
Un grup d’estudiants, treballant en una moto de competició elèctrica i “connectada”.  Pàgina 10

Els treballs relacionats amb la informàtica tindran molta sortida en un futur immediat.

Tècnics en informàtica, i operadors 
del metall, les feines amb més futur
Els oficis de sectors TIC i industrials 
tenen molta demanda a l’Anoia

La Generalitat crea un portal web per 
saber quines feines tenen més èxit 

  Pàgina 22

Torna l’Anoia 
Folk al Castell 
de Claramunt

Alfred Garcia 
tanca demà 
l’Anòlia

  Pàgina 8

200 futurs 
enginyers 
d’Europa  
creen vehicles 
intel.ligents a 
Parcmotor

  Pàgina 37

Divendres 19 de juliol de 2019 - 36è any - Núm. 1922 - 1,5 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat

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

Pare Tous Soler, 6
TEL. 93 803 15 82

Juliol i
agost
migdies 
tancat

Nits de
dilluns a
 dissabte
carta  nit

A.M.ANOIA · c/Alemanya 2 · 93 803 93 00



L’EDITORIAL

Professions amb futur
A questa setmana, publiquem les dades 

corresponents a l’Anoia d’un nou servei 
que proporciona el departament de Tre-
ball de la Generalitat, anomenat Treball 

per Ocupacions, una nova eina a disposició de tots 
els ciutadans que ens permet conéixer, per cada co-
marca del país, quines són les professions amb més 
demanda. 
Ens trobem que els oficis 
relacionats amb la indús-
tria i les noves tecnologi-
es agafen tot el protago-
nisme. Especialment de 
l’àmbit de la informàtica 
i de sectors industrials 
com el metall, o bé oficials 
de maquinària. 
Res que no sabèssim, per-
que des d’algunes entitats 
socioeconòmiques del 
territori fa temps que  es treballa en aquesta direcció. 
Les dades ens confirmen, doncs, que estem, per tant, 
en el bon camí. 
Els nous estudis en l’àmbit de la informàtica al campus 
universitari Igualada-UdL i també els existents, des de 
fa molt temps, en la formació professional a l’Institut 

Milà i Fontanals -alguns d’ells en estret contacte amb 
les empreses del sector que ofereixen pràctiques als es-
tudiants- en situen en una bona plataforma de sortida 
de cara al futur. 
Tot i això, hi ha certa preocupació pel fet que no s’aca-
ben d’omplir les places disponibles en alguns d’aquests 
estudis, quan fins i tot hi ha assegurat un lloc de treball 

en finalitzar-los. Ens 
trobem davant un atzu-
cac difícil de resoldre, 
perquè no n’hi ha prou 
amb la voluntat de les 
institucions de posar 
les eines, sinò que tam-
bé cal que els actors 
principals -la població 
en edat de treballar i/o 
d’estudiar- ocupin l’es-
cenari disponible. 
És d’esperar que en els 

anys veniders, més enllà de les crisi que poden o no ar-
ribar, l’Anoia tingui un major pes industrial de sectors 
que avui són a l’alça, o bé que han resistit prou bé les 
oscil.lacions de l’economia. I si no ocupem nosaltres 
els llocs de treball que es generaran, ho faran d’altres 
vinguts des de fora. 

Hi ha preocupació pel fet que 
no s’acaben d’omplir les places 
disponibles en alguns estudis, 

quan fins i tot hi ha assegurat un 
lloc de treball en finalitzar-los. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Meritxell Budó, consellera de Presi-
dència i portaveu del Govern, a dit 
“El Govern, que no és monolític, té 
clar que ha de treballar com a Go-
vern de forma lleial per emprendre 
accions per millorar la situació de la 
ciutadania de Catalunya, estem con-
jurant més enllà de les discrepàncies 
dels partits, això no afecta el Govern, 
que és granític en aquest sentit i està 
conjurat per tirar endavant la legis-
latura.”

Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, va dir “Esquerra també ha 
de fer autocrítica pel seu rol aquesta 
legislatura. Hem de veure què vam 
començar a fer malament des del 
155 per trobar-nos ara en aquesta 
situació”, va apuntar en al·lusió a la 

negativa d’ERC a investir Carles 
Puigdemont. “Es pot viure amb 
contradiccions, però hem de mirar 
de viure amb les mínimes possibles. 
Aquesta és una frase que ens haurí-
em d’aplicar tots plegats”.

Marta Rovira, secretària general 
d’ERC a l’exili, ha dit “només avan-
çarem quan hi hagi un acord estra-
tègic i molt respecte i complicitat.” 
I ha fet seva la cita de Benjamin 
Franklin, un dels pares de la Cons-
titució americana quan defensava 
la independència del seu país “hem 
d’anar tots junts, o segurament tots 
acabarem penjats per separats.”

Jordi Cuixart, president empreso-
nat d’Omnium Cultural, ha dit “la 
solució passa pel diàleg, també amb 
el PSC. Fa falta molta més empatia 
entre els partits o la societat els tor-
narà a passar per sobre”.

Josep Borrell, ministre d’afers Ex-
teriors va  donar llum verda a que 
el seu ministeri presentés davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC), una demanda per 
clausurar les ‘ambaixades’ de la Ge-
neralitat a Berlín, Londres i Ginebra 

perquè “la seva activitat respon amb 
singular intensitat als objectius del 
procés secessionista de Catalunya, 
que ha sigut declarat inconstitucio-
nal pel Tribunal Constitucional en 
reiterats pronunciaments”.

Alfred Bosch, conseller d’Acció Ex-
terior,  va denunciar que “personal 
de les ambaixades espanyoles al Reg-
ne Unit, Suïssa i Alemanya, elaborin 
informes dient que les delegacions 
de la Generalitat a l’exterior tenien 
instruccions de l’exvicepresident del 
Govern Oriol Junqueras.” 

Francisco Bañeras, fiscal superior 
de Catalunya, sol·licita un any i vuit 
mesos d’inhabilitació especial i mul-
ta de 30.000 euros per a Quim Tor-
ra, president de la Generalitat, “per 
desatendre obertament” les ordres 
de la Junta Electoral Central (JEC) 
de retirar els llaços grocs dels edificis 
públics durant la campanya electoral 
per a les municipals.” 

Jordi Sánchez, ex-president de ANC 
i diputat per JxC a la presó, ha dit “si 
hi ha una sentència condemnatòria 
caldrà fer una aturada de país inde-
finida”.

Ser el número u, 
o fracassar?
És habitual llegir o escoltar alguns comentaris 
i anàlisis, molt sovint en l’àmbit esportiu, que 
redueixen dràsticament el resultat d’una com-
petició a dues posicions: o guanyar o bé fracas-
sar. Segons aquesta manera de pensar, quedar 
segon o tercer o desè en una competició on hi 
participen centenars d’atletes o clubs esportius 
no té cap mèrit. O tot o res, o es guanya el pri-
mer lloc o bé l’esforç no tindrà cap reconeixe-
ment, com si tot el treball personal o d’equip fet 
durant mesos no tingués cap rellevància si no 
s’aconsegueix ser el número u de l’especialitat 
corresponent. Això mateix també ho observem 
en altres àmbits. Cal ser l’autor amb més vendes, 
ser el youtuber més seguit, l’influencer amb més 
like a la xarxa, l’empresa comercial líder en el 
mercat, etc… I per extensió hom pot arribar a 
creure que ha de ser el millor en la seva feina, 
per davant de tots els altres membres d’equip del 
treball conjunt, trepitjant i fent caure els com-
panys si convé pels mateixos propòsits. Desta-
car, guanyar, brillar, deixar els altres enrere… 
sembla una consigna seguida per algunes per-
sones i empreses amb una set insaciable de ser 
el number one.
D’aquesta concepció en vindrà l’error de desvir-
tuar el concepte del com i el perquè del quefer 
diari, del sentit del treball com a contribució a 
la comunitat i del servei altruista com a resposta 
a les mancances i necessitats dels més vulnera-
bles. Cal conèixer i revisar la motivació que mou 
a actuar. Vivim, som, treballem i actuem perquè 
és propi de la condició humana: la feina laboral, 
complir un deure, atendre i satisfer les neces-
sitats vitals pròpies i dels altres, estar a l’aguait 
dels imprevistos que la vida ens posa al davant. I 
ho fem sense cap pretensió de destacar, ni d’en-
lluernar ningú, ni de guanyar cap premi, ni de 
ser reconeguts. No es tracta de satisfer l’ego per-
sonal ni de complaure’s en el narcisisme. Viure i 
treballar des de l’anonimat i amb la certesa que 
s’està fent el bé quan es pren amb responsabi-
litat la pròpia tasca és el gran premi a què s’ha 
d’aspirar. El sentit de responsabilitat personal i 
col·lectiva hi porta. I la consciència ho premia, 
ho reconeix. Quina millor recompensa es pot 
tenir? Si més tard arriba algun reconeixement 
públic serà un esperó per seguir endavant amb 
la tasca realitzada, res més.
És evident que en l’àmbit de la competició es-
portiva un vol guanyar, però no s’ha d’oblidar 
que la superació o la millora pròpia ja és un 
guany i que no obtenir el primer lloc del podi 
en cap cas s’ha d’entendre com una derrota, 
sempre i quan un hagi rendit segons les seves 
possibilitats.
La glòria és fugissera. La fama sol ser postissa o 
interessada. El pas de la lloança al rebuig sovint 
és molt curt i no fa més que mostrar que s’han 
posat les expectatives en valors fràgils i falsos, 
en béns que no satisfan l’anhel humà. Les llo-
ances públiques sovint són fum que s’esvaeix 
ràpidament. En una competició només hi ha 
un guanyador i molts perdedors. Viure, ser i 
treballar conscientment no és una competició, 
és la suma dels esforços de tots que portarà a un 
premi compartit. Sense perdedors.

JOAN ROMANS
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T ristament ha tornat a passar. De 
nou, un ramader de casa nostra 
ha vist com se li omplia la granja 
d’adolescents animalistes sense 

poder defensar- se.
Des de fa un temps, els ramaders estem pa-
tint una creixent pressió injustificada per part 
de sectors socials minoritaris però amb molt 
ressò mediàtic, moguts pel desconeixement i 
que jutgen i condemnen la nostra manera de 
treballar. Uns sectors socials que qüestionen 
la nostra professionalitat i que es creuen amb 
el dret de dir-nos el que està bé i el que no.
La clau per a una bona entesa i convivència 
sempre ha sigut i sempre serà el respecte. Vio-
lant la propietat privada i el dret a la intimitat, 
saltant-se mesures de bioseguretat i benestar, 
tocant els animals, donant aigua o aliments al 
bestiar sense saber si és o no és una pràctica 
correcte, la única cosa que s’aconsegueix és 
posar en perill la vida dels animals i la traça-
bilitat alimentària.
Les filosofies animalistes, especistes i veganes 
són plenament respectables a nivell individu-
al però el sentit comú no ens pot fer contradir 
les recomanacions oficials de l’OMS, del Mi-
nisteri de Sanitat i del Departament de Salut 
de Catalunya basades en la piràmide dels ali-
ments. 
Els ramaders som professionals. Complim les 
normes de benestar animal i bioseguretat que 
ens exigeix la Unió Europea, l’Estat i la Ge-
neralitat i som els principals interessats en el 
benestar dels nostres animals perquè volem 
produir aliments sans i segurs per tota la po-
blació. Aquestes normatives impliquen una 
correcte traçabilitat que garanteix la seguretat 
alimentària  (identificació, registre de trac-
taments veterinaris, respecte els temps d’es-

pera abans de portar animals a l’escorxador, 
eliminació de llet que podria portar residus 
d’antibiòtics, etc) i una correcte condiciona-
litat, com són totes les mesures de benestar 
animal, fitosanitat i zoosanitat. Cada espècie 
animal i el seu corresponent maneig, té una 
condicionalitat associada. Les inspeccions 
que ens realitzen a les nostres empreses des 
dels departaments d’Agricultura, Salut i Con-
sum, així com del cos d’Agents Rurals i SE-
PRONA, entre d’altres, garanteixen la nostra 
correcte praxis i professionalitat.
Les bones pràctiques d’higiene, sanitat i se-
guretat alimentària, salven moltes vides tant 
de persones com d’animals. La salut pública i 
la ramaderia van de la mà. Una afecta l’altra. 
Els ramaders en som conscients i treballem 
perquè el consumidor tingui totes les garanti-
es quan s’alimenti amb els nostres productes. 

Cada any desapareixen empreses familiars 
agràries i ramaderes. Som un país ric en pro-
ducció d’aliments d’origen vegetal i animal 
sans i segurs, tant en producció ecològica 
com en convencional. Treballem cada dia per 
cuidar i conservar el territori. La realitat i les 
problemàtiques del sector primari les heu de 
conèixer de la mà de qui les viu, no de qui 
s’ho imagina. Ells tenen força mediàtica, no-
saltres tenim la veritat.
Si voleu demostrar respecte per les perso-
nes, defenseu la salut per sobre de tot. Si vo-
leu demostrar respecte pels animals, deixeu 
d’humanitzar-los. Deixeu de parlar des de la 
ignorància quan us referiu a la ramaderia del 
nostre país i aposteu per nosaltres. Pels nos-
tres productes i per la nostre gestió territorial.
Raquel Serrat és responsable del sector boví 
d’Unió de Pagesos.  
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Els animalistes ens entren a casa

Creus que hauria de ser una comissió de Festes 
qui organitzés la Festa Major d’Igualada?

 SÍ 66%  NO 33%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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ESTUDIANTS DE LA BARCELONA SMART MOTO CHALLENGE 
i FÒRMULA STUDENT ANDORRA

Prop de 200 estudiants de diversos països europeus participen aques-
ta setmana a Parcmotor en unes jornades sobre el vehicle connectat i 
intel.ligent, sobretot motos i patinets.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

MERCÉS PEL FESTIVAL 
EUROPEU DE GLOBUS
Josep Elias Farré

Un any més hem pogut gaudir del 
multicolor Festival Europeu de Glo-
bus, que anualment es dona en el cel 
d’Igualada.
És un espectacle meravellós. Una cosa 
singular: més de 60 globus sobrevolant 
aquesta ciutat. Resulta curiós, per als 
igualadins, veure  com una munió de 
persones observen la capital de l’Ano-
ia, des de l’aire...
Poques ciutats al món tenen el goig de 
tenir un festival de globus aerostàtics! 
Amb tot el què això comporta: Festival 
nocturn de música llum i color, el dis-
sabte al vespre, els concerts i actes en 
escenàris insòlits, des de fa uns anys, 
en globus iglús... Vols de globus majes-
tàtics, d’una i mil formes, voltejant per 
l’Anoia, de bon matí, i al capvespre! 
Sobrevolant damunt de nostres cases!
Igualada, doncs, és una ciutat privile-
giada, en ser escenari de tant pintores-
ca concentració.
Per tant, els igualadins no sé si som 
prou conscients del que gratuïtament 
rebem, de part dels organitzadors. A 
ells, doncs, hem d’agraïr el seu esforç 
organitzatiu.
Val a pena tenir-ho en compte i deixar 
constància del nostre més sincer agra-
ïment als organitzadors, pel seu interès 
en donar-nos ocasió de presenciar tan 
singular Festival, any rera any.!
No tothom té ocasió de contemplar-lo, 
en directe: un esplèndid espectacle, 
que encanta a la vista. Mercès per la 
vostra feina tan ben feta. Potser no tot-
hom  valora la tasca que l’organització 
comporta.
Igualada ha de sentir-se molt orgullo-
sa de poder mostrar al món les posi-

bilitats de viatjar a bord d’un magnífic 
globus.
Gràcies “Ultramàgic” i la demés gent 
que permet endegar l’European Ballo-
on Festival.
Sempre estarem en deute amb 
vosaltres!

TREBALL A TEMPS 
PARCIAL I JUBILACIÓ
Alfonsa Santisteban (CC.OO.)

La Sentència del Tribunal Constitu-
cional de 3 de Juliol de 2019  declara 
que es nul·la una part de la fórmula 
del còmput del treball a temps parci-
al en relació al percentatge de la base 
reguladora de la pensió per jubilació al 
considerar que es  discriminatori per a 
les dones que existeixi desigualtat en-
tre las persones treballadores a temps 
parcial i a temps complert.
Recomanem que totes les persones 
a les quals se’ls hagi reconegut o se’ls 
reconegui una pensió de jubilació a la 
que s’hagi aplicat el coeficient de parci-
alitat que s’informin per si estiguessin 
dintre del termini per poder reclamar. 
Les dones representen el 75% de les 
persones contractades a temps parcial 
i per tant es obvi que les seves pensi-
ons es veuran reduïdes per aquest fet, 
ja que els salaris son mes baixos. El que 
no era normal es que fossin castigades 
2 vegades, una per tenir les cotitzaci-
ons mes baixes i l’altre per l’aplicació 
de la llei a l’hora de fer el càlcul de la 
seva pensió.
CCOO reivindiquem que la reforma 
de la legislació en matèria de Seguretat 
Social ha de ser coherent amb una re-
forma integral del treball a temps par-
cial on es retrotregui la desregulació  
laboral que en les darreres  dècades 
ha tingut aquest tipus d’ocupació i se 

li reconeguin  estàndards de qualitat, 
igualtat y seguretat jurídica, així com 
la intensificació d’actuacions efectives 
de control per prevenir l’ús indegut 
d’aquesta figura y de manera particular 
evitant incentivar el seu ús fraudulent, 
ocultant no sols  salaris y bases de co-
tització, sinó també la forta bretxa  es-
tructural de gènere  que existeix en el 
mercat actual.

LA CALOR DURANT LA 
JORNADA DE TREBALL
Intersindical - CSC

Quan treballem sota altes temperatures 
cal prendre tot un seguit de precauci-
ons. Com pot afectar la calor a les per-
sones treballadores?
Quan arriba l’estiu i fa molta calor els 
mecanismes d’adaptació del nostre cos, 
com la suor, es posen en marxa per 
mantenir estable la temperatura corpo-
ral. Haver de realitzar tasques pesades 
o treballs a l’exterior a elevades tempe-
ratures pot portar el cos humà al límit i 
ocasionar accidents de treball.
El risc augmenta a mesura que puja 
la temperatura, per això és important 
que les empreses i les persones que fan 
feines a l’aire lliure o en ambients calo-
rosos adoptin unes senzilles mesures de 
prevenció i estiguin atentes a símpto-
mes com fatiga, mal de cap o vertigen, 
que poden ser precursors de problemes 
més greus com la deshidratació o el cop 
de calor –que en alguns casos arriba a 
ser mortal-.
–Temperatures de risc
Quan la temperatura supera els 30° has 
d’anar amb compte. Si supera els 33° 
pots trobar-te en situació de perill
– Consells bàsics per als treballadors i 
les treballadores
- Beu regularment (cada 15- 20 minuts) 

aigua fresca –no freda-.
- Beu just abans, durant i immediata-
ment després de la feina amb exposició 
a la calor.
- Beu força líquids en acabar la jornada 
laboral.
- Menja aliments lleugers com amani-
des, fruites o sucs (ajuden a tornar al 
cos les sals perdudes amb la suor).
- Evita les begudes alcohòliques, amb 
cafeïna o molt ensucrades (afavoreixen 
la deshidratació).
- Mira d’anar ben descansat a la feina 
(la calor incrementa l’exigència física 
del treball).
- Mira de cobrir la major part possible 
del cos. Allà on no sigui possible empra 
cremes de protecció solar, per prote-
gir-te de la radiació ultraviolada.
- Utilitza barrets o gorres de teixit trans-
pirable quan sigui possible.
– Consells bàsics per a l’empresa
- Augmenta la freqüència de les pauses 
de recuperació, fent-ne breus aturades 
cada hora.
- Preveu zones de descans climatitzades 
o en ambients frescos i a l’ombra.
- Planifica les tasques més pesades per 
a les hores de menys calor –abans de les 
11 i després de les 16 hores-.
- Adapta els horaris per aprofitar les ho-
res menys caloroses del dia.
- Evitar el treball aïllat i posar aigua a 
disposició de les persones treballadores.
- Evita que les persones treballadores 
es trobin aïllades fent la seva feina per 
poder prestar-se ajuda en cas de proble-
mes.
- Posa aigua potable a l’abast de les per-
sones treballadores.
- Facilita o recomana a les persones tre-
balladores l’ús de gorres, barrets o roba 
clara.
- Posa a la seva disposició crema de 
protecció solar, per protegir la pell de la 
radiació ultraviolada.
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TECNOLOGIA QUE ET MOU.

ETIQUETA

DES DE 18.500€*
NISSAN QASHQAI

I ARA AMB ASSISTENT DE CONDUCCIÓ ProPilot.

o 178€**
AL MES

SANTI ENRIQUE
Avda. Mestre Muntaner, 88
08700 – Igualada (Barcelona)
Tel. 93 803 08 00 www.santienrique.com

io total a plazos 22.401,32€. Permanencia mínima de 24 meses. 
Importe total adeudado: 18.701,32€. Incluye protección de pagos (520,22€) y seguro de pérdida de carné (202,61€) con CASER dura
está disponible únicamente en los concesionarios Nissan adheridos a la misma. Permanencia mínima de 24 meses. Entrada máxima de 40%. No incluye Gastos de Notaría.

aceptación del crédito.

Consum mixt WLTP: 6,8 l/100 km. (NEDC-BT: 5,3 l/100 km). Emissions de CO WLTP: 154 g/km. (NEDC-BT: 121 g/km).

*PVP recomanat a la Península i Balears 18.500€. Inclou PFF, transport, Nissan Assistance, descompte promocional, IVA i IEDMT que, per al mercat espanyol, pot no ser aplicable a la seva 

visualitzada pot no coincidir amb el vehicle ofertat.
31/07/2019



E s pot ser pobre sense 
perdre la dignitat ni 
viure com un misera-
ble. Es pot ser polític al 

govern o a l’oposició, i aportar a 
la societat molt més del que la so-
cietat et dona. Es poden guanyar 
–o perdre- eleccions, amb inde-

pendència que tinguis raó -o no- en els teus plan-
tejaments electorals. El que és important en tots els 
àmbits de la vida, es mantenir la dignitat de qui ets, 
què ets i a qui et deus. No per més pobre, ets més 
miserable. Molt sovint és just al contrari.
El què demostra ser un miserable és qui traeix les 
esperances de la societat a la que diu servir. Hem 
vist candidats a alcalde que en campanya electoral 
prometien inversions i llocs de treball. Encunyant 
la frase “farem un govern bussiness friendly”, però 
després en quatre anys, sense fer ni l’ou.
A cada convocatòria electoral, els catalans volem 
donar la màxima força als partits que defensen 
el dret a decidir i també, és clar, intentem que les 
forces del 155 tinguin el mínim de representació. 
No és de persones intel·ligents donar el poder a qui 
l’utilitza per a doblegar-te. A les darreres eleccions 
municipals les formacions considerades indepen-
dentistes varen millorar els seus resultats, però 
després en el transcurs de les negociacions per a 
formar governs municipals i, sobretot a l’hora de 
conformar majories als organismes d’elecció indi-
recta: Consells Comarcals i Diputació, els partits 
en molts casos han traït al poble, pactant amb els 
representants de la repressió del 155.

JOSEP MARIA FORCADA CASANOVAS
Àmbit Maria Corral

Miserables Valorar el nostre ser i estar

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

E l terme autoestima prové del llatí aesti-
mare que significa estimar. L’autoestima 
és, per tant, l’estima personal a la persona 
que valora la realitat, els actes i el que li 

succeeix en el seu ser. L’adequada capacitat d’auto-
valorar-se és molt important respecte a la conducta 
humana, de tal manera que en la mesura que l’auto-
valoració s’ajusta a la realitat és font d’harmonia psí-
quica i d’equilibri per entendre les idees, els defectes, 
els límits i tot allò positiu i negatiu.
Quan ens avaluem, ho fem des de la subjectivitat i 
no sempre ho fem correctament. El punt de partida 
d’aquesta autoavaluació és saber respondre a les pre-
guntes: qui soc?, què soc?, què faig?, com actuo?… 
Sempre la resposta és aproximativa i orientativa en 
la qual existeix una coherència que respon a un estat 
d’ànim, a una capacitat d’entendre la realitat o sim-
plement una forma discursiva d’apreciar l’existència 
en relació amb un mateix i amb els altres.
En el fons en l’autoestima hom es pregunta per la 
pròpia felicitat, com l’avaluo, com la comparteixo o 
com l’amago. És també preguntar-se com m’estimo 
a mi mateix?, sense caure en un fals pudor pel fet 
de voler-nos. Això no anul·la la capacitat d’estimar 
als altres. Només es té capacitat d’estimar bé al pro-
ïsme quan un se sent bé amb si mateix. A més, esti-
mar-nos, ens convida a descobrir en el nostre pou 
interior totes aquelles capacitats que ens ajuden a 
poder compartir.
En preguntar-me pel meu ser, si trobo una resposta 
satisfactòria, aconseguiré acceptar-me com soc i on 
estic de manera més feliç, especialment en relació 
amb els altres. Un pas més en aquesta autoanàlisi és 
poder preguntar-se per les qualitats, defectes, límits 
morals, capacitats, intencions, decisions, formes de 
sentir, i d’estar amb els altres. Una autoavaluació po-
sitiva sempre és gratificant.
La capacitat de sentir-nos autoestimats és la base 
per viure una sana autonomia personal. Els pares i 
educadors han d’anar conreant en els nens, a través 
de l’afecte, aquesta sana autoestima. A quanta gent 
ningú li ha valorat res del que ha fet en la vida! O 
ningú els ha felicitat per les seves accions! L’avalua-
ció positiva per part dels altres és necessària perquè 

es produeixi en la persona una integració generosa 
i àmplia del propi ser. També és fonamental educar 
i incorporar el fracàs com a aspecte de la formació 
de la persona. Hem construït un nivell d’emocions a 
la nostra mida en el qual ens hem oblidat d’aquelles 
emocions que ens ajuden a fer que siguin un contra-
pès en la nostra existència.
És important felicitar els petits gestos que ajuden a 
créixer i d’altra banda ser més agraïts al nostre ser, 
al nostre com existir, a la nostra sort d’haver po-
gut arribar a ser com som. Hi ha persones que no 
s’agraden, i es passen la vida pensant que podrien ser 
d’una altra manera, o fins i tot, que podrien haver 
nascut en una altra família i els disgusta la seva prò-
pia personalitat i existència. És impossible biològi-
cament, ja que un és fruit de la unió d’un òvul i d’un 
espermatozoide concrets. És necessari promoure 
aquell estat d’ànim interior que capacita per sentir-se 
valent amb un mateix, i poder valorar que la vida val 
la pena i que els que em van donar l’existència em 
van donar el millor. Sens dubte això ens condueix a 
sentir el ben ser i ser amic del propi jo.
Un altre aspecte important és descobrir que el nos-
tre ser «es fa» o «es realitza» amb els altres. Som, 
en la mesura en què ens sentim en relació amb els 
altres, amb el present, amb la història, amb els es-
deveniments de cada dia… Emmagatzemem en la 
nostra ment moltes vivències que si no les com-
partim, probablement es deterioraran. És un tresor 
sentir l’existència dels altres que ens ajuda a auto-
avaluar-nos i ens dona pistes per poder valorar el 
nostre ser i estar... 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

Això ha passat de manera miserable tan a la Diputació 
de Barcelona, com al Consell Comarcal de l’Anoia i 
en alguns ajuntaments importants de la comarca, com 
ara Vilanova del Camí. Si ampliem la mirada, podem 
parlar d’ajuntaments com Tàrrega, Sant Cugat, Figue-
res o Sabadell, entre altres, però no ens cal marxar de 
casa.
Aquests pactes, teòricament “contra natura”, han fet 
esclatar la confiança de la majoria de catalans mo-
bilitzats, envers els partits que, teòricament, serien 
independentistes i, si la situació no es reverteix ben 
aviat, amenaça amb un cisma polític de incalculables 
conseqüències futures.
Els que han signat aquests pactes –i no m’estalvio d’as-
senyalar entre d’altres a Marc Castells- no han estat 
fidels a la demanda de la majoria política –de la que 
tècnicament en formaven part- introduint el virus de 
la desunió. No és la primera vegada que Marc Castells 
fa pactes “in the dark” amb els socialistes i potser va 
essent hora que els expliqués públicament. Però que 
s’afanyi a fer-ho perquè el poble ha aprés que unit i al 
marge de segons quins partits, és capaç de guanyar a 
l’Estat.
Quin sentit té donar la Diputació de Barcelona al 
mateix partit que ha privat dels seus drets polítics als 
diputats en presó preventiva, Junqueras, Rull, Turull, 
Sánchez i al senador Raül Romeva? 
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA 
ANY: 2018 PREU: 6.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 112€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
(OPORTUNITAT) ANY: 2018   PREU: 9.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES 

TOYOTA YARIS 100H FEEL HYBRID 
ANY: 2018   PREU: 13.900€  
FINANÇAMENT: 226€/MES 

TOYOTA VERSO 130 ADVANCE BENZINA 
ANY: 2018  
PREU: 13.900€ 

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA 
OPORTUNITAT ANY: 2018  PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES 

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA (OPORTUNITAT) 
ANY: 2018   PREU: 11.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES 

TOYOTA AURIS 120T ACTIVE BENZINA 
ANY: 2018   PREU: 12.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 210€/MES

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE DIESEL 
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 

TOYOTA YARIS 70 CITY BENZINA  
ANY: 2018   PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID 
OPORTUNITAT ANY: 2018   PREU: 12.400€  
FINANÇAMENT: DES DE 201€/MES

TOYOTA CHR 125H ADVANCE HYBRID 
ANY: 2018 
PREU: 19.900€ 

TOYOTA RAV4 220H HÍBRID 
ANY: 2019  
PREU: 30.800€ 
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Els especialistes en informàtica van molt buscats a l’Anoia. / ARXIU

Top 10 de qualitat dels contractes

Tècnics en informàtica, operadors del metall i metges, 
les tres primeres professions més buscades a l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S ectors industrials a l’al-
ça, com el metall o les 
arts gràfiques, i especi-

alment les noves tecnologies 
englobades en el sector TIC 
són els que demanen més 
llocs de treball a l’Anoia. Així 
es desprén en consultar la 
nova eina digital que ha posat 
en marxa la Generalitat, ano-
menada Treball per Ocupaci-
ons, que permet als ciutadans 
ajudar-los a prendre decisions 
sobre la seva orientació pro-
fessional. També és un recurs 
de suport per a les organitza-
cions que treballen en orienta-
ció laboral.
Aquesta eina, disponible a In-
ternet, compila la informació 
del mercat de treball i pro-
porciona una selecció d’indi-
cadors i dades que permeten, 
entre d’altres, valorar la situ-
ació de cada ocupació en el 
mercat de treball, tant en el 
conjunt del país com per co-
marques.
El portal ofereix informació 
detallada per a les prop de 
500 ocupacions incloses en la 
Classificació nacional d’ocu-
pacions, en base a tres eixos: 
contractes de treball signats, 
qualitat d’aquests contrac-
tes i persones demandants 
d’aquestes ocupacions al Ser-
vei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC).
Per poder comparar les ocu-
pacions, s’han construït tres 
índexs intermedis (un per 
cada eix d’informació) i un ín-
dex sintètic global que recull 
la situació de cada ocupació 
en el mercat de treball del con-
junt del país i per comarques. 
Així, els índex permeten orde-
nar les ocupacions, de millor 
a pitjor posicionades, de ma-
nera global i també d’acord 
amb els criteris: contractació 
laboral, qualitat i demandants.
Així, podeu veure en el qua-

Igualada

Tècnics radioteràpia 86,3
Enginyers telecomunicacions 85
Portaveus i agents relacions públiques 84,2
Directors generals i presidents executius 81,7
Analistes de sistemes 81,4
Enòlegs 80,1
Directors i gerents empreses comerç engròs 80,1
Directors gerents centres sanitaris 80,1
Treballadors tractament llet i elaboració lactis 80,1
Directors i gerents empreses comerç detall 77,6

Top 10 amb més demandants inscrits al SOC
Tècnics control processos producció metalls 92,6
Caps i oficials maquinistes 90,5
Terapeutes ocupacionals 90
Tècnics imatge per a la diagnosi 89,7
Atletes i esportistes 89,3
Supervisors indústries fusta i pasta de paper 87,7
Enòlegs 87,3
Altres treballadors serveis protecció i seguretat ncaa 87,2
Treballadors act. agropecuàries mixtes 86,7
Analistes financers 86,5

Top 10 de contractes laborals signats
Altres ocupacions elementals 92,8
Peons agropecuaris 91,6
Altre tipus de personal de neteja ncaa 91,3
Muntadors estructures metàl·liques 90,3
Monitors activitats recreatives i sim. 90,2
Conductors assalariats de camions 90
Empleats agències viatges 89,6
Infermers especialitzats (exc.d'obstetrícia) 89,5
Adobers i preparadors pells 89
Administratius amb atenció al públic ncaa 87,5

Tècnics operacions sistemes informàtics 73,7
Operadors instal·lacions transformació metalls 70,5
Metges de família 70,1
Peons agropecuaris 69,7
Analistes de sistemes 69
Caps i oficials maquinistes 68,9
Peons mineria, pedreres i altres extractives 67,6
Enginyers industrials i de producció 67,5
Programadors informàtics 66,5
Administratius amb atenció al públic ncaa 66,5
Mossos equipatge i similars 66,3
Instal·ladors mat. aïllant tèrmic i insonorització 65,7
Altres metges especialistes 65,6
Veterinaris 65,5
Conductors assalariats de camions 65,5
Infermers no especialitzats 65,4
Treballadors fabricació eines, matricers i sim. 64,8
Altres ocupacions elementals 64,3
Empleats oficina serveis estadístics i financers 63,9
Operadors màquines polidores, recobridores metall 63,6
Infermers especialitzats (exc.d'obstetrícia) 63,5
Atletes i esportistes 63,5
Adobers i preparadors pells 63
Tècnics electricitat 62,5
Enginyers ncaa 61,9
Treballadors elaboració vi 61,8
Tècnics enregistrament audiovisual 61,7
Professors ensenyament no reglat, música i dansa 61,6
Prof. suport administracions públiques, serv. socials 61,2
Preparadors menjars ràpids 61
Farmacèutics 60,4
Treballadors tractament fusta 60,4
Muntadors estructures cablejades i empalmador cables 60,3
Altres treballadors obres estructurals construcció ncaa 60,2
Netejadors vehicles 60,1
Supervisors manteniment i neteja oficines i hotels 60
Enòlegs 59,9
Vigilants piscines i platges, socorristes 59,6
Analistes financers 59,5
Arquitectes tècnics i tècnics urbanistes 59,3

LES 40 PROFESSIONS MILLOR POSICIONADES

Tot el relacionat amb 
la informàtica, el 

sector del metall i la 
maquinària té molt 

futur laboral 
a la comarca

Font: Treball per Ocupacions. Dades de l’Anoia. Generalitat de Catalunya.

dre adjacent les 40 professi-
ons més ben posicionades a 
l’Anoia. Destaquen, en primer 
lloc, els tècnics en operacions 
de sistemes informàtics, però 

també operadors d’instal.laci-
ons de transformació de me-
talsl, metges de família, caps i 
oficials maquinistes, analistes 
de sistemes... Algunes de les 
professions sorprenen, com 
peons de mineria i pedreres...
També podeu veure tres qua-
dres més sobre el nombre de 
contractes signats a la comar-
ca, els que tenen més qualitat, 
i els oficis amb més deman-
dants incrits al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (antic 
Inem). A destacar professions 

que tenen un alt component 
rural (peons agropecuaris, 
enòlegs) i d’altres que sorpre-
nen pel nom (atletes i espor-
tistes), però que es refereixen 
a professions derivades de 
l’esport i la preparació física 

(Inef). Més enllà dels possi-
bles errors o males interpre-
tacions, no deixa de ser una 
eina original i interessant per 
a tenir una visió complemen-
tària quan es busquen camins 
de futur en l’àmbit laboral.

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 



Veïns de la plaça Pius XII recullen 
firmes farts del soroll per Festa Major

REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres, 19 
de juliol, a les 12 del 
migdia, es constituirà 

el Consell Comarcal de l’Anoia 
amb un pacte de govern entre 
JxCat i el PSC, partit aquest 
darrer, que, a l’Anoia, només 
ostenta el poder municipal a 
Vilanova del Camí.
L’ANC, amb el suport de Fo-
ment i Súmate, ha organitzat 
una manifestació de protes-
ta a la plaça de Sant Miquel, 
davant la seu del Consell, per 
aquest pacte. L’ANC denuncia 
“una mostra clara de rendició 
i traició a la comarca. No po-
dem acceptar que partits sobi-
ranistes pactin amb una alcal-
desa del PSC que ha perseguit 
i sancionat amb les multes 
màximes al seu abast, com-
panys nostres de Vilanova del 
Camí, per fer propaganda del 
referèndum del 1er d’Octubre 
i per posar llaços grocs. La de-
terminació popular va aturar 
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REDACCIÓ / LA VEU 

U n grup de veïns de la 
plaça Pius XII ha ini-
ciat una recollida de 

signatures i ha presentat una 
queixa davant l’Ajuntament 
pel què consideren un excés 
d’activitats en aquest indret 
durant la Festa Major, sobre-
tot d’actes juvenils de la Coll@
nada.
Els veïns volen “deixar cons-
tància dels sorolls i molèsties 
soferts pels veïns de la plaça 
Pius XII i carrers adjacents 
durant tota la setmana de ce-
lebració de la festa de l’any 
passat, pels concerts, sopars 
i espectacles de tot tipus que 
es feren a la plaça, amb uns 
sorolls constants que motiva-
ren l’alteració de la tranquil.
litat fins a altes hores de la 
matinada, amb un elevat vo-
lum de la música i la xerra-
meca constant, sense poder 
dormir”. Segons l’escrit veïnal 
això demostra “el despreci de 
l’organització envers els veïns, 
ja que ningú no ens va anunci-

ar aquests actes, a més de que 
se’ns va apropiar de les façanes 
sense demanar cap permís”. 
Els veïns han donat a conéixer 
la situació al govern munici-
pal i a representants de l’opo-

sició, i demanen o bé el tras-
llat d’aquestes activitats, o que 
es compleixi de forma estricta 
el que diu l’ordenança munici-
pal reguladora del soroll i les 
vibracions.

Avui, l’ANC convoca 
manifestació en protesta 
pel pacte del Consell

una investidura vergonyosa  
a Santa Coloma de Farners. 
Nosaltres també ho podem 
fer. Si mes no, podem inten-
tar impedir aquesta vergonya 
comarcal. No cal dir que no es 
per afavorir cap partit. Si fos 
ERC o CUP es faria el mateix. 
Aprofitem la convocatòria per 
denunciar tots els pactes ver-
gonyosos”. 
Dilluns, es va poder veure da-
vant el Consell una gàbia amb 
els retrats dels líders indepen-
dentistes empresonats i els le-
mes #Stop155 i “Pactes amb 
carcellers? No gràcies”.

NOU volvo xc60 premium edition
Des de 35.450€*

PRESENTEM
LA SEGURETAT DEL FUTUR

Descobreix-ne més a
motorcatpremium.com/ca

*Volvo XC60 Premium Edition D3 Momentum 110 kW (150 cv) canvi manual.  PVP recomanat per a la Península (excepte Extremadura) i Balears: des de 35.450 € (IVA, transport, aportació del fabricant i la Xarxa de Concessionaris i impost de matriculació 
inclosos). Preu vàlid per a unitats finançades sota la marca Volvo Car Financial Services® (pertanyents a Volvo Cars Group) a través de Banc Cetelem S.A.U A-78650348 amb un import mínim a finançar de 29.000 €. Durada mínima 48 mesos. Permanència 
mínima 36 mesos. Subjecte a l’aprovació de Banc Cetelem S.A.U.  Oferta vàlida únicament per a persones físiques i per a vehicles venuts abans del 30 de setembre de 2019. El model visualitzat no coincideix amb el vehicle ofert.

Motorcat Premium
93 524 08 08C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 24

08243 Manresa (Barcelona)
Carrer de Lleida, 8
08500 Vic (Barcelona)

Av. Europa, 4
08700 Igualada (Barcelona)

Consum mixt (l/100 km) de 5 a 7,8. Emissions CO2 (g/km) de 50 g a 181 g. #VolvoXC60
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Els futurs enginyers 
dissenyen motos de 

muntanya de compe-
tició, cotxes similars a 
Fòrmula 1, i patinets 
elèctrics intel.ligents 

El nombrós grup d’estudiants és a Parcmotor assistint a classes i preparant els seus prototips.

Prop de 200 estudiants d’enginyeria de diferents països, en 
una trobada a Parcmotor per a crear vehicles connectats
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U n grup de 200 estudi-
ants  d’enginyeria de 
diverses nacionalitats 

és aquests dies a Parcmotor de 
Castellolí, per segon any con-
secutiu, formant-se en la cons-
trucció de vehicles connectats i 
intel.ligents. 
Es tracta de la trobada Barcelo-
na Smart Moto Challenge, Cas-
tellolí Smart Scooter Challenge 
i Fórmula Student Andorra, 
aquesta última en col.labora-
ció amb el govern del país veí, 
ja que només es permet una 
trobada per país, i la d’Espanya 
es fa al Circuit de Catalunya de 
Montmeló.
En aquestes tres competicions 
universitàries d’àmbit inter-
nacional, els diferents equips 
formats per estudiants d’en-
ginyeria preparen els aparells 
que proven i mostren en com-
petició. Es tracta de motos, 
patinets i vehicles elèctrics i de 
combustió dissenyats i cons-
truïts per ells mateixos.
Després de tota la posada a 
punt i les verificacions tècni-
ques, hi haurà proves obertes 
al públic a partir d’avui diven-
dres 19 i fins diumenge al Parc-
motor i al camp de motocròs. 
Els estudiants estan acampats 
tota la setmana al circuit, però 
les classes es fan al Campus 
Motor, algunes proves es fan 
als carrers del polígon de Can 
Morera, i a Castellolí es fan ac-
tivitats a la  sala La Brillante, i 
la festa final es farà al polies-
portiu local.

Una trobada de 
gran valor formatiu
Ahir dijous, Campus Motor 
Anoia i Audi Servisimó van 
organitzar una recepció amb 
la voluntat d’apropar al món 
empresarial la investigació i el 
desenvolupament de la mà dels 
equips universitaris que parti-

Emili Hernández, director del campus, i professor de la UPC, 
amb l’alcalde de Castellolí, Joan Serra.

cipen en aquests projectes. Una 
aposta per la innovació en el 
món del motor, en la línia del 
treball que està portant a terme 
el Campus.  
Emili Hernández, professor 
de la Universitat Politècnica 
de Catalunya i veritable alma 
mater d’aquest projecte i que 
ja té des de fa temps un estret 
contacte amb l’Ajuntament de 
Castellolí i Parcmotor quan va 
esdevenir el primer circuit eu-
ropeu “connectat” gràcies a la 
multinacional Cellnex, expli-
ca que trobades com aquestes 
“tenen un gran valor formatiu 
per als estudiants d’enginyeria 
industrial, especialment en 
l’àmbit de la mecànica.  Vaig 
pensar que estaria molt bé en 
un entorn tecnològic aportar 
competicions universitàries, 
per això vaig crear en el seu 
moment la Fòrmula Student 
Spain, que es fa a Montmeló, 
i la Smart Moto Challenge, per 
a motos elèctriques de munta-
nya, de competició, pensades 
per a que en el futur puguin fer 
el Paris-Dakar”. 
Hernández afageix que “la grà-
cia de tot plegat és fer projectes 
com més reals, millor”. I d’aquí 
que aquest any s’estreni la Cas-
tellolí Smart Scooter Challenge, 
aprofitant el gran impacte que 
estan causant els patinets elèc-
trics. “La mobilitat es dirigeix 
cap al vehicle intel.ligent, i avui 
els patinets s’estan convertint 
en un perill a les ciutats. La 
idea és que en un futur puguin 
ser autocontrolats, és a dir, que 
s’aturin, per exemple, quan 
“vegin” un semàfor vermell”, 

o que autoregulin la velocitat. 
Segurament, el primer patinet 
“educat” del món es veurà 
aquí”.
La trobada és un pas endavant 
per Parcmotor. “Vam pen-
sar que seria molt positiu que 
aquest projecte professional  
que s’ha fet amb Cellnex anés 
acompanyat d’una presència 
temporal d’estudiants d’engi-
nyeria, perquè posa en  con-
tacte també la indústria amb el 
món universitari. A més, l’en-
torn de Parcmotor és sensacio-
nal”, diu Hernández. “El circuit 
de Castellolí es ja un referent 
de l’automoció connectada, no 
n’hi ha cap com aquest a nivell 
tecnològic”. 
Joan Serra, alcalde de Caste-
llolí, apunta que “amb Cellnex 
hem fet un gran pas endavant, 
hem passat de tenir asfalt, a 
tenir tecnologia, i si a partir 
d’ara hi afegim talent gràcies 
a aquests projectes, anem fent 
gran l’ecosistema. Però en el fu-
tur no volem que això es quedi 
aquí, sinò que s’ampliï també 
a un altre entorn, de manera 
que en els carrers dels polígons 
industrials de la Conca es pu-
guin fer proves i testos, de for-
ma connectada. Això ens està 
posicionant en el món, i cada 
vegada hi ha més iniciativa pri-
vada que ho està fent possible”.
La idea és que aquestes jorna-
des tinguin futur. “És un dels 
elements estratègics que dema-
na Castellolí en el projecte de 
competitivitat territorial a ni-
vell europeu. Precisament part 
dels diners que demanem a la 
Unió Europea és per continuar 
amb aquesta aposta pel talent”.



Avui, concert 
d’havaneres davant 
l’ermita de Sant 
Jaume Sesoliveres

El barri de Xauxa celebra aquest cap de setmana les festes
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Avui divendres 19 de ju-
liol tindrà lloc un concert 
d’havaneres, en el que no 
hi faltarà el rom cremat, 
en ocasió de les festes que 
s’organitzen al barri de Sant 
Jaume Sesoliveres. 
El concert serà a les 10 de la 
nit, al pla de l’ermita de Sant 
Jaume. Actuarà el grup “La 
Bella Lola”.

REDACCIÓ / LA VEU 

X auxa és un barri 
d’Igualada amb més 
de 150 anys d’histò-

ria, i que antigament se l’havia 
anomenat barri del Bassot o 
de Sant Ignasi. El nom “Xau-
xa” li està atribuït per com són 
les seves festes, esbojarrades 
i transgressores, tradicional-
ment conegudes com les més 
antigues d’Igualada.
Els veïns del barri han prepa-
rat per aquest cap de setmana 
un munt d’activitats que asse-
guren gresca durant tres dies. 
Són les següents:

DIVENDRES 19 juliol
18h Aperitiu musical a la 
Travessia Gomis. Jam session 
d’escalfament. Vine a tocar per 
aprofitar el tingladu!
19.30h Cercavila. Sortida de 
la plaça de l’Ajuntament, Pl. 
Pilar, Rambla, Pl. Creu i Barri 
de Xauxa. Amb amb els gegants 
del barri, el Tonet i la Conxita i 
els grallers d’Igualada.
20h Pregó d’inici de Festa Ma-
jor a Placeta de Xauxa. Bateig 
dels gegants del barri. Presen-

tació de la Colla Gegantera del 
barri Tronada d’inici de festes 
i Cercavila pel Barri. 
21h Cercavila pel Barri
21:30h Sopar del Món a la 
plaça Catarineu.  Vine a tastar 
els millors plats de les diver-
ses cultures presents al barri 
de Xauxa. l després de sopar... 
Jam session amb els músics 
del parc.
1h Concerts a Travessia Go-
mis. Orquestra Tumultuo-
sa, So Manreso-Caribeny, 
Presentació de ZorroKallao. 
Igualada Tropical Sessions 
Rec on Fire
3h La festa segueix al Rec on 
Fire. Fins que el cos aguanti!

DISSABTE 20 juliol
10h Els Encants de Xauxa a 
Plaçeta de Xauxa. Agafa el que 
no utilitzes i porta-ho al mer-
cat: una bicicleta, joguines, roba 
que ja no et poses, aparells do-
mèstics, pongos, manualitats...
10h La Patitrobada de l’Ate-
neu Igualadí, al local del barri. 
Comparteix el meravellós món 
dels jocs de taula de la mà de la 
gent del Pati. Vine a jugar una 
estona amb els nens, la parella, 

la tieta, l’avi o els amics...
13h Vermutillo musical al lo-
cal del barri. Música en directe 
amb el grup Ai 51 caus! 
18h Festa infantil a Plaçeta Xau-
xa. Teatre, música i xocolatada 
pels més petits amb la pallassa 
Noelia i els músics del parc.
18h Oh Berenar electrònic a 
Cal Cuta. Dub Sound System a 
càrrec de Jah Life International 
Sound System. Cantant: Broda 
Nelson.
22h Vine a sopar al barri, a la 
plaça Catarineu. 
23:30h Rock&Troll. Concert 
de rock amb els grups The Jer-
ricans, Adult Tarats, Black Stars. 
Durant el concert hi haurà 

menjar i beguda a preus popu-
lars. Rec on Fire
3h La festa segueix al Rec on 
Fire fins que el cos aguanti!

DIUMENGE 21 juliol
8-10h Esmorzar a la pla-
ça Catarineu pels vius i la 
resistència. Xocolatada i 
melindros per agafar forces.
10h Torneig d’escacs al lo-
cal del barri. Hi haurà pre-
mis pels guanyadors!
13h Plaça Catarineu. Fem 
ballar els gegants
14h Pleguem veles! Al local 
del barri, vermut i concert 
de comiat amb els músics 
del barri.
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El bon temps, clau en 
l’èxit de l’EBF 2019, 
amb la presència de 

molt públic familiar en 
totes les activitats

El Night Glow, amb 25.000 assistents, final de l’European 
Balloon Festival amb rècord de globus participants
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’encesa nocturna de 
globus Night Glow 
posa punt i final a la 

23ena edició de l’European 
Balloon Festival. Una edició 
on les condicions meteorolò-
giques han permès els globus 
enlairar-se en tots els vols pro-
gramats i on s’ha batut rècord 
de pilots, amb 57 participants 
vinguts d’arreu del món.

Night Glow multitudinari
Com en les darreres edicions, 
el Parc Central d’Igualada 
ha estat l’escenari d’un Night 
Glow multitudinari, que ha re-
unit prop de 25.000 persones. 
La gran majoria, públic fami-
liar que ha passat el dia a la 
ciutat gaudint de les activitats 
organitzades en iglús de vent 
i, també, de la zona de joc del 
Parc Central, la Fun Zone. Al 
vespre han pogut presenciar el 
vol de tarda, on hi han partici-
pat una dotzena de pilots. 
A les 23:00h els assistents ja 
estaven preparats per viure el 
plat fort del festival, el Night 
Glow, que ha tornat a deixar 
bocabadats els espectadors 
amb l’encesa dels cremadors 
dels globus i el joc de llum i 
color que crea amb les veles 
dels aparells, tot en sintonia 
amb la música. La nit ha aca-
bat amb el concert de JoKB i 
Oques Grasses, que dona inici 
al festival Anòlia.

L’organització fa un balanç 
molt positiu del festival, d’una 
banda, per la gran quantitat de 

El pilot japonès Yudai 
Fugita es proclama 

guanyador de la com-
petició esportiva d’entre 

un total de 57 pilots 
vingut d’arreu del món

pilots participants que ha per-
mès a la ciutat d’Igualada veu-
re el cel més ple de globus que 
mai i, d’altra banda, per unes 
condicions meteorològiques 
favorables que han permès a 
pilots i passatgers gaudir de 
vols plàcids i agradables a la 
comarca de l’Anoia especial-
ment els matins. 
Els vols de tarda, amb una 
mica més de vent, han tingut 
una participació de globus més 
reduïda, i els enlairaments i 
aterratges han estat més com-
plexes, com és força habitual 
en els vols de tarda de l’Euro-
pean Balloon Festival. Demà 
diumenge se celebrarà el vol de 
cloenda, ja fora de competició.

El pilot Yudai Fugita guanya 
la competició
Des que dijous es va iniciar la 
competició, els cinquanta-set 
pilots participants han hagut 
d’anar realitzant diverses pro-
ves de vol, com la llebre o la 
diana, i aconseguir punts per 
a la classificació final. 
El pilot japonès Yudai Fugi-
ta, amb un globus de l’equip 
Globus Kontiki, ha resultat 
guanyador absolut de la com-
petició d’enguany. Fujita va 
ser el campió mundial de la 
World Hot Air Balloon World 
Championship l’any 2014. 
El pilot suís Roland Friedli, 
amb el globus Loosli Küchen 
s’ha endut el segon premi i el 
pilot odenenc, Aleix Rodrí-
guez, de l’equip de Camins de 
Vent, ha quedat en tercera po-
sició.
L’European Balloon Festival 
està impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’empresa fabri-
cant de globus Ultramagic, 
amb el suport de les empreses 

de vol Globus Kon-Tiki, Ca-
mins de Vent, Anoia Balloons 
i el patrocini de Vitogas. Es 
tracta d’una oportunitat única 
a l’Estat espanyol de presenci-
ar un vol simultani de globus 
aerostàtics i també de volar 
en un dels equips participants 
com a passatger.



Igualada Som-hi demana revisar 
els horaris d’estiu de la Hispano
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REDACCIÓ / LA VEU 

S i bé van iniciar-se di-
marts 16 de juliol, dia 
de Santa Carme, serà 

aquest cap de setmana quan 
arribi el gruix d’activitats de 
les festes dels carrers de San-
ta Caterina, Carme i travessi-
es, sempre molt participades. 
Aquest és el calendari dels 
actes:

Dissabte, 20 de juliol
- 19h a 21h. A la placeta Sta. 
Caterina, vine a ballar Coun-
try en una trobada oberta amb  
Anoia Country, on podràs 
aprendre els passos bàsics, i 
pels més experts gaudir d’una 
estona de balls.
- 22h. A la placeta Sta. Ca-
terina, Botifarrada popular. 
Venda anticipada de tiquets. 
Preu: 7€. Utilitzarem vaixella 
biodegradable, gentilesa de 
Bitok.
- 23h. Ball de Vetlla, a càrrec 
de l’Orquestra Som-hi Band. 
Durant la mitja part del ball 

REDACCIÓ / LA VEU 

A falta de poques set-
manes perquè la His-
pano Igualadina posi 

en marxa els horaris d’estiu 
amb la conseqüent reducció 
del nombre d’expedicions fins 
a Barcelona, Igualada Som-
hi (PSC - Comuns - Igualada 
Oberta) demana que aquest 
any s’actuï amb previsió i s’evi-
tin les escenes de cada estiu 
amb autobusos que no poden 
assumir tota la demanda i amb 
gent viatjant dreta.
Aquesta problemàtica, que 
també passa durant el Nadal, 
es deu al fet que els horaris 
canvien l’1 d’agost, quan mol-
ta gent encara utilitza el servei 
d’autobús per al seu dia a dia. 

El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, dema-
na al govern de la ciutat i a la 
Generalitat que “mantingui els 
busos directes de les primeres 
hores del dia per absorbir la 
demanda, ja que al desparèi-
xer els directes, els busos quan 
arriben a Abrera i Esparregue-
ra queden plens amb gent dre-
ta que utilitza el servei, sobre-
tot, durant el matí”.
Cuadras també recorda que 
seria adient posar en marxa 
els horaris d’estiu en dilluns i 
no enmig de la setmana com 
tornarà a passar aquest any, 
ja que afecta les rutines i ho-
raris de les persones que l’han 
d’agafar cada dia per anar a 
treballar o per qualsevol altre 
motiu. Canviar els horaris a 

mitja setmana, pot provocar 
els mateixos problemes que 
l’any passat, quan hi van haver 
queixes i autobusos saturats. 
Sabent que això pot tornar a 
passar, demanem que s’actuï 
abans per prevenir-ho, evi-
tar-ho i garantir un bon servei 
a la ciutadania”.
D’altra banda, Igualada Som-
hi ha denunciat la brutícia 
que fa mesos que s’acumu-
la a l’estació d’autobusos. El 
grup municipal format per 
PSC, Comuns i el grup ciuta-
dà Igualada Oberta lamenta 
la falta de manteniment de 
l’estació i com el terra està 
ple d’excrements de coloms. 
Es demana que Ajuntament i 
Generalitat hi posin solución 
urgentment.

Festes dels carrers de Santa Caterina, 
Carme i travessies

es farà el sorteig d’un pernil, 
els números del qual s’hau-
ran venut durant el transcurs 
de la primera part. A la sego-
na part, es farà el tradicional 
ball del fanalet.

Diumenge, 21 de juliol
- 19h. Classe oberta i Swing 
Jam a càrrec de Swing Ano-
ia. Aprèn el ball de moda a la 
classe i practica al ritme.
- 20h. Concert amb els The 
Buckets Brothers.

Durant totes les festes
4t Concurs de Dibuix
La temàtica serà les festes del 
barri de Santa Caterina, Car-
me i travessies. Hi haurà tres 
categories: *fins a 6 anys. *de 
7 a 10 anys. *de 11 fins a 15 
anys. Els dibuixos es podran 
presentar fins al diumenge 15 
de Juliol al migdia en qual-
sevol acte de les festes, als 
cònsols o organitzadors d’en-
guany, o a la llibreria Cal Ra-
bell. Els participants hauran 
de posar el nom, cognoms, 

edat i telèfon de contacte en 
la part del darrera del dibuix. 
Només s’acceptarà una obra 
per participant. Les obres 
s’han de presentar en un full 
tamany DIN-A 4 i en format 
horitzontal. Les obres han de 
ser originals i han d’estar fetes 
pels infants. Les obres estaran 
fetes en tècnica lliure Hi hau-
rà un premi per categoria. 
El Jurat del concurs estarà 
integrant per membres de 
la Junta i artistes del barri. 
El veredicte i acte de lliura-
ment dels premis es farà en 
el transcurs de la cantada 
d’havaneres que tindrà lloc 
diumenge dia 15 a les 7 de la 
tarda a la Plaça de Santa Ca-
terina. 
Els autors i autores dels di-
buixos presentats cedeixen 
gratuïtament els drets de 
reproducció, distribució, co-
municació pública i trans-
formació a la Junta del Barri. 
La presentació dels dibuixos 
implica en tot cas l’accepta-
ció d’aquestes bases.
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Igualada augmenta la recollida 
selectiva fins a un 35%

REDACCIÓ / LA VEU 

E l diumenge 14 de juli-
ol va tenir lloc el dinar 
commemoratiu del  

65è Aniversari de la funda-
ció de la Penya Blanc i Blava 
d´Igualada l’any 1954, la més 
antiga de RCD Espanyol. La 
celebració es va dur terme 
al Restaurant Scorpia  amb 
la presència d’autoritats del 
club, de la Federació Catalana 
de Penyes  i de l’Ajuntament 
d’Igualada. Entre ells el con-
seller del RCD Espanyol Mao 
Ye Wu, l’home de la màxima 
confiança del president del 
club Chen Yansheng, el direc-
tor de l’àrea social del RCD 
Espanyol Alberto Ariza, l’ex-
jugador del RCD Espanyol i 
embaixador del club en dife-
rents actes de les penyes Rafa 
Marañón, la presidenta de la 
Federació Catalana de Penyes 
del RCD Espanyol Araceli 
Pérez, i la tercera tinent alcal-
de i regidora de Promoció de 
la Ciutat i Esports de l’Ajun-
tament d’Igualada, Patricia 
Illa, i la presidenta de la Penya 
Blanc i Blava d’Igualada Car-
me Bonastre. Tots acompa-
nyaven a un centenar de socis 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l regidor de soste-
nibilitat i mobilitat, 
Miquel Vives, ha pre-

sentat les dades relatives a la 
generació de residus i recolli-
da selectiva a la ciutat durant 
el 2018.
Les dades d’aquest darrer any 
confirmen que Igualada ha 
augmentat progressivament 
el percentatge de recupera-
ció de residus generats i se-
parats selectivament aconse-
guint arribar prop del 35%, 
una dada molt positiva. L’any 
2017 la ciutat havia reciclat 
un 30%.
La fracció de recollida selecti-
va, doncs, continua augmen-
tant seguint la tendència dels 
últims anys, fins i tot d’una 
manera més ràpida. Així, 
es passa d’un 27% el 2016 i 
un 30% el 2017, a un 35% el 
2018. Un salt important d’un 
5% aquest darrer any.
Miquel Vives ha fet una valo-
ració molt positiva d’aquests 

indicadors que d’una banda 
són gràcies a la ciutadania 
que cada vegada està més 
conscienciada i de l’altra, ha 
posat en valor la feina que es 
fa des de l’Ajuntament amb 
campanyes informatives que 
duen a terme els agents cí-
vics, amb la promoció de les 
recollides sobretot al comerç 
i amb el seguiment general 
que es fa. En aquest sentit ha 

recordat la recent posada en 
marxa d’una iniciativa de re-
ciclatge, en la que Igualada és 
ciutat pilot, anomenada Re-
ciclos, que vol, amb l’ús de la 
tecnologia mòbil, augmentar 
el reciclatge dels envasos.
També ha destacat l’aposta 
que ha fet el govern de la ciu-
tat en aquesta àrea, destinant 
una regidoria específica a la 
sostenibilitat.

La Penya Blanc i Blava va 
celebrar el 65è aniversari

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Hospital d’Igualada ha 
celebrat avui els 40 anys 
de la creació del Depar-

tament de Salut (1977-2017) 
amb un acte que ha comptat 
amb la participació de Núria 
Puig, gerent de la Regió Sani-
tària de la Catalunya Central, 
Fco. Javier Niño, president del 
Consorci Sanitari de l’Ano-
ia, Ferran Garcia, gerent del 
Consorci Sanitari de l’ Anoia, 
Imma Cervós, sub-directo-
ra Regional de la Catalunya 
Central  de l’ASPCAT, Patri-
cia Lloberas, responsable de 
Gestió Documental i Arxiu 
del Departament de Salut i el 
director de Serveis del Depar-
tament de Salut, Xavier Rodrí-
guez.
Per commemorar aquesta 
efemèride, s’ha presentat a 
l’Hospital d’Igualada l’expo-
sició “40 anys fent salut”, una 
mostra itinerant que ha pro-
duït pel Departament de Salut 
que consisteix en una sèrie de 
plafons amb un extens recull 
històric dels fets més relle-
vants que han tingut el Depar-
tament per protagonista. Fins 
al  28 de juliol l’exposició ro-
mandrà al vestíbul de l’Hospi-
tal d’Igualada, (Av. Catalunya, 
11, Igualada). Durant l’acte 
s’ha projectat també un audio-
visual amb entrevistes a treba-
lladores i treballadors del De-
partament de Salut en aquest 
temps, i que forma també part 
de la mostra.
 
Quatre dècades d’història
Amb el restabliment de la Ge-
neralitat provisional al 1977 
es va crear el Departament de 
Sanitat i Assistència Social, si-
tuat al Palau de la Generalitat i 

i afeccionats locals de la penya 
i del club amb la destacable 
presència de diferents penyes 
amigues com son la Penya Ur-
gell-Segarra, la Penya Plà de 
l´Urgell, Penya La Escullera, 
Penya del Poble Nou, Penya de 
Sabadell, Penya Gran Via Sant 
Matí , Penya La Roca del Va-
llès i la Penya Perico Levante, 
de les terres valencianes.
Les diferents autoritats varen 
fer els diferents parlaments 
i cal destacar el que va fer el 
conseller Mao Ye Wu, que 
amb un català impecable, va 
transmetre una llum d´opti-
misme pel creixement social i 
esportiu del club.
Posteriorment es varen obse-

quiar amb plaques comme-
moratives als socis més antics 
de la penya igualadina, els 
senyors Lluis Marimón, Jo-
sep Mª Pomés i Martí Torné 
Ribaudí i també als represen-
tants de les diferents Penyes 
d’arreu que varen compartir 
amb nosaltres aquest impor-
tant esdeveniment .
Com no podia faltar al final 
es varen sortejar diferents sa-
marretes i obsequis del club i 
regals d’aportació voluntària 
d´empreses amigues entre els 
assistents, que va donar la clo-
enda a l’acte del qual cal feli-
citar als membres de la Junta, 
ja que la seva organització ha 
estat un èxit sense precedents. 

al passeig de Lluís Companys. 
En aquells moments també es 
va anomenar el primer con-
seller, Ramon Espasa. Un any 
després es va crear l’estructura 
del Departament i dels Serveis 
Territorials a Barcelona, Giro-
na, Lleida i Tarragona i es van 
iniciar les visites a institucions 
sanitàries pel territori per re-
collir informació, elaborar els 
estudis tècnics i planificar el 
mapa sanitari.
El traspàs de competències i de 
personal va arribar l’any 1979, 
amb l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. Al 1980, el Depar-
tament tenia 358 treballadors, 
una xifra que es triplicaria un 
any després, quan es van regu-
lar els centres i serveis sanita-
ris assistencials a Catalunya. 
També aquell any s’elaborava 
el primer Mapa Sanitari de 
Catalunya. No va ser fins l’any 
1983 que el pavelló Ave Maria 
del recinte de la Maternitat va 
passar a ser seu del Departa-
ment. També aquell any hi 
havia ja 44 centres d’atenció 
primària arreu del país i es 
constituïa l’Institut Català de 
la Salut (ICS) –que assumia les 
funcions de l’antic INSALUD.
La contracepció i la tubercu-
losi (1979), les vacunacions 
(1980), la donació voluntària 
de sang i la recomanació de 
no fumar (1982) esdevenien 
els temes protagonistes en 
les primeres campanyes i 
materials informatius per a 
la població, als quals segui-
rien d’altres com el foment 
de les platges netes (1984), 
les drogues (1985) o l’edu-
cació sanitària, amb la dis-
tribució, l’any 1986, de més 
de quatre milions de díptics, 
cartells i butlletins.

Exposició a l’Hospital 
dels 40 anys del 
Departament de Salut



Fotos: NASA (Operacións Apolo) dels arxius Francesc Serradell  i Josep Elias

Igualada va viure amb expectació, ara fa 50 anys, 
l’arribada de l’home a la Lluna
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JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU 

A questa ciutat s’uní a 
l’expectació internaci-
onal, davant de l’arri-

bada dels homes al satèl.lit de la 
Terra. Foren uns dies intensos! 
Fou un tema que convocà a la 
gent davant del televisor.
Tothom volia ser testimoni 
de la fita. Les cases de venda 
d’electrodomèstics feren ofer-
tes especials, per tal de que la 
gent pogués comprar algun 
d’aquells voluminosos aparells 
cúbics, que permetien sintonit-
zar amb TVE, la única emisso-
ra existent al país. Els que no 
podien adquirir-lo, es passaren 
hores davant dels aparadors de 
dits establiments, per tal de se-
guir, visualment, aquella gesta, 
que havia anunciat la National 
Aeronautics and Space Admi-
nistration (NASA): Per fi uns 
homes arribarien a la Lluna.
Ara fa 50 anys, durant el juliol 
de 1969, va complir-se aquell 
projecte, que davant del Con-
grés nordamericà, va fer, el 25 
de maig de 1961, el president 
John F. Kennedy. Després d’anys 
d’assaigs i de competència amb 
els russos, l’operació Apolo 
XI, aconseguiria l’allunitzatge 
d’una càpsula, a bord de la qual 
dos astronautes podrien trepit-
jar, per primera vegada, aquella 
llunyana superfície..
Recordo la curiositat que des-
pertà aquell viatge espacial. La 
gent que tenia “tele” a casa, no 
es movia de davant de l’aparell. 
I els que no disposaven d’ell, 
anaven a casa d’uns parents, 
o d’amics, per tal de poder 
seguir, en viu, aquell esdeve-
niment. Seguir la retransmis-
sió. Llavors, encara, només en 
blanc i negre.
L’emissió, en directe, començà 
el dia 16, amb el llançament del 
coet, des de la rampa del Ma-
ned Spacercraf Center d’Hous-
ton (Texas). Faltaven només 
394.400 kilómetre per arribar 
a destí. Enrere quedaven els 
projectes Mercury, Gemini i 
del mateix Apolo i els Vostok i 

Souyuz dels soviètics. Ara, ana-
va de debò. Per fí l’home anava 
a fer un petit pas que era gegan-
tesc per a la humanitat, segons 
confirmà l’astronanuta  Neil A. 
Armstrong , que acompanyat 
per Edwin E Aldrin, fou el pri-
mer en trepitjar la Lluna. El cor-
responsal de TVE a Nova York, 
Jesús Hermida, anava relatant 
la gesta que desenvolupaven 
aquests esmentats astronautes, 
acompanyats pel comandant 
Michel Collins -l’home que 
mai va poder gaudir d’una ca-
minada per aquella superfície-. 
Ell fou el responsable de pilotar 
la nau “Columbia”, la qual va 
anar orbitant la Lluna, a 96.600 
metres sobre aquella superfície,  
esperant el retorn dels seus dos 
altres companys, que pilota-
ven el mòdul llunar, anomenat 
“Aquila”. 
Faig memòria de com la gent 
seguíem, pas a pas, aquella 
expedició, que ha passat a la 
història universal. Per fi arribà 
aquell 20 de juliol, que era un 
diumenge. Havíem anat al cine, 
tot esperant l’èxit de l’aeronàuti-
ca nordamericana. Sortírem de 
la darrera projecció del cinema 
Astòria. Just, en sortir, arribà la 
notícia: la càpsula havia allunit-
zat en el Mar de la Tranquilitat.
Faltava, però, la baixada a 
aquella anhelada superfície. La 
NASA havia previst unes hores 
de descans abans de la sortida. 
Armstrong i Aldrin demana-
ren poder-ho fer quan abans 
millor. No vàrem anar a dormir 
sense veure el desenllaç d’aque-
lla operació. Restarem davant 
del televisor, fins que unes 
imatges -no massa nítides - ens 

permeteren veure la baixada de 
les escaletes. Era ja de matina-
da. Erem ja al dilluns dia 21 de 
juliol. No hi feia res! Volíem ser 
testimonis d’aquella epopeia 
espacial. Les quotes de panta-
lla assoliren rècords mundials 
d’audiència! Vam veure sortir 
el segon astronauta, retratat pel 
primer. O sia que Aldrin fou 
captat per Amstrong, que feia 
ja 19 minuts que era a la Lluna. 
Vam presenciar com, per pri-
mera vegada, dos homes, ca-
minaven, lentament, per aquell 
terreny llunar. Fou, doncs, una 
cosa mai vista, fins aquell mo-
ment. Això, ens permeté anar 
a dormir, convençuts de que, 

a distància, havíem  presenciat 
un esdeveniment històric uni-
versal.
En despertar, l’endemà al matí, 
la notícia era ja que els dos as-
tronautes havien abandonat la 
Lluna, després d’haver-hi estat 
2 hores i 40 minuts. Anaven 
a reunir-se amb Collins. Els 
tres retornaren, tal com la 
NASA havia previst, amarant 
el dia 24 de juliol, a les 18’51, 
hora americana, en un lloc de 
l’oceà Pacífic. L’expedició de 
l’Apolo XI, durà 8 dies 3 hores 
i 19 minuts.
La NASA feu imprimir unes 

targetes d’agraïment a les feli-
citacions rebudes per l’èxit de 
l’operació. Portaven el logotip 
de l’expedició i la signatura dels 
tres astronautes.
Encara hi ha gent que ho posa 
en quarantena i no s’ho creu. 
Nosaltres, però, tenim el con-
venciment de que presencià-
rem un capítol de la història 
aeronáutica universal.
Correus USA emití una sè-
rie de segells, de 10 centaus, 
commemoratius de la gesta, 
amb un dibuix al.legòric a la 
primícia astronàutica que el 
país havia lograt. 



Mor l’il.lustre escultor igualadí Josep Campeny i es 
creen a Igualada les Fires i Festes de Primavera
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Prometeu Encadenat, obra de Josep Campeny, a la plaça St. Miquel.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1922, el mes de 
maig, es van celebrar 
per primera vegada les 

Fires i Festes de Primavera, que 
es feien al Passeig Verdaguer 
-llavors de l’Alameda- amb una 
demostració molt potent del 
comerç igualadí. Aquesta cita 
anual va començar amb molta 
força, però després, ja en temps 
de la segona república, es va 
deixar de fer. La premsa de 
l’època es feia ressó de les fires, 
considerant-les com un tram-
polí de la indústria de la ciutat.
En portada, L’Eco d’Igualada 
de 10 de juny de 1922 afirmava 
que el diari, “obeint a la llei de 
la seva fundació, que l’obliga a 
defensar a cada punt i en tots 
els terrenys els interessos de la 
ciutat, fou, des del primer mo-
ment, un entusiasta enamorat 
de la idea d’instaurar a Iguala-
da unes Fires i Festes de Prima-
vera. Si en els febrosos dies de 
la llur organització uní el seu 
esforç al dels abnegats patricis 
que secundaren la idea, avui, 
després de la victòria, vol can-
tar a plena veu l’èxit insospitat 
i indiscutible que omplí de 
joia el cor d’aquells benemèrits 
igualadins amarats d’un fala-
guer optimisme i que aclaparà 
de vergonya a uns quants des-
castats indignes d’aitals festes. 
Per això avui, nostre periòdic 

1922 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

publica aquest número ex-
traordinari dedicat a les Fires 
i Festes, de Primavera, per a 
proclamar als quatre vents la 
llur eficàcia i sobre tot la gran 
trascendència que poden tenir 
aquestes fires per a el pervin-
dre industrial i mercantil de la 
nostra ciutat, després de l’èxit 
sorollós obtingut per les pri-
meres.
Cal reconèixer que malgrat la 
patina d’antigor que porten 
totes les fires i àdhuc el segell 
de costum de pobles primitius 
i de civilitzacions atrassades, 
són avui les més, modernes 
manifestacions de la potència 
mercantil i productora dels po-
bles que les celebren. Així ve-
iem com les ciutats més riques 
i més plenes, organitzen cada 
any unes fíres de mostres que 
atrauen a milers els compra-
dors.
¿Quin ha sigut el resultat posi-
tiu, pràctic, de les fires d’Igua-
lada? De moment, ja abans de 
les fires, despertar del seu en-
sopiment al món mercantil i 
industrial igualadí; vegi’s sinó 
el programa de les festes amb 
la pluralitat d’anuncis que con-
té; després l’entusiasme dels ex-
positors en la instal·lació de les 
casetes i finalment aquells dies 
amb els carrers i places plens 
de gent que anava d’ací i d’alià 
adelerada”.

Notable escultor 
igualadí
El 21 de gener, va 
morir a Barcelona 
el notable escul-
tor igualadí Josep 
Campeny Santa-
maria, que va ob-
tenir importants 
premis nacionals 
i internacionals. 
Entre les seves 
obres, figura el 
primer Misteri de 
Dolor en el rosa-
ri monumental 
de Montserrat. A 
Barcelona tam-
bé hi ha diferents 
fonts públiques, 
entre elles la de 
la plaça Urqui-
naona. Va ser, 
probablement, el 
primer escultor 
minimalista de la 

seva època a Espanya. Va néi-
xer a Igualada el 17 d’agost de 
1858.
Va néixer a la Rambla de Sant 
Isidre d’Igualada, segon fill 
d’una família de vuit germans. 
De molt jove començà a fer 
escultures copiant figures del 
retaule de l’església de Santa 
Maria d’Igualada. Als 4 anys 
la seva família es va instal·lar 
a Barcelona, al barri del Raval. 
Es formà a l’Escola de Belles 
Arts de Barcelona (Escola de 
la Llotja) i l’any 1881 exposà 
obres a la Sala Parés, inclo-
ent-hi l’escultura d’un gos llop. 
Entre els seus companys d’es-
tudis hi ha en Josep Llimona 
i l’Eliseu Meifrèn i Roig. L’any 
1883 va anar a estudiar a Pa-
rís, gràcies al mecenatge de la 
família Muntadas, propietària 
de L’Espanya Industrial. L’any 
1911 va ser nomenat professor 
de l’Escola d’Arts i Oficis de la 
plaça Trilla de Barcelona.
Els anys 1879 i 1903 va realit-
zar dues escultures, en guix, 
dedicades als dotze treballs 
d’Hèrcules: en una es veu l’àliga 
devorant el fetge de Prometeu 
encadenat, mentre que l’altra 
mostra la lluita entre Hèrcules 
i l’àliga. Els originals es troben 
a l’Ateneu Igualadí. L’any 1972, 
Ros i Sabaté va realitzar sengles 

còpies en bronze que es poden 
contemplar actualment a les 
places de Sant Miquel i del Pi-
lar, a Igualada.
El 1911 va guanyar el concurs 
per realitzar tres fonts orna-
mentals a Barcelona, que es 
van instal·lar el 19 de desembre 
de 1912. Una d’elles és la Font 
de la Granota, obra escultòrica 
situada davant del Palau Ro-
bert, a l’avinguda Diagonal de 
Barcelona. 
En l’actualitat la ciutat d’Igua-
lada atorga el Premi d’Escultu-
ra Josep Campeny.Curiós anunci a la premsa igualadina per anar d’excursió.. en cotxe!

“L’Eco d’Igualada” destacava l’importància de les fires i festes.



P #latevaveu

TALENTIA GESTIÓ  @talentiagestio

Eu Balloon Festival  @Ebf_Igualada

Escoles Públiques Igualada  @epigualada

Dario Castañé  @im_dario

Pau Ortínez Martí  @pauortinez

Jordi López  @LopezCasanovas

David Sànchez Garcia  @davidsg

cristina closa martinez  @cristinaclosa

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Jordi Puiggròs  @Jordipuiggros67

Tants anys de tenir poder @marccastells i no hi ha 
cap opció perquè els nostres fills, ja que s’han de 
buscar la ”vida”, no tinguin una opció de transport 
ràpid a Barcelona i rodalies.
Alguna idea a proposar @jordicuadras?
- € x vies verdes i blaves i + transport públic eficaç!

El cel de l’#ebfIGD!  Moltes gràcies a totes les 
persones que heu fet possible aquesta nova edició! 
Ha sigut fantàstic! #veigglobus

Reunió anual de les juntes de les AMPAs de la Fe-
deració de Centres Públics (escoles bressol, escoles 
i instituts): molts projectes i il·lusió! 
Hi hem convidat també la nova regidora @mari-
savilaber, amb qui hem mantingut un diàleg d’allò 
més positiu i engrescador. Seguim!

El CNI tenia constància que els de Ripoll, amb 
Es-Satti al capdavant, preparaven un atemptat.
Quina ”casualitat” que no sabien ni on ni quan, oi?

Que bonic començar el concert de @ceskfreixas 
recordant el seu inici musical al Jimmy Jazz, fa 
15 anys. Orgull de tenir una història rica en bars 
musicals i ateneus populars. Una història de festa i 
compromís, de lluites i cerveses compartides.
Per moltes més festes majors, Cesk!

Amazon m’ofereix ”ofertas exclusivas para clientes 
Prime” i em sento súper especial perquè formo 
part d’una elit de només 100 milions d’usuaris.

Dilluns 8h00 matí, senyorassa, va parar devant de 
casa, i cotxe en marxa va descarregar bosses indus-
trials d’escombraries plenes de vidre al contenidor 
de Rebuig. Li vaig dir ”Oh! goiti! Envàs on vas! 
AQUI NO HI VA EL VIDRE I AQUEST NO ES 
LA SEVA ZONA NI AQUEST EL SEU CONTE-
NIDOR!

A l’Anoia si treieu del mig al Marc Castells, haureu 
donat el primer pas per a resoldre problemes. El 
clan Mir funciona com un càncer des dels temps de 
CiU. Es la meva opinió que estic disposat a defensar 
personalment on faci falta

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#86 David Ramis Ballabriga

El que ha passat avui a la @diba requereix consultar 
l’opinió dels catalans. Calen unes eleccions al @par-
lamentcat de forma urgent, abans que aquesta colla 
de cafres es carreguin el treball de 10 anys de molta 
gent. #aneuaferpunyetes

FOTO: Cesc Sales

Darrer ple d’aquest mandat 2015-2019 al capda-
vant del Departament de Medi ambient del @
ConsellAnoia.
4 anys intensos, pel volum de feina, per la trans-
cendència dels canvis, pels resultats obtinguts.
Moltes gràcies als tècnics de la casa i molt especial-
ment als d’@anoiaverda.

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Una embarcació igualadina, 
la més ràpida de la 
Transsegre

El Grupo Candelero 
Cristian lliura 20.591 € a 
Sant Joan de Déu per a la 
investigació del càncer 

L’encesa nocturna de globus 
posa punt i final a l’European 
Balloon Festival amb més 
participants de la seva història

Instants de La Veu            @veuanoia

Les igualadines Maria Díez i Teresa 
Bernadas, @tbernadas, campiones 

del món d’hoquei patins

#veuanoia #anoia #Igualada 
#premsacomarcal #hoquei #esport 

#instaesport #instahoquei

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Em dic David Ramis Ballabriga i tinc 50 anys. Soc el fill mitjà de la Xurreria Duna 
de la Rambla d’Igualada i actualment segueixo el negoci familiar que els meus pares 
van portar a la Rambla a l’any 64. Amb tot, puc dir amb orgull que soc la tercera 
generació de xurrers per part de mare i pare! 
Des de l’octubre del 2017 també soc el president del @cnigualada, club on he estat 
vinculat des de ben petit, passant per les seccions de natació i waterpolo.
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xarxes

 Per una banda, i relacionat 
amb l’activitat comercial de 
la ciutat, m’agradaria que 
Igualada tingués un eix 
comercial més gran i pea-
tonal. 

Per altra banda, i relacionat 
amb la meva vinculació al 
@cnigualada, m’agradaria 
que el Club acabés de que-
dar ordenat després dels 
alts i baixos dels últims 
anys. També em faria molt 
content llegir algún dia que 
es pretén obrir unes noves 
instal·lacions per practicar 
natació i waterpolo!



El PIB de la zona euro va créixer 1,9 % el 2018. De fet, únicament 
cinc dels dinou països de l’àrea van incrementar el seu creixement. 
L’#Economiacatalana va mantenir el 2018 un creixement signifi-
catiu, del 2,6%.

El autónomo en la incertidumbre total vinculado eternamen-
te a un contrato por obra y servicio: la vida profesional com-
puesta por una suma de trocitos de ocupación. Es la Tercera 
Fase pero ya es el nuevo modelo.

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

El Tribunal Constitucional ha esmenat 
la discriminació per raó de sexe 
i igualtat en la jubilació de qui ha 

treballat a temps parcial

El ple del Tribunal Constituci-
onal, en recent sentencia de 
data 03.07.2019, ha decidit 
que el sistema de càlcul actual 

de la prestació de jubilació d’aquelles 
persones que han cotitzat en situació 
de contractes a temps parcial, on la llei 
no contempla, a diferència de qui ha 
treballat a temps complert, que cada 
dia treballat equival a un dia cotitzat 
a efectes del percentatge de prestació 
econòmica, és inconstitucional. La in-
constitucionalitat es fonamenta en la  
vulneració d’igualtat front llei per (i) 
diferència de tracte entre qui ha cotit-
zat a temps parcial vers qui ho ha fet a 
temps complert i per (ii) discriminació 
indirecta per raó de sexe, atès la major 
part de persones treballadores a temps 
parcial son dones. Què vol dir això ?. 
En termes generals, atès la normati-
va és molt més complexa i casuística, 
la jubilació es calcula atenent a (1) 
l’EDAT, de tal que si et jubiles a la edat 
ordinària (entre 65 i 67 ants segons la 
data de jubilació i els anys cotitzats) 
no tindràs reducció de la prestació 
per aquest concepte, es dir, si et jubi-
les abans no gaudiràs del 100x100. Ara 
bé, amb això no hi ha prou cal aten-
dre també (2) els ANYS COTITZATS, 
com a minin per tenir dret han de ser 
15 anys cotitzats o el proporcional (co-
eficient global de parcialitat) en cas de 
cotització a temps parcial o bé estar en 
alta 15 anys. A partir d’aquí hi ha una 
escalat on el 37 anys cotitzats equival 
a aplicar el percentatge del 100% so-
bre la base reguladora. I què és  (3) la 
BASE REGULADORA, és la suma de 
les bases de cotització mensual durant 
un període de temps previ a la data 
de jubilació dividit per un coeficient. 
Aquest període actualment és de 264 
mesos (22 anys) i el coeficient divisor 
és 308, fins el 2022 que serà de 25 anys 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Bona notícia:
Emirates estrena vol directe entre Barcelona i Mèxic.
La connexió diària s’estrenarà el 9 de desembre i es farà a 
través de la ruta Dubai-Mèxic via l’aeroport del Prat

 Una vegada més se sent a dir 
que hi ha una bombolla immobiliària

economia i empresa Espai patrocinat per

“La sentència deixa ben clar que no 
tindrà efectes retroactius en aquelles 

resolucions ja dictades i fermes”
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Pere Prat
Empresari
@pere_prat

L’ECONOMIA GLOBAL 
I LES VACANCES

i el divisor  350. Ficarem un exem-
ple, una persona es pot jubilar ara als 
65 anys (100%), ha cotitzat 37 anys 
(100%), suposem que la suma de les 
seves bases durant els últims 22 anys 
és 371.000 € , tindrà una base regula-
dora de 371.000/308= 1.205 € , la seva 
prestació per jubilació serà 1.205 € x 
100% x 100% = 1.205 € al mes. Ara bé 
si ha cotitzat a temps parcial o perío-
des a temps parcial i a temps complert 
la cosa canvia. Seguim amb l’exemple, 
si d’aquells 37 anys ha cotitzat 20 a 
temps complet i 17 a temps parcial a 
raó de mitja jornada (50%), resultarà 
que als 17 anys li apliquem el coefici-
ent parcialitat (50%), 17 anys x 50% 
=8,5 anys i un coeficient multiplicador 
fix del 1,5, el que ens donarà 8,5 x 1’5 
= 12,75 anys, que sumats als 20 anys a 
temps complert, resultarà que dels 37 
anys treballats a efectes de cotització 
sols són 32,75 anys. I el percentatge de 
pensió serà menor, el 90,38%. El tri-
bunal constitucional ha corregit això, 
de tal que el percentatge a aplicar so-
bre la base reguladora vidrà donat pels 
anys cotitzats reals, en el nostre exem-
ple 37 anys cotitzats, és dir, el 100%. 
Cal dir que al plantejar-se el recurs 
sols per raó de la jubilació el Tribunal 
Constitucional ha declarat la incons-
titucionalitat respecte la jubilació, tot 
i que el precepte també fa referència 
a l’incapacitat permanent derivada de 
malaltia comuna, el que obra la porta 
a plantejar-lo per aquesta contingèn-
cia. Finalment la sentència deixa ben 
clar que els seus efectes no són apli-
cables a les resolució administratives 
fermes ni a les sentències fermes, és 
dir, no tindrà efectes retroactius en 
aquelles resolucions ja dictades i fer-
mes. Segons s’ha informat l’adminis-
tració està treballant per adaptar la 
norma a aquesta sentència.  

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

Els fonamentals de l’economia 
a nivell mundial segueixen 
sent bons, però no creixen 
amb la mateixa vitalitat que 

en mesos anteriors. I tant la Reserva 
Federal com el BCE han tornat a avi-
sar que prendran mesures de suport a 
bancs i a les empreses. Costa anticipar 
el que passarà en els propers mesos. A 
USA perquè les actuacions del Presi-
dent Trump són imprevisibles, a Euro-
pa perquè s’està completant el canvi de 
càrrecs de l’Administració i el tarannà 
de Cristine Lagarde no és el mateix que 
el de Mario Draghi i a nivell mundial 
per les successives onades d’una guer-
ra pel domini financer i comercial que 
cada dia es fa més evident.

Les institucions bancàries, que fins fa 
poc recomanaven prudència inverso-
ra als seus clients, tornen a dir que la 
borsa és un bon vehicle per posar els 
estalvis cara el futur. Una vegada més 
se sent que hi ha una bombolla immo-
biliària i la gent jove, ni té recursos per 
comprar un pis (llevat que la família 
els ajudi), ni en troba per llogar. Se-
guim amb l’estira i arronsa en la forma-
ció del govern de l’estat i a l’espera de 
les novetats que es vagin produint en el 
conflicte català. El TS ha advertit que 
no hi haurà sentència del procés fins fi-
nals de setembre o l’octubre i les forces 
independentistes estan dividides en 
l’estratègia de resposta. La inveterada 
costum caïnita del nostre poble fa que 

els partits majoritaris vegin amb recel 
les decisions dels altres i els fa incapa-
ços de plantejar una acció conjunta. 
Mentre hi ha qui demana una aturada 
general indefinida, altres es plantegen 
donar suport a les forces que van apli-
car el 155, encara que no parin de dir 
que hauran de tornar a aplicar-lo a poc 
que puguin. Tant el conflicte català 
com el Brexit s’han quedat  damunt la 
taula del nou govern comunitari i dels 
Tribunals Europeus com un dels pro-
blemes més punyents a resoldre. 

Les incògnites segueixen creixent i el 
seu impacte en l’economia real s’afe-
girà a les qüestions medi-ambientals, 
el futur de l’automòbil, les taxes a les 
empreses vinculades al món digital i a 
tot el canvi tecnològic que s’albira amb 
el 5G. Massa vectors que incideixen en 
un món sempre inestable, però que en 
aquests moments s’acosta a unes tur-
bulències d’abast desconegut. 

Tot i això, la majoria d’entitats finan-
ceres recomanen els seus clients la re-
visió de les carteres i prendre més ris-
cos, encara que s’encarin les vacances, 
tradicionalment font de sorpreses. És 
difícil predir què pot passar i cadascú 
haurà de prendre les seves mesures, 
sabent que els esdeveniments mun-
dials no estaran condicionat pel que 
fem, sinó per com individualment ens 
hi adaptem. Per això bones vacances a 
tots els qui en facin.  

 

Santiago Portillo i Castellet
Advocat 
santiagoportillo.cat
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Gama Audi. Emissions combinades CO₂ (g/km): 0-302 (NEDC: 0-298). Consum combinat combustible (l/100 km): 5,3-13,3. 
Consum elèctric kWh/100 km: 22,5-26,2.

*Oferta Audi Financial Services calculada per a un Audi A1 Sportback Advanced 25 TFSI 70 kW (95 CV) 5 vel. amb un contracte de rènting a 36 mesos 
i 30.000 km totals, abonant una entrada de 3.379 € a través de Volkswagen Renting S.A. La quota i l’entrada no inclouen IVA. Canvi de pneumàtics 
no inclòs. Inclou tots els serveis en Xarxa Oficial Audi de manteniment i desgast, garantia (reparació d’avaries), assegurança a tot risc sense franquícia 
i assistència en viatge durant el període contractat. Per a altres versions i equipaments, consulti el seu Concessionari Oficial Audi. Oferta vàlida fins 
al 31/07/2019 per a unitats en estoc. Audi Financial Services és una marca comercialitzada per Volkswagen Finance S.A. EFC. El model mostrat no 
correspon a aquesta oferta.

Qui vol esperar  
a demà?

Audi A l’avantguarda de la tècnica

Hi ha coses per les quals has d’esperar. Tenir un Audi  
des de 160 € al mes* amb un rènting increïble i amb  
tots els serveis inclosos no n’és una.

Servisimó
Alemanya, 17
08700 Igualada
Tel. 93 805 21 17
www.servisimo.es

Avda. Barcelona, 19
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 34 06

Avda. Europa, 11
25241 Golmés
Tel. 973 60 29 63

Un Audi des de 160 € al mes*.
It’s Audi Time, de l’1 al 31 de juliol

07/2019 SERVISIMO 210x297 IT'S AUDI TIME GAMA RED cat.indd   1 2/7/19   9:48
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comarca

MONTBUI / LA VEU 

E l municipi de Santa 
Margarida de Montbui 
viurà aquest cap de set-

mana la seva Festa Major, amb 
una apretada agenda d’actes 
tant al nucli urbà, com a l’antic. 
La setmana vinent serà el torn 
de les festes al Saió.
Entre els actes més destacats 
del nucli urbà, destaquen per 
avui el sopar popular, i el con-
cert “revival”. Demà dissabte al 
vespre, cercavila, obertura de 
les barres, el ball de Festa Ma-
jor amb l’orquestra Excellence, 
i la Nit Jove. Diumenge, el con-
cert tribut a “El Último de la 
Fila”, i el castell de focs.
Pel que fa al nucli antic, la ma-
jor part de les activitats es farà 

Santa Margarida de Montbui viu aquest cap de setmana la 
seva Festa Major, amb actes al nuclis urbà i antic

FESTA M. NUCLI URBÀ          
DIVENDRES 19 Juliol
- Especial “Hora del Conte” 
familiar de Festa Major “Les 
princeses també es tiren pets”. 
A càrrec de Clara Gavaldà.  
18:00, Biblioteca Mont-Àgora
- Presentació literària: “L’Esco-
la del Saió: retalls d’un projec-
te educatiu singular”, a càrrec 
del periodista i escriptor Oriol 
Solà i Prat. 19:30, Biblioteca 
Mont-Àgora
- Inici de les 24 Hores de Fut-
bol Sala. Les “clàssiques” 24 
hores, amb els millors equips 
i jugadors del futbol sala ano-
ienc. 20.00h, Pavelló Mont-
aQua.  
- Sopar popular: Pa amb to-
màquet i pernil o formatge. Hi 
col·labora “Viu la festa”, Preu 
del tiquet: 2 euros. A la venda 
a la recepció de Mont-Àgora 
de dilluns a divendres de 9 a 
14 hores. Hi haurà música am-
bient. 21:00, Plaça Ajuntament
- Obertura de les “barres de 
Festa Major”, a càrrec d’entitats 
del municipi. 21:00, Travessia 
La Tossa.
- Cerimònia de reconeixement 
a les pubilles sortints. Lliu-
rament de placa i “val-book”. 
21:30, Plaça Ajuntament
- Concert “revival”. Amb el 
grup “Los hits de tu vida”. 
23:00, Plaça Ajuntament

DISSABTE 20 Juliol
- 19è Campionat de Tennis 

Taula. Per a les categories in-
fantil i federats. Inscripcions: el 
mateix dia dia de la competició 
(de 8 a 9 del matí). De 9 a 14 
hores. Pavelló Can Passanals.  
- Caminada turística: “Conei-
xem el nostre entorn”. Arribada 
a La Tossa en cotxe i des d’allà 
es farà un recorregut circular 
pel serrat de La Tossa, amb vi-
sita a l’”Alzina Mil·lenària” i al 
“Turó de  l’Onze”. 
Excursió fàcil i apta per a tot-
hom. Guiarà la sortida Conchi 
Rodríguez. En acabar hi haurà 
esmorzar per als participants.
De 9 a 12 hores.
- Tallers per a la mainada, a 
càrrec del grup d’esplai “Trenca 
l’ou”. Vine a fer la teva màscara 
per utilitzar-la a la cercavila de 
la tarda. 10:00, Plaça Ajunta-
ment.
- Cercavila-espectacle: “Ro-
detes”. Vine a passar una bona 
estona amb l’espectacle de Tot 
Circ. Hora d’inici cercavila: 
12.00, carretera de Valls (da-
vant Caprabo).
- Vermut popular de Festa Ma-
jor. Pica pica per als assistents 
(begudes no incloses).  13:00, 
Vestíbul Mont-Àgora
- Futbol Veterà. Partit Veterans 
Sant Maure/Montbui i Veterans 
CF La Pobla de Claramunt. 
18.00h, Estadi Municipal de 
Futbol 
- Cercavila de Foc de Festa Ma-
jor, a càrrec del grup Mal Llamp 
d’Igualada. Els tabals del Mal 

Llamp ens acompanyaran fins 
a MontMercat, on faran un es-
pectacle de foc.
Porta la teva màscara i passe-
ja amb els tabals. 19:30, Plaça 
Ajuntament.
- Final 24 Hores de Futbol Sala. 
24 hores amb el millor futbol 
sala comarcal. 20.00h, Pavelló 
Mont-aQua 
- Obertura de les “barres de 
Festa Major”, a càrrec d’entitats 
del municipi. 21:00, Travessia 
La Tossa
- Ball de Festa Major, amb l’or-
questra Excellence. 23:00, Plaça 
Ajuntament
- Nit Jove de Festa Major. Ac-
tuacions dels grups “Karaoke 
Band” i “Band the cool”. 23:30, 
Travessia La Tossa (Escenari 
Jove)

DIUMENGE 21 Juliol
- Masterclass de “Zumba” a càr-
rec d’Eva Copoví i Iveth.  10:00, 
MontMercat
- Espectacles infantils d’aigua. 
11:00, MontMercat
- Festa de l’escuma. 13:00, 
MontMercat
- Dinar popular de germanor. 
Porta el teu àpat i farem un di-
nar de germanor sota la pèrgola 
(Hi haurà servei de bar).  14:00, 
MontMercat
- Marató de “country”. Sessió de 
ball “country” oberta  a tothom. 
18:00, Boulevard
- “Karaoke kids”. Les millors 
cançons, cantades pels més me-

nuts. 19:00, MontMercat
- Concert de Festa Major. “Tri-
buto al Último de la Fila”. 21:30, 
davant l’Ajuntament.
- Focs artificials de cloenda 
de Festa Major. 23:00, davant 
l’Ajuntament.

FESTA M. NUCLI ANTIC
DIVENDRES 19 Juliol
- Vine a sopar a la Plaça! Servei 
d’entrepans,, pizzes, crepes, be-
gudes… 20:00, Plaça Major
- Correfoc de Festa Major, a 
càrrec del grup de Dracs i Di-
ables de Montbui. 22:30, Plaça 
Major
- Concert Jove, a càrrec del 
grup “La Cosa Nostra”. 01:00,  
Plaça Major.

DISSABTE 20 Juliol
- Ofici de Santa Margarida, per 
Mossèn Josep Maria Pujol i 
acompanyants. 12:00, Església 
Santa Margarida
- Vermut de Festa Major.  13:00, 
Ateneu Cultural 
- Campionat Femení de Dòmi-
no. 17:00, Ateneu Cultural
- Arengadada Popular de Fes-
ta Major. Els tiquets només es 
vendran anticipadament els 
mateixos dies que  els tiquets de 
Festa Major. 21:00, Plaça Major
- Lliurament de premis dels 
campionats de Bitlles i de Dò-
mino Femení i sorteig de Festa 
Major. 22:30, Plaça Major
- Concert-ball: Actuació del 
grup “SoFregit”. 23:00, Plaça 

Major
- Sessió petarda amb música 
dels 70’s, 80’s i 90’s, a càrrec 
dels DJ’s Pep Fuster i Jordi 
Montiel. 01:00, Plaça Major

DIUMENGE 21 Juliol
- Campionat Obert de Petan-
ca, modalitat “tripletes”. 8.30h, 
Pistes municipals La Vinícola. 
- 19è Torneig Interclubs de 
Tennis Taula. Amb la partici-
pació del CTT Montbui, CTT 
La Torre de Claramunt i CTT 
Vilanova del Camí. De 9 a 14 
hores, pavelló Can Passanals 
- “Holi-party” amb vermut. 
Venda de sobres de la festa 
“holi” en comprar el tiquets de 
Festa major, i a la plaça durant 
l’acte. 13:00, Lloc: Plaça Major
- Final de petanca i lliurament 
de premis. 18:00, Plaça de la 
Sort
- Futbol: Trofeu de Festa Ma-
jor. UE Sant Maure-CF Mont-
bui. 18:30, Lloc: Estadi Muni-
cipal de Futbol
- Espectacle d’animació infan-
til, a càrrec de Jaume Barri.  
19:00, Plaça Major 
- Entrepans i crêpes, a càrrec 
d’entitats del poble. 20:30,  Pla-
ça Major
- Concert de Festa Major amb 
el grup “Casablanca”, acompa-
nyat del típic rom cremat. A 
continuació, repartiment dels 
premis del concurs d’Insta-
gram. 22:00, Plaça Major.

Tots els actes de la festa, al nucli urbà i antic

a la plaça. Destaquen, avui di-
vendres, el correfoc i el concert 
jove. Demà, l’arengada popular  
i el ball i la sessió de discoteca 
posterior i, diumenge, el con-
cert amb el grup Casablanca.
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i Joventut a Òdena
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ÒDENA / LA VEU 

P er tercer any conse-
cutiu, la Setmana de 
l’Esport i la Joventut 

serà al juliol, en comptes del 
setembre, com els anys ante-
riors. La valoració d’aquest 
canvi de dates ha estat molt 
positiva i es consolida així, 
com una festa d’estiu que per-
met realitzar moltes activitats 
sense coincidir amb altres ac-
tes i esdeveniments.
La programació començarà 
el dilluns a les cinc de la tar-
da amb una cercavila amb els 
Konkatrons, després berenar 
saludable de síndria i meló al 
Parc de la Font i a dos quarts 
de nou, al Saló de Plens tindrà 
lloc la recepció oficial d’es-
portistes. L’endemà hi haurà 
paintball, torneig de volei i 
l’Oficina Jove Mòbil davant les 
antigues escoles de L’Espelt. 
Dimecres seguirà la celebra-
ció amb un torneig de futbol 
sala i a la nit hi haurà sessió de 
cinema al Teatre Unió Agríco-
la amb la pel·lícula “Campe-
ones” amb crispetes gratuïtes 

VILANOVA CAMÍ / LA VEU 

U na vintena de perso-
nes va participar di-
vendres en l’acte de 

lliurament dels premis de la 
campanya Compra i Guanya 
de la Xarxa de Barris amb pro-
jectes, de la qual en forma part 
Vilanova del Camí.
L’acte que va anar a càrrec de 
l’alcaldessa Noemí Trucharte 
i de Conxita Roca, presiden-
ta de l’associació de comerci-
ants del Mercat de Sant Hila-
ri.  També hi van participar la 
regidora de Cultura i Promo-
ció Econòmica, Carlota Silva, 
el regidor d’Urbanisme, José 
Saucedo, el de Serveis Per-
sonals, Salut i Consum, Xavi 
Sala.
La campanya ha repartit 30 
premis en forma d’experièn-
cies que podran gaudir en els 
municipis adherits. A ban-
da del premi que ofereixen 

per a tothom. Durant tota la 
tarda l’Oficina Jove Mòbil es-
tarà davant de la llar d’infants 
L’Avió de Paper. 
Dijous, el Parc de La Font aco-
llirà la festa holi a dos quarts 
de set de la tarda i després a les 
vuit sessió de zumba a la pis-
cina. L’endemà, el divendres, 
a dos quarts de sis al pavelló 
Mestre Vila Vell hi haurà fes-
tival de rítmica i a la nit, a la 
piscina, disco mòbil fins a les 
dues de la matinada. L’Oficina 
Mòbil Jove estarà tot el matí 
davant la piscina municipal. 
Dissabte serà el torn del cam-
pionat 3x3 de bàsquet i a la 
tarda “scape forest”, a la nit els 
joves faran sopar de germanor 
al pati de l’escola amb concert 
inclòs. Finalment, diumenge 
es posarà el final de festa amb 
una cercavila a càrrec dels Ca-
brons de Vilanova.
La Setmana de l’Esport i la 
Joventut està organitzada per 
l’Ajuntament d’Òdena i comp-
ta amb la col·laboració molt 
directe de la comissió de joves 
del municipi

L’Espelt i el barri de 
Santa Olga, de festa

VILANOVA CAMÍ / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí ha 
contractat 7 persones 

en situació d’atur a través del 
“Programa complementari de 
millora de l’ocupabilitat 2019” 
de la Diputació. Aquest és un 
projecte de promoció de la 
contractació d’aturats per a la 
realització d’actuacions d’inte-
rès general, social i econòmic.
Tres persones han estat con-
tractades per 3 mesos per rea-
litzar tasques de suport i man-
teniment de les instal·lacions 
esportives, principalment a la 
piscina. Les altres 4 persones 
contractades per 6 mesos rea-
litzaran actuacions relaciona-
des amb els serveis a les per-
sones i suport administratiu. 
Com a requisit, els aspirants 
havien de ser persones desocu-
pades i estar inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

ÒDENA / LA VEU 

A quest cap de setma-
na els veïns i veïnes 
del nucli de l’Espelt 

d’Òdena celebren la seva Festa 
Major d’estiu coincidint amb 
la festivitat de Santa Magdale-
na. Així, l’associació Centre de 
l’Espelt ha preparat un pro-
grama d’activitats que comen-
ça divendres 21 amb cinema 
a la fresca amb la projecció 
de la pel·lícula “Villaviciosa 
de al Lado” i servei de bar a la 
plaça del centre. Dissabte a la 
tarda hi haurà festa de l’escu-
ma i xocolatada, després ofici 
solemne a l’església de Santa 
Magdalena i per acabar, boti-
farrada popular amb ball fins 
ben entrada la nit. Els tiquets 

per a la botifarrada (12€ per 
a socis i 14€ per a no socis) 
es poden encarregar envi-
ant un email a centredeles-
pelt@gmail.com o trucant al 
tel.616471574
També el barri de Santa Olga 
celebra la seva 22a Festa Ma-
jor amb tres dies d’activitats. 
La celebració començarà avui-
divendres 19  amb la tronada 
i a les onze de la nit, especta-
cle familiar amb el mag Fleki. 
Dissabte a la nit, la música 
anirà a càrrec de “Canción 
española Samara” i tot seguit 
disco mòbil, tot al carrer Mig-
dia. Diumenge, a dos quarts 
d’una hi haurà la festa de l’es-
cuma, a les sis gran xocolatada 
i a les nou del vespre, un altre 
cop una tronada de petards.

Vilanova lliura els premis de 
la campanya Compra i Guanya

aquests municipis també es va 
lliurar aquest divendres un lot 
de productes aportats pels es-
tabliments vilanovins que han 
participat en aquesta edició. El 
premi ha estat per a Rosa Ber-
nadas i la butlleta guanyadora 
es va segellar a Peixos Aurora.
Així mateix es va lliurar un 
premi entre els comerços vila-
novins que han col·laborat en 
la campanya que ha estat per 
a Jenifer Barco, de la Perru-
queria Unisex del carrer Ver-
ge de Montserrat, que podrà 

gaudir d’una experiència al 
municipi de Santa Coloma de 
Queralt.
Vilanova ha ofert, en el marc 
de la campanya, un premi per 
a cada un dels 30 municipis 
adherits que es podrà gaudir 
el pròxim 21 de setembre. L’ex-
periència vilanovina inclou 
una passejada per l’entorn na-
tural del municipi, un àpat per 
a dues persones, un DVD de 
promoció del municipi i uns 
vals per participar a la propera 
edició del Vilashopping. 

L’Ajuntament contracta set aturats i 
impulsa formació per a emprenedors 

Aquests Plans d’Ocupació han 
estat cofinançats per la Dipu-
tació de Barcelona amb un im-
port de total de 68.032€.
D’altra banda, el consistori ha 
realitzat 6 accions formatives 
durant aquest any, dirigides a 
persones emprenedores i peti-
tes empreses on han assistit un 
total de 74 participants al Cen-
tre d’Innovació Anoia. 
S’han portat a terme els se-
güents cursos: 10 coses que els 
autònoms han de saber i ningú 
els hi explica, Com contractar 
amb el sector públic, Metodo-
logies àgils per innovar a l’em-
presa, Desenvolupant idees de 
negoci ecològiques, Taller pràc-
tic de protecció de dades i Uti-
lització del certificat digital, sig-
natura i facturació electrònica a 
l’empresa.
Els cursos han estat organitzats 
per l’Ajuntament de Vilanova 
amb el cofinançament de la Di-
putació i el suport de la Gene-

ralitat dins el Programa Cata-
lunya Emprèn per un cost total 
de 4.180€. De cara el setembre 
es reemprendran els tallers for-
matius amb una programació 
que es pot consultar a vilano-
vadelcami.cat
Durant aquest primer semes-
tre del 2019, el Servei d’Ori-
entació Laboral de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament ha 
realitzat 2 tallers “Com trobar 
ofertes de treball?” i “Tinc més 
de 45 anys i no tinc feina, què 
faig?” amb la participació de 20 
persones. Els cursos han estat 
organitzats per l’Ajuntament 
de Vilanova amb el cofinan-
çament de la Diputació per un 
cost total de 2.650€.
Recordem que el Servei d’Ori-
entació Laboral disposa del 
Club de Feina, un espai obert 
els dilluns i els dijous de 9 a 
13h, on hi pots trobar eines i 
recursos de suport a la recerca 
de feina.
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Vilanova del Camí, 
present a la Festa 
d’Europa d’Amilly

Demà dissabte, torna l’Anoia Folk 
al castell de Claramunt

Una delegació de Vilanova del 
Camí, encapçalada per l’Al-
caldessa Noemí Trucharte i 
la regidora d’Agermanament, 
Susana Gutiérrez,  van viatjar 
aquest passat cap de setmana 
a Amilly per  participar a la 
Festa d’Europa, dedicada a la 
regió de la Toscana.
La delegació ha viscut un in-
tens cap de setmana amb els 
amics francesos d’Amilly amb 
qui han compartit tres dies 
d’espectacles, música i sor-
preses, bon humor i emotives 
trobades.
Tant l’Alcaldessa com la regi-
dora d’Agermanament viat-
javen per primera vegada a 
Amilly i l’experiència, explica 
Noemí Trucharte, ha estat “ex-
cel·lent i hem compartit amb 
els amics francesos i italians 
moments inoblidables”.
La trobada europea ha servit 
també per conèixer el nou al-
calde de Calcinaia, Cristiano 
Alderigi, que va anar acom-
panyat de Beatrice Ferrucci, 
abans regidora d’Agermana-
ment i en aquest nou mandat, 
assessora municipal de Pres-
supost, Medi Ambient i Inno-
vació Tecnològica.

LA POBLA DE CL. / LA VEU 

A rriba de nou el fes-
tival Anoia Folk, i 
com cada any, amb la 

posta de sol arriba la progra-
mació per a públic familiar. 
A les 20,30 h podreu gaudir 
amb l’espectacle d’animació 
El Ritme de l’Alegria, un es-
pectacle que presenten el grup 
Can Cantem, format pel Jordi, 
el Santi i l’Àngel, tres musics 
d’Igualada a dalt de l’escenari 
amb ganes de fer moure els xics 
i els grans a ritme de la nostra 
música. Es una proposta molt 
participativa i amb un directe 
molt animat, combinant en 
cada cançó 3 instruments i 3 
veus. Jordi - Guitarra, ukelele 
i harmònica, Santi – Guitarra 
i baix, Àngel – Percussions i 
instruments de vent). Una 
oportunitat única pe gaudir 
de la música en directe.
A les 22 h presenten una for-
mació de Folk americà Irene 
et François que  dóna nom a 
un projecte musical creat a 
Barcelona, de la mà d’Irene 
DesBleux i François Masson. 
El duo, profundament inspirat 
per les peces més clàssiques 
del folk americà s’obre pas 
oferint amb la seva música, 
una mirada al passat i un so 
que no té d’artificis. Les seves 
composicions, harmonitzades 
a dues veus i construïdes amb 
puntejos a cavall del Folk i del 
Bluegrass americà, tenen com 
úniques ambicions crear be-
llesa i transportar a l’oient allà 
on la melodia el porti.
François Masson, nascut a 
Pennsilvània (EUA), criat a 
França i Irene DesBleux pro-
cedent de Vallirana (Barcelo-
na) es van conèixer estudiant 
Batxillerat en el mateix insti-

tut. Després de posar en comú 
els seus interessos musicals. 
Després d’iniciar la universi-
tat, i sense deixar la música de 
banda, junts van anar desco-
brint i entenent millor el gè-
nere folk de la mà de músics 
com The Tallest man on earth, 
First Aid Kit, Fleet Foxes, Milk 
Carton Kids i Gillian Welch & 
David Rawlings entre tants al-
tres.  Al 2017, Irene va rebre 
el premi extraordinari de “Els 
Premis Talent” de Barcelona, 
un motor per treballar més en 
la composició. Al llarg del se-
güent any, es van ajuntar per 
primera vegada, per treballar 
en un projecte comú basat en 
la música que més els inspira-
va i la seva pròpia percepció 
i enteniment de la vida. A la 
primavera del 2018, es van in-
troduir en l’escena musical de 
Barcelona a través de la comu-
nitat d’Open Folk. Un element 
clau per al desenvolupament 
musical i professional del duo, 
portant-los a guanyar un dels 
premis del “Concurs de mú-
sica acústica” de Barcelona. 
Actualment estan gravant en 
estudi el seu primer àlbum. 
Un conjunt de deu temes en 
anglès, curosament escollits 
i treballats que tracten sobre 
records de la infància, l’amor 
i el dolor. Són temes constru-
ïts entre vaporoses melodies 
i suaus harmonies, sincers i 
clàssics. Buscant filar entre el 
passat i el futur, amb les per-
sones i amb les vides àrdues 
i senzilles. Estem segur que 
gaudireu d’aquest petit desco-
briment que podreu escoltar 
fins a les 23 h, que donarem 
pas als clàssics Menaix a Truà, 
una formació inèdita que es 
va crear l’any 1999 amb Cris 
Juanico  (Ja t’ho diré), Toni 

Xuclà i Juanjo Muñoz (Gos-
sos) que decideixen trobar-se 
per tocar junts i oferir 5 con-
certs. L’èxit d’aquests concerts 
cristal·litza en la gravació 
d’un CD en directe al teatre 
de Bescanó. Al darrer dels 5 
concerts decideixen continu-
ar i demanen al públic que 
siguin ells els que els hi po-
sin nom. D’aquí surt el nom: 
Menaix a Truà.

Estils ben diferents
Tres estils ben diferents que 
es combinen també a Petits 
moments d’estricta simpatia 
(2002), “Com el vent” (2008) 
i “Guia de petits senyals” 
(2012).L’any 2000 protagonit-
zen la campanya Refresca’t a 
TV3 amb la cançó “Enmig de 
la mar”. L’any 2009 van cele-
brar els 10 anys amb un con-
cert a L’Auditori dins el Festi-
val Internacional de Guitarra 
de Barcelona. amb l’Orques-
tra de Cambra Virtèlia. 
Una formació que no us dei-
xarà indiferents i que us farà 
gaudir de la música tranquil-
la fins entrada la mitja nit, 

en el millor marc possible, el 
castell de Claramunt amb les 
seves impressionants vistes i 
racons que fan de l’espai un 
lloc inigualable per gaudir 
més a fons de la música.

Preus i bus gratuït
Els preus són a partir de 16 
anys: 8 €, de 6 a 15 anys: 2 € i 
els nens de 0-5 anys, gratuït.
També es pot gaudir d’un 50% 
de descompte amb el carnet 
jove i un preu especial de 5€ 
pels socis d’Òmnium Cultu-
ral. El festival es desenvolu-
pa al Castell de Claramunt, 
uns 20 minuts a peu des de la 
Pobla, però també es dispo-
sa d’un servei de bus gratuït 
davant de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt de 2/4 de 
8 a 2/4 de 2h de la matinada. 
Tot i que recomanem pujar a 
peu, només són 20 minuts. 
Durant el festival hi haurà 
servei de begudes i entrepans 
per a sopar. La venda antici-
pada la podeu trobar a l’esta-
bliment Posa’l Disc a partir 
del  15 de juny, (Pl. del Rei, 
1, 08700 Igualada, Barcelona, 
telèfon:938 05 15 31)
També podeu reservar la vos-
tra entrada enviant un correu 
a anoiafolk@gmail.com, indi-
cant el vostre nom i telèfon i 
nombre d’entrades que voleu 
reservar i que podreu recollir 
a la mateixa taquilla del fes-
tival a l’entrada del Castell de 
Claramunt.

L’acapte de sang a Vila-
nova suma 49 donants
El Centre Polivalent de Can 
Papasseit de Vilanova del 
Camí va acollir aquest dime-
cres un nou acapte de sang 
especial abans de les vacances 
d’estiu. La població va contri-
buir generosament en aquesta 
donació que va sumar 49 do-
nants de sang i 5 de plasma.
Encara queden alguns acap-
tes abans de l’agost. A Piera, 
el dia 24 de juliol, el Banc de 
Sang estarà al Casal de la Gent 
Gran, també de 17 a 21 h, i el 
dia 27 de juliol seran a Calaf, a 
l’Institut Alexander de Riquer, 
de 10 a 14 h.
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www.marcelclaramunt.com
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La Festa Major de la Pobla de 
Claramunt, molt participada
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LA POBLA DE CL. / LA VEU 

L a Pobla de Claramunt 
va tancar, el dilluns 8 de 
juliol, una Festa Major 

que va ser un èxit de partici-
pació en les diferents activitats 
programades. Durant les sis 
jornades festives, des del di-
mecres 3, hi va haver propostes 
per a totes les edats i gustos i cal 
destacar la bona acollida d’al-
guns dels actes, com el pregó, 
que era una novetat d’enguany, 
i el Tasta Pobla, el concert amb 
Doctor Prats, el sopar popular 
o l’espectacle amb l’humorista 
Pep Plaza.
El pregó, que es va fer el diven-
dres 5 de juliol al vespre des del 
balcó de l’Ajuntament, va anar 
a càrrec de l’actriu poblatana 
Esther Bové. Acompanyada de 
l’alcalde, Antoni Mabras, Bové 
va recordar els seus anys d’in-
fància i joventut al municipi 
i també va fer referència a la 
seva carrera en el món de les 
arts escèniques. 
Tot seguit, amb la plaça de 
l’Ajuntament plena, es va fer la 
segona edició del Tasta Pobla, 
una proposta en què els i les 
assistents van poder degustar 
diferents productes, com sushi, 
mini hamburgueses, broque-
tes, gelats, vi, cervesa artesana, 
entre d’altres aliments. I des-
prés, el parc de Sant Galderic, 
es va omplir de poblatans i po-
blatanes i de gent vinguda d’al-
tres municipis per escoltar i ba-
llar als ritmes de Doctor Prats, 
grup Lasta Sanco i el DJ Àlex.
Tot i que la pluja va intentar ai-
gualir el sopar popular del dis-
sabte 6 de juliol a la nit, no ho 
va aconseguir. Unes 330 perso-
nes es van reunir a la plaça por-
xada dels Països Catalans per 
compartir l’àpat i després ballar 

ÒDENA / LA VEU 

L a Fira de la Vinyala ha 
estat inclosa a la Ruta 
Europea del Cargol, 

una iniciativa impulsada per 
diferents associacions gastro-
nòmiques relacionades amb el 
món del cargol amb l’objectiu 
de promocionar aquest pro-
ducte com aliment de la cuina 
tradicional.  
Així, el passat mes de juny,  
l’Aplec del cargol (Lleida), 
Cargol Graciós (Barcelona), 
Team Cargols (Toluges), Prat 
de Cati (Mallorca), Fete de 
l’escargot de Bompàs (Py-
rénées-Orientales) i la Con-
fraria de la Vinyala (Fira de 
la Vinyala, Òdena) signaven 
un acord de col·laboració a 
través del qual aquestes enti-
tats es comprometien a crear i 
fomentar la Ruta Europea del 
Cargol, un itinerari pels po-
bles i ciutats que acullen fires 
gastronòmiques amb el car-
gol com a protagonista. Cada 
any, una ciutat de l’itinerari 
serà l’ambaixadora de la ruta 
i li pertocarà fer el relleu a 
l’any següent a un altre poble 
de la ruta a qui li farà entrega 

amb l’orquestra The Welcome 
Band i el DJ Àlex. Abans del 
sopar, hi va haver una cercavi-
la, des de l’avinguda de Gumer-
sind Bisbal fins a la plaça de 
l’Ajuntament, amb els gegants 
i els capgrossos de la Pobla de 
Claramunt. Aquest mateix dia 
també es va disputar la final del 
Màster Social Categoria Prefe-
rent de tennis.
I una altra de les propostes que 
va aplegar un gran nombre 
d’assistents va ser l’espectacle 
amb l’humorista Pep Plaza, 
que es va fer el diumenge 7 de 
juliol al vespre a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal. Durant poc 
més d’una hora, van pujar a 
l’escenari polítics, periodistes, 
esportistes, cantants i molts 
altres personatges que van fer 
passar una bona i divertida es-
tona al públic.

Activitats infantils i esportives
A més de totes aquestes pro-
postes, els sis dies de Festa 
Major hi va haver moltes altres 
activitats. El primer dia, el di-
mecres 3 de juliol, la plaça de la 
Vila va acollir una cantada amb 
la Coral la Lira. El dia següent, 
el dijous 4 de juliol al vespre a 
la plaça dels Països, la música 
de les havaneres va ser la prota-
gonista amb el grup Port Vell. 

I el diumenge 7 de juliol a la 
plaça de l’Ajuntament es va fer 
una ballada de sardanes amb la 
Cobla Vents de Riella.
Pel que als esports, a més del 
torneig de tennis, el diumenge 
al matí al Teatre Jardí, es va dis-
putar el I Campionat d’Escacs 
de Festa Major de Partides Rà-
pides amb sistema suís, en què 
hi van participar 36 jugadors i 
jugadores. Aquest mateix dia es 
va oficiar una missa solemne, 
es va inaugurar una exposició 
de Josep Guixà i a la tarda es va 
fer una sessió d’Escape Room, 
que era una novetat d’enguany.
La quitxalla també va poder 
participar de la Festa Major 
amb diversos actes. El diu-
menge unes 160 persones, 
entre nens, nenes, pares, ma-
res, avis i àvies van passar una 
bona estona amb l’espectacle, 
organitzat des de Xarxa Po-
bla, El Batibull de Festa Major, 
a càrrec de la companyia De 
Parranda. I el darrer dia festiu 
també es va destinar als més 
menuts amb un parc amb in-
flables, una xocolatada i una 
festa Holi amb bany d’escuma 
de colors. La Festa Major es va 
organitzar des de la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament 
amb la col·laboració de diver-
ses entitats locals. 

del “planxot”, un tòtem per a 
exposar en el municipi durant 
tot l’any i que reconeix al po-
ble ambaixador.
La Ruta Europea del Cargol 
feia el seu tret de sortida el 
passat diumenge 7 de juliol a 
Toluges, la ciutat francesa que 
estrena la ruta i comença sent 
l’ambaixadora. Així, la Con-
fraria de la Vinyala es va tras-
ladar a Toluges per a represen-
tar a la Fira de la Vinyala. 
L’alcalde de Toluges, Jean Ro-
que, i les autoritats de la regió, 
van felicitar als participants 
per la iniciativa. Per la seva 
part, la Confraria de la Vinyala 
va fer entrega d’uns presents a 
les autoritats de part de l’Ajun-
tament d’Òdena com a senyal 
d’agraïment i per convidar-los 
el 15 de setembre a visitar la 
Fira de la Vinyala.
Aquest any ha estat el torn de 
Toluges com a ciutat ambai-
xadora de la Ruta del Cargol 
i l’any que ve faran el relleu a 
Òdena, qui ostentarà el càrrec 
durant tot un any. Es dóna la 
casuística que tant  La Fira de 
la Vinyala com la Confraria de 
la Vinyala, l’any 2020 celebra-
ran el seu desè aniversari.

La Fira de la Vinyala 
s’inclou a la Ruta 
Europea del Cargol
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24 mesos sense interessos
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Places disponibles 
per a l’escola bressol 
municipal

Els pierencs es mullen per l’esclerosi

Un cop tancats els períodes 
de preinscripció i matricula-
ció als centres educatius, la 
llar d’infants municipal el Gall 
Mullat continua disposant 
de places vacants per al curs 
vinent 2019-2020 en totes les 
franges d’edat, des de nadons 
fins als infants de 2-3 anys.
Les famílies interessades a 
conèixer el projecte del centre, 
així com les seves instal·laci-
ons, poden informar-se a la 
mateixa escola bressol. 

PIERA / LA VEU 

D iumenge dia 14 de 
juliol, la Piscina de 
Piera es va sumar a la 

campanya ‘Mulla’t per l’escle-
rosi múltiple’ que pretenia re-
collir diners per a la cerca i el 
tractament d’aquesta malaltia. 
Habitualment són unes 600 
les piscines que participen en 
aquesta iniciativa a tot el terri-
tori. Aquest any, però, s’ha ba-
tut un rècord de participació i 
han estat 650 els equipaments 
adherits a la campanya. 

CALAF / LA VEU 

E l Tasta la plaça!!! de 
Calaf arribarà enguany 
a la seva cinquena edi-

ció havent-se consolidat com 
una proposta de referència de 
la cuina de l’Alta Segarra.
Tindrà lloc el dissabte 20 de 
juliol a partir de les 20h del 
vespre a la plaça Gran i tam-
bé inclourà música en directe 
amb l’actuació d’Isaac Fonoll.
El format serà com el de les 
darreres edicions. Diferents 
establiments entre restaurants, 
bars, productors i cellers oferi-
ran diversos tasts que s’hauran 
de bescanviar per vals amb 
antigues pessetes que es po-
dran adquirir el mateix dia a 
la plaça. Els tasts seran plats 
freds, calents o postres.
Els participants confirmats 
són Kan Kassoles  (Calaf), 
Restaurant La Cuina del Mer-
cat  (Calaf), El Rebost De L’àni-
ma  (Calaf), Parador De Calaf 

A les dotze del migdia, Piera 
es va sumar a la resta de mu-
nicipis i va organitzar un salt 

conjunt en el que hi van parti-
cipar un gran nombre d’usua-
ris i usuàries de l’equipament.

PIERA / LA VEU 

E l passat divendres dia 
12 de juliol es va cele-
brar el segon concert 

del festival ‘Música en Viu’ a la 
plaça del Peix. En aquesta oca-
sió va ser el grup Havàname el 
que va oferir part del seu re-
pertori d’havaneres catalanes 
i cubanes. Es tracta d’una for-
mació 100 % cubana formada 
per treus veus femenines que 
acompanyen amb el so de la 
guitarra clàssica espanyola i 
la percussió, aconseguint així 
una sonoritat més propera a 
les seves arrels caribenyes. El 
grup està format per Alelí Vá-
zquez (soprà), Yanet Escobar 

Havaneres catalanes i cubanes en el 
segon concert del MEV

(mezzo soprà), Laura Flores 
(contralt), Alex Fong (guitarra 
i baix) i  Yoan Sánchez (per-
cussió). 
El MEV 2019 tornarà diven-
dres vinent, dia 19 de juliol, 
amb Think i el seu homenat-

ge a la reina del soul, Aretha 
Franklin. El concert comença-
rà a les 22 hores i es farà a la 
plaça del Peix. En cas de plu-
ja, les actuacions musicals es 
traslladaran al Teatre Foment.

Demà dissabte, dia 20 de juliol, 
coincidint amb la celebració 
del Dia Nacional de Colòm-
bia, la plaça del Peix acolli-
rà un concert a la fresca. La 
corporació Tonos Humanos 
interpretarà una part del seu 
repertori, fresc i innovador, 

Música de cambra per commemorar 
el Dia Nacional de Colòmbia

dirigit per la colombiana 
Cecilia Espinosa, una de les 
mestres amb major coneixe-
ment i trajectòria en la direc-
ció simfònica i coral. 
El concert començarà a les 
22 hores i l’entrada serà 
gratuïta.

El Tasta la plaça!, demà 
dissabte a Calaf

(Calaf), Restaurant La Flama 
(Calaf), Ecoment, Ecologia 
de  Vida  (Calaf), Embotits 
Torrents (Sant Martí Sesguei-
oles), L’horta Lliure (l’Espelt 
– Òdena), La Taverna (Calaf), 
La Senalla (Calaf), Formatges 
de Veciana  (Veciana) i Celler 
Comalats  (L’Ametlla de Se-
garra).

Com funcionarà?
Al preu de 10 euros, cada 
participant podrà comprar 8 
tiquets que recordaran a les 
antigues pessetes, ja que el fill 
il·lustre de Calaf, Laureà Fi-
guerola, en va ser el seu crea-
dor.
Aquestes pessetes de tast es 
podran bescanviar a cada pa-
rada per degustar algunes de 
les vint-i-cinc receptes dife-
rents proposades pels establi-
ments de restauració. L’horari 
del Tasta la plaça!!! serà de les 
20h a les 24h i no es necessari 
reserva prèvia.

CAPELLADES / LA VEU 

S ’ha reordenat l’espai 
d’aparcament a la plaça 
de Sant Miquel per afa-

vorir la mobilitat de les per-
sones i l’entrada i sortida dels 
habitatges de la plaça.
A més a més s’ha habilitat un 
espai de càrrega i descàrrega 

Reordenació de la plaça 
St. Miquel de Capellades

per poder abastir els establi-
ments del carrers propers.
Les places d’aparcament que 
hi ha en aquesta plaça són 
d’àrea verda. Per estacionar-hi 
cal fer servir el disquet per-
tinent, que es pot comprar a 
la recepció de l’Ajuntament de 
Capellades. El temps està limi-
tat a una hora i mitja.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES



S’amplia l’horari d’obertura del Cementiri

L’Ajuntament de Vallbona aprova el 
nou cartipàs municipal
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E l proper dimecres s’ini-
cien els actes de la Festa 
Major dels Hostalets de 

Pierola, que s’allargaran fins al 
28 de juliol. Els actes fins dijous 
són els següents:
Dimecres 24 de juliol
- A les 19.30 hores, Pregó d’ini-
ci de Festa Major, a la Torre del 
Sr. Enric. Lectura a càrrec dels 
Balls populars dels Hostalets de 
Pierola. Tot seguit, ball de lluï-
ment de les Colles dels balls po-
pulars amb els diferents grups i 
les novetats preparades especi-
alment per la Festa Major. Tot 
seguit, cercavila d’animació i 
Festa sobre Rodes de la compa-
nyia Més tumàquet.
- A les 22 hores, a la plaça Dr. 
Conde i carrer Isidre Vallès, so-

CAPELLADES / LA VEU 

D iumenge al matí Ca-
pellades es va sumar 
als actes que s’han ce-

lebrat a Catalunya del “Mulla’t 
per l’Esclerosi Múltiple”.
Els banyistes de la Piscina Blava 
de Capellades van tornar a gau-
dir amb un inflable molt parti-
cipat, fins l’una del migdia quan 
es va fer una parada per escoltar 
el missatge dels organitzadors 
del “Mulla’t”, qui de la mà de la 
Soraya Peláez van explicar que 

VALLBONA / LA VEU 

V allbona va celebrar di-
mecres 10 de juliol el 
ple extraordinari per, 

entre altres punts en l’ordre del 
dia, donar compte de la delega-
ció de funcions que defineixen 
el cartipàs municipal. El funci-
onament del nou Ajuntament 
quedarà dividit en 4 àrees de 
gestió / regidories i tindrà tres 
tinents d’alcalde.
L’àrea de Governació, Sanitat i 
Medi Ambient que compren-
drà habitatge, governació, medi 
ambient i salut pública, anirà a 
càrrec del primer tinent d’alcal-
de, Roc Farreras. El segon tinent 
d’alcalde serà Francisco Coral i 
s’encarregarà de l’àrea d’Urba-
nisme i Noves Tecnologies amb 

par a la fresca. Una bona ocasió 
per trobar-se i compartir àpat. 
Com és habitual, l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola posa-
rà servei de taules i cadires, per 
tal que els veïns només hagin 
de portar el sopar i gaudir de 
l’ambient de poble i d’una bona 
sobretaula.
- A les 23 hores, a la plaça del 
Dr. Conde, Bingo Popular. Per 
animar l’ambient després del 
sopar, tothom qui ho vulgui po-
drà participar de l’entretingut i 
emocionant joc d’atzar.
Dimecres 24 de juliol
- De 10 a 14 i de 17 a 20 hores, 
trenet turístic.
- A les 12, missa solemne, a l’es-
glésia de Sant Pere. En sortir, 
hi haurà la cercavila amb els 
ball populars fins al porxo de la 
Torre del Sr. Enric, per gaudir 

del concert-vermut sota l’om-
bra del cedre. Durant aquest 
acte es procedirà al lliurament 
de premis del 2n concurs foto-
gràfic dels Hostalets de Pierola 
i es reconeixerà la col·laboració 
de l’Agrupació
de Ball Popular de Sitges amb el 
projecte Tradicions.
- A les 19 hores, pels carrers del 
poble, Cercavila. Grups partici-
pants: Gegants de Molins de rei, 
Capgrossos dels Hostalets de 
Pierola, Ball de cintes de Sitges 
(ABPS), Ball de Cercolets, Ball 
de pastorets  i Ball de bastons 
els Ximplets dels Hostalets de 
Pierola.
- A les 23 hores, a la plaça Dr. 
Conde, Ball amb el grup Roda-
sons.
- A mitjanit, al carrer Isidre Va-
llés i voltants, Xaranga al Pedrís.

Dimecres comença la Festa Major 
dels Hostalets de Pierola

urbanisme, obra pública i no-
ves tecnologies. L’àrea Econò-
mica i Cultura amb economia 
i hisenda, promoció econòmi-
ca, turisme i comerç i cultura 
i festes, se’n cuidarà el tercer 
tinent d’alcalde, Jordi Rabell. I 
finalment l’àrea Social i Educa-
ció amb ensenyament, afers so-
cials, participació, ciutadania, 
associacions, gent gran, jovent 
i esports, la gestionarà l’alcal-

dessa, Meritxell Baqué.
L’Ajuntament de Vallbona és 
constituït per 2 regidors de la 
CUP, Meritxell Baqué i Roc 
Farreras, 2 del PSC, Maribel 
Ferrer i Maria Dolores Cam-
pos, 2 de Som Vallbona - Junts 
per Vallbona, Pere Masagué 
i Pau Ter, un regidor d’ERC, 
Carles Vila, un d’UPV-VV, 
Francisco Corral i un regidor 
no adscrit, Jordi Rabell.

Capellades també es va 
mullar per l’esclerosi

aquesta és una proposta que 
serveix per visibilitzar aquesta 
malaltia. Per la seva banda, la 
regidora d’Esports, Anna Xaus, 
va destacar la continuada parti-
cipació de l’Ajuntament de Ca-
pellades en aquesta iniciativa, 
destinant-hi la recaptació de les 
entrades que es van vendre tot 
el matí de diumenge.
A l’una del migdia tothom es va 
agafar de les mans per fer el salt 
simbòlic a l’aigua. També hi va 
haver una parada amb diferents 
productes de marxandatge. 

Des de dilluns el Cementiri 
Municipal estarà obert tots els 
dies de la setmana, des de les 
11 del matí fins les 7 de la tarda. 
Actualment només s’obria els 
caps de setmana i festius.
L’equip de govern considera que 
“ampliar l’horari d’obertura del 
cementiri municipal era una 

qüestió se’ns havia demanat de 
manera reiterada i que conside-
ràvem necessària. Per això hem 
decidit que s’hi podrà accedir 
cada dia, sigui festiu o no”.
Aquests dies a més a més la Bri-
gada Municipal hi ha fet una 
neteja a fons, per dignificar al 
màxim aquest espai.

Concurs fotogràfic de la Setmana sense Fum
Jesús Arana ha resultat gua-
nyador de la quarta edició 
del Concurs de fotografia de 
la Setmana sense Fum, or-
ganitzat per l’Equip d’Aten-
ció Primària Capellades i 
l’Ajuntament del municipi. 
El Segon Premi ha estat per 
a Josep Rumbau i el Tercer 

Premi, per a Miquel Jiménez. 
S’ha donat un accèssit a Ton 
Massagué i s’han fet tres men-
cions als finalistes: Marta Alar-
cón, Mª Rosa Tiana i Anna 
Giménez.
En total, el certamen ha rebut 
31 obres de 13 autors, que han 
estat exposades a la Casa Bas.
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Ca n’Aguilera 08784 Piera
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Els Geganters i Grallers 
de Calaf celebren el seu 
25è aniversari

CALAF / LA VEU 

L’any 1994 es va celebrar 
el bateig dels gegants 
de Calaf, Jaume i Cala-

manda, a la plaça Gran. Des 
d’aleshores, han passat vint-i-
cinc anys i la colla de Gegan-
ters i Grallers de Calaf han or-
ganitzat una tarda gegantera 
per celebrar-ho el proper 27 
de juliol.
A partir de les 17.30h es rea-
litzarà la plantada de gegants 
al passeig de Santa Calaman-
da i la cercavila començarà 
a les 18.30h que seguirà un 
llarg recorregut pels carrers 
del poble fins que a les 20h 
els gegants entraran a la plaça 
Barcelona 92 on es realitzarà 
l’acte final.
La periodista Elisabet Carni-

CALAF / LA VEU 

E l futbol s’ha convertit 
en el protagonista es-
portiu de Calaf de  l’11 

al 14 de Juliol a la plaça BCN 
92 on s’ha celebrat la 16a edi-
ció del 3x3 - 12è Memorial 
Jordi Borràs que organitza la 
Penya Barcelonista de Calaf i 
Comarca.
En aquesta ocasió, hi havien 
inscrits fins a 74 equips amb 
un total de 336 jugadors -  259 
homes i 77 dones -. Tot i les 
altes xifres, aquestes han estat 
una mica inferiors que les de 
l’any passat, on es va batre el 
rècord amb 81 equips inscrits. 
Tot i això, el nombre de dones 
sí que ha augmentat respecte 
el 2018, on van participar 62 
entre els equips mixtes de les 
diferents categories intantils i 
la femenina d’adults. 
Els aficionats al futbol han 
gaudit de més de 43 hores de 
joc que, en tot moment, ha es-
tat marcat pel bon temps, cosa 
que ha permès seguir el calen-
dari previst i no haver d’alterar 
cap horari. En total, s’han dis-
putat partits en nou categories 
diferents: babys, pre-benjamí, 
benjamí, aleví i infantil, en les 
inferiors; i cadet, femení, ve-
terans i sènior en les d’adults 
que ha permès mantenir l’es-
perit intergeneracional de la 

El 3x3 de futbol de Calaf va tornar 
a omplir la plaça Barcelona 92

cé i Domper, coneguda per 
haver presentat el programa 
vinculat amb el món casteller 
Quarts de nou de TV3, serà 
la presentadora de l’acte final. 
En aquest, es farà una exhi-
bició de balls, s’entregaran 
diferents records als partici-
pants i es retrà un homenatge 
a la família Casserras, mestres 
geganters de l’històric taller 
de construcció i restauració 
de gegants de Solsona, portat 
actualment per la néta de qui 
va ser el creador dels gegants 
Jaume i Calamanda de Calaf, 
Manel Casserras i Boix.
Finalment, la jornada es clou-
rà amb un sopar popular des-
tinar a les colles geganteres 
participants que es realitzarà 
davant la sala d’actes munici-
pal Teresa Escolà i Torra.

competició.  
Els partits van començar el di-
jous a la tarda on les categories 
inferiors van donar el tret de 
sortida amb els primers par-
tits de lligueta. Divendres, els 
més petits van inaugurar la 
segona jornada i ja cap al ves-
pre, va ser el torn de la cate-
goria 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. Les finals 
van començar a primera hora 
de la tarda i com els darrers 
anys, van estar molt igualades 
i van gaudir d’una accentuada 
competitivitat.
Els resultats van ser: 

BABYS
1. FERRET. RIERA-ELECTR. 
LLUIS CARDONA
2. PICVISA

PRE-BENJAMÍ
1. CATAKREGGS
2. PANTERES BLAVES
3. QUEMPOSO MINICRACKS
BENJAMÍ
1. FUTBOLÍSSIMS
2. INCREÍBLES
3. MAGIC TEAM
ALEVÍ
1. LA COPPE
2. CODELEARN TEAM
3. KEDIVI-FUNCAT-MONK.
INFANTIL
1. BORRÀS ALUMINIS
2. SPEED BOYS
3. PARADOR DE CALAF
CADET
1. KEDIVI-FUNCAT-MONK.
2. VODKA JR
3. LOS PINTORES
FEMENÍ
1. BRR ASE
2. STAR SOCCER
3. INSDA
VETERANS
1. ANTI-MERENGUE M.
2. PB CALAF I COMARCA
3. MERENGUE MERENGUE
SÈNIOR
1. 4 CANYES
2. UNVALIABLE NAME
3. ENGLAND
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 Eric López, juga-
dor de l’equip vencedor del 
torneig. D’altra banda, per 
primera vegada, també es va 
entregar un premi a la millor 
jugadora que va endur-se Car-
lota Mollà, jugadora també de 
l’equip guanyador de la cate-
goria femenina.  Els encarre-
gats d’entregar-los els trofeus 
van ser els pares d’en Jordi, la 
Maria Àngels Espinassa i en 
Pere Borràs, acompanyats dels 
seus dos néts Jordi i Aran.

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
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Visita per l’agermanament de Sant 
Martí Sesgueioles a Patrica (Itàlia)
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ST. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

D el 21 al 23 de juny, 
va tenir lloc la sego-
na trobada de pobles 

agermanats, entre Patrica i 
Sant Martí Sesgueioles, al mu-
nicipi italià. A la trobada hi van 
assistir l’alcaldessa Rosa Nar-
bona, la primera tinent d’alcal-
de Anna Sala i la regidora de 
Cultura Montserrat Franch.
La visita va tenir com a objec-
tiu polir els detalls del projec-
te d’agermanament i posar de 
manifest els trets comuns que 
comparteixen els municipis, 
així com fomentar l’intercanvi 
d’experiències en aquestes ma-
tèries comunes.
L’estada va ser possible gràcies a 
una subvenció de Diputació de 
Barcelona, amb l’objectiu de fer 
possible l’agermanament entre 
els dos municipis. La propera 
visita està previst que sigui per 
part de Patrica, el pròxim maig 
de 2020.

Estada per a compartir trets 
comuns i forjar el projecte
El primer dia, divendres, es va 
fer una ruta pel polígon indus-
trial i per les empreses de Patri-
ca, i acte seguit una ruta per tal 

PUJALT / LA VEU 

L a nit del 20 al 21 de juli-
ol farà 50 anys que Neil 
Armstrong va posar un 

peu a la superfície de la Lluna 
sent el primer humà que ho 
feia. En total 6 missions van 
arribar a la Lluna amb astro-
nautes que van trepitjar la su-
perfície entre els finals dels 60 
i el principis dels 70.
L’Observatori de Pujalt vol ce-
lebrar aquesta efemèride amb 
una sèrie d’activitats que es 
portaran a terme el dissabte 20 
de juliol al mateix observatori. 
El 20 de juliol a les 22h a l’Ob-
servatori de Pujalt es portarà 
a terme una petita xerrada 
sobre les missions Apol·lo, la 
missió de l’Apol·lo XI, imat-
ges del llançament de la mis-
sió, imatges de l’allunatge, etc. 
Aquesta part acabarà amb un 
vídeo que reprodueix com es 
creu que es va formar la Lluna. 
A les 22:45h, acabada aquesta 
primer part, es portarà a ter-
me un viatge virtual per l’Uni-
vers sortint del sistema Ter-
ra-Lluna i viatjant per altres 
racons de l’espai. A les 23:30h 
serà hora d’observar el cel real 
de la nit. Es portarà a terme 
una observació astronòmica 
a ull nu i amb telescopis amb 
els que es podrà observar la 
Lluna, Júpiter i Saturn i objec-
tes de cel profund. Es preveu 
acabar l’activitat al voltant da 
la 1h de la matinada. 
Cal recordar que l’allunatge de 
l’Apol·lo XI es va produir a les 
22:17h hora catalana del dia 
20 de juliol tot i que la primera 
passa humana a la superfície 
de la Lluna no es va produir 
fins a les 4:56h de la matinada 

de conèixer el municipi; el dia 
va finalitzar amb un sopar amb 
els responsables del Consistori.
A les 10 del matí de dissabte, 
va tenir lloc l’acte institucional 
a l’Ajuntament, amb la signa-
tura del document d’agerma-
nament. L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles va rebre com 
a regal una litografia de La Co-
muna i un llibre de poemes. A 
la tarda es va continuar la ruta 
pel municipi, i l’Alcaldessa i les 
Regidores van conèixer la Ban-
da de música. 
El grup, d’unes 50 persones, 
van tocar un pasdoble en ho-
nor a la visita, i es van com-
prometre a tocar Els Segadors 
a la seva visita a Sant Martí 
Sesgueioles, probablement el 
pròxim maig de 2020.
Finalment diumenge 23 de 
juny es va celebrar el Dia de 
Corpus. Durant el recorregut 
pel municipi, l’Alcaldessa i les 
Regidores van acompanyar els 
representants de l’Ajuntament 
pels carrers de Patrica, que 
estaven decorats amb flors, la 
coneguda In Floratta.

Agermanament vinculat a 
Mn. Valentí Miserachs
Malgrat ser municipis amb 

clares diferències demogrà-
fiques, tenint en compte que 
Patrica té 3100 habitants i Sant 
Martí Sesgueioles 350, els dos 
tenen en comú la figura de 
Monsenyor Valentí Miserachs. 
Mn. Valentí  és un santmar-
tinenc internacional, que ha 
fet tot el seu servei eclesial a 
Roma. 
Allà ha estat un dels catalans 
més rellevants dels darrers 
temps, ja que durant disset 
anys va ser president del Pon-
tifici Institut de Música Sacra 
(PIMS), i és canonge i mestre 
de capella de la Basílica Major 
de Santa Maria de Roma. L’any 
2016 i coincidint amb els 50 
anys de la seva ordenació, se’l 
va anomenar fill il·lustre en un 
acte a Sant Martí Sesgueioles.
Paral·lelament, Mn. Valentí és 
“cittadino onorario” de Patri-
ca, i va ser el successor de Sr. 
Licinio Refice, nascut a Patri-
ca, anterior mestre de la Ba-
sílica Major de Sant Maria de 
Roma.
Està previst que la visita del 
mes d’octubre, de Patrica a 
Sant Martí Sesgueioles, coin-
cideixi amb la presentació de 
la nova música creada per Mn. 
Valentí a Barcelona.

L’observatori de Pujalt 
celebra els 50 anys de 
l’arribada a la Lluna

del dia 21 de juliol.  
El cost de l’activitat és de 6€ 
pels majors de 14 anys i de 3€ 
entre els 7 i 14 anys. 
Cal reserva enviant mail a ob-
sevatoripujalt@gmail.com o 
via whatsapp al 636 505 197 
indicant el número de perso-
nes. Places limitades. 

Sopars sota les estrelles
Un estiu més l’Observatori de 
Pujalt porta a terme el “Sopar 
sota les estrelles” al jardí de 
l’Observatori de Pujalt amb la 
col·laboració del Restaurant la 
Figuera de l’Astor.  
Els dies que es portarà a ter-
me l’activitat són ahir dijous 
18 i els propers 25 de juliol i 
1 d’agost. L’activitat comen-
ça a les 21:30h i s’allarga fins 
a les 0:30h. A les 21:30h, en-
cara amb la claror del dia, es 
comença amb una petita in-
troducció a l’astronomia. Acte 
seguit es seu per començar el 
sopar. A mesura que es va fent 
fosc es van descobrint en el cel 
els primers objectes. Al llarg 
del sopar es van portant a ter-
me les explicacions pertinents.  
Cost del sopar i de l’observació 
27€. Reserves a:
albertborras@gmail.com .
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Abdessamad Oukhelfen (CAI), 
bronze en 5.000 metres al campionat 
d’Europa Sub-23
ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles, Ab-
dessamad Oukhelfen, 

va assolir la medalla de Bron-
ze en 5.000 m.ll. i el 5è lloc a 
la final dels 10.000 m.ll., en 
la seva participació entre els 
dies 11 i 14 de juliol al Cam-
pionat d’Europa Sub-23 que 
s’han dut a terme a Gävle (Su-
ècia), amb la participació dels 
atletes europeus més desta-
cats d’aquesta categoria, nas-
cuts dels anys 1997 al 1999.
L’atleta del CAI, que parti-
cipava amb la selecció espa-

nyola Sub-23, va assolir dis-
sabte una brillant 3a posició i 
el bronze corresponent en els 
5.000 m.ll., amb un registre 
de 14’17”23, entrant 6è Ta-
riku Novales i 7è Said Mecha-
al, els altres 2 atletes estatals 
en la cursa.
El mateix atleta assolia dijous 
una gran 5a posició – plaça 
de finalista – en la prova dels 
10.000 m.ll., amb un registre 
de 28’54”19, en el seu debut 
amb la selecció estatal Pro-
mesa, en una brillant actua-
ció.
D’altra banda, l’entrenador 
del CAI i atleta de l’At. In-

tec-Zoití d’Osca Eduard Fà-
bregas, era 9è del grup “A” en 
la qualificació del salt d’Alça-
da, amb un millor intent de 
2,07 m., que no li donaren 
accés a la final de la prova, en 
una meritòria actuació en el 
seu debut també amb la selec-
ció estatal Sub-23 a l’Europeu 
de Gävle.
En aquests Campionats d’Eu-
ropa Sub-23 de Gávle (Suècia) 
hi han participat un total de 
46 atletes estatals, entre ells 7 
atletes catalans. Les proves es 
van poder seguir per Telede-
porte i Eurosport.

ATLETISME / LA VEU 

Un total de 10 atletes 
del C.A.Igualada Pe-
tromiralles classifi-

cats, competiren diumenge 
passat en el 99è Campionat 
de Catalunya Absolut del Ser-
rahima, disputat enguany per 
separat del 22è Miting Inter-
nacional d’Atletisme Ciutat 
de Barcelona. Els atletes del 
CAI tingueren una gran ac-
tuació global, aconseguint un 
total de 4 medalles, 1 d’Or i 
3 d’Argent, un rècord dels 
campionats i diversos llocs de 
finalista en les proves respec-
tives. El CAI Petromiralles va 
ser el 6è club absolut per pun-
tuació global dels seus atletes, 
entre un total de 60 clubs 
classificats.
Van sobresortir,  dintre de la 
gran actuació dels atletes del 
CAI, el títol de campiona de 
Catalunya absoluta assolit per  
Cora Salas en Salt de Llarga-
da, que amb 6,21 m. millorava 

també el seu rècord dels cam-
pionats. Eren sots campions  
Jordi Yoshinori Matsuoka en 
Salt de Llargada, amb 7,25 m., 
Marc Sànchez en Salt d’Alça-
da, amb 2,02 m. i l’atleta Sub-
23 Nora Taher en el Triple 
Salt, amb 12,84 m. 
Darío Sirerol era 4t en el Salt 
de Llargada, amb 7,20 m.  La 
Sub-18 Marta Galló era 8ª en 
Salt de Llargada amb 5,45 m. 
i Abdelhakim Hamid - Sub-
23 - 8è en els 1.500 m.ll. amb 
3’57”54. Nora Taher - Sub-23  
era a més 10ª en Llargada, 
amb 5,14 m. i el Veterà Rubén 
Piñol era 11è en els 5.000 m. 
marxa, amb 27’00”87.
El  Sub-18 Eduard Guzmán 
participava en els 200 m.ll., 
entrant 5è de la 1ª s/f. amb 
22”79, i era 6è en la 1ª s/f. 
dels 100 m.ll., amb 11”32, 
que no li donaven l’accés a les 
finals corresponents, i el tam-
bé Sub-18 Pol Roca efectuava 
nuls els seus intents inicials 
en l’Alçada masculí  

4 medalles per als atletes 
del CAI al Campionat de 
Catalunya Absolut

ATLETISME / LA VEU 

Dos atletes del 
C.A.Igualada Petro-
miralles van parti-

cipar el passat 10 de Juliol, 
dimecres, en la 6ª Jornada del 
Critèrium Josep Campmany, 

a l’Estadi Serrahima de Bar-
celona.
L’atleta Sub-18 Júlia Solé era 
4ª a la final “A” dels 800 m.ll. 
amb 2’20”51, marca personal, 
i Antoni Vázquez - S-23 - era 
4t a la final “C” dels 800 m.ll. 
amb 2’02”92.

Atletes del CAI a la 6a 
Jornada del Critèrium 
J. Campmany

Sheila Avilés s’imposa a la Buff Epic 
Trail de la Vall de Boí
CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

Més de 17.000 apassi-
onats de l’esport de 
muntanya i la natu-

ra van poder gaudir d’un cap 
de setmana ple d’activitats 
que no van defraudar a tots 
aquells que es van acostar a la 
Vall de Boí.
Un entorn extraordinari que 
va acollir, per tercer any, un 
esdeveniment màgic, en el 
qual ni tan sols la climatolo-
gia va entelar les activitats i 
competicions celebrades. 
La tercera jornada del festival 
s’iniciava a les 8 del matí amb 

un planter de corredors i cor-
redores de luxe a la línia de 
sortida de la BUFF® Epic Trail 
42k que confirmava que la 
cita era una de les carreres de 
skyrunning més importants 
de la temporada, sent prova 
SuperSky puntuable per a les 
migu Run Skyrunner® World 
Series. El dia començava amb 
una amenaça de tempesta 
que podia arribar a modificar 
o dificultar el transcurs de la 
cursa. Després d’una carrera 
molt disputada i amb alter-
nances en les primeres posi-
cions de les dues categories, 
eren la montbuienca Shei-
la Avilés, Johanna Åström i 

Holly Page, entre les dones, i 
Oriol Cardona, Jonathan Al-
bon i Zaid Ait Malek, que es 
feien amb els llocs de podi. La 
victòria de la prova de la Vall 
de Boí es va quedar a casa a 
les dues categories.

La Vall de Boí, possible seu 
dels Campionats del Món de 
Skyrunning 2020
La Vall de Boí és candidata a 
acollir el Campionat del Món 
de Skyrunning del proper 
any, aquest fet faria, encara 
més si cap, més gran i més es-
pectacular aquest gran festi-
val de muntanya i família del 
sud d’Europa.
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CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

Desé Aniversari de les 
100 Milles Basques, 
La Ehunmilak, amb 

rècord de temps de la prova 
i de participació. 
Després que l’any passat es 
varen haver d’anul.lar les 
proves per una tempesta, 
aquest any el bon temps va 
fer que Beasain fos la capital 
de les ultres del País Basc. 
La Ehunmilak és l’única de 
les ultres autèntiques que 
queden a la Península. Mol-
tes curses de més de 100 km 
s’han anat quedant pel camí, 

Ivan Junyent (CNI) participa a la 
Ehunmilak, 168 km de pura muntanya

degut al calendari massa car-
regat o poca estructura orga-
nitzativa. Els seus 168km la 
fan única a l’Estat i els seus 
més de 1,500 voluntaris ho 
corroboren. Dada curiosa: 
més voluntaris que corre-
dors.
Aquest any el corredor del 
CNI, Ivan Junyent, s’hi va 
desplaçar per córrer per se-
gona vegada la versió llarga, 
ja que també organitzen la 
G2H de 88km i la marató. 
L’Ivan va tardar 43 hores en 
completar el recorregut, tres 
hores més que el 2015.
Degut a un problema gas-
trointestinal, en els primers 

40 km va anar més lent per 
recuperar-se, menjant poc. 
Un cop refet, ja va poder 
gaudir de la cursa, tot i que 
anant amb els temps de tall 
molt justos. La tàctica doncs, 
va ser no dormir les dues 
nits per no perdre temps, tot 
i que de vegades la jugada 
et pot sortir pitjor, ja que si 
no has descansat encara pots 
anar més lent. No va ser el 
cas i va poder gaudir pujant 
el Txindoki i fer a trenc d’al-
ba el mític  Aizkorri de Ze-
gama.
 Dels gairebé 500 corredors 
la meitat no van poder fina-
litzar la prova. 

Toni Bou s’imposa a 
Portugal: 14a victòria 
consecutiva al mundial

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

El de Portugal no va ser 
un trial fàcil per Toni 
Bou amb la Honda ofi-

cial, doncs a la primera volta 
va cometre alguna que altra 
errada i també va penalitzar 
per excés de temps empleat. 
Al segon pas per les zones, el 
pilot pierenc ho va poder cor-
regit acabant finalment gua-
nyant el trial portuguès per 
davant d’Adam Raga-TRRS- i 
Jeroni Fajardo-GasGas-. 
Això és el que comentava Bou 
al final del dia: “Avui ha estat 
una cursa molt dura. Ha es-
tat un cap de setmana força 
positiu, amb un terreny que 
ens agrada molt. Hem fet una 
molt bona segona volta a les 
zones, així que ens anem amb 
molt bon gust de boca d’aquí. 
Intentarem arribar més re-

cuperats a França per poder 
fer una bona carrera. Sabem 
que, si guanyem, serem cam-
pions, cosa impressionant, 
però l’important és fer una 
bona carrera. Estic molt con-
tent i vull agrair a tot l’equip, 
ja que aquesta setmana ha fet 
un gran treball”.
Amb aquesta ja son dotze les 
victòries consecutives de Toni 
Bou al mundial a l’aire lliure, 
des de el mundial d’Andorra 
del 2018 i catorze en tots els 
trials d’enguany als mundials 
a l’aire lliure i indoor i les del 
campionat estatal, així com 
la seva victòria 110 dins el 
mundial de trial. Aquest cap 
de setmana es disputa a Fran-
ça la sisena prova puntuable 
i que una nova victòria ja li 
donaria pràcticament el cam-
pionat.

El president del C.B 
Calaf guardonat a la 
Festa del Bàsquet Català
BÀSQUET / LA VEU 

La Federació Catalana de 
Basquetbol Català va 
celebrar aquest dissab-

te 6 de juliol a la sala Luz de 
Gaz de Barcelona la Festa del 
Bàsquet Català del 2019 on va 
fer el tradicional lliurament 
de distincions, guardons, me-
dalles i reconeixements a en-
titats i persones diverses vin-
culades al bàsquet català.
El president del Club de Bàs-
quet Calaf, Joan Busquet i 
Garbí, va rebre una de les 
medalles d’argent destinades 
a alguns directius de clubs 
per tal d’homenatjar la seva 

trajectòria continuada a la di-
rectiva del club des de fa més 
de 17 anys. Busquet va entrar 
al club l’any 2002, al 2005 en 
va ser entrenador,  i al llarg 
dels anys també ha exercit 
funcions de vocal, secreta-
ri, tresorer, vicepresident i 
president.
La festa va estar presentada 
per l’actor David Olivares, 
conegut per les seves actua-
cions al programa ‘Polònia’ 
de TV3 des de l’any 2006 i 
‘Crackòvia’ amb la imitació 
de personatges públics com 
Tomàs Molina, Jordi Robi-
rosa o Pere Navarro entre 
d’altres.

24, 25 i 26 de Juliol 
al showroom de 
la nostra fàbrica

VENDA ESPECIAL D´STOCKS
MICU MICU  ESTIU 2019. 
talles de 0 a 4 anys

50%-60%-70% 
de descompte!!!

Horari de 10h a 13h 
i de 16h a 20h
C/Alemanya,33 nau 5A. 
Polígon les Comes, Igualada
Telf: 93 804 21 43
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FUTBOL / LA VEU 

L’igualadí Pol Duran en-
capçala un nou projec-
te esportiu a la comarca 

que té com a objectiu princi-
pal fomentar l’activitat física 
i la pràctica esportiva com a 
mitjà per a oferir una educa-
ció integral a infants, joves i 
adolescents. 
Amb la intenció d’assolir 
aquest objectiu, Sportviu posa 
en marxa diferents projectes, 
principalment a partir de l’or-
ganització d’esdeveniments 
esportius (tornejos, campus, 
estades esportives, tecnifica-
cions, formacions, etc.) i, per 
altra banda, posa a l’abast dels 
clubs i entitats esportives de 
la zona els seus serveis d’as-
sessorament, gestió, formació 
i organització d’activitats es-
portives. Al capdavant de la 
direcció de l’entitat hi ha Pol 
Duran, cofundador i presi-
dent de l’Associació, actual-
ment entrenador i membre 
de la coordinació esportiva 
de la UD San Mauro.
El passat 25 de juny s’iniciava 
el projecte estrella de l’entitat: 
les Seleccions Sportviu. Un 
total de 64 jugadors confor-
maven les 5 seleccions que 
participarien a diferents tor-
nejos internacionals. Per una 
banda, la selecció sub-19 es 
presentava al Pyrenees Cup, 
torneig de renom conegut 
antigament com La Cerda-
nya Cup. Per altra banda, les 
seleccions sub-16, sub-13, 
sub-11 i sub-10 competirien 
al Costa Daurada Cup. L’sta-

ff tècnic d’Sportviu, format 
per un total de 17 tècnics, es 
va encarregar de confeccio-
nar unes plantilles realment 
competitives, comptant amb 
jugadors procedents de clubs 
d’alt nivell com el FC Bar-
celona, el RCD Espanyol, el 
Gimnàstic de Tarragona o la 
UE Cornellà, entre d’altres. A 
més, comptava també amb la 
representació dels diferents 
clubs de la zona, disposant 
de jugadors del CF Iguala-
da, de la UD San Mauro, del 
CE Anoia, del Gimnàstic de 
Manresa, del CE Manresa o 
de la FE Atlètic Vilafranca, 
entre d’altres.
Després d’una setmana d’en-
trenaments a les instal·laci-
ons de la UD San Mauro, les 
Seleccions Sportviu es van 
dirigir als respectius torne-
jos amb l’objectiu de gaudir 
d’una gran experiència de 
convivència entre jugadors 
de diferents clubs i competir 
per obtenir els millors resul-
tats possibles. L’estrena de 
Sportviu va ser un èxit a tots 
els nivells: la selecció sub-19, 
dirigida per Joan Segura – 
entrenador del CE Manresa 
– es va proclamar campiona 
del prestigiós torneig Pyrene-
es Cup, guanyant la final per 2 
gols a 0 davant del conjunt de 
la Football Academy Barcelo-
na, també en format de selec-
ció, dirigida per Josep Mª No-
gués, tècnic amb experiència 
a categories professionals. 
Pel que fa a les quatre selec-
cions que es presentaven al 
Costa Daurada Cup, la selec-

ció sub-10, dirigida per Roger 
Navas – entrenador del Gim-
nàstic Manresa – es va pro-
clamar campiona després de 
guanyar per 3 gols a 0 el con-
junt del Torreforta; la selec-
ció sub-11, dirigida per Dani 
Araque, -també entrenador 
del Gimnàstic Manresa - va 
guanyar la final per un con-
tundent 4 a 0 davant l’Atlético 
Gran Canaria; la selecció sub-
13, dirigida per Sergio Díaz – 

S’estrena amb èxit de la nova associació esportiva Sportviu
entrenador del CE Hospitalet 
– es va proclamar subcampi-
ona del torneig; i,  finalment, 
la selecció sub-16, dirigida 
per Javi Torra – entrenador 
del FE Atlètic Vilafranca –  
va guanyar la final per 2 gols 
a 0 davant d’un competitiu 
Cambrils. Als bons resultats a 
nivell d’equip s’hi van sumar 
fins a tres trofeus individuals 
atorgats a diversos jugadors 
de les Seleccions Sportviu en 

reconeixement al seu treball 
personal. 
Així doncs, la Primera Edició 
de les Seleccions Sportviu va 
acabar amb quatre seleccions 
campiones i una subcampi-
ona, però sobretot amb un 
gran record per l’experiència 
viscuda i les noves amistats 
entre jugadors de diferents 
clubs, trencant mítiques riva-
litats i compartint el futbol de 
la millor manera.  

FUTBOL / LA VEU 

Magnífica festa de 
comiat de la tem-
porada 2018/19 

de l’agrupació de veterans 
futbolistes d’Igualada, fent 
un balanç més que positiu. 
Tenint en compte que els 
“AVI´s” son l’equip més ve-
terà del campionat, amb di-
ferència, els ha permès situ-
ar-se a la cómode plaça del 
vuitè lloc dels divuit possi-

bles. Feina, indisposicions, 
les temudes lesions, mai no 
han sigut obstacle per pre-
sentar un equip competitiu, 
encara que la majoria de 
partits curtets d´equipatge. 
Com diria el president Josep 
M. Talló, “no perquè el cel 
està ennuvolat, les estrelles 
han mort”, i com a estrella, 
aquesta temporada el capità 
Pep Padró, máxim goleja-
dor del equip, exigit per les 
circumstàncies i com sem-

pre la millor resposta al seu 
compromís i sacrifici, seguits 
d’una plantilla que acabarí-
em els adjectius per fer una 
valoració justa al seu treball, 
increïbles!
S´inicià la festa amb un tor-
neig de pàdel on l’il.lustre 
veterà Joan Morros va orga-
nitzar unes amenes i diver-
tides partides on tothom va 
gaudir de valent. Després 
d’espolsar-se la calor, un bon 
esmorzar va carregar piles de 

nou, donant peu a una sobre-
taula de campionat.
Al sopar de gala, mossèn 
Blai, esmolat com sempre, va 
il·lustrar a l’agrupació amb 
les seves sàvies reflexions i 
va oferir unes oracions pels 
germans recordats de l’agru-
pació, seguit d’uns àpats per 
llepar-se’n els dits, encara 
que lo millor de la vetllada va 
ser el goig de tornar a veure 
una agrupació amb una salut 
de ferro malgrat les inevita-

bles absències que el caprici 
de la vida dispensa.
És inevitable fer menció a 
tota la junta directiva, amb 
el president Josep M. Talló al 
davant, per la feina de portar 
aquest vaixell, com és l’agru-
pació de veterans d’Igualada, 
any rere any a bon port, sigui 
quina sigui la circumstància, 
sigui quina sigui la mar, sigui 
quin sigui el vent, extraordi-
naris!

L’agrupació de veterans de l’Igualada tanca la temporada amb 
una jornada de germanor

    Us agrada el bàsquet?
       Veniu a l’Escola de Bàsquet del CBI!
      ·A partir de 5 anys · Dimarts i dijous de 17.30h a 18.45h

cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com

 INSCRIPCIONS
 OBERTES!

    Us agrada el bàsquet?
       Veniu a l’Escola de Bàsquet del CBI!
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DIVENDRES 26 DE JULIOL

DIUMENGE 28 DE JULIOL 

DISSABTE 27 DE JULIOL

ACTIVITATS AQUÀTIQUES 
I REFRESCANTS 

Plaça Països catalans 

11 h 
14 h

PAINTBALL ELS MAQUIS 
Parc de Cal Ponsa   

18.30 h 
20.30 h

ESPECTACLE FAMILIAR 19 h
Plaça Dr.Conde

CORREFOC 22 h
Recorregut pels carrers del poble

NIT JOVE 00.30 h

Poliesportiu Municipal

MIGDIADA POPULAR 16 h
Al bosc de Cal Ponsa 

SARDANES DE FM18 h
Plaça de Cal Figueres

CERCAVILA DE GEGANTS12 h
Pels carrers del poble

CANTADA D’HAVANERES21 h
Plaça de les Oliveres

ESPECTACLE FI 
DE FESTA

23 h
Plaça de Cal Figueres

ESPECTACLE INFANTIL 
D’ESCUMA I ANIMACIÓ

18 h
Plaça Dr. Conde

CONCERT FAMILIAR20 h
Parc de Cal Ponsa

DISKO - TECA
23.30 h

Parc de Cal Ponsa

CONCERT I BALL DE FM
22.30 h

Poliesportiu Municipal

 DIMECRES 24 DE JULIOL  DIJOUS 25 DE JULIOL
Torre del Sr. Enric

PREGÓ D’INICI  
DE FESTA MAJOR

19.30 h

plaça Dr. Conde

SOPAR A LA FRESCA
22 h

plaça Dr. Conde

BINGO POPULAR
23 h

TOT 
SEGUIT

BALL DE LLUÏMENT 
DE LES COLLES DELS 
BALLS POPULARS 

TOT 
SEGUIT

CERCAVILA 
D’ANIMACIÓ

Entrada al teatre del Casal Català

TRENET TURÍSTIC
10 h -14 h
17 h -20 h

Església de Sant Pere 

MISSA SOLEMNE
12 h

Pels carrers del poble

CERCAVILA DE FM
19 h

Plaça Dr. Conde

BALL DE PLAÇA
23 h

Carrer Isidre Vallès

XARANGA AL PEDRÍS

Església de Sant Pere

SOLEMNE SORTIDA D’OFICI,  
CERCAVILA I VERMUT

TOT 
SEGUIT
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Es presenta la Igualada Urban Running Night Show amb més 
espais i activitats que mai
CURSES / LA VEU 

El dissabte 21 de setem·
bre els carrers d’Iguala·
da s’inundaran de cor·

redors de totes les edats per 
participar a la vuitena edició 
de la Igualada Urban Run·
ning Night Show (IURNS), 
que ja s’ha consolidat com 
un esdeveniment esportiu de 
referència al país. L’esdeveni·
ment, que tradicionalment 
se celebrava el mes de maig, 
aposta enguany pel mes de 
setembre i s’inclou en el pro·
grama d’actes de celebració 
de la distinció d’Igualada com 
a ciutat europea de l’esport.
Les activitats estrella torna·
ran a ser les curses de 5 i 10 
Km de dissabte a la tarda, 
però la festa començarà ja de 
bon matí amb tot un seguit 
d’activitats dirigides als més 
petits a l’Avinguda Barcelona: 
cursa de patinets, cursa de 
cotxets on els pares compe·
teixen impulsant cotxets amb 
els seus fills asseguts, cursa 
infantil, activitats familiars 
amb inflables i tallers, i un 
espectacle final. Les activi·
tats de dissabte al matí seran 
gratuïtes i s’organitzen en col·

laboració amb l’Associació 
de comerciants Nou Centre 
i amb la participació d’em·
preses com Milar Martínez, 
Kids&Us i Llet Nostra. Els co·
merciants de l’Associació Nou 
Centre prepararan una oferta 
gastronòmica apta per a totes 
les butxaques.
Pel que fa a les curses de la 
tarda, l’organització ha prepa·
rat un recorregut encara més 
cèntric, amb sortida i arriba·
da a la Rambla Sant Isidre i no 
a la Plaça de Cal Font com era 
habitual. Aquesta plaça pas·
sarà a ser el centre de serveis 
de la cursa, amb les carpes 
d’inscripcions, l’espai de fira 
i diverses activitats relaciona·
des amb l’esdeveniment. Tot 
i que encara no s’ha desvelat 
el recorregut exacte de les 
curses, sí que es pot avançar 
que serà un recorregut pla, 
molt ràpid, molt divertit per 
al públic que animi els corre·
dors, i ple d’animacions; una 
combinació d’ingredients 
ideal per poder fer una bona 
marca. A diferència del que 
passava al mes de maig quan 
les curses començaven ja de 
nit, en aquest cas les curses 
començaran amb llum de 

dia i acabaran de nit. L’any 
passat aquestes dues curses 
van comptar amb més de 
1.200 corredors vinguts de 
150 localitats diferents de 
Catalunya.
Les inscripcions a la Igualada 
Urban Running Night Show 
ja estan obertes a ticketoci.
net i l’organització fa una cri·
da a inscriure’s ara i no dei·
xar·ho pel darrer moment. 
Tots els inscrits a les diferents 
curses i proves rebran com a 
obsequi una samarreta amb 
disseny exclusiu de la prova, i 
els guanyadors del a cursa de 

10 Km s’enduran premis en 
metàl·lic.

Solidaris contra l’Alzheimer
Aquest any la Igualada Ur·
ban Running Night Show 
serà més solidària que mai, 
ja que se suma a l’Alzheimer 
Race i per cada inscripció 
es destinarà 1euro solidari 
a l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer i altres Demèn·
cies de l’Anoia (AFADA). La 
caminada solidària Alzhei·
mer Race tindrà lloc el matí 
de l’endemà de la cursa, diu·
menge 22, sortirà del Mer·

cat de la Masuca i recorrerà 
l’anella fluvial d’Igualada.
L’Alzheimer Race és una ca·
minada solidària que arriba 
a la cinquena edició orga·
nitzada per l’Hospital de 
Dia Sant Jordi del Consor·
ci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI), amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Té per objectius la sensibi·
lització de la població vers 
la malaltia i recollir fons 
per l’AFADA, així com pro·
mocionar hàbits saludables 
i donar a conèixer els espais 
de la ciutat.

El CB Igualada i Monbus 
renoven patrocini pel 
Sènior Masculí A
BÀSQUET / LA VEU 

El Sènior Masculí A ha 
renovat amb el seu pa·
trocinador, l’empresa 

de transports Monbus, per a 
afrontar la temporada 19/20 i 
repetir, com a mínim, els èxits 
de la passada. L’equip de Jordi 
Martí disputarà la Lliga EBA, 
grup C, on intentarà situar·se 
a les primeres posicions per 

repetir la gesta del play·off 
d’ascens que tant va fer vibrar 
a tota l’afició aquesta tempo·
rada passada.
El representant de Monbus, 
Cleto Vázquez, es va reunir 
amb el president del CBI, Jor·
di Balsells, i la vicepresidenta, 
Neus del Río, per signar una 
nova temporada al costat del 
sènior masculí A.

NATACIÓ / LA VEU 

Aquest any, el Club 
Natació Igualada ha 
col·laborat amb la 

campaya, “Mulla’t per l’Escle·
rosi Múltiple” que es va cela·
brar el diumenge 14 de juliol 
a les piscines del Molí Nou 
i de l’Infinit, unes de les més 
de 600 piscines de Catalunya 
que han participat en la seva 

26a edició. Organitzada per 
la Fundació Esclerosi Múltipe 
(FEM) per donar suport a les 
més de 7.500 persones a Ca·
talunya afectades per aquesta 
malaltia neurlògica crònica 
del sistema nerviós central i 
que encara avui no té cura.
Diumenge passat, es van 
comptabilitzar els metres 
nedats pels nombrosos par·
ticipants, en suport amb les 

persones que conviuen amb 
esclreosi múltiple. Els parti·
cipants van rebre un diploma 
acreditatiu. 
A les 12h tothom es va llençar 
a l’aigua plegada, en un salt 
conjunt i simultani en totes les 
piscines adherides a la campa·
nya, com a acció de reconeixe·
ment a una malaltia que pels 
seus símptomes i les seves va·
riables molts cops és invisible.

El CNI col·labora amb el Mulla’t 
per l’Esclerosi Múltiple



cultura Espai patrocinat per
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
presenta la segona edi-
ció de Xiques després 

de la gran acollida de públic 
que va tenir la primera edi-
ció celebrada durant la Fes-
ta Major d’Igualada de 2018. 
Una innovadora proposta de 
microteatre que compta amb 
cinc espectacles nous creats 
expressament per l’ocasió per 
una quinzena d’artistes prin-
cipalment locals i comarcals 
de diferents disciplines i que 
es representaran en cinc espais 
poc convencionals del teatre 
en el marc de la Festa Major 
d’Igualada.
Es tracta d’espectacles de 15 
minuts de durada que es re-
presentaran el dimarts 20, di-
mecres 21 i dijous 22 d’agost 
entre les 18:00 h i les 21:00 h. 
Es faran 4 passis diaris de tots 
5 espectacles – és a dir 20 fun-
cions diàries i un total de 60 
en els tres dies – per tal que 
els espectadors tinguin el mà-
xim d’opcions per triar quants 
espectacles volen veure, i quin 
dia i a quina hora.
Cada espectacle compta amb 
artistes d’Igualada, de la seva 
comarca i d’arreu de Catalunya 
(entre dos i cinc integrants) de 
diferents disciplines artístiques 
(músics, actors, dramaturgs, 
etc) que han creat l’espectacle 
expressament per a l’ocasió te-
nint en compte l’espai on es re-
presentarà, que també juga un 
paper fonamental. Així doncs, 
Xiques, es farà en cinc espais 

no convencionals del teatre 
i descobrirà al públic racons 
insòlits del Teatre de l’Aurora 
on habitualment no s’hi fa te-
atre, com els camerinos, pas-
sadissos, l’escala
d’emergència o la sala d’assaig 
de la Coral La Llàntia.
Xiques, és una proposta que 
neix de la mà de l’actor Joel 
Grau i que comptarà amb la 
participació d’una quinzena 
d’artistes: Maria Berenguer, 
Thais Buforn, Francina Can-
tarell, Maria Colom Talló, 
Jordi Enrich, Maria Enrich, 
Ricard Espelt, Xavier Gabriel, 
Mosa Garcia, Joel Grau Llu-
cià, Francesc Marginet, Glò-
ria Ros, Marc Tarrida Aribau 
i Carla Vallès.

Els espectacles
Les temàtiques dels cinc es-
pectacles, així com els artistes 
i les disciplines que els con-
formen, són molt diverses. A 
FIL coneixerem la història la 
Trabala, que va morir apu-
nyalada a Igualada el 1881 
durant una vaga on es van 
mobilitzar 3.000 persones de 
la classe obrera. A La mare co-
neixerem la decisió que em-
prèn una dona en quedar-se 
vídua als 62 anys, després 
d’haver cuidat el marit i pujat 
cinc fills; un monòleg musical 
basat en L’àvia indigna de Ber-
told Brecht. A Quan pensaves 
que no mirava, dues amigues 
celebren juntes la revetlla de 
Sant Joan, enmig de música, 
llums, espelmes i un ambient 
fantàstic; s’aniran desvetllant 

coses que una sap de l’altre i 
que només es poden saber 
quan pensava que no mirava. 
A Un cuento xino, una agent 
immobiliària estressada de la 
vida intenta llogar a una “hip-
pie” un pis minúscul, no ideal 
per a parelles. I finalment El 
pizzero, que explica com un 
amic, aprofitant que està de 
“Rodríguez”, convida als seus 
amics a veure un partit de 
futbol a casa mentre mengen 
unes pizzes; però el pizzero 
es nega a entregar una de les 
pizzes.
Abonaments
Per tal de facilitar que els es-
pectadors es puguin fer el seu 
propi recorregut i triar quan i 
què volen veure, el Teatre de 
l’Aurora posa en marxa un sis-
tema d’abonaments amb en-

trades que van de 5 a 8 euros 
i que permeten triar entre una 
entrada sola per un sol passi 
o cinc entrades per repartir 
entre dies i espectacles (els 
abonaments no són nominals 
i permeten adquirir entrades 
per a un mateix espectacle o 
per diversos). Les entrades es 
vendran exclusivament al Te-
atre de l’Aurora el dilluns 19 
d’agost de 18:00 h a 20:00 h, 
i els dies 20, 21 i 22 d’agost de 
17:00 h a 21:00 h ininterrom-
pudament mentre es van fer 
els espectacles.

Col·laboració de La Lenta
La microcerveseria igualadi-
na La Lenta col·labora de nou 
amb el Xiques del Teatre de 
l’Aurora maridant espectacles 
de creació local amb cervesa 

Per la Festa Major d’Igualada torna ‘Xiques’ al Teatre de l’Aurora, 
una innovadora proposta de microteatre

artesana de producció també 
local. La Lenta donarà nom a 
la majoria d’espais d’actuació 
i oferirà els seus productes al 
servei de bar que s’habilitarà 
al mateix teatre. Així doncs, 
els espais d’actuació seran Es-
pai Optimista/Pesimista Pas-
sadís, Espai Golden Koeman 
Camerino, Espai Bandar-Log 
Golfes, Espai La Lenta Escales 
i l’Espai La Llàntia. La Lenta 
elabora cerveses seguint el
mètode tradicional, sense ad-
ditius ni conservants i sense 
filtrar ni pasteuritzar. A la pri-
mavera de 2016, van sortir al 
mercat amb la seva primera 
cervesa artesana, la Optimis-
ta/Pesimista i, a més d’aques-
ta, actualment ja produeixen 
dues cerveses més, la Golden 
Koeman i la Bandar-Log.

TALLERS / LA VEU 

E l diumenge 21 de ju-
liol a les 12 del matí, 
el Museu de la Pell 

d’Igualada, en col·laboració 
amb el Col·lectiu Eixarco-
lant, proposen un taller de 
gelats, granissats i batuts ela-
borats amb plantes silvestres 
locals. En el taller es propo-
sen aquests postres estiuencs 
i refrescants, alhora que ori-
ginals i saludables, amb op-
cions diferents per donar-los 
gustos, textures i colors 
atractius, tot utilitzant espè-

cies silvestres comestibles i 
varietats agrícoles tradicio-
nals. L’activitat es dirigeix a 
famílies amb infants a partir 
de 5 anys; l’admissió és gra-
tuïta amb aforament limitat i 
admissió segons ordre d’arri-
bada.

Programa Creactiva’t 
al Museu!
El programa Creactiva’t al 
Museu! Diumenges famili-
ars al Museu de la Pell és el 
programa d’activitats cultu-
rals i lúdiques del Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 

de l’Anoia per gaudir amb la 
família i els amics. En l’edi-
ció d’aquest any 2019, hi ha 
propostes molt variades, 
amb tallers de fotografia, 
tecnologia, creació artísti-
ca, grafiti i art urbà, disseny 
i tipografia, música o gas-
tronomia entre altres, per 
aprendre, jugar i imaginar 
entorn a les festes i tradici-
ons locals, les exposicions 
temporals i les col·leccions 
del Museu. Aquesta inici-
ativa del Museu de la Pell 
compta amb la col·labora-
ció de diverses entitats; en 

el programa d’aquest any de 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, el Museu del 
Traginer. Col·lecció Antoni 
Ros, FineArt, el Col·lectiu 
Eixarcolant, Dessota, Aula 
de Música Tradicional de 

l’Anoia (AMTA), Moixigan-
guers d’Igualada, Vinseum- 
Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya, Fundació Joan 
Brossa, Fira d’Igualada, l’Asso-
ciació del Barri de la Font Ve-
lla i la Diputació de Barcelona.

El Museu de la Pell proposa un taller familiar gastronòmic per 
combatre la calor gaudint de postres freds

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings, 
o�cies, locals comercials, empreses, escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56

08700 Igualada
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DANSA / MARC GUARRO 

De totes les arts escèni-
ques, la dansa és sens 
dubte l’aneguet lleig. 

N’hi ha prou amb consultar 
la cartellera de qualsevol di-
ari d’abast nacional per ado-
nar-se de la desproporció: per 
cada local que ens convida a 
disfrutar d’un espectacle de 
dansa en directe n’hi ha deu 
que ens ofereixen una obra de 
teatre o un concert de música 
en qualsevol de les seves vari-
ants, des del teatre de text al 
teatre musical, òpera inclosa, 
i des d’una cantada d’havane-
res a un concert de rock, pop, 
jazz o hip-hop. Fem una altra 
prova, si voleu. Digueu-me el 
nom de tres ballarins o balla-
rines catalans destacats. La 
llista encara us serà més difí-
cil de fer si us demano el de 
tres coreògrafs. I ara penseu 
el nom de tres actors o actrius 
reconeguts, el de tres directors 
de teatre o el de tres músics o 
conjunts musicals. 
Si la poca presència de la dan-
sa als grans escenaris és notò-
ria, en el cas dels petits el fe-
nomen encara és més acusat: 
a ciutats de la mida de la nos-
tra difícilment hi trobarem 
cap local especialitzat, i amb 
prou feines una programació 

estable, per exigua que sigui. 
Tot plegat no deixa de ser es-
trany, perquè la dansa és un 
llenguatge universal que su-
pera totes les barreres idiomà-
tiques i connecta directament 
amb una part essencial de no-
saltres: les emocions. Com és 
que no tenim més necessitat 
de veure ballar? Tant que ens 
agraden el teatre i la música, 
què ho fa que no tinguem més 
curiositat per veure i sentir 
com els ballarins interpreten 
una peça amb tot el seu cos, 
com l’absorbeixen i la trans-
formen per a nosaltres en un 
gest dolç, o irat, o plàcid, o 
alegre? Potser és que no crei-
xem educats en la dansa i ens 
manquen alguns codis per 
desxifrar-la. O potser, simple-
ment, és que no l’hem tastat 
prou.
Per als anoiencs, una bona 
manera d’acostar-se a la dansa 
és la Mostra de Dansa i Arts 
Escèniques que cada any, i ja 
en fa 42, l’Estudi de Dansa i 
Expressió dell’ARTE ofereix 
al Teatre Municipal de l’Ate-
neu cada final de curs. Sota el 
títol Viatges d’una maleta, en-
guany els ballarins i ballarines 
del dell’ARTE ens van oferir el 
dissabte 29 de juny una tren-
tena de números agrupats en 
quatre epígrafs –Maleta en-

amorada, Maleta nòmada, 
Maleta moixa, Maleta artis-
ta– que durant gairebé dues 
hores van sacsejar el cor dels 
espectadors perquè en sortis-
sin totes les emocions. Des de 
Bach a Cole Porter, passant 
per Mozart, Gershwin Édith 
Piaf, Nino Rota o Snoop Dog, 
a Viatges d’una maleta els ba-
llarins i ballarines del dell’AR-
TE van interpretar magnífica-
ment trenta peces musicals de 
tots els estils amb la mateixa 

varietat estilística pel que fa a 
la dansa. Hi va haver núme-
ros de dansa clàssica, de jazz, 
de dansa contemporània, de 
claqué i de hip-hop, a càrrec 
d’una nòmina de coreògrafs, 
vuit –tots joves i agosarats–, 
que per a un centre de dansa 
de les dimensions del dell’AR-
TE no és sinó un senyal 
d’obertura de mires i de vita-
litat. Més enllà de la tècnica, 
que com sempre a la Mostra 
de Dansa i Arts Escèniques 

dell’ARTE és molt acurada, cal 
destacar l’entrega dels balla-
rins i la seva capacitat expres-
siva. D’any en any somriuen 
més, parlen més amb tot el cos 
–també les mans, i els ulls; que 
important que és la mirada 
d’un ballarí!– i s’expressen mi-
llor. En definitiva, commouen 
més els espectadors. Perquè 
és això el que anem a buscar 
quan comprem una entrada 
per veure dansa, oi? Que els 
que ballen ens sacsegin. 

42a Mostra de Dansa i Arts Escèniques dell’ARTE

ART / LA VEU 

La pintora i escriptora 
japonesa Yayoi Kusama 
ha estat la inspiració al 

llarg de la segona setmana de 
l’Estiuart, proposada i progra-
mada per l’artista i professora 
de l’escola La Gaspar, Patricia 
Picón. Yayoi Kusama és una 
artista i escriptora japonesa, 
precursora dels movimients 
de l’art pop, minimalisme i 
art feminista. A principis dels 
seixanta es va mudar a Nova 
York on va esdevenir un ele-
ment fix de l’avant-garde i va 
exposar al costat d’altres ar-
tistes com Andy Warhol, Cla-
es Oldenburg i George Segal.
Aquesta setmana passa-

da també s’ha pogut gaudir 
d’una instal·lació ‘Iglú de 
Vent’, activitat emmarcada 
dins el programa de l’Europe-
an Balloon Festival de la mà 
de l’artista i professor de l’es-
cola, Jordi Enrich.
El grup de joves de 12 anys va 
realitzar un Workshop de pell 
tutoritzat per Olga Dubovik 
i Mossi Ayabi on van estar 
dissenyant i confeccionant 
bosses, moneders, clauers i 
d’altres articles en pell, pe-
ces úniques de neoartesania. 
Una setmana on es va poder 
endinsar en el món del cuir i 
treballar de forma artesana. 
Son uns grans creatius i unes 
grans creatives!

Yayoi Kusama inunda 
de punts els espais de 
l’Estiuart
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica de la ciu-
tat d’Igualada, en dècades 
anteriors a la fundació de 
l’Agrupació Fotogràfica.

PERSPECTIVA DEL CARRER DE LA 
CONCEPCIÓ DES DELS SEUS PRIMERS 
NÚMEROS, ARRAN DE L’ALESHORES 
ANOMENAT PASSEIG DE LA PRINCESA 
(ARA, PASSEIG DE LES CABRES), MI-
RANT CAP A L’ANTIGA PLAÇA DE L’ÀN-
GEL (PLAÇA DEL REI, ACTUAL).

Captura de primers del segle XX i d’autor 
desconegut; en què s’observa una filera d’ar-
bres davant dels edificis, alguns dels quals 
encara es mantenen.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. 
Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Docu-
mentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada (AFI). Material recentment digitalitzat.

LA BRUFAGANYA / LA VEU 

Dissabte passat a la 
nit el Concert a Sant 
Magí de la Brufaga-

nya va ser una bogeria. Una 
bogeria de cantants i músics: 
eren 80, entre els músics i el 
Cor Jove de l’Orfeó Català, 
una bogeria el Concert i una 
bogeria la vitalitat, entusias-
me, professionalitat i joventut 
de tots ells.
Dirigits pel director Esteve 
Nabona, des del 1986, el Cor 
Jove té cantants realment 
molt joves, des dels 16 anys 
als 25. I aquesta joventut hi és 
present en tot el concert, l’ale-
gria de tots ells, la seva força, 
la seva entrega, la seva dedi-
cació, i alhora el seu alt nivell 
i la seva professionalitat, fa 
que es guanyin el públic des 
del primer moment que co-
mença el Concert.
Dissabte interpretaven l’òpera 
Dido & Aeneas d’Henry Pur-
cell (1659-1695). Una obra 
barroca i la primera anglesa. 
El director, l’Esteve Nabona 
feia una mica d’història. A 
Anglaterra no agradaven gens 
les òperes italianes, el públic 

Dido&Aeneas a la Brufaganya: una bogeria de concert
no hi connectava, el que els 
agradava era el teatre. Fins 
que Henry Purcell va escriure 
i interpretar Dido & Aeneas, 
que va tenir tan d’èxit, que 
algunes parts de l’òpera fins 
i tot s’intercalaven en obres 
teatrals. Amb els anys es va 
perdre molta part d’aques-
ta composició, fins que es va 
rescatar de l’oblit i se n’ha fet 
aquesta versió.
Com totes les òperes es canta 
i s’interpreta, l’obra té tres ac-
tes, en el primer hi ha l’amor 
entre Dido, la reina de Carta-
go, i Aneas, el príncep troià; 
en el segon les forces del mal 
intenten acabar amb la pare-
lla, i en el tercer acte impera 
la destrucció de l’amor que 
comporta la mort de Dido. 
Diversos solistes interpreten 
els principals personatges, 
els altres cantants actuen se-
gons el que correspon a cada 
acte. Hi ha moments de molta 
exaltació, moments més tran-
quils i alegres, i moments de 
molta desesperació.
Els 80 músics i cantants van 
sopar a l’exterior, com mol-
tes persones del públic, i a la 
sortida hi va haver xocolata 

desfeta amb coca per tothom, 
com sempre es fa. És un mo-
ment en què es crea un am-
bient acollidor, en plena nit i 
sota les bombetes que pengen 
dels arbres. I per sorpresa de 

tothom, els nois i noies del 
cor es posen a cantar la Sarda-
na de les Monges i el Cant de 
la Senyera. Molta generositat 
per part dels joves, que s’ha-
vien sentit acollits tant abans 

com després del concert, i 
molta emoció per part dels 
allà presents. Els Concerts de 
la Brufaganya sempre acaben 
sent entranyables i amb molta 
emotivitat a flor de pell.



Càmera llunar

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Fou el 19 de juy de 1979, el dia que 
la casa fotogràfica “Art de la llum” 
va programar una projecció de di-
apositives de les expedicions Apolo 
que anaren  a la Lluna.
Feia deu anys que els homes havi-
en arribat al nostre satèlit. Vàrem 
poder contemplar, a la sala de “la 
Caixa”, les fotografies que els astro-
nautes captaren en les seves expedi-
cions espacials. La sessió durà dues 
hores, i en ella es donaren explica-
cions tècniques sobre com s’havien 
lograt aquelles imatges, cosa que va 
agradar als aficionats assistents.
Fou exhibida una de les poques cà-

mere de la casa “Hasselblad”  que 
havien anat i tornat de la Lluna.  
Allí a dalt resten 12 càmeres que, 
sembla, estan en bon estat, a no ser 
que hagin rebut un impcte d’algun.
meteorit. Recordem com als espec-
tadors va fer-nos gràcia poder to-
car un objecte que - suposadament 
-  havia estat en la superfície llunar.

Foto, d’estudi, amb la càmera llu-
nar,sobre un fons amb la petjada 
de Neil Armstrong, sobre el ter-
reny verge de la Lluna. (Hassel-
blad-Zeis) 
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FOTOGRAFIA  / LA VEU 

El passat dissabte a la 
tarda  es va inaugurar 
l’exposició col·lectiva 

de tots els socis que han par-
ticipat al concurs Social de 
l’Agrupació durant els mesos 
d’octubre a juny, al local Les 
Voltes Casa Bas. L’exposició 
romandrà oberta 13-14, 20-
21 de Juliol de 18 a 20 hores.
L’acte començà amb unes 
paraules del president de 
l’Agrupació Sr. Miquel Estra-
da, agraint a tots el socis la 
seva participació en totes les 
activitats realitzades i desta-
cant la millora en les obres 

presentades pels participants  
recollint les manifestacions 
dels jurats que han valorat les 
obres. Acte seguit prengué la 
paraula el Regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Capella-
des, d’una manera molt pla-
nera explicà que l’Ajuntament 
estava molt satisfet que una 
Entitat tant jove realitzes una 
gran quantitat d’activitats de 
tot tipus: formació, sortides, 
participació en actes de la 
Vila... 
Al vespre, una gran quantitat 
de socis (46 persones), ens 
vam reunir en el tradicional 
sopar de germanor que posa 
fi a la temporada. En el seu 

transcurs es va lliurar un ob-
sequi al Sr. J. Ramon Domè-
nech en agraïment per la seva 
desinteressada col·labora-
ció en la realització del Curs 
Aprèn Fotografia Fent Fotos. 
A continuació el  Sr. Àngel 
Soteres – Regidor de Cultura- 
va lliurar els premis de l’Agru-
pació als primers classificats: 
Primera categoria: 1r Jordi 
Ventura, 2n Carles Alesraki, 
3r Miquel Estrada.
Segona categoria: 1r Miquel 
Jiménez, 2n Toni Vidal, 3r 
Paquita Marcos.
Lliga Interna FCF: 1r J. Ra-
mon Domènech, 2n Luis Ca-
lle, 3r Miquel Estrada.

Fi de Curs de l’Agrupació Fotogràfica 
de Capellades

TEATRE / LA VEU 

L’escola Municipal La 
Tarima té disponibles 
les últimes places per 

inscriure’s als cursos de tea-
tre per el proper curs 19/20. 
Totes les persones que hi es-
tiguin interessades han de di-

rigir-se a l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada (C/Trinitat, 12) 
dins l’horari habitual d’aten-
ció al ciutadà per formalit-
zar la seva inscripció.  Podeu 
consultar tota la informació 
relativa als cursos a la pàgina 
web de l’escola www.latari-
maigualada.wix.com/escola. 

Últimes places a l’Escola 
Municipal de teatre La 
Tarima
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MÚSICA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
els Festivals Alta Se-
garra es mouen fins a 

Aguilar de Segarra. L’Església 
de Sant Andreu serà l’espai 
que acollirà l’espectacle de La 
Tendresse, amb Anna Roig i 
Àlex Cassanyes, i Roger Mas 
i la Cobla Sant Jordi. Aquest 
certamen itinerant compta 
enguany amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments de Pujalt, Agui-
lar de Segarra i Calaf.
Avui divendres, 19 de juli-
ol, la cantant i compositora 
Anna Roig pujarà dalt l’es-
cenari per presentar la seva 
nova proposta que neix de la 
unió entre les cançons fran-
ceses que més li agraden i 
les exquisides i curoses com-
posicions d’Àlex Cassanyes. 
En aquest nou espectacle, La 
Tendresse, la intèrpret pene-
desenca estarà acompanyada 
de la formació de Cassanyes, 
una big band formada per 
catorze músics, per fer re-
viure les cançons de Jacques 
Brel, Claude Nougaro, Serge 
Gainsbourg, Barbara i altres 
autors que, al descobrir-les i 
enamorar-se’n, l’Anna Roig 
havia anat guardant en un ca-
laix esperant el moment ideal 
per cantar-les.

L’oportunitat per descobrir la 
màgica connexió entre Roger 
Mas i la Cobla Sant Jordi ar-
ribarà dissabte, 20 de juliol. 
Aquesta és una relació que va 
començar ja fa uns anys i va 
quedar plasmada en un disc 
enregistrat en directe en el 
que es veu la potència d’un 
espectacle en el qual, el reper-
tori del cantautor creix expo-
nencialment amb una de les 
cobles més sòlides i de major 
projecció del nostre país. La 
incorporació de la sonoritat 
de la cobla, juntament amb 
l’habitual acompanyament 
instrumental del cantautor, 
embolcallen els seus temes 
amb gran encert, possibilitant 
uns arranjaments que donen 
com a resultat un diàleg emo-
tiu i inusual.
El repertori es basa en can-
çons de la discografia de 
Roger Mas, peces inèdites i 
algunes versions d’altres au-
tors i llengües, totes elles ar-
ranjades per cobla. Un espec-
tacle que ha rebut nombrosos 
guardons, entre altres, el Pre-
mi Enderrock de la crítica 
al millor disc del 2012, com 
també al millor disc de folk. 
En l’apartat de votació popu-
lar, el mateix any van rebre 
els Premi Enderrock al millor 
directe i millor cançó (per “El 
dolor de la bellesa”) en la ca-
tegoria de folk.

Una estrena vibrant
L’estrena del festival va arri-
bar divendres a Pujalt amb el 
concert de Jo Jet i Maria Ri-
bot amb el Cor. El duet man-
resà va presentar el seu darrer 
treball discogràfic, Lliure o 
Descansar, de manera molt 
especial acompanyat d’un cor 
de set veus. Una proposta es-
cènica intimista que va cap-
tivar i commoure el centenar 
de persones que no s’ho van 
voler perdre.
L’endemà dissabte, Mishima 
va repassar els seus 20 anys de 
trajectòria dalt dels escenaris 
amb un directe vibrant i enèr-

gic. El grup no va decebre les 
300 persones que es van aple-
gar a l’entorn gòtic de la Ca-
pella de la Puríssima Concep-
ció de Pujalt. Durant gairebé 
dues hores van repassant els 
èxits que l’han convertit en 
una banda referent per a tota 
un generació i van connectar 
amb un públic entregat que 
va acabar el concert deixant 
la cadira i ballant a tocar de 
l’escenari.

Calaf tancarà el festival
El Bosquet del Rentador de 
Calaf serà l’escenari del darrer 
cap de setmana dels Festivals 

Alta Segarra. Allí hi desfilaran 
Guillem Roma acompanyat 
d’Alessio Arena, divendres 26 
de juliol. Dissabte el certamen 
musical es clourà amb l’espec-
tacle Leon, una proposta que 
aquest cap de setmana s’estre-
na al festival Sonar, en el qual 
The Pinker Tones i el Quartet 
Brossa s’uneixen per fer un 
tribut a la trajectòria artística 
i personal de Leon Theremin, 
inventor de l’instrument ho-
mònim, considerat el primer 
sintetitzador i un dels pioners 
en la música electrònica.

Roger Mas i Anna Roig prenen el relleu d’un energètic directe de 
Mishima als Festivals Alta Segarra

ANÒLIA / LA VEU 

Des de que els iguala-
dins JoKB van pujar 
a l’escenari el passat 

dissabte, en el marc de l’Euro-
pean Balloon Festival, l’Anò-
lia ha anat oferint diversos 

concerts, pràcticament cada 
dia. El més multitudinari de 
tots va ser el mateix dissabte, 
al Parc Central, en què Oques 
Grasses van fer ballar a tots 
els assistents amb les seves 
músiques més que animades. 
Després dels concerts de di-

marts, dimecres i dijous, avui 
divendres i demà actuaran els 
darrers artistes per tancar la 
31a edició d’aquest festival.
Avui divendres, a les 23h i 
a les 0h, serà el moment de 
veure ContraCorrent i Por-
tobello. Després de tres anys 

Roger Argemí i Alfred Garcia tanquen l’Anòlia aquest dissabte
de trajectòria musical versi-
onant cançons de tota mena 
al seu estil propi, ContraCor-
rent, el grup pop-rock ano-
ienc, presenta un nou direc-
te del que serà el seu primer 
disc, aquest cop amb una bar-
reja de temes propis i algunes 
versions que no hi podien fal-
tar. Mentrestant, Porto Bello, 
premiat com a grup revelació 
del 2017, arriba amb un se-
gon disc encara més festiu i 
un nou espectacle trepidant 
que han anomenat L’ull de la 
tempesta, que té com a sin-
gle d’avançament Fet d’Amor. 
Després d’haver fet més de 70 
concerts amb la seva pri mera 
gira nacional, els altafullencs 
tornen a la càrrega amb un 
disc molt més enèrgic, directe 
i amb molts més matisos elec-
trònics.
La cloenda de l’Anòlia 2019 
tindrà lloc demà dissabte, 
20 de juliol, a la Plaça de 
Cal Font. Primer, a les 23h, 
pujarà a l’escenari Roger Ar-

gemí i, tot seguit, a partir de 
la mitjanit, ho farà Alfred 
García. L’igualadí Roger Ar-
gemí ha acon seguit donar un 
enfocament diferent a la mú-
sica pop i, amb tocs d’R&B 
i una emotivitat caracterís-
tica, el cantant i compositor 
ja forma part d’algunes de 
les radiofórmules més im-
portants del país. Després 
del seu primer disc, Un Nou 
Sentit, cada mes presenta 
noves històries honestes i 
carregades de sentiment en 
un treball titulat Gravetat. 
Alfred García, després de 
l’èxit del seu primer treball 
discogràfic, 1016, que ja ha 
aconseguit el disc d’or, pro-
posa ara un espectacle en 
directe que ofereix al públic 
una expe riència molt perso-
nal, incloent tots els temes 
del seu disc i afegint algunes 
cançons especials per a ell, 
tant de l’etapa en què va par-
ticipar a Operación Triunfo 
2017 com d’altres moments.



GEOGRAFIES INEXCUSABLES

L’arquitectura popular alsaciana, una 
bella herència que et transporta per una 
suggestiva atmosfera medievala

L luny d’aquella arqui-
tectura civil de resi-
dències palatines i 

mansions senyorívoles -en 
general, de pedra- indicado-
res de l’estatus social de cada 
propietat, i inscrites en els 
estils o tendències de deter-
minades èpoques, hi ha una 
altra arquitectura d’inequí-
voques arrels populars -no 
adscrita a cap moda, però si 
a una qüestió d’estricta fun-
cionalitat- que són les cases 
i edificis familiars (habitat-
ges, tallers de treball i bo-
tigues) de temps pretèrits; 
d’entre les quals només han 
sobreviscut al pas i a les in-
clemències del temps aque-
lles que van ser construïdes 
amb els elements més sòlids. 
Efectivament, són –doncs- 
les cases urbanes d’entramat 
de fusta, formades per un 
conjunt de bigues, disposa-
des en seccions en que s’aco-
blen les peces horitzontals 
amb les verticals, aquelles 
que conformen marcs de 
parets delimitades per com-
partiments emplenats o bé 
reforçats mitjançant una fer-
ma obra de maçoneria. Inde-
pendentment dels valors de-
coratius o estètics, la clau per 
a una major supervivència 
d’aquest tipus tan elemental 
de construcció és que mai no 
s’aixecava arran de terra sinó 
sobre consistents murs cons-
truïts als soterranis. La soli-
desa del basament i la tècni-
ca de disposició de les fustes 
són les que permetien una 
disposició esglaonada capaç 
de projectar càrregues supe-
riors sobre la planta baixa, 
acabant amb inclinades teu-
lades i voladissos, de teules 
planes o xapats de pissarra.
Precisament és a tota la re-
gió d’Alsàcia, i en concret 
a la ciutat d’Estrasburg  on 
l’omnipresència d’aquest 
tipus d’estructures d’entra-
mat de fusta, originàries de 
l’Edat Mitjana i amb una 
llarga pervivència fins ben 
entrat el segle XIX, et regala 
un captivador paisatge urbà; 
gràcies al fet que s’han anat 
implementant diversos pro-

grames de restauració, una 
circumstància que ha portat 
a aquest tipus d’habitat a ser 
catalogat com a patrimoni 
arquitectònic. I, és particu-
larment la zona de la ciutat 
orientada a ponent, la més 
antiga i pertanyent a un pri-
mitiu recinte medieval, ano-
menada La Petite France, la 
que ocupa el primer eixam-
ple veïnal que (a partir de 
l’any 1100) va donar vida als 
populars barris gremials de 
pescadors, de moliners i de 
blanquers tot deixant les mi-
llors empremtes dels entra-
mats fusta; avui, una esplèn-
dida invitació a un aparador 
arquitectònic de suggestiva 
mirada. 
El recorregut a través del 
que podria considerar-se 
un admirable museu a l’aire 
lliure d’aquesta Petite Fran-
ce abasta des de la zona del 
moll que voreja la típica Rue 
des Molins i el barri de Els 
Curtidors fins a La Rue du 
Bain-aux- plantes, un mag-
nífic escorç que testimonia 
no només l’àmbit residenci-
al de tantes i tantes famílies 
sinó la presència viva de la 
major activitat d’uns blan-
quers que, al segles XVI i 
XVII, van conquerir un no-
table reconeixement a mer-
cès de l’empenta econòmica 
que va concedir a Strasbourg 
aquesta labor  artesana, de 
retruc perllongada fins a 
principis del XIX.
Als nostres dies, en referèn-
cia al llegat arquitectònic de 
la ciutat d’Strasbourg i per 
extensió de bona part de la 
regió d’Alsàcia, endemés 
d’algunes localitzacions de 
la Normandia i la Bretanya, 
aquestes construccions són 
un fantàstic exponent d’una 
singular i efectiva concep-
ció de l’arquitectura civil i 
popular de l’Edat Mitjana, 
tan pròpia d’indrets amb 
fusta abundant, que apunta 
a ser un preuat referent per 
a possibles noves construc-
cions adreçades a recuperar 
i certificar unes edificacions 
tant excepcionals com agra-
ciades.
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algunes cançons especials per a ell, tant de 
l’etapa en què va participar a “Operación 
Triunfo 2017” com en d’altres..
Dissabte a les 11 de la nit a la plaça de 
Cal Font

PATITROBADA 
Igualada 

L’esperit d’aquests dissabtes lúdics és com-
partir el meravellós món del joc amb la fa-
mília i amics de la mà de la gent del Pati..
Dimarts de les 10 del matí a 2/4 de 3 de la 
tarda al vestíbul de l’Ateneu.

MÚSICA 
Piera 

Cor de Cambra Cecilia Espinosa. Coin-
cidint amb la celebració del Dia Nacional 
de Colòmbia, el 20 de juliol, l’agrupació 
coral ens interpretarà un repertori fresc i 
innovador en un concert a la fresca i amb 
entrada lliure!.
Dissabte a les 10 del vespre a la plaça del 
Peix

DIUMENGE 21

TALLER 
Igualada 

Fem gelats, granissats i batuts amb plan-
tes silvestres i varietats locals Hi ha mil i 

DIVENDRES 19

ANÒLIA 
Igualada 

ContraCorrent. Aquest grup pop-rock 
anoienc ens presenta un nou directe, amb 
una barreja de temes propis del que serà el
primer disc, i algunes versions que assegu-
ren que no hi poden faltar.
Porto Bello arriba amb un segon disc i un 
nou espectacle que han anomenat: “L’ull 
de la tempesta”, i que compta com a single 
d’avançament “Fet d’Amor”. Es consolida 
com un dels grups de referència dins el 
mestissatge català. 
Divendres a les 11 de la nit al pati del 
Museu de la Pell

MÚSICA - MEV 
Piera 

Think, Aretha Franklin Tribute. El tercer 
concert del cicle «A l’Estiu Música en Viu» 
(MEV’2019) és un homenatge a la reina 
del soul, Aretha Franklin..
Divendres a les 10 del vespre a la plaça 
del Peix

BALL 
Capellades 

Espectacle i ball amb l’equip de Swing 
Anoia que farà un taller per provar aquest 
tipus de ball.

Divendres a les 10 del vespre al pati de la 
Lliga.

IL·LUSIONSME 
Vilanova del Camí

Miguel Sevilla, il·lusionista a Can Mus-
cons. Espectacle de màgia interactiva amb 
Miguel Sevilla. Un il·lusionista que ofereix 
un espectacle diferent, creatiu i apassionat. 
Una combinació entre màgia propera i hu-
mor.
Can Muscons disposa de barra de bar du-
rant els espectacles des d’on es preparen 
entrepans tan calents com freds.
Divendres a les 22:00 h i l’entrada és gra-
tuïta. 

DISSABTE 20

ANÒLIA 
Igualada 

Roger Argemí. Cantant i compositor igua-
ladí que ha aconseguit donar un enfoca-
ment diferent de la música pop, amb tocs 
de R&B. Acompanyat del guanyador d’Eu-
rovisió Måns Zelmerlöw, la cançó ‘Can 
I Call You Home’ ha superat els 660.000 
streamings a Spotify.
Alfred García. Després de l’èxit del primer 
treball discogràfic que ja ha arribat a disc 
d’or, presenta un espectacle en directe que,
a més d’oferir els temes del disc, hi afegeix 

una opcions per donar-los gusts, textures 
i colors d’allò més atractius tot utilitzant 
espècies silvestres comestibles i varietats 
agrícoles tradicionals..
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell

DILLUNS 22

TAPILLUNS 
Igualada 

“Tapes amb amor”. Qui no té una cançó 
d’amor lligada a un moment especial de la 
vida?
Parlarem de les millors cançons d’amor 
que s’han escrit i ho farem a través de les 
preferències de tres cantautors igualadins 
que interpretaran la cançó d’amor que els 
ha marcat.
Dilluns a les 9 del vespre al Jardí de l’Ateneu

DIMECRES 24

CINEMA 
Capellades 

Projecció de la pel.li´cula “Bohemian Rap-
sody” que recrea la vida de Queen.
Dimecres a les 10 del vespre al pati de la Lliga

AGENDA
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TEORIA I PRÀCTICA 
DE LA FLOR NATURAL
De Mireia Tort
Del maig al setembre a la Tossa de 
Montbui

MONTSERRAT ACOSTA 
I FIGUEROLA (IGUALA-
DA, 1949-1984). LLUM, 
INTIMITAT I REALITAT
Artista i dissenyadora igualadina. 

Tot i morir molt jove, deixà un llegat 
artístic prolífic i molt personal. El 
Museu de la Pell reivindica la figura 
d’aquesta dona excepcional amb la 
selecció d’una cinquantena d’obres, 
la majoria inèdites i procedents de la 
col·lecció familiar.
Del 26 de juliol al 15 de setembre al 
Museu de la Pell

INSTANTS
Roger Puig
Un recull de quadres pintats a l’oli 

que mostren l’evolució i l’estil propi 
aconseguit en els diferents anys on 
la pintura ha estat una forma per ex-
pressar emocions i idees. 
Del 4 al 28 de juliol a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions

METAMORFOSI
Sergio Suñer.
Un recorregut artístic pels diferents 
mètodes pictòrics que l´artista ha 
experimentat al llarg de la seva tra-

jectòria. Amb el pas dels anys can-
via la forma d’expressar-se i la ma-
tèria en què ho plasma. 
Del 16 de juliol al 13 de setembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central

COL.LECTIVA
Exposició col.lectiva de l’Agrupa-
ció Fotogràfica de Capellades
Dies 13, 14, 20 i 21 de juliol a la 
sala d’exposicions Les Voltes de 
Casa Bas de Capellades.

EXPOSICIONS



El Rei de la Selva
Estrena • El rey león

RAMON ROBERT / 

La idea de fer la pel.lícula de 
dibuixos animats El rey león 
(1994) va sorgir a finals de l’any 

1988 quan tres directius de Walt Dis-
ney Productions ( un d´ells Roy Dis-
ney, nebot del patriarca Walt) volaven 
cap a Europa per promocionar Oliver 
y su pandilla. Un dels tres directius, Je-
ffrey Katenberg va posar-se d’immedi-
at mans a l’obra, contactant amb el de-
partament d’assumptes creatius i amb 
un equip de guionistes de la factoria 
Disney. La pel.lícula es va estrenar cinc 
anys després, a l´estiu de 1994, rebent 
critiques molt favorables i assolint un 
gran èxit de recaptació, fins el punt de 
ser llavors la trigèsima pel.lícula més 
taquillera de tots els temps. Vuit anys 
més tard es reestrenaria en format 
Imax, mentre que al 2011 es va poder 
veure en sistema tridimensional.  No 
tardarien en aparèixer seqüeles i vide-
ojocs, alhora que els personatges esde-
vindrien importants en els parcs temà-
tics Disneyland de tot el món. A l´estiu 
de 1997 es va estrenar una adaptació 
musical al teatre New Amsterdam de 
Broadway, encara avui en cartell, men-
tre que en anys posteriors aquella re-

creació escènica arribaria als teatres de 
distintes capitals mundials.
Just un quart de segle després de l’estre-
na de la pel.lícula original, Walt Disney 
Productions ens ofereix una nova ver-
sió d´aquell clàssic de 1994. Reincidint 
en el títol d´El rey león, la nova versió 
s´ajusta a l´argument sobre el jove lleó 
Simba. Aquest, després de la mort del 
seu pare, abandona el seu regne per 
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El misteri dels llibres
Estrena •  La biblioteca de los libros rechazados
RAMON ROBERT/ 

Els llibres de David Foenkinos 
(París, 1974) han estat adaptats 
al cinema en diverses ocasions. 

La seva penúltima novel·la, La bibli-
oteca dels llibres rebutjats (Edicions 
62, en la versió catalana), va captivar 
el cineasta francès Rémi Bezançon 
perquè li va recordar d’alguna manera 
el misteriós cas de l’escriptor Romain 
Gary. Explica Bezançon: “Les histò-
ries amb embolics literaris sempre 
m’han fascinat molt i després de lle-
gir el llibre de Foenkinos vaig veure 
l’ocasió perfecta per traslladar-la a la 
gran pantalla”.
La pel.lícula, com el llibre, relata com 
una jove editora de la Bretanya (Ca-
mille Cottin) troba en una biblioteca 
de llibres mai publicats el que serà 
el proper èxit literari, una novel·la 
d’amor que compta en paral·lel la fi 

d’una relació i l’agonia de l’escrip-
tor rus Puixkin. La novel.la fou pre-
sumptament escrita per Henri Pick, 
un cuiner ja mort que, segons la seva 
vídua, mai el va veure llegir un llibre. 
Per això, quan l’exemplar es conver-
teix en un best-seller, un televisiu 
crític literari, molt escèptic, que en la 
pel.lícula caracteritza l’actor Fabrice 
Luchini, s’alia amb la filla del pizzer 
per destapar l’autèntica identitat de 
l’autor. Serà una tasca detectivesca.
Encara que el to es de comèdia, en 
la pel.lícula preval el misteri de qui 
ha escrit la novel·la. “Ho he constru-
ït com un thriller, una mica a l’estil 
Agatha Christie, però en aquest cas 
no estem esbrinant qui ha matat a qui 
sinó qui ha escrit un llibre”. I tot això 
embolicat en grans dosis d’humor com-
binats amb ingredients propis del gène-
re policíac. Es una pel.lícula simpàtica, 
lleugera i molt original, com el llibre.

descobrir l’autèntic significat de la res-
ponsabilitat i de la valentia.  Mentre 
que les cançons i la historia es la ma-
teixa que ja coneixíem, les principals 
novetats son de caire tècnic i visual. 
Ara, els dibuixos animats de l’any 1994 
han estat substituïts per uns animals 
plasmats amb gran realisme, encara 
que no reals. Es la nova tècnica virtu-
al,  ja emprada en recents produccions 

Disney, cas de La Bella y la Bestia o El 
libro de la selva. Pel que sembla, amb 
aquesta nova tècnica del fotorealisme 
digital, cada vegada més avançada, la 
factoria Disney anirà reciclant els seus 
clàssics de més èxit.  Segur que algunes 
productores americanes ja estan pen-
sant en fer pel.lícules amb actors virtu-
als, fins i tot amb alguns actors que ja 

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)



LO NUNCA VISTO
Espanya. Comèdia. De Marina Seresesky. Amb Carmen 
Machi, Pepón Nieto, Kiti Manver. 
Teresa viu a la petita i despoblada localitat de muntanya de 
Fuentejuela de Arriba, on mai passa res. Però un dia passa 
quelcom inesperat: arriben al poble un grup d’immigrants 
africans. Teresa pensa que aquests poden ser la solució al 
problema de manca d’habitants al poble.

LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS RECHAZADOS
França. Comèdia amb intriga. De Rémi Bezançon. Amb 
Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz. 
Una jove editora descobreix una novel·la magistral escrita 
per Henri Pick, un cuiner mort dos anys abans. Però Pick 
mai va llegir un llibre. Quan la novel·la es converteix en un 
èxit de vendes, un crític literari escèptic i obstinat s’uneix a 
la filla de Pick per desentranyar el misteri.

   EL REY LEON
Estats Units. Aventures amb animals. 
Després de la mort del seu pare, el jove lleó Simba aban-
dona el seu territori per descobrir l’autèntic significat de la 
responsabilitat i de la valentia.  Acompanyat d’ uns animals 
amics, el jove lleó iniciarà un recorregut ple de perills i 
aventures, però que finalment el portaran a regnar a la selva. 
Nova versió del clàssic de 1994.

LA ESPIA ROJA
Regne Unit. Espionatge. De Trevor Nunn. Amb Sophie Co-
okson, Judi Dench, Tom Hughes. Joan Stanley  és una en-
cantadora senyora gran. Però un matí de l’any 2000 agents 
de l’MI5 la detenen, acusada de proporcionar informació al 
KGB i la Rússia comunista. Durant l’interrogatori Joan tor-
na a recordar l’any 1938, quan estudiava Física a Cambridge 
i es va enamorar d’un jove comunista.

TOY STORY 4
Estats Units. Animació. De Josh Cooley.  
El cowboy Woody sempre ha tingut clar quina és la seva 
tasca en el món, i quina és la seva prioritat com a joguina: 
tenir cura al seu amo, ja sigui Andy o Bonnie. Però quan 
Bonnie afegeix una nova i lluent joguina a la seva habitació, 
en Forky, quelcom comença a canviar. Llavors arrenca una 
nova aventura que servirà perquè els vells i nous amics li en-
senyin a Woody el gran que pot ser el món per una joguina. 
Nou lliurament de la popular nissaga.

YESTERDAY
Regne Unit. Comèdia romàntica. De Danny Boyle. Amb 
Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran.  
Jack intenta obrir-se camí en el món de la musica, però no-
mes li fa cas la seva manager, la Ellie, que està enamorada 
d’ell. A causa d´un accident, la vida de Jack canvia del tot. 
Ell és l’única persona al món capaç de recordar als Beatles. 
Llavors aprofita per cantar les seves cançons, que ningú no 
coneix.

ALADDIN
Estats Units. Fantasia. De Guy Ritchie. Amb Mena Mas-
soud, Naomi Scott, Will Smith. 
Aladdin és un adorable però desafortunat lladregot ena-
morat de la filla del Sultà, la princesa Jasmine. Per intentar 
conquistar-la, accepta el desafiament de Jafar, que consis-
teix en entrar a una cova al mig del desert per trobar un 
llum màgica que li concedirà tots els seus desitjos. Allà és on 
Aladdín coneixerà al Geni, donant inici a una aventura com 
mai abans havia imaginat.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

El Rey León 
Dv: 17:00/19:30
Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg: 17:00/19:30
Dl: 17:00/19:30
Dc: 17:00/19:30
Dj: 17:00/19:30 (V.O.S.E.)

1/EL REY LEÓN
Dv Ds Dll a Dj: 16:00/18:30/21:00
Dg: 13:30/16:00/18:30/21:00

2/EL REY LEÓN
Dv Ds Dll i Dj: 18:00/20:30
Dg: 18:00/20:30
2/EL REY LEÓN (VOSE)
Dj: 20:30 
2/EL MUÑECO DIABÓLICO (CHILD’S PLAY) 
Dv a Dj: 22:45
2/ALADDIN 
Dg: 12:15/15:15

3/ ANABELLE VUELVE A CASA  
Dv a Dj: 15:45/17:55/20:10/22:20
3/ VENGADORES: ENDGAME 
Dg: 11:55 

4/ EL REY LEÓN
Dv a Dj: 17:30/20:00/22:30
4/ EL REY LEÓN 3D
Dg: 12:30/15:00

5/ EL REY LEÓN
Dv a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00

6/ SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA
Dv a Dl Dc Dj: 16:30/19:00/21:40
Dm: 16:30/19:00
Dg: 13:00/16:30/19:00/21:40
6/ SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (VOSE)
Dm: 21:40

7/ YESTERDAY 
Dv a Dl Dc Dj: 16:15/20:35/22:45
Dm: 16:15/22:45
7/ YESTERDAY (VOSE)
Dm: 20:35
7/ LOS JAPÓN 
Dv a Dj: 18:35
7/ MEN IN BLACK: INTERNATIONAL
Dg: 13:50

8/TOY STORY 4
Dv Ds Dl Dc Dj: 16:05/18:15/20:25/22:35
Dg: 12:45/16:05/18:15/20:25/22:35
Dm: 16:05/18:15/20:25
8/TOY STORY 4 (VOSE)
Dm: 22:35

SALA AUDITORI
EL REY LEÓN
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:15/18:30/20:45
Dg: 17:15/19:30

SALA PETITA
LO NUNCA VISTO
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/18:45/20:45
Dg: 17:30/19:15

LA ESPIA ROJA 
Ds i Dg: 18:00

LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS 
RECHAZADOS   
Ds i Dg: 19:35
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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

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

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

Les entrades tenen vigència 
d’un mes a partir de la publica-
ció dels guanyadors.

Els guanyadors es donaran a 
conèixer per mitjà de l’edició 
impresa de La Veu a finals de 
mes, podran recollir les entra-
des directament a cadascuna 
de les entitats que participen,  
a excepció de Yelmo Cines i el 
cicle de concerts d’Hostalets, 
que s’han de passar a buscar 
per les oficines de La Veu *.

Els guanyadors de la cistella 
Caprabo i Caves Bohigas se’ls 
avisarà via telèfon a fi i efec-
te de poder fer-los la foto de 
l’entrega del regal. 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

CISTELLA AMB PRODUCTES

Visita per a dues persones a caves 
Bohigas amb degustació de caves 
(últim diumenge de mes) i regal 
d’una ampolla  Bohigas Brut Re-
serva  amb estoig

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

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  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. 

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
S

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals 

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine Ateneu

Visita Caves Bohigas 

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Cistella Caprabo TOTS ELS SORTEJOS

Signatura



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

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

Crema freda d’alvocat i 
carbassó

Ingredients:
Per a 4 persones:
Alvocat gran madur 1
carbassó mitjà 1
api 1
Dent d’all 1
Pebrot verd italià 1
Lima 1
Brou de verdures o aigua 220 ml
Llet o nata lleugera
Pebre vermell picant o dolç al gust
julivert fresc
Pebre negre mòlt
Sal
Oli d’oliva verge extra20 ml

Elaboració:
Peleu l’alvocat, retirant l’os, i trossejar. Peleu 
lleugerament el carbassó i tallar en mitges llu-
nes. Trossejar l’api i picar la dent d’all, retirant 
el nervi central. Trossejar el pebrot verd rebu-
tjant les llavors i els Filaments interns.

Posar tots els ingredients en una picadora o 
processador d’aliments. Si no ens hi cap tot de 
cop, triturar primer l’alvocat amb el carbassó i 
anar incorporant els altres. Triturar molt bé i 
afegir la resta d’ingredients, ajustant les quan-
titats al gust.

Continuar triturant, remenant una mica, fins 
aconseguir la textura desitjada, suau i ho-
mogènia. Refredar fins al moment de servir 
juntament amb unes gotes d’oli d’oliva verge 
extra i guarnició al gust.

gastronomia
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Camí Ral 4-10   ·   08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64   ·   info@grupjardi.com

20 DE JULIOL  SOPAR A LA FRESCA-MÚSICA EN VIU
Alisson Darwin

SOPAR BUFET ( begudes i barra d’Espina de ferro al llarg del sopar inclosa)

Preu per persona 30 €
Reservar al tel. 93 804 91 64 
o mail: info@grupjardi.com



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

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:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

HORITZONTALS: 1. Al comptat i en efectiu, com es paguen els discos antics dels de 
Gestmusic / 2. De la plaça i del palau. Ronya tractada amb conyac?: no, berruga d’un ar-
bre / 3. ONG que sí. Rodanxes per esmorzar. La terra patida / 4. Ni pa sol ni romanços, 
és un antisèptic. Import que dóna mesures de l’atur / 5. Malmès. Creu de l’any de la picor 
esdevinguda símbol de l’horror / 6. Liquar ous a partir de l’eix. Topem per no vocalitzar / 
7. Estella amagada a la trinxa. Té motius de sobres per maleir els ossos de l’imperi americà 
/ 8. Caparronets mirant enrere. Dels animals dotats per anar amb motos de quatre rodes 
/ 9. Zero a l’esquerra. No acaba mai, sempre explicant històries de gitanos… I cent a la 
dreta / 10. Caixa forta del cervell. Ai, Irina, quin ventet més suau… / 11. Sempre ple com 
ell sol. Expert en economia de presó. Terminació de tercera / 12. Són coses de nervis. No 
l’hi fiquis, allà on hi tinguis feina / 13. L’est vist de l’est. Quina brillantor als ulls d’en Lluís 
davant la monja!

VERTICALS: 1. Espetecs que portaran raons. No es flagel·la, però té tots els flagels iguals / 
2. Tot de soldats en postura règia. Aplecs de ballarins disfressats pel carrer / 3. Un parell de 
dos. Bonsai de mar. Agrupació estatal a l’interior de dues / 4. Nascuda d’una manera que 
pel veí no és res. Treballador del tèxtil, per xaparro, graponer / 5. Sol envoltar bestioles in-
defenses. Simfonia per superar Mathausen / 6. Ho té el mico i la mica no. Doctrina lògica 
del pensament, no pas de l’ètica. Una colla sense cap ni peus / 7. Moldre tradicionalment 
les olives. Teixit de cotó amb nansa de grisú / 8. Senyal de digestió. Converteix el jeep 
gairebé en una atracció. Del parell de dos, només un / 9. Sol·liciti ser admès per cursar la 
secun. Insectes que de cada quer en fan més / 10. D’Espanya al mony. Funcionari al servei 
del jutge amb vocació d’actor. Sortint del paradís / 11. Ampit fet en forma de cuixa. Jogui-
na que imita perfectament el so de l’ambulància / 12. Segons com toca va bé per dir vuit. 
Embrutar la cara de carnaval.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Clàudia Hohnhaussen

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         
2                        
3                       
4                        
5                       
6                    

7                      
8                      

9                     
10                        
11                       
12                        
13                       

 



AGENDA PASTORAL D’IGUALADA

Juliol
19: Àurea de Còrdova; Bernold; Macrina; Epafras; Símac.

20: Elies profeta; Aureli; Marina; Pau; Bernat. 
21: Daniel; Llorenç de Brindisi; Pràxedes; Arbogast.

22: Maria Magdalena; Anastasi; Ciril; Plató; Jerònim.  
23: Brígida; Sever; Valerià; Cristino; Basili; Joana.

24: Cristina; Balduí; Niceta; Lluïsa; Xavier.  
25: Jaume; Teodomir; Olimpíada; Magneric.

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Mn. PERE (Parr. Soledat)

E stem en ple estiu i una 
calor insòlita ens con-
vida al silenci, a la con-

templació distesa, a la reflexió 
serena sobre tants fets, del nos-
tre món i de la nostra vida, que 
no sempre acabem d’entendre 
i de pair. I la paraula de Jesús, 
amb molta senzillesa i sempre 
amb un gran respecte per la 
nostra llibertat, ens convida a 
canviar la mirada, i adonar-nos 
que depèn de cadascú de no-
saltres, que aquest nostre món 
sigui més humà, més acollidor, 
més solidari.

L’evangeli d’avui és una bona 
mostra d’aquesta actitud en-
grescada i engrescadora que 
mostra sempre Jesús: parla 
amb un expert en la Llei de 
Moisès, sobre quines són les 
normes més importants des de 
la fe. Fàcil, només cal recordar 
com comença la professió de fe 
del poble de Jesús: Estimar Déu 
i estimar els altres. I el dubte ve 
a l’hora de concretar quins són 
aquests altres: els que em cauen 
més bé? Els que em valoren i 
aprecien? Els que em fan cos-
tat? Els que van de bona fe?
I Jesús respon, com tantes al-
tres vegades, amb una paràbola 

magnífica: la del caminant que 
va de Jerusalem a Jericó, per 
unes torrenteres feréstegues i 
tortuoses, i que té la mal sort 
de topar amb un estol de lla-
dres aprofitats, que li prenen 
tot el que té i el deixen baldat 
i mig mort vora el camí. Des-
prés, passa per allí un sacer-
dot del temple de Jerusalem. 
Ni es para, se’n desentén, fa el 
seu camí. Passa també per allí, 
després, un empleat del temple 
de Jerusalem, que tampoc no 
s’atura, ni se’n compadeix, ni 
fa res. Finalment, hi passa un 
home de Samaria, del poble 
veí dels jueus: dos pobles veïns, 

Tot acollint, aprenem a estimar
però que no es poden veure. I 
resulta que aquest samarità és 
qui s’atura a curar l’home ferit, 
el porta fins a l’hostal més pro-
per i demana que el cuidin fins 
que es pugui valer per seguir 
el seu camí i, mentre, deixa els 
diners necessaris perquè sigui 
atès dignament.
I Jesús acaba preguntant: quin, 
dels 3 que passen vora l’home 
maltractat, ha sabut veure en 
ell “l’altre, a qui hem d’esti-
mar”?
I nosaltres també ens pregun-
tem: com pot ser que avui, 
països com Itàlia, Espanya i 
d’altres, impedeixin actuar els 

vaixells solidaris que intenten 
evitar la mort, a mar obert, de 
tantes persones, de totes les 
edats, que busquen només so-
breviure, més enllà de la fam i 
la violència? Com pot ser que 
els nostres països, tan civilit-
zats, els amenacin amb multes 
milionàries, empresonin els 
patrons d’aquestes naus i els 
impedeixin de portar a bon 
port centenars i milers de per-
sones indefenses i desvalgu-
des?
I, cadascú de nosaltres, a quina 
banda ens posem? Bona pre-
gunta, oi?  

Santa Maria.
- Festa de la Mare de Déu del 
Carme. Diumenge vinent dia 
21 de juliol a 2/4 d’1 del migdia 
eucaristia solemne amb els ve-
ïns del barri de Santa Caterina, 
Carme i travessies, que tenen la 
Mare de Déu del Carme com a 
patrona. Al finalitzar cantarem 
plegats l’himne del barri.
Sagrada Família. 
Recordem que, durant el mes 
de juliol, obre únicament els 
dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la 
tarda. Per hores concertades 
fora d’aquest horari truqueu al 
93-803-04-27 o ompliu el for-
mulari de la pàgina web.

Soledat.
- Mentre continuen les obres a 
la Soledat, les misses domini-
cals les celebrem a l’església del 
Roser. En canvi, les misses dels 
dies laborables continuem a la 
capella de la Soledat.
- Durant els mesos de juliol i 
agost, suprimim la missa ves-
pertina dels diumenges, i tam-
bé de la festa de l’Assumpció. 
En canvi, mantenim les mis-
ses anticipades dels dissabtes 
i de la vigília de l’Assumpció, 
i les dominicals i festives de 
les 11 del matí.
Mare de Déu de la Pietat.
- Supressió de la missa a l’es-

tiu. Hem suprimit la missa 
anticipada de vigília a 2/4 
de 8 de la tarda. Tornarem a 
celebrar-la a partir del dis-
sabte 7 de setembre.
Vetlles de pregària.
Sagrada Família.
- Hora Santa adoradora. Ex-
posició del Santíssim en si-
lenci. Tots els divendres, de 
7 a 8 de la tarda.
Capella de la Soledat.
- Grup de la Renovació Ca-
rismàtica. Tots els dijous ens 
trobem per fer pregària de 6 
a 2/4 de 8 de la tarda. Tot-
hom hi pot participar lliure-
ment.

Mn. ROMÀ CASANOVAS, 
Bisbe de Vic

E n aquest temps d’estiu i 
tenint al davant la pers-
pectiva del Sínode Dio-

cesà, vull, en les glosses del Full 
Diocesà, fer presents algunes 
reflexions sobre la parròquia 
com a realitat nuclear de tota 
autèntica pastoral que vaig fer 
en la carta pastoral «Els pastors 
bons surten d’entre les ovelles 
bones».
La parròquia és una comunitat 
on persones diferents compar-
tim la mateixa fe, esperança 
i caritat. L’Església, la comu-
nitat eclesial és la realitat que 
ens precedeix. És l’Església la 

que engendra a la fe els fills 
de Déu. Però també és veritat 
que l’Església, i en aquest cas 
la parròquia, pren cos pels ba-
tejats que la formen. No hi ha 
parròquia sense l’adhesió de la 
fe dels batejats. Si bé el minis-
teri sacerdotal és constitutiu de 
la parròquia —no hi ha parrò-
quia sense sacerdot—, aquesta 
és formada pels batejats. En el 
seu si el prevere exerceix el seu 
ministeri apostòlic. L’Església, 
tota ella, és «en Crist com un 
sagrament o senyal i instru-
ment de la unió íntima amb 
Déu i de la unitat de tot el lli-
natge humà» (LG,1).
La parròquia en el seu sentit 
territorial té en el seu si la ri-

quesa de la diversitat en la uni-
tat. La parròquia, comunitat de 
comunitats, família de famílies, 
té la missió i el goig de recollir 

en el seu si la riquesa de dons, 
de carismes i de serveis que 
l’Esperit suscita en la seva Es-
glésia. Servar la unitat, agrair la 
diversitat en la unitat, fer l’ex-
periència del goig de viure tots 
junts els germans: vet aquí la 
grandesa de la parròquia.
En una societat en què predo-
mina l’aïllament, on la soledat 
va fent emmalaltir el cor de 
les persones, el testimoniatge 
senzill i humil de la parròquia 
com la casa de tots, on tots 
som esperats i benvinguts, on 
cada un troba el seu lloc per 
a donar-se i per a estimar, on 
una persona troba la famí-
lia que mai no abandona; en 
aquesta societat la parròquia 

té la gran missió de fer viure 
l’experiència de pertinença, 
l’experiència del «nosaltres» 
que, al mateix temps, ens 
obre a la fraternitat universal. 
El cor d’un cristià no té fron-
teres. El qui és de Crist sap 
que ell és de tots els homes, 
que ell ha mort en la creu per 
la salvació de tota la humani-
tat. Comunitats parroquials 
obertes a la realitat universal, 
en la realitat de l’Església par-
ticular o diocesana i l’Esglé-
sia universal, sabent que som 
ferment d’unitat de tota la 
humanitat en Crist, aquest és 
el gran do i la gran tasca de la 
parròquia, enmig dels nostres 
pobles i ciutats.



              

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)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@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

·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

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

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 
- IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES  19:    LA CREU
P. de la Creu, 7

DISSABTE 20:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIUMENGE 21: 

BAUSILI Born, 23
(9:00- 22:00)

       JUVÉ Av. Montserrat, 27
(22:00- 9:00)

DILLUNS 22:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMARTS 23:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMECRES 24:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIJOUS 25:  SECANELL
Òdena, 84
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Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

Moltes vegades, 
quan el metge 
ens prescriu 
un medica-

ment nou, ens preocupem 
per si ens causarà efectes 
secundaris, com ara la som-
nolència, que poden afectar 
el nostre dia a dia. No obs-
tant això, poques vegades 
ens preocupem per si els 
medicaments són fotosensi-
bilitzants, oi?

Els medicaments fotosen-
sibilitzants són aquells que, 
sumats a l’exposició al Sol, 
poden provocar reaccions 
anormals en la nostra pell. 
És a dir, si ens exposem a 
les radiacions ultraviolades 
sense prendre el fàrmac, res 
esdevé. Si prenem el fàrmac 
sense prendre el Sol, tam-
poc. Però si sumem els dos 
factors, podem patir aques-
tes conseqüències.

És important no confondre 
medicaments fotosensibilit-
zants amb medicaments fo-

tosensibles. Coneixes la di-
ferència? Els medicaments 
fotosensibles són aquells 
que són sensibles davant la 
llum, és a dir, que si no es 
conserven en les seves òpti-
mes condicions i allunyats 
de la llum, les seves propie-
tats farmacològiques po-
den veure’s alterades. Res a 
veure amb els medicaments 
fotosensiblitzants, dels que 
parlem en aquest article!

Existeixen molts principis 
actius que poden ocasio-
nar reacció a la nostra pell 
a través de diferents efectes 
adversos. D’entre ells, tro-
barem medicaments d’ús 
freqüent com són els anti-
conceptius, antibiòtics, an-
tidepressius, antidiabètics, 
antiinflamatoris i inclús an-
tihistamínics.
Es manifesten majoritària-
ment a través d’una cre-
mada acompanyada de 
butllofes. Generalment es 
produeix mitjançant l’apa-
rició de lesions a les zones 

de la pell que han estat ex-
posades al Sol. A més, so-
len remetre dies després 
de deixar de prendre el 
medicament a pesar que la 
hiperpigmentació (taques) 
pot romandre durant me-
sos o inclús anys després de 
deixar de prendre el fàrmac.

Si estàs prenent algun 
d’aquests fàrmacs...

No et preocupis més del 
compte! Prendre’ls no im-
plica que hagis de tenir una 
reacció de fotosensibilitat, 
però sí que has de prendre 
mesures de precaució, ja 
que aquestes reaccions són 
freqüents. Et recomanem:

- Protegir la pell amb go-
rres, barrets i roba de màni-
ga llarga.
- Utilitzar fotoprotecció 
amb filtre solar UVA/UVB 
efecte i de FPS elevat (50)
-Evitar les hores de major 
incidència solar (d’11 del 
matí a 5 de la tarda)

- Si observes l’aparició d’una 
lesió a la pell, consulta im-
mediatament un professio-
nal sanitari.
- Davant de qualsevol dubte 
pregunteu a la vostra Far-
màcia o reviseu el prospecte 
del medicament.

També poden donar-se 
un altre tipus de reacció 
diferent: les reaccions fo-
toal·lèrgiques. En aquestes 

intervé el sistema immune 
i causen hipersensibilitat. 
Solen ser en forma d’eri-
tema, ampolles o edema, 
produint picor o coïssor. 
Així, tot i ser minoritàries 
respecte les que hem parlat 
en aquest article, també és 
important considerar-les i 
ser coneixedors dels seus 
símptomes per no confon-
dre-les.

Fotosensibilitat i medicament: 
tot el que has de saber



Cristina López /  Cpropietària d’Emicontrol, SL

Soc Cristina López. Vaig néixer a Barcelona però visc a Collbató. El 2010 el meu company Toni 
Martinez va fundar l’empresa i de seguida m’hi vaig unir. Estem creixent de forma continuada i 
controlada per ajudar a la millora mediambiental.... i la seguretat de les empreses. 

Què és Emicontrol?

Ens dediquem a ajudar a les empreses que tenen instal·
lacions contaminants, a complir la legislació catalana 
–i europea· en temes mediambientals. L’administració 

exigeix a les empreses el control dels gasos que emeten a la atmòsfe·
ra. Nosaltres instal·lem els equips que els permeten fer les medicions 
i els controls.

L’informació que vosaltres obteniu, serveix a les empreses per a 
fer una gestió més eficient del seu combustible?

Efectivament. Els nostres equips no serveixen únicament per a con·
trolar en tot moment les emissions i trobar els pics de contaminació 
que es poden produir, sinó que també es una informació que permet 
a les empreses una utilització més eficient dels seus combustibles. 
Moltes vegades es superen els límits de contaminació per un mal 
funcionament dels equips. Nosaltres ajudem a detectar·los i a cor·
regir·los.

Hi ha moltes empreses que contaminen perquè els seus equips 
són defectuosos ?

Quan nosaltres intervenim fem un anàlisis molt complert i tots els 
casos millorem l’efectivitat dels equips. Els empresaris són reticents 
a fer inversions sobre les quals no hi veuen d’entrada una millora, 
però a mesura que els demostrem fins on poden estalviar en con·
sum energètic ho veuen molt més clar. A banda de garantir·los uns 
controls que s’han de fer per obligació, també els millorem la gestió 
energètica i reduïm els costos.

Els clients us venen perquè els han multat o per convenciment 
ecològic?

La majoria venen perquè la seva llicència o autorització ambiental, 
segons la seva activitat, ha patit alguna modificació. Un petit per·

centatge ens arriba perquè han rebut una sanció. En general però és 
per a complir amb la normativa d’emissions.

Quins tipus de combustibles analitzeu?

Gasoil, fuel lleuger, gas natural.... també analitzem incineradores.

Les calderes domèstiques també estan sotmeses a aquest tipus de 
controls?

No, no hi ha cap normativa que reguli el control en continu de les 
emissions de les calderes domèstiques. 

A partir de la vostra actuació es nota la millora mediambiental?

El que es nota és una major atenció dels industrials envers les emis·
sions. A banda a partir del mes vinent, les empreses estan obligades 
a donar les seves dades d’emissions directament al Departament. Els 
nostres equips permeten aquest trànsit en temps real. És una obli·
gació però també una oportunitat per a gestionar de manera més 
eficient el consum energètic.

Qui transmet les dades a Medi Ambient?

La pròpia empresa. Els nostres equips permeten la transmissió de 
les dades que queden emmagatzemades a Medi Ambient que les pot 
consultar quan vol. Un cop hem lliurat les instal·lacions al client, 
una entitat autoritzada certifica que tot està en regla i l’empresa pot 
treballar amb tranquil.litat.

Emicontrol també es dedica a la comercialització de motos elèc-
triques.

Sí. Tenim la representació de la marca Silence que està fabricada a 
Catalunya. Pot ser de gran ajut a les ciutats grans i molt contamina·
des. El problema és que la societat no està prou conscienciada de 
la necessitat de reduir la contaminació ambiental, malgrat que tot 
sovint es donen puntes d’alta toxicitat. El moto sharing pot ser un 

bon pas però en ciutats molt grans. En una ciutat com Igualada de 
moment encara no te gaire sentit.

Vareu muntar l’empresa a Collbató i des de fa tres mesos esteu a 
Igualada, al carrer Alemanya. Per què el trasllat?

El nostre ritme de creixement ens demanava més espai i a Collba·
tó no el teníem. Ara a Igualada disposem d’espai suficient per se·
guir creixent. Pensi que des d’aquí, per via telemàtica controlem els 
equips que tenim instal·lats per tot arreu. Igualada està molt ben 
comunicada i té un volum important d’empreses.

On teniu els clients?

El noranta·cinc per cent a Catalunya i una bona part d’aquests els 
tenim a l’Anoia i comarques properes perquè els darrers temps hem 
crescut en clients, però també tenim clients a Girona, Tarragona i 
Lleida. 

La legislació catalana es mes rígida que la espanyola?

Sí. Al principi els clients ens deien que potser es traslladarien fora 
per que hi troben menys controls, però poc a poc tothom va imple·
mentant mesures mediambientals que, no ho oblidem, són legisla·
ció europea. Catalunya el que ha fet es avançar·se.

Han sancionat mai a un client vostre?

Després de fer·hi les nostres instal·lacions, mai.

Utilitzeu tecnologia pròpia?

Utilitzem les millors tecnologies i les ensamblem amb les que fabri·
quem nosaltres. Cada vegada amb més especificacions tècniques i 
més garanties. Invertim molt en investigació. Millorem cada dia i les 
noves especificacions legals ens obliguen a fer·ho.

La notícia d’unes factures de col·laboració tècnica emeses entre el 2012 al 2015 per la que era aleshores directora del centre i regidora 
d’Ensenyament i Universitats i el director del Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada (CETI) ha fet que alguns partits polítics demanin 
a la direcció del Campus Universitari que encarregui una auditoria externa per aclarir els fets.  Tot i que les investigacions internes de la 
UPC i la Generalitat ja van tancar l’assumpte, diuen que per evitar cap ombra de dubte, s’haurien d’haver fet les indagacions sense cap de 
les institucions implicades en la direcció del centre i no per dues que formaven part del Consorci. Lamentablement no és la primera vega-
da que el Campus de la ciutat surt a la premsa per assumptes que no són de l’activitat acadèmica. Cal evitar que en matèria de fitxatges i 
contractacions hi hagin ‘peculiaritats’ i treballar perquè les instal·lacions docents i de pràctiques estiguin a l’alçada de les titulacions que 
s’imparteixen. Per això, si el Campus Universitari és un projecte clau pel present i el futur de la ciutat, cal implantar un model de bones 
pràctiques i no només aclarir l’assumpte de les factures ‘de manera contundent’.

“A Emicontrol ajudem a les empreses a 
complir la normativa mediambiental i 

millorar l’eficiència energètica” 

  Jaume Singla @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

CAP SUV HAVIA ARRIBAT MAI TAN LLUNY
PEUGEOT 5008

(1) Descompte de fins a 4.200€ en tota la gamma de vehicles nous Peugeot 5008 (excepte acabat GT), aplicat sobre PVP recomanat (inclou transport i impostos). Oferta per a clients particulars que entreguin un vehicle propietat del comprador des 
d’almenys tres mesos abans. Oferta vàlida per a comandes fetes a la Península i les Balears sobre vehicles en estoc durant el mes de juliol de 2019 i matriculats fins a final de mes, no acumulable a altres accions promocionals. (2) Oferta de finançament 
de PSA Financial Services Spain, EFC, SA per a particulars a la Península i les Balears que el financin. Primera quota al gener de 2020 (carència de capital i interessos els mesos restants des de la contractació del finançament fins al 31 de desembre de 
2019). Oferta vàlida fins al 31-8-2019, no acumulable. Consulti’n les condicions al seu concessionari. Subjecte a aprovació financera.

Més informació a la secció WLTP de la pàgina web de peugeot.es (https://wltp.peugeot.es)

4.200 €
FINS A EN RENOVAR EL TEU COTXE (1) 

I AMB EL NOSTRE FINANÇAMENT
NO EL COMENCIS A PAGAR FINS AL 2020 (2)

SUV 7 PLACES

GRIP CONTROL
PEUGEOT i-Cockpit®  
MODULARITAT AMPLIADA
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