Enguany, la Terrassa del 
GONG aportarà una experi-
ència gastronòmica de la més 
alta qualitat, amb el servei de 
restauració Happy Foods Eco 
Friendly, guanyador del pro-
grama de TV3 Joc de Cartes, 
que oferirà productes gastro-
nòmics de proximitat amb la 
filosofia slow food.

El GONG 2018 es complemen-
ta amb les activitats d’Inspira 
Montserrat, www.inspira-
montserrat.cat, que ofereix un 
munt d’experiències per a un 
estil de vida conscient i respec-
tuós amb la natura, amb tallers 
de preparació de productes i 
menjars naturals, i xerrades, 
entre moltes altres activitats.

MÚSICA / LA VEU 

Els Festivals Alta Segar-
ra es traslladen aquest 
proper cap de setmana 

a Veciana, concretament a l’ex-
terior del Casal La Salle de Pa-
reres, on es viuran dues noves 
nits de música, divendres amb 
l’espectacle Tossudament Llach 
i l’endemà amb La Folie. El fes-
tival va donar el tret de sortida 
de la tercera edició a Castellfo-
llit de Riubregós, on el passat 
cap de setmana van actuar-hi 
Andrea Motis i el duet format 
per Maria Arnal i Marcel Ba-
gés.
L’estrena va arribar divendres 
de la mà d’Andrea Motis, Joan 
Chamorro i Josep Traver que 
van  presentar-nos Emotional 
Dance, el darrer disc d’aquesta 
jove promesa. La trompetista i 
cantant va combinar a la per-
fecció els dos instruments, veu 
i trompeta, per enlluernar el 
públic congregat a Santa Maria 
del Priorat.
El jazz va dominar el concert, 
amb Joan Chamorro, al con-
trabaix i al saxo tenor, i Josep 
Traver, a la guitarra, però el trio 
també hi va aportar peces de 
swing, bossa nova i fins i tot un 
bolero. El bis final va servir per 

fer una picada d’ullet a un altre 
dels grups dels Festivals, Els 
Amics de les Arts, fent una ver-
sió molt personal de Louisiana.
L’endemà dissabte, Maria Arnal 
i Marcel Bagés van prendre el 
relleu amb un concert vibrant 
durant el qual van repassar tots 
els temes del seu primer llarga 
durada, 45 cerebros y 1 corazón. 
El duet del moment va sorpren-
dre el públic, arribat d’arreu de 
la geografia catalana, amb un 
concert contundent, un direc-
te amb molta força aconseguit 
gràcies a la perfecte unió entre 
la veu de la cantant badalonina 

i la guitarra del músic de la Ri-
bera d’Ebre.
 
Un homenatge molt especial
El segon cap de setmana dels 
Festivals comença aquest di-
vendres, 20 de juliol amb Tos-
sudament Llach, el vuitè treball 
de la Simfònica de Cobla i Cor-
da de Catalunya, guardonat 
amb el Premi Enderrock per 
votació popular al millor disc 
de música clàssica del 2016. Un 
recull antològic de la trajectò-
ria de Lluís Llach des dels seus 
inicis als escenaris fa 50 anys.
Amb aquest espectacle la sim-

fònica fa el seu petit “homenat-
ge a una gran obra que, per la 
seva bellesa, calidesa, sensibi-
litat i transcendència, ha ins-
pirat tantes persones”, explica 
el president executiu de Metal-
quimia, Josep Lagares, afegint 
que “aquest treball vol ser so-
bretot una mostra de gratitud 
i reconeixement a la persona, 
al músic, al poeta, al mestre, al 
patriota que tantes vegades ens 
ha ensenyat el camí”. 
A banda de la mateixa forma-
ció de la Simfònica de Cobla i 
Corda de Catalunya, es comp-
tarà amb la col·laboració de les 

cantants Beth Rodergas i Elena 
Gadel, que ja han actuat en an-
teriors concerts amb la Simfò-
nica i que en aquest ocasió po-
saran veu a les grans cançons 
del cantautor de Verges. 
 
La Foliecitat
L’endemà dissabte, el públic de 
l’Alta Segarra podrà descobrir 
que és la Foliecitat amb La Fo-
lie, la  banda encapçalada per la 
veu de Paula Giberga i la gui-
tarra d’Andreu Roig. Després 
de debutar al 2016 amb un disc 
titulat Traficants de somnis, el 
segon llarga durada del grup 
els ha servit per convertir-se 
en els guanyadors del Premi 
Enderrock de la crítica al grup 
revelació del 2017. Cançons 
optimistes, felicitat a ritme de 
pop i molta alegria és el que 
transmeten en el seu directe els 
barcelonins La Folie.
Només cal escoltar el single “A 
foc lent” per comprovar-ho, 
que a la vegada és la manera 
com el grup barceloní entén 
el seu procés. Poc a poc, sense 
pressa, però assaborint cada 
moment que la música els 
dona l’oportunitat de gaudir. 
En aquest treball la potència 
ha guanyat terreny conquerint 
territoris encara mai explorats.

Andrea Motis i el duet Maria Arnal i Marcel Bagés 
signen una gran arrencada dels Festivals Alta Segarra
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EDUARD CREUS

“Jardí vora el mar” de Mercè Rodoreda 

E l segon llibre triat per aquesta trilogia literà-
ria dedicada als ambients marítims i costa-
ners, és el clàssic de Mercè Rodoreda Jardí 

vora el mar.
Aquest llibre explica la història de la família Bohi-
gues, que passen els estius a una casa d’estiueig de la 
costa. La Rosa-Maria i el Francesc (amos de la casa) 
passaven els estius amb uns amics, l’Eulàlia i el Se-
bastià. La Rosa-Maria es queda embarassada, però 
perd el fill. Un tal senyor Bellom compra el terreny 
veí a la casa i se’n construeix una, i posteriorment va 
a passar-hi també els estius. Un dia, els pares de l’Eu-
geni (un antic amic i veí de la Rosa-Maria), la van a 
veure perquè no saben res del seu fill des de fa molt 
de temps, però no arriben a parlar amb ella i se’n van. 
Al final, resulta que la Maribel (una filla del Bellom, 
que s’instal·la a viure amb ell) es casa amb l’Eugeni, 
que acaba morint a la platja. L’hivern següent, la Ro-
sa-Maria casi no surt de casa, a causa de la mort de 
l’Eugeni, i decideixen vendre la casa d’estiueig per no 
haver-hi de tornar. El Bellom s’acaba casant amb la 
Miranda, una cambrera dels Bohigues.
L’obra té una estructura lineal, puix que segueix un 
ordre lògic. El llibre està dividit en els sis capítols, ca-
dascun d’ells equivalent als 6 anys en què se succeeix 
la història. La narració ens la fa el que va ser el jar-
diner de la casa.  Hi ha moments on els personatges 
expliquen els seus records, però sense trencar la cro-
nologia de la història, ja que ells, mentrestant, van 
fent comentaris i l’acció continua. Pel que fa a l’estil 
narratiu, Jardí vora el Mar està explicat en primera 

persona. Com he dit abans,  el narrador és el jardiner 
de la casa. No obstant això, no és pot considerar un 
narrador omniscient, ja que no sap què pensen, què 
volen, què senten... els altres personatges. 
Tota la història es desenvolupa durant els sis estius, 
que la família Bohigues passa a la casa situada en 
un localitat de la costa. És una mansió molt gran, 
que entre d’altres estances posseeix  una sala d’estar 
amb grans finestrals que donen al jardí. Aquest jar-
dí envolta tota la casa, en ell hi ha plantats un gran 
nombre d’arbres, i com no podia ser d’altra mane-
ra compta amb vistes al mar i unes escales que van 
directament a la platja. L’estil emprat per Rodoreda 
per explicar-nos aquesta història és exquisidament 
descriptiu, i en alguns paràgrafs el llenguatge és del 
tot poètic. 
Tots els personatges, tant els principals com els se-
cundaris estan molt ben aconseguits. Cadascun es 
caracteritza pel seus sentiments i les seves idees, No 
són potser una novetat, car l’escriptora n’ha utilitzat 
de similars en d’altres narracions. Però atès el temps 
en què es va escriure aquesta història, ells són l’ar-
quetip de la societat benestant de llavors. 
Aquesta novel·la té un final  obert, ja que la història 
continua per moltes bandes. Pel que fa al jardiner, 
sembla que la seva vida comenci una segona etapa, 
molt diferent a la viscuda fins ara. I pel que fa als 
altres personatges, a tots els ha canviat molt la vida 
aquests sis anys, i a partir d’ara viuran altres històri-
es a altres llocs. El senyor Bellom s’ha casat amb la 
Miranda i a partir d’ara viatjarà molt més; els senyo-

rets venen la casa del mar i van a viure a Barcelona 
(símbol bastant important, ja que la casa d’estiueig, 
i les coses que hi han passat. L’Eulàlia s’està fent una 
important pintora i cada vegada va agafant més pro-
tagonisme. Comença a ser coneguda mundialment 
per les seves pintures. 
Tot i que l’obra és un monòleg, les seves línies no fan 
dubtar ni un moment de la grandesa de Mercè Ro-
doreda com escriptora. Llegint Jardí vora el mar, t’en-
vaeix  una dosi d’optimisme. El seu lèxic és ric e im-
mens, no és doncs d’estranyar que aquest llibre formi 
part de l’elenc dels clàssics de la literatura catalana. 
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La saga eròtica Calen-
dar girl, d’Audrey Car-
lan, i la intriga famili-

ar El llibre dels Baltimore, del 
suís Joël Dicker, han estat 
les novel·les més presta-
des en el primer semestre 
d’any a la Biblioteca Central 
d’Igualada. 
El segon lloc d’aquest ràn-
quing l’ocupa La senyora 
Stendhal, de Rafael Nadal, 
seguit de Puerto escondido, 
de María Oruña, i d’un altre 
autor català, Ramon Solsona, 
Allò que va passar a Cardós. 
També van acumular una 
vintena de préstecs Los ritos 
del agua, primer volum de 
la trilogia policíaca d’Eva 
García Sáenz de Urturi am-
bientada al País Basc; Ori-
gen, de Dan Brown, i La fi-
lla del capità groc, de Victor 
M. Amela.
Aquestes dades constaten 

els gustos lectors dels usu-
aris de la Biblioteca, amb 
preferència pel gènere negre 
i policíac, el gènere eròtic i 
els autors de casa nostra. Pel 
que fa als joves, la fantasia, 
els mons distòpics i les his-
tòries d’amor triomfen. Així, 
en aquest primer semestre de 
2018 l’autora més prestada 

ha estat Katharine MacGee, 
amb els dos volums de la 
saga distòpica La planta mil 
i Vertigen. La segueixen en 
nombre de préstecs les no-
vel·les romàntiques Mentre 
t’esperava, de Kate Eberlen, 
I Love you d’Estelle Maska-
me. Les aventures quotidia-
nes d’una colla d’amics a Hot 
dogs, de Care Santos, ha estat 
un altre dels llibres més pres-
tats, així com la saga de Vic-
toria Aveyard La reina roja, 
que combina fantasia, histò-
ria i aventures.
En pel·lícules el primer lloc 
del rànquing és per al musi-
cal La La Land la ciudad de 
las estrellas, seguida de la re-
eixida La luz entre los océa-
nos, l’adaptació del llibre de 
M.L Sterman. I pel que fa 
als còmics per adults desta-
quen Ataque a los titanes i els 
manga de Tokyo Ghoul i la 
història futurista de Saga, de 
Brian K. Vaughan.

Audrey Carlan, Joël Dicker i Rafael 
Nadal, els autors més prestats a la 
Biblioteca de gener a juny

POESIA / LA VEU 

Des del Cafè de l’Ate-
neu Igualadí amb el 
suport dels Amics de 

l’Ateneu Igualadí i l’Ajunta-
ment d’Igualada, aquest estiu 
l’Associació Cultural Galàxia, 
entitat sense ànim de lucre 
d’Igualada, ha programat di-
ferents activitats relaciona-

Poesia i música a l’hora 
del vermut al Jardí 
Prohibit de l’Ateneu

des amb la música i la poesia 
al Jardí Prohibit de l’Ateneu 
Igualadí. Entrada és lliure 
amb taquilla inversa. 
Aquest diumenge 22 juliol, a 
partir de les 12 i fins 2/4 de 
2 del migdia tindrà lloc una 
JAM Galàctica de Poesia i 
Música a l’hora del vermut.
Animeu-se a venir a recitar i 
a cantar un parell de temes. 
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La Biblioteca Central 
d’Igualada ha estrenat un 
nou espai pensat sobretot 

per als joves que s’adapta a la 
nova cultura visual que preval 
als nostres dies. En aquesta sala 
situada a la planta baixa, s’hi 
han instal·lat uns metacrilats 
de gran format i diversos vinils 
il·lustrats al mobiliari, que re-
presenten la tipologia de docu-
ments que hi ha: cinema, músi-
ca, còmics i novel·la juvenil.
El projecte de renovació s’ha 
fet en estreta col·laboració amb 
l’Escola Municipal d’Art i Dis-
seny Gaspar Camps ja que es va 
demanar propostes de disseny 
als alumnes de Gràfica publici-
tària i va ser coordinat pel pro-
fessor Aureli Sendra. En un pri-
mer moment es van presentar 
diversos projectes i finalment 
el projecte de disseny i retola-
ció escollit va ser el de l’alumna 
Gisela Montes. Seguint aquest 
projecte, es va demanar a cinc 

dissenyadors gràfics igualadins 
que fessin les il·lustracions: Nil 
Morist, Patricia Picón, Xavier 
Mula, Albert Vendrell i Jaume 
Enrich, en són els autors.
Des de la mateixa Biblioteca 
Central i el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament, segons ha explicat 
aquest dimecres el regidor Pere 
Camps, es considerava que, des-
prés de tants anys, tocava reno-
var aquesta sala, coneguda com 
a sala Beatles, i adaptar-la a les 
noves tendències del segle XXI, 

La Biblioteca Central estrena un nou 
espai especialment orientat als joves

així com donar-li un aire jove i 
modern. Aquesta transforma-
ció s’ha volgut fer aprofitant el 
talent que hi ha a la ciutat i per 
això es va pensar de seguida en 
demanar la col·laboració dels 
alumnes de la Gaspar Camps.
Amb aquesta nova retolació 
es farà també més visible i ac-
cessible el fons de la Bibliote-
ca. D’una banda aquí hi ha les 
novel·les juvenils, que arriben 
a 3.172 exemplars, de tots els 
gèneres literaris diferents. Tam-
bé ocupen un espai destacat els 
còmics per joves i adults, amb 
1.700 volums. Pel que fa a la 
col·lecció del cinema –la Bibli-
oteca disposa actualment de 
2.600 pel·lícules per al préstec– 
s’hi han fet millores importants 
com la col·locació de pictogra-
mes temàtics als lloms de les 
pel·lícules, que en faciliten la 
localització per part de l’usuari. 
Finalment la col·lecció de músi-
ca ocupa la part dreta de la sala 
i hi destaca l’apartat dedicat als 
músics locals, de tots els temps 
i tots els estils.

MÚSICA / LA VEU 

El Festival Jardins Mu-
sicals neix a Piera amb 
l’objectiu d’oferir una 

nova proposta cultural amb 
vocació de continuïtat i projec-
ció nacional i internacional.
En aquesta primera edició, 
ofereix tres concerts de reper-
tori clàssic en dies consecutius 
(19, 20 i 21 de juliol). El primer 
-ahir dijous-  i l’últim són dos 
recitals lírics a càrrec de veus 
destacades amb acompanya-
ment de piano, mentre que el 
central serà un espectacle de 
ballet amb música en directe 
a càrrec d’un quartet de corda 
amb flauta travessera.
Els concerts tindran lloc en 
els jardins de tres cases que 
formen part del patrimoni ar-
quitectònic de Piera. Per tant, 
pretén també descobrir espais 
d’especial interès arquitectònic, 
els quals són d’accés restringit 
la resta de l’any, perquè són 
d’àmbit privat.
Els concerts seran presentats 
per Marcel Gorgori i Roger 
Alier i després de cada espec-
tacle, els artistes i els presenta-
dors compartiran una tertúlia 
i la fresca d’un vespre d’estiu. 
Els organitzadors de l’esdeve-
niment són l’Associació Piera 
Cultura Segle XXI, integrada 
per persones vinculades a Pie-
ra i amb finançament estricta-
ment privat.

Els concerts
Avui divendres, segon concert 

del festival es podr``à gaudir 
d’El Trencanous de Txaiko-
vski. Amb el propòsit de treu-
re els millors ballets dels grans 
teatres i acostar-los a emplaça-
ments més propers al públic, 
“El Trencanous” de Txaikovski 
ha estat acuradament arranjat 
per a ser tocat en format de 
cambra, és a dir, amb un quar-
tet de flauta i cordes. L’especta-
cle es podrà veure, a les 10 del 
vespre, a la Torre Solana (pas-
seig Prat, 12).
I demà dissabte, també a les 
10 de la nit, però a Cal Victor 
Riu (c. Sant Bonifaci, 18) es 
podrà gaudir d’una Gala lírica 
amb una selecció d’àries i duets 
d’òpera i sarsuela que inclou al-
gunes de les partitures més fa-
moses de tots dos gèneres. La 
proposta que han dissenyat el 
baríton Àngel Òdena i la so-
prano Sara Blanch parteix d’un 
programa musical que alterna 
Giménez i Nieto, Verdi i More-
no Torroba.

Neix a Piera el Festival 
Jardins Musicals

L’home a la Lluna

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Avui, 20 de juliol, fa exacta-
ment 49 anys que l’home ar-
ribà a la Lluna. Els astronau-

tes de l’Apolo XI, Neil Armstrong i 
Edwin Aldrin, allunitzaren al satèl·lit 
de la Terra, en aquell dia de 1969, 
mentre Michael Collins els esperava 
a la nau Columbia. Milions de per-
sones ho seguírem, en directe per la 
televisió -encara en blanc i negre- 
embadalits per la gesta que, alguns, 
qüestionaren.
EEUU. Van emetre un segell com-
memoratiu, dissenyat per Paul Calle; 
modelat per Robert J. Jones i gravat 
per Richard Felver i Albert Saavedra. 

La planxa matriu fou portada i dipo-
sitada a la Lluna, on van matasegellar 
un sobre especial. Es van emetre 120 
milions d’exemplars, de 10 centaus de 
dòlar. La seva mida fou de 45’72 x18’9 
mil·límetres. En ell s’hi dibuixà un as-
tronauta baixant de la càpsula Aquila, 
i al fons es divisa la Terra.
Es podien sol·licitar a Postermaster, 
a Washington i els trametien ma-
tasegellats amb data del primer dia 
d’emissió. Nosaltres en demanarem, 
i en rebérem quatre.
Es feren, també, reproduccions, en 
or i plata, per a numismàtics col-
leccionistes. 



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Els 75 anys dels Gegants de la Ciutat, els grans 
ambaixadors o reis d’Igualada

L ’Ajuntament d’Igualada dedica, des d’aquest 
passat 14 de juliol, el seu Espai “Igualadi-
níssim” (ubicat al vestíbul del consistori) als 

Gegants de la Ciutat, amb motiu dels seus 75 anys 
de la seva existència. A l’acte d’inauguració d’aques-
ta mostra d’homenatge hi van assistir, entre altres, 
representants de l’Associació Cultural Dessota, l’al-
calde d’Igualada, Marc Castells, i el regidor de Pro-
moció Cultural, Pere Camps. Paral·lelament, per a 
aquesta commemoració que inclou també els Nanos 
-Nen i Nena- Dessota, com a gestors de la Imatgeria 
igualadina, va organitzar una plantada de gegants de 
distints municipis, a més d’una cercavila i una pre-
sentació de balls al parc de l’Estació Vella; una es-
plèndida exposició de la gran riquesa del món de la 
Imatgeria a Casa Nostra.
Aquesta parella de gegants, considerats els vertaders 
ambaixadors d’Igualada, són una realització del taller 
El Ingenio de Barcelona i va ser adquirida per 9.500 
pessetes a la Sastreria teatral Casa Paquita, també de 
Barcelona; essent presentada públicament per a la 
celebració de la festa de Corpus del 1943. D’alesho-

res ençà, en tant que rei i reina, han 
estat els representants  de la ciutat en 
tots els seus festejos i esdeveniments 
religiosos, a la vegada que han viatjat 
per tot Catalunya, l’Estat espanyol i 
més enllà de les nostres fronteres. 
Els darrers anys, els gegants es tro-
baven en un situació d’un important 
deterior sigui en la seva pròpia es-
tructura sigui per la seva policromia; 
i, a proposta de Dessota i del mateix 
Ajuntament es va fer realitat, fa un 
parell d’anys, tot una operació de res-
tauració en la línia de recuperar els 
autèntics semblants originals, alho-
ra que es procedia a la construcció 
d’uns cossos i braços més resistents 
i més àgils per a ser transportables. 
Tanmateix, des del 2013 han incor-
porat un nou vestuari, dissenyat per la Susana Mal-
donado i inspirat en els colors –blau, blanc, vermell 
i daurat- de l’escut de la ciutat, amb teles de vellut 
embellides amb pell i punt, tot conservat trets carac-
terístics de l’Edat Mitjana. I, des del 2016, els repre-
senten dues noves danses: una és anònima i l’altra del 
Lluís Ardèvol, amb música d’Aniol Noguera, a mode 
de vals i corranda.
Un breu passeig per la història de la Imatgeria igua-
ladina ens descobreix una Igualada en tant que ciutat 
amb una llarga tradició festiva, en què els actuals ge-
gants -construïts després de la Guerra Civil a causa 
del mal estat dels anteriors-  amb els seus 75 anys, 

s’apropen a la fesomia d’un rei i una reina: ell, amb 70 
kg., i ella, amb 65 kg., i una alçada de  3,80 metres; a 
més de ser mereixedors de diversos reconeixements 
pels seus balls i per la seva majestuosa bellesa. Aquell 
mite omnipresent a l’imaginari col·lectiu de diferents 
societats, que és un gegant o una geganta, també ha 
escrit unes primeres pagines de la història dels nos-
tres gegants a Igualada segons fonts de l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia, de l’any 1603. D’antuvi, les figures 
representaven personatges d’escenes bíbliques; però, 
amb el temps, els gegants van anar convertint-se en 
unes figures ben vestides i enjoiades que feien gala 
de qualsevol festeig
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Un programa que s’ho 
valia, amb uns intèr-
prets de gran projec-

ció i un lloc únic en la nostra 
geografia van configurar la nit 
del 14 de juliol com una de les 
memorables de la història de  
les Nits Musicals de la Brufa-
ganya.
Els intèrprets, la soprano Ele-
na Copons, el Cor Lieder Cà-
mera, Marc de la Linde, viola 
de gamba, Roger Azcona, con-
trabaix i Joan Seguí a l’orgue, 
tots dirigits per  Eduard Vila 
i Perarnau, van omplir el san-
tuari d’una música plena de 
color i de pau amb una obra 
exultant de bellesa.
El programa, que commemo-
ra els 400 anys del naixement 
del compositor Joan Cererols, 
estava format exclusivament 
per obres d’aquest músic de 
l’Escola Montserratina, amb 

la interpretació de les Ves-
perae & Antiphonae Beatae 
Mariae Virginis, obra que fou 
intepretada seguint l’ordre li-
túrgic d’aquesta pregària de la 
Litúrgia de les hores: sis salms, 
tots introduïts per antífones 
en cant gregorià, l’himne, Ave 
Maria Stella i finalment el 
Magnificat. Completà la pre-
gària la Salve Regina, cantada 
a vuit veus i que, amagats dar-

rere el cortinatge que envolta 
Sant Magí, un petit cor feia 
l’efecte d’eco. 
Les darreres tres obres foren 
les antífones corresponents 
a cada cicle de l’any litúrgic: 
Alma Redemptoris Mater, Ave 
Regina Caelorum i Regina 
Coeli, totes a vuit veus, ja sen-
se la soprano solista.
Elena Copons és una de les 
veus més reconegudes inter-

La nit del 14 de juliol, una de les memorables de la 
història de  les Nits Musicals de la Brufaganya

nacionalment en el camp de 
la lírica, tant en el camp del 
lied com en l’òpera i ha actuat 
en diversos escenaris de tot el 
món, al costat dels més pres-
tigiosos directors. És una veu 
càlida i potent, que sap mati-
sar, acolorir, entrar dins del 
cor perfectament, sense crear 
excés de protagonisme. I és 
això el que demanava l’obra 
que es va interpretar i la so-

prano Elena Copons ho va do-
nar des del començament.
Coneixem el Cor Lieder Cà-
mera des dels seus inicis i des 
d’aleshores els seus successius 
directors han sabut donar al 
cor un color propi, unes veus 
càlides i un fraseig treballat 
que distingeix aquesta forma-
ció. Un cor versàtil, capaç de 
cantar tant obres actuals com 
clàssiques o populars, que tro-
ba en cada obra l’estil adequat. 
Així, va donar un color i vida 
a l’obra de Cererols.
El director del Cor Lieder Cà-
mera, Eduard Vila,  va saber 
donar un estil propi a les Ves-
pres de la Verge Maria, passant 
de la serenor en els moments 
que calia fina a la vitalitat i la 
força en altres passatges. Un 
treball molt elaborat que donà 
com a resultat una interpreta-
ció que el públic que omplia 
de gom a gom el Santuari va 
aplaudir llargament.



POESIA
Igualada

JAM Galàctica de Poesia i Música a l’hora 
del vermut. Animeu-se a venir a recitar i a 
cantar un parell de temes. Organitza Asso-
ciació Cultural Galàxia.
Diumenge a 2/4 de 2 del migdia al Jardí 
Prohibit de l’Ateneu.

MÚSICA
La Llacuna

Concert de cant coral amb música d’hava-
neres, de sardanes, de cants tradicionals, a 
càrrec de la Coral la Llàntia
Diumenge a les 8 de la tarda a la plaça 
Major.

DILLUNS 23  

TAPILLUNS
Igualada

Les tapes van de Swing. Coneixerem els 
orígens d’aquest ball i ens traslladarem a 
l’Amèrica de la primera meitat del s XX 
escoltant de fons les big bands dels esplen-
dorosos anys 30 i 40.
Dilluns a les 9 del vespre al Jardí Prohibit 
de l’Ateneu.

DIMARTS 24 

DIMECRES 25 

CINEMA
Capellades 

Cinema a la fresca. Projecció de la pel.lícu-
la “Yo, Daniel Blake”
Dimecres a les 10 del vespre al pati de la Lliga.

DIJOUS 26

MÚSICA
Igualada 

Concert Margarida i les cançons ‘50 anys 
de folk català’. Organitza Associació Cultu-
ral Galàxia.
Dijous a les 7 de la tarda al Jardí Prohibit 
de l’Ateneu.

DIVENDRES 20 

ANÒLIA
Igualada 

Concerts a càrrec de Xillona, grup iguala-
dí i Roba Estesa, una de les propostes fes-
tives més aclamades i esperades pel públic
 jove d’aquest estiu.
Divendres a les 11 de la nit al Pati del 
Museu de la Pell.

FESTIVAL JARDINS MUSICALS
Piera 

El Trencanous de Txaikovski (versió ba-
llet de cambra). Ballarins de primer nivell, 
músics en directe i una posada en escena 
dinàmica i plena de llum i color garantei-
xen un espectacle inoblidable per a tota la 
família.
Un espectacle presentat per Marcel Gor-
gori i Roger Alier.
Divendres a les 10 del vespre a la Torre 
Solana.

FESTIVALS ALTA SEGARRA
Veciana 

“Tossudament Llach” amb Bet Rodergas, 
Elena Gadel i la Simfònica de Cobla i Cor-
da de Catalunya.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit a Pareres.

CINEMA FAMILIAR
Piera 

Sessió de cinema per a tots els públics 
amb la projecció de la pel·lícula Operació 
Cacauet 2. Missió: salvar el parc. Entrada 
lliure..
Divendres a les 10 del vespre a la plaça 
del Peix.

TEATRE
Capellades 

Les nits del divendres. Contes per a adults. 
“Fes-li el salt amb Roald Dahl” Històries 
apassionants, sorprenents, àcides i maca-
bres, plenes d’humor negre.
Divendres a les 10 del vespre al pati de la 
Lliga.

DISSABTE 21

ANÒLIA
Igualada 

Darrer concert de l’Anòlia d’enguany. Do-
ble actuació amb els igualadins JoKB i amb 
els Catarres, amb nou disc i nova gira.
Dissabte a les 11 de la nit a la plaça de 
Cal Font.

TALLER
Sta. Maria de Miralles 

Dia del Medi Ambient. Taller Recicl-Art, 
un taller infantil i familiar per realitzar 
quadres artístics i decoratius amb material 
reciclat.
Dissabte a les 6 de la tarda al Local Social 
Antigues Escoles.

FESTIVAL JARDINS MUSICALS
Piera 

Gala lírica. aquesta selecció d’àries i duets 
d’òpera i sarsuela que inclou algunes de les 
partitures més famoses de tots dos gène-
res.
Un espectacle presentat per Marcel Gorgo-
ri i Roger Alier.
Dissabte a les 10 del vespre a Cal Victor 
Riu.

APLEC DEL ROMESCO
Sta. Coloma de Queralt 

La festa gastronòmica per excel·lència de 
la vila, amb el romesco colomí com a pro-
tagonista
Dissabte durant tot el dia a la plaça Ma-
jor.

FESTIVALS ALTA SEGARRA
Veciana 

Concert a càrrec de La Folie.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit a Pareres.

DIUMENGE 22  

MÚSICA
Vallbona d’Anoia 

Concert de final de curs de la coral Ara i 
Aquí amb la presentació de les noves can-
çons incorporades al nostre repertori..
Diumenge a les 7 de la tarda a la sala Jau-
me Calveras.

DEL CAP AL 
PAPER: EL PROCÉS 
D’IL·LUSTRACIÓ
La il·lustradora ens mostra com, 
des d’una idea o un text, tot comen-
ça 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 Re-
fugi la Tossa.

L’OBRA D’ANTONI 
JORBA I TORNER, 
ARTISTA IGUALADÍ 
Aquesta exposició de pintures es 
patrimoni familiar i vol ser un re-
cull variat de diferents estils de la 
seva trajectòria artística al llarg dels 
anys..
Del 6 al 29 de juliol a la Sala Muni-
cipal  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.

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 di-
ferents 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 Delí-
cies.

EXPOSICIONS
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LLENGUA / LA VEU 

El Servei Local de Català d’Iguala-
da, del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística, va organitzar 

el juny passat una activitat de pràctiques 
de llengua a les parades del Mercat de la 
Masuca, amb l’objectiu de recrear una si-
tuació real de compra en català.
Durant aquest curs una trentena d’alum-
nes del curs Bàsic 3 de català van poder 
practicar en una vintena de parades, en 
què dependents i alumnes mantenien 
una conversa real de compra en català i 
posaven en pràctica estructures i voca-
bulari dels aliments. L’experiència va es-
tar molt ben valorada tant pels alumnes 
com pels paradistes, que es van mostrar 
predisposats i col·laboratius. De cara al 
curs vinent s’ha previst continuar amb 
les pràctiques perquè altres alumnes 
puguin conèixer el teixit comercial de la 
ciutat on poden posar en pràctica la llen-
gua que aprenen a les classes. 
Els establiments col·laboradors són més 
de 3.000 comerços on, a més de parlar-te 
en català, t’ajudaran a practicar-lo. Al-
guns d’aquests establiments ofereixen 
descomptes amb el carnet de VxL que 
podeu consultar a l’apartat El carnet de 
VxL. Busca els que tens més a prop! A 
Igualada hi trobaràs tots aquests: www.
vxl.cat/establiments.
Qualsevol comerç interessat a formar 
part de la xarxa d’Establiments col·la-
boradors del Voluntariat per la llengua 
es pot posar en contacte amb el CNL 
Montserrat (93 872 17 07).

El Mercat de la Masuca 
d’Igualada promou el 
català





Agents federals contra 
narcotraficants
Estrena • Sicario, el dia del soldado

RAMON ROBERT / 

Sens dubte, Sicario va ser una de 
les pel·lícules nord-americanes 
més gratificants de l’any 2015. 

Realitzada amb bona mà per Denis 
Villeneuve, situava la seva acció a la 
zona fronterera que s’estén entre Estats 
Units i Mèxic, centrant el seu vigorós 
argument en una força d’elit del govern 
USA en continua lluita contra el nar-
cotràfic. Sota el comandament de Matt 
Graver, un fred membre de les for-
ces governamentals, i d’Alejandro, un 
enigmàtic assessor, l’equip emprèn dis-
tintes missions contra els narcos, vore-
jant perillosament els límits de la llei. 
Tres anys després, reemplaçant Stefano 
Sollima (fill del realitzador italià Ser-

gio Sollima) al citat Denis Villeneuve, 
ens arriba una continuació d’aquella 
notable pel·lícula, Sicario: El dia del 
soldado. En aquest punt cal dir que es 
tracta d’una molt digne segona part, en 
la que repeteixen en els papers prota-
gonistes Josh Brolin i Benicio del Toro. 
La guerra contra els càrtels de la droga 
s’ha intensificat a la frontera entre EUA 
i Mèxic a mesura que aquests s’han fi-
cat en el negoci de tràfic de persones, 
introduint en sòl americà a terroristes 
islàmics. Per fer front a aquesta nova 
guerra bruta, l’agent federal Matt Gra-
ver (Josh Brolin) planeja una estratè-
gia perquè els càrtels s’enfrontin entre 
ells. Per a això tornarà a reclutar per a 
la perillosa missió al volàtil mercenari 
Alejandro Gillick (Benicio del Toro).

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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Estratègia per acomiadar
Estrena •  Corporate

RAMON ROBERT / 

I nteressant pel.lícula francesa de 
Nicolas Silhol, gairebé un thriller 
sobre el món del treball, relatiu 

a la perversitat del capitalisme actu-
al. Una dona sense escrúpols, Emilie 
(Céline Sallette) ha estat recentment 
contractada pel seu superior, Stépha-
ne Froncart (Lambert Wilson), com a 
cap de recursos humans de la multi-
nacional Esen. El seu objectiu és acon-

seguir que alguns empleats l’empresa 
renunciïn a seguir treballant en ella. 
L’estratègia de Esen és crear una sèrie 
de circumstàncies adverses al treballa-
dor seleccionat perquè, amb el temps, 
presenti la seva renúncia. Emilie se-
gueix el programa amb total obedièn-
cia, fins que un dia, un dels empleats 
es suïcida saltant des de la finestra de 
la seva oficina. El tràgic succés canvia-
rà la situació d’Emilie respecte als seus 
caps, el seu treball i l’empresa

Dones delictives 
Estrena •  Ocean’s 8

RAMON ROBERT/ 

Inaugurada al 2001 amb Ocean’s 
Eleven, la nissaga de la colla de 
lladres de Danny Ocean (Geor-

ge Clooney) ha proporcionat molts 
guanys en taquilla i, encara que amb 
molts alts i baixos, alguns bons mo-
ments de cinema. Ara, la nissaga agafa 
aires nous i presenta algunes novetats. 
La més evident de totes salta a la vista: 
el equip de lladres ha canviat de sexe. 
Ara, són les dones les que agafen la 
iniciativa, formant un nou equip de-
lictiu.  I és que Debbie, germana de 
Danny Ocean, decideix cometre l’atra-

cament del segle a la gala Met, una tro-
bada anual que se celebra a Nova York. 
El primer pas serà aconseguir l’equip 
criminal perfecte: Lou, Rose, Daphne 
Kluger, Nine Ball, Tammy, Amita i 
Constance.
Amb un repartiment de dones que in-
clou a Sandra Bullock, Cate Blanchett, 
Anne Hathaway, Helena Bonham Car-
ter, Mindy Kaling, Rihanna, Awkwafi-
na, Sarah Paulson i Dakota Fanning, el 
realitzador Gart Ross ha confeccionat 
una mena de comèdia d’atracaments 
en la que, malgrat la banalitat i la pre-
visió, triomfa l’encant, el lluïment, la 
sofisticació i el entreteniment. 

La narrativa es tensa, no s’hi estalvia 
en violència (i això potser pot incomo-
dar alguns espectadors), les seqüèn-
cies d’acció estan molt ben rodades i 

tot plegat esdevé interessant i potent. 
Potser no és una pel·lícula tan rodona 
com la primera, però segueix sent un 
producte digne, impactant i de qualitat



OCEAN’S 8
Estats Units. Comèdia d’ atracaments. De Gart Ross. Amb 
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena 
Bonham Carter.  
Debbie, germana de Danny Ocean, decideix cometre l’atra-
cament del segle a la gala Met, trobada anual que se celebra 
a Nova York. El primer pas serà aconseguir l’equip criminal i 
femení perfecte: Lou, Rose, Daphne Kluger, Nine Ball, Tam-
my, Amita i Constance.

LAS ESTRELLAS DE CINE NO MUEREN EN LIVERPO

Regne Unit. Drama sentimental. De Paul McGuigan.
Amb Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters, Vanessa Re-
dgrave. El 1981, l’actor britànic Peter Turner rep una truca-
da inesperada: la seva ex amant, l’actriu Glòria Grahame, 
ha patit un col·lapse en un hotel de Lancaster. Peter va a 
buscar-la i la porta a la seva casa familiar, a Liverpool. Allà, 
mentre té cura d’ella, reviurà tot el que els va unir durant 
anys, i també el que els va separar.

JURASSIC WORLD : EL REINO CAIDO
Estats Units. Terror. De Ari Aster. Amb Toni Collette, Ga-
briel Byrne, Alex Wolff.
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..
     HEREDITARY

Estats Units. Terror. De Ari Aster. Amb Toni Collette, Gabri-
el Byrne, Alex Wolff.
A la casa dels Graham passen coses estranyes. Annie Gra-
ham, una galerista casada i amb dos fills, no va tenir una 
infància massa feliç amb la seva mare, ara difunta. Però tot 
es complica quan la seva filla menor comença a veure figu-
res fantasmals, que també comencen a aparèixer davant del 
seu fill..

SICARIO EL DIA DEL SOLDADO

Estats Units. Thriller. D’ Stefano Sollima. Amb Benicio del 
Toro, Josh Brolin, Matthew Modine, Catherine Keene
 La guerra contra els càrtels de la droga s’ha intensificat a 
la frontera entre EUA i Mèxic a mesura que han comen-
çat a traficar amb terroristes. Per fer front a aquesta guerra, 
l’agent federal Matt Graver torna a fer equip amb el volàtil 
Alejandro Gillick. Serà una guerra sense treva

CORPORATE 
França. Drama. De Nicolas Silhol. Amb Céline Sallette, 

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

    HOTEL TRANSYLVANIA 3

Estats Units. Animació, De Genndy Tartakovsky
Aquesta vegada, la popular família de monstres s’embarca 
en un creuer de luxe perquè per fi Drac pugui prendre un 
descans vacacional. Però les vacances de somni es conver-
teixen en un malson quan Mavis s’adona que Drac s’ha ena-
morat de la misteriosa capitana de la nau, Ericka, qui amaga 
un perillós secret que podria destruir tots els monstres..

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) 

SICARIO, EL DIA DEL SOLDADO 
Dv: 20.30
Ds: 21:30
Dg: 19:00
Dll: 17:00
Dc: 20:45
Dj: 20:00 (VOSE)

OCEAN’S 8 
Dv: 18:00
Ds: 16:30/19:00
Dg: 16:30
Dll: 19.30
Dc: 18:15
Dj: 17:30 (VOSE)

EL PADRINO (Cinema Total) 
Dg: 21:30

1/MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ
Dv Ds Dll a Dj: 15:45/18:05/20:25/22:45
Dg: 13:00/15:45/18:05/20:25/22:45

2/HOTEL TRANSILVANIA 3 
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:00/21:00
Dg: 13:00/15:00/17:00/19:00/21:00
2/JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO 
Dv i Ds: 22:55
2/A LA DERIVA 
Dg a Dj: 22:55

3/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO  
Dv a Dj: 16:15
Dg: 12:15/16:15
3/ LA PRIMERA PURGA: LA NOCHE DE 
LAS BESTIAS
Dv a Dj: 18:45/20:45/22:50

4/ MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:05/19:20/21:40
Dg: 12:00/14:20/17:05/19:20/21:40
Dm: 17:05/21:40
4/ MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ (VOSE)
Dm: 19:20

5/ HOTEL TRANSILVANIA 3 (CAT)
Dv Ds Dll Dc i Dj: 16:00
Dg: 11:55/16:00
5/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv a Dj: 18.00/20:10
5/ HOTEL TRANSILVANIA 3 (3D)
Dg: 14:00
5/ HOTEL TRANSILVANIA 3 (VOSE)
Dm: 16:00
5/ OCEAN’S 8
Dv a Dj: 22:15

6/ EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dv a Dj: 15:50/17:40/19:50/21:50
Dg: 12:30/ 15:50/17:40/19:50/21:50

7/ ANT-MAN Y LA AVISPA
Dv a Dj: 17:10/19:30/22:00
7/ SUPERAGENTE CANINO
Dg: 13:15/15:15

8/EL RASCACIELOS 
Dv Ds Dll Dc i Dj: 16:20/18:30/20:30/22:30
Dg: 12:45/16:20/18:30/20:30/22:30
Dm: 16:20/20:30/22:30
8/EL RASCACIELOS (VOSE) 
Dm: 18:30

SALA AUDITORI

HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv: 18;30
Ds: 16:30/18:30
Dg: 16:30
SICARIO EL DIA DEL SOLDADO
Dv i Ds: 20;30
Dg: 18:30/20:45

SALA PETITA

OCEAN’S 8
Dv: 18:30/20:45
Ds: 16:60/18:40/20:45
Dg: 16:60/18:40/20:45

LAS ESTRELLAS DE CINE NO MUE-
REN EN LIVERPOOL  
Ds i Dg: 18:00 
CORPORATE  
Ds i Dg: 19:40
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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 
dues persones
Tonyina en aigua 250g 
Alvocat   1
Ceba   50g
Cogombre   50g
Enciam   4 fulles
Truites de farina   40g
Llimona   1
Chile Jalapeño   1
Sal
Pebre

Preparació

Aquesta recepta es prepa-
ra en pocs minuts pel que 
anem en primer lloc a dre-
nar la tonyina en aigua i a 
col·locar-ho en un bol. Pi-
quem finament la ceba, l’all 
i el chile si van optar per 
la versió picant. Agreguem 
aquests ingredients a la to-
nyina juntament amb la ma-
ionesa. Assaonem amb sal, 
una mica de pebre i regirem 
be tot. Recobrim el bol i re-
frigerem per uns 20 minuts.

Mentrestant pelem l’alvocat, 
retirem l’os i ho piquem amb 
una forquilla. Li agreguem 
sal, pebre i un cullerada de 

“Burritos” de tonyina 
picant i alvocat 
Recepta fàcil i saludable 

suc de la llimona. Pelem el 
cogombre per tallar-ho en 
fines julianes. Per armar els 
burritos  escalfem les truites 
de farina en el microones 
uns 40 segons. Posem en una 
extremitat unes fulles d’enci-
am, un parell de cullerades 
de tonyina, el puré d’alvocat, 
les julianas de cogombre i 
enrotllem per formar el bur-
rito.

Aquests deliciosos i nutritius 
burritos de tonyina picant 
i alvocat es mengen tebis 
ja que solament escalfarem 
una mica les truites. Els pots 
servir per a un menjar lleu-
ger o millor encara per al so-
par. Són perfectes en aques-
ta temporada de primavera 
amb una cervesa clara freda 
o amb un suc de fruites de 
temporada.
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Secció de la Catedral / CARMEL.LA PLANELL

Secció de l’Ajuntament / CARMEL.LA PLANELL

GEOGRAFIES INEXCUSABLES

Tresorejada d’una pregona història i de belles arquitectures, 
Viena festeja  aquest 2018 el seu preuat llegat modernista

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU 

Tot plegat, això fa que 
Viena, encara, s’enor-
gulleixi d’haver estat 

la pionera d’una nova Euro-
pa, especialment quan se’t 
presenta com a un immens 
espai per a ponderar –i si cap 
assimilar- fins a quin punt 
va contribuir a fomentar la 
modernitat d’un encadenat 
de nous estats, sense desen-
tendre’s de ser la lleial dipo-
sitària de la secular herència 
d’unes capitalitats tan capti-
vadores com inexorablement 
decadents.
Emperò, de Viena, sempre 
se’n parla en passat, potser 
perquè els protagonistes de 
la seva història més recent 
no han deixat ni succes-
sors, ni hereus, ni uns pen-
sadors capaços de resoldre 
uns quants dubtes pretèrits. 
D’ençà la prominència dels 
Habsburg, les elucubracions 
d’en Freud, l’enigmàtic ro-
manticisme de Mahler o els 
mètodes més innovadors del 
Cercle de Viena; per arreu, 

Viena, al costat del seu tresorejat passat i viure puntualment les seves tradicions i els seus 
festeigs, enguany i especialment aquest estiu et convida com cap altra capital europea 
a celebrar la colossal herència del Modernisme, amb múltiples i primoroses mostres de 
reconeguts artistes de gèneres molt plurals; unes exposicions que posen en valor aquest 
art bo i rescatant artistes, arquitectes, científics i altres figures de la talla de Klimt, Wag-
ner o Moser. I, són els prestigiosos museus: Leopold, d’Història de l’Art, del Moble, de 
la Literatura de l’Era Moderna, del So, del Teatre, a més de fundacions privades els qui 
acullen aquesta excepcional veneració.

descobreixes el tarannà d’una 
societat que –encara- deam-
bula entre religiositat i laïcis-
me, entre provincianisme i 
cosmopolitisme, entre exube-
rància i simplicitat i, molt es-
pecialment, entre conscient i 
subconscient.
Tanmateix, tot i detestar la 
seva complicitat silenciosa 
amb un món de velles tra-
ïcions, Viena no amaga els 
obscurs episodis de les seves 
funestes catacumbes, ni les 
escatològiques clavegueres o 
la sinistra cripta catedralícia. 
Contràriament, és del tot sug-
geridora la Catedral de Sant 
Esteve, una imponent joia 
del gòtic supervivent enmig 
d’un opulent paisatge barroc; 
des d’on, les seves apuntades 
prominències et transpor-
taran a imaginar els sòrdids 
episodis medievals dels dies 
de la invasió dels turcs.
A peu pla, no obstant, sota 
les seves agulles, un recor-
regut pels antics habitatges 
de patis oberts a dos carrers 
et retorna al present; i, un 
descans: una porció de Sac-

her o un vienès amb nata et 
compensaran de qualsevol 
percepció amarga. Nogens-
menys, sense empatxar-te, 
podràs endevinar en el cre-
mós dels pastissos la sensu-
al sublimació d’un barroc 
que ho banya tot. De retruc, 
aquests recintes de novel.
la –autèntiques institucions 
del cafè i de la pastisseria- 
t’apropen al batec quotidià 
d’un veïnatge que, amb el di-
ari a les mans, sembla burlar 
la seva pròpia sort i desafiar 
qualsevol signe de futur. 
Sense caure amb el tòpic 
de perseguir massa artifi-
ciositats arquitectòniques 
d’antany, val molt la pena 
d’arribar-te a l’Avinguda del 
Ring, un punt de referèn-
cia de les antigues muralles 
que t’acompanya fins a to-
car les aigües del Danubi. 
En aquesta anella del Ring, 
l’Stadt Park s’entesta a re-
cordar-te –amb seqüències 
escultòriques- que et trobes 
a la capital de la música. I al 
seu entorn, l’austeritat que 
exhibeixen els palaus del se-

gle XIX se’t fa imperceptible 
amb la puntual audició de 
la Banda Municipal, davant 
de l’Ajuntament. Endemés, 
un passeig amb tramvia et 
retorna cap a una inequívo-
ca atmosfera del passat amb 
tresors monumentals com: 
l’Òpera i la Filharmònica 
(Musikvarein). I, a unes pas-
ses, l’estació de Karlplatz –en 
marbre i or- és l’obra més 
coneguda d’Otto Wagner, 
l’ideòleg del moviment “se-
cessió” que va consignar i es-
tablir les formes del moder-
nisme per diferents racons 
de la ciutat, tant en l’arqui-
tectura civil, com en la deco-
ració o en el mobiliari urbà. 
Karlplatz apunta a ser el pri-
mer exponent d’aquest art 
amb l’enorme cub blanc que 
veus coronat per una cúpula 
de fulles de llorer daurades; 
una construcció que intuei-
xes aparentment hermètica 
i, contràriament, t’obsequia 
amb una magnífica explosió 
de llum segrestada per unes 
colossals i molt decoratives 
claraboies.
Des d’un altra orientació, cap 
als afores, són del tot imper-
dibles les sorprenents pers-
pectives de la Hunderwas-
ser-haus, obra de noves 
tendències arquitectòniques, 

construïda en un motlle 
d’unes cinquanta estàncies, 
amb dues torres daurades 
i unes fantasioses terrasses 
disposades amb tanta irre-
gularitat com el pintoresc 
cromatisme de les seves fa-
çanes. Aquesta genial crea-
ció del pintor Hunderwasser, 
on triomfen la diversitat i la 
pluralitat, va ser pionera en 
el respecte al paisatge urbà, a 
l’home i al medi. Ara bé, per 
les seves intestines depen-
dències, entre murals, fres-
cos i enrajolats; potser –tam-
bé- et captivarà la fabulosa 
lluerna que va tancant to-
tes les seccions de l’edifici... 
l’obertura al cel i la llumino-
sitat et regalen unes percep-
cions inimaginables.
Per últim, el Danubi -una 
via fluvial internacional- a la 
capital vienesa ha sabut per-
petuar l’excels protagonisme 
que li va conferir l’Strauss. 
Això no obstant, avui, la 
medalla a l’excelsitud la hi 
posaries al fenomenal com-
plex d’atraccions del Parc 
del Prater, del qual recinte 
veus emmirallada sobre les 
rítmiques i tèrboles lluïssors 
danubianes aquella especta-
cular Sínia panoràmica del 
1896, símbol de la triomfant 
enginyeria del ferro.
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Restades del sou, com les faves que no quadren / 2. Pòquer d’asos no, 
d’as. Entre l’Alèxia i la Irina produeixen el complement animal / 3. Pagès amb espardenyes 
mallorquines. Música cubana per fer nones / 4. De tot una mica. Ormejos que surten botits 
de pops ben bufons. Una altra mica / 5. Dóna fe que tot està ben girat. Bombetes made in Las 
Vegas / 6. Heus-la aquí. Fer l’esforç d’envolar-se malgrat el pes de l’alabastre / 7. Tecla per donar 
pas. Conducte d’evacuació urgent / 8. Tan curt que ni a curt arriba. Fred com el vent de l’evan-
geli de no se qui. Versió Natural / 9. Aprofiti al màxim la poltrona. Sa companya és una patata, 
però ell és un trumfo / 10. Per cloure l’estratagema, rovell d’ou. Divisió cel·lular a mitja neurosi 
/ 11. Si és mig homèric mig histèric?: no, és que està criptat. Una mica de sadisme / 12. Si cau al 
sot porta fortuna. Sobralls de suro, només bons per fer ruscos. Pilota a l’olla / 13. Com que no 
desfeia del tot, desconfia. Al meu hi ha el que puc atènyer.

VERTICALS: 1. Fa al·lusió al vers escrit amb una Olivetti. Un alemany al iogurt / 2. Enemics 
d’Ara i d’Abans. Incitacions monetàries. Triplica en despeses / 3. Se’n va a ritme de música de 
carnaval. Pors de mostrar símptomes de Parkinson / 4. Fer mitja volta de campana. Com que 
és un nap-buf resulta força còmic / 5. Altre cop la pilota. En el professional és una costumista 
convençuda. Tesis sense cap ni peus / 6. El cafè preferit de la Rossell. Caparé d’alguna manera 
el bisbe ortodox / 7. Manifestació hídrica del dolor. Desordre que empeny a refugiar-se a la 
nevera / 8. Antic funcionari encarregat de recaptar cracs forasters. Alci alci / 9. Les trobaràs 
dins d’un taxi. Tanta higiene et podria fer malbé la denteta. Al mocador de la Laura Borràs / 
10. Desgràcia de vell poeta. Volum que es fortifica a tocar del mar / 11. Enòfila sense formació. 
Fulla necessitada de tractament psicològic. Mor en estranyes cricumstàncies / 12. Residents al 
calendari (i si no, a l’estació central de Barcelona). Preparat químic per acabar amb l’obligació 
matrimonial de la pubilla.

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

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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



Juliol
20: Elies; Torlaci; Pau i Sisenand; Margarida; Liberata.

21: Llorenç de Bríndisi; Daniel;  Pràxedes. 
22: Maria Magdalena; Teòfil; Menelau.

23: Brígida; Bernat d’Alzira; Maria i Gràcia; Cunegunda.  
24:  Víctor; Borís; Cristina.

25: Jaume; Valentina 
26: Joaquim; Anna. 

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

Cinto Fustagueras Massana
Morí cristianament el passat dissabte dia 14 de juliol a l’edat de 91 anys.

A.C.S.

Els teus estimats: nebots i demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. 
La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que 

tingué lloc el passat diumenge dia 15 a l’oratori de Funerària Anoia.

en record de

Igualada, juliol de 2018Funerària Anoia, S.L.

Antònia Puiggrós Puigpelat
Vídua de Joan Mas Vilaplana

Morí cristianament el dia 23 de juliol del 2014 a l’edat de 88 anys.

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

en el nostre record i estima.
     

4t aniversari

Fillol, juliol de 2018

ESGLÉSIA / LA VEU 

Mn. Jaume Casamitja-
na i Vilaseca, nascut 
a Prats de Rei l’any 

1976, ha estat nomenat Vicari 
Episcopal per a l’Evangelitza-
ció de la diòcesi de Vic. Ha-
vent acabat el seu encàrrec de 
vice-rector del Seminari Ma-
jor Interdiocesà, Casamitjana 
també s’encarregarà de dirigir 
la Secretaria personal del Sr. 
Bisbe i serà rector de les parrò-
quies de Sant Miquel dels Sants 
de Balenyà, Sant Pere de Bertí, 
Sant Martí de Centelles, Sant 
Fruitós dels Hostalets de Bale-
nyà i Sant Jaume de Viladrover. 

Per altra banda, Mn. Joan Prat 
i Jorba, igualadí de 37 anys, ha 
estat nomenat exorcista de la 
diòcesi i Consiliari de l’associ-
ació Fraternitat de Comunió i 

Mn. Jaume Casamitjana, nomenat 
Vicari Episcopal

Alliberament.
Per últim, Mn. Isidre Costa i 
Clos, diaca, ha estat nomenat 
Delegat Episcopal de Santuaris 
i Turisme.

ESGLÉSIA / LA VEU 

La Coral de Santa Maria 
d’Igualada, va tancar dissab-
te passat, 14 de juliol, el curs 
2017-2018, amb un acte soci-
al. La tradicional sardinada 
que els esposos cantaires Al-
fons Ferrer i Mercè Travesset, 
ofereixen a tots els cantaires. 
Va ser una vetllada agrada-
bilíssima que es desenvolupà 
amb bon humor, camaraderia 
i bona taula. Com és costum, 
en aquesta sisena trobada, es 
repartí entre els comensals un 
punt de llibre de record, amb 
una poesia al·lusiva a la vet-
llada, signada per Joglar. 
Amb aquest acte i amb l’actu-
ació el diumenge 8 de juliol 

en l’Aplec de la Mare de Déu 
del Bon Viatge del barri de 
La Panadella de Montmaneu, 
es va posar punt i final, al 79 
aniversari fundacional. Cal 
remarcar la satisfacció acon-
seguida en els cants de la mis-
sa i posterior concert d’hava-
neres que acabà amb elpúblic 
dempeus en la vibrant in-
terpretación del “Cant a la 
senyera”, de Joan Maragall i 
Lluís Millet. Un públic atent 
i ben disposat que emplenava 
l’església aplaudí amb entusi-
asme les diverses interpreta-
cions. Es cantaren els Goigs a 
llaor de la titular de la capella 
dels mossens Genís Padrós i 
Valentí Miserachs.

Cloenda del curs de la 
Coral de Santa Maria 
d’Igualada
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La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

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

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

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

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
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 20:  LA CREU
Pl. de la Creu, 7

DISSABTE 21: MR SINGLA
Pujadas, 47

DIUMENGE 22: 
BAUSILI/ JUVÉ

Born, 23 Av. /Montserrat, 27

DILLUNS 23:ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMARTS 24: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMECRES 25: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIJOUS 26:  SECANELL
Òdena, 84



                 de MANUELLA ADJAYI, SARA HAYANI i AKOUWA EGAH /  
Estudiants africanes de la Igualada School of Peace

Divendres, 20 de juliol de 2018

“Per aconseguir la pau cal 
la voluntat del poble”

Les tres són joves africanes que han estat a Igualada com a estudiants del 
Curs Internacional per la Pau. Convidades pel Rotary Club de la ciutat amb 
la col·laboració de la delegació local de la Unesco, dues noies del llunyà país 
de Togo, una Advocada i una graduada en Relacions Internacionals, i una 
marroquina, Enginyera Química, ens expliquen com es veu un dels grans 
problemes del segle XXI des d’un continent que busca la seva oportunitat.

Com heu vist la nostra ciutat? Coneixíeu Catalunya, des 
dels vostres països? Quina experiència n’heu tret?

És una ciutat agradable, molt acollidora. Estem molt 
contentes de poder estar aquí. Sí que es coneix Catalunya des 
d’allà, és clar que sí, hem vist coses d’aquí a la televisió. És una 
experiència interessant per conèixer una cultura molt diferent a 
la nostra. També, naturalment, tot el que hem après en el curs, 
que ha estat molt intens. També hem pogut veure i conèixer llocs 
molt bonics del país.

Havíeu assistit abans a un curs sobre la pau? Quina conclusió 
en teniu?

No, és la primera vegada en alguns casos. Crec que el millor seria 
que no fos necessari cap curs sobre la pau, en un futur. Això vol-
dria dir que existeix a tot arreu. Espero que es pugui aplicar a tot 
el món, el que s’ha dit aquests dies a Igualada. Aquesta formació 
ens servirà molt d’ara en endavant. Una de nosaltres ja ha estu-
diat Relacions Internacionals, i poder venir a Europa en un curs 
així és realment molt interessant i profitós, perquè t’ajuda de ma-
nera complementària a aprofundir en el que ja sabies, i, tant com 
sigui possible, poder-les després aplicar en els nostres països.

Estudiar camins per la pau amb la presència d’alumnes de pa-
ïsos i cultures tan diferents deu ser molt especial, i complicat 
de comprendre, potser?

És que també es tracta de comprendre les cultures i els conflictes 
d’altres regions del món. Això és una de les claus de l’èxit del 
curs, també per a nosaltres. És veritat que el món és molt gran, 

però avui tots sabem que la globalitat és un concepte que ja te-
nim assumit. És essencial que quan fas un curs així tots els que 
hi assistim siguem empàtics, que vulguem saber i entendre què 
passa en el país de l’altre. 

No és el mateix Togo que el Marroc, malgrat ser dos països 
africans. Segur que en el cas de Togo tot plegat és més com-
plicat. Quin és el problema i què manca per assolir la demo-
cràcia?

La voluntat. I no pas dels polítics, o del poder econòmic, sinó 
de tota la població. De fet, Togo ja té estructures democràtiques, 
i és així, però una altra cosa és a l’hora d’aplicar-les. Aquí hi ha 
molt  camí encara per a recórrer. Nosaltres vàrem aconseguir la 
independència de França l’any 1960, i després, al llarg dels anys, 
es van produir molts assassinats i situacions molt conflictives, 
amb diversos presidents del país. La democràcia és molt fràgil, 
avui per avui. 

Quin creieu que ha de ser, el paper d’Europa, davant les re-
gions en conflicte del món? Únicament un grup de països 
que donen diners solidàriament, i prou? N’hi ha prou amb el 
sistema de les ONG’s? Caldria potser començar per conèixer 
millor als qui ho passen malament, però des de l’origen?

Sí, és clar que la solidaritat dels europeus és bona, però no a tots 
els països es rep de la mateixa manera. Els governs dels països en 
conflicte tenen una situació particular, i no sempre les ajudes es 
gestionen com es voldria. Diria que la solidaritat hauria d’existir 
sobretot per a aquells indrets on hi ha una bona estructura po-
lítica, amb diferents partits polítics i ideologies. És una qüestió 

també de la mentalitat, això. Vull dir que la població del país de 
destí ha d’entendre què significa la solidaritat, i que ha de ser-
vir per a un objectiu concret, positiu. No es tracta de donar per 
donar. 

També seria important que la població jove pogués estudiar 
sense problemes, tenir una formació per poder sortir de la 
pobresa. És possible això, avui, als vostres països?

No. És difícil. A Togo, per exemple, una part molt important de 
la generació actual de joves hi ha un moment que perd la mo-
tivació per continuar estudiant, per temes tradicionals, perquè 
cal treballar a casa. En una família, el germà gran deixa l’escola 
o l’institut i torna a casa per ajudar. De quina manera podem 
aconseguir que els germans més petits no ho facin, això, i con-
tinuïn estudiant? Al Marroc no us penseu que hi hagi gaire di-
ferències. 

Heu aconseguit venir amb l’ajuda de Rotary Club i les gesti-
ons de la Unesco.

N’estem molt agraïdes. Ha estat una bona iniciativa. Creiem que 
la joventut de tots els països necessita una formació com aques-
ta. Afortunadament, la generació actual té molt més clar quin 
ha de ser la seva actitud per aconseguir la pau, tot i que és molt 
difícil. Ens agradaria poder tornar algun dia a Igualada, i tant 
que sí. Volem donar les gràcies a tot la gent que ens ha cuidat 
aquí, sabem que ha estat un esforç important i ens n’emportem 
un gran record.

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

La School of Peace and Global Studies no fa molt va ser criticada pels suposats tractes de favor amb la filla d’un exalcalde. I de retruc s’este-
nia la crítica a l’Ajuntament d’Igualada i a la Universitat de Lleida. Ara ningú parla de la incidència internacional que han tingut els cursos 
d’aquest juliol. Tot val i es critica tot. Els ajuntaments es gasten diners explicant el que fan i el cost del màrqueting és superior a moltes 
partides socials. Tots els que governen volen explicar el que fan, perquè necessiten el suport de les urnes si volen continuar fent-ho. En di-
uen propaganda. Altres fan una forma de crítica més subtil. Organitzen un sopar de l’empresari alternatiu amb bocates per protestar del que 
organitza l’UEA. També hi ha qui davant el llaç gegant en suport dels presos, pinten parets posant +155. Cadascú té cura de les seves inicia-
tives. Fan sentir la seva veu i critiquen els altres. Si no hi ha queixes sembla que manqui l’estímul. Diuen que preocupa el populisme, però és 
mentida. Sols canvien les cares i segueix havent-hi el mateix soroll de sempre. El que hi entenen diuen que sense originalitat no hi ha còpia.

Amb la gamma SUV de Peugeot et convidem a descobrir territoris inexplorats en tecnologia, confort i disseny. Submergeix-te en una experiència de conducció completament nova, captivadora i sensorial.

SARAUTO.  Alemanya, 48 - Tel.: 93 803 30 00. www.sarauto.es

Gamma SUV Peugeot: Consum mixt (L/100 km): des de 4 fins a 5,8. Emissions de CO  (g/km) des de 98 fins a 133.

GRIP CONTROL
PEUGEOT i-COCKPIT®
MODULARITAT

ELS SUV NO HAVIEN ARRIBAT MAI TAN LLUNY
GAMMA SUV PEUGEOT 
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