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La Fira s’estrena al juny
Tres dies de FirAnoia, 293 expositors i 37.000 metres quadrats

La plaça de Cal Font tornarà a ser un dels espais comercials de la Fira, juntament amb el Passeig Verdaguer i el nucli antic. Especial

Una dona musulmana lliura aliments al regidor de PxC Robert Hernando, qui li dóna pa i pernil a canvi... P22

Una donació d'aliments solidaris 
en un acte de PxC aixeca polèmica

Comença un nou cicle de concerts i recitals 
a l’ermita de la Tossa de Montbui

XXXI ANY

Primeres simulacions al 4D 
Health, l'Hospital virtual

Unes infermeres fan una simulació d’atenció a la Unitat d’Urgències del 4D Health, dimarts. P22

P53

Emporta’t 2 ulleres de sol de marca

i només en pagues unes!

EN SOL
DE MARCA
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FirAnoia tancarà unes setmanes del mes 
de juny molt intenses a nivell comercial a 
Igualada. L’històric certamen multisectori-
al de setembre, que portava ja 60 edici-
ons, va tornar l’any passat al centre de la 
ciutat, abandonant el recinte firal tancat 
de Cal Carner, mantenint l’esperit d’expo-
sició oberta i popular, i adobant-lo d’inte-
ressants ofertes d’oci i lleure en el nucli 
antic. El format va agradar força, i ja es 
va anunciar que, seguint les indicacions 
del sector, els canvis no s’havien acabat. 
Calia canviar el setembre, pel juny. Les 
buides caixes dels comerços busquen qui 
les ompli, i abans de l’estiu, pel que ens 
diuen, genera més oportunitats de negoci 
que després de vacances, quan a les fa-
mílies hi ha altres despeses prioritàries...  
Veurem el resultat d’aquesta teoria, que 
té, com tot, defensors i detractors. A priori, 
concentrar una potent oferta comercial du-
rant tres setmanes a la ciutat és certament 
innovador i una oportunitat, però també un 
esforç molt important per als establiments.

La fira multisectorial clàssica del setembre 
va ser, sempre, la Fira “d’Igualada”. Sota 
aquest nom va esdevenir més comarcal 
que mai. Fins i tot l’Ajuntament oferia un 
dinar institucional als alcaldes, l’única de-
mostració “capitalina” d’Igualada en tot 
l’any... Amb la crisi, la presència de mu-
nicipis va anar minvant, i l’acte va desa-
parèixer.
La nova direcció de Fira d’Igualada va de-
cidir canviar el nom pel de FirAnoia amb 
la clara intenció de potenciar el caràcter 
comarcal del certamen, que històricament 
havia tingut. Una molt bona decisió, cer-
tament. Vilanova del Camí -l’Ajuntament i 
el seu  comerç- van ser els primers -i, de 
moment, els únics- en veure i compartir 
aquesta iniciativa, i avui compten amb un 
espai propi i merescut dins de la fira. 
Sobta, però, que la presència institucional 
d’ajuntaments i d’associacions comerci-
als de la comarca hagi disminuït respec-
te l’any passat, i es mostrin absents d’un 
certamen amb 37.000 metres quadrats de 
superfície que demostra una clara vocació 
de donar servei a l’Anoia. Un detall que 
s’hauria de tenir en compte per reflexio-
nar què vol dir exactament una fira que vol 
ser comarcal i no té la resposta que hauria 
merescut. Pense’m-hi per millorar-ho en 
futures edicions.

Una fira 
comarcal?

Igualada Hoquei Club i Igualada Femení FHCP
Acaba una nova temporada per al Monbus Igualada HC, que ha 
aconseguit guanyar-se un any més la seva presència en com-
peticions europees (27 temporades consecutives) i finalitzar la 
competició estatal en una magnífica 7a posició, amb un equip 
modest i ple de gent jove. Els igualadins se’n van de vacances 
amb els deures fets, i amb un notable alt de nota. Les noies de 
l’Igualada FHCP també han aconseguit, en el darrer sospir i gua-
nyant a Madrid, mantenir-se a l’OK Lliga Femenina. Enhorabona!

Joan Carles, rei d’Espanya quan va anunciar la seva 
abdicació va dir que ho tenia previst des del gener. 
Ningú s’ho creu. No ha parat de fer viatges d’estat als 
països del Golf. Algun acudit parlava “de los amigos 
del golfo”.

La reina Sofia, estava de viatge a Washington. Clar 
que diuen que des fa temps es parlen poc i potser era 
un tema que no es comentava ‘en família’.

Mariano Rajoy, president del govern, va dir que havia 
vist al monarca molt decidit a plegar. La plaça d’Orient 
a Madrid i plaça de Catalunya a Barcelona, es van 
omplir amb milers de persones exigint un referèndum 
per votar si monarquia o república, digués el que digu-
és la Constitució. I les manifestacions no es deturen i 
en més de 40 ciutats s’exigeix el referèndum. Ara ha 
sortit més gent que quan es va proclamar la II Repú-
blica. Però també han canviat els temps i tothom ha 
aprés la lliçó.

En aquests menesters sempre hi ha unanimitat. Al-
fredo Pérez Rubalcaba ha dit “no trencarem el con-
sens constitucional”. Potser com a partit ‘de govern’ li 
toca fer  això, però les seves bases pensen diferent. 
I aquesta és segurament una de les claus de l’abdi-
cació.

La Constitució diu que el príncep d’Astúries ha de 
ser mascle. I ara s’han de fer canvis legals perquè ho 
sigui la filla. I sense majoria qualificada no seria possi-
ble i s’obriria la porta a un referèndum que no està clar 
qui el guanyaria. I és que l’anacronisme de marginar 
per raó de sexe s’ha fet servir per evitar que la infanta 
Elena sigui la reina. Clar que la Constitució sempre 
‘la interpreta’ qui mana i s’adapta als seus interessos.

Així, Elionor, serà proclamada princesa d’Astúries i 
hereva al tron. També hauria de ser princesa de Gi-
rona, comtessa de Cervera, duquessa de Montblanc i 
senyora de Balaguer. Però els alcaldes d’aquestes lo-
calitats ja li han demanat que renunciï als títols. Segur 
que no els en faran ni cas.

Artur Mas, president de la Generalitat, es va afanyar 
a dir que pot canviar el rei, però no la determinació 
per fer la consulta. Després ha hagut de declarar que 
mirarà de compaginar el viatge previst des fa mesos 
a Califòrnia, amb la investidura del rei Felip VI, per 
“raons de respecte institucional”. 

Francesc Homs, conseller de Presidència i portaveu 
del Govern, va dir a Suïssa que l’abdicació del rei 
s’havia fet “per mantenir el negoci familiar”. Més en-
davant ho va matissar dient que havia estat una forma 
col·loquial de referir-se al tema i va treure ferro.

Paul Preston, historiador, va dir més o menys el ma-
teix “Pels Borbons, el més important sempre és ga-
rantir la continuïtat de la família al tron”. 

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’Unió i cap de 
files de CiU al Congrés de Diputats, també ha abdicat 
i deixaria la secretaria de la federació, però diu que 
s’ho ha de rumiar. Pere Navarro, del PSC, feia el ma-
teix dimecres. Deu haver-hi una “passa”...

Albert Monteys, ha explicat que RBA Editores va fer 
retirar els 60.000 exemplars d’El Jueves que ja esta-
ven impresos amb una portada on es veia el rei amb 
una pinça per tapar-se el nas, posant una corona em-
pestada al cap del seu fill. Diu que la família reial no 
pot anar més en portada. Interès o censura, perquè 
encara cou la multa que els van posar per publicar el 
príncep fent sexe amb la Letícia.

Soraya Saénz de Santamaría, vicepresidenta del 
govern, ha dit a CiU que s’ho repensi, que voti que 
sí i que deixi de fer “política petita”. I per demostrar 
que l’Estat no tracta malament a Catalunya posa com 
exemple els diners pel rescat de les autopistes de Ca-
talunya. Creu que encara tot es compra amb diners. 

Oriol Junqueras, líder d’ERC, ha afirmat que la nega-
tiva del Govern central a la celebració de la consulta 
“converteix la causa independentista de Catalunya en 
la causa de la democràcia, que és molt més legítima 
que la dels que volen prohibir el seu exercici”. 

Artur Mas, president de la Generalitat, va encoratjar 
als representants de les set colles que van actuar en 
les diverses capitals europees, “sou ‘uns magnífics 
ambaixadors de la causa catalana, que és noble i jus-
ta”. Més de 5.000 castellers van participar diumenge 
en la jornada en favor del dret a decidir -una iniciativa 
d’Omnium Cultural- feta simultàniament en 46 ciutats 
de Catalunya, a Pamplona, París, Londres, Berlín, 
Roma, Ginebra, Brussel·les, Lisboa, Mont-real i San-
tiago de Xile, on els manifestos els han llegit persona-
litats com Pep Guardiola,  Jordi Savall, Paul Preston, 
Helder Costa, Sergi López i Joan Mompart.

Sobta que la presència institucional 
d’ajuntaments i d’associacions comer-
cials de la comarca hagi disminuït, i es 
mostrin absents d’un certamen amb 
37.000 m2  que demostra una clara 
vocació de donar servei a l’Anoia
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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El gran problema de la política espanyola -i també 
de part de la catalana- és la corrupció i la manca de 
diàleg.... amb la societat. Que el sistema electoral es 
fes, en el seu moment, per obligar al bipartidisme ha 
acabat convertint-se en una llosa que impossibilita la 
imprescindible renovació dels càrrecs institucionals. 
No és casualitat que el Borbó hagi estat Cap d’Es-
tat justament trenta-nou anys. Els mateixos que ho 
va ser el General Franco que el va designar per al 
càrrec.
Avui, quan les costures del sistema institucional es-
panyol s’estan estripant per totes bandes, els dos 
únics partits que -de moment- poden designar pre-
sident del govern -el Cap d’Estat ja està adjudicat 
per via hereditària- estan atrapats en les seves crisis 
internes. El PP per una creixent corrupció política 
i econòmica i el PSOE per la manca de lideratge i 
també de base electoral.
Tots hem vist que quan l’electorat espanyol participa 
activament del procés el PSOE guanya les elecci-
ons. Segurament que per això, els caps del PSOE 
confien en què la renovació del líder -segurament 
Eduardo Madina- tornarà a mobilitzar la societat es-
panyola i podran plantar cara per un costat al PP i 
per l’altre als moviments d’esquerres: IU-Iniciativa i  
Podem.
Sincerament penso que estan bastant equivocats.
Des d’abans de l’inici de la crisi econòmica -el 2007- 
que el govern d’Espanya, tant el de Rodríguez Za-
patero com especialment el de Rajoy, estan aplicant 
mesures socials i econòmiques que afecten negati-
vament a la classe mitjana. De tal manera que cada 
vegada n’hi ha menys. Hi ha gairebé un trenta per 
cent de la societat que està en risc de pobresa i un 
vint per cent que és cada dia més rica. La resta es 
mou entre el manteniment del seu estatus i l’esforç 
de no caure en la decadència. Un esforç que cada 
dia que passa és més inútil.
Per més que es pugui esforçar el PSOE en captar 
vots, difícilment arribarà a superar el PP que, a ban-
da de tenir un electorat molt fidel, que vota les sigles 
i no els noms, té un espai sociològic creixent. So-
bretot perquè per la seva dreta no hi té ningú que li 
resti vots. (UPyD n’hi treu més al PSOE que al PP). 
A banda, per culpa de la política de Pere Navarro, el 
PSC s’està allunyant molt del sentir majoritari dels 
catalans i Catalunya, de ser el millor suport dels can-
didats socialistes, s’està convertint en la tomba de 
les seves possibilitats futures.
El que dóna cos a una societat és la seva classe mit-
ja que és la més activa socialment i la que amb la 
seva capacitat de consum, manté el creixement de 
l’economia de base.
El sistema bipartidista s’ha carregat les classes mit-
janes de l’Estat Espanyol i això no només ha alterat 
el mapa electoral espanyol en favor del PP, sinó que 
n’ha fet ressentir a tot el cos social orfe en aquest 
moment d’una alternativa de progrés. Això no em 
preocuparia gaire, si no fos perquè ens ha deixat en 
mans de la dreta més reaccionària d’Europa.

Classe mitjana

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Èdip. Abans de casar-se amb Jocasta, Lai, rei 
de Tebes, va anar a visitar l’Oracle de Delfos. Allà li 
van dir que, l’assassinaria el primer fill que tindria i 
que a més es convertiria en l’espòs de la seva dona 
(i per tant es casaria amb la seva mare). I en néixer 
el seu primer fill, va encarregar que el servent més 
fidel matés la criatura. Però el criat, compadit per la 
fragilitat del nen, es va limitar a abandonar-lo lluny, 
lligat pels peus a un arbre. D’ací li ve a Èdip el seu 
nom (Peus inflats). Un pastor el va trobar i se’l va 
afillar. Anys més tard curull de força, itel·ligència i 
felicitat va conèixer els seus orígens i els motius 
per la decisió del seu pare. I va decidir allunyar-se 
d’aquella terra per evitar la predicció
Marxà cap a Beócia. I en passar per un camí estret 
es troba amb un home vell que, de mala manera li 
exigeix que el deixi passar primer ell i el seu carro. 
Es discuteixen i en la disputa Èdip el mata, sense 
saber que era son pare. Així s’acompleix la primera 
part de la profecia. Tebes aleshores es va quedar 
sense rei. Creont, el regent de la ciutat, va prome-
tre la corona i la seva reina a qui destruís l’Esfinx, 
que devorava a qui no era capaç de resoldre el seu 
enigma. Èdip, delerós de glòria s’hi enfrontà i va 
guanyar. I per això es va sentir pel damunt de tot-
hom. Res podia amb ell. I per això l’hybris (petulàn-
cia) va ser l’origen de la seva dissort. I es va casar, 
sense saber-ho, amb la seva mare. 
Molts anys després una pesta assola la ciutat. Èdip 
consulta de nou a l’Oracle de Delfos que contestà 
que la maledicció no cessaria fins que fos castigat 
l’assassí del rei Lai, que encara era a Tebes. El rei 
emprèn aleshores una investigació i acaba desco-
brint que el culpable era ell. Jocasta – la seva dona 
i mare -  horroritzada es suïcidà. I Èdip es tragué 
els ulls amb la punta d’una espasa per no veure 
més els seus crims. I es convertí en un captaire 
errant i cec, acompanyat només per la seva filla pe-
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tita, Antígona. I com l’Oracle havia dit que la terra 
on fos enterrat seria afavorida pels déus, va esco-
llir Atenes,  per ser una ciutat, justa, oberta, culta i 
acollidora d’homes nobles. 
Aquesta història va inspirar el psicoanalista Sig-
mund Freud per desenvolupar la teoria del complex 
d’Èdip. En el desenvolupament de la personalitat, 
l’etapa genital (entre 3 i 6 anys, una de les etapes 
psicosexuals), el nen comença a sentir atracció per 
la mare i comença a odiar al pare (ja que aquest 
té a la mare) desenvolupant un sentiment de culpa 
(sap que no està bé odiar al pare). Aquest conflicte 
s’ha de resoldre mitjançant la identificació, adop-
tant característiques del pare. Freud l’anomena un 
complex humà universal (filogenètic) i el considera 
la causa de la majoria de les culpes inconscients. 
Segons ell, un procés evolutiu mal resolt, condueix 
a la neurosi, la pedofília o l’homosexualitat. 
Avui la doctrina psicoanalítica segueix sent contro-
vertida. Autors, com Otto Rank, Carl Jung, Jacques 
Lacan, Wilfredd Bion o Hans Keller l’han criticat o 
millorat. Altres com Gilles Deleuze i Felix Gaulteri 
veuen en Èdip, una figura autoritària, i sobre aques-
ta característica desenvolupen la teoria de l’esqui-
zoanàlisi.
Certament Èdip és un referent mitològic lligat al 
destí fatalista. Un camí ineludible del que no es pot 
sortir, es faci el que es faci. Tot ja està escrit i és 
inevitable. Però això no lliga amb la llibertat dels 
individus que decideixen el que volen fer. I és que 
sols en l’eternitat desapareix el temps i on qualse-
vol cosa es converteix en present per sempre més. 
Aleshores res es decideix i res es canvia. Tot es-
devé una unitat. Però l’individu, malgrat la ceguesa 
física, no tanca els ulls de la ment, que conscient o 
inconscientment, segueix definint les persones. La 
resta no deixen de ser només circumstàncies.

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no

ANGLÈS
Gairebé totes les empreses 
que fan anglès, el fan amb 
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LOTTO 6/49
· Dissabte 7/06/2014
12-21-29-38-39-40
Complementari: 42
Reintegrament: 6

· Dimecres 11/06/2014
2-8-9-22-44-48

Complementari: 42
Reintegrament: 6

TRIO
· Dijous 5                  217  
· Divendres 6          650
· Dissabte 7     317
· Diumenge 8          491
· Dilluns 9               486
· Dimarts 10       556
· Dimecres 11      811

ONCE
· Dijous 5              85553
· Divendres 6       38703
· Dissabte 7    93923
· Diumenge 8       81442
· Dilluns 9             37739
· Dimarts 10    39801
· Dimecres 11    82519

· Dijous 5   10-15-16-19-20-48   C: 28  R: 7
· Dissabte 7   13-17-19-20-22-29  C: 25   R: 1

· Diumenge 8   9-45-47-49-54  Núm. clau: 2 

· Dimarts 10   12-18-21-32-33  Estrellas: 1/11

JUNY
13: Higini; Salvi; Hortènsia. 
14: Arcadi; Nazari; Tatian; Martí de Lleó.
15: Hilari; Gumersind; Verònica de Benasco.
16: Joan de Ribera; Fèlix de Nola; Macrina.  
17: Pau; Maur; Habacuc; Efisi; Secundina.
18: Marcel I, papa; Fulgenci d’Ècija; Berard. 
19: Antoni el Gran; Leonil·la; Rosalina

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

Pere Llopart Vilarós, 
honrat i generós
•• JOAN PUJOL BARTROLÍ

En motiu de la celebració del seu 125è 
aniversari de les Caves Llopart, el dia 
1 de juny d’enguany, en què el Presi-
dent de la Generalitat de Catalunya 
el Sr. Artur Mas i la seva esposa van 
inaugurar el nou recorregut enoturístic 
i sala de cata EX-VITE a dites caves 
localitzades a Subirats, on la família 
Llopart li va ensenyar, entre diverses 
peces úniques dels arxius familiars, 
un pergamí del segle XIV, l’ampolla de 
Caves Llopart original del 1887, un di-
etari de pagès dels avantpassats del 
segle VXIII, ampolles antigues i diver-
sos fòsils de la finca.
Un servidor, que vaig tenir la seva con-
fiança de realitzar les obres de restau-
ració de dues masies ubicades a Pie-
rola, de la seva propietat de nom Can 
Pons i Can Grau, durant el seu trans-
curs vaig poder notar el grau d’huma-
nitat i rectitud del Pere Llopart i degut a 
aquestes obres va néixer una amistat 
i confiança mútua que dura quasi bé 
vint anys i he pogut comprovar que és 
un treballador incansable, humil d’allò 
més i molt generós. 
Durant els anys de la democràcia ha 
intentat complir amb l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, mani qui mani, 
mostrant el seu acord amb totes les 
decisions que siguin vertaderament 
necessàries ja que les dues finques 
abans citades pertanyen als Hostalets 
de Pierola. Que jo recordi, des dels 
anys 50, se celebra en la segona Pas-
qua l’Aplec de Pierola, un aplec molt 
concorregut i apreciat per al poble i 
voltants. 
La major parts dels actes se celebren 
a la Plaça del Roure, molt a prop de 
la seva casa pairal anomenada Can 
Pons, amb la qual en Pere Llopart té 
les portes oberta per oferir tot el dita 
casa pugui oferir.
Gairebé tots els meus articles són per 

ressaltar el que malauradament es va 
perdent, la humilitat que engrandeix a 
les persones, generositat que premia 
el correcte i honra per complir la pa-
raula. Gràcies Pere, que Déu et doni 
salut. 

REC.0
•• CARLES BISBAL 

Una altra edició del REC.0, i haig de 
dir que aquesta gent cada any es su-
peren. Ho dic de veritat, està molt, 
molt ben organitzat. No puc menys 
que felicitar-los.
Com cada any han aconseguit portar 
a la nostra benvolguda ciutat milers 
de persones: més de 100 mil. Un 70% 
aprox. són gent que vénen de fora, di-
uen, i això és molta gent. De ben segur 
que, tot i les grans despeses que ha 
de suposar l’organització, fins i tot i de-
uen guanyar alguns calerons… però 
vaja això no és l’important.
L’important, i per això es va fer el 
REC.0, és que aconsegueixen donar 
a conèixer el nostre estimat barri del 
Rec. Preguntant a la gent que vénen a 
comprar i són de fora, parlen d’un an-
tic barri industrial que ja no funciona, 
amb uns racons molt bufons i alguns 
fins i tot, quan se’n van, saben que a 
les adoberies es tracta la pell, o si més 
no s’hi tractava… (i se’n van tots molt 
preocupats pel destí final del barri).
L’important és que amb OFF REC, el 
comerç de la ciutat, els bars, per exem-
ple, treballen més, tot i les parades de 
menjar i begudes que es munten per 
tota la zona del REC.0. Les botigues 
de roba, un altre exemple, tot i fer des-
comptes especials, només perden les 
vendes d’unes 30 mil persones de la 
nostra ciutat, que amb una població 
estimada de 39.198 persones (Institut 
Nacional d’Estadística 2012), doncs 
no és pas tant…
I l’important és que l’Ajuntament, se-
gur que un cop cobrades les taxes de 
tallar carrers, ocupació de via pública, 
etc. els deu quedar com a mínim (al-

tra cosa seria impensable…) posem 
que 1 Euro per persona, això vol dir, 
uns 100.000 Euros, que segur que, tal 
i com estan les coses, els han d’anar 
molt bé per destinar-los a projectes so-
cials, que tant necessiten les entitats 
de la nostra ciutat.
Vull acabar tornant a felicitar els orga-
nitzadors: està molt i molt ben muntat, 
de veritat.

Agraïment a l’Hospital
•• FAMILIARS DE MARTA AGUILERA 

La nostra mare i àvia va ingressar a 
l’Hospital d’Igualada el 23 de maig, 
i havia estat en diferents ocasions al 
llarg del darrer any. Tenia 90 anys i a 
un cor tan feble com robust se li van 
començar a afegir complicacions. Al 
cap d’uns dies ja vam veure que no 
se’n sortiria.
Marta Aguilera Cervera va marxar el 
passat 31 de maig i no ens cansem 
d’agrair les intervencions del personal 
de la planta per la seva humanitat, aju-
da, paciència i eficiència. També agra-
ïm la tasca del personal del PADES, 
amb professionalitat i humanitat. Gent 
com la doctora Vidal, les infermeres 
Mercè, Dolors i Carme, la treballadora 
social Magda i la psicòloga Carme.
Gràcies, moltes gràcies de tot cor per 
ajudar-nos en aquests moments tan 
difícils.

Gràcies
•• FAMILIA DE MARIA PALAU 

Sembla un tòpic. De vegades costa 
trobar gent que sigui professional i 
amable al mateix temps. No és aquest 
el cas dels metges i personal dels di-
ferents torns de la segona planta de 
l’Hospital d’Igualada. Continueu així.
Moltes gràcies a tots.

Dia 13: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 14: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 15: MISERACHS/SECANELL/ Òdena, 84
Dia 16: MISERACHS./ Rambla Nova, 1
Dia 17: BAUSILI/ Born, 23
Dia 18: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 19: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26

cartes al director

REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa VFB -antiga Vivesa- ha 
comunicat als representants dels 
treballadors l’inici d’un Expedient de 
Regulació d’Ocupació (ERO) que 
afectarà un centenar de treballa-
dors, segons que han explicat a La 
Veu fonts de tota solvència. L’ERO 
s’aplicaria sobre el personal que té 
a la seu de L’Hospitalet de Llobregat 
-on hi treballen igualadins de l’anti-
ga Vivesa- i també al del magatzem 
que l’empresa té al carrer Portugal 
del polígon de les Comes d’Iguala-
da.
L’any 2010, Vanity Fair ja va vendre 
la seva seu a Igualada, per traslla-
dar-se a l’Hospitalet, decisió que 
va afectar 160 persones del total 
de 220 de la planta d’Igualada. En 
paral·lel, l’empresa va passar-se a 
anomenar VFB Lingerie per unificar 
la seva activitat als mercats d’Espa-
nya, Itàlia, Portugal i França.
L’any 1992, Vivesa va ser adquirida 
pel grup nord-americà VF Corporati-
on per 154 milions de dòlars per in-
tegrar-la en el seu negoci de corse-
tería, liderat per Vanity Fair. El 2007, 
VF va vendre Vanity Fair a Fruit of 
the Loom. El 2010, va traslladar-se 
a l’Hospitalet, on la companyia hi té 
les divisions de recursos humans, 
compres i gestió de la producció, a 
París, l’empresa realitza les tasques 
de disseny i màrqueting;  la logística 
es divideix entre França i Espanya, 
i la fabricació es realitza un Tunísia, 
en factories pròpies. VFB tenia el 
2013 un total de 780 treballadors i 
havia reduït la seva estructura, fins 
ara, sense haver presentat un ERO. 

DARRERA HORA
VFB (antiga Vivesa) 
presenta un ERO 
que afectarà 100 
treballadors, també 
a Igualada
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Benvolgut Sr. Duran:
Els que més o menys hem anat seguint les seves 
actuacions com a portaveu del govern a Madrid, 
agrairíem que d’una vegada per totes aclarís el seu 
posicionament davant el procés sobiranista de Ca-
talunya, en el qual vostè hi té molt a dir.
L’anunci de la seva dimissió filtrat a la premsa no 
és més que una actitud coherent amb les seves 
incoherències, de les quals vostè ha fet gala durant 
més de trenta anys. Entenc que ha de ser difícil per 
a vostè haver de defensar coses en les que no creu 
i d’aquí vénen moltes de les seves contradiccions. 
Però entenc també la incomoditat dels militants i 
simpatitzants del seu partit que volen restar fidels 
a l’ideari primigeni d’UDC. Perquè si s’atura a lle-
gir els documents fundacionals, s’adonarà que a 
més de la ideologia cristiana en la qual s’inspira, en 
l’àmbit polític és clarament independentista (sepa-
ratista, en deien llavors). 
El que passa amb els partits actuals (i el seu no 
se n’escapa) és que massa sovint s’han decantat 
per un practicisme que els ha portat a renunciar 
als seus propis orígens. En tenim un cas ben clar i 
recent en el PSC-PSOE, de tradició inequívocamt 
republicana i ara defensors a ultrança d’una mo-
narquia imposada pel franquisme. Però això serien 
figues d’un altre paner...
Tornant a la seva activitat, és evident que vostè és 
un polític nat, i com a tal ha procurat sempre deten-
tar el màxim poder. Es delia per un ministeri i quan 
això no va ser possible, va haver d’acontentar-se 
de mala gana amb un segon pla, però amb una 
influència  decisiva a Madrid, com a portaveu del 
govern català. Passo per alt les formes externes 
com ha exercit aquest poder, amb un luxe excessiu 
que hem anat pagant entre tots. Una suite en un 
dels hotels més luxosos de Madrid no val quatre 
duros. Però deixem-ho. Altres ho han fet pitjor.
El principal problema de la seva gestió, senyor Du-
ran, és que com a bon polític vostè no ha volgut 
fer cas de la veu d’un poble que cada cop resso-
na mab més força. Tan difícil és, un cop sabuda la 
voluntat popular, deixar que s’expressi de la forma 
més democràtica, a través de les urnes? Però no, 
vostè com el PSC i altres, han volgut apropiar-se i 
tergiversar aquesta voluntat popular, d’altra banda 
ben fàcil d’entendre. Els catalans volem votar, això 
ho sap tothom i és propi d’estúpids o maliciosos 
amagar-ho. Mai com ara havia estat tan evident. 
Ja no li demano que es pronunciï a favor de la in-
dependència (ho hauria de fer si seguís la ideologia 
fundacional del partit), sinó que simplement no posi 
pals a les rodes ni emboliqui la troca amb idees 
peregrines com aquesta tercera via que ningú sap 
en què consisteix. 
Permeti’m que li ho digui, però l’anunci de la seva 
dimissió sembla més una amenaça que no pas 
una voluntat ferma de dur-la a terme. No li sembla 
que ja és hora de passar el lideratge a una altra 
generació? I el fet de dir que ho faria públic des-
prés de la coronació del rei, ¿es por saber a què 
és degut? Vol mostrar-li la seva fidelitat? No es vol 
perdre un espectacle que vostè veurà des de pri-
mera fila mentre la resta de ciutadans ho hauran de 
veure per  televisió? 
I el fet de dir que la dimissió no vol dir que es retiri 
com a portaveu del govern, què significa? Que se-
guirà defensant allò que no creu? Potser vol con-
servar el protagonisme que sempre ha tingut? De 
veritat que hi ha actituds difícils d’entendre i de les 
seves, sincerament, se n’entenen molt poques.
Em vol creure, senyor Duran? Plegui d’una vegada 
i potser així s’aclarirà el panorama del seu partit. I 
molts de nosaltres li ho agrairem.

Carta oberta al Sr. 
Duran i Lleida

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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Al principi vaig voler publicar aquest article en al-
guna revista científica, potser a Science o Nature, 
o de pensament filosòfic d’alguna universitat dels 
Estats Units, però vaig pensar que els detalls i les 
subtileses de l’article es perdrien per culpa d’una 
mala traducció a l’anglès. No podia arriscar-me a 
que el lector pogués perdre qualsevol detall fona-
mental de l’article. Vaig pensar també en alguna 
publicació en espanyol, més que res per la proxi-
mitat idiomàtica i cultural, però tampoc em feia el 
pes. Així que vaig mirar per alguna cosa més local 
i vaig triar la prestigiosa, moderna i insípida Revis-
ta d’Igualada ja que em captivava aquest aire de 
serietat classista que sempre li va bé a qualsevol 
article, però final-
ment l’emotivitat em 
va envair i vaig de-
cidir publicar al diari 
que m’havia donat 
la primera oportuni-
tat. Sóc conscient 
que aquest article 
marcarà un punt 
d’inflexió en la Veu 
de l’Anoia. A partir 
d’avui es coneixe-
rà com el diari que 
va publicar l’article 
de la paradoxa del 
polític. Només es-
pero que la direcció 
del diari sàpiga suportar la pressió de la fama i el 
prestigi i no es deixi comprar per algun grup me-
diàtic disposat a fer callar les veus crítiques a cop 
de talonari.
   No vaig començar dubtant de tot com Descar-
tes, tampoc vaig aplicar cap metodologia kantiana 
ni tan sols va ser el resultat d’una reflexió madu-
ra sinó que va ser una idea espontània. Venia de 
Manresa per la C -15 i a l’altura d’Òdena em va as-
saltar aquesta idea que em va empènyer a un buit 
reflexiu provocant un estupor de conseqüències 
imprevisibles. Em vaig quedar pàl·lid. Vaig aturar 
el cotxe al voral i vaig sortir corrent com un posseït, 
vaig córrer aterrit per la revelació, tant que sense 
adonar-me vaig acabar en els Tres Mollons i des 
de la serenitat que proporciona una vista sobre la 
Conca d’Òdena em vaig adonar que la meva idea 
podia ser el fonament que expliqués molts dels 
comportaments polítics i socials del món contem-
porani. Vaig aprofitar per pensar, ai renoi! què petit 
és l’igualadí enfront de la immensitat de la Conca 
d’Òdena, però vaig rebutjar aquesta tonteria.
   Vaig tornar al cotxe i ja més tranquil vaig repetir: 
Polític pobre. Sí, aquesta era la sentència. Fins i 
tot ara quan ja ha passat tot, em fa respecte es-
criure-la i encara més llegir-la en veu alta. Polític 
pobre. Em semblava una paradoxa tan potent que 
no podia pensar en res més. Era una sentència 
inofensiva, fins i tot en un món ideal no seria una 
contradicció, però estava clar que havia desco-
bert la Paradoxa en majúscules, riu-te tu de les 
paradoxes de Zenó o de la famosa paradoxa de B. 
Russell o la de Schrödinger (la del gat i el determi-
nisme ). Això significava molt més. Polític i pobre 
són dos conceptes incompatibles com alt i baix o 
viu o mort o ser o no ser, no poden coexistir .
No obstant això no vaig voler fiar-me de la meva 
raó com Descartes i vaig pensar, veritablement és 
una contradicció? Hi ha polítics pobres? En aquest 
punt i després de tranquil·litzar-me vaig encetar 
un estudi empíric seriós. L’objectiu era trobar un 
polític pobre. Un contraexemple que trenqués la 
contradicció. Si no el trobava podria afirmar amb 
tota la seguretat lògica que tots els polítics són 

rics, sentència tan certa des del punt de vista lò-
gic i epistemològic com afirmar que tots els homes 
són mortals.
   Mai he trobat, ni he tingut notícies d’un polític 
pobre, mai ni al llarg del temps ni l’espai. No he 
vist cap diputat ni alcalde, ni regidor, ni senador, 
ni conseller, ningú, ni càrrec electe professional 
demanant pels carrers, ni desnonat, ni acudint a 
les ONG per demanar roba o aliments, no he vist 
cap polític arruïnat. Ni tan sols que arribés justet a 
final de mes. Escolta, és que entre la nòmina i les 
dietes (obviant els sobres) és que no arribo a final 
de mes, diria un polític. Impossible.
  Algú podria pensar que això passa en totes les 

professions. Rotun-
dament fals. Ni tan 
sols aquelles més 
sospitoses. Sí, jo he 
vist banquers arru-
ïnats, empresaris 
desnonats, mestres 
pobres, metges que 
han hagut d’emigrar, 
funcionaris que no 
arriben gairebé a fi-
nal de mes, petits co-
merciants tancant les 
persianes per última 
vegada, fins i tot ad-
vocats escurats, sí, 
sí, de veritat!  Però ni 

un polític, ni un.
   Tot els polítics són rics. Una tautologia ratificada 
per l’experiència que forma part dels fonaments de 
la cultura occidental com ho van ser, “Penso per 
tant existeixo” de Descartes pare del racionalisme, 
o “Ser és ser percebut” de Berkerly pioner de l’em-
pirisme o en l’àrea de l’ètica i la cultura, el “Déu 
ha mort” de Nietzsche o el postmodernisme amb 
el seu pensament feble o les relacions líquides i 
insubstancials incrustades en la cultura actual. A 
partir de la sentència “Tots els polítics són rics” po-
dem, a la manera de Descartes, desplegar tot un 
pensament reflexiu sobre l’ètica actual .
   Heus aquí el fonament de la reflexió: Ser polític 
significa vetllar i sacrificar-se per l’interès general, 
ser una persona altament altruista i generosa, una 
persona que ha de sacrificar els seus interessos 
personals per servir a la societat a la qual repre-
senta. Però tothom sap que això es fals. Tots els 
polítics són rics perquè posen els seus interessos 
personals per sobre del poble. Però és tal l’estupi-
desa humana que ens és igual, admetem i tolerem 
la corrupció, el sectarisme i la incompetència en 
la casta política. Els seguim votant o som indife-
rents, que no sé què és pitjor. Som profundament 
estúpids. Ja Einstein va intuir: l’estupidesa huma-
na quan va afirmar que Dues coses són infinites: 
l’estupidesa humana i l’univers; i no n’estic segur 
de la segona.
   Tots els polítics són rics, ens mostra una societat 
occidental malalta, egoista, conformista i sobretot 
estúpida. Sí, és cert que molts ja ho intuïen, però 
ara gràcies a les meves reflexions tenim una pa-
radoxa que ens porta a una sentència inicial, una 
tautologia que conforma tot un paradigma social 
difícil de refutar.
   Ara bé, com va dir Khun, els paradigmes canvien 
i encara que aquest paradigma sembla difícil de 
superar, hem de ser optimistes i penso que en un 
futur proper hi trobarem un polític pobre. Sí, ho sé, 
és increïble, abans veurem elefants roses volar, 
però cal tenir esperança i certa ingenuïtat.

RAFAEL MOYA

La paradoxa del polític pobre
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La fira multisectorial de se-
tembre ja és història. Després 
de la tornada, l’any passat, al 
passeig Verdaguer i el centre 
de la ciutat, el 2014 veu com 
la nova FirAnoia es traslla-
da, possiblement de forma 
definitiva, al mes de juny. Els 
comerciants entenen que ara 
hi ha més possibilitats, a les 
portes de l’estiu, de fer caixa. I 
això, tal i com estan les coses, 
és primordial.
FirAnoia tornarà a ser, com 
l’any passat, no només un 
aparador comercial, sinó tam-
bé una excusa sensacional per 
passar-ho d’allò més bé amb 
un atractiu calendari d’ofer-
ta d’oci i lleure. A més, la fira 
comarcal vol també esdevenir 
d’aixoplug d’altres iniciatives, 
com FiraBit’14, destinada a 
les noves tecnologies, l’Horti-
cultura’t, per aprendre molt so-
bre la moda dels horts urbans, 
o la mostra de comerços de 
Vilanova del Camí. Algunes 
d’aquestes fires, especialment 

FirAnoia s’estrena al mes de juny, amb 293 
estands i 37.000 metres quadrats d’exposició

El president de Fira d’Igualada, Joan Domènech, i la regidora de Promoció Econòmica, 
Àngels Chacón, durant la presentació de FirAnoia.

la de la horticultura, podria te-
nir aviat unes dates concretes 
i un format independent.

Avui, inauguració
Avui, a 2/4 de 7 de la tarda, 
s’inaugurarà FirAnoia, amb 
la presència de Bàrbara Mi-
noves, directora dels Serveis 
Territorials de la Catalunya 
Central d’Empresa i Ocupa-
ció. En total, participen en 
el certamen 293 expositors, 
repartits ene 37.000 metres 
quadrats de superfície. Són 
una quarantena d’expositors 
més que a la darrera edició. El 

certamen té un pressupost de 
110.000€, que s’autofinanci-
en amb l’aportació de les em-
preses expositores.

Diferents propostes 
pel centre de la ciutat
Gairebé la totalitat del Pas-
seig Verdaguer i la plaça de 
Cal Font es destinaran a la 
fira pròpiament dita, d’exposi-
ció comercial. Altres espais de 
FirAnoia són l’Escola de Músi-
ca (FiraBit), rambla St. Isidre 
(i actes infantils i de lleure), 
carrer Òdena (entitats), Rbla. 
General Vives (gastronomia), 
plaça del Pilar (Horticultu-
ra’t), i nucli antic (artesania). 
La fira tancarà portes oficial-
ment a les 9 del vespre cada 
dia, però es donarà una hora 
més de marge, especialment 
a la zona de gastronomia, on, 
com l’any passat, es pot dinar, 
sopar o fer el vermut a base 
d’econòmiques tapes a peu 
dret, al preu d’1 i 3€, amb pro-
ductes 100% de l‘Anoia.
A més, l’Ajuntament ha ela-

borat un permís especial, de 
comú acord amb Igualada 
Comerç, per a que els establi-
ments puguin obrir les seves 
portes el proper diumenge. 
Caldrà veure quin seguiment 
té, després de dos caps de 
setmana molt intensos amb el 
Shopping Night i el Rec.0. Les 
botigues que obrin tindran un 
distintiu de FirAnoia.

Domènech: “És la millor 
època de l’any fer una fira”
El president de Fira d’Iguala-
da, Joan Domènech, ha ex-
plicat que “aquest és la millor 
època de l’any per fer una fira, 
de cara als expositors i les 
vendes”. 
El fet que aquest mes de juny 
hagi estat tan intens a nivell 
comercial a la ciutat no inco-
moda Domènech. És més, 
considera que “és molt positiu, 
perquè són públics diferents. 
Al Rec.0 ve moltíssima gent 
de fora, i a la cursa del Run-
ning Night, també. El que hem 
d’aconseguir és que a tot el 

país es parli d’Igualada durant 
tres setmanes seguides. Això 
porta gent, i això interessa”.
Des de l’Ajuntament, la tinent 
d’alcalde de Promoció Eco-
nòmica Àngels Chacón agra-
eix “l’actitud d’adaptació als 
nous temps que ha tingut Fira 
d’Igualada, s’ha combinat tot 
plegat molt bé per a fer una 
bona proposta d’activitats in-
teressants”. Per a Chacón en-
titats com la Fira, o TicAnoia, 
“han sabut entendre molt bé 
com posicionar Igualada, i, de 
moment, hi ha indicadors per 
pensar que aquesta fira resul-
tarà profitosa per als exposi-
tors”. En qualsevol cas, totes 
les propostes tenen l’escenari 
bàsicament al centre d’Iguala-
da, i això molesta a alguns co-
merciants d’altres barris. Des 
de l’Ajuntament es vol trobar 
una solució que permeti tam-
bé la promoció d’altres espais 
de la ciutat. 

Fira comarcal?
Un dels primers objectius de 
FirAnoia era, talment com el 
seu nom indica, situar el certa-
men com a referent comarcal, 
amb la participació del comerç 
i la indústria de la comarca, 
i dels seus ajuntaments. La 
resposta institucional ha estat, 
però, escassa, a excepció, so-
bretot, de Vilanova del Camí, 
i d’algun que altre municipi, 
però molt lluny dels objectius 
inicials de la “raó de ser” de 
FirAnoia, com es va explicar 
l’any passat. Hi ha menys 
ajuntaments de l’Anoia aquest 
any, que a la primera edició 
del 2013... Per reflexionar.

Igualada

“El que hem 
d’aconseguir és que 
a tot el país es par-
li d’Igualada durant 
tres setmanes segui-
des. Això porta gent, 
i això interessa”, diu 
el president de Fira 
d’Igualada
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La fira comercial tindrà lloc al Passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font.

Passeig de Verdaguer 55, local 4 - 08700 Igualada - Tel. 93 803 05 90

- Última tecnologia en audiòfons digitals.
- Sistemes de protecció de l’orella: taps de bany i taps de   
  soroll fets a mida.
- Reparació d’audiòfons de totes les marques.
- Personal titulat.

5 anys de garantia

DR. ASENSI• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL

• OPTOMETRISTA I ENTRENAMENTS VISUALS
 
• CIRURGIA AMBULATÒRIA: CATARACTES, RETINA, GLAUCOMA.

• CIRURGIA REFRACTIVA: MIOPIA, ASTIGMATISME I HIPERMETROPIA

• LÀSER, OCT (edema macular degut a l'edat).

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

CENTRE  OFTALMOLÒGIC

• Fabricants de tubs aletejats, intercanviadors.
• Instal.lacions industrials de vapor, oli tèrmic, 
  aigua i aire comprimit.
• Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
• Manteniments industrials.

P o l í g o n  i n d u s t r i a l  P l a n s  d ’ A r a u ,   
C . d e  N a r c í s  M o n t u r i o l ,  p a r c e l . l a  1 5 / 2 1  n a u  7  i  8   
0 8 7 8 7  L a  P o b l a  d e  C l a r a m u n t  ( B a r c e l o n a )
Te l .  9 3  8 0 8  7 7  0 1  F a x :  9 3  8 0 8  7 7  6 2
 
E - m a i l :  b o l a r i n @ b o l a r i n . e s  /  b o l a r i n @ b o l a r i n . c a t  

w w w. b o l a r i n . e s  /  w w w. b o l a r i n . c a t
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Els desastres naturals són 
cada vegada més freqüents i 
severs; l’augment en els últims 
deu anys de fenòmens com les 
sequeres, tempestes, tornados, 
incendis i inundacions es deu, 
en gran part, al canvi climàtic.
De fet, entre els riscos mundi-
als més probables, els experts 
consideren que després de la 
disparitat d’ingressos, els epi-
sodis meteorològics extrems 
representen el risc mundial que 
més probabilitats té de causar 
un efecte sistèmic important a 
escala mundial, segons l’últim 
Informe Global Risks 2014, 
elaborat pel Fòrum Econòmic 
Mundial i amb la coŀlaboració 
del Grup Zurich.
Per això, les grans companyies 
asseguradores juguen un pa-

GUMÀ Corredors d’Assegurances presenta a Firanoia la 
unitat mòbil d’intervenció en desastres naturals de Zurich

dies a la setmana.

Unitat Mòbil d’Intervenció
Per poder oferir atenció in situ 

als seus clients, la companyia 
disposa d’un vehicle interven-
ció per desplaçar-se a la zona 
afectada en cas que es pro-
dueixi una catàstrofe natural. 
D’aquesta manera, ofereix un 
servei més ràpid i eficaç als 
seus assegurats en situacions 
especialment difícils.
Es tracta d’un vehicle amb 
tots els elements tècnics i de 
mobiliari necessaris per poder 
treballar de forma autònoma. 
Disposa de la capacitat tècnica 
necessària per poder tramitar 
un sinistre, encara que el lloc 
no disposa d’electricitat. 
El vehicle es podrà veure durant 
els dies de Firanoia, gràcies a la 
firma de referència a Igualada 
d’aquesta prestigiosa compa-
nyia, Assegurances Gumà. 

En moltes 
ocasions, 
quan es 
parla de 
desastres 
naturals, el 
públic en 

general pensa en grans ca-
tàstrofes llunyanes. No obs-
tant això, els fets demostren 
que no som aliens a ells. En 
quina mesura Zurich s’ha 
adonat d’això i quines me-
sures ha pres per a un client 
“tipus” de Catalunya?
Efectivament, solem pensar 
que “això aquí no passa”. No 
obstant això, hem viscut re-
cents inundacions, incendis i 
fins i tot terratrèmols, com el de 
Llorca fa tan sols uns anys. A 
Zurich no som aliens a aquest 
tipus d’esdeveniments natu-
rals al nostre país, que a més 
estan incrementant la seva fre-
qüència i severitat; això, unit a 
l’experiència de Grup Zurich 
en el món en aquest àmbit i  a 
la nostra prioritat en el marc de 
la Responsabilitat Corporativa 
del Grup, ens va portar a po-
sar en marxa aquesta iniciati-

vents extraordinaris amb ratxes 
màximes superiors a 120 km 
/ h. En aquest tipus de casos, 
som les companyies assegura-
dores les que estem al costat 
dels nostres clients per cobrir 
els danys que estan inclosos 
en les pòlisses dels assegurats 
i fer valer la nostra raó de ser, 
que és la d’estar al costat del 
nostre client quan ens neces-
sita.
El seu producte, a més de di-
rigir-se al ciutadà particular, 
té molt en compte les neces-
sitats de seguretat de les pe-
tites i mitjanes empreses. De 
quina manera?
El nostre projecte té tres pilars: 
prevenció i informació; divulga-
ció d’informació; i intervenció. 
En cadascun d’ells s’han tre-
ballat les necessitats específi-
ques tant per a particulars com 
per a empreses. Per exemple, 
comptem amb decàlegs d’actu-
ació diferenciats per a tots dos 
grups i que són diferents en cas 
d’inundació, terratrèmol, neva-
da i tempesta. Aquestes Guies 
d’Actuació en cas de desastres 
naturals estan disponibles a la 

nostra web i exposen les me-
sures a adoptar abans, durant 
i després d’un esdeveniment 
natural greu, per minimitzar els 
danys soferts i que en el cas 
d’empreses, fa especial èmfasi 
en les cobertures l’assegurança 
de negocis, segur per a pimes 
i segur per a hotels. També 
recomanem disposar d’un Pla 
d’Emergència per a les empre-
ses i revisar almenys un cop 
l’any. 
Suposem que hi ha un de-
sastre natural a la nostra co-
marca, per exemple una greu 
sequera que afecta la zona 
rural, o bé desperfectes oca-
sionats en molts domicilis 
per nevades o forts vents. 
D’això últim tenim casos re-
cents. Com actua Zurich?
La intervenció consisteix en la 
posada en marxa del nostre pla 
i que té com a major exponent 
nostra Unitat Mòbil. Es tracta 
d’un vehicle per desplaçar-se 
a les zones afectades i atendre 
de manera ràpida i eficaç tant a 
persones com a empreses. La 
Unitat està equipada amb l’últi-
ma tecnologia.

Carlos Palos, Director de Sinistres de Grup Zurich a Espanya

“La nostra raó de ser és estar al costat del nostre client”
va al nostre país.
L’actuació que puguem dur a 
terme a Catalunya quan un es-
deveniment així té lloc consis-
teix en la posada en marxa del 
nostre pla per assegurar l’aten-
ció ràpida i eficaç dels nostres 
clients afectats. I ho fem a tra-
vés d’un telèfon d’atenció prio-
ritària, un servei per agilitar al 
màxim l’obertura d’aquest tipus 
de sinistres, el contacte perma-
nent a través de la nostra xarxa 
de mediadors i, per descomp-
tat, l’actuació de la nostra Unitat 
Mòbil d’Intervenció; un vehicle 
totalment equipat per despla-
çar-se a la zona afectada i aten-
dre in situ als nostres clients.
En cas de desastre natural és 
certa l’opinió, bastant comú, 
que “tot ho paga l’Estat”?
És cert que l’Estat, a través 
del Consorci de Compensació 
d’Assegurances, cobreix danys 
produïts com a conseqüència 
d’alguns fenòmens naturals 
però per descomptat no tots. 
Només un exemple, en cas de 
danys per forts vents, el Con-
sorci només cobreix els danys 
que s’hagin produït a causa de 

per fonamental en l’avaluació 
de riscos relacionats amb els 
desastres naturals, la divulga-
ció del coneixement sobre la 
reducció del risc que comporta 
un desastre natural, i la preven-
ció i actuació en desastres na-
turals. Es tracta dels tres pilars 
que Grup Zurich està treballant 
en el seu pla estratègic per a la 
gestió sostenible d’aquest tipus 
d’esdeveniments.
L’experiència del Grup Zurich 
a la gestió sostenible de catàs-
trofes naturals ajuda als asse-
gurats a protegir-se dels riscos 
que comporten i a entendre 
com actuar en cas que es pro-
dueixi el desastre.
L’actuació en un moment així 
és clau. A Zurich, hi ha un equip 
global dedicat al monitoratge de 

qualsevol esdeveniment de la 
natura, abans, durant i després 
que tingui lloc; i està actiu 365 
dies a l’any, 24 hores al dia i 7 

Som una 
e m p r e s a 
es tab le r ta 
a la ciutat 
des de l’any 
1970, treba-
llem amb les 
companyies 

asseguradores de més presti-
gi del mercat, i els nostres ini-
cis van ésser de la mà Zurich, 
amb qui tenim una exceŀlent 
relació.
El nostre desig no és altre 
que seguir treballant amb ri-
gor i professionalitat, i oferir 
un servei de màxima qualitat 
als nostres clients, ja que en 
els moments difícils és quan 
podran valorar el fet d’haver 
contractat les seves assegu-
rances mitjançant un Corre-
dor, el qual estarà sempre al 
seu costat i vetllarà pels seus 
interessos.  

Albert Gumà, de 
Gumà Corredors 
d’Assegurances

“Tenim una 
excel·lent relació 
amb Zurich”
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TOT EL CAP DE 
SETMANA

10 - 21h: Espai de lleure Aba·
cus - pati de l’Escola Munici-
pal de Música d’Igualada. 
Activitats per a nens i nenes 
de totes les edats.  
Degustació de productes ar-
tesans, vins i de restaurants 
de la comarca:  “L’Anoia, 
del camp a la taula”. Rambla 
Gral. Vives. 
Tasta plats típics, tapes origi·
nals, vins i cerveses artesanes 
amb denominació d’origen de 
l’Anoia. Preu de 1 a 3€. Els 
tiquets es poden adquirir al 
mateix espai de la Rambla. Hi 
col·laboren Consell Comarcal 
de l’Anoia i Kan Bakus. 

HORTICULTURA’T. 
Plaça del Pilar. Tallers, confe·
rències i mostra de productes 
i serveis per a la preparació i 
manteniment d’un hort urbà. 
Dissabte 14
11h: Taller “De l’hort a la tau-
la”.  Ens ensenyarà com ela·
borar  un menú amb produc·
tes de l’hort. A càrrec d’Albert 
Balcells Casanellas, cuiner i 
copropietari del Restaurant El 
Savi. Amb col·laboració d’Agro 
Igualada. 
18h: Presentació del llibre “ 
Pagesos de ciutat” . Manual 
il·lustrat per fer hort en testos, 
jardineres i taules, presentat 
per l’autora: Ester Casanovas 
amb la col·laboració de la lli·
breria Llegim...?
19 – 19.30h: Taller “Distri-
bució d’un hort urbà”. Com 

Programa d’activitats de Firanoia’14
s’ha de plantar el nostre hort 
per a produir més hortalisses. 
A càrrec de Marc Solé Caba·
llol, gerent d’Hortalisses Eco·
lògiques Cal Peretó. Amb col-
laboració d’Agro Igualada. 
20h: Taller de reproducció 
de plantes aromàtiques amb 
esqueix i llavor. Amb la col·
laboració de Ecoplanter.
Diumenge 15
12h: Xerrada “Horts urbans 
i petits”  A càrrec  de Jesús 
Aguilera, petit agricultor de 
Collbató. Amb la col·laboració 
de l’Associació  Mesclum 
13h: Xerrada “Varietats tra-
dicionals i plantes silves-
tres”.  Recorregut per les di·
verses varietats tradicionals i 
plantes silvestres de la nostra 
zona. A càrrec d’Adrià Solé 
Cantero, tècnic d’Ecomerca·
deret. Amb Col·laboració de la 
Cooperativa Agro Igualada. 
18h: Xerrada “Model de ciu-
tat/sobirania alimentaria”  A 
càrrec d’en Daniel Roda de 
l’Associació Mesclum
19.30h: Xerrada “Principals 
plagues de l’hort”. Possibles 
plagues i malalties que ens 
podem trobar a l’hort i la forma 
en que les podem controlar. A 
càrrec d’Anisia Tardà, tècnica 
de la Cooperativa Agro Igua·
lada. 

FiraBIT’14. A l’espai TIC (Es-
cola de Música)
Espai de trobada i difusió de 
les TIC. Tallers i xerrades 
gratuïtes i la II LAN Party. Or·
ganitza TIC Anoia amb la col-
laboració de Fira d’Igualada i 

l’Ajuntament d’Igualada.

Mostra d’artesania. Plaça de 
l’Ajuntament i cas antic de 
la ciutat 
Prop de 100 artesans del nos·
tre país presenten els seus 
productes.

Mostra d’entitats d’Igualada 
i comarca. Carrer Òdena.

El setge de Barcelona. Es·
tand de l’Ajuntament de Cas·

tellolí (Passeig Verdaguer). 
Diorama de Playmobil, on es 
representen diferents mo·
ments del Setge: les forces 
borbòniques, els miquelets 
refugiats, la batalla... Un petit 
tast de la nostra història en mi·
niatura.

11-13h i de 18 – 20h : Presa 
de la tensió arterial als ma-
jors de 65 anys. Estand de 
Creu Roja.
Creu Roja també informa·

rà sobre el projecte “Salut 
Constant” adreçat a persones 
grans.

DIVENDRES 13

10 - 12h: “Com fer un hort a 
casa”. Pl. del Pilar
Tallers infantils adreçats als 
alumnes de la comarca. Ins·
cripcions a Fira d’Igualada. 
Hi col·laboren Agroigualada, 
Ecoplanter i Mesclum.
16 - 19h: Horts urbans i ven-
da de proximitat. Biblioteca 
Central d’Igualada
Jornada tècnica sobre el valor 
afegit dels productes locals, 
nocions bàsiques per fer un 
hort urbà i control de plagues. 
Acte gratuït. Cal inscriure’s 
prèviament  a aanoia.daam@
gencat.cat.  Organitza el De·
partament d’Agricultura Ra·
maderia, Pesca Alimentació i 
Medi Natural. 
17 - 21h: Activitats espor-
tives infantils. Rambla St. 
Isidre
• Minibàsquet 3 x 3 . Fes el 
teu equip i vine a la Rambla, 
les cistelles t’esperen! - Col-
labora Club de Bàsquet Igua·
lada.
• Swing de Pitch and Putt. Ini·
cia’t en el món del golf i aprèn 
una mica més aquest esport– 
Fed. Catalana de Pitch and 
putt
• Pista inflable d’Esquaix: Ex·
perimenta les primeres sensa·
cions amb una raqueta i una 
pilota d’esquaix – Col·labora 
Gimnàs Esquaix Igualada
18.30h: Inauguració de la 

902 21 00 64       info@�lnet.cat         www.�lnet.cat     www.�lnetworks.com

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes

és

és

és

BONA 
FIRA!

www.gestoriagaltes.com
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Si desea más información consulte nuestra página web
 www.mercedes-benz.es/qr

Visítenos y le instalaremos la etiqueta específica de su modelo de manera gratuita.

Nueva etiqueta de rescate gratuita.
Disponible en nuestro Taller Autorizado Mercedes-Benz.

En caso de accidente cada segundo cuenta para el rescate de los ocupantes del vehículo.

Por eso en Mercedes-Benz hemos desarrollado nuestra última innovación: las etiquetas de rescate con código QR.

Con estas etiquetas instaladas en su coche, los equipos de salvamento podrán acceder a la ficha de rescate actual de 
su modelo de vehículo con un simple escaneado del código QR, a través de un Smartphone o Tablet con conexión a 
internet. De ese modo, podrán ver de inmediato dónde se encuentran los airbags, la batería, los depósitos, los cables 
eléctricos, los cilindros de presión y otros componentes críticos para efectuar el salvamento.

Esta simple pero importante novedad hace que los equipos de salvamento desplazados al lugar del accidente ganen 
unos valiosos segundos en su lucha contrarreloj. Gracias al código QR pueden reaccionar con mayor rapidez, por lo 
que estas etiquetas pueden ayudar a salvar vidas en casos críticos.
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61a Firanoia a càrrec de les 
autoritats locals i comarcals al 
Passeig Verdaguer cruïlla car-
rer Lleida.

19 - 20h: Màster Class de 
Zumba. Rambla St. Isidre
Vine a conèixer aquest esport 

a base de balls llatins i core-
ografies!.  Col·labora Gimnàs 
Infinit
21h: Assaig a la fresca dels 
Moixiganguers d’Igualada. 
Rambla St. Isidre
Vine a veure com es prepara 
un castell, viu-ho de prop i ani-
ma’t a fer pinya!
19h: Des de divendres  a les 
7 de la tarda, fins diumenge  
a les 2 del migdia, al Gimnàs 
Esquaix Igualada Campionat 
absolut d’Esquaix.  Trofeu 
FirAnoia. 

DISSABTE 14

9.30 – 13h: Taller gratuït 
d’iniciació a la programació 
de webapps. Espai TIC (Es-
cola de Música). Guies bàsi-
ques per programar des dels 
smartphones i crear webapps. 
Es recomana portar ordinador 
i smartphone. Gratuït però cal 
inscriure’s prèviament a www.
ticanoia.cat. Organitza TIC 
Anoia.
10 – 19h: Jocs de taula a 
càrrec de El Pati. Rambla 
Sant Isidre. Activitat per a pe-
tits i grans
10 – 14h: Gimnastrada “Ciu-
tat d’Igualada” al poliespor-
tiu Les Comes. Organitza 
Club Gimnàstic Aula de Cultu-
ra Física.
10 – 19h: 1a Trobada d’Agru-
pacions Astronòmiques de 
Catalunya. Museu de la Pell 
d’Igualada.  Gratuïta i oberta 
a tothom. Inscripció prèvia a 
www.taac.cat a “Registre pú-
blic”. Ho organitza l’Agrupació 
Astronòmica de l’Anoia – As-
troAnoia.
11 – 14h: Bitlles Catalanes.  
Rambla Sant Isidre. 
Activitat per tots els públics 
Ho organitza El Club de bitlles 
d’Igualada.
11 – 13.30h: Puppets The-

atre with JCI. Rambla Sant 
Isidre. Taller de titelles en an-
glès per a nens de 2 a 12 anys 
centrat en la figura de Geroni-
mo Stilton.Ho organitza Jove 
Cambra d’Igualada.
12h: Inauguració de la mos-
tra d’artesania a la plaça de 
l’Ajuntament, Horticultura’t 
a la Plaça del Pilar, i de la 
mostra d’entitais al carrer 
d’Òdena.
17.30 – 20h: Concurs de re-
ceptes germàniques. Espai 
JCI, Rambla St. Isidre. Po-
den ser plats dolços o salats. 
S’han de presentar els plats a 
les 17:30h amb la recepta i dir 
de quina zona prové. Un jurat 
premiarà el plat guanyador.
També mostra de productes 
germànics i degustació al preu 
de 2€ el tiquet. Els beneficis 
es destinaran al Banc dels Ali-
ments d’Igualada. Activitat en 
alemany.
17h: 42è Trofeu Ramon Orga 
de Tennis Taula - Gimnàs del 

complex esportiu de les Co-
mes. Ho organitza: Club Ping 
Pong Igualada. 
18h: Partit de futbol femení 
CF Igualada - RCD Espanyol 
- Camp de Futbol de Les Co-
mes. En motiu del 60è aniver-
sari de la Penya Blanc i Blava 
d’Igualada.
18h:  Xerrada Showroom 
Igualadapps. Espai TIC (Es-
cola de música). Gratuït
Presentació de les APP igua-
ladines que triomfen al Google 
Play i a l’iTunes i les empre-
ses anoienques que les han 
programat. Presentat i dirigit 
per Ramon Costa. Organitza 
TIC Anoia.
19h : A l’estand de l’Eix Di-
agonal, degustació de ta-
pes típiques de les ciutats de 
Manresa, Igualada, Vilafranca 
del Penedés i Vilanova i la 
Geltrú, i vins de l’Anoia.
19 – 22h: Exhibició de ball 
Country. A la Rambla. Ho or-

ganitza l’associació Amics del 
Country d’Òdena.
19.30h:  Xerrada gratuïta 
“Què és la impressió 3D”. 
Espai TIC. Gratuït. Les prin-
cipals característiques i exem-
ples de maquetes i objectes 
de 3D. Presentat i dirigit per 
David Vives, de Makers Igua-
lada. Organitza TIC Anoia

DIUMENGE 15

9 – 20h: II Igualada LAN 
Party. Espai TIC. - 20€ - Pla-
ces limitades
Trobada dels amants dels jocs 
d’ordinador. Es podrà jugar a 
diversos jocs, connectar-se a 
Internet i navegar a gran ve-
locitat. Tornejos per equips, 
premis per als guanyadors, re-
gals per a tots els participants 
i moltes sorpreses. L’entrada 
inclou dinar. Normes i inscrip-
ció a www.igualadalanparty.
cat. Organitza TIC Anoia amb 
el suport del Departament 
de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada.
10h: Arribada de les pare-
lletes d’hereus i pubilles. 
Carrer del Roser. Esmorzar a 
la plaça del Rei, gentilesa de  
Pastisseria Targarona.
10 – 20 h: Primer torneig de 
futbolí FirAnoia. A la Ram-
bla de Sant Isidre. Al matí joc 
lliure per a totes les edats i a 
partir de les 4 de la tarda Cam-
pionat oficial. 
10 – 13h: Botifarrada po-
pular i activitats lúdiques - 
Parc de l’Estació Vella. Ho 
organitza la Penya Blanc i Bla-
va d’Igualada en motiu del seu 
60è aniversari.
10.30 – 14h: XXXIX Trofeu 
Fira d’Igualada de Pilota 
Basca i XVIII Memorial Lluís 
Basas en la modalitat de mà 
al frontó del Molí Nou. Ho or-
ganitza: Club Natació d’Igua-
lada.
11 – 14h: Tallers i activitats 
infantils. Rambla Sant Isi-
dre. Per a nens i nenes de 
totes les edats. A càrrec de 



El comerç 
vilanoví canvia la 
plaça Pius XII, on era 
l’any passat, pel 
Passeig Verdaguer, 
entre els carrers St. 
Josep i Esquiladors
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Anima’ns.
11h: Missa solemne. Basíli-
ca de Santa Maria. Oficiada 
per Mn. Josep Massana, amb 
l’acompanyament del Cor de 
Santa Maria. En acabar, re-
cepció de les parelletes d’he-
reus i pubilles i ofrena dels 
fruits del camp. 
11 – 19h: Passejades en ruc 
pel centre d’Igualada des 
dels estands de les Entitats 
del carrer Òdena. Ho organit-
za l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada. 
12h: Cercavila amb les pare-
lletes d’hereus i pubilles. De 

la plaça del Bruc a la plaça 
de Cal Font. Hi participen els 
gegants de la ciutat i els ge-
gantons Pia i Tomeu.  Amb la 
col·laboració de Dessota.
17h: Actuació de Bollywo-
od. Rambla Sant Isidre. Ens 
acostarem al màgic i colorit 
món de les danses de la India. 
A càrrec de Bollywood Iguala-
da.  Ho organitza la Fundació 
Vicenç Ferrer.
17 – 19h: Tallers i activitats 
infantils. Rambla Sant Isi-
dre. Per a nens i nenes de 
totes les edats. A càrrec de 
Anima’ns.

 El comerç de Vilanova del Camí 
torna a lluir-se a Firanoia

En el passeig Verdaguer, a 
l’espai entre els carrers St. 
Josep i Esquiladors, Vilanova 
del Camí tornarà a lluir el seu 
comerç. Per tercer any con-
secutiu, l’ACI i l’Ajuntament 
aprofiten la fira comercial 
d’Igualada per a mostrar-se en 
un espai comú però indepen-
dent a l’hora, i amb els seus 
propis actes. Una bona colla 
d’establiments participen a la 
fira, a la que es podrà accedir 
des de Vilanova, si es vol, en 
un “trenet” especial, al preu de 
50 cèntims.
La gran novetat del “vilashop-
ping” de Firanoia és la ubica-
ció. De la plaça Pius XII de 
l’any passat, al passeig Ver-
daguer. Aquests són els actes 
previstos:
Divendres, 13 de juny
A les 19.30 h, a l’escenari del 
Centre Comercial Vilanova. 
Actuació dansa del ventre a 
càrrec Montse Morilla profes-
sora del Centre Sweet India.

Dissabte, 14 de juny
A les 11 h, a l’estand de Sweet 
India. Taller de Tattoos de hen-
na, per a la quitxalla
A les 12 h, a l’escenari del 
Centre Comercial Vilanova, 
Actuació de Flamenc a càrrec 
de les alumnes del “Taranto” 
del Centre Sweet India.
A les 17 h, a l’escenari del 
Centre Comercial Vilanova, 
Taller de Bollywood, a càrrec 
de Sweet India.
A les 19.30 h, a l’escenari del 
Centre Comercial Vilanova, 
actuació Bollywood amb les 
alumnes de Silvia Bautista del 

Centre Sweet India.
Diumenge, 15 de juny
A les 11 h, a l’estand de Sweet 
India, Taller de Tattoos de hen-
na, per a la quitxalla
A les 12 h, a l’escenari del 
Centre Comercial Vilanova, 
actuació Bollywood infantil 
amb les més petites del Cen-
tre Sweet India.
A les 17 h, a l’escenari del 
Centre Comercial Vilanova, 
taller de dansa del ventre, a 
càrrec de Sweet India.
A les 18 h, a  l’escenari del 
Centre Comercial Vilanova, 
actuació Balls de Saló Ainhoa 
de Vilanova del Camí.
A les 19 h, a l’espai del Centre 
Comercial Vilanova, sorteig 
d’un Pack Experiències. Ad-
junta un o més tiquets de com-
pra, que sumin com a mínim 
20,00 euros, a la butlleta/es de 
la pàgina 5 o als estands par-
ticipants. Omple les teves da-
des personals i participa en el
sorteig de tres Packs Experi-
ència Wonderbox. El sorteig 
es farà al Centre Comercial 
Vilanova. Es trucarà en directe 
al guanyador/a i si no contesta 
es traurà una altra butlleta.

Orgullosos de potenciar 
una fira comarcal
En el programa de mà de la 
fira, l’alcaldessa Vanesa Gon-
zález explica que Firanoia “és 
l’esdeveniment comercial més 
important i transcendent de la 
comarca. La Fira compta amb 
un llarg recorregut històric que 
ha sabut adaptar-se als nous 
temps innovant en el seu for-
mat i sumant energies per tal 
de convertir-la en la fira de 
tots”. L’alcaldessa vilanovina 
afageix que “estem orgullosos 
de poder contribuir a potenciar 
una fira comarcal que permet 
mostrar el nostre potencial 
comercial dins i fora del nos-
tre municipi amb una marca 
pròpia, ja consolidada i que 
ens identifica com a comerç 
vilanoví: Centre Comercial Vi-
lanova”.



Un dels llibres que hi ha a la Biblioteca d’Igualada amaga una targeta de Firanoia, amb un suculent premi per a qui la trobi...
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Una de les novetats de Fira-
noia són els concursos. L’or-
ganització n’ha preparat un 
relacionat amb les xarxes so-
cials (Instagram), i un altre de 
format més clàssic, però molt 
divertit... 
No són aquests els únics sor-
tejos o concursos. A més, tam-
bé es farà el sorteig de 3.000 
euros entre tots els compra-
dors d’un cotxe a la fira, i ofer-
tes especials a les botigues 
que llueixin l’identificatiu de 
Fira Anoia 2014. Cal recor-
dar que, el proper diumenge, 
les botigues d’Igualada poden 
obrir durant tot el dia. 

Un concurs relacionat amb Instagram, i un altre més clàssic de 
trobar una targeta amagada, interessants propostes pels dies de fira

I Concurs FIRANOIA 
Instagram - #firanoia14
Firanoia és un gran escena-
ri ple de parades, estands, 
productes, visitants, espec-
tacles.... Espais, moments i 
racons que podem fotografiar 
i difondre per la xarxa. Amb 
aquesta voluntat s’organitza el 
primer concurs  “Firanoia Ins-
tagram” #firanoia14. 
Hi haurà dos premis: un pri-

mer premi a la millor imat-
ge escollida pel jurat de Fira 
d’Igualada, que serà un sopar 
per a 2 persones a Kan Bakus, 
i un segon premi escollit per 
votació popular, que serà un 
lot de vins.
Entraran a formar part del 
concurs tots aquells que pugin 
fotografies a Instagram amb 
l’etiqueta #firanoia14, i siguin 
imatges preses durant els tres 
dies del certamen.  
El concurs comença avui 13 
de juny a les 5 de la tarda i 
acaba el diumenge 15 de juny 
a les 12 de la nit. 
Es contactarà als guanya-
dors  a través d’un missatge 
a la seva fotografia. Els noms 
dels guanyadors i els finalis-
tes també es faran públics als 
comptes de Facebook i Twitter 
de Fira d’Igualada. Els gua-
nyadors s’hauran de posar en 
contacte amb l’organització al 
correu community@firaiguala-
da.org enviant la seva fotogra-
fia guanyadora amb la major 
resolució possible.
Les fotografies hauran d’estar 
fetes en el període del con-
curs. Se’n poden fer tantes 
com es desitgi, totes entraran 
en el concurs. Les fotografi-
es han de ser originals i fetes 
amb dispositiu mòbil (Android/
Iphone). La participació al 
concurs és gratuïta.
Els guanyadors s’anunciaran 
el dimecres dia 18 de juny. El 
jurat escollirà el primer premi 
i el segon se l’endurà la foto-
grafia que el dimecres 18 de 
juny a les 15h tingui més Li-
kes.
La decisió del jurat és defini-
tiva, però es reserva el dret a 
modificar la seva decisió si els 
guanyadors no contacten amb 
l’organització abans del diven-
dres 20 de juny. En aquest 
cas, es seleccionarà com a 
guanyadora la següent imatge 
amb més números de vots.

Les imatges publicades a Ins-
tagram amb l’etiqueta #fira-
noia14 podran ser utilitzades 
a les xarxes socials de Fira 
d’Igualada i per a futures cam-
panyes de promoció de Fira-
noia.

 “La targeta amagada”
Durant tota aquesta setmana, 
fins demà dissabte al matí, la 
Biblioteca Central d’Igualada 
amaga un secret. Entre les 
pàgines d’un dels llibres que 
descansen als prestatges hi 
ha amagada una targeta de 
Firanoia. L’afortunat o afortu-
nada que la trobi s’emportarà 
el premi d’un sopar per a dues 
persones a Ramon Cuadras 
Restaurant d’Igualada.
Dimarts es va donar una pri-
mera pista pel Twitter de Fira 
d’Igualada (i simultàniament 
al Facebook), i fins avui s’ha 
anat donant una pista diària.
Es podrà buscar la targeta 
amagada fins el dissabte al 
matí. Si ningú troba la targeta 
abans que tanqui la Biblioteca 
el dissabte al migdia, el premi 
quedarà desert.
Aquell qui trobi la targeta de 
Firanoia haurà de seguir les 
instruccions que hi trobarà per 
poder rebre el premi. No t’obli-
dis de seguir-nos al Twitter de 
@firaigualada per poder co-
nèixer les pistes! 

Fins demà dissabte al 
migdia es pot buscar 
una targeta amagada 
en un llibre a la Biblio-
teca de Cal Font: qui 
la trobi, tindrà premi

Després de dos caps 
de setmana d’intensa 
activitat comercial a 
Igualada, el 
proper diumenge 
les botigues de la 
ciutat tenen un 
permís especial per 
poder obrir 
durant tot el dia
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TICAnoia, l’associació per 
l’impuls TIC de la comarca, 
organitza la primera edició de 
la FiraBIT, una mostra pro-
fessional, social i lúdica vin-
culada al món de les TIC, les 
tecnologies de la informació i 
de la comunicació. Aquesta és 
una iniciativa de TICAnoia per 
acostar i difondre les tecnolo-
gies que ens permeten con-
nectar-nos a Internet i a milers 
d’aplicacions mòbil i que per 
aquesta primera edició ja té 
preparades diverses activitats 
per a tots els públics. 
FiraBIT’14 es realitzarà aquest 
cap de setmana, i és possible 
gràcies al suport del Departa-
ment de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
de Fira d’Igualada. Els actes 
es realitzaran a l’Escola de 
Música d’Igualada i inclouen 
un taller de webapps, una 
mostra d’app per a mòbils 
fetes a Igualada, una demos-
tració d’impressores 3D i una 
LAN Party per als afeccionats 
als jocs d’ordinador. 
FiraBIT neix amb l’objectiu de 
convertir-se en una mostra de 
referència en l’àmbit TIC i ser 
un punt de trobada d’empre-
ses, professionals i usuaris de 
les TIC, per tal de donar a co-
nèixer les últimes tendències, 
les empreses del sector i les 
aplicacions pràctiques de les 
TIC. FiraBIT està organitza-
da per TICAnoia, l’associació 

Demà es podrà assistir a un taller d’iniciació en la programació de webapps.

El Mercat de la 
Masuca sorteja 50 
premis entre els qui 
s’acostin a l’estand

Un taller d’iniciació 
a la programació de 
webapps, xerrades 
sobre la impressió 3D 
i les apps anoienques, 
i una Lan Party, els 
actes més destacats

Arriba la primera edició de FiraBIT, una mostra 
de les tecnologies TIC, a l’Escola de Música

anoienca que impulsa aques-
tes tecnologies a Igualada i a 
la comarca de l’Anoia. 
A continuació s’enumeren to-
tes les activitats que es realit-
zaran en la FiraBIT’14. 
  
DISSABTE 14 DE JUNY 
- Taller d’iniciació a la progra-
mació de webapps per a joves 
Dissabte 14/06/2014 9.30 a 
13.00h Escola Municipal de 
música d’Igualada Gratuït 
(prèvia inscripció a www.tica-
noia.cat) 
Aquest és un curs adreçat a 
joves (i no tant joves) que vul-
guin aprendre a crear aplica-
cions per al mòbil. En aquest 
taller es donaran les guies 
bàsiques per programar des 
dels smartphones i crear we-
bapps. L’activitat està oberta 
a tothom, no es requereixen 
coneixements previs i cal dur 
preferiblement ordinador i 
smartphone. 
- Xerrada Showroom Iguala-
dapps Dissabte 14/05/2014 
17.00h Escola Municipal de 
Música d’Igualada Gratuïta 
A Igualada es fan desenes 

d’aplicacions per a mòbils 
intel·ligents i tauletes. En 
aquesta xerrada showroom es 
presentaran les APP iguala-
dines que triomfen al Google 
Play i a l’iTunes i les empreses 
anoienques que les han pro-
gramat. Presentat i dirigit per 
Ramon Costa. 
- Xerrada: “Què és la impre-
sió 3D” Dissabte 14/05/2014 
18.30h Escola Municipal de 
Música d’Igualada. Gratuïta 
Les impressores 3D seran la 
propera revolució industrial. 
Però com són i que ens per-
meten fer? En aquesta xerra-
da s’explicaran les principals 
característiques i s’ensenya-
ran exemples de maquetes, 
objectes i eines creades grà-
cies al 3D. Presentat i dirigit 

per David Vives, de Makers 
Igualada. 

DIUMENGE 15 DE JUNY 
II Igualada LAN Party Diu-
menge 15/06/2014 De 9.00h a 
20.00h Escola de Municipal de 
Música d’Igualada 20€ - Pla-
ces limitades  Segona edició 
de la Igualada LAN Party, la 
trobada dels amants dels jocs 
d’ordinador. Es podrà jugar a 
diversos jocs, connectar-se 
a Internet i navegar amb els 
amics a gran velocitat. Hi hau-
rà tornejos per equips, premis 
per als guanyadors, regals per 
a tots els participants i moltes 
sorpreses. La entrada inclou 
dinar. Normes i inscripció a 
www.igualadalanparty.cat 

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest cap de setmana el Mer-
cat de la Masuca i l’Associació 
de Botiguers del Mercat de la 
Masuca estaran presents a la 
FirAnoia 2014 amb un estand 
específic i més de 50 premis 
per tots els assistents que es 
passin per aquest espai. 
L’estand estarà situat al Pas-
seig Verdaguer, amb les altres 
entitats i empreses partici-
pants en la FirAnoia. Es repar-
tirà informació sobre el Mercat 
i s’entregaran butlletes per 
participar en un megaconcurs 
amb més de 50 premis en joc. 
En ell hi participen 30 parades 
i botigues membres de l’as-
sociació. Hi haurà premis per 
tots els gustos, però en desta-
quen els vals de descompte i 
els lots de productes. 
Per participar-hi caldrà omplir 
les butlletes que es donaran 
a la fira igualadina, omplir-
les amb les dates personals i 
portar-les a les parades o bo-
tigues corresponents. Cada 
botiga participant farà el seu 
propi sorteig, per la qual cosa 
hi haurà diverses oportunitats 
de guanyar. Les butlletes que 
no es portin a la parada o bo-
tiga indicada no seran vàlides, 
és per això que l’Associació 
vetllarà per evitar males pràc-
tiques que puguin alterar el re-
sultat del sorteig. 
El nom dels guanyador s’anun-
ciarà a www.mercatmasuca.
cat, a partir del 3 de juliol.

Fica’t els clients a la butxaca!
GuiaAnoia.cat és una app 
per a  mòbils existents en el 
mercat (Android, ios i 
windows phone i blackbe-
rry) i tauletes. De descàrrega 
gratuïta (anant directament 
a internet) amb notícies i 
informació comercial desta-
cada del conjunt de l’Anoia. 
És una eina innovadora i 
potent de promoció econò-
mica i turística per al nostre 
territori.

Informa’t
610 424 420
93 804 24 51
info@guiaanoia.cat

Si ets un comerç t’interessarà que 
tots els usuaris de la Comarca de 
l’Anoia -i a curt termini de la resta de 
Catalunya-  puguin trobar-te amb 
una recerca, ràpida i clara, tant per 
nom comercial, sector, situació o per 
les ofertes que hi publiquis. 

Només per una quota anual de 150 
o 180€ (en funció de la categoria 
Premium o Premium plus)

Descarrega’t l’APP 
gratuïtament 

o ves a la web 
www.guiaanoia.cat
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Aquest cap de setmana en el 
marc de FirAnoia alguns dels 
productors artesans de la co-
marca agrupats sota el distin-
tiu L’Anoia del Camp a la Taula 
participaran a la mostra gas-
tronòmica i de degustació im-
pulsada pel Consell Comarcal 
amb la voluntat de fomentar i 
promocionar el producte de 
proximitat de la comarca.
A la mostra hi participen una 
vintena de productors i elabo-
radors que a més de mostrar 

Embotits de l’Anoia.

Productors 
agroalimentaris 
i cellers de la 
comarca tornen a 
ocupar la Rambla 
General Vives  

La gastronomia de la comarca, protagonista destacada a 
Firanoia amb degustacions d’aliments i vins d’aquí

i vendre el seu producte han 
elaborat uns plat degustació. 
Els visitants podran comprar 
el tiquet per 1 euro cadascun 
i tastar diferents plats; una 
broqueta de xai ecològic, mini 

hamburgueses, tàrtar de fuet,  
vaset de mató, músic amb vi 
dolç, entre altres, passant per 
un bon assortit de formatges 
o embotits acompanyat d’un 
bon vi, cava o cervesa també 
de l’Anoia. 
La mostra començarà dis-
sabte a partir de les 11 del 
matí a la zona 6 de FirAnoia 
a la Rambla General Vives 
i participaran els següents 
productors agroalimentaris: 
Cal Pepe, Can Casellas, Can 
Gibert, Can Mabres, Can Tor-
rens, Codina de Tous, Format-
geria Ancosa, Làctics la Tossa, 
Mas Buret, Mas d’en Nogués, 
Mel d’Antany i Riu de la Lla-
cuna. També hi participaran 
els cellers: Bodegas Puiggròs, 
Bohigas, Can Bonastre, Can 
Feixes, Can Grau Vell, Castell 
d’Age, Cava Gabarró, Celler 
Can Vich, Celler Grapissó, 
Pagès Entrena, Raventós 
Rosell i Torrens Moliner. I el 
cervesers artesans: Cervese-
ra artesana Tous d’Anoia, Els 
Menairons i Espina de Ferro.
Altres que també participaran 
a la zona són restaurants: Cu-

bics Restauració, Els Fogons, 
Hotel Ciutat d’Igualada, Kan 
Bakus, Ramon Cuadras res-
taurant i la UTA. 
L’Anoia, del Camp a la Taula 
és una iniciativa del Consell 
Comarcal, un projecte que 
reconeix a totes aquelles per-
sones i empreses que amb el 
seu treball diari mantenen vi-
ves les tradicions de la nostra 
terra i fan una aposta pels pro-
ductes de proximitat. L’objec-
tiu és donar a conèixer aquest 
producte artesà de qualitat 
elaborat al nostre territori. El 

Consell Comarcal promocio-
na els productes de proximitat 
amb el suport del projecte Pro-
ductes de la Terra de la Dipu-
tació de Barcelona.

Els visitants podran 
adquirir tiquets al 
preu d’un euro, i po-
der tastar diferents 
plats i vins que poden 
costar un o més ti-
quets

A la nostra comarca es produeixen bons vins, dels que en podreu fer un tastet.
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Joan Antoni Melé no és un 
banquer convencional. És el 
subdirector general de Trio-
dos Bank a Espanya, el més 
gran referent de banca ètica 
al nostre país, i vicepresident 
de la Fundació Triodos. El 
seu és un missatge esperan-
çador perquè, com ell diu, “sé 
que canviarem el món; no sé 
quant de temps trigarem, però 
sé que ho farem, entre tots”.
Melé parlarà el proper dijous 
19 de juny a les 19h al Museu 
de la Pell d’Igualada, sobre la 
importància d’educar en va-
lors per a sustentar una nova 
economia i societat, basada 
en l’ètica, la sostenibilitat i el 
desenvolupament personal. 
En aquesta xerrada, organit-
zada per l’Espai Ametller de 
Copons, espai de pedagogia 
Waldorf per a infants de 1 a 6 
anys, en Joan Antoni ens farà 
una reflexió sobre com podem 
acompanyar els nostres in-
fants i adolescents, i preparar-
los per impulsar el nou para-
digma econòmic i social. 

Fèlix Simón i Manuel Cervera, president i secretari de la Plataforma “Per una vegueria pròpia”

Dijous vinent, 
conferència del 
banquer Joan A. Melé 
sobre l’educació en 
valors

La UEA dóna suport a les reivindicacions 
de la Plataforma per la Vegueria Penedès
REDACCIÓ / LA VEU

La Unió Empresarial de l’Ano-
ia i les entitats homòlegues 
de les comarques de l’Àmbit 
Penedès (Anoia, Alt i Baix Pe-
nedès i Garraf) i les del sector 
del vi i el cava, ha donat suport 
a les últimes reivindicacions 
de la Plataforma “Per una Ve-
gueria Pròpia” (PVP), davant 
la tramitació de les noves lleis 
electoral i de governs locals 
de Catalunya.
La PVP ha demanat que 
“mentre no sigui vigent la Llei 
de Vegueries sobre la divisió 
de Catalunya en regions, el 
govern ha de tenir en comp-
te subsidiàriament els 8 àm-
bits establerts en la llei per a 
la planificació i prestació dels 
seus serveis, per tal que hi 
hagi una total correspondèn-
cia”, i, a més s’ha soŀlicitat la 
modificació de l’article 9 de la 
llei de Vegueries “per tal que hi 
sigui inclosa la del Penedès”.
Des de la plataforma han mos-
trat la seva “satisfacció de la 
resposta afirmativa de les or-
ganitzacions de caire econò-
mic de la vegueria”. Alhora, 

s’han reservat entrevistes amb 
els alcaldes de les quatre capi-
tals penedesenques per tal de 
cercar el mateix suport. Tam-
bé, el passat mes de maig, es 
van reunir al Parlament amb 
representants dels grups de la 
cambra, en concret CiU, ERC, 
PSC, PP, ICV i CUP. 
El president de la PVP, Fèlix 
Simón, ha explicat que “tot-

hom veu clar que s’ha d’acti-
var el desplegament de l’Àm-
bit Penedès. Des del partit del 
govern (CiU) se’ns assegura 
que  ja hi ha instruccions per 
redactar el pla i constituir les 
comissions, i que anirà a un 
consell de govern del mes de 
juny. Els grups de l‘oposició 
estan decidits a empènyer-lo”. 
Respecte l’esmena a la llei de 

governs locals, Simón opina 
que “també aconseguim for-
ça consens. Tots els nostres 
interlocutors la veuen clara, 
amb algun matís, que ho han 
de consultar, però que els 
sembla que no hi haurà cap 
inconvenient”, però les coses 
canvien respecte la modifica-
ció de la Llei de Vegueries. 
“Sobre la llei de vegueries s’hi 
passa de puntetes, està ador-
mida i millor no fer soroll per 
por de despertar-la”.
La qüestió principal és si s’ar-
ribarà a un consens o no en 
aquesta llei atès que hi ha 
dues posicions irreductibles: 
circumscripció única (PSC, 
ICV i CUP) o diverses circum-
scripcions, en principi les ve-
gueries (CIU i ERC). Mentres-
tant s’obre una via intermèdia 
que seria un nombre reduït de 
circumscripcions, en concret 
4, de manera que reapareix 
el fantasma de les províncies, 
però des de la PVP es dema-
na que, si aquest és el cas, no 
es parteixi l’Àmbit Penedès, 
com passa en l’actualitat (Bar-
celona i Tarragona). 
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ENGLISH &
 PÀDEL

SUMMER 2014!
de 6 a 19 anys

Per sol·licitar informació dirigiu-vos a:
info@maskpadel.com

Tel. 677 606 358
Professor nadiu d’anglès

1a Setmana
del 30/06 al 04/07
2a Setmana
del 07/07 al 11/07
3a Setmana
del 14/07 al 18/07
4a Setmana
del 21/07 al 25/07
5a Setmana
del 28/07 al 01/08
(Opcional al mes de setembre)

1 setmana                          50€
2 setmanes                        90€
3 setmanes                      130€
4 setmanaes                    170€
5 setmanes                     210 €
*10% dte al 2n germà

-Esmorzar inclòs
-Reunió informativa
19/06 a les 19.00 h 

i a les 20.00 h

Horari de 9:00 a 13:00h
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La Fundació Sociocultural 
Atlas ha fet públic un vídeo 
sota el títol “Jo també sóc 
d’Igualada” en què apareixen 
persones nouvingudes -espe-
cialment dones magribines- 
oferint aliments en un acte de 
recollida solidària d’aliments 
que va fer Plataforma per Ca-
talunya el passat dissabte da-
vant el mercat de la Masuca, 
aliments que, segons PxC, 
eren “exclussivament per a la 
gent de casa”, i a canvi dels 
quals es lliurava pa amb per-
nil, ingredient prohibit en la 
cultura musulmana. 
L’entitat, segons va explicar 
a La Veu el passat dilluns, no 
pensava fer públiques aques-
tes imatges, però finalment les 
ha difoses davant les acusa-
cions de la formació política 
identitària d’haver boicotejat el 
seu acte.
El vídeo està penjat a Youtu-
be, acompanyat de la frase 
“ATLAS, 20 anys treballant a 
fons la convivència entre cul-
tures i fent accions que calen 
pel bon funcionament de la so-
cietat. Avui més que mai ens 
reafirmem amb la nostra feina 
i diem: Jo també sóc d’Iguala-
da!”.

Una dona musulmana ofereix aliments solidaris al regidor de PxC Robert Hernando.

Demà, festes del barri de Sant Agustí

El 4D Health comença a donar les 
primeres passes amb proves pilot 

750 quilos d’aliments
La formació identitària ha ma-
nifestat, a través del regidor 
igualadí i secretari general del 
partit, Robert Hernando, que 
la convocatòria va ser “un èxit 
total” amb la recollida “de més 
de 750 quilos seran repartits 
entre necessitats amb noms i 
cognoms, entre persones au-
tòctones. Una iniciativa que 
tindrà la seva continuïtat ja 
que hi ha molta gent que ho 
està passant malament i els 
ajuts socials institucionals els 
hi donen l’esquena”.
Hernando ha responsabilit-
zat de l’acte de protesta a “la 
manipuladora ultraesquer-
rana Fundació Atles, una de 
les empreses que més factu-
ra a l’Ajuntament d’Igualada 
i que gasta els diners de tots 
en campanyes contra PxC”. 
Segons el regidor “va intentar 
boicotejar la recollida amb una 
concentració il·legal sense 
permisos, inclús arribant a ta-
llar el trànsit, amb crits, insults 
i amenaces amb cartells es-
crits en àrab o en francès”. Per 
a Hernando “ni deu milions de 
musulmanes cridant aconse-
guiran que Plataforma deixi de 
recollir aliments per a la gent 
de casa”.

Polèmica recollida solidària 
d’aliments de PxC

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest dimarts el Centre d’In-
novació per a la Simulació en 
Salut 4D Health ha dut a terme 
una prova pilot davant d’una 
vuitantena de professionals 
i representants de les princi-
pals institucions de l’àmbit de 
la salut. Els assistents a la 
jornada han pogut conèixer el 
4D Health de la mà de l’equip 
directiu del centre, i han as-
sistit a la simulació en directe 
d’un procés clínic d’alta com-
plexitat, on els professionals 
s’han enfrontat a una emer-
gència que ha començat fora 
del centre i ha continuat dins 
les instal·lacions, i que tingut 
imprevistos que els han obli-
gat a reaccionar amb rapidesa 
i eficiència. 
Entre els assistents hi havia 
Departaments d’Ensenya-
ment, Universitats i Salut de la 
Generalitat de Catalunya, CAT 
Salut, TIC Salut, Acadèmia de 
Ciències Mèdiques (i les so-
cietats que en formen part), 
diversos col·legis de professi-
onals de la salut, consorcis sa-
nitaris, universitats, hospitals i 
empreses del sector, a més 
d’institucions de la comarca i 
autoritats. La jornada ha servit 
per explicar com funciona una 
simulació, quin sistema de 
captació d’imatges i base de 
dades es fa servir, i com s’ava-
luen els participants, i també 

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte tindran lloc les 
festes del barri de Sant Agus-
tí. Els veïns han preparat for-
ça activitats, que, de fet, ja van 
començar ahir i seguiran avui 
divendres a les 8 amb el tor-
neig de futbol.
Els actes previstos per demà 
dissabte són:

11.00 a 21.00 h. II mercat arte-
sanal Sant Agustí
11.00 a 12.00 h. Degustació 
té marroquí. Col.labora Café 
Sant Agustí. II concurs de trui-
tes. Col.labora bar La Trucha.
12.00 h Cercavila. Col.labora 
Jag Instal.lacions.
13.30 h Vermutada popular i 
pica pica. Preu 1 euro.

16.30 h. Torneig d’Escacs.
17.00 h El circ de Margarito i 
Nurula. Amb la Cia i Pallassos 
Abril. Xocolatada popular.
22.00 h. Sopar i ball amb Joan 
i Josep Trio. Menú sopar: 
entrants+canapés, paella de 
peix, postres, vi o aigua. Preu 
12 euros. Col.labora Carnisse-
ria Gual.

ha servit per fer una presen-
tació general de l’equipament. 
El director del centre, el Doc-
tor Enric Macarulla, i la mà-
nager Àngels Chacón han 
insistit que el tret distintiu del 
4D Health serà la possibilitat 
de crear superescenaris que 
permetran avaluar competèn-
cies com el treball en equip i 
la relació entre professionals 
de diferents especialitats, que 
és l’àmbit on es produeixen la 
majoria dels errors humans en 
salut. L’objectiu del 4D Health 
és preparar els professionals 
perquè es puguin afrontar 
amb més seguretat als casos 
reals amb què es trobaran 
quan exerceixin la seva feina 
i millorar així la seguretat del 
pacient. 
El Centre d’Innovació per a 
la Simulació en Salut 4D He-

alth es troba situat a l’edifici 
de l’antic hospital d’Igualada, 
aprofitant les seves instal-
lacions. Recrea tot l’entorn de 
la salut aplicant un nou tipus 
de simulació centrada en el 
pacient, incideix en el treball 
en equip de diferents especi-
alitats i inclou la participació 
de l’empresa. Té per objectiu 
augmentar la seguretat i reduir 
els errors en salut a través de 
la formació i entrenament dels 
professionals en un escenari 
gairebé real. La seva posada 
en marxa ha estat possible 
gràcies al suport d’un fons 
europeu d’innovació FEDER. 
Rep el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Acadèmia de Ci-
ències  Mèdiques, entre d’al-
tres. 

Més informació 
a la propera edició

Detall de la simulació que es va fer dimarts a l’interior del 4D Health. Foto: JP

ROSICH MOTORS, S.L. 

  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  rosichmotors@bosch-bcs.com

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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El Marroc, amb gairebé 33 
milions d’habitants i un creixe-
ment del PIB superior al 5%, 
s’està convertint en un dels 
països de referència a l’hora 
de fer negocis a l’Àfrica. Com 
a porta d’aquest continent, 
s’han posat en marxa una sè-
rie d’ambiciosos plans a fi de 
beneficiar les empreses que 
apostin per aquest país.
Per donar a conèixer les opor-
tunitats existents en aquest 
mercat i els sectors que tenen 
més potencial i facilitar la seva 
introducció per part de les em-
preses catalanes, Grup Carles 
us convida a participar en el 
taller “Marroc, un país d’opor-
tunitats”, que tindrà lloc el pro-
per dia 19 de juny, de 9:30 a 
11:00 del matí. 
El taller serà impartit per l’em-
presa AMSEL, consultora es-
pecialitzada en la implantació 
d’empreses al Marroc i que 
col·labora amb la firma igua-
ladina en l’acompanyament 

Indústria tèxtil del Marroc.

Dijous vinent, acte de Grup Carles sobre 
les possibilitats de negoci al Marroc

El Banc Central Europeu ha 
dictat una sèrie de mesu-
res per dinamitzar l’econo-
mia. Després dels resultats 
aconseguits pels americans 
amb la seva política expan-
siva -han aconseguit re-
cuperar els llocs de treball 
perduts en aquests anys 
de crisi, encara que menys 
ben retribuïts- ja no que-
den massa arguments per 
seguir predicant polítiques 
d’austeritat a Europa. I més 
quan el desgavell de la des-
pesa pública no para de fer 
pujar el deute. Mario Draghi 
ha anunciat una baixada del 
tipus d’interès del 0,25 % al 
0,15 %. Molts es plantegen 
però, si amb això n’hi haurà 
prou. 
Els dipòsits i comptes d’es-
talvis seran menys rendi-
bles. Els bancs ja fa temps 
que han optat pel mercat de 
capitals per finançar-se,  i 
estan menys delirosos pels 
diners dels seus clients. I 
més quan el Banc d’Espa-
nya no vol guerres de pas-
siu. Els impositors doncs 
patiran rebaixes i hauran de 
passar-se a productes d’in-
versió més arriscats, com a 
fons o borsa, si volen més 
rendibilitat o simplement 
batre la inflació. Les hipo-
teques seran més barates, 
considerant els tipus des 
del 2011. Fins ara a cada 
baixada de tipus s’ha cor-
respost un decreixement 
en el mateix sentit de l’Eu-
ríbor. I segurament passa-
rà el mateix, encara que  
aquesta vegada la baixada 
serà menys significativa, 
donat que el valor actual de 
l’índex és només del 0,6% 
i ningú creu que l’Euríbor 
baixi per sota del 0,25 %. 
Però aquestes mesures 
haurien de significar un aug-
ment del crèdit, almenys per 
a les empreses i que això 
donés impuls a l’economia. 
Els préstecs lligats a l’Eurí-
bor  s’abaratiran i per tant 
el cost financer s’hauria de 
reduir. Probablement l’euro 
s’afeblirà enfront del dòlar 
i això ajudarà a augmen-
tar les exportacions. Si la 
moneda es fa més compe-
titiva, les empreses també, 
sempre que no hagin d’im-
portar productes de l’àrea 
dòlar. I totes les importaci-
ons d’aquesta àrea d’influ-
ència econòmica s’encarei-
xen, entre elles l’energia. 
També millorarà la prima 
de risc que, a llarg termini, 
serà un dels majors benefi-
cis que se’n derivarà. Fins 

PERE PRAT

i tot es pot pal·liar l’actual 
crisi estructural de la Unió 
Europea, que podrà emetre 
deute a cost més baix. Així 
doncs una mala notícia pels 
estalviadors, una alleuja-
ment per a les famílies hi-
potecades i una esperança 
per a l’economia de la zona 
euro. 
Però que ningú s’enganyi. 
Amb això no n’hi ha per 
gran cosa. S’haurien de 
prendre també mesures es-
tructurals que sembla que 
ningú està disposat a es-
cometre. L’alliberament del 
comerç mundial ha permès 
que hi hagi regions que han 
trobat una fórmula guanya-
dora i han sabut jugar molt 
bé les seves cartes. El mi-
llor de tots ha estat la Xina, 
que avui gairebé ja és la pri-
mera potencia mundial. Tot 
i alentir el seu creixement, 
segueix fent-ho gairebé cinc 
vegades més ràpid que Eu-
ropa i el doble que a USA. 
I és que, des de ja fa molts 
anys,  el govern xinès ha 
sabut mobilitzar les seves 
capacitats i ha creat milions 
de llocs de treball. S’ha con-
vertit en la fàbrica del món. 
Només cal veure les auto-
pistes que van als ports de 
Shanghai amb desenes de 
quilòmetres de cues de dos 
carrils amb grans camions 
carregats de contenidors, 
que després grans vaixells 
distribueixen arreu del món. 
Les xifres de les mercade-
ries exportades són espec-
taculars. 
Com diu He Weiven codi-
rector del Centre d’Estudis 
CAIT  la China cada any 
ha de crear llocs de treball 
per fer que noranta milions 
de persones passin de te-
nir una renda anual de 200 
dòlars a que aquesta quan-
titat la puguin guanyar cada 
més. Són xifres enormes, 
però que estan d’acord a 
l’escala d’un país de 1.600 
milions d’habitants, que ha 
sabut fer front a un desafi-
ament, que ací, amb més 
mitjans, hem considerat 
com una missió impossible. 
La diferència de la concep-
ció d’estats no justifica la 
nostra ineficàcia. Allà hi ha 
tants o més problemes que 
ací, però tenen molt clar a 
on van i han posat els mit-
jans necessaris. Ací, en 
canvi, ja fa molt temps que 
només sabem donar lliçons, 
predicant teories de benes-
tar que ningú sap ja com es 
podran pagar, si no s’acon-
segueix reduir l’atur.

El BCE

de les empreses catalanes al 
país, a través de delegacions 
pròpies radicades a Tànger i 
Casablanca.
Grup Carles pretén amb 
aquest taller acostar aquest 
país, mercat estratègic per a 
Europa, que ha experimentat 
en aquests últims anys uns 
resultats macroeconòmics po-
sitius i estables, gràcies a la 
modernització de la seva eco-
nomia i el seu grau d’obertura 
a l’exterior. Els assistents po-
dran explicar els seus casos 

concrets i podran consultar to-
tes les qüestions a considerar 
per invertir-hi.
L’acte, que tindrà lloc a les 
oficines de Grup Carles, és 
gratuït, però cal confirmar 
l’assistència al telèfon 938 
017 230/697 151 007 (Lídia 
Dalmases), al correu electrò-
nic  lidia.dalmases@gcarles.
com o a través del web  www.
gcarles.com.  Les places són 
limitades a la capacitat de la 
sala i s’assignaran per ordre 
d’inscripció.  

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimecres 4 de Juny, 
va tenir lloc a la Biblioteca 
Central d’Igualada, la xerrada 
que sobre el tema “La preven-
ció del delicte en la societat de 
la informació”, va impartir el Dr. 
Josep Maria Tamarit Sumalla, 
Catedràtic de Dret Penal de la 
Universitat de Lleida i Director 
del Programa de Criminologia 
de la UOC, organitzada per 
UOC Talk Alumni Igualada.
El Dr. Tamarit, va fer una 
anàlisi dels diferents models 
de prevenció, des del model 
clàssic que entén la prevenció 
com a reacció per a evitar els 
actes contra la convivència, 
i com a control social formal 
exercit per l’Estat, que és qui 
té el monopoli de la violència, 
fins el liberalisme punitiu i els 
models de prevenció situaci-
onal, de prevenció comunità-
ria, de prevenció geogràfica 
espacial i de prevenció social 

Interessant acte de la UOC sobre la prevenció 
del delicte en la societat de la informació

inclusiva.
Va analitzar també la creixent 
tolerància cap al delicte, l’aug-
ment de la por al delicte, el 
creixement de la industria de 
la seguretat, el discutit aug-
ment del punitivisme, el geren-
cialisme i la burocratització, en 
una societat en les que les TIC 
generen nous factors de risc 
com l’esquizofrènia digital o 

l’addicció a Internet.
Va esmentar diferents formes 
de prevenció: situacional, re-
gulació del comerç electrònic, 
i el coneixement i consciencia-
ció de la informació, en el qual 
l’escola és el principal factor 
de prevenció i protecció dels 
riscos a l’hora de compartir la 
intimitat, donat que els riscos 
que hi ha a Internet poden 
afectar qualsevol persona, ja 
que sovint funcionem a Inter-
net com en el mon real quan 
aquest és molt diferent. 
UOC talk Igualada, és una 
iniciativa de sessions en què 
els membres de la comunitat 
UOC i els ciutadans de la co-
marca, aporten i intercanvien 
experiències i coneixements 
sobre diversos temes interes-
sants i son obertes a tothom, 
la propera sessió és prevista 
pel mes de setembre.

Josep M. Tamarit és catedràtic de la Universi-
tat de Lleida i de la UOC.

Cursos bonificables a la delegació de l’Anoia 
de la Cambra de Comerç de Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest mes de juny s’organit-
zen nous cursos a la delega-
ció a l’Anoia de la Cambra de 
Comerç d’Igualada.
Un d’ells és sobre processos 
telemàtics de despatx i gestió 
duanera”, i es farà els dies  12, 

19 i 26 de juny. Durada: 15 ho-
res Horari: de 9 a 14 h. (Boni-
ficable).
L’altre curs és d’“operacions 
triangulars”, a Igualada, però 
en dates encara per confirmar. 
Durada: 6 hores. Horari: de 9 
a 15 h. (Bonificable).

Cal recordar que per a les 
empreses que inscriuen els 
seus treballadors als cursos 
de la Cambra i volen aprofitar 
el crèdit de formació, la gestió 
la fan ells mateixos de forma 
gratuïta. 
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El Rec.09IExperimental Sto·
res va tancar portes aquest 
dissabte 7 de juny amb més 
afluència de visitants que en 
les passades edicions, amb 
persones de tot Catalunya i de 
fora. A falta del recompte de·
finitiu, s’estima que el Rec.09 
va rebre 90.000 visitants, unes 
xifres que superen les de l’edi·
ció anterior.
El circuit del REC.09 va ser 
el més llarg de les últimes 
edicions, amb més d’un qui·
lòmetre i mig de recorregut. 
Els visitants es van repartir al 
llarg de tot el circuit, que obria 
les portes a velles adoberies 
convertides en pop up stores, 
corralons, jardins i patis interi·
ors. També va ser l’edició amb 
més marques participants, 
més de 60 marques, que van 
quedar repartides per les 35 
pop up stores instal·lades al 
barri del Rec. 
El 4, 5, 6 i 7 de juny van ser 
quatre dies intensos que van 
transformar el barri del Rec 
amb aquest nou concepte de 
retail i del shopping, que es 
va acompanyar d’una àmplia 
oferta cultural, amb una vin·
tena de concerts i música en 
directe, sessions de DJ, xerra·
des i intervencions artístiques. 
A més, el Rec.09 va proposar 
diverses zones de gastrono·
mia, repartides pel circuit: els 
bars Estrella Damm, el pop up 
paella bar, creperies, mojitos, 
sucs de fruita, gelats i també 
jardins de descans, per gaudir 
de la intensitat del barri. 
Rec.0|Experimental Stores va 
tornar a impulsar l’OFF REC, 
una proposta que ha guanyat 

Gina Serarols, amb l’alcalde Marc Castells.

90.000 persones van passar 
per les botigues del Rec.09

La plaça del Mercadona podria 
portar el nom de Jordi Savall

en nombre de visitants i d’es·
tabliments comercials inscrits. 
En aquesta edició, els comer·
ços de l’OFF REC van oferir 
descomptes, promocions i ac·
cions especials, com la platja 
del carrer Òdena, l’espectacle 
itinerant, música o tallers de 
cuina. Els comerços que van 
oferir  descomptes i promo·
cions especials, sobretot els 
establiments de moda, van 
duplicar o triplicar la seva fac·
turació, segons han declarat.
El Rec.0, que va néixer el 
2009, s’ha consolidat plena·
ment en les tres darreres edi·

cions. La barreja del shopping, 
el patrimoni i les activitats cul·
turals continua sent un format 
d’èxit. Una vegada més, l’ex·
periment de retail va comptar 
amb un fort ressò mediàtic en 
diaris, televisions i premsa es·
pecialitzada, situant Igualada 
com l’epicentre de la moda i el 
disseny durant quatre dies.
Davant de l’augment de vi·
sitants i marques inscrites al 
Rec.09 i l’èxit de l’Off Rec, els 
organitzadors “es mostren sa·
tisfets perquè l’essència del 
projecte, que és donar visibi·
litat al barri, s’ha aconseguit”.  

REDACCIÓ / LA VEU

Els grups municipals amb re·
presentació al ple de l’Ajun·
tament d’Igualada valoraran, 
en la propera sessió ordinària 
prevista per al dimarts, 17 de 
juny, la proposta de posar el 
nom de Jordi Savall a la pla·
ça de nova construcció que 
recentment s’ha obert entre 
l’Avinguda Catalunya, el car·
rer Lecco i l’Avinguda Balmes.  
Aquesta possibilitat és con·
seqüència de dos fets. D’una 
banda, una petició ciutada·
na amb múltiples adhesions, 
adreçada al consistori per la 
igualadina Gina Serarols ara 
fa més d’un any, on es dema·
nava que un carrer o plaça fos 
batejat amb el nom del músic 
Jordi Savall. I, de l’altra, l’apa·
rició d’aquest nou espai urbà 
de 6.500 m2, encara sense 
nom, a la zona Nord de la ciu·
tat. 
La iniciativa impulsada per 
Serarols ha aplegat 2.442 
signatures i el suport explícit 
de nombroses entitats i col·
lectius locals, com ara la Xarxa 
d’Igualada, l’Agrupació Coral 
La Llàntia, la Fundació Escola 
Mowgli, la Schola Cantorum, 
l’Escola Pia, les Joventuts 
Musicals d’Igualada, l’Ateneu 
Igualadí, Òmnium Cultural, la 
Fundació La Tossa de Mont·
bui, la Jove Cambra d’Iguala·
da, Fira d’Igualada i l’AUGA, 
a banda d’altres de fora de 
la comarca, com l’Abadia de 
Montserrat o l’Orfeó Català del 
Palau de la Música. La inicia·
tiva, a més, ha aconseguit les 
adhesions dels representants 
dels grups municipals, amb 
els quals la seva impulsora va 
contactar individualment per a 
buscar·ne la conformitat.  
La passada setmana, la pro·
motora de la proposta va lliu·
rar les firmes a l’alcalde de la 
ciutat, Marc Castells, que les 
va rebre amb el compromís 
de dur·les al ple del consistori. 

Serarols explica que “la idea 
va néixer a partir del treball de 
recerca del meu fill Jan, que  
en aquell  moment  estudiava  
5è de Primària a la Fundació 
Escola Mowgli, i que ens va 
fer apreciar la gran dimensió 
d’un músic d’abast universal 
com és Jordi Savall”. A partir 
d’aquí, va iniciar una campa·
nya per recollir els màxims su·
ports possibles, en la qual “ha 
estat sorprenent la reacció po·
sitiva que han tingut els igua·
ladins i les igualadines”. Marc 
Castells, de la seva banda, ex·
plica que “érem coneixedors 
d’aquesta petició ja des de fa 
mesos, però calia que la ciutat 
tingués un espai prou visible 
i prou significatiu, digne de 
portar el nom de Jordi Savall, 
fet que ara es produeix amb 
aquesta nova plaça”.  
Jordi Savall va néixer a Iguala·
da l’any 1941 i va començar a 
estudiar música quan tenia sis 
anys com a deixeble del mes·
tre Joan Just al Conservatori 
de l’Ateneu Igualadí.
Durant més de vint·i·cinc anys 
de reivindicació de la músi·
ca antiga, Jordi Savall ha re·
but nombroses distincions: 
el 1988 va ser condecorat 
Officier de l’Ordre des Arts et 
Lettres pel Ministeri de Cultu·
ra francès, el 1990 va rebre la 
Creu de Sant Jordi, el 1998 el 
Ministerio de Cultura li va ator·
gar la Medalla de Oro de las 
Bellas Artes i, des de 1999, és 
Membre d’Honor de la Kon·
zerthaus de Viena. També ha 
rebut el Premi d’Honor de la 
Fundació Jaume I (2000) i ha 
estat investit Doctor Honoris 
Causa per la Université Cat·
holique de Louvain (Bèlgica). 
El 2003 va ser guardonat amb 
la Medalla d’Honor del Parla·
ment de Catalunya i, més re·
centment, el 2012, va rebre el 
premi Léonie Sonning, consi·
derat el Nobel de la música. 
 

Dues imatges del Rec.0 i l’Off Rec, la setmana passada. Fotos: Marc Vila/Susanna Sáez.

Els col.legis de l’Anoia participaran 
demà a la manifestació de Som Escola
REDACCIÓ / LA VEU

Part de la comunitat educa·
tiva de l’Anoia es mobilitzarà 
per assistir demà dissabte 
a Barcelona, en defensa de 
l’escola catalana, de qualitat 
i per a tothom. La mobilitza·
ció, impulsada per la plata·
forma Som Escola, comptarà 
amb autocars arribats de tot 
el país. Des de l’Anoia encara 
es pot inscriure’s a l’autocar, 
que sortirà a les 16.00h. de 
la tarda de l’estació d’autobu·
sos d’Igualada. El preu  és de 
4 euros (gratuït per a menors 
de 12 anys). Es poden fer les 
inscripcions enviant un correu 
electrònic a anoia@omnium.
cat o bé presencialment al 
casal La Teixidora d’Igualada 
(c. Custiol, 10; obert de 19h. a 

22h. del vespre).
Centres escolars, entitats, 
AMPAs i ciutadania en gene·
ral estan cridat a mobilitzar·se 
en contra del trencament del 
model educatiu català, davant 
la decisió del Tribunal Supe·
rior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que obliga a cinc es·
coles catalanes a impartir en 
castellà un 25% de l’horari 
lectiu. 
La mobilització té un caràc·
ter eminentment reivindicatiu 
però també lúdic ja que s’ha 
fet una crida a les entitats de 
cultura popular (capgrossos, 
gegants, diables, falcons, 
bastoners, grups de percus·
sió, tabalers, castellers...) que 
ompliran la cercavila amb les 
seves exhibicions. 

La campanya per la mobilitza·
ció ha comptat amb el suport 
d’il·lustradors i ninotaires com 
JAP, Farreres, Pilarín Bayés, 
Jordi Borràs o KAP. Entre 
aquest els artistes igualadins 
Xavi Mula i Jordi Badia (Nom·
denoia) han realitzat cada un 
una il·lustració que es suma a 
la resta d’artistes visuals dels 
Països Catalans, mostrant el 
seu suport a la mobilització.
Diferents escoles de l’Anoia 
han fet una crida a participar 
amb pancartes a les façanes 
de les escoles. La més visto·
sa ha estat el mosaic realitzat 
pels alumnes de l’escola de 
l’Ateneu Igualadí, formant la 
paraula Som Escola. 
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Demà dissabte 14 de juny 
es portarà a terme la primera 
“Trobada d’Agrupacions As-
tronòmiques de Catalunya - 
TAAC” a Igualada. La trobada 
l’organitza l’Agrupació Astro-
nòmica de l’Anoia (AstroAno-
ia), l’Observatori de Pujalt i el 
Grup Amateur de Meteorologia 
Espacial (GAME). La trobada 
té com a objectiu posar en 
contacte diferents agrupaci-
ons astronòmiques catalanes 
per tal de saber cada u que fa 
i que ha fet l’altre, mirar de fer 
xarxa i de poder treballar en 
projectes comuns. No tan sols 
vol ser un lloc per a les dife-
rents agrupacions, si no que 
també vol ser un punt per tal 
de conèixer agrupacions i que 
aquelles persones que tinguin 
interès per l’astronomia, i no 
pertanyin a cap agrupació, tin-
guin la possibilitat de trobar el 
seu lloc.
La trobada començarà amb 
presentacions de les diferents 
agrupacions per tal de saber 
què fa i que ha fet cada una a 
la vegada de parlar dels seus 

Les agrupacions astronòmiques de 
Catalunya es troben demà a Igualada

projectes futurs. Després hi 
haurà una petita pausa per es-
morzar. Seguit de l’esmorzar 
hi haurà 3 xerrades de 45 mi-
nuts. Primer es portarà a ter-
me una xerrada sobre les mis-
sions espacials amb animals 
que portarà a terme Cosmos 
Mataró, després l’Ignasi Ribas 
(institut de Ciències de l’Espai) 
ens parlarà dels Exoplanetes i 
finalment abans de dinar es 
parlarà sobre Aurores Bore-
als a càrrec d’Astrobanyoles. 
Després de dinar hi haurà 3 
xerrades més. Una primera 
sobre radioastronomia ama-
teur a càrrec d’AstroGirona, 

una segona xerrada sobre el 
projecte GAIA a càrrec de Jo-
sep Manuel Carrasco (Institut 
de Ciències del Cosmos-UB) i 
finalment una tercera xerrada 
sobre la tradició astronòmica 
a Osona i a Catalunya. Per 
acabar es portarà a terme una 
taula rodona amb un repre-
sentant de cada agrupació per 
tal de debatre diferents temes 
de projectes de futur.
La jornada és oberta a tothom, 
però, és necessari i impres-
cindible acreditar-se a  www.
taac.cat. S’emmarca dins del 
60è aniversari del Museu de 
la Pell.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola s’ha incorporat 
des d’aquest mes de maig al 
projecte de tècnics dinamitza-
dors de Joventut compartits 
que desenvolupa el Consell 
Comarcal, després del con-
veni de col·laboració que han 
establert ambdues instituci-
ons. Els Hostalets se suma, 
així, a aquesta iniciativa del 
Servei Comarcal de Joventut 
que permet als municipis de la 
comarca disposar d’un profes-
sional especialitzat en la ma-
tèria i dedicat exclusivament 
a desenvolupar polítiques i 
programes municipals de Jo-
ventut.
Amb la incorporació dels Hos-
talets de Pierola, ja són 9 els 
ajuntaments de la comarca 
que disposen de la figura d’un 
tècnic dinamitzador de Joven-
tut compartit: Copons, des del 
2013, Carme i Sant Martí de 
Tous, des del 2012, i el Bruc, 
Calaf, Castellolí, Sant Martí 
Sesgueioles i Vallbona d’Ano-
ia des que el Consell va posar 
en marxa el projecte el 2009, 
amb el suport de la Direcció 

Nou municipis de l’Anoia ja 
comparteixen tècnics de Joventut

General de Joventut de la Ge-
neralitat.
L’increment del nombre de 
municipis que s’han anat in-
corporant a aquest progra-
ma del Consell Comarcal de 
l’Anoia és la millor mostra que 
la iniciativa és de gran utilitat 
per als ajuntaments i el col-
lectiu de joves.
Amb la incorporació dels tèc-
nics dinamitzadors de Joven-
tut els ajuntaments tenen més 
capacitat per detectar les ne-
cessitats de la població juve-
nil i poder definir noves línies 
d’actuació. També els permet 
aprofitar millor els serveis que 
ofereixen el Consell Comarcal 
i altres administracions, i te-
nen més facilitat per impulsar 
accions conjuntes entre diver-
sos municipi.
Per la seva banda, els joves 
compten amb una persona 
de referència per atendre les 
seves consultes i demandes, i 
participen en el disseny de les 
polítiques de joventut ja que 
disposen d’un interlocutor di-
recte entre les seves deman-
des i l’administració.
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El passat dijous, 5 de juny, en 
el marc de l’assemblea gene-
ral de socis de l’entitat, i per 
unanimitat va ser nomenat i 
ratificat el senyor Enric Fillat 
i Fillat com a President d’Api-
nas.
Enric Fillat i Fillat ocupava fins 
aquest moment el càrrec de 
sotspresident. La seva relació 
amb l’entitat bé marcada pels 
vincles familiars i des dels ini-
cis fundacionals, a l’any 1967. 
El seu pare Enric Fillat Blanch, 
ja havia desenvolupat el càr-
rec de President des del mes 
de febrer de 1974 i fins el mes 
de novembre de 1981.
El nomenament d’Enric Fillat 
va ser precedit per la renún-
cia de Josep Maria Planas i 
Vilella, que ha desenvolupat 
el càrrec des del dia 14 de no-
vembre de 1981 i fins el dia 5 
de juny de l’any 2014.
Al llarg d’aquests anys Apinas 
s’ha consolidat com a un refe-
rent a la comarca de l’Anoia en 
l’atenció a les persones amb 
DID (discapacitat intel·lectual i 
desenvolupament) i les seves 
famílies, en diferents àmbits.
Josep Maria Planas, que va 
estar llargament ovacionat va 
manifestar, en la seva inter-
venció,  el seu desig de provo-
car una renovació de la presi-
dència, tot pensant en el futur 
50è aniversari de l’entitat, tot 

L’assemblea d’Apinas es va fer dijous passat.

Enric Fillat, nou president d’Apinas

i mantenir el seu compromís 
amb Apinas i acceptar conti-
nuar formant part de la Junta 
Directiva com a vocal.
Així mateix es va recordar 
els inicis i els esforços que 
la Junta Directiva a anat fent 
per anar donant resposta a les 
necessitat que s’han anat ge-
nerant al llarg d’aquests anys. 
Remarcant la importància de 
la creació de la Mancomunitat 
per l’Atenció de les persones 
amb DP de la comarca de 
l’Anoia, amb 21 Ajuntaments 
adherits. Tot l’esforç per impli-
car a les administracions i els 
resultats que s’han tingut.
Així mateix va agrair la com-
petència, i la bona feina dels 
professionals que han fet pos-
sible que l’entitat haguí  cres-
cut de forma progressiva i 
responsable, assumint riscos 
que han donat un excel·lent  

resultat, en la creació i gestió 
de serveis i centres especialit-
zats.
L’assemblea general de socis 
d’Apinas va acollir amb mos-
tres de gratitud les paraules 
del President sortint, així com 
el compromís de treball del 
nou President i la Junta Di-
rectiva sorgida en aquesta as-
semblea. És la següent:
President : Enric Fillat i Fillat. 
Vicepresidenta: Anna Ravell 
i Corbera. Secretari: Jordi 
Dalmau i Ribalta. Tresorera: 
Carme Sales i Pastor. Vocals: 
Josep Maria Planas i Vilella, 
Jordi Garcia i Altesa, Josep 
Ribas i Alegre, Fernando Mora 
i Domene, Maria Enriqueta 
Solé i Roca, Sonia Caellas i 
Dot, Isabel Lopez i Moreno, 
Maria Dolors Arnau i Fernàn-
dez. 

REDACCIÓ / LA VEU

Endesa ha retirat, tractat i ges-
tionat 830 tones de residus 
durant el 2013 a la Catalunya 
Central. Es tracta de deixalles 
de tot tipus, derivades de dife-
rents obres de manteniment i 
de millora de la xarxa elèctri-
ca que la Companyia realitza 
a les comarques de l’Anoia, el 
Bages, el Berguedà i Osona. 
La mesura és conseqüència 
de la progressiva implantació 
del Sistema de Gestió Am-
biental i dels seus procedi-
ments.
Del total de material proces-
sat, més de 165 tones són de 
ferralla, aïlladors, runa, cable-
jat elèctric, pals de formigó, 
paper i plàstics, entre d’altres; 
mentre que al voltant de 665 
tones corresponen a resi-
dus especials, com oli aïllant, 
emulsions d’aigua amb oli i 
transformadors.
El tractament de bona part 
d’aquests residus s’ha dut a 
terme en instal·lacions espe-
cífiques que la Companyia té 
habilitades a tal efecte a la 
subestació Congost, ubicada 
al terme municipal de Manre-

Endesa retira i gestiona 830 tones de 
residus a l’Anoia i comarques de l’entorn

CASAL GENT GRAN / LA VEU

El dijous passat varem comp-
tar amb les dues diputades de 
l’Anoia, que ens representant 
en el Parlament: Maria Senser-
rich i Guitart per CIU, d’Iguala-
da i Alba Vergés i Bosch per 
ERC,  també  d’Igualada. To-
tes dues ens van explicar com 
ho veuen i com ho viuen, pel 
fet de ser dones i com funcio-
na des de la seva perspectiva 
el nostre Parlament.
La Maria va fer un repàs histò-
ric del mateix Parlament, dei-
xant constància de que és dels 
més antics del món. Quedant 
constància de que Catalunya 
ja tenia una visió molt moder-
na de com calia administrar un 
país, i quin ha estat el paper 
de la dona al llarg dels temps.
Les dues diputades van ex-
plicar el seu dia a dia, on van 
afirmar el seu orgull per ser 
diputades representant la co-
marca de l’Anoia, i més en un 
moment tant transcendental.
Després d’explicar detalls de 
funcionament, en que deien 
que la major part de feina que 
fan no es visualitza als mit-
jans, doncs entre comissions 

Xerrada de les diputades de 
l’Anoia al Casal del Passeig

de tota mena, els Plens, ela-
borant lleis,  atenent persones 
que van a demanar o ha expli-
car les seves problemàtiques 
personals, empresarials, etc. 
I van remarcar la gran feina 
que tenen recorrent tota la co-
marca en les activitats i ges-
tions de cada municipi. En fi, 
fer funcionar tota la maquinà-
ria d’un Parlament al nivell de 
qualsevol país o estat modern.
Com que el que ens interessa-
va era escoltar què en pensen 
i com funciona, des de la seva 
visió, varen anar desgranant la 
feina i les condicions. La con-
solidació de la vida familiar, 
és el que menys està previst, 
recordant que els Parlaments 
d’arreu, fins fa pocs anys, no-
més eren homes...  
Per acabar es va generar un 
diàleg entre els assistents a la 
tertúlia, en que van sortir tota 
mena de preguntes, on es va 
mostrar un interès especial 
pel moment actual, i la impor-
tància d’estar informat, és per 
això que les tertúlies del Casal 
volen donar l’oportunitat de 
conèixer i apropar els temes 
d’interès als ciutadans. 

Alba Vergés i Maria Senserrich, durant la xerrada al Casal.

Nous cursos d’alfabetització 
del Consell Comarcal

REDACCIÓ / LA VEU

La setmana passada es van 
lliurar els diplomes dels cursos 
d’alfabetització en català orga-
nitzats pel Pla de Ciutadania i 
Convivència del Consell Co-
marcal amb la col•laboració 
dels ajuntaments de Calaf, 
Hostalets de Pierola, Masque-
fa, Sta. Margarida de Montbui 
i Vilanova del Camí. Gairebé 
un centenar d’alumnes han 
assistit als cursos destinats a 

persones que no estan alfa-
betitzades en la seva llengua 
d’origen o bé que desconeixen 
l’alfabet llatí. 
El projecte té com a objectius 
promoure la iniciació en la 
lectura i l’escriptura en català 
per facilitar la possibilitat que 
l’alumnat accedeixi als cursos 
de català del CNL, augmentar 
la seva capacitat de participar 
en la vida social i col•lectiva i 
la seva comprensió crítica. 

sa, al Bages. Aquestes infra-
estructures estan equipades 
amb un seguit de comparti-
ments amb contenidors espe-
cífics degudament etiquetats 
d’acord amb la naturalesa de 
cada residu, a més d’un ma-
gatzem tancat per a residus 
especials. Des d’aquests con-
tenidors, els residus es lliuren 
als corresponents gestors es-
pecialitzats per al seu aprofita-
ment o la seva eliminació con-
trolada quan no és possible la 
seva reutilització. 
Aquesta gestió acurada i es-

pecialitzada de residus és fruit 
de la política ambiental d’En-
desa que, entre els seus trets 
característics bàsics, destaca 
una clara aposta per la soste-
nibilitat com a projecció d’una 
empresa de futur. S’ha efec-
tuat seguint els procediments 
estipulats de la Companyia 
amb la voluntat de contribuir 
en la millora contínua del pro-
cés, mitjançant transportistes 
habilitats a tal efecte i amb 
destinació final a gestors au-
toritzats per l’Agència de Re-
sidus de Catalunya.  
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Dissabte passat dia 7 es va 
celebrar la primera trobada 
d’extreballadors de l’empre-
sa Vda. De J. Biosca Riera. 
Aquest acte, al qual van as-
sistir més de 200 persones, es 
va realitzar a l’Hotel Canaletes 
de la nostra ciutat i va ser molt 
emotiu i satisfactori, ja que es 
van retrobar companys i com-
panyes que durant molts anys 
havien compartit el lloc de tre-
ball en una de les empreses 
més importants de la comarca, 
en la qual, a part d’unes bones 
relacions laborals, s’elaborava 
un producte de qualitat àm-
pliament reconegut nacional i 
internacionalment: Escorpion. L’acte va consistir en una dinar a l’Hostal Canaletas.

Trobada de més de 200 extreballadors 
de Vda. de J. Biosca (Escorpión)

Mestral i Montclar organitzen un 
sopar solidari a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El Despatx d’Arquitectura de 
Pere Puig ha estat seleccionat 
per als premis FAD d’arqui-
tectura amb l’edifici del Cam-
pus Motor Anoia de Castellolí. 
L’edifici projectat per l’equip 
de l’arquitecte igualadí Pere 
Puig ha estat una de les 35 
obres seleccionades d’entre 
les 381 que ha valorat el ju-
rat dels premis FAD, un dels 
guardons més prestigiosos de 
l’Estat. 
El Campus Motor Anoia és un 
equipament del Consell Co-
marcal de l’Anoia destinat a 
la innovació, la formació i la 
recerca especialitzada en el 
món del motor, l’aeronàutic i 
les energies renovables que 
va obrir les portes el passat 
mes de desembre al munici-
pi de Castellolí. Per a projec-
tar l’edifici del Campus Motor 
Anoia, l’equip d’arquitectes es 
va inspirar en el món del mo-
tor i també en els laboratoris 
on s’investiguen tecnologies 
avançades. 
Es tracta d’un edifici lluminós, 
imponent però a la vegada 
sobri, que transmet imatge 
de modernitat gens ostentosa 
i que es pot veure fàcilment 
des del peu de l’autovia A2 a 
l’alçada de Castellolí. 
Per a la construcció de l’ex-
terior es va utilitzar l’alumini i 
l’acer inoxidable que, no no-
més donen una forta persona-
litat a l’edifici, sinó que també 
permeten minimitzar-ne el 
manteniment. Els acabats in-
teriors són de color blanc per 
tal d’afavorir el rendiment lu-
mínic i també per què els cli-
ents que hi realitzen esdeveni-
ments puguin adaptar-lo més 
fàcilment a la seva imatge cor-

L’arquitecte igualadí Pere Puig, opta 
als prestigiosos premis FAD

porativa. 
Els premis FAD d’arquitectu-
ra i interiorisme estan convo-
cats per l’associació Foment 
de les Arts Decoratives, una 
entitat privada, independent i 
sense ànim de lucre amb més 
de cent anys d’història que té 
com a objectiu promoure el 
disseny i l’arquitectura.  
Enguany els premis FAD ar-
riben ja a la 56a. edició. En 
aquesta edició han estat con-
siderades 381 obres d’arreu 
de l’Estat Espanyol i Portugal, 
de les quals 25 has estat de-
clarades com a finalistes i 35 
seleccionades. Tot i que les 
obres seleccionades, com és 
el cas del Campus Motor Ano-
ia, no tenen opcions de resul-
tar guanyadores, la selecció 
de l’obra ja suposa un reconei-
xement i un mèrit indubtable 
donat l’alt nivell del guardó. 
La cerimònia d’entrega dels 
premis FAD tindrà lloc el di-
jous 3 de juliol al Disseny Hub 
Barcelona dins de la quarta 

edició del FADfest, l’esdeveni-
ment que uneix tots els premis 
de disseny del FAD i que tin-
drà lloc a Barcelona del 25 de 
juny al 10 de juliol de 2014. 

El Despatx d’Arquitectura 
de Pere Puig 
El despatx d’arquitectura de 
Pere Puig va ser fundat a 
Igualada fa 30 anys. Ha pro-
jectat gran quantitat d’edificis 
arreu de Catalunya i també 
a l’estranger. A Igualada, ha 
executat diferents edificis pú-
blics, com ara el Museu de Cal 
Granotes, el Pavelló esportiu 
de Vilanova del Camí i el pont 
de Fàtima. També ha tirat en-
davant projectes de restaura-
ció d’edificis patrimonials com 
l’edifici fabril La Igualadina Co-
tonera. 
Actualment està construint el 
complex cultural Montàgora a 
Santa Margarida de Montbui. 
La seva tasca professional ha 
rebut més de trenta premis i 
guardons. 

L’edifici del Campus Motor Anoia, a Castellolí.

REDACCIÓ / LA VEU

Ja a principis de curs, Mont-
clar va organitzar un acte a les 
seves instal·lacions per tal de 
celebrar el 40è aniversari de 
Mestral i Montclar. A l’acte van 
assistir diverses autoritats, fa-
mílies i professionals del sec-
tor de l’educació. En canvi, 
ara és Mestral el que ha or-
ganitzat un sopar solidari per 
tal de clausurar la celebració 
d’aquest aniversari.
L’esdeveniment va tenir lloc 
el dia 5 de juny al restaurant 
Sesoliveres d’Igualada. Tot 
va començar amb la recep-
ció dels convidats i un còctel 
de benvinguda en una de les 
sales contigües del hall i del 
restaurant. Posteriorment, en 
Jordi Viladrosa, en qualitat de 
director de Mestral, ens va di-
rigir unes paraules fent espe-
cial menció al 40è aniversari 
de les escoles. També ens va 
parlar l’Eusebio, entrenador 
del Barça B. Ja per acabar els 
parlaments inicials, es va pro-
jectar un video il·lustratiu del 
projecte al qual anirien desti-
nats els beneficis de l’acte.
El sopar va transcorre amb 
normalitat, moltes rialles i 
anècdotes. En acabar, l’Ar-

mando Zorita (president de 
l’AMPA) va fer un parlament 
sobre l’aniversari que allà es 
celebrava. També vam gaudir 
d’una rifa solidària que la va 
protagonitzar en Jordi Quin-
tana de Radio Igualada,  on 
els premis eren aportacions 
d’esportistes i d’altres col·
laboradors de l’esdeveniment. 
Entre els regals podíem trobar 
una raqueta del Feliciano Ló-
pez, una samarreta del Barça, 
algunes joies proporcionades 
per Joieria Llucià, Buffs que 
ens va portar en Roger Roca, 
una samarreta del Jordi Vila-
doms, roba Hollister, llibres 
facilitats per papereries i dis-
tribuïdores comercials catala-
nes i molts més regals rebuts 
de manera totalment altruista 
per diferents personalitats del 
món de l’esport i la cultura.
Cal recordar que tot el que 
es va recaptar amb el sopar i 
amb la rifa aniran a parar ínte-
grament als projectes Etimoé 
i Makoré. Aquests projectes 
consisteixen en la creació 
d’un parell d’escoles a Costa 
d’Ivori i són coordinats per la 
fundació Impuls, organització 
molt vinculada a la Institució 
Familiar d’Educació.

Activitats a l’Espai pels Somnis
REDACCIÓ / LA VEU

Després d’un mes de maig 
farcit d’activitats al Casal Au-
togestionat d’Igualada, ja ha 
començat la programació del 
mes de juny.
Es va iniciar divendres, 6 de 
juny, a amb una xerrada del 
fotògraf i il·lustrador Jordi Bor-
ràs. Borràs és un reconegut 
fotoperiodista català que ha 
treballat, sobretot, retratant els 
moviments socials catalans. 
és un fotògraf de carrer i, per 
això, molts cops ha patit en la 
pròpia pell la repressió policial 
o les amenaces del poder. 
Al llarg del mes, el Casal obri-
rà els divendres a la tarda-
vespre. També participarà a 
la manifestació en defensa 
de l’escola en català el dia 14 
de juny i en la celebració de 

St.Joan. I, el 27 de juny, es ce-
lebrarà el dia de l’alliberament 
gai, lèsbic i bisexual. 
Totes aquestes activitats són 
gratuïtes i promogudes des de 
l’assemblea del Casal. Des de 
l’Espai aprofiten, doncs, per 
animar a totes aquelles per-
sones amb inquietuds a fer 
propostes i a participar activa-
ment del Casal. Els dies 15 i 
29 de juny, a les 18.30 hores, 
es realitzaran assemblees.
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PVP recomanat a la Península i les Balears per a Honda Civic 5 Portes 1.4 i-VTEC Comfort: 14.000 € incloent-hi IVA, transport, impost de matriculació, 
aportació del Concessionari i marca, 1.500 € de sobretaxa per l’usat (antiguitat mínima de 3 mesos) i Pla PIVE 5. Oferta subjecta a finançament 
d’un import mínim de 7.000 € a un termini mínim de 24 mesos a través d’Honda Bank GmbH S.E. Consulteu les condicions al vostre Concessionari. 
Subjecta a aprovació de l’entitat financera. *5 anys de garantia (3 anys d’original + 2 d’extensió de garantia mecànica) sense límit de km, segons 
condicions contractuals a consultar a través de la Xarxa de Concessionaris Oficials Honda. Pintura metal·litzada i despeses de matriculació no inclosos. 
Oferta vàlida aquest mes, subjecta a vigència del Pla PIVE. www.honda.es. Consum mixt (l/100 km): 3,6 - 6,6. Emissions CO2 (g/km): 94 - 155.

NOU CIVIC TOURER
PERQUÈ LA BELLESA NO ÉS NOMÉS A L’EXTERIOR

Deixa’t seduir pel disseny atractiu i esportiu del Nou Honda Civic Tourer. 
A més, l’interior et sorprendrà per l’espai ampli i versàtil, pensat  
per adaptar-se al teu ritme de vida:

•		Maleter amb una capacitat de càrrega de 624 litres, líder en el seu segment,  
i màxima flexibilitat interior.

•		Gamma	disponible amb motor dièsel 1.6 i-DTEC amb Earth Dreams Technology, ofereix  
un increïble consum de només 3,6 l/100 km i unes emissions de CO2 molt reduïdes, 
motiu pel qual està exempt de l’impost de matriculació.

•		Sistema de Suspensió Adaptativa a l’eix posterior per proporcionar  
un excepcional confort de marxa.

NOVA GAMMA CIVIC DES DE 14.000 €

Motor-Tech.
Ctra. Manresa-Berga, km 0,600. Tel. 938 77 28 17*. SANT FRUITÓS DEL BAGES. BARCELONA. - Ctra. Vic a Olot, km 3. Tel. 938 86 21 99*. VIC. BARCELONA.
*Contacti amb nosaltres per a més informació i sol·licitud de prova.



VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El secretari d’Habitatge i Millo-
ra Urbana del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, Carles 
Sala, va presentar a finals del 
mes de maig la  campanya 
conjunta per potenciar el co-
merç de proximitat i premiar 
els clients sota el lema “Com-
prar al barri té premi”. Aquesta 
és la quarta campanya que es 
duu a terme en aquest sentit 
i s’ha aconseguit ampliar el 
nombre de municipis partici-
pants fins a 23 (de tot Cata-
lunya) i la col·laboració d’un 
total de 1.479 comerços. 
Aquesta serà la segona edi-
ció en la que participa Vila-
nova del Camí  i en aquesta 
ocasió ha sumat la complicitat 
de 33 establiments locals, del 
Casc Antic i del Camp del Rei. 
L’Ajuntament aporta a la cam-
panya, que es farà del 2 al 22 
de juny arreu de Catalunya, 24 
lots que consisteixen en una 
visita guiada pel Parc Fluvial i 
l’entorn natural de la serra de 
Collbàs, la visita a l’exposició 
de fòssils ubicada a Can Mus-
cons, un DVD promocional del 
municipi i un àpat per a dos 
persones. 
23 dels 24 lots seran sortejats 
entre els clients de cada un 
dels municipis participants a 
la campanya i el darrer lot es 
sortejarà entre els comerci-
ants del municipi de Figueres.
A banda d’aquests lots (que 
ha preparat l’Ajuntament) es 
sortejarà un altre lot amb pro-
ductes i serveis que han apor-
tat els comerços locals adhe-
rits a la campanya. Un pack 
que guanyarà una persona de 
Vilanova del Camí, que hagi 
realitzat les seves compres en 
qualsevol dels establiments 
participants entre el 2 i el 22 
de juny.
Promoció del comerç buit
Des de l’Ajuntament, amb la 
voluntat d’ocupar locals buits 
del municipi,  i així dinamitzar 
la zona comercial del casc 
antic, ha optat per habilitar un 
local del carrer Major, (concre-
tament el número 54) com a 
centre de la campanya. El lo-
cal, cedit gratuïtament pel seu 
propietari, servei com a sala 
d’exposició dels lots que es 
sortejaran arreu de Catalunya 
inclòs el de Vilanova del Camí. 
També s’ha muntat una petita 
exposició fotogràfica amb ins-
tantànies de la festa de l’edició 
de l’any passat que va aplegar 

més de 1500 persones.
Participació de les entitats co-
mercials 
El sorteig dels lots es farà dis-
sabte 28 de juny en el decurs 
de la Festa del color i les ta-
pes organitzada per l’Associa-
ció de comerciants del Mercat 
de Sant Hilari i de l’ACI.  Els 
paradistes del mercat oferiran 
al públic les seves tapes varia-
des amb productes frescos de 
mercat i els comerços de l’ACI 
s’ocuparan de la part lúdica 
de la festa amb una mostra 
del comerç local, exhibicions 
i tallers. L’esdeveniment, que 
l’any passat va tenir molt bona 
acollida, acabarà amb una 
sessió de DJ que s’allargarà 
fins a la mitjanit.
La campanya “Barris antics: 
molt per descobrir, molt per 
oferir”  forma part de la Xarxa 
de Barris amb Projectes, dins 
el Pla de barris que impulsa 
la Generalitat de Catalunya, 
entre la qual es troba el mu-
nicipi de Vilanova del Camí. 
L’any 2007 es va crear aques-
ta Xarxa de Barris amb Pro-
jectes per impulsar l’intercanvi 
d’experiències entre els ajun-
taments que desenvolupessin 
un pla de barris. L’any 2009 es 
va posar en marxa la subxar-
xa de nuclis antics que va co-
mençar a treballar la dinamit-
zació del comerç de proximitat 
en tractar-se d’una prioritat 
compartida per tots aquests 
nuclis. L’objectiu és recuperar 
la centralitat comercial dels 
nuclis antics perquè tornin a 
ser el seu referent social.
Comprar al barri té premi
Des de l’any 2011 es fan les 

campanyes de barris antics 
i aquesta, que és la quarta, 

33 comerços vilanovins participen en una campanya per 
potenciar el comerç de proximitat

tindrà lloc entre el 2 i el 22 de 
juny en els municipis esmen-

tats.  La Generalitat aporta el 
suport necessari per unificar la 
imatge de la campanya i fer-
ne difusió. Les persones que 
comprin en les botigues adhe-
rides a la campanya participa-
ran en el sorteig de diversos 
regals que van des de vals 
de descompte fins a entrades 
per fer visites guiades a llocs 
d’interès dels municipis parti-
cipants.
Les localitats on es durà a 
terme la campanya són les 
següents: Besalú, Centelles, 
el Vendrell, Figueres, l’Arboç, 
la Bisbal d’Empordà, la Pobla 
de Segur, la Selva del Camp, 
Llagostera, Lleida, Mollerus-
sa, Roda de Ter, Sant Feliu de 
Codines, Sant Hipòlit de Vol-
tregà,  Sant Pere de Torelló, 
Sant Quintí de Mediona, Sol-
sona, Torelló, Tortosa, Ullde-
cona, Vic i Vilanova del Camí.

Tècnics i regidors vilanovins durant l’acte de presentació de la campanya
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El bon temps i els bons ali-
ments van acompanyar dissab-
te una nova edició de la Festa 
Viu la tapa! Una tarda comple-
tament estival al parc fluvial que 
va tornar a servir de marc per 
aquesta trobada gastronòmica 
i lúdica. En total les 9 entitats 
que participaven a la festa van 
arribar a servir més de 2500 ta-
pes. Des de la regidoria de Cul-
tura senyalen que la ubicació 
al parc és ideal i que l’escenari 
natural va acabar de donar una 
ambientació molt agradable. 
L’alcaldessa vilanovina Vanesa 
González ha fet una valoració 
molt positiva de la festa que 
com subratlla té una llarga tra-
jectòria i ha atribuït l’èxit a l’en-
trega de les entitats vilanovines 
que “aporten lo millor d’elles 
mateixes”.
Després que l’any passat la 
festa s’hagués de traslladar a 
la plaça de Can Papasseit, per-
què havia plogut els dies previs 
i el parc fluvial estava enfangat, 
aquest any l’activitat ha tornat a 
l’entorn natural i el marge del riu 
s’ha tornat a confirmar com una 
ubicació idònia. A més, aquest 
any s’han organitzat les para-
des i les taules d’una manera 

que convidava al caliu i la con-
versa, un dels aspectes que es 
té més en compte i que es va-
lora més positivament, ja que la 
festa és sobretot un espai per a 
una trobada veïnal distesa. 
Un altre dels aspectes molt ben 
valorats aquest any ha estat la 
participació dels 3 grups vilano-
vins Palomita de Pastora, Son 
del Aire i Rockside que van to-
car molt bé i van tenir molt pú-
blic pendent de les actuacions. 
L’actuació musical es va fer co-
incidir amb el sopar de tapes i 
segons González “va ser un 
encert”. 
L’alcaldessa afirma que un any 
més han recollit els suggeri-

El bon temps i l’entrega de les entitats, 
clau de l’èxit de la festa Viu la tapa!

ments de la Comissió de Fes-
tes i de les entitats participants 
perquè sempre hi ha aspec-
tes a millorar. En aquest sentit 
ha obert les portes també a la 
participació d’altres entitats del 
municipi en properes edicions, 
perquè encara podrien ser mol-
tes més les que se sumessin a 
la festa. Tot i així entén que als 
clubs esportius, per exemple, 
“els enxampa tot just a final de 
temporada i amb molts com-
promisos i aquesta festa re-
quereix un treball intens i força 
dedicació en els preparatius”. 
D’aquí que hagi tornat a agrair 
el temps de tots els qui es van 
posar el davantal.

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diumenge tin-
drà lloc la Rookie Trail, la cur-
sa de muntanya per parelles 
que es realitzarà pel terme 
municipal montbuienc. La Ro-
okie Trail és organitzada per 
les empreses JocNet i Tannot 
i compta amb la col·laboració 
de l’Espai de Salut i Esport 
Mont-aQua i de l’Ajuntament 
de Montbui. 
Es duran a terme dues curses 
infantils –una de 1.200 metres 
per als infants nascuts entre 
el 2002 i el 2004- i una altra 
de 1.800 per als nascuts en-
tre 2005 i 2006. Tammateix 
es farà una Caminada de 6’5 
quilòmetres i també una cursa 
de muntanya de 6’5 quilòme-
tres i una altra de 13 quilò-
metres. Des de l’organització 
s’han confirmat ja més de 200 
inscrits, que es podrien incre-
mentar durant els propers dies 
i també el mateix diumenge, 
dia de la prova. Hi haurà tres 
categories: masculina, feme-
nina i mixta, pel que fa a les 

dues curses de 6 i de 13 qui-
lòmetres. 
Els preus d’inscripció per a 
aquesta prova és de 19 eu-
ros per parella (9’5 euros per 
persona). La inscripció (adult 
individual) a les curses té un 
preu de 13 euros, mentre que 
la inscripció a la Caminada té 
un preu de 8 euros. La parella 
infantil té un preu d’inscripció 
de 8 euros (4 per persona) i 
l’individual infantil 7 euros. Les 
inscripcions realitzades durant 
aquesta última setmana tin-
dran un recàrrec de 5 euros 
pels adults i de 2 euros pels 
infants
Els socis de Mont-aQua tenen 
un preu especial de 17 euros 
la parella (adults).
Els participants a la Rookie 
Trail disposaran de servei de 
massatges, dutxes i spa al 
centre Mont-aQua, una sa-
marreta tècnica, una bossa 
amb obsequis, entre d’altres.
Per a més informació podeu 
contactar amb l’adreça rooki-
etrail@gmail.com

Aquest diumenge es celebra la 
Rookie Trail, cursa de muntanya 
per parelles

MONTBUI / LA VEU

La piscina d’estiu de Montbui 
encetarà la nova temporada, 
finalment , aquest proper dis-
sabte. Obre portes un dels 
serveis més ben valorats pels 
montbuiencs i també pels ciu-
tadans d’altres municipis de la 
comarca, que utilitzen l’equi-
pament lúdico-esportiu. La 
piscina d’estiu montbuienca 
continua essent avui en dia un 
referent a la Conca d’Òdena. 
Els 12.000 metres quadrats 
que conformen l’espai inclo-
uen, a més de dues piscines, 
diferents zones de pícnic, àre-
es de jocs, el bar-restaurant i 
també els corresponents ves-
tidors. La piscina central té un 
disseny modern, uns acces-
sos de tipus “platja” i compta 
amb diferents nivells de pro-
funditat.
Enguany l’empresa que ges-

tiona aquest servei municipal 
és Bàsic Ona Natació, que va 
guanyar el concurs de licita-
ció corresponent. La piscina 
estarà oberta tots els dies de 
l’estiu i cal recordar que té uns 
dels preus més econòmics de 
la comarca. A més, hi hau-
rà diferents abonaments per 
temporada o per mesos i tam-
bé preus especials per a famí-
lies, nens, jubilats i persones 
discapacitades. Durant tota la 
temporada de banys es duran 
a terme nombroses activitats 
paral·leles a la piscina com 
ara cursos de natació i acti-
vitats aqüàtiques. La vessant 
lúdica, però, continuarà sent 
la principal característica d’un 
equipament que és, des del 
1999, el millor refresc de l’es-
tiu per a molts veïns i veïnes 
de Montbui.  

La piscina d’estiu de Montbui 
obre portes aquest dissabte

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Aquest dimarts, 10 de juny, la 
secció local d’Esquerra a Vila-
nova del Camí va convocar una 
roda de premsa per informar 
sobre com encara l’any restant 
abans de les eleccions munici-
pals de 2015.
La compareixença, amb la pre-
sència del regidor Xavier Ber-
múdez i part del grup d’Esquer-
ra, va agrair en primer lloc els 
bons resultats d’Esquerra a Vi-
lanova en les recents eleccions 
europees, on els republicans 
van esdevenir segona força, 
amb 570 vots. Seguidament, 
Xavier Bermúdez va anunciar 
que no optaria a la reelecció 
com a cap de llista de la for-
mació per a 2015. Es tracta, va 
dir, d’una decisió presa ja l’any 
2007, abans de presentar-s’hi 

per primer cop, ja que “la polí-
tica ha d’estar en mans de pro-
jectes col·lectius, no personals. 
Vuit anys són suficients per 
a que algú aporti el millor que 
pot, i he tingut la sort de rebre 
el suport del meu grup i el dels 
votants per poder complir-los. 
Ara, toca deixar pas a noves 
persones, i em poso a la seva 
disposició”.
Sobre les eleccions municipals 
de 2015, Esquerra proposa 
una candidatura anomenada 
Som Vilanova. Segons Bermú-
dez, “tots els grups es queixen 
que, amb tantes candidatures, 
l’Ajuntament resulta ingoverna-
ble. Nosaltres hem decidit mou-
re fitxa, i posar sobre la taula 
quins principis bàsics poden 
servir de punt de trobada amb 
altres partits i amb persones 

independents. Ara, cal veure si 
els altres s’hi interessen o bé 
posaran per davant els seus 
interessos”. Aquests principis 
s’articulen en un manifest, que 
constituirà l’eix d’acció de la 
candidatura i inclou mesures 
per impulsar una participació 
ciutadana activa en la política 
municipal. Esquerra, segons 
Bermúdez, posarà la seva ex-
periència a disposició d’aquest 
projecte polític, que “no té res 
a veure amb crear una marca 
blanca o amb cridar indepen-
dents per omplir llocs d’una 
llista, sinó que es tracta d’arti-
cular una alternativa seriosa de 
govern”.
El manifest es pot llegir i s’hi pot 
donar suport a internet, a www.
somvilanova/wordpress.com.

ERC Vilanova del Camí proposa una candidatura 
transversal per a les properes municipals

www.carretilles.com
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MONTBUI / LA VEU

L’espai cultural de Montbui, 
Mont-Àgora, acollirà a partir 
del proper curs quatre aules 
de format gran i un espai po-
livalent de despatx que seran 
utilitzats pels alumnes de l’es-
cola Garcia Lorca, situada a 
menys de 10 metres del nou 
equipament. Durant els dar-
rers tres mesos els operaris 
de l’empresa Inbisa Construc-
ción han realitzat els treballs 
d’adequació d’aquestes noves 
aules, que ja es poden veure. 
A dia d’avui s’estan realitzant 
tasques de pintura dintre de 
les aules, que ja estan plena-
ment conformades i pràctica-
ment a punt. En total l’actua-
ció s’ha realitzat a la primera 
planta de Mont-Àgora, en una 
superfície de 357 metres qua-
drats.
Les obres, que es van adjudi-
car a Inbisa Construcción per 
365.000 euros pretenen do-
nar resposta a una necessitat 
peremptòria de l’escola Gar-
cia Lorca. L’ampliació d’una 

a dues línies havia provocat 
que el pati del centre s’anés 
omplint de mòduls prefabri-
cats durant els darrers cursos, 
ubicant-se aquests en els es-
pais comuns del centre. Com 
explica l’alcalde Teo Romero 

Les noves aules de l’escola Garcia Lorca, 
a Mont-Àgora, a punt

“les obres estan molt avança-
des i de cara al curs vinent els 
alumnes i mestres de l’escola 
podran disposar d’aquestes 
noves instal·lacions, dignes i 
adequades”. 

JORBA / LA VEU

L’ajuntament de Jorba ja ha 
preparat i ha posat a punt, un 
any més, el servei de piscina 
municipal. Situada a les afores 
del poble, a mig camí entre els 
nuclis de Jorba i de Sant Ge-
nís, la piscina de Jorba es tro-
ba alçada en un petit turonet 
a l’anomenat Pla del Puig, fet 
que li aporta unes condicions 
climàtiques i d’entorn natural 
excepcionals. És característi-
ca d’aquest espai la suau brisa 
que sempre hi bufa, amb el qual 
es pot gaudir plenament del sol 
i de la fresca, sense tenir mai 
sensació de xafogor. 
L’espai està acompanyat d’una 
immillorable accessibilitat, sen-
se cap semàfor per a arribar-
hi, amb un bon aparcament, 
i compta també amb equipa-
ments complementaris com el 
camp de futbol, amb el qual hi 
ha possibilitat d’entreteniment 
per a tothom durant la jornada 
d’estada a la piscina. Per altra 
part, a diferència de les grans 
piscines de la comarca, hi ha  
aforament força limitat de per-

sones, amb el qual es gaudeix 
d’un ambient molt familiar i du-
rant un horari molt ampli, des 
de les 11 del matí fins les 8 de 
la tarda. Els caps de setmana  
7 i 8 i 14 i 15 de juny ja estarà 
oberta, i de forma continua du-
rant tota la setmana a partir del 
21 de juny.
Una altra de les novetats 
d’aquest any serà el nou ser-
vei de bar, que serà ofert per 
part del cuiner Joan Carles 
González, especialista en cui-
na tradicional casolana, i una 
de les persones que van crear 
i va ser el cuiner de l’empresa 
Cal Misó, de menjars preparats 
d’Igualada. Els abonaments de 
temporada, tant l’individual com 
el familiar, que són la forma 
més avantatjosa i econòmica 
de gaudir d’aquest servei ja es 
poden adquirir a les oficines de 
l’ajuntament de Jorba, carrer 
Major número 2, els matins de 8 
a 15 hores, el dimarts a la tarda 
de 16:30 a 18:30 h i els dijous 
de 16 a 18 hores. Podeu trobar 
la informació completa del ser-
vei i els preus a www.jorba.cat

Obertura del la piscina de Jorba 
amb nou servei de bar

Aula del MontAgora a punt d’acabar
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LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha instal·lat unes 
noves bústies de correus al 
barri de les Garrigues. Aques-
ta actuació, prevista en el 
pressupost municipal d’en-
guany, ha suposat una inver-
sió de 16.141,59 €.
Les noves bústies, que co-
mençaran a funcionar a partir 
del 14 de juny, estan situades 
a l’entrada al barri i per col·-
locar-les s’ha habilitat la zona. 
Fa uns anys l’Ajuntament ja va 
instal·lar unes bústies al costat 

del Local Social però, amb el 
pas del temps, van patir un fort 
deteriorament. Per això, era 
molt necessari tirar endavant 
aquesta actuació.
Cal dir que des de l’administra-
ció local s’han fet gestions, en 
diverses ocasions, amb Cor-
reus perquè realitzés el repar-
timent a les diferents finques 
de la zona però no s’han mos-
trat disposats a oferir aquest 
servei. Les claus de les noves 
bústies es poden passar a re-
collir a l’Ajuntament, de dilluns 
a divendres, de les 8 del matí 
a les 3 del migdia. 

L’Ajuntament instal·la unes 
noves bústies de 
correus al barri de les Garrigues

ÒDENA / LA VEU

Un any més arriba aquesta 
època en què nuclis, barris i 
carrers d’Òdena com el del 
Raval d’Aguilera i Sant Ber-
nabé,  el barri de Sant Pere, 
Pla de la Masia i Sant Ramon, 
barri de la Font, carrer de la 
Guixera i barri de Santa Olga, 
tornaran a omplir-se de festa 
amb tota mena d’activitats.
Aquest diumenge 15 de juny 
enceta la temporada el Raval 
d’Aguilera i Sant Bernabé que 
celebrarà la seva particular 
festa Major. 
El programa previst és a les 

10.30h Tirades lliures de Bit-
lles Catalanes, a les 12 Missa 
i en acabar coca i cava per a 
tothom. Seguidament a les 
12.30h tindrà lloc l’espectacle 
d’animació infantil amb Can 
Cantem i clourà la celebració 
un dinar de soci.
El president de l’associació 
de veïns, Francesc Esteban, 
convida a tots el veïns i veï-
nes a participar activament de 
les activitats organitzades per 
l’associació de veïns i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Òdena. 

Amb la Festa del Raval 
d’Aguilera i Sant Bernabé 
Òdena enceta les festes dels 
nuclis, barris i carrers

LA POBLA DE C. / LA VEU

La piscina municipal de la 
Pobla de Claramunt obrirà la 
temporada d’estiu el 21 de 
juny i s’allargarà fins al 14 de 
setembre. Els abonaments ja 
es poden fer a l’Ajuntament, 
en horari d’oficina, de dilluns a 
divendres, de les 8 del matí a 
les 3 del migdia.
L’equipament estarà obert de 
dilluns a diumenge, de les 11 
del matí a les 7 de la tarda. 
Quant als abonaments de tem-
porada, poden ser individuals 
o familiars i els preus depenen 
de si s’està o no empadronat 
al municipi. Les famílies nom-
broses o monoparentals em-
padronades al poble tenen un 
preu més reduït i caldrà que 
acreditin aquesta condició en 
el moment de fer l’abonament.
També es poden treure abo-
naments de 10 entrades. Els 
nens i nenes fins a 5 anys po-
den entrar gratuïtament però 
caldrà que vagin acompanyats 
dels pares o d’una persona 
que hagi pagat l’import de la 

seva entrada o tingui l’abo-
nament individual o familiar, i 
en serà responsable a tots els 
efectes.
Del 30 de juny al 25 de juliol la 
regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament organitzarà els cursets 
de natació. Les inscripcions 
ja es poden fer a les oficines 
municipals i els preus són: 50 
€ per als que tinguin l’abona-

ment de la piscina i 60 € per 
als que no el tinguin. Els hora-
ris seran: de les 5 a les 6 de la 
tarda per als infants de 3 anys; 
de les 6 a les 7 de la tarda i de 
les 7 de la tarda a 8 del vespre 
per als nens i nenes a partir de 
3 anys; i de les 8 a les 9 del 
vespre per als adults. La final 
es farà el divendres 25 de ju-
liol.

La piscina municipal de la Pobla de Claramunt 
obrirà les portes el 21 de juny

LA POBLA DE C. / LA VEU

El mes de juny la Pobla de 
Claramunt s’omple d’activi-
tats. Aquest cap de setmana, 
el dissabte 14 de juny a la tar-
da s’inaugurarà una exposició 
de puntes al coixí i manuali-
tats i el diumenge 15 de juny 
al matí es farà la Trobada de 
Puntaires, que arribarà a la 
catorzena edició. 
La inauguració de la mostra, 
que organitza la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament, tindrà 
lloc a les 6 de la tarda a la Sala 
Municipal d’Exposicions. Com 
cada any, es podran veure els 
treballs de les alumnes dels 
tallers de manualitats, sota la 
direcció de la Maria Hernán-
dez, i de puntes al coixí, que 
tenen com a professora l’Anna 
March. 
Les dones que van a les clas-
ses de manualitats han elabo-
rat diferents peces amb goma 
Eva, com les conegudes fo-

fuchas o adornaments nada-
lencs. També es podran veure 
escultures, safates, centres de 
taula, caixes i marcs. Els tre-
balls de puntes al coixí esta-
ran marcats pel color, amb un 
aire de modernitat. Hi haurà 
coixins, quadres i altres crea-
cions elaborades amb la tècni-
ca dels boixets. Com a nove-
tat, es podrà veure un quadre 
pintat i, al costat, la reproduc-
ció en puntes al coixí.
Aquesta col·lecció artesanal 
es podrà visitar fins al diumen-
ge 29 de juny. L’horari de vi-
sites serà de dilluns a dissab-
te, de les 6 de la tarda a les 
8 del vespre, i el diumenge, 
de les 12 a les 2 del migdia. 
Les classes de manualitats, 
organitzades per la regidoria 
de Benestar Social, es fan els 
dilluns, de les 3 a les 6 de la 
tarda, i les de puntes al coixí, 
que organitza l’Associació de 
Puntaires, es fan els dimecres 

i els dijous, de 3/4 de 10 a 3/4 
de 12 del matí. Les dues acti-
vitats es fan al Local Social de 
l’Ateneu Gumersind Bisbal.
La Trobada de Puntaires es 
farà el diumenge 15 de juny a 
partir de les 10 del matí i fins 
a 2/4 de 2 del migdia al nucli 
antic. Aquesta activitat l’orga-
nitzen l’Associació de Puntai-
res del municipi i la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament. 
És previst que hi participin 
més de 200 puntaires de di-
ferents localitats d’arreu de 
Catalunya, com Òdena, Ca-
laf, Molins de Rei, Olesa de 
Montserrat o Santa Coloma 
de Cervelló. S’obsequiarà la 
puntaire de més edat de la Po-
bla i de fora i la puntaire més 
jove de la trobada i se sorteja-
ran diversos regals. També es 
donarà esmorzar per a totes 
les puntaires i un record de la 
trobada.

Exposició de puntes al coixí i manualitats i 
XIV Trobada de Puntaires, a la Pobla

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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MONTBUI / LA VEU

Davant la imputació de Teo 
Romero, alcalde de Santa 
Margarida de Montbui, per 
presumpte ús irregular de fons 
públics al Fons Català de Co-
operació al Desenvolupament, 
tal i com va detectar l’Oficina 
Antifrau, ERC demana que 
Romero dimiteixi de la Vice-
presidència del Fons.
Durant la darrera Assemblea 
General del Fons del passat 
28 d’abril, el PSC va comu-
nicar per escrit que en Teo 
Romero delegava les seves 
funcions executives de la Vi-
cepresidència en l’Ajuntament 
de Sant Boi, en lloc de dimitir 
del seu càrrec. Aquest fet ge-
nera confusió i allarga la situ-
ació d’interinitat, car aquesta 
delegació ha esdevingut un 
pedaç i no una solució defini-
tiva.
Creiem que el Fons ha de 
substituir Romero el més avi-
at possible en el transcurs 
d’una Assemblea General ex-
traordinària, que serveixi per 
comunicar a l’opinió pública i 
als ens locals socis el rebuig 
de la cooperació municipalista 
a aquest cas de males pràcti-
ques en el presumpte mal ús 
de fons públics.
Així mateix, ERC vol refermar 
el seu suport al Fons Català 
de Cooperació per a resol-
dre adequadament aquest 

assumpte. En aquest sentit, 
creiem necessari que el Fons 
Català de Cooperació al De-
senvolupament elabori un pla 
d’acció fins les properes elec-
cions municipals. Per mantenir 
el suport social dels ens locals 
i la ciutadania en general amb 
la cooperació al desenvolupa-
ment i la solidaritat internaci-
onal, tot explicant les accions 
que es duen a terme en l’àmbit 
de la cooperació municipal.
Des d’ERC creiem que és fo-
namental restablir la presèn-
cia pública i el prestigi de la 
cooperació davant l’opinió pú-
blica, en un moment on certes 
males pràctiques, molt excep-
cionals i gens representatives, 
perjudiquen greument la bona 
feina que es fa des del sector 
de la cooperació i la solidaritat 
internacional.

ERC demana la dimissió de 
Teo Romero del Fons Català de 
Cooperació pel Desenvolupament

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El diumenge passat 8 de juny 
l’Associació Tatanka va prepa-
rar el 2on festival de cançons 
en llengua de signes amb la 
col.laboració de l’ Ajuntament 
de Vilanova del Camí.
Aquest acte de gran expecta-
tiva i suport per part del públic 
en general es va poder gaudir 
a les 18.00 hores al Centre Cí-
vic del Barri de la Pau, c/Verge 
del Cap 26 i de forma gratuïta 

per donar accés a tothom de 
gaudir de les cançons d’una 
manera diferent, no com es-
tem acostumats, per via audi-
tiva sinó de manera visual.
Recordem la ben rebuda en el 
Primer festival i petites mos-
tres en: Saló de la Infància, 
cap de Setmana Solidari, i al 
1er Concert Solidari de Tatan-
ka per les protectores, sorti-
des als refugis...
En aquest concert vam gaudir 

2n Festival de cançons en 
llengua de signes de Tatanka

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El col·lectiu de gestió i ser-
veis de l’EAP Vilanova, per 
segon any consecutiu, va po-
sar un punt d’informació per 
presentar la seva cartera de 
serveis a la Marató de Sang 
que es va fer, amb molt d’èxit, 
el passat 23 de maig a Can 
Papasseit. Les infermeres de 
l’Equip van aprofitar la partici-
pació del CAP en aquest acte 
com a inici de les activitats 
previstes per a la Setmana 
sense Fum. Es va preparar 
un vídeo infantil i una petita 
xerrada per explicar als més 
petits els efectes nocius del 
tabac.
El vestíbul del CAP va acollir 
durant tota la setmana una 
taula informativa, en la qual 
diversos professionals van 
oferir material informatiu i 
consells sanitaris relacionats 
amb el consum del tabac. 
També es va fer difusió de les 
activitats previstes i es van 
explicar els perjudicis del ta-
bac a través de la pantalla in-
formativa del centre i del blog 
de l’EAP.

Concurs de dibuix
Amb el lema “Per què fa mal 

el tabac?” es va convocar el 
primer Concurs de dibuix de 
la Setmana sense Fum. El 
jurat estava format per pro-
fessionals de medicina, infer-
meria i d’atenció al ciutadà. El 
divendres 6 de juny, el Dr. Da-
vid Navarro, director de l’EAP 
Vilanova del Camí, va lliurar 
els premis als nou guanya-
dors del Concurs.
Els premis es van establir en 
tres categories:
- 1r i 2n d’educació primària: 
Lucía Hernàndez Canales, 
Emelisa-Simon Caetano Fer-
nandes i Pablo López Holga-
do.
- 3r i 4t d’educació primària: 
Viktorija Grusinaite, Gianna 
Riba Bravo i David Vivancos 
Alamillo.
-5è i 6è d’educació primària: 
Cecilia Calvo Castillo, Judith 
Fei Gonzàlez Ramos i Hafsa 
Achour.
L’Equip d’Atenció Primària de 
Vilanova del Camí vol agra-
ir la participació de tots els 
infants i la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, la Farmàcia Casas, el 
diari La Veu de l’Anoia i els 
Laboratoris Abbott.

Vilanova del Camí s’implica 
per lluitar contra el tabac 
durant la Setmana sense Fum

Carretera Igualada - Sta. Coloma de Q. km 5,7
Tel. 938 096 181 / Fax 938 096 304

SANT MARTÍ DE TOUS

+ informació:

Tel. 938 096 181 (oficina Tous) - Tel. 606 390 580 (Frederic Claramunt)

CAMPANYA CEREALS 2014
A partir del dilluns dia 9, 

tindrem magatzems oberts 
per a la recepció de cereals a IGUALADA

A les instal.lacions de:
PRODUCTOS AGRÍCOLAS MACASA, S.L.

C/ Alemanya, 10 Polígon Industrial “les Comes”
Darrere la benzinera de Petromiralles.

de cançons individuals, duos 
i grupals i en un ampli reper-
tori que des de fa mesos els 
alumnes de llengua de sig-
nes estan preparant amb la 
supervisió de la seva mestra 
Roser Vilà. La sala va quedar 
plena només iniciar el festival 
amb una asistencia d’unes 70 
persones i entre elles moltes 
persones sordes que es van 
desplaçar de la comarca per 
gaudir del festival.
A continuació algunes de mol-
tes de les cançons que es van 
gaudir amb els seus intèrprets:
Cançó contra la violència de 
gènere: ¡Ai! Dolores, de Re-
incidentes, interpretada per 
José Luis Gea.
Whith or whithout you, de U2, 
interpretada per Isabel Ruiz i 
Isabel del Río.
Tú recuerdo, de Chambao 
amb Ricki Martin, per Tonyi 
Lobato;
Qué bonita la vida, de Dani 
Martín per Maribel García...

Les cançons de grup s’uneix 
també:
Maldito Duende de Héroes del 
Silencio: Ricard Bisbal,
Sense tú de Terapia de Shock: 
Lluc i Cora Brunet (5 i 6 anys)
Una convidada molt especial: 
Gemma Esquer.
Des de Tatanka esperem que 
fós del vostre agrat i disfrutes-
siu tal com ho van fer tots els 
assistens i participants. Fins la 
próxima.
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Anoia Sud  

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Piera inau-
gura la remodelació del Camí 
Romeu i ho fa amb una boti-
farrada popular a la nova zona 
de pícnic. El camí Romeu 
comprèn una zona que uneix 
el nucli urbà amb els barris de 
Sant Jordi, La Grua, Can Bo-
nastre i Can Claramunt. 
Un cop obert el nou camí al 
trànsit i finalitzat el projecte 
d’adequació d’una nova zona 
de pícnic situat dins d’aquest 
mateix tram viari, conegut pels 
pierencs com a Camí Romeu, 
l’Ajuntament convida la pobla-
ció a la inauguració del Camí 
Romeu el pròxim diumenge 
15 de juny a les 10 del matí. 
Aprofitant que, en un parc del 
barri de Sant Jordi, proper al 
camí s’hi ha adequat una bar-
bacoa i bancs configurant una 
nova zona de pícnic, els as-
sistents a l’acte podran gaudir 
d’una botifarrada amb pa amb 
tomàquet.

Abans, però, tindrà lloc la 
tradicional tallada de cinta i 
els parlaments que requereix 
qualsevol acte d’aquestes 
característiques, en la qual 
l’equip de govern presentarà, 
a tall d’explicació, en què han 
consistit les obres i quin ha es-
tat l’objectiu perseguit.
L’objectiu d’aquesta convo-
catòria és donar-la a conèi-
xer a la població, tot desitjant 

veure-hi reunits pierencs i pi-
erenques, representants de 
les associacions del municipi, 
usuaris habituals d’aquesta 
carretera i del tram per a via-
nants, que des de fa uns me-
sos ja han pogut apreciar els 
canvis en l’àmbit estètic, més 
comoditat en el seu ús i, so-
bretot, major seguretat per a 
tothom.

Inauguració del Camí Romeu i zona de 
pícnic a Piera

PIERA / LA VEU

El diumenge 15 de juny co-
mença la 3a temporada del 
mercat de la fruita de dolça de 
Piera. Les regidories de Salut 
i de Comerç promouen aquest 
producte, d’una qualitat i unes 
característiques que el fan 
molt saludable pel lloc on es 
conrea. 
Arriba de nou la temporada de 
la fruita dolça, i amb aquesta 
el mercat que ofereix la millor 
fruita dels pagesos pierencs. 
Principalment, el préssec de 
La Fortesa és la peça de fruita 
que té més adeptes segons el 
paladar dels clients del mer-
cat. També s’hi pot trobar altre 
tipus de fruita dolça com els 
nespres o les cireres.
Al costat de la rotonda, on ac-
tualment ja s’està construint el 
nou edifici del Centre d’Atenció 
Primària de Piera, una desena 
de productors exposaran cada 
diumenge, de 9 a 14 hores, el 
seus productes, collits i por-
tats al mercat directament de 
l’arbre. El préssec de la For-
tesa i altres fruites dolces del 
nostre municipi creixen en un 
clima suau i les pluges abun-
doses durant la primavera i la 
tardor, els vents poc freqüents 
i les hores de sol en una terra 
profunda i franca i amb un alt 
contingut en calcària. Aquests 
factors són decisius a l’hora 
de determinar les caracterís-
tiques pròpies de les fruites 
FORDAL: coloracions molt 
intenses, uniformes i brillants, 
textures fortes i compactes, 
adequat contingut en glúcids i 

aromes excel·lents.
Enguany, el mercat també 
comptarà amb altres activitats 
que es faran de forma simultà-
nia. Diumenge a les 12 h s’in-
augurarà el mercat amb una 
ballada de sardanes conduïda 
per membres de l’Agrupació 
Sardanista de Piera. En aca-
bar, es presentarà al públic 
assistent i clientela de les pa-
rades el programa previst per 
a aquesta nova temporada de 
mercat. Els qui hi vagin acom-
panyats dels més petits de la 
casa, podran gaudir amb l’in-
flable que hi haurà prop del 
Parc Montmar.
Tothom qui vulgui degustar 
i apreciar la fruita pierenca, 
pot apropar-se tots els diu-
menges d’estiu fins al 14 de 
setembre a l’avinguda de la 
carretera d’Igualada. Setmana 
rere setmana podrà consultar 
al web municipal les activitats 
reservades per als clients del 
mercat.
A part de l’Ajuntament de Pie-
ra, donen suport a aquesta ini-
ciativa la Diputació de Barce-
lona, el Consell Comarcal, les 
entitats ADV FORDAL Fruita 
Dolça i Producció Integrada.

Comença la 3a temporada de 
mercat de la fruita dolça

PIERA / LA VEU

Aquest dissabte, a les 18.30 
hores, l’Enric Magoo tanca la 
programació d’espectacles 
infantils del 2n trimestre de 
2014, al Teatre Foment de Pi-
era, organitzats per al regido-
rIa de Cultura.
L’Enric Magoo és un mag es-
pecial. No us deixeu enganyar 
pel seu clàssic vestit de frac i 
el barret de copa. Sota aques-
ta capa de seriositat s’amaga 
tot un il·lusionista expert en els 

diferents tipus de màgia i ple 
d’humor. Entrades anticipades 
al Teatre Foment i a taquilla 
el mateix dia de l’espectacle. 
Preu: 3 €.

Dissabte, espectacle per als 
infants: Mag màgia

PIERA / LA VEU

Els alumnes de tercer de l’Es-
cola Creixà i l’EA Apiària han 
visitat la seu consistorial en 
aquest darrer trimestre de curs 
per conèixer-ne el funciona-
ment i els serveis. 
Els alumnes van gaudir d’una 
visita guiada per les oficines 
municipals on se’ls va expli-
car el funcionament d’aquesta 
administració i els serveis que 
s’ofereix a la ciutadania.
Els alumnes de l’Escola Creixà 
van ser rebuts pel segon tinent 
d’alcalde, Josep Llopart,  al 
qual li van fer arribar les seves 
preocupacions i preguntes so-
bretot del seu entorn més pro-
per: el barri de Can Canals. El 
Sr. Llopart va recollir la petició 

d’instal·lar un aparcament de 
bicicletes dins de l’escola i en 
breu es donarà pas a aquesta 
actuació.
Els alumnes de l’EA Apiària van 
poder fer les seves preguntes a 

Creixà i Apiària visiten l’Ajuntament

l’alcalde Jaume S. Guixà sobre 
el passat i present del seu man-
dat i sobre els projectes que ac-
tualment s’estan duen a terme, 
com les obres del futur del Cen-
tre d’Atenció Primària

Important 
empresa de 

comunicació 
de l’Anoia

 Necessita incorporar immediatament 

 

COMERCIAL
Requisits:
Autònom
Cotxe propi
Oferim:
Formació
% sobre objectius
Telèfon mòbil
Flexibilitat horària i organitzativa

Interessats enviar el CV a :
comercial628@gmail.com 

Ref. Comercial

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat



39
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
13 de juny de 2014Comarca

Anoia Sud  

CAPELLADES / LA VEU

A partir d’ara la Biblioteca 
El Safareig ja tindrà logotip, 
dissenyat per la capelladina 
Anna Costa Sanjosé.
Aquest logotip, amb uns clau-
dàtors, representa l’espai de 
silenci i recolliment que carac-
teritza una biblioteca, amb uns 
continguts culturals i d’entrete-
niment.
En aquest sentit, divendres 
es farà la segona edició dels 
Contes de Sempre Cantats, 
de la mà de la capelladina 
Angélica Garzás. Divendres 
passat la Caputxeta Vermella 
va portar molts nens i mares 

al terrat. Aquesta setmana, el 
terrat tornarà a acollir noves 
històries i música, en aquesta 
ocasió amb el Flautista d’Ha-
melí i la Ventafocs. 
D’altra banda també cal des-
tacar que el proper dimarts 
17 de juny es farà una xerra-
da sobre viatges a càrrec de 
Montse Corral. Serà a partir 
de dos quarts de set. A més a 
més, com que l’estiu és l’èpo-
ca en què hi ha més viatges, 
des de la Biblioteca també es 
farà un espai amb moltes pro-
postes de llibres de viatges 
per a diferents destins i ten-
dències variades.

La Biblioteca El Safareig 
estrena logotip

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte 14 de juny es 
farà a Capellades una nova 
edició de les Botigues al Car-
rer, organitzada des de Cape-
llades Comerç.
La novetat d’enguany és que, 
al coincidir amb el Dia de la 
Música, des de l’Escola de 
Música de Capellades s’am-
bientarà diferents espais de 
la vila amb actuacions. Així 
es distribuirà per Capellades 
diferents grupets de música 
que tocaran i cantaran i a més 
a més la banda passarà pels 
carrers animant el matí.
Simultàniament, les botigues 
adherides a Capellades Co-
merç trauran parades al car-
rer.

La propera activitat de Cape-
llades Comerç serà el dissab-
te 26 de juliol, amb una nova 
edició de la Nit del Comerç, 
que tant bona acollida ha tin-
gut en els darrers anys.

A Capellades aquest dissabte 
Botigues i Música al Carrer

CAPELLADES / LA VEU

La Coral Xeremell farà el seu 
concert de fi de curs aquest 
divendres 13 de juny a les 8 
del vespre al Teatre La Lliga 
de Capellades.
Els petits cantaires posaran 
en escena “Rebel·lió a la cui-
na”, la cantata que han estat 
assajant aquests darrers me-
sos per estrenar com a con-
cert de fi de curs davant els 
pares i públic assistent.

Concert de fi de curs de la Coral 
Xeremell

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte a dos quarts 
d’una del migdia s’inaugurarà 
a Casa Bas una mostra amb 
les pintures de l’artista cape-
lladí Juan Sabuquillo.

Les seves pintures alegres i 
coloristes es podran veure fins 
al 29 de juny els dissabtes i 
diumenges de 12 a 14 i de 19 
a 21 hores.

Nova exposició de pintures a 
Casa Bas

MIRALLES / LA VEU

 Diumenge tindrà lloc una 
nova edició de l’Aplec al cas-
tell de Miralles. A les 7 del matí 
sortirà la Caminada popular 
des del Castell de Miralles per 
anar fins a l’ermita romànica 
de Santa Maria de la Roque-
ta i les poques restes del seu 
castell.
Es tracta d’una caminada 
d’unes tres hores de dificultat 
baixa, per camins ben marcats 
però amb una mica de desni-
vell.
El preu és de 3€ (esmorzar in-
clòs) Cal apuntar-se a l’Ajun-
tament, al 93 808 03 01, al 636 
344 115 o a st.m.miralles@
diba.cat
A les 10 del matí començarà 
la Botifarrada popular (3 eu-
ros i inclou beguda) i cap a les 
11, espectacle per a tots els 
públics, a càrrec de la compa-

Diumenge, Aplec al Castell de Miralles

nyia Xarop de Canya  “17:14, 
La crida dels Jocs”. El capità 
de miquelets Jaume   Bus-
quets,  capitanejat pel Diputat 
Antoni Berenguer, us allistarà i 
prepararà  per aconseguir una 
tropa de miqueletes capaç de 

posar fi al Setge de Barcelona.
Amb el suport del Departa-
ment de Cultura de la Genrali-
tat de Catalunya
A les 12 del migdia començarà 
la missa solemne a l’església 
romànica del Castell.

MASQUEFA / LA VEU

El passat dissabte, 7 de juny, 
l’agrupació del PSC de Mas-
quefa va presentar en un acte 
senzill i emotiu el seu candidat 
a les eleccions municipals del 
2015, Daniel Gutiérrez.
L’acte, que va tenir una assis-
tència d’unes 70 persones, va 
comptar amb la presència de 
diversos alcaldes i alcaldesses 
d’altres poblacions com Daniel 
Vendrell dels Hostalets de Pie-
rola o Susanna Mèrida de Sant 
Sadurní d’Anoia.
La presentació va estar dirigida 
per l’ex-alcaldessa de Masque-
fa i ex-diputada al Parlament 
Teresa Estruch que va descriu-
re la figura del nou candidat.
A continuació va parlar Xavier 
Amor, alcalde de Pineda de 
Mar i President de la Federació 
de Municipis de Catalunya. Va 
destacar la joventut, regenera-

ció i transparència de Daniel 
Gutiérrez. El va presentar com 
el canvi que necessita Mas-
quefa.
A continuació es va emetre un 
vídeo on un grup de persones 
parlaven de la part més huma-
na del Daniel Gutiérrez. Final-
ment, va arribar l’hora del can-
didat. Va iniciar el seu discurs 
agraint a totes les persones 
que han fet possible aquest 
acte. El seu equip, els seus 
amics i la seva família.
Va continuar explicant perquè 
havia pres la decisió. Entre 
d’altres va destacar la neces-

sitat de formar una alternativa 
progressista i social demòcrata 
davant del govern de dretes i 
conservador del municipi. Tam-
bé va destacar el potencial de 
la societat civil masquefina. I 
finalment va afegir per la capa-
citat de sumar per construir el 
canvi a Masquefa.
Posteriorment va desglossar 
els seus principis i valors on 
destaca tot allò relacionat amb 
la governança oberta i els seus 
tres principis: participació, col-
laboració i transparència. Com 
va comentar, bàsic pels govern 
del segle XXI.
#HiHaAlternativa, que és el 
lema d’aquesta campanya, va 
ser l’eix de l’última part de la 
presentació. Daniel Gutiérrez 
va convidar als assistents a 
escollir i triar: entre la fatiga o 
l’energia; entre un govern de 
pre-crisi o el futur coherent

El PSC de Masquefa presenta el seu candidat

INTENSIUS D’ANGLÈS
·PROFESSORS NADIUS
.NENS, JOVES I ADULTS

·CURS ESPECÍFIC PER L’EXAMEN DEL 
FIRST CERTIFICATE DEL DIA 25 DE JULIOL

INTENSIUS D’ANGLÈS
·PROFESSORS NADIUS
.NENS, JOVES I ADULTS

·CURS ESPECÍFIC PER L’EXAMEN DEL 
FIRST CERTIFICATE DEL DIA 25 DE JULIOL

www.centreangles.com - C/ÒDENA 26-28, 1r - IGUALADA     93 8044554
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EL BRUC / LA VEU

Aquest passat cap de setma-
na s’ha celebrat la quinzena 
edició de la Festa de Timbaler, 
i després de la bona acollida, 
any rere any, els organitzadors 
i consistori ja afirmen que s’ha 
consolidat com a alternativa 
pel que fa a festes populars i 
tradicionals de Catalunya.
Tot i coincidir amb el pont de 
la segona pasqua –festa a la 
capital i àrea metropolitana- i 
un temps de ple estiu que con-
vidava a visitar altres indrets, 
ha estat un èxit de participació 
i públic assistent. 
La tarda del dissabte, com ja 
és costum, els protagonistes 
són els més joves i es duen a 
terme dues representacions, 
una a càrrec dels alumnes de 
l’escola del Bruc, i una segona 
a càrrec dels alumnes de l’ins-
titut de Collbató-El Bruc. Una 
trobada de timbals provinents 
de diferents indrets del país, 
va ser un altre plat fort, així 
com l’ofrena als herois bru-
quetans de les batalles ocor-
regudes fa tres segles.
El diumenge pel matí, com és 
tradició, trobada de trabucai-
res a Can Maçana. Al voltant 
de les deu del matí, ofrena 
floral al monument del timba-
ler, i en aquesta ocasió amb la 
presència del conseller de la 
Generalitat, Felip Puig, el qual 
va adreçar unes paraules al 
públic assistent. L’Alcalde del 
municipi, Carles Castro, tam-
bé va pronunciar un discurs 

molt contundent i encoratja-
dor, amb el ferm propòsit de 
“treballar plegats pel bé comú, 
una mica més de valentia i 
menys mesquinesa”.
En aquesta tercera edició dels 
premis “timbaler d’honor”, es 
va atorgar a la directora de ci-
nema Isabel Coixet, la qual no 
va poder acudir al lliurament 
perquè està a rodant fora del 
país. El va recollir en el seu 
nom la seva amiga Teresa 
Reyes, que es va adreçar al 
públic en nom de la cineas-
ta. També se li va atorgar un 
premi de reconeixement per la 

El Bruc consolida la Festa del Timbaler

seva trajectòria en el món del 
motor i implicació en diferents 
àmbits del municipi, al bruque-
tà Josep Esteve.
Durant tot el cap de setma-
na: la popular fira d’artesans, 
recreacions històriques, re-
presentacions teatrals, em-
boscades, canons, francesos 
i sometents, així com exposi-
cions fotogràfiques, titelles o 
premsada d’olives. Un ventall 
d’actes adreçats a tota la fa-
mília en què història, cultura 
i modernitat estaven unides i 
representades.

CARME / LA VEU

La passada setmana, la gent 
gran de Carme  va realitzar 
una visita a l’Hospital de la 
Santa Creu i St Pau de Barce-
lona.  Actualment, es troba en 
fase de remodelació.

Aquest conjunt modernista, 
referent patrimonial destacat 
de Catalunya, fou declarat Pa-
trimoni Mundial per la Unesco, 
l’any 1997.
La visita guiada fou molt en-
riquidora, doncs va aportar 
coneixements sobre diferents 
aspectes històrics  i actuals 
del recinte, tals com la trans-
formació d’aquest, en un cen-
tre de coneixement i recerca, 
amb la ubicació d’organismes 
internacionals capdavanters 

en els àmbits de la salut, 
sostenibilitat i educació, els 
materials utilitzats en la cons-
trucció, els benefactors, la 
destinació dels diferents pave-
llons etc....
Un cop finalitzada la visita, es 
va aprofitar per  apropar-se  al 
votant de la Sagrada Família, 
una altra construcció de la 
Ciutat Comptal
Finalment, un berenar sopar  
al voltant d’El Bruc, va donar 
l’activitat per conclosa.

La gent gran de Carme visita l’Hospital de Sant Pau

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

La llegenda L’empremta de la 
ferradura, de l’autor Ton Lloret 
Ortínez, de la localitat d’Ar-
gençola, ha estat el relat que 
ha guanyat el IV Certamen 
Literari que organitzen conjun-
tament el Laboratori de Lletres 
i el Festival de Llegendes de 
Catalunya de Sant Martí de 
Tous. El Certamen proposava 
als participants escriure lle-
gendes reals o fictícies ubica-
des a la vila o els voltants de 
Sant Martí de Tous.
El premi serà el fet que aques-
ta llegenda serà la que tan-
carà l’ “Apagada de Misteri”, 
l’activitat central d’aquest cer-
tamen que aplega més d’un 
miler de persones al peu del 
castell d’aquesta localitat de 
l’Anoia. La llegenda final serà 
interpretada enguany per l’ac-
triu catalana Anna Sahun, co-
neguda gràcies al personatge 

de la Lídia de la sèrie televisi-
va de La Riera.
La llegenda guanyadora tam-
bé s’inclourà el en CD “Re-
collint llegendes” V.III que 
s’editarà aquesta any així com 
serà publicada en un mitjà de 
comunicació d’àmbit cultural 
i el segon i tercer premi han 
estat pel Pau Colobran per la 
llegenda La Beatriu i el portal 
maligne i Sergi Castro per la 
llegenda El tresor màgic del 
drac, respectivament.
L’Apagada de Misteri on es 
podrà veure i escoltar la repre-
sentació de la llegenda gua-
nyadora tindrà lloc en el marc 
del V Festival de Llegendes 
de Catalunya el dia 5 de juliol 
a les 22.00h. Les entrades (al 
preu de 5 euros) ja es poden 
adquirir a través de la web del
festival www.festivaldellegen-
des.com/compra-entrades

“L’empremta de la ferradura”, 
la llegenda guanyadora que 
intepretarà l’actriu Anna Sahun 
al 5è Festival de Llegendes de 
Catalunya

E D I C T E

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 28 de maig de 2014, va aprovar 
inicialment una nova proposta de delimitació de la trama urbana consolidada 
als efectes de l’aplicació del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials. L’expedient corresponent s’exposa al públic per 
termini d’un mes a � i efecte que les persones interessades puguin presentar 
al·legacions i suggeriments. 

Piera, a 3 de juny de 2014

L’Alcalde,

Jaume S. Guixà i Soteras
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Més d’un centenar de perso-
nes ja han confirmat la seva 
assistència  a la festa  de 
cloenda que es durà a terme 
aquest dissabte a la Plaça de 
l’Església i que posarà el punt 
i final als actes del 40è aniver-
sari de L’Agrupament Escol-
ta i Guia Josep Masclans de 
Vallbona d’Anoia. Els actes 
començaran a 2/4 de 8 del 
vespre a la Plaça de l’Esglé-
sia amb tallers per a tothom, 
i continuaran amb un sopar a 
partir de 2/4 de 10 de la nit.  
L’àpat consistirà en un plat de 
mongetes amb botifarra, pa-
tates al caliu, amanides, pas-
tís d’aniversari, pa, begudes, 
cafè i gotes, i hi haurà un petit 
obsequi per als assistents.  La 
festa s’acabarà amb una vet-
llada amb danses i cançons 
a càrrec del grup Corrandes 
Animació. Des de l’entitat 
s’anima a totes aquelles per-
sones a participar-hi, estiguin 
o no inscrites al sopar.

Encara es pot visitar l’exposi-
ció fotogràfica dels 40 anys
En les properes setmanes en-
cara es podrà veure l’exposi-
ció fotogràfica  instal·lada a la 
sala d’exposicions de la casa 
consistorial i que repassa en 
imatges els 40 anys d’història 
de l’entitat. L’exposició es va 
inaugurar el passat divendres 
i durant l’acte es van lliurar 
els obsequis als participants 
de l’acció de micromecenat-
ge que es va iniciar ara fa uns 

mesos per poder fer front als 
costos de la celebració . En 
aquest sentit l’entitat fa una 
balanç positiu de la campa-
nya i  fa un agraïment a totes 
aquelles persones que han 
contribuït a fer-ho possible.

Una celebració complerta
Durant els darrers mesos 
s’han organitzat diversos ac-
tes amb l’objectiu de celebrar 
els quaranta anys de l’entitat. 
Aquests es van iniciar el mes 
de febrer amb un dinar de ger-
manor  i des d’aleshores s’han 
dut a terme diferents xerra-
des dins del cicle ‘’El Cau al 
Món’’. Les  conferències, que 
estaven obertes a tothom, van 
tenir com a objectiu mostrar 
diferents visions sobre les tres 
opcions de l’escoltisme. Així 
es va convidar a Manel Pousa 
Engroñat, més conegut com 
el Pare Manel,  a parlar d’es-
piritualitat, la doctora en psi-
cologia Ma Jesús Comellas, 
a parlar d’educació; i Elena 
Jiménez, membre de la Junta 
Nacional d’Òmnium Cultural a 
parlar de país. 

Aquest dissabte, sopar de 
cloenda dels actes del 40è 
aniversari del Cau de Vallbona CABRERA D’ANOIA / LA VEU

Jaume Gorrea Ortiz del Grup 
Municipal d’ERC i actual Al-
calde de Cabrera d’Anoia, 
presentarà la seva renúncia 
al capdavant del Consistori, 
essent rellevat en el Ple Ex-
traordinari, que es celebrarà 
el dilluns dia 16 de juny a les 
19.00 hore), pel regidor José 
Manuel Alonso Hernández del 
Grup Municipal de CiU. Així va 
ser el pacte que es va aconse-

guir després de les passades 
eleccions municipals de 2011, 
els dos partits es repartirien 
l’Alcaldia per un període de 
tres anys el primer i l’últim de 
la legislatura el segon.
El relleu a penes suposarà 
canvis en l’equip de govern, 
que conformen les dues for-
macions (ERC i CiU) i que 
sumen cinc regidors del total 
de nou; ja que està previst la 
continuïtat de les carteres com 
fins ara estaven repartides:

Canvi a l’alcaldia de Cabrera d’Anoia
El nou Alcalde continuarà amb 
la gestió de les àrees d’Urba-
nisme, Cultura, Festes, Joven-
tut i Gent Gran i el sortint amb 
les àrees de Protecció Civil, 
Esports i Desenvolupament 
Econòmic. 
En la sessió del dia 16 de juny 
està previst com a primer punt 
de l’ordre del dia la presa de 
coneixement de la renúncia de 
l’Alcalde i, finalment, l’elecció 
del nou Alcalde.

LA LLACUNA / LA VEU

Jornada de reconeixements 
i sentits homenatges durant 
la cloenda de l’11a Setma-
na Daurada  que va arrencar 
dilluns i ha finalitzat aquest 
diumenge  amb el tradicional 
dinar de germanor al local Po-
livalent  de la Piscina  i  una 
gran festa.
La darrera jornada de la Set-
mana Daurada començava 
amb un homenatge als avis 
de més edat del poble, la Sra. 
Emilia Tort i Solé, de 98 anys, 
i el Sr. Mariano Aluja i Palau, 
de 92 anys que han rebut  un 
obsequi de l’Ajuntament, en el 
transcurs de la Missa. També 
s’ha donat una placa a les do-
nes nascudes l’any 1923, La 
Sra. Matilde Vidal i Llenas i la 
Sra. Maria Orpinell i Segura i 
als homes nascuts l’any 1925, 
el Sr. Joan Travé i Vives i el 
Sr. Ramón Pujadó i Farini. La 
celebració ha arrencat amb 
la missa que ha comptat amb 
la participació del  Cor Parro-
quial i de la Coral La Cuitora 
que ens han ofert un concert a 
l’acabar l’acte. Sortint de l’ofici 
religiós, els avis i àvies s’han 
dirigit cap al local de la Piscina  

on s’ha desenvolupat el fan-
tàstic dinar de germanor, on 
s’ha fet homenatges a les per-
sones que han celebrat les no-
ces d’or enguany  i per acabar 
l’Esbart Dansaire de Caste-
lldefels ens van oferir diferents 
balls típics , que s’han allargat 
fins ben entrada la tarda. 
Durant la setmana, cal des-
tacar la visita de  l’Hble. Sra. 
Neus Munté Consellera de 
Benestar Social i família, que 
va fer els honors de la Inaugu-

ració de la Setmana,, la  Sra. 
Dolors Gordi Secretària de 
Familia i la Sra. Maria Senser-
rich, diputada al Parlament  de 
Catalunya, les diferents xerra-
des i actuacions, l’excursió a 
Castelló d’Empúries i  la típica 
sardinada amb Havaneres i 
ron cremat.
Ara només ens queda agafar 
forces per que a l’any vinent 
es pugui dur a terme un altre 
edició de la Setmana Daura-
da.

La Setmana Daurada  de la Llacuna es clou amb 
un dinar de  Germanor

ANGLÈS
Curs 2014-15

P3-P4-P5-PRIMARIA-ESO-
BATXILLERAT-ADULTS

20€/mes
www.aula42.es

626 08 21 08

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

Amb una gran sala per a xerrades, 
conferències, convencions, etc. 
(aforament de 130 persones). 

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 

unió comercial de 

GASOILS

evitant la feixuga
despesa puntual en l’economia familiar que suposa 

omplir el dipòsit en un sol pagament.
Esculli el termini:

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat 9 de maig, els alcal-
des de Cercs i el dels Hosta-
lets de Pierola, Ferran Civil 
i Daniel Vendrell, van signar 
l’acord de col·laboració entre 
ambdues institucions cultu-
rals. 
L’acord arribat és fruit de la vo-
luntat d’unir els recursos pale-
ontològics existents a la zona 
del Berguedà i als Hostalets 
de Pierola. D’aquesta mane-
ra, ambdós municipis posen 
en comú el seu patrimoni per 
explorar estratègies que im-
plementin la col·laboració.
El Museu de les Mines de 

Cercs gestiona el ric patrimo-
ni paleontològic de la zona 
del Berguedà, mentre que el 
CRIP dels Hostalets de Pie-
rola compta amb una infraes-
tructura òptima per garantir 
el bon estat de conservació i 
manteniment de les restes pa-
leontològiques existents.
Aquest acord permetrà que 
el patrimoni paleontològic de 
Cercs pugui ser estudiat als 
Hostalets de Pierola amb l’ob-
jectiu de dinamitzar les activi-
tats formatives i divulgatives 
del CRIP, com són els cursos 
de postgrau i especialització 
en restauració paleontològica

El CRIP i el Museu de les 
Mines de Cercs signen un 
conveni de col·laboració

EL BRUC / LA VEU

Aquest diumenge, a Can Ca-
sas, tindrà lloc l’acte de lliu-
rament de premis dels Jocs 
Florals que l’Ajuntament i la 
Biblioteca del Bruc han orga-
nitzat.
L’acte començarà a les 7 de la 
tarda amb una lectura de poe-
mes a càrrec de l’actriu Sívia 
Bel, que recitarà, Brucatanas 
d’Emili Pasqual i Amigó i Les 
finestres del mas, de Joan 
Llongueres. Posteriorment 
l’Escola Municipal de música 
i dansa d’Esparreguera oferi-
rà un concert a càrrec d’Aïna 
Planas al piano, Anna Garcia 
a l’oboè i Montserrat Vergés 
amb la flauta travessera. Ofe-
riran la Sonata en mi menor de 
Jean Baptiste Loeillet, el Trio 
per a flauta, oboè i piano de 
Madeleine Dring i Waltz per a 

Diumenge, lliurament de premis 
als Jocs Florals del Bruc

flauta, oboè i piano de dimitri 
Shostakovich.
En acabar es procedirà al lec-
tura del veredicte dels Jocs 
Florals i al lliurament dels pre-
mis. L’acte serà presentat per 
Jordi Plans i Fusté.

COLLBATÓ / LA VEU

Amb la signatura del correspo-
nent conveni de col·laboració, 
aquest passat dimarts queda-
va formalitzat el compromís 
de la Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música Catala-
na, la SGAE i l’Ajuntament 
de Collbató en l’organització 
dels actes que acompanya-
ran el trasllat de les restes 
d’Amadeu Vives al seu poble 
natal. Aquests tindran el seu 
moment central entre els pro-
pers dies 19 i 20 de setembre 
quan es procedirà a la vetlla 
de les despulles, originària-
ment enterrades al cementiri 
de Montjuïc a Barcelona, i al 
seu enterrament al cementiri 
de Collbató.
L’acte de signatura, celebrat al 
Palau de la Música Catalana 
ha comptat amb la presència 
com a representants de les 
diferents institucions del direc-
tor a Catalunya i Balears de 
la SGAE, Ramon Muntaner, 
de la presidenta de la Fun-

dació Orfeó Català-Palau de 
la Música, Mariona Carulla, i 
de l’alcaldessa de Collbató, 
Ana Úbeda. Així, a més de la 
participació com a promotor 
del municipi que veié néixer 
Amadeu Vives, també pren-
dran part del seu retorn dues 
de les institucions de les que 
el compositor va ser fundador. 
De fet, s’espera que el propi 
Orfeó Català realitzi una actu-
ació al municipi el mateix dia 
de l’enterrament.
Pel que fa als actes d’home-
hatge previstos, que es per-
llongaran durant aquest 2014 i 
arribaran fins al 2015, aquests 
inclouran una actuació del cor 
de la Passió d’Esparreguera, 
que interpretarà algunes pe-

ces del compositor collbatoní, 
un concert d’orgue, una ex-
posició i conferències sobre 
l’obra escrita del compositor.
El procés per al retorn d’Ama-
deu Vives començava a fer-
se efectiu el 2 de desembre 
de 2012 amb la signatura de 
la interlocutòria que haurà de 
permetre el trasllat de les se-
ves restes al cementiri muni-
cipal de la vila. Les despulles 
de l’autor d’obres tan emble-
màtiques de la lírica com són 
Maruxa, Bohemios o Doña 
Francisquita van ser trasllada-
des en el moment de la seva 
mort, a Madrid al 1932, fins el 
cementiri de Montjuïc on han 
reposat fins al moment. Amb 
el decurs dels anys els des-
cendents directes d’Amadeu 
Vives van desaparèixer, i el 
manteniment de la seva tom-
ba quedà en mans de l’Orfeó 
Català, del qual el composi-
tor va ser fundador juntament 
amb el també músic Lluís Mi-
llet i Pagès.

Les despulles del compositor Amadeu Vives 
seran vetllades a Collbató i enterrades el 
proper 20 de setembre

El compromís de 
traslladar les restes 
d’amadeu Vives ha 
quedat formalitzat 
amb la signatura
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

El proper dissabte 21 de juny 
Calaf viurà la 23a edició del 
Festival de Música Popular 
de Calaf i l’Alta Segarra, el 
Desfolca’t. La jornada, que 
s’iniciarà a les 10.30h del matí 
amb la trobada de colles bas-
toneres, finalitzarà entrada la 
matinada amb el darrer dels 
concerts previstos. Al llarg del 
dia, diverses activitats per a 
diferents tipus de públic tin-
dran lloc a la capital de l’Alta 
Segarra, des d’espectacles 
per a un públic familiar, fins 
als concerts de la nit, passant 
pel vermut, el concurs de can-
çó improvisada, i una desena 
de concerts programats pel 
mateix dia.
Els canvis d’alguns formats i 
algunes ubicacions introduïts 
l’any passat es mantenen en 
l’edició d’enguany, amb algu-
nes noves modificacions. Així, 
es manté la trobada bastonera 
al matí (10.30h), i s’hi suma 
un espectacle d’animació in-
fantil amb Samfaina de Colors 
(11.30h) i un Vermut Folk amb 
la tradipatxanga dels Morena 
(13h) a la mateixa plaça dels 
Arbres. A la tarda, abans del ja 
tradicional Concurs de cançó 
improvisada a les 19h al Cafè 

del Casal, s’ha programat un 
concert dels New Orleans 
Pussycats a les 18h a la carpa 
del Bar Canet.
Els actes nocturns arrencaran 
amb la Botifarrada prevista a 
les 21h a la Plaça dels 
Arbres, que donarà pas a la 
Mostra de Solistes a les 22h. 
Enguany la mostra compta-
rà amb la presència de les 
ponentines Krregades de 
Romanços; els vallesans As-
sabè; l’alcoià Verdcel; i la can-
tautora de Juneda Meritxell 
Gené. Una vegada acabada 
la Mostra, els concerts a dife-
rents emplaçaments del poble 
prendran el relleu del Festival.

Una desena d’actuacions musicals i 
actes diversos al festival Desfolca’t del 
proper 21 de juny a Calaf

A les 23.30h la formació de 
música tradicional catalana 
Amanida Folk oferirà un con-
cert de ball a la plaça dels Ar-
bres. A les 24h serà el torn de 
la banda occitana Gigi de Nis-
sa al pub Skandol, i a la 1h el 
dels valencians Trocamba Ma-
tanusca i la seva fanfàrria amb 
ritmes balcànics a la carpa del 
Bar Canet. El Festival encara-
rà la recta final amb dues for-
macions basques: el concert 
de Korrontzi a les 01.30h a la 
Plaça dels Arbres i, tot seguit, 
un fi de festa amb l’electrofolk 
de Gose que començarà a les 
3.30h pels qui encara vulguin 
ballar fins que el cos aguanti.

ALTA ANOIA / LA VEU

El Consorci per la Promoció 
de l’Alta Anoia està portant a 
terme nous cursos d’alimenta-
ció, cuina i cosmètica natural, 
que formen part del cicle Del 
Tros a la Taula.
Amb aquesta proposta forma-
tiva es donen les eines per 
poder elaborar transformats 
dels productes de la terra, dels 
excedents de l’hort, de plantes 
medicinals.
És una proposta formativa 
en la qual la basant pràctica 
és molt important, on la idea 
és realitzar cada una de les 
tècniques i processos que es 
proposen.
Fins ara s’han fet quatre 
cursos: elaboració artesa-
na d’embotits, elaboració de 
destil·lats, vi i cervesa, Cos-
mètica i Salut i un altre curs d’ 
Alimentació i Conserves.

Els propers cursos que es du-
ran a terme són La Cuina Ita-
liana a Taula, Derivats làctics: 
com fer un bon formatge, la 
Fleca tradicional i Creació de 
Microempresa i Cooperatives 
de Producció.
Tots han tingut molt bona aco-
llida.

Nous cursos del Consorci per 
a la Promoció de l’Alta anoia

MASQUEFA / LA VEU

Després de les diverses activi-
tats que ha dut a terme al llarg 
de tot el curs per celebrar els 
seus deu primers anys d’histò-
ria, l’escola Font del Roure po-
sarà aquest divendres, 13 de 
juny, el punt final als actes del 
10è aniversari amb una gran 
festa de cloenda. Es tractarà 
de tota una autèntica Festa 
Major, ja que precisament la 
cultura popular i les tradicions 
han estat l’eix transversal que 
aquest any ha treballat el cen-
tre. L’escola convida tothom 
a acompanyar-los en aqueta 
data tan especial.
Els actes començaran a 2/4 
de 7 de la tarda amb el parla-
ments d’alumnes i ex alumnes, 
de membres del professorat, 
de l’AMPA, de la directora i de 
l’alcalde, i continuaran a par-
tir de les 7 amb una cercavila 
que recorrerà diversos car-
rers de Masquefa. La comitiva 

l’encapçalaran els gegants de 
Masquefa, els bastoners de 
Masquefa i La Beguda, i la xa-
ranga Sindicato Pomoroska.
De retorn a l’escola, a les 8, 
podrem gaudir de l’actuació 
dels Falcons de Piera, d’un 
taller de banderoles i d’un 
concurs de dolços. Mitja hora 
després començarà el sopar 
de germanor. Es pot optar per 
portar carmanyola o bé adqui-
rir els tiquets, els quals els ven 
l’AMPA al preu de 4 euros.
A més, a 2/4 de 10 hi haurà 
l’actuació dels Filibusters de 
Vilafranca i la seva música 
tradicional dels Països Cata-
lans. A les 11 es presentarà el 
lipdub ‘Aeiou, l’educació’, de 
Joan Colomo, interpretat per 
l’escola. Acte seguit arribarà 
l’esperat pastís d’aniversari.
La festa la tancaran els dia-
bles de Masquefa, els Pixa-
focs i Cagaspurnes, amb un 
espectacle de foc al carrer Le-
ónie Mirapeix.

L’escola Font del Roure 
culminarà divendres el 10è 
aniversari amb una Festa Major 
oberta a tothom

MASQUEFA / LA VEU

El tercer concert del cicle 
‘Masquefa sona bé’ va emo-
cionar els assistents que van 
assistir la Sala Polivalent diu-
menge passat. La Jove Or-
questra d’Universitaris, amb 
el lema ‘Passió per la música’, 
va interpretar en aquest espai 
de la Fàbrica Rogelio Rojo pe-
ces de Sibelius (‘El vals trist’), 
de Haydn (‘La sorpresa’), 
l’’Adagio’ de Barber i dues de 
les danses hongareses de 
Brahms. El públic va vibrar i 
emocionar-se amb l’actuació 
elegant i talentosa d’aquests 
músics en plena emergència, i 
que els aplaudiments van obli-
gar a retornar a l’escenari per 
fer alguns visos un cop finalit-
zat el concert.
La Jove Orquestra d’Univer-
sitaris va néixer l’any passat 
i compta a dia d’avui amb 25 
membres. Agrupa estudiants 
de tot Catalunya amb l’objec-
tiu de difondre i promoure la 
música orquestral sota l’aixo-
pluc de l’Escola de Música de 
Gràcia. La JOU també dóna 

l’oportunitat de continuar el 
seu camí als músics univer-
sitaris que assoleixen el Grau 
Professional a qualsevol con-
servatori o que volen seguir 
d’alguna manera amb la seva 
formació i la seva vinculació al 
món de la música.

Tres concerts més fins a fi-
nal d’any
La programació del cicle ‘Mas-
quefa sona bé’ continuarà al 
setembre i inclourà uns altres 
tres concerts més fins a final 
d’any: Calidae (4 de setem-
bre), la Cobla Contemporània 

El tercer concert “Masquefa sona bé” va 
emocionar el públic assistent

(19 d’octubre) i Moby Dixie 
(que tancarà el cicle el 30 de 
novembre). Tots els concerts, 
gratuïts, es faran a la Sala Po-
livalent.
El cicle l’organitza la regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament 
amb la coordinació i producció 
musical de Jordi Tomàs, amb 
l’objectiu de divulgar i promo-
cionar la música de qualitat i 
de més difícil comercialització. 
La programació dóna a conèi-
xer diverses maneres d’inter-
pretar la música, representa-
des per formacions i intèrprets 
de caires variats.

SOLAR INDUSTRIAL AL REC

Només 40.000 Euros
Tracte directe amb el propietari Tel. 644 35 87 89

En venda, 597 m2 de superficie 100% edificable.
S'hi pot fer baixos + 3 plantes. Total 2.388m2 de sostre
Bon accés des de 2 carrers, amb un brollador d'aigua natural 
i facilitats de pagament ajornat.

OPORTUNITAT



El Monbus IHC ja treballa en la propera temporada
HOQUEI / DAVID VIA

Aquest passat dissabte el Mon-
bus Igualada jugava contra el 
Lloret. Per als igualadins era 
un partit sense importància, 
però per als visitants era un 
partit a vida o mort, doncs es 
jugaven el seguir a la màxima 
competició o baixar al infern 
de segona. Si guanyaven, ha-
vien de guanyar per una gran 
diferència de gols, així que ho 
tenien molt difícil. En canvi, el 
Monbus Igualada, que ja tenia 
certificada la presència a la 
següent Copa CERS, només 
es jugava la sisena plaça amb 
el Noia. El partit va començar 
i òbviament el Lloret anava 
a per la victòria. La intensitat 
que posaven en atac era molt 
forta, però no van ser ells qui 
van estrenar el marcador, si no 
els locals, a mans de Oriol Vi-
ves, jugador que seria, al final 
del partit, el centre d’atenció. 
Però aquest primer gol no va 
parar les ganes del Lloret per 
aconseguir els tres punts, ja 
que al cap d’uns minuts Carbó 
va marcar per el Lloret, empa-
tant el partit. 5 minuts després, 
però, una gran internada de 
Joan Muntaner dins de l’àrea 
defensada per el Lloret va fina-
litzar en un clar penal, que el 
propi Muntaner va cedir a Jes-
sel, que va transformar en el 
segon de la nit. La primera part 
acabava pocs minuts després 
del gol que feia el 2-1. 
El descans seria una de les úl-
times oportunitats per el Lloret 
per mentalitzar-se en el seu 
objectiu, que només es podria 
assolir si guanyaven aquella 
nit. Havien de deixar de pensar 
en que podrien ser els seus 
últims 25 minuts a l’OK Lliga i 
començar a pensar que encara 

ència per tornar a les Comes, 
i se’n va a Burguillos, a Extre-
madura, a una hora de Sevilla, 
a la primera estatal.

L’IHC sub-23 jugarà la 
final de la Copa ACHP
L’Igualada Sub-23 jugarà con-
tra el Reus diumnege a 1/4 de 
2 en la final de la lliga ACHP 
que es disputarà a Sant Hipòlit 
de Voltregà. La resta d’apare-
llaments són aquests: FC Bar-
celona -Tordera, Sant Cugat-
Voltregà i Vic-Noia. 
Els de Ramon Peralta han aca-
bat en una extraordinària ter-
cera posició amb 52 punts (121 
gols a favor i 86 en contra) no-
més superats pel FC Barcelo-
na (59 punts) i el Vic (55). 
Mentrestant aquest dimarts 
s’han concretats dos fitxatges 
de jugadors amb passat arle-
quinat. Ferran Formatjé fins 
ara al Blanes jugarà a l’Alcoi 
que acaba de pujar a l’Ok Lli-
ga. I Roger Rocasalbas deixa 
el Vic pel Vilafranca (on coinci-
dirà amb un altre jugador molt 
recordat a les Comes, Marc 
Navarro).

Més info a http://ihc.blog.cat

Ton Baliu, durant el partit contra el Lloret. L’igualadí ha estat seleccionat amb Espanya per jugar l’Europeu. Fotos: Joan Guasch.

Jornada 30 (última) 
CE Moritz Vendrell - Coinasa Liceo HC  4-9
Club Patí Vic - FC Barcelona  2-8
CP Voltregà - Reus Deportiu  8-6
CP Tordera - ICG Software Lleida  2-1
Muralla Blanes HCF - CE Noia Freixenet  2-5
CP Vilanova - CP Cerceda  3-10
Monbus Igualada HC - CH Lloret  5-6
CP Calafell Tot l’Any - CP Vilafranca   2-7

         PT j g e p     gf       gc    
1. FC Barcelona 82 30 27 1 2 207 66
2. Coinasa Liceo 72 30 23 3 4 167 81
3. Club Patí Vic 61 30 19 4 7 116 81
4. Reus Deportiu 53 30 16 5 9 147 117
5. Moritz Vendrell 49 30 15 4 11 130 116
6. Noia Freixenet 45 30 13 6 11 111 100
7. Igualada 45 30 14 3 13 95 105
8. Calafell  44 30 13 5 12 112 115
9. Cerceda 43 30 12 7 11 121 118
10. Voltregà 41 30 11 8 11 107 97
11. Vilafranca 38 30 11 5 14 112 107
12. Tordera 32 30 10 2 18 85 126
13. ICG Lleida 31 30 9 4 17 90 118
14. Lloret 29 30 8 5 17 93 121
15. Muralla Blanes 23 30 7 2 21 72 130
16. Vilanova 0 30 0 0 30 74 241

OK Lliga masculina

Esports
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Descens Lliga Eur. Cers

en quedarien milers més. Però 
Sergi Pla els tornava a posar en 
les seves caselles, marcant el 
3-1. Semblava que el Lloret es 
rendiria, però 18 segons des-
prés, el conjunt visitant tornava 
a marcar, retallant distàncies 
que, poc després, un altre cop 
Sergi Pla ampliaria, transfor-
mant el 4-2. I després d’aquest 
gol, el Lloret es va despertar. I 
va començar a atacar, com mai 
havia fet. Van marcar el 4-3 i, 
poc després, el 4-4. Oriol Vives 
els hi va dificultar la remunta-
da marcant l’últim gol del IHC 
aquesta temporada i, al mateix 
cop, el seu últim gol com a ju-
gador del Igualada. I de poc va 
servir ja que el Lloret va mar-
car el 5-5 i a falta de dotze se-
gons, en una falta, el Lloret va 
marcar el definitiu 5-6, sent la 
primera vegada que s’avança-
ven en el marcador i obtenint 

els 3 punts, però que per dife-
rència de gols, passaven a ser 
uns punts inútils, una victòria 
amb gust de derrota: havien 
baixat de categoria. I després 
d’aquest partit, el IHC perdia 
l’últim partit de la temporada, 
quedant en una bona setena 
posició, a més d’haver arribat a 
la Final Four de la Copa CERS. 
Sobre l’Oriol Vives, aquest ju-
garà la següent temporada al 
Liceo. Se li va fer un aplaudi-
ment al acabar el partit, igual 
que a Baliu, seleccionat per a 
la Selecció Espanyola per ju-
gar l’Europeu.

MONBUS IHC 5 (2/3) Elagi, 
Ton , Pla (2), Met Molas i Vives 
(2), equip inicial. Jassel (1), 
Muntané. Carles, Vilaseca i A. 
Ferrer.
LLORET 6 (1/5) Serra, Pelica-
no, Rodri, Crespo (3) Carbó 

(1), equip inicial. V. Crespo (1), 
Gonzalez.
Gols: 1-0 Vives (m 6.30), 
1-1 Carbó (13.06), 2-1 Jas-
sel penal (m 18.32). SEGO-
NA PART. 3-1 Pla (m 2), 3-2 
X.Crespo (m 2.18), 4-2 Pla (m 
2.47, 4-3 X.Crespo (m 8.40), 
4-4 X.Crespo (m 15.47), 5-4 
O.Vives (m 22), 5-5 carbó (m 
22.20), 5-6 V.Crespo (m 24.48).

Inici de vacances
L’equip ja és de vacances, a 
excepció de Baliu, convocat 
amb Espanya per l’Europeu 
que es jugarà a Alcobendas.
L’estructura tècnica de l’IHC 
està en plena ebullició. Direc-
tiva i tècnics treballen conjun-
tament (i sense pauses) per 
trobar els substituts de Vives i 
Vilaseca i poder completar així 
una plantilla competitiva per la 
pròxima temporada.
Oriol Vives se’n va al Liceo. 
Explicava a la web del club 
que “tot va començar fa unes 
setmanes. Al principi no s’aca-
bava de concretar res i al final 
em van presentar una oferta 
formal. Em va costar molt de-
cidir-me. Per mi no és gens 
fàcil marxar de l’Igualada, d’un 
club on he estat tant bé, on 
m’han tractat tant bé… però 
al final parlant amb la familia, 
amb la xicota, amb el meu vol-
tant, vam decidir anar un parell 
d’anys a Liceo, a veure com 
ens va… Només vull donar les 
gràcies a tots, a tot l’Igualada 
per aquests dos anys … feia 
molts anys que no estava tant 
bé en un lloc”. 
Pep Vilaseca deixa el club arle-
quinat on hi ha estat jugant els 
últims anys per agafar experi-

Oriol Vives se’n va al Liceo.

S’ha d’enviar la butlleta a                                al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

SORTEIG INSCRIPCIÓ PER A 2 PERSONES

GUANYADORS
+ INFO www.rookietrail.es

Marc Domenech / Vilanova del Camí
Xavier Alegre / Castellolí

El subscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a ROOKIE 
TRAIL a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de 
les activitats i serveis propis de ROOKIE TRAIL, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que ROOKIE TRAIL o LA VEU puguin 
portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 



Les igualadines van poder superar les madrilenyes del Pilar en un gran partit.

L’Igualada femení d’hoquei es mantindrà un any més a l’OK Lliga
HOQUEI FEMENÍ / E. BERNADAS

L’equip del Igualada Femení 
HCP, va assolir dissabte a Ma-
drid la permanència i a més 
també va superar finalment al 
Girona HC acabant així la tem-
porada en desena posició. 
El partit va ser jugat amb total 
concentració i seriositat per 
part d’ambdós equips, doncs 
tots dos s’ho jugaven tot a una 
carta. Molt aviat es va veu-
re que les igualadines volien 
solucionar-ho quant més avi-
at millor i fruit d’això va ser el 
primer gol que la Marta feia 
pujar al marcador en el minut 
4 i 14 segons. Les noies del 
IFHCP dominaven amb encert 
i tranquil·litat el joc quant en 
el minut 10 i 29 segons era la 
Meri la que aprofitava una bola 
al segon pal per fer el 0-2. Tant 
sols quant quedava un minut i 
mig pel descans Claire Currey 
va disposar d’un llançament de 
falta directa que va desaprofi-
tar en primera instància i que 
en un segon intent va ser la 
Sílvia qui va fer una magnifica 
intervenció aturant amb l’estic i 
la guarda l’intent de rematada 
arran del primer pal. El resultat 
ja no es va moure i s’arribà al 
descans. 
La represa va ser una mica 
més del mateix. El bon joc des-
plegat per les noies d’en “Pirri” 
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dominava el tempo del partit 
i tant sols amb xuts exteriors 
i boles penjades les madrile-
nyes intentaven acostar-se a 
l’àrea anoienca. Quant ja havi-
en passat 13 minuts, una en-
ganxada sobre la Laura Torres 
quant anava a entrar a l’àrea 
suposava una falta directa fa-
vorable a l’Igualada. Va ser la 
pròpia Laura qui es va encarre-
gar del llançament enganyant 
perfectament la portera local i 
col·locant-li la bola a l’escaire 

contrari. Amb el 0-3 a manca 
de set minuts es començava 
a creure en que la salvació es-
tava a tocar. Aquesta empenta 
va fer que tres minuts desprès 
la Laura Torres assolís tocar un 
xut exterior de la Laura Salva-
dor i feia pujar el 0-4 al marca-
dor. Quedaven quatre minuts i 
el partit semblava dat i beneït. 
Tant sols quant quedaven 2 
minuts i a causa de la desena 
falta d’equip les locals per mit-
jà de Júlia de Andrés assolien 

batre per única vegada a la Síl-
via. La superioritat igualadina 
va ser reconeguda per l’equip 
rival al final del partit que, tot i 
la decepció del moment, va sa-
ber estar a l’alçada i felicitava 
la permanència a l’equip igua-
ladí.
Aquesta ha estat una tempora-
da molt dura per tots nosaltres 
a causa de les circumstàncies 
viscudes. Ara un cop superats 
els primers esculls veiem amb 
alegria el fet de poder celebrar 

el nostre vint-i-cinquè aniver-
sari competint com sempre 
fins ara a la màxima categoria. 
Moltes gràcies a tots els que 
ens heu ajudat i donat suport, 
Bones vacances i fins la prope-
ra temporada. 
S.M. DEL PILAR 2
Ana Peñaló (P), Julia de An-
drés, Claire Currey, Laura 
Peñaló, Clara Santos (equip 
titular) Candela Pascual, Marta 
Roca, Cristina Cañadas, Mari-
na Rodríguez i Elena Díez (P).
IGUALADA FEMENÍ HCP 4
Sílvia Borràs (P), Elba Garreta, 
Meri Martínez, Laura Salvador, 
Marta Soler (equip titular), Lau-
ra Torres, Clara Ferrer, Judith 
Baldrís i Solange Albares (P).

Jornada 30 (última) 
CP Manlleu - Traviesas HC  4-0
CP Alcorcón CAT’s Best - Sferic Terrassa 2-4
Santa Maria del Pilar - Igualada FHCP 1-4
CP Voltregà - Girona CH  2-0
PHC Sant Cugat - Palau de Plegamans 3-1
CP Vilanova - CHP Bigues i Riells 1-2
Hostelcur Gijón - HC Borbolla 5-0

         PT j g e p     gf       gc    
1. Voltregà 73 26 24 1 1 139 28
2. Manlleu 67 26 22 1 3 165 40
3. Hostelcur Gijón 60 26 20 0 6 100 44
4. Vilanova 53 26 17 2 7 84 43
5. P. Plegamans 52 26 17 1 8 79 46
6. Alcorcón  43 26 14 1 11 62 43
7. Bigues i Riells 38 26 12 2 12 67 50
8. Sant Cugat 35 26 11 2 13 74 71
9. Sferic Terrassa 35 26 11 2 13 67 72
10. Igualada FHCP 27 26 8 3 15 77 82
11. Girona  26 26 8 2 16 67 76
12. Sta.M. Pilar 22 26 7 1 18 60 103
13. HC Borbolla 6 26 2 0 24 23 152
14. Traviesas HC 0 26 0 0 26 5 219

OK Lliga femenina

Descens Lliga Eur.

Acaba el programa Futbol Igualada Valors 
amb la formació de 37 joves durant cinc mesos
FUTBOL / REDACCIÓ

El passat dissabte, 31 de maig, 
va finalitzar la primera edició 
del programa Futbol Iguala-
da Valors (FIV), impulsat pels 
departaments d’Acció Social 
i Ensenyament i Universitats 
de l’Ajuntament conjuntament 
amb el Patronat Municipal 
d’Esports. Al festival esportiu 
que va posar el punt i final a 
l’activitat hi van assistir al vol-
tant de vuitanta persones, amb 
els nois i noies participants i 
les seves famílies, i va comp-
tar amb la presència de l’alcal-
de, Marc Castells, i la regidora 
d’Esports, Rosa Plassa. 
El FIV ha donat continuïtat a la 
iniciativa FutbolNet, que l’any 
passat van dur a terme la Fun-
dació FC Barcelona amb les 
quatre diputacions catalanes 
en nombrosos municipis del 
país. La bona valoració que va 
merèixer aquesta experiència, 
va fer que aquest any el con-
sistori la reedités amb recursos 
propis i comptant amb el ma-
teix equip de formadors. Un 
coordinador i tres educadors, 
durant els cinc primers mesos 
de l’any, han dut a terme dues 

sessions setmanals als camps 
d’esport del Xipreret. Han tre-
ballat seguint la metodologia 
de Futbol 3, que estimula el 
treball en equip, la participació, 
les relacions interpersonals i la 
igualtat de gènere, entre altres 
aspectes.  
El programa FIV ha aplegat 37 
joves de la ciutat, 24 nois i 13 
noies entre els 13 i els 16 anys, 
les famílies dels quals no es 
poden permetre una activitat 

esportiva i relacional en horari 
extraescolar i, en conseqüèn-
cia, poden patir risc d’exclusió 
social o d’adaptació. Al FIV hi 
han trobat un espai de relació 
i comunicació amb altres joves 
a través de l’esport, fet que ha 
afavorit la seva formació per-
sonal i els ha ajudat en la seva 
socialització. Els responsables 
del projecte destaquen l’alta 
participació femenina, una ter-
cera part del total; el nivell d’as-

sistència a totes les sessions, 
que ha estat del 90%; i també 
la relació fluïda que hi ha ha-
gut amb els centres educatius 
d’Igualada, que han col·laborat 
a l’hora de decidir quins joves 
hi prenien part. 
Marc Castells agraeix la dedi-
cació dels educadors partici-
pants i assegura que “vistos els 
excel·lents resultats d’aquest 
any de treball i la bona valo-
ració que en fan els nois i les 

seves famílies, la voluntat del 
consistori és, evidentment, do-
nar continuïtat al Futbol i Va-
lors”. 
El programa forma part del 
Pacte Social per Igualada, el 
conjunt de mesures impulsa-
des l’any 2012 pel govern mu-
nicipal d’Igualada per fer costat 
a aquelles famílies més afecta-
des per la crisi econòmica. 



Dol a l’HC Montbui 
per la mort de la 
presidenta Juana 
Berrocal

Lola Brusau (UECAnoia), sotscampiona 
de Catalunya de curses d’ultraresistència
CURSES / REDACCIÓ

Aquest dissabte 7 de juny es 
va disputar a La Cerdanya 
el Campionat de Catalunya 
de Curses d’Ultraresistència, 
organitzat per la FEEC i que 
també formava part del circuit 
Spain Ultra Cup .
La prova de 88 km , 4410 me-
tres de desnivell positiu i 4365 
metres de desnivell negatiu, i 
que pujava fins a la cota 2200m 
va reunir als millors especialis-
tes de l’ultrafons català  en una 
cursa  marcada per la rapidesa 
del circuit i la forta calor que va 
passar factura als participants, 
obligant a més d’un a abando-
nar. 
La corredora de la UECANOIA-
Base Pedraforca , Lola Brusau, 
aconseguia entrar en una me-

L’infantil de l’Handbol Igualada, 
a la final de la Copa Catalana
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HANDBOL / CHI

Club Handbol Igualada 26- H. 
Mataró 24
I va arribar el diumenge en el 
que ens jugàvem el nostre pas 
a la final, ens visitava el Mata-
ró, equip al qual ja ens havíem 
enfrontat en dues ocasions 
aquesta temporada i encara 
que la diferència havia estat 
considerable, no les teníem 
totes ja que els últims resultats 
ens deien que havien millorat i 
així va ser. 
Vem tenir un principi de partit 
difícil ja que els empats s’ana-
ven alternant amb diferències 
mínimes que sempre eren per 
ells, ni les instruccions des de 
la banqueta ni el temps mort 
demanat pel nostre entrenador 
feien millorar el nostre joc i això 
feia que arribéssim al descans 
amb un resultat en contra nos-
tre de tres gols 10-13.
Aquesta història ja l’havíem 
viscut la setmana anterior, però 
ja sabem que qui amb foc juga 
al final es pot cremar i això no 
podíem deixar que passés. 
Llavors va ser el moment de 
la grada, que va començar a 
animar amb més força i l’acti-
tud dels jugadors va canviar i 
encara que retallàvem la dis-
tància al marcador,  quan ja els 
teníem ben a prop, tornàvem a 
fallar i el rival tornava a marxar 
i això en dues ocasions, ningú 
volia veure’s fora de la final 
fins, que a falta de 3 minuts per 
acabar el gran matx, ens ficà-
vem per davant en el marcador 
per primera vegada al llarg de 
tot el partit i ara si que no, ara 
érem nosaltres els que no la 
volíem perdre i així va ser, els 
de Mataró no van poder reta-
llar i vem arribar al final amb un 
marcador de 26-24 favorable 
als nostres i per fi tota la tensió 
va sortir amb un crit d’alegria 
…Ens haviem classificat per la 
final de Copa Catalana… Mai 
cap equip del club ho havia 
aconseguit al llarg de la seva 
llarga història,i nosaltres érem 
els primers en assolir aquesta 
fita, ara ja havia deixat de ser  
un impossible.
Una altre vegada vem guanyar 
tots,jugadors, entrenadors i 
públic, es repetia la història i 
havia acabat bé,fantàstic el 
treball de tota la temporada , la 
bona feina, la humilitat i l’esforç 
havia donat els seus fruits i es-
tàvem a la final. 
Per l’Igualada van jugar Max 
Segura, Dani Navarro, Iván 

Ruiz, Pol Calvet, Nil Subirana, 
Jose A. Herrería, Pep Bové, 
Arnau Capitán, Pol Riba i Cesc 
Carles amb Martí Méndez i 
Joel Solanelles a la porteria. 
Entrenador Roger Calçada, 
ajudants Pere Sendra i Marc 
Tarrida.
Final de la competició 
del femení
B.M. Granollers 33 - Club 
Handbol Igualada 22
Dissabte passat, el primer 
equip del C.H. Igualada es va 
desplaçar a Granollers per dis-
putar el partit corresponent a la 
semifinal de la copa federació 
sènior femenina.
Les igualadines afrontaven el 
partit amb només set jugado-
res, cosa que ja s’ha convertit, 
en un signe d’identitat, al llarg 
d’aquesta temporada, però el 
problema es veia accentuat al 
ser els dues pivots les jugado-
res que no es van poder des-
plaçar al partit, i una de les set 
que si es va desplaçar,  amb un 
esquinç de turmell.
Al començar la primera part, 
l’equip local marcava primer i 
es mantenia per davant al llarg 
de tot el partit, les jugadores de 
l’Igualada feien tot el possible 
per evitar que l’equip local se 
n’anés en el marcador, però no 
aconseguien trobar la combi-
nació de posicions que facilités 
el seu joc, amb la qual cosa 
van arribar al descans 15-9 per 
a les locals. A la segona meitat, 
i després d’uns primers minuts 
de reajustaments, les igualadi-
nes aconseguien ficar-se en el 
partit, i competir de tu a tu amb 
el B.M. Granollers, encara que 
va resultar impossible remun-
tar el marcador, que al final del 
partit era de 33-22 resultat que 
posava punt i final a l’elimina-
tòria i a la temporada oficial del 
primer equip femení del C.H. 
Igualada. Una temporada de 
la qual poden estar orgulloses 
totes i cadascuna de les juga-
dores d’aquest equip, que és 
el primer any que competei-
xen juntes, i que segur que al 
principi de temporada, hauria 
signat sense dubtar-ho, per 
aconseguir els èxits que han 
aconseguit.
Van jugar: Nora Muñoz, Laura 
Baraldés, Jordina Marsal, Jana 
Sendra, Laura Ferrera, Alícia 
Nieto. Portera: Míriam Pla. En-
trenador: Jordi Riba. Prep. Fí-
sic: Carles Mínguez. Delegat: 
Manuel Muñoz.  

Demà dissabte, Gimnaestrada 
d’Igualada a les Comes

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Demà proper dissabte 14 de 
juny, es celebra un any més 
la gimnaestrada Ciutat d’Igua-
lada, un acte que aplega dife-
rents modalitats gimnàstiques i 
dansa en modalitat d’exhibició 
i on tot el públic pot gaudir de 
les diferents coreografies d’es-
coles, clubs esportius i escoles 
de dansa.
Es preveu que unes 400 per-
sones formin part d’aquest 

esdeveniment que ja supera 
els més de 20 anys a la nostra 
ciutat.
El Club Gimnàstic Aula jun-
tament i amb el suport del 
Patronat Municipal d’Esports 
d’Igualada, són els encarre-
gats d’organitzar-ho. Desitgem 
sigui un matí ple d’espectacle 
i diversió per a tots els assis-
tents. Tindrà lloc al Pavelló Mu-
nicipal de les Comes a partir de 
les 10:00h.

HOQUEI / REDACCIÓ

El passat dilluns tot l’HC Mont-
bui va donar, al poliesportiu de 
Can Passanals, un emotiu co-
miat a Juana Berrocal Moreno, 
que al llarg de 5 anys ha pre-
sidit l’entitat i que el passat dia 
7 de juny ens va deixar, al no 
poder superar la malaltia con-
tra la qual lluitava. 
La Junta, el cos tècnic, juga-
dors, socis i simpatitzants del 
Club agraïeixen tots els anys 
que ha liderat l’HC Montbui i 
pel qual tant ha lluitat per treu-
re endavant cada temporada. 
Tantes hores de la seva vida 
dedicades a aquest esport, la 
seva humilitat i la seva proximi-
tat amb tothom. 

ritòria segona posició, darrera 
la campiona del món Núria Pi-
cas, amb un temps de 10h 53’, 
i ocupant la 13ª posició de la 
general, cosa que li atorgava 
el títol de subcampiona de Ca-
talunya de Curses d’Ultraresis-
tència i campiona en categoria 

veterana.
Els guanyadors de la prova 
van ser en categoria masculina 
Toti Bes del Club Ski Girona-
Nabes  amb un temps de 8h 
18’Team i en categoria feme-
nina Núria Picas del Team Buff 
amb 9h 49’.  

L’Ateneu organitza el 28 de juny 
un torneig de futbol sorra 4x4
CURSES / REDACCIÓ

Per al proper 28 de juny s’ha 
organitzat el I Torneig de Fut-
bol Sorra 4x4 Masculí -Feme-
ní ”El Sorral de l’Ateneu” , en 
format 4 contra 4 per a nois i 
noies de totes les edats. 
El torneig es jugarà al Parc de 
Valldaura. A l’espai sorra per 
excel·lència d’Igualada es si-
tuaran 5 camps de futbol sorra 
per a l’ocasió. 
El torneig compta amb les ca-

tegories habituals i també una 
de familiar, en el que el requisit 
per participar serà que sobre el 
terreny de joc hi participin dos 
jugadors menors de 15 anys.

Inscripcions
Les inscripcions es podran fer 
mitjançant  www.seateneu.
cat o bé al Patronat Municipal 
d’Esports.
El preu d’inscripció a cada ca-
tegoria serà de 40 euros. Els 

equips estaran formats per un 
número d’entre 4 i 8 jugadors. 
Els organitzadors del torneig 
són un grup de joves  jugadors 
i membres de la junta de l’equip 
de futbol S.E.Ateneu Igualadí. 
Porten 10 anys organitzant un 
dels tornejos d’estiu de futbol 7 
més importants de la comarca. 
Enguany han decidit iniciar un 
nou projecte i acostar als nens 
i nenes de totes les edats el 
futbol sorra a Igualada. 



Triatletes del CAI a Manresa.

Els triatletes de l’Anoia, en plena forma
TRIATLÓ / REDACCIÓ

El passat dissabte 7 de juny, 
amb el marc incomparable 
del Parc de l’Agulla, es va ce-
lebrar la XVI edició del triatló 
de Manresa, amb 457 partici-
pants. Per part del CAI triatló 
Petromiralles, gran participació 
i molt bons resultats de tots els 
components, destacant la gran 
actuació per equips on l’equip 
masculí aconseguia una bri-
llant 11a. posició de la general 
d’un total de 36 equips classifi-
cats. I l’equip femení una gran 
5a. posició. La prova va estar 
marcada per la intensa calor, 
fet que va endurir moltíssim la 
prova sobretot en el tram final 
de cursa a peu.
Resultats: 44è David Sevilla, 
47è Marc Codina, 54è Jordi 
Vidal, 105è Daniel Segura, 
174º Oscar Perez, 262è Isidre 
Roca, 297è Toni Mabras, 327è 
Vicente Pastor, 328è Sergio 
Trujillo. I en fèmines: 20a. Ele-
na Barlabe, 30a. Susanna Llo-
part, 35a. Clara Ruiz.

Baraldès, 10è al Mundial 
de duatló
El duatleta del CAI Triatló Pe-
tromiralles, Daniel Baraldés, va 
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aconseguir una brillant desena 
posició en el Campionat del 
món de duatló en grups d’edat 
de 30 a 34 anys, celebrat a 

Pontevedra.
L’igualadí va prendre part a la 
sortida en distància olímpica, 
amb un recorregut de 10km de 

cursa a peu, 40km de bicicle-
ta i 5 km a peu, creuant la lí-
nia d’arribada en la 10ª posició 
amb un temps de 02:02:46. 
Exceŀlent debut de l’iguala-
dí en el que era el seu primer 
campionat del món de duatló. 

Albert Torres, 4t. al 
Trail de les Medes
Es va disputar a L’Estartit la 
triatló de muntanya de Les 
Medes, amb la participació de 
gairebé 200 triatletes. Albert 
Torres va ser el 4t classificat 
absolut i primer veterà amb un 
temps de 2h 34’ i 25’’. 

Albert Moreno, tercer a Pescara.

Podi d’Albert Moreno a Pes-
cara (Itàlia)
Amb la seva particular llui-
ta per aconseguir una plaça 
per poder disputar el campio-
nat del món de triatló de mitja 
distancia, l’Albert Moreno, es 
va desplaçar a Pescara, per 
disputar una nova prova de la 
franquícia Ironman, després de 
nomes 15 dies d’haver dispu-
tat a França la darrera cursa, 
amb un resultat extraordina-
ri. Al final, l’igualadí va assolir 
una excel.lent tercera posició 
mb 03:51:26.

Albert Torres, a les Medes.

Nits Musicals
Transport en autobús + entrada

Santuari de St. Magí de la Brufaganya

Sortida des de 
l’Estació Nova 

d’Igualada

Dissabte, 14 de juny
21:30 h.

Amics de la Unió
Cor infantil

Dissabte, 12 de juliol
21:30 h.

Trio Pedrell
Música de cambra

Dissabte, 2 d’agost
21:30 h.

Ignasi Terraza Trio
Jazz

Josep Vila i Jover, director

Christian Torres, violí
Ferran Bardolet, violoncel
Jordi Humet, piano

Ignasi Terraza, piano
Horacio Fumero, contrabaix
Esteve Pi, batería

Preu excursió:
Abonament
3 dies            50€
Entrada 1 concert 25€

d’Igualada

€
€

Reserva la teva plaça 
abans del 13 de juny
 (El preu s’abonarà a 
l’entrar a l’autobús)
info@xptours.cat
Tel. 669 485 500

DE L’ANOIA

Dissabte, 14 de juny

Dissabte, 12 de juliol

Dissabte, 2 d’agost



Sortida de la Festa de la Bicicleta, diumenge passat.

Avui, data límit per 
apuntar-se al 3x3 de 
bàsquet a Cal Font

Més de mil participants a la renovada 
Festa de la Bicicleta d’Igualada
CICLISME / REDACCIÓ

El passat diumenge 8 de juny 
es va celebrar la Festa de la 
Bicicleta pels carrers d’Igua-
lada gràcies a tots els centres 
educatius de la ciutat junta-
ment amb el Consell Esportiu 
de l’Anoia. La Festa va ser tot 
un èxit amb 1048 participants 
superant la darrera edició del 
2011 (878 participants). Els 
centres educatius participants 
d’Igualada a la cursa van ser: 
Maristes (146), Acadèmia 
Igualada (121), Mowgli (104), 
Escolàpies (97), Escola Pia 
(80), Jesús Maria (70), Ateneu 
(62), Garcia Fossas (57), Mo-
nalco (57), Emili Vallès (50), 
MDP Igualada (29), Ramon 
Castelltort (27), Dolors Martí 
(23), Mestral (18), Escola Ano-
ia (11), Montclar (11), Gabriel 
Castellà (3), Pere Vives (3), La 
Rosella (3), Joan Mercader (2). 
Altres centres i entitats de la 
comarca: Escola Copons (7), 
Marta Mata (2), Castell d’Òde-
na (2), Pompeu Fabra (2), Mar-
quès de la Pobla (2), Garcia 
Lorca (1), Migdia (1), UEC (1) 
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BÀSQUET / REDACCIÓ

El proper dissabte 21 de juny 
el Club Bàsquet Igualada, jun-
tament amb el Patronat Mu-
nicipal d’Esports d’Igualada, 
l’Ajuntament d’Igualada, el 
Consell Esportiu de l’Anoia i 
la Federació Catalana de Bàs-
quet, organitza la 25a edició 
del 3x3 Bàsquet a Cal Font. 
Enguany es torna als orígens, 
tornant a l’emblemàtica plaça 
de Cal Font. 
S’espera que aquest sigui un 
motiu per a donar més vida a 
l’activitat i al centre de la ciutat 
amb un ambient espectacu-
lar de bàsquet. Tots/es els/les 
participants gaudiran d’obse-
quis i els equips guanyadors 
també aconseguiran magnífics 
premis. A més a més, hauran 
moltes altres sorpreses més 
per a petits i grans. Avui di-
vendres 13 de juny es el dar-
rer dia per a formalitzar les 
inscripcions mitjançant el Fa-
cebbok de l’esdeveniment del 
CB Igualada: www.facebook.
com/3x3calfont  o bé fer-les 
presencialment a les oficines 
del Patronat d’Esports.

Inscripcions per la 4a 
BTT Riu d’Agost a la 
Torre de Claramunt
BTT / REDACCIÓ

El proper dia 6 de juliol tindrà 
lloc a la Torre la 4t edició de la 
Btt Riu de Gost. La sortida serà 
a les 8 del matí de Torresport. 
Hi haurà esmorzar, avitualla-
ments i regals per tots els parti-
cipants, i de regal una tovallola 
commemorativa. Més informa-
ció i inscripcions: http://lariude-
gost.jimdo.com.

Obertes les proves 
de selecció al CF 
Igualada

FUTBOL / REDACCIÓ

El C.F. Igualada ha començat 
les proves de selecció per bus-
car a nous jugadors i jugadores 
de cara a la propera temporada 
2014-2015. Les proves s’obren 
per a les diferents categories 
masculines i femenines, per 
als nascuts entre el 2008 (6 
anys) i el 1996 (18 anys).
Les categories a què es pot 
optar són: Prebenjamins F7, 
Benjamins F7 (Preferent, 1a, 
2a i 3a); Alevins F7 (Preferent, 
1a, 2a i 3a); Infantils (Preferent, 
1a i 2a); Cadets (Preferent, 1a 
i 2a); Juvenils (Preferent i 2a); 
Femení (2a); Femení Cadets 
Juvenils (2a); Femení Aleví/In-
fantil F7 ( 1a i 2a) i Femení Pre/
Benjamí F7. Més informació a 
www.cfigualada.cat

i altres participants (56).
A les 11h del matí es va donar 
la sortida des de l’avinguda 
Barcelona. La jornada era to-
talment lúdica, no competitiva. 
Els Amics Ciclistes de l’Anoia 
es van col·locar al principi per a 
marcar el ritme del grup. Apro-
ximadament cap a les 11:45h 
arribaven els/les primers/es 
participants a la plaça de Cal 
Font. Tots els/les participants 
van rebre una ampolla d’aigua 
gentilesa de Supermas. Poste-
riorment, es va celebrar un sor-

teig de tres lots de Buff.
Agrair a tots els participants la 
seva assistència en aquesta 
Festa de la Bicicleta com tam-
bé a tot el personal, centres 
educatius i AMPA’s que han 
fet possible reprendre la Festa 
que havia estat oblidada per 
la ciutat. Els centres educatius 
d’Igualada han donat un gran 
exemple ajuntant-se per a l’or-
ganització de l’activitat. Junts 
l’hem fet rodar i l’any vinent ho 
tornaran a fer.

El Futbol Sala Òdena 
busca jugadors per a 
la propera temporada
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

El CFS Òdena busca jugadors 
per la temporada 2014-2015, 
en concret jugadors per com-
pletar les següents categories: 
Benjamis (nascuts al 2006 i 
2005), Alevins (2004 i 2003), 
Infantils (2002 i 2001), Cadets 
(2000 i 1999), Femení (nascu-
des a partir del 2000) i  Juvenils 
(nascuts al 1998,1997,1996).
Vine a provar el futbol sala al 
Pavelló Mestre Vila Vell, aquí 
trobaràs els horaris d’aquest 
mes de Juny: http://cfsodena.
tumblr.com/juny. Interessats-
interessades no dubteu en 
respondre al mail  cfsodena@
gmail.com, al facebook CFS 
Òdena o al telèfons 679 660 
199 (Oriol) o 687 050 665 (Jor-
di). L’infantil del CPPI, campió de Catalunya

TENNIS TAULA / REDACCIÓ

S’han disputat a Gandesa, els 
campionats de Catalunya In-
fantil i Sots 21. El resultat ha 
sigut molt bo per la nostra en-
titat assolint el campionat en 
categoria infantil. Per aconse-
guir-ho es van guanyar tots els 
partits per 3-0, demostrant una 
gran superioritat, primer contra 
el C.T.T. Mollerusa, després 
contra el potent C.T.T. Ripollet i 
a la final al C.T.T. Olot.  L’equip 
estava integrat per Joan Ma-
sip, Francesc Masip i Eduard 
Viladegut.
El jugador Joan Masip encara 
en edat infantil, (va renunciar 
a la seva categoria) va obtenir 
una excel·lent tercera plaça a 

Portes obertes 
del Futbol Sala 
Capellades
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

El Club Futbol Sala Capella-
des, tal i com ja va fer la tem-
porada passada, obre les por-
tes dels seus entrenaments del 
mes de Juny, per tal que tots 
els nens que ho vulguin puguin 
venir a provar de jugar a futbol 
sala gratuïtament al Poliespor-
tiu Municipal de Capellades.
Horaris d’entrenaments:
-Nascuts  2000-2004: Dime-
cres a les 19:30h
-Nascuts 1998-1999: Dilluns a 
les 18:45h i Dijous a les 19:45h
-Nascuts 1995-1997: Dilluns 
a les 19:45h i Divendres a les 
16:00h 

la prova individual sots-21. 
També el jugador Francesc 
Masip va obtenir una meritòria 
tercera plaça en la prova indivi-

dual infantil.
En dobles masculins infantils la 
parella Joan Masip i Francesc 
Masip va obtenir el títol de 
campions de Catalunya  infan-
tils. Un campionat excel·lent, a 
l’espera del Campionat de Ca-
talunya aleví i  juvenil a dispu-
tar-se la propera setmana.  

Trofeu Ramon Orga
El proper dissabte a les cinc de 
la tarda al Poliesportiu Les Co-
mes es disputarà la 41 edició 
del Trofeu Ramon Orga, entre 
els equips de l’Igualada CTAI i 
el Sallent  de primera estatal. 
Esperem contar amb la pre-
sencia dels aficionats per veu-
re un bon partit de tennis taula.

Bernat i Marc Seuba, a la Copa Catalana de Trial
BIKETRIAL / REDACCIÓ

La Copa Catalana de Trial 
2014 torna enguany amb dues 
proves inscrites en el calendari 
UCI en la classe C1. Aquestes 
proves son tenides en compte 
internacionalment, i els premi-
ats es disputen punts UCI pel 
rànquing internacional.
La primera prova de la clas-
se C1, ha sigut la disputada 
aquest cap de setmana a La 
Masana (Andorra), i organit-
zada per l’empresa igualadina 
Ocisport. Hi participaren els 
odenencs, en Bernat i Marc 

Seuba de l’Esport Ciclista Òde-
na (ECO). Les zones s’han 
emplaçat en diferents punts 
cèntrics de la població de la 
Masana amb elements artifici-
als combinats amb elements 
de l’entorn, i una de les zones 
estava situada en el mateix riu.
En quan als resultats en Marc 
Seuba aconseguia pujar al 
podi en la segona posició, en 
la seva categoria, la cadet.
I en Bernat es classificava en 
la quarta  posició en la seva 
categoria elit, però al ser una 
competició de la classe C1 en 

la que es separen les catego-
ries de 26” i 20”, en Bernat es 
situava en la categoria 20” com 

a primer, i per tant aconseguia 
la màxima puntuació pel seu 
ranking mundial. 



Edu Ferrer.

ESQUAIX / DAVID JAUME

Amb el nou canvi de format 
de la Fira, l’Esquaix Igualada 
també ha canviat tant el format 
com les dates de celebració 
del clàssic dels clàssics cam-
pionats de d’esquaix que és 
celebren a la comarca.
El campionat comença aques-
ta setmana i acaba el dijous dia 
que comença la fira.
Enguany, és compleix la 27a 
edició sense cap interrupció i 
com altres edicions constarà 
de 3 categories masculines i 
una de femenina.

Play-off de la lliga catalana
Aquest dissabte, és juga a Can 
Melich de Sant Just, els play-
off de la lliga català en totes les 

Arriba la 27a edició del 
campionat d’esquaix de la Fira
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seves categories.
En la 1a, l’Esquaix Igualada per 
primer cop en la seva història 
hi tindrà representació. El pri-
mer equip, format pel germans 
Jaume, Nil Munné i el manresà 
Nasi Herms tindrà com a rival 
el poderós Malibú de Sabadell, 
vigent campió de lliga i recent-
ment proclamat campió d’Es-
panya per equips. Poca pres-
sió pels igualadins amb molt a 
guanyar i poc a perdre.
El igualadins és van classificar 
“in extremis” en la última jor-
nada arribant al final amb 26 
punts, els mateixos que l’Es-
quaix Lloret i un més que el Te-
nis Sabadell amb 25. Amb un 
hipotètic triple empat els ano-
iencs quedaven fora dels play-
off al tenir un pitjor coeficient.

Finals dels campionats de 
Catalunya per al CAI
ATLETISME / IGNASI COSTA

Aquest proper cap de setma-
na, en Jornades de dissabte i 
diumenge, els atletes del Club 
Atlètic Igualada Petromira-
lles participaran en diferents 
competicions corresponents a 
diversos Campionats de Ca-
talunya, tant per equips com a 
nivell individual.
Dissabte 14 de Juny al matí, 
l’equip masculí del CAI parti-
ciparà al Campionat de Cata-
lunya Sub-20 per Clubs, que 
es durà a terme a les pistes 
de Cornellà de Llobregat, i 
en el que participaran els se-
guents conjunts masculins:  
A.A. Catalunya - F.C. Barcelo-
na - ISS-L’Hospitalet - Cornellà 
Atl. - C.A. Igualada - Avinent 
Manresa - Lleida U.A. - U.A. 
Terrassa.  

D’altra banda, el mateix dis-
sabte, a les pistes de Camp 
Clar de Tarragona, es dura a 
terme la Jornada Final dels 
Campionats de Catalunya in-
dividuals corresponents a les 
categ. Benjamí, Aleví i Infantil, 
masc. i fem..  Hi participaràn 
un nombrós grup d’atletes del 
CAI Petromiralles, que es van 
classificar en les Jornades prè-
vies corresponents.
Finalment diumenge, a l’Esta-
di Josep M.ª Pallas de Vic, es 
dura a terme la Jornada Final 
dels Camp. de Catalunya Ca-
det individuals masc. i fem., 
en els que participaran també 
un nombrós grup d’atletes del 
CAI Petromiralles,  classificats 
en la Jornada prèvia del passat 
dissabte a Gavà.   
                                                                   

Pluja de medalles del CNI en el torneig Aigualits
NATACIÓ / REDACCIÓ

Dissabte es va disputar el 3r. 
Trofeu Aigualits de natació, or-
ganitzat per el CN Igualada.
Aquest any va comptar amb 
la participació de importants 
nedadors, que van aprofitar 
la disputa d’aquest campionat 
per millorar o per fer marques 
de cara a la participació dels 
campionats de Catalunya o 
Espanya.
Els nostres nedadors, seguint 
amb la millora constant de 
marques i resultats, van desta-

car en totes les proves disputa-
des, aconseguint un important 
numero de medalles.
Destaquem el treball conjunt 
de tot l’equip, però una menció 
especial a les millores de Alex 
Varea, Xavi Tort, Guillem Ma-
tin, Jaume Lopez, Bernat Este-
ban... i de les noies Andea Pe-
rez, Elia Ibarra, Ona Brunet... 
i els equips de relleus de la 
categoria aleví. També desta-
car la participació del més pe-
tis (escola de natació) i de els 
nedadors de categories petites 

que fan un important equip.
Cal destacar la col·laboració  
del pares del Club que han tre-
ballat en la competició i en la  
busqueda d’esponsors.
Tots els nedadors participants 
han tingut una bossa d’obse-
quis gracies a la generositat 
d’empreses: Aldi, Carrefour, 
Sebastian, Disseny Ds, Elis-
tand, Tallers Ibarra Anoia, Bar 
Restaurant Les Comes, Bar El 
Racó d’en Manel,  Patates Frit 
Ravichs  i Intensis. 

Edu Ferrer, campió de Catalunya d’Optimist 
per segon any consecutiu
VELA / REDACCIÓ

El Campionat de Catalunya 
2014 es va celebrar al Club 
Nàutic d’Arenys de Mar el 24, 
25, 31 de maig i l’1 de juny 
passats. L’equip d’Optimist del 
CMA encarava aquest campio-
nat amb una missió important: 
a més de superar cada un els 
seus resultats de l’any anterior, 
l’igualadí Eduard Ferrer de-
fensava el títol de Campió de 
Catalunya que aconseguís el 
2013 a Hospitalet de l’Infant.
Va ser un campionat de grans 
emocions, no només per les 
dificultats que va plantejar 
el camp de regates, sinó pel 
gran nivell demostrat pels 
contrincants. Edu va liderar el 
campionat des del primer dia 
(4 proves), però durant el se-
gon cap de setmana Alex Brú 
i Albert Gelpí, del CN   El Balís, 
van sortir amb tanta intenció de 
guanyar que van exigir a Edu 
treure el millor de si mateix per 

defensar el títol. Després de 
tres regates d’infart diumenge 
1 de juny, on els tres es van 
buscar, es van marcar i es van 
atacar, van demostrar que eren 
els justos amos i senyors del 
podi. 
Resultat final: Edu Ferrer Cam-
pió de Catalunya 2014 per 
1 punt d’avantatge sobre Al-
bert Gelpí, medalla de plata, 
ja només 8 punts la medalla 
de bronze, Alex Brú, també 

del CN   El Balís. Unes felicita-
cions enormes a aquests tres 
grans regatistes que ens van 
fer gaudir com mai a tots els 
que vam tenir el privilegi de 
veure aquestes regates finals. 
Moltíssim punt d’honor, nervis 
d’acer i, sobretot, molt fair play 
i afecte mutu. I una felicitació 
a la seva entrenadora Magda 
Resano (CN El Balís) per la 
batalla que va plantejar.

Estiu Aula42
INFANTIL-PRIMARIA

TOT EN ANGLÈS
35€/setmana

RECUPERACIONS
ESO-BATXILLERAT

5€/hora
www.aula42.es

93 803 49 46

C/ Santa Caterina, 32 loc 1
08700 Igualada (BCN)
tel. 93 803 18 19
tel. 93 806 83 09

finquesargent@msn.com

Es lloguen locals
 al centre d’Igualada.
 Preus econòmics. 

Interessats trucar al
 93 803 01 69



Cultura
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TEATRE / LA VEU

“Amateur no és sinònim de 
poca qualitat, al contrari: ge-
neralment la línia que separa 
la qualitat del teatre professio-
nal i el d’aficionats és confusa. 
Malgrat les vicissituds que vi-
uen i pateixen aquests grups, 
per conciliar la passió pel tea-
tre amb les seves professions, 
fan una molt bona feina” així 
presentava Òscar Balcells, 
director del Teatre de l’Auro-
ra, una nova edició del Cicle 
de Teatre Amateur de l’Anoia, 
que es durà a terme del 21 de 
juny al 6 de juliol a la sala in-
dependent igualadina, amb la 
participació del Grup Teatral 
de Capellades, l’Associació 
Teatral la Forja de Collbató i el 
Grup de teatre Quadrat Màgic, 
d’Igualada.
En la presentació del cicle, 
Òscar Balcells va assenyalar 
que “és una gran oportunitat 
per als espectadors i la gent 
de l’Anoia per a veure el gran 
treball d’aquestes companyies 
i el moviment que genera el 
teatre amateur a l’Anoia, un 
moviment molt ric, tant a la co-
marca com a la resta del país, 
ja que el teatre amateur, amb 
la seva passió i amor per les 
arts escèniques, ha estat i és 
el planter dels actors professi-
onals”.
Joan Miquel, coordinador del 
Cicle de Teatre Amateur de 
l’Anoia, es va sumar a les 
paraules del director del Te-
atre de l’Aurora afegint que, 
“a més de ser una bona opor-
tunitat per als espectadors, 
que podran gaudir del bon 
teatre d’aficionats, també és 
una excel·lent oportunitat per 

aquests grups, que podran 
actuar en una sala i en unes 
condicions professionals”.

La comèdia, protagonista 
del Cicle de Teatre Amateur 
de l’Anoia
El Grup Teatral de Capella-
des serà l’encarregat d’obrir 
aquesta nova edició del Cicle 
de Teatre Amateur de l’Anoia. 
Ho farà amb Un déu salvat-
ge, de la dramaturga francesa 
Yasmina Reza, una comèdia 
àcida i intel·ligent que tracta 
temes com la relació de pare-
lla, l’educació dels fills en un 
món marcat per la competiti-
vitat, la manca de compassió, 
l’agressivitat, etc. Amb molt 
sentit de l’humor, dissecciona 
la societat actual, marcada 
per la necessitat de ser políti-
cament correctes. Xaro Ruiz, 
directora, explica que “l’obra 
mostra que tothom, a dins, te-
nim les nostres misèries, que 
tot i ser políticament correctes, 

acaben sortint. Es tracta, afe-
geix, d’una comèdia però amb 
acidesa, amb missatge i amb 
un rerefons”.
El cicle –i l’humor- continuaran 
el cap de setmana següent, 28 
i 29 de juny, amb la posada en 
escena de Qui és qui, a càr-
rec de l’Associació Teatral La 
Forja, de Collbató. Es tracta, 
tal i com explica la directora 
de l’obra Mònica Martinez, 
“d’una comèdia d’embolics, 
d’entrades i sortides, amb sor-
preses i coses inesperades, 
com el seu final. Es mostra 
una galeria de personatges 
molt dispars, amb valors ben 
diferents”.
Finalment, el Grup de Teatre 
Quadrat Màgic, d’Igualada, 
serà l’encarregat de tancar 
el cicle, el 5 i 6 de juliol, amb 
Quatre “locas” i un funeral, una 
producció pròpia que ja van 
estrenar al Teatre de l’Aurora 
en la primera edició del Cicle 
de Teatre Amateur de l’Anoia, 

La comèdia, protagonista d’un nou Cicle de Teatre 
Amateur de l’Anoia

MÚSICA / LA VEU

Diumenge, 15 de juny, el Cor 
de noies Exaudio presenta el 
seu nou espectacle, Exaudio 
18-1651 TC, a l’església de 
la Mare de Déu de la Pietat 
(Escola Pia d’Igualada). Serà 
a les 7 del vespre amb una 
entrada de 5€. 
Exaudio ha presentat sovint 
programes de música dels 
segles xx i xxi, però aquest 
cop fa un pas més amb les 
estrenes de tres obres de 
joves compositors catalans 
escrites especialment per al 
cor que dirigeix Júlia Sesé. 
L’igualadí Pol Requesens 
Roca, autor de Follia, ens 
explica que ha triat «tex-
tos d’autors, èpoques, estils 
i llengües diferents sobre 
qüestions diverses» com ara 
la dona, l’art o l’amor, amb la 
intenció de fer «una crida al 
raonament mitjançant l’art». 
La segona peça que s’estre-
narà és Shi, de Daniel Fígols 
Cuevas, un compositor que 
reconeix que el fascinen els 
«ritmes, acords i notes en 
tot fenomen sonor, sigui o no 
creat amb intenció musical». 
A través d’aquesta actitud ha 
creat una obra basada en un 
poema xinès amb una sola 
síl·laba, “shi”, que «en diver-

el 2012. Es tracta d’una esbo-
jarrada comèdia “que porta els 
personatges fins a l’extrem, 
mostrant el que són capaços 
de fer per interès econòmic” 

tal i com explica Fina Lòpez, 
actriu.

Venda d’entrades 
Les entrades (10€ i 8€ amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075 
exclusivament els dijous de 19 
a 20 h. Més informació i venda 
d’entrades a www.teatreauro-
ra.cat.

ses combinacions i variant la 
inflexió de la vocal “i” pot ar-
ribar a formar tot un poema». 
Finalment, diumenge s’estre-
narà Me...!!!, d’Octavi Rum-
bau Masgrau, «un al·legat 
en favor de l’organització 
Nuestras Hijas de Regreso a 
Casa, que busca justícia per 
a les dones desaparegudes 
i assassinades a Chihuahua 
(Mèxic)». Rumbau utilitza 
paraules de Norma Andrade, 
«víctima d’aquesta violència 
arran de l’assassinat de la 
seva filla», per construir, a 
través de diferents tipus de 
veu cantada i parlada, «un vi-
atge des de l’esperança fins 
a l’ofec».
El títol de l’espectacle fa re-
ferència al codi Pantone del 
“color Exaudio” característic 
de les jaquetes de la coral, 
un color que agafarà prota-
gonisme en aquest muntatge 
musical i visual. Pel que fa 
a la música, el programa es 
completa amb obres de mú-
sica contemporània d’arrel 
sud-americana. 
Amb aquest concert, que tor-
naran a repetir a Barcelona el 
dia 29 de juny, el Cor de no-
ies Exaudio s’acomiada del 
curs abans de les vacances 
d’estiu.

Diumenge, concert del cor de 
noies Exaudio a l’Escola Pia 

La tercera edició del 
cicle es celebrarà 
del 21 de juny al 6 
de juliol al Teatre de 
l’Aurora i hi participa-
ran tres grups

S’ha d’enviar la butlleta a                                al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

GUANYADORS 2 ENTRADES

Els guanyadors són

ENHORABONA!

Montse Lobato
Igualada

Victòria Pont
Vilanova del Camí

El subscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a ROOKIE 
TRAIL a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de 
les activitats i serveis propis de ROOKIE TRAIL, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que ROOKIE TRAIL o LA VEU puguin 
portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

Dissabte 28 de juny a les 22:30h al Teatre Municipal 
l'Ateneu, en el marc de l'Estival de Jazz 2014

per a l'espectacle de Sílvia 
Pérez Cruz "Reencuentro 

con el Güito"
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Aquest any 2014, l’increment 
d’alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Teatre La Tarima 
d’Igualada fa que la seva vui-
tena marató es presenti en 
doble sessió, els dissabtes 
14 i 21 de juny. La jornada 
permetrà que els infants, jo-
ves i adults que hi han cursat 
classes d’interpretació tea-
tral presentin els espectacles 
que han assajat durant l’any 
i mostrin, dalt de l’escenari i 
davant del públic, la formació 
adquirida. Enfila’t a la Tarima 
tindrà lloc al Teatre Municipal 
l’Ateneu amb una entrada 
simbòlica al preu de 2 euros.
La marató de La Tarima ar-
rencarà el dia 14 de juny a les 
12h amb l’espectacle El vestit 
nou de l’emperadriu a càrrec 
del grup de petits de l’escola, 
Peter Pan del grup de l’esplai 
Àuria, i El Mag d’Oz del grup 
de nens i nenes. A partir de 
les 18h, els grups de teatre 
de nois i noies oferiran els es-
pectacles El Malalt imaginari 
i El Somni d’una nit d’estiu. A 
les 20h, els grups de teatre de 
joves presentaran A mi no em 
passarà i Moren els contes.
El dia 21 la marató continua-
rà, també a les 12h, amb l’es-
pectacle En Patufet a càrrec 
del grup de petits de l’escola 
i, a continuació, Un robatori 

fantàstic amb el grup de nens 
i nenes. El darrer bloc teatral 
començarà a partir de les 18h 
amb A Tòquio també passa 
del grup de joves, T’he sen-
tit a càrrec del grup d’adults 
i, tancant la jornada i la llarga 
marató, Improshow nocturn 
amb el grup d’improvisació.
Matrícula oberta per al curs 
2014-1015
Entre els dies 2 i 13 de juny 
està obert el període d’ins-
cripció de cara al proper curs 
a La Tarima. Les inscripcions 
s’han de fer a l’Espai Cívic 
Centre i els cursos que s’ofe-
reixen són els següents: Te-
atre per a Nens i Nenes de 
1r i 2n de Primària (dilluns o 
dimecres de 17:30 a 18:30h), 
Teatre per a Nens i Nenes de 
3r a 5è de Primària (diven-
dres de 17:30 a 19h), Teatre 
per a Nois i Noies de 6è de 
Primària a 2n d’ESO (dilluns 
o dijous de 18:30 a 20h), Te-
atre per a Joves de 3r i 4t 
d’ESO (dimecres o divendres 
de 18:30 a 20h), Teatre per a 
Joves de 1r i 2n de Batxillerat 
(divendres de 19 a 20:30h), 
Teatre per a Adults (dijous de 
20:30 a 22h), Teatre Musical 
per a Adults (dimecres de 
20:30 a 22h) i Taller d’Impro-
visació per a Adults (diven-
dres de 20:30 a 22h).

Arriba la vuitena edició 
d’Enfila’t a La Tarima, la 
marató de l’escola municipal 
de teatre d’Igualada

TEATRE / LA VEU

El proper dissabte, 14 de juny, 
a les 21h, el pati de la Iguala-
dina Cotonera rebrà la repre-
sentació de El cantador, a càr-
rec de la Jove Companyia del 
Teatre Nacional, configurada 
amb graduats de l’Institut del 
Teatre amb la voluntat d’apro-
fundir en la pràctica escènica i 
amb un fort compromís amb el 
patrimoni dramàtic passat, pre-
sent i futur. Aquesta companyia 
estarà formada cada any per 
una selecció d’alumnes que 
assajaran un text paradigmàtic 
de l’epicentre patrimonial de 
la temporada i, posteriorment, 
el representaran al Teatre Na-
cional de Catalunya i arreu 
del territori. És precisament 
en el marc d’aquesta gira que 
aquesta obra arriba a la capital 
de l’Anoia.
El cantador va ser escrita l’any 
1864 per Serafí Pitarra, pseu-
dònim de Frederic Soler, en 
col·laboració amb Pau Bunye-
gas, pseudònim de Conrad 
Roure, dues figures impres-
cindibles per entendre el re-

naixement teatral i cultural del 
moment. Situada al segle XV, 
El cantador representa la ven-
jança de la gitana Magdalena i 
del seu fill secret, el cantador 
Don Manric, sobre la família de 
Don Nunyo, la qual havia fet 
cremar la mare de Magdalena 
per bruixeria. L’enemistat de 
Don Nunyo i Don Manric, que 
es disputen l’amor de Donya 
Leonor, desembocarà en una 
rivalitat còmica que agafarà ca-
mins absolutament aliens a les 

nocions d’honra i honor promo-
gudes pels codis narratius del 
teatre en castellà.
El preu de l’entrada serà de 3 
euros i les localitats es poden 
adquirir anticipadament al Punt 
d’Informació Cultural i Turísti-
ca, al carrer Garcia Fossas, 2. 
L’aforament està limitat a dues-
centes persones. Aquesta és 
una iniciativa de l’Institut Muni-
cipal de Cultura (IMC) i la Ins-
titució de les Lletres Catalanes 
de la Generalitat de Catalunya

El pati de la Igualadina Cotonera rep el 14 de 
juny El cantador, representada per la Jove 
Companyia del Teatre Nacional

TEATRE / LA VEU

Antonio Díaz, el mag del mo-
ment, va recollir dimecres a 
l’Ajuntament d’Igualada el Pre-
mi Fundació Catalunya – La 
Pedrera per l’espectacle La 
gran ilusión, el millor especta-
cle de la mostra per votació del 
públic. Aquest espectacle que 
actualment està fent temporada 
al teatre Coliseum de Barcelo-
na, va obtenir una puntuació de 
9,77 sobre 10. Es dóna la cir-
cumstància que és l’espectacle 
que ha obtingut una puntuació 
més alta en la història del pre-
mi. Fins ara, el rècord el tenia 
Sense Solta de Teatre Mòbil 
que l’any passat va obtenir un 
9,45. 
En el decurs de l’acte de lliura-
ment, el primer tinent d’alcalde 
d’Entorn i Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada, Josep 
Miserachs, ha demanat a An-
tonio Díaz que no s’oblidi mai 
d’Igualada ni de la rialla dels 
infants malgrat tenir una trajec-
tòria “que cada vegada va més 
amunt”. Miserachs també ha 
demanat al mag un truc de mà-
gia: “volem que La Mostra con-
tinuï per molts anys a Igualada”. 
En aquest sentit, Antonio Díaz 
ha respost que “no caldrà cap 
truc ja que La Mostra d’Iguala-

da és un esdeveniment impres-
cindible pel sector” i ha remar-
cat que un dels objectius de la 
companyia és poder participar 
a la fira. Per la seva banda, la 
directora de Cultura de la Fun-
dació Catalunya – La Pedrera, 
Marga Viza, ha destacat que 
“La Mostra és la referència de 
programadors i companyies del 
país” i ha anunciat que “tenim la 
intenció de seguir col·laborant 
amb La Mostra a través del 
premi Fundació Catalunya – La 
Pedrera”, com ja fa vuit anys 
que ho fan. 
Aquesta és la segona ocasió 
que el mag de Badia del Vallès 
rep el reconeixement del públic 
de La Mostra. L’any 2012, quan 
just començava a despuntar 

mediàticament, va actuar a la 
fira per primera vegada gua-
nyant el premi amb l’espectacle 
La asombrosa historia de Mr. 
Snow. Dos anys més tard, Díaz 
ha tornat a recollir el guardó 
havent-se convertit en un dels 
mags de moda, més mediàtics 
i reconeguts del moment, que 
recull èxits per allí a on passa. 
El guardó gentilesa de Funda-
ció Catalunya – La Pedrera, 
col·laboradora de La Mostra 
d’Igualada, està dotat amb 
1.200 euros. El premi està molt 
ben valorat pels professionals 
que el reben ja que és per vota-
ció popular i són els propis es-
pectadors els que decideixen el 
veredicte a través de les seves 
puntuacions. 

El mag Antonio Díaz recull el premi del públic 
de La Mostra d’Igualada per l’espectacle ‘La 
gran ilusión’

A N U N C I

S’ha presentat davant l'Ajuntament la següent sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl no urbanitzable, per a la realització del 
projecte que tot seguit es relaciona:
-Sol·licitant: Lluís Montserrat Hernández
-Projecte: Centre formatiu i de pràctica de conducció de 
vehicles 4x4 i modalitats complementàries.
-Emplaçament: Parcel·la 59 del polígon 8 – Bòbila de 
 Cal   Maure 
La qual cosa s’exposa al públic per un termini d’un mes, 
d’acord amb el que preveu l’art. 48.1 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, consolidat amb les modi�cacions introduïdes 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, per tal que els interessats 
puguin comparèixer a l’expedient i presentar les al·legacions 
i documentació que considerin oportunes. 
L’expedient es pot consultar a les o�cines municipals situades 
a la Ctra. d’Igualada a Valls, s/n, de dilluns a dijous de les 9:30 
a les 14:00 hores.

Santa Maria de Miralles, 10 de juny de 2014.

L’ Alcalde, Pere Argelich Pujadó
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Tot i que se sap molt poca 
cosa sobre el funcionament i 
la composició de la Cort de 
Carles III d’Habsburg -tam-
bé anomenat l’Arxiduc Car-
les- durant la seva estada a 
Barcelona del 1705 al 1711, 
aquell arxiduc que el 1703, 
encara a Viena, semblava 
tenir condicions per ser el rei 
perfecte, cinc anys després, 
i ja amb la cort a Barcelona, 
era acusat de no tenir cura 
del govern i de no pensar res 
més que en l’oració i en la 
música. 
El passat diumenge, el claus-
tre de l’Escola Pia d’Igualada 
va encetar les Serenates 
d’estiu que organitza Joven-
tuts Musicals d’Igualada amb 
un concert d’Atrium Ensem-
ble dedicat a rememorar el 
Tricentenari del 1714 i la fi 
de la Guerra de Successió a 
través d’aquesta música que 
despistava a l’Arxiduc Carles 
de les seves obligacions de 
govern. Carles d’Àustria va 
voler seguir comptant amb 
la presència dels músics 
alemanys, austríacs i, so-
bretot, napolitans de la seva 
orquestra de cambra de Vie-
na. Entre aquests músics hi 

JORDI MARCÉ

Les Serenates d’estiu s’inicien amb música de 
cambra de la cort de l’Arxiduc Carles

havia els napolitans Giusep-
pe Porsile, Angelo Ragazzi i 
Francesco Paolo Supriano, 
que se sap que van treballar 
per la cort de l’Arxiduc Carles 
d’Àustria a Barcelona com a 
músics de la capella Reial.
Atrium Ensemble, format per 
Roger Junyent i Cecilia Clares 
als violins, i Guillermo Turina 
al violoncel, és una formació 
especialitzada en la interpre-
tació històrica i la recuperació 
de música que amb els pas 
dels segles s’ha deixat d’es-
coltar. Va oferir un excel·lent 
concert amb obres d’aquests 
intèrprets de la cort de l’Arxi-

duc Carles; música de cam-
bra del Barroc tardà però amb 
un regust molt italià degut a 
l’origen dels seus composi-
tors. Amb un so molt cuidat, 
una interpretació impecable 
-igual en els atacs i en el fra-
seig dels dos violins- i certs 
moments de lluïment virtuo-
sístic, el repertori dels com-
positors napolitans va brillar 
també per ser una música 
molt fresca i lleugera que va 
fer que el públic assistent es 
distragués de les obligacions 
diàries per, també com l’ar-
xiduc, no pensar en res més 
que la música que sonava. 

EXPOSICIONS / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps acabarà el seu 
cicle d’exposicions d’obres re-
alitzades per l’alumnat del pro-
grama d’Escola Oberta durant 
aquest curs 2013-2014 amb 
“Cels”, una mostra que es po-
drà veure a la Sala Municipal 
d’exposicions. 
El dimarts 17 de juny, doncs, 
a les 8 del vespre s’inaugura-
rà “Cels”, que es podrà veure 
des del mateix dia 17 fins al 29 
de juny. En aquest cas l’expo-
sició es fa a partir d’una selec-
ció dels treballs realitzats per 
l’alumnat dels cursos i tallers 

de “Dibuix”, “Projectes guiats 
d’escultura”, “Escultura: con-
ceptes i tècnica” i “Projectes 
guiats de pintura” dels tallers 
d’Escola Oberta de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
que s’han realitzat durant 
aquest darrer any.
Cal recordar que el progra-
ma “Escola Oberta” de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps ofereix un ampli ven-
tall de cursos i tallers mono-
gràfics de l’àmbit artístic, i que 
les inscripcions per al proper 
curs estan obertes des del dia 
2 de juny i que les places són 
limitades.

“Cels” exposició de l’EMA 
Gaspar Camps a la Sala

MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Igualada 
van actuar aquest passat diu-
menge a Vic amb la colla local, 
els Sagals d’Osona, els Mar-
recs de Salt i els Castellers de 
Terrassa. En el pilar conjunt 
inicial, totes quatre colles es 
van voler sumar a la campa-
nya que es va realitzar arreu 
d’Europa “Catalans Want to 
Vote” pel dret a decidir.
Els Moixiganguers van plan-
tejar una actuació valenta que 
s’iniciava amb la torre de 7 
que es va descarregar amb 
solvència. És la tercera torre 
de la temporada, un castell 
abans “gafe” al qual la Colla 
actualment li té la mida pre-
sa. Tot just descarregar-se, es 
van sentir moltes veus que re-
clamaven “un pis més”…
En segona ronda els Moixi-
ganguers van intentar el 4de8 
per segona vegada aquest 
2014. El castell es va desmun-
tar abans que els dosos es po-
guessin col·locar. Sembla que 
aquesta construcció es vulgui 
resistir en aquest primer tram 
de temporada però la Colla 
està treballant fort per descar-
regar-la ben aviat. 

En ronda de repetició es va 
descarregar un segur 5de7 
per tancar amb el 4de7 amb 
agulla.
Els castells que es van veu-
re a Vic són: Sagals d’Osona 
9/7,2/7,id7/7,7/7v5 Moixigan-
guers 2/7,id4/8,5/7,4/7a,p5 
Marrecs 5/7,id4/8,4/8,2/7p5 
i Castellers de Terrassa 
5/7,4/7a,4/7p5

Intens cap de setmana
S’apropa un importantíssim 
cap de setmana pels Moixi-
ganguers d’Igualada. Diven-
dres, dins del “FirAnoia”, la 
Colla convida a tots els iguala-

dins i anoiencs a l’assaig a la 
fresca que efectuarà a la ram-
bla Sant Isidre a partir de les 
21.30h del vespre, un assaig 
clau, ja que l’endemà els Moi-
xiganguers afronten un dels 
dies que qualsevol membre 
de la Colla té anotat a la seva 
particular agenda amb la visita 
a la “Diada del Pati” on actu-
aran amb la Colla Joves de 
Valls i també amb els Nens del 
Vendrell. Cal tenir en compte 
que actuar a un dels punts 
bressol dels castells com és 
la ciutat de Valls no és fàcil, ja 
que en quasi totes les actua-
cions que s’hi realitzen actuen 

Els Moixiganguers porten la torre de 7 a Vic i afronten amb 
il·lusió la Diada del Pati aquest proper dissabte a Valls

només les dues Colles locals. 
Així doncs, els morats no vo-
len desaprofitar una oportuni-
tat que sorgeix molt de tant en 
tant i afronten la Diada amb 
la il·lusió de portar els millors 
castells a plaça sense descar-
tar alguna sorpresa. 
L’intens cap de setmana es 
tancarà diumenge a Barcelo-
na a la Festa Major del barri 
de Fort Pienc, on els Moixi-
ganguers actuaran amb els 
Castellers de la Sagrada Fa-
mília, Castellers del Poble Sec 
i Castellers de Lleida.

MÚSICA / LA VEU

La vida de laBastida com es-
pai de concerts és relativa-
ment curta, però déu n’hi dó 
de les bandes que ja hi han to-
cat. Aquest divendres, CATA-
PLÀUSIA, amb en Josep ‘Pas-
to’ Martí al capdavant, seran 
els únics que podran dir que hi 
han tocat dues vegades. Van 
tocar en el concert inaugural 
d’aquest espai al barri del Rec 
igualadí, a inicis del 2013, pre-
sentant el primer disc. Ara tor-
nen per presentar-hi el segon, 
aquest Metacrit! que, de nou, 
sacsejarà tothom que s’hi vul-
gui acostar.
Per a l’ocasió, en Pasto i els 
seus lluiran el seu vestit més 
heavy. Grenyes al vent, puny 
en alt i veu de falset: la nit es 
preveu excitant.

Concert de 
CATAPLÀUSIA a 
laBastida
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El concert de divendres pas-
sat a “Músiques de butxaca” 
era un concert molt esperat. 
La majoria de les 140 per-
sones que hi van assistir 
feia molt de temps que havi-
en comprat anticipadament 
l’entrada. La cita s’ho valia. 
En plena gira promocional i 
recent arribat d’Alemanya, 
Joan Dausà va aterrar a l’Ate-
neu  per presentar el seu se-
gon disc “On seràs demà?”. 
Les emocions segueixen 
sent l’eix d’aquest nou tre-

ball que giren al voltant d’un 
univers nostàlgic, l’univers 
que Dausà crea en les seves 
cançons. Amb gran complici-
tat el públic va acompanyar a 
veus algunes de les cançons 
i com ell va dir: “Sembla que 
estigui tocant al menjador de 
casa meva”, la nit va esdeve-
nir íntima, rodona, especial, 
preciosa. 
“Músiques de butxaca” segui-
rà la programació d’aquesta 
tercera temporada el diven-
dres 3 d’octubre.

Joan Dausà va omplir les Músiques de Butxaca

CULTURA / LA VEU

L’AUGA proposa una òpera el 
proper dilluns 16 de juny, per 
cloure el curs 2013-2014. El 
Cor d’alumnes del taller d’Òpe-
ra Artístic de Vilanova del Camí 
interpretaran El duo de la Afri-
cana, una sarsuela que, excep-
cionalment, comportarà la ven-
da d’entrades.
L’AUGA va comptar aquest di-
lluns amb una conferència so-
bre la banda sonora del 1714, 
arran de la Guerra de Succes-
sió. La xerrada, a càrrec del 
professor d’història de la mú-

Les músiques del 1714, amb el professor Joan Vives, a 
l’AUGA

MÚSICA / LA VEU

El proper 19 de juny farà cinc 
anys de la mort de Vicenç 
Ferrer. Per recordar la figura 
del cooperant català i la feina 
que va fer a l’Índia  el grup de 
voluntaris d’Igualada ha orga-
nitzat un concert solidari. Els 
beneficis es destinaran al sec-
tor d’Ecologia. El concert serà 
demà dissabte a les 9 del ves-
pre al claustre de l’Escola Pia.
Per tal de dur a terme el con-
cert es compta amb uns grups 
de persones i entitats que grà-
cies a la seva solidaritat, fan 
possible aquest acte.
Es comptarà amb les actua-
cions del Duo “DE VELLUT”; 
composat per la Núria Bal-
cells al violí, i el Blai Navarro 
a l’acordió. Amb la Coral Co-
llserola Vallvidrera,  fundada a 
Vallvidrera el 1978 per un grup 
de gent amb ganes de cantar. 
També actuarà la Coral RES-
SONS de Calaf, nascuda l’any 
2001 i que té els seus orígens 
en els Pastorets de Calaf. 
Acompanya a la coral la pia-
nista Teresa Escolà. 
Dirigeix les dues corals, As-
sumpta Cribillers, (mezzoso-
prano) que junt amb la Marina 
Torra (soprano) ens oferiran 
una intervenció especial. 
L’acte comptarà amb la pre-
sència del portaveu de la Fun-
dació Vicente Ferrer, Lancy 
Dodem. 
L’entrada és lliure, amb apor-
tació voluntària.

Concert solidari 
per recordar Vicenç 
Ferrer

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte s’enceta en 
el marc històric i privilegiat 
de l’església romànica de La 
Tossa, un cicle de concerts i 
recitals, que es duran a terme 
els propers 14 i 21 de juny i 5 
de juliol a les 8 del vespre. El 
primer d’ells anirà a càrrec del 
grup Scivias. 
Scivias és una formació vocal-
instrumental especialitzada en 
la recerca, l’estudi i la interpre-
tació en l’àmbit de la música 
medieval, amb una especial 
atenció a la música de les com-
positores femenines. Des dels 
seus inicis, el grup ha cercat el 
màxim rigor històric, musicolò-
gic, filològic i interpretatiu. El 
grup treballa regularment sota 
el consell de Catherine Sch-
roeder (Centre de la Musique 
Médiévale de París), una de 
les especialistes de referència 
en Hildegarda de Bingen. Pel 
seu programa basat en Hilde-
garda de Bingen i Herrada de 
Hohenburg ha rebut el suport 
del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts (Co NCA) i de 
L’Institut Català de les Dones. 

El grup és format per Rosa-
maria Aguadé i Benet, can-
tant especialitzada en música 
medieval, doctora en filologia 
romànica per la Universitat de 
Barcelona, Margarida Barbal i 
Rodoreda, pedagoga, profes-
sora d’educació de la veu a la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona i de tècniques corpo-
rals conscients a l’Escola Su-

perior de Música de Catalunya 
i Isabel Juaneda i Novella que 
ha estat membre de la Cape-
lla de Música de Santa Maria 
del Mar, Musica Reservata 
de Barcelona, d’Exaudi nos i 
professora de cant de l’Escola 
Municipal de Música “Victoria 
dels Àngels”. 

Com adquirir les entrades?

“Vetllades de capvespre”, nou cicle de concerts i 
recitals a l’ermita de la Tossa

Podreu adquirir entrades an-
ticipades a Llegim...? Llibreria 
(Ptge. Capità Galí, 4, Iguala-
da) a partir del dilluns dia 9 
de juny a 6 euros, i a 7 euros 
el dia del concert. L’entrada 
és gratuïta pels infants fins 9 
anys i fins a 14 anys a meitat 
de preu. 

Propers concerts
Els propers recitals tindran lloc 
el dia 21 de juny amb “Ver-
sos de l’Àndalus amb veu de 
dona”, una selecció de poe-
mes del llibre “Perles de la nit. 
Poetes andalusines”.  La veu, 
en àrab i en català, la posaran 
Margarida Castells i Encarna 
Sant-Celoni, i el fons musical, 
amb efectes especials,  Con-
cepció Ramió. Aquest recital 
serà gratuït. 
Posteriorment, el dia 5 de 
juny, tindrem ocasió d’escol-
tar el trio vocal Xaira, amb el 
programa “Miquetes”, amb un 
repertori variat que combina 
música clàssica (renaixement, 
barroc, romanticisme, etc.), 
música popular d’aquí i d’allà 
i música moderna. 

sica i divulgador musical Joan 
Vives, es va fer coincidir amb 
la celebració dels actes del Tri-
centenari.
Les paraules de Joan Vives, di-
vulgador a través de Catalunya 
Música, van omplir el Teatre 
Municipal de l’Ateneu,  en una 
conferència que va versar so-
bre de quina manera la guerra 
va propiciar la creació d’obres 
musicals, per poder celebrar 
victòries o derrotes a través de 
la música.
El també flautista de bec, Joan 
Vives, va tancar la xerrada amb 

fragments d’òperes, tedèums 
i altres peces, perquè el públic 
pogués escoltar-los després 
d’haver-se fet la idea del con-
text en què van ser composos.

‘El duo de la Africana’ / Amics 
de l’Òpera d’Igualada
El Cor d’alumnes del taller 
d’Òpera Artístic de Vilanova 
del Camí interpretaran al Tea-
tre Municipal l’Ateneu El duo 
de la Africana. Una sarsuela en 
un acte de Manuel Fernàndez 
Caballero, que es va estrenar a 
Madrid el 1893. Un text que gira 

al voltant de la recreació d’un 
assaig, preparació i represen-
tació de l’opereta l’Africaine de 
Meyerbeer per part d’una com-
panyia d’òpera de segona fila. 
La música, la passió, la temp-
tació, la infidelitat, la gelosia, 
l’avarícia o la mediocritat són 
alguns dels ingredients d’un en-
tremès còmic que acaba en un 
caos total.
El concert és organitzat pels 
Amics de l’Òpera d’Igualada i 
l’entrada val 3 euros per als so-
cis d’AUGA i 8 per a la resta.

MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts, a les 10 del 
vespre, els alumnes de l’Es-
cola Akords oferiran en format 
jam session, els treballs fets 
durant aquest curs.
I el dijous dia 19, a 2/4 d’11 
de la nit es podrà gaudir del 
concert de Yuhan Su & Publio 
Delgado. L’artista coreana ac-
tua per primera vegada a Ca-
talunya i obre la seva gira al 
Hot Blues i despres al Jambo-
ree compartint les seves, origi-
nals i delicades, composicions 
i el seu personal i virtuós estil 
com a instrumentista amb un 
trio de músics locals d’autèn-
tica excepció. El preu de l’en-
trada és de 3 euros.

Jam Session i 
concert al Hot Blues
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SARDANES / JOAQUIM BACARDIT

Amb un temps de ple estiu 
es celebrà aquest passat diu-
menge el 86è. Aplec de la Sar-
dana a la nostra ciutat, amb 
una més aviat fluixa assis-
tència de gent al matí, i tam-
bé al dinar; només unes 100 
persones vàrem fer l’àpat de 
germanor. Seria que les ganes 
de platja varen poder fer més 
que el fet de ballar sardanes? 
La tarda, per això, es va veure 
molt més concorreguda, do-
blant-se l’assistència de gent, 
molta vinguda de fora d’Igua-
lada i també de fora de la co-
marca de l’Anoia. 
L’Aplec començà amb tota 
puntualitat a les 11 del matí, 
per acabar més enllà de les 9 
del vespre, actuant al matí al-
ternativament les cobles Ma-
ricel de Sitges i La Ciutat de 
Girona; per la tarda van actuar 
les mateixes cobles, per aca-
bar afegint-se la cobla, Ciutat 
de Terrassa. Com cada any hi 
hagué el sorteig de una mo-
numental cistella, amb molta 
varietat de productes, la qual 
recaigué a la senyora Roser 
Forcada d’Artés, la qual havia 
adquirit el número 6.085 que li 
va donar la sort. La foto cor-
respon al moment en el qual 
es fa l’entrega de dita panera 
a la persona agraciada. Enho-
rabona! 

Nota informativa
Vull demanar, des de aquestes 
línies, disculpes per si alguna 
vegada puc deixar-me d’infor-
mar d’algun determinat acte, 

no és la meva intenció perju-
dicar a ningú, ja qui si no ho 
poso, ho és que no estic assa-
bentat de la notícia o bé sim-
plement que m’ha passat per 
alt; això sí, puc assegurar que 
no estic coaccionat per cap 
persona que em digui això sí o 
allò altre no ho posis; el cas ve 
referit a la ballada que tingué 
lloc al passat diumenge 1 de 
juny, al barri del St. Crist, de 
la qual no vaig donar la degu-
da informació, per això prego, 
doncs, novament disculpes i 
espero que no em torni a pas-
sar una errada d’aquest tipus.
Per altra banda, agraeixo molt 
a totes les persones que han 
adquirit el llibre que he pu-
blicat, amb el títol de “CON-
TRAPUNT”, esperant que 
el frueixin tot recordant fets 
i anècdotes dels anys que 
corresponen les circulars; si 
alguna persona està interes-
sada en adquirir-lo, amb molt 

de gust li facilitaré; pot fer-ho 
a través del correu electrò-
nic següent: jbacardit50@
hotmail.com; o bé trucant als 
telèfons: 93 804 16 37 o 618 
978 733.       

Mor Tomàs Gil i Membrado
El passat dimecres, dia 4, va 
morir el compositor de sarda-
nes, Tomàs Gil i Membrado. 
Va iniciar la composició de 
sardanes el 1964, passats els 
40 anys, i el seu corpus artís-
tic aplega avui en dia més de 
1.300 sardanes, en 50 anys de 
composició. Per això se’l con-
sidera l’autor més prolífic. Una 
de les seves sardanes ”Els 
tres Patufets” fou interpretada 
el passat diumenge a l’Aplec 
d’Igualada, sense saber d’an-
tuvi que en Tomàs moriria uns 
dies abans. Descansi en pau, 
Tomàs,  i gràcies per el llegat 
que deixa en el món de la sar-
dana.

Igualada va celebrar l’Aplec de la Sardana Concert d’Àries i Duos d’Òpera 
i Sarsuela a la sala Paper de 
Música
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte a les 7 de la 
tarda la sala capelladina Paper 
de Música acollirà un concert 
d’àries i duos d’òpera i sarsue-
la que anirà a càrrec del tenor 
Carlos Alcocer, de la soprano 
Sheila Grados, acompanyats 
al piano per Trini Mujal. 
Interpretaran un programa 
amb una primera part amb 
àries i duos de les òperes La 
Bohème, de Puccini, Carmen 
de Bizet i La Traviata de Verdi. 
I a la segona part interpretaran 
fragments de les sarsueles La 

Temporada 2014 - 2015
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

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

93 803 75 56

Dia 20 de setembre de 2014 Viatge - Espectacle  Hora sortida: 19:00h
Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  
Entrades garantides a la Platea del teatre

 Torna Mar i cel, el musical que ha fet història, el drama reconvertit en cant a l’esperança 
que ha emocionat i commogut centenars de milers d’espectadors.
En complir uns esplendorosos quaranta anys, Dagoll Dagom posa Mar i cel en escena per 
tercer cop i amb una força renovada, un nou càsting i noves sensacions que ens emocio-
naran.
Un espectacle sobre la intolerància i la incomprensió entra dos móns, orient i occident.
Dues religions eternament enfrontades – la islàmica i la cristiana-.
Un bella història d’amor impossible entre una noia cristiana i un corsari morisc.
Una història amb innombrables paral·lelismes amb el món en què vivim.
Un musical basat en la pirateria de la mediterrània del segle XVII i en l’expulsió del regne 
d’Espanya de 300.000 moriscos decretada per Felip II l’any 1609.

DATA LIMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT :  dia 29 Agost de 2014

MAR I CEL
al Teatre Victoria

tabernera del puerto, de So-
rozabal, Luisa Fernanda de 
Moreno-Torroba; La gran Via 
de Chueca i El barberillo de 
Lavapiés, de Francisco Asen-
jo Barbieri.

MÚSICA / LA VEU

El proper dimecres 18 de 
juny, hi haurà la festa de fi-
nal de curs al pati de l’Esco-
la Municipal de Música. En 
primer lloc, hi participarà el 
grup instrumental de vent del 
Conservatori sota la direcció 

Festa final de curs de l’Escola 
de Música

d’en Francesc Gregori amb 
el repertori que han treballat 
durant el curs. Seguidament 
hi participarà el Grup Folk de 
l’escola amb un repertori de 
música popular europea sota 
la direcció d’en Pep Massana.
La festa és a les 7 de la tarda i 
l’entrada és lliure.
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MÚSICA / LA VEU

Per tercer any consecutiu els 
Amics de Sant Magí ha progra-
mat les Nits Musicals, destina-
des a aquelles persones que 
estimen la música clàssica i que 
en volen gaudir en un indret tan 
bell com l’ermita de Sant Magí 
de la Brufaganya.
En la programació d’enguany 
hi representació de la música 
vocal i de conjunts de música 
de cambra i com a novetat s’ha 
programat un concert de jazz. 
Els grups que hi intervenen han 
estat premiats en concursos de 
gran exigència artística.
Es podrà escoltar el Cor Infantil 
Amics de la Unió que va gua-
nyar el “Let the Peoples Sing” 
de la Unió Europea de Radio-
difusió celebrat a Luxemburg el 
2013 en el que  es va presentar 
de la mà de l’emissora Catalu-
nya Música en la categoria de 
cors infantils i joves, on tam-
bé va guanyar el “Silver Rose 
Bowl” que el va convertir en el 
guanyador absolut del certa-
men, i per tant, en el millor cor 
amateur d’Europa.
També es podrà gaudir del Trio 
Pedrell, que va ser el primer 
premi en el  24è Concurs Inter-
nacional de música de cambra 
Paper de Música de Capella-

des i en el 9è Concurs Interna-
cional de Música de Cambra de 
les Corts.
I el jazz ve de la mà d’Ignasi 
Terraza va ser el primer premi 
al The Great American Jazz Pi-
ano Competition 2009 de Jack-
sonville, als Estats Units, consi-
derat un dels guardons de més 
gran prestigi en el seu gènere.

Demà dissabte, primer con-
cert
Demà dissabte a 2/4 de 10 del 
vespre tindrà lloc el primer dels 
concerts a càrrec del Cor Infan-
til Amics de la Unió, dirigits per 
Josep Vila i Jover. Oferiran en 
següent programa: 
- Ave Maria, de Carles Gumí
- Shimmering-Ave Generosa, 
d’Ola Gjeilo

- O lux beatissima, de Kentaro 
Sato
- On suuri su rantas de Matti 
Hyökki
- Let it shine de Kari Ala-Polla-
nen
- Hotaru Koi de Rö Ogura 
- La dama d’Aragó, de Manuel 
Valls
- La nostra dansa de Josep Ma 
Ruera
- Rondel d’Eduard López Cha-
varri
- Hoquetus de Joan Vidal 
- Non poto reposare de Salva-
tore Sini
- Volta la carta de Fabrizzio De 
André
- Songs of hope, de Susanna 
Lindmark
- Bae, bae lille lam de Nils Hen-
rik Asheim.

Comencen les III Nits Musicals a la Brufaganya

MÚSICA / LA VEU

En l’equador de les festes del 
75è. Aniversari, la Coral de 
Santa Maria d’Igualada, va ce-
lebrar diumenge passat dia 8 
de juny l’acte central. Consistí 
en la participació en els cants 
de la missa solemne de Pen-
tecosta, a la basílica, presidi-
da per l’arxiprest Mn. Josep 
Massana i un dinar de germa-
nor al restaurant Queralt del 
Bruc.
Els cants de la missa dirigits 
per Coni Torrents, amb l’acom-
panyament a l’orgue de Maite 
Torrents foren els de la litúrgia 
commemorativa de la Pasqua 
de l’Esperit.
El dinar aplegà a cantaires, 
excantaires, familiars i acom-
panyants i acabà amb un 
pastís commemoratiu i una 
divertida nota còmica que pa-
rodiava l’actualitat. Desprès el 
president Lleonard del Rio va 
pronunciar un parlament fent-
se ressò de l’encert i bona 
acollida dels darrers actes 
organitzats —Cicle de Poetes 
de la Coral i Certamen de Po-
esia Breu—. Remarcà que la 
fita assolida de les noces de 
platí són com va escriure l’al-
calde Marc Castells, «gràcies 
al compromís d’aquells que la 
van crear i de tots aquells que 
l’han mantingut fidel als seus 
principis al llarg de dècades, i 
que avui la mantenen encara 
ben viva. La Coral de Santa 

Maria és un exemple d’adap-
tació als nous temps, havent 
esdevingut també, amb l’en-
trada del nou segle, una coral 
mixta».
Del Rio va recordar també les 
paraules de l’articulista An-
toni Dalmau que va escriure 
al respecte «els temps han 
canviat» i «era l’hora, doncs, 
de renovar l’enfocament, de 
crear vies d’expansió fora del 
clos eclesiàstic, d’incorporar 
veus masculina, d’adaptar fins 
i tot el nom a la nova realitat».
I afegí entre d’altres conside-
racions que la Coral era un 
equip en el que ningú no es 
indispensable, però en el que 
tothom hi és necessari. Acabà 
dient que en aquesta gran fa-
mília, eren molt sensibles als 
valors humans i agraïts a la 
fidelitat i a la constància, i en 
aquesta línia volia dedicar un 
homenatge a dues veteranes 
cantaires Ma. Teresa Calaf i 
Rosa Lloret, a les quals va lliu-
rar una placa commemorativa 
i uns rams de flors.
Tot seguit Concepció Cua-
dras va prendre la paraula per 
agrair a la directora Coni Tor-
rents, la seva altruista dedica-
ció i també se l’obsequià amb 
un ram de flors.
La projecció d’uns documen-
tals de la Coral (festes i excur-
sions), i una mica de ballaru-
ga, posaren el punt i final a la 
jornada.

Acte central del 75è aniversari 
de la Coral de Santa Maria

FOTO: Alfons Ferrer

MÚSICA / LA VEU

El passat dissabte 7 de juny, 
la segona edició del festival 
Igualada Rock City va reunir 
més de 400 persones a l’espai 
Vapor de Baix del Rec. El festi-
val, organitzat per l’Associació 
Rock City en col·laboració amb 
el departament de Joventut 
de l’Ajuntament d’Igualada, va 
oferir 10 hores de Rock’n’Roll 
repartit en 6 actuacions i una 
sessió de dj’s que va allargar la 
festa fins les 6 del mati.
Els tres grups igualadins del 
cartell van ser els protagonis-
tes de la primera meitat del 
festival. Psychodrome, Betwe-
en Humans and Beasts i Face 
van escalfar l’ambient rebent el 
públic que anava entrant al re-
cinte, i demostrant que a Igua-
lada hi ha una jove generació 
atreta per la música Rock.
Un dels moments més espe-
rats de la nit arribava a les 11 
amb la presència dels LGP 
(ex-Sangtraït) a l’escenari de 
l’IRC. I es que dues llegendes 
del rock fet a Catalunya com 
són Quim Mandado i Martín 
Rodríguez més el guitarrista 
Joan Cardoner van combinar 
cançons de LGP amb diver-
sos himnes dels mítics Sang-
traït. Posteriorment, el públic 
de l’IRC va rejovenir 20 anys 
gràcies al so eclèctic i “noran-

tero” dels Afraid to Speak in 
Public. El grup de Badalona va 
convèncer als seus seguidors i 
en va guanyar de nous gràci-
es a la intensitat i la qualitat de 
la seva música. Passades les 
dues de la nit, els barcelonins 
’77 Seventy Seven van sortir 
a escena i ràpidament es van 
posar el públic igualadí a la 
butxaca amb un enèrgic con-
cert que es pot definir amb en 
poques paraules: Rock’n’Roll 
en estat pur.
Posteriorment, els Forest Shot-
gun Motorcycle Dj’s es van en-
carregar de tancar el festival 
amb una punxada de hits de 
música rock que va fer ballar 

el assistents fins les 6 del matí.
Durant les 10 hores del festi-
val, el públic assistent compta-
va amb la possibilitat de voltar 
pel pati del Vapor de Baix per 
poder menjar, beure o adquirir 
productes diversos als stands 
de merchandising que s’hi van 
col·locar.
Destacar el moment en què els 
membres de LGP (ex-Sangtra-
ït) van sortir a saludar i a fer-
se fotografies amb el públic en 
aquesta zona.
Des de l’Associació Rock City 
s’agraeix el suport rebut per 
part de les institucions, patroci-
nadors, col·laboradors, grups i 
públic assistent.

La segona edició de l’Igualada Rock City fa 
tremolar el barri del Rec

FOTO: Marc Vila

MÚSICA / LA VEU

Aquest diumenge a les 7 de la 
tarda els Amics de la Música 
dels Hostalets de Pierola han 
programat el concert  Música 
XX, a càrrec de l’Orquestra 
de Cambra 2.13, dirigida per 
Lluís Perernau i Campmany. 
Serà a les 7 de la tarda a l’au-
ditori Cal Figueres.
L’orquestra de cambra 2.13, 
resident a la ciutat de Sant Fe-

liu de Llobregat, és una forma-
ció jove formada per una de-
sena de músics provinents de 
diferents formacions anteriors 
amb una experiència notable i 
un bon nivell de grau superior 
i professional, que els uneix 
l’estima per la música i el tre-
ball ben fet.
Interpretaran obres de K. Jen-
kins, J. Sibelius, G. Holst, Tol-
drà i M. de Jorge.

Concert a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra 2.13 als 
Hostalets de Pierola



56
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
13 de juny de 2014 Cultura

EXPOSICIONS / LA VEU

Dimarts passat s’inaugurà, a 
la Sala d’exposicions de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps una exposició de les 
obres realitzades pels alum-
nes del curs de “Projectes 
guiats de Fotografia i Photos-
hop”, amb la presència de la 
directora M. Goretti Bartrolí 
i de la cap d’estudis Raquel 
Camacho. En aquesta expo-
sició es pot veure una variada 
selecció dels treballs fotogrà-
fics realitzats al llarg d’aquest 
curs monogràfic, impartit pel 
professor Aureli Sendra. Tre-
balls de temàtica variada (nus, 
paisatges, bodegons o retrats) 
que són el resultat d’uns co-
neixements previs apresos a 
classe sobre les característi-
ques pròpies del llenguatge 
fotogràfic, de la il·luminació, el 

revelat o el retoc digital.
L’exposició es podrà veure 
fins al dia 13 de juny. El curs 
“Projectes guiats de Fotogra-
fia i Photoshop” forma part de 
l’oferta educativa de tallers 
i cursos monogràfics per a 
adults que l’Escola ofereix en 

horari de tarda, impartits per 
professors especialistes en di-
ferents disciplines artístiques. 
Cal recordar que el termini 
d’inscripció a aquests cursos 
finalitza el 13 de juny, i que les 
places són limitades.

Inauguració de l’Exposició “Fotografia: obra 
personal” a l’EMA Gaspar Camps

CINEMA / LA VEU

La dotzena edició del Zoom, 
Festival Europeu de Cine-
ma per a Televisió tindrà lloc 
a Igualada del 26 al 30 de 
Novembre. La novetat més 
destacada és la internaciona-
lització de la secció oficial a 
concurs i l’augment d’activitats 
relacionades amb les webseri-
es i la multipantalla.
La originalitat i la força del 
Festival Zoom, des del seus 
inicis l’any 2003, ha estat 
l’aposta per la ficció televisi-
va en el seu format de tvmo-
vie, amb una mirada oberta 
a Europa, posant especial 
interès en la producció cata-
lana. A banda de les activitats 
paral·lales de formació i altres 
seccions relacionades amb la 
televisió i, veient evolucionar 
aquest mercat, el Festival ha 
anat incorporant altres formats 
en auge com són les sèries, 
les minisèries, i en la passada 
edició, les webseries.

El Festival Zoom presentarà 
una secció oficial internaci-
onal, com a gran novetat. 
El volum de producció en el 
format d’ún únic capítol, la 
tvmovie, ha variat significati-
vament en tot el territori espa-
nyol, i especialment, a Catalu-
nya.  Tot i així, les televisions 
hi segueixen apostant produ-
ïnt pel·lícules de gran qualitat 

que es podran seguir veient 
a la gran pantalla del Festival 
Zoom, juntament, i per pri-
mera vegada, amb tvmovies 
d’Amèrica Llatina o Àsia.
Les productores i televisions 
internacions poden fer arri-
bar les seves pel·lícules a la 
seu del festival, fins el proper 
31 de juiol, a través del web: 
www.zoomigualada.org

Les webseries, protagonis-
tes 
Internet, com a plataforma de 
distribució imparable de con-
tingut audiovisual, ha revoluci-
onat la manera de consumir la 
ficció televisiva. Aquest fet ha 
fet néixer les webseries: càp-
sules de ficció que es mostren 
a internet.
La producció de webseries 
està en el punt de mira de 
molts joves creadors que ve-
uen en aquest format, una 
via de distribució i promoció a 
l’abast de tothom.
El Festival Zoom vol donar 
impuls a aquest format i ser 
plataforma de promoció de les 
webseries, i els seus produc-
tors i realitzadors.

La 12a edició del Festival Zoom 
presentarà pel·lícules per a 
televisió d’arreu del món i 
reforçarà les Webseries 

MÚSICA/POESIA / LA VEU

El músic igualadí Albert Gà-
mez i el poeta penedesenc 
Marc Freixas, busquen la 
complicitat a través d’un pia-
no i dues veus... i tot, amb la 
força de cada paraula, en un 
format de recital ple de belle-
sa, intimitat, melodia, crítica i 
reivindicació.
És la primera vegada que 
els dos artistes comparteixen 
un mateix espai per portar a 

terme aquesta màgia, on el 
poema esdevé cançó per mo-
ments, i en d’altres, es mani-
festa amb tota la seva puresa, 
tan sols fent-se acompanyar 
per les notes del piano.
A Sant Pere de Riudebitlles, 
dissabte, 14 de juny, a les 12 
h del migdia, a les Escoles 
Velles, Casal de Cultura, te-
niu una oportunitat magnífica 
per descobrir-ho tot. Entrada 
lliure.

“Amor i Silenci” de Marc Freixas es vesteix de 
piano
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CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada 
Tertúlia per a nens i nenes a 
partir de 8 anys que han llegit 
tots els mateix llibre. En aques-
ta ocasió “Voces en el parque” 
d’Anthony Browne.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de Cataplausia amb 
en Josep ‘Pasto’ Martí al cap-
davant, i presentaran el seu se-
gon treball. 
Divendres a 2/4 de 12 de la nit 
a la Bastida.

CLUB DE LECTURA AL NUCLI 
ANTIC
- Montbui 
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit “La nit de 
l’oracle” de Paul Auster. 
Divendres a 2/4 de 4 de la tar-
da al centre de serveis del nucli 
antic.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Montbui 
Club de lectura per a nens i ne-
nes sobre el llibre “Kor de para-
llamps” d’Andreu Sotorra. 
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Montbui.

DISSABTE 14

PATITROBADA
- Igualada 
Un espai on podreu jugar du-
rant tot el dia a infinitat de jocs 
de taula per a grans i petits.. 
Dissabte a partir de les 11 del 
matí al vestíbul de l’Ateneu.

VIII MARATÓ DE TEATRE DE 
LA TARIMA
- Igualada 
Els alumnes interpretaran: El 
Vestit nou de l’Emperadriu, El 
Mag d’Oz, El Malalt imaginari, 
Peter Pan, Fins que la mort ens 
separi i Moren els contes 
Dissabte a les 12 del migdia i a 
les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Vilanova del Camí 
Concert de final de curs de la 
coral infantil Els Verdums “El 
circ de la por”. 
Dissabte a les 7 de la tarda a 
Can Papasseit.

TROBADA DE GEGANTS
- Igualada 
La colla gegantera El Bisbalet 
acull la XII Trobada Gegantera.
Dissabte a les 5 de la tarda a la 
rambla de Sant Isidre.

MÚSICA
- Igualada 
Concert solidari. Amb motiu del 
cinquè aniversari de la mort de 
Vicente Ferrer.
Dissabte a les 9 del vespre al 
claustre de l’Escola Pia.

TEATRE
- Igualada 
ITNC - Jove Companyia del Te-
atre Nacional, present “El can-
tador”, de Serafí Pitarra i Pau 
Bonyegues.
Dissabte a les 9 del vespre al 
pati de la Igualadina Cotonera.

MÚSICA
- Capellades 
Concert d’Àries i Duos d’Òpera 
i Sarsuela a càrrec de Carlos 

Alcocer, tenor, Sheila Grados, 
soprano i Trini Mujal, piano.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

MÚSICA
- Sta. Margarida de Montbui 
Vetllades de capvespre. Con-
cert “Scivias”. Ad Celestem 
Harmoniam. Música i Visions 
d’Hildegarda de Bingen i Her-
rada de Hohenburg.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’església romànica de la Tossa.

MÀGIA
- Piera 
L’Enric Magoo tanca la progra-
mació d’espectacles infantils 
del segon trimestre amb l’es-
pectacle “Mag màgia”.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- St. Magí de la Brufaganya 
Concert a càrrec del Cor Infantil 
Amics de la Unió de Granollers. 
Inclòs dins les Nits Musicals de 
la Brufaganya.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al santuari de Sant Magí.

DIUMENGE 15

DANSA
- Igualada 
ATREZZO, dansa i arts escèni-
ques presenta: “El meu any….
les meves coses”.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Concert d’estiu del Cor Exaudio
“Exaudio 18-1651” un especta-
cle musical on el públic podrà 

escoltar, entre altres, tres es-
trenes escrites especialment 
pel cor, de joves compositors 
contemporanis..
Diumenge a les 7 de la tarda al 
claustre de l’Escola Pia.

MÚSICA
- Els Hostalets de Pierola 
“Música XX”. Concert a càrrec 
de l’Orquestra de Cambra 2.13.
Diumenge a les 7 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres.

DILLUNS 16

ÒPERA
- Igualada 
El cor d’alumnes del taller 
d’òpera artístic de Vilanova del 
Camí presenta El duo de la Afri-
cana. Una sarsuela en un acte 
de Manuel Fernàndez Caballe-
ro. Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Setmana de concerts d’alum-
nes de l’EMMI. En aquests 
concerts, els alumnes viuen 
l’experiència de tocar en públic.
De dilluns a divendres a partir 
de 2/4 de 6 de la tarda a l’Esco-
la Municipal de Música.

DIMARTS 17

CONCERT
- Igualada 
Selecció de cançons clàssi-
ques i populars, a càrrec de la 
Coral de Santa Maria d’Iguala-
da.
Dimarts a les 5 de la tarda a la 
sala d’actes de la residència 

Pare Vilaseca.

JAM SESSION
- Igualada 
Els alumnes de l’escola Akord’s 
ens oferiran els temes treba-
llats.
Dimarts a les 10 del vespre al 
Hot Blues.

DIMECRES 18

TAULA RODONA
- Igualada 
“L’Avenç: renovar el periodisme
cultural”. amb Jordi Puntí, Jo-
sep M. Muñoz i Josep Pelfort.
Organitza Paranoia Accions.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de final de cur a càrrec 
dels alumnes i professors de 
l’Escola Municipal de Música.
Dimecres a les 7 de la tarda al 
pati de l’Escola de Música.

DIJOUS 19

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit totes el 
llibre “Nada” de Carmen Lafo-
ret.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONCERT
- Igualada 
Concert de Yuhan su & Publio 
Delgado3.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al Hot 
Blues.

ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS
ELS 15 LLIBRES MÉS 
PRESTATS
Coneixerem els 15 llibres més 
prestats durant els 15 anys de 
la Biblioteca així com els seus 
autors.
Del 19 de maig al 28 de juny al 
vestíbul de la Biblioteca cen-
tral d’Igualada.

LA TOSSA. FIGURA I 
PAISATGE
Rosa Calzada i Jubert
Pintura.
Des del 18 de maig fins a finals 
de juliol, tot els diumenges al 
matí a l’ermita de la Tossa.

NATURA I SENDERIS-
ME
Fotografies de Jordi Torras.
Del 17 de maig al 31 d’agost a 
la sala del Museu de la Mun-
tanya de Montserrat del Bruc.

ADRÒMINES DE LLUM
Carmen Castellanos
Passejarem per una mostra 

on trobarem materials reciclats 
com el paper, altres compo-
nents com el vidre bufat, pedra 
i la combinació de diferents es-
tils i elements
Del 23 de maig al 23 de juny al 
Museu del Traginer.

LLUÍS M. ALBÍN I SOLÀ 
(1913-1994)
Una mirada a la vida i l’obra 
d’aquest arquitecte d’arrels 
igualadines que va realitzar 
una setantena de projectes a la 
nostra ciutat.
Del 31 de maig al 18 de juny a 
l’Espai Vapor del Museu de la 
Pell.

CELS
Una selecció dels treballs rea-
litzats per l’alumnat en els ta-
llers d’Escola Oberta del curs 
2013-2014.
Del 17 al 29 de juny a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

I TU QUE ETS D’AQUÍ, 
NO ELS PARLARÀS EN 

CATALÀ?
Fotografies del Josep Rojas 
per parlar català a les persones 
que ja l’entenen.
Del 2 al 27 de juny al Casal del 
Passeig.

LA IGUALADA DE 
FRANCESC MARCÉ I SA-
NABRA
Dibuixos d’un igualadí d’adop-
ció que ens descobreixen in-
drets entranyables de la nostra 
ciutat
Del 6 al 28 de juny a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
central d’Igualada.

IDENTITATS. BANDE-
RES, PENONS I ALTRES 
SÍMBOLS IGUALADINS
L’exposició presenta diferents 
banderes gremials, de la ciutat 
o del Sant Crist, des del s. XIX 
als nostres dies.
Del 12 de juny al 31 d’agost a 
la sala d’exposicions temporals 
del Museu de la Pell d’Igualada.

CREA I RESTAURA
Treballs de dos dels tallers que 
organitza la Biblioteca: el de 
manualitats, a càrrec de Maria 
Hernández, i el de restauració 
de moble, guiat per Paquita Iz-
quierdo
Del 6 al 30 de juny a la Bibliote-
ca de Piera.

UN RAIG DE SOL, UNA 
ONADA
Selecció de llibres, música i 
pel·lícules per entretenir el més 
petits durant les vacances.
Del 2 de juny al 30 d’agost a la 
Biblioteca de Piera.

CAL MACO. 100 ANYS 
1914-2014
Exposició que s’emmarca dins 
de la Setmana Internacional 
dels Arxius.
Del 2 al 30 de juny al vestíbul 
de l’Arxiu Comarcal.

ABECEDARI DE L’ESCO-
LA

Abecedari plàstic, elaborat 
pels alumnes, amb les parau-
les que defineixen l’Escola 
Inclòs dins els actes del 150 
aniversari de l’Ateneu.
Del 6 al 20 de juny al vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí.

GRAVATS. ITINERARIS 
PER IGUALADA
Treballs realitzats per l’alum-
nat de l’EMA Gaspar Camps 
durant el curs 2013- 2014, en 
diferents tècniques calcogràfi-
ques, litografia sobre polièster 
i fotogravat..
Del 16 al 27 de juny a la sala 
d’exposicions de l’escola Gas-
par Camps.

FIL DE REMINISCÈNCI-
ES
Poesia de M. Àngels Oliva 
Torres. Acompanyada amb 
imatges.
Del 17 de juny al 8 d’agost al 
punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

Agenda
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Estrena a Tous •  Ida

RAMON ROBERT.-

Polònia 1962. Anna és una 
bonica joveneta de 18 anys, 
que es prepara per convertir-
se en monja en el convent on 
ha viscut des que va quedar 
òrfena de nena. Però aviat 
descobreix que té una parent 
viva que ha de visitar abans 
de prendre els vots, la germa-
na de la seva mare, Wanda. 
Ambdues s’embarquen juntes 
en un viatge de descobriment 
sobre elles mateixes i del seu 
passat comú. Anna desco-
breix que la seva tia no només 
és una antiga advocada de 
l’Estat comunista, coneguda 
per sentenciar a sacerdots i 
altres persones a mort, sinó 
que a més és jueva. Sabrà 
així que ella també és jueva 

i que el seu veritable nom és 
Ida. Aquesta revelació fa que 
Anna, ara Ida, iniciï un viatge 
per descobrir les seves arrels 
i per enfrontar-se a la realitat 
sobre la seva família.
Escrita per Paweł Pawlikowski 
i Rebecca Lenkiewicz, i dirigi-
da per Pawlikowski (Last Re-
sort, My Summer of Love), la 
pel·lícula està protagonitzada 
per Agata Trzebuchowska en 
el paper d’Ida. D’origen po-
lonès, Pawel Pawlikowski és 
una de les llums més brillants 
de l’actual cinema britànic. En 
la seva nova i magnífica peŀ-
lícula, és refereix per igual al 
llegat de l’Holocaust com les 
realitats del comunisme de la 
postguerra. 
Premiada en festivals molt im-
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Història d’una monja

portants (Londres, Varsovia, 
Gijón i Toronto), la peŀlícula 
ha tingut molt bones critiques 
arreu on s’ha pogut veure. 
En reproduirem un fragment 

d’una d’elles, publicada a una 
pàgina web: “Amb una foto-
grafia exquisida, la peŀlícula 
narra de manera molt precisa 
la història d’una monja jove 

que se’n va de viatge a la re-
cerca de la veritat personal i 
nacional a la Polònia dels pri-
mers anys seixanta.”

RAMON ROBERT.-

Fora de circulació Meg Ryan 
i ficada de ple en papers dra-
màtics Julia Roberts, sembla 
que a Cameron Diaz cap altre 
dona li fa ombra en el camp 
de les comèdies romàntiques 
i lleugeres. Ella es manté en 
el regnat en peŀlícules com 
aquesta que ara s’estrena, 
titulada No hay dos sin tres, 
que ha estat realitzada per 
Nick Cassavetes. Tot comen-
ça quan una advocada de 
Nova York, Carly Whitten (Ca-
meron Diaz) descobreix que 
l’home amb el que surt, Mark, 
està casat. Després del dis-
gust, Carly tractarà de tornar 
a encarrilar la seva vida. Però 

Tres dones enganyades Estrena de la setmana •  No hay dos sin tres

quan coneix a la dona amb 
la qual l’enganyava (Leslie 
Mann), s’adona de tot el que 
tenen en comú i així la seva 
major enemiga es converteix 
en la seva millor amiga. I quan 
les dues descobreixen que 
Mark (Nikolai Coster- Waldau) 
té una altra amant més (Kate 
Upton), les tres dones s’alien 
per planejar la venjança con-
tra el desgraciat mentider que 
les ha enganyat totes.
Així dons, No hay dos sin tres 
és abans una comèdia de re-
venges que una comèdia ro-
màntica. Diaz es va sentir atre-
ta per la història i l’enfocament 
original de com es comporten 
les dones davant circumstàn-

cies adverses. “Crec que era 
un concepte realment interes-
sant. Quan Carly s’adona que 
Mark està casat, no vol saber 
res d’ell ni de l’altra dona, 
però llavors aquesta, Kate, 
li demana ajuda, i ella no pot 
negar-se de cap manera. Sim-
plement crec que és una cosa 
molt bonica”, continua Diaz. 
“La pel·lícula tracta d’amistat i 
de dones. I com tenen aquest 
assumpte en comú, s’ajunten 
i es converteixen en un equip. 
El que li fan a Mark és més per 
mostrar com és que una ven-
jança en si. Vaig pensar que 
totes aquestes coses eren 
úniques i que seria molt diver-
tit portar-les al cinema”. 

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

AGOSTO
Estats Units. Drama. De John Wells. Amb Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan 
McGregor, Chris Cooper i Abigail Breslin. Els Weston viuen en una gran 
mansió als afores de Pawhuska, a Oklahoma. La desaparició del pare 
en estranyes circumstàncies fa que la família es reuneixi i que totes les 
seves misèries surtin a la llum. Adaptació al cinema de l´obra de teatre del 
mateix títol, guanyadora del Premi Pulitzer en 2008.

IDA
Regne Unit. Drama. De Pawel Pawlikowski. Amb Agata Kulesza, Agata 
Trzebuchowska i Joanna Kulig. Polònia 1962. Anna és una bonica joveneta 
de 18 anys, que es prepara per convertir-se en monja en el convent on ha 
viscut des que va quedar òrfena de nena. Però aviat descobreix que té 
una parent viva que ha de visitar abans de prendre els vots , la germana 
de la seva mare, una tal Wanda.

X-MEN. DIAS DE FUTURO PASADO
Estats Units. Acció i fantasia. De Bryan Singer. Amb James McAvoy, 
Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Patrick Stewart i 
Hugh Jackman. EL grup de X-Men lluita per la supervivència de l´espècie 
en una guerra que es desenvolupa en èpoques diferents. Volen canviar 
un important esdeveniment històric i lliurar una èpica batalla que podria 
salvar el futur de tota la humanitat.

MALEFICA
Estats Units. Fantasia. De Robert Stromberg. Amb Angelina Jolie, Elle 
Fanning, Juno Temple i Miranda Richardson. És la història mai explicada 
de Malèfica, la dolenta de Disney, la pèrfida de La bella dorment, el clàssic 
de 1959. La pel.lícula relata els esdeveniments que van endurir el seu cor i 
la van portar a llançar una maledicció sobre la petita i dolça Aurora.

AL FILO DE LA MAÑANA
Estats Units. Ciència ficció. De Doug Liman. Amb Tom Cruise, Emily 
Blunt i Bill Paxton. En un futur no molt llunyà, envaeix la Terra una raça 
d’extraterrestres invencibles. Al Comandant William Cage, un oficial que 
mai ha entrat en combat, li encarreguen una missió gairebé suïcida i 
resulta mort. Entra llavors en un bucle temporal, en el qual es veu obligat 
a lluitar i morir una i altra vegada. Però les múltiples batalles que lliura ho 
fan cada vegada més hàbil i eficaç en la lluita contra els alienígenes. 

TARZAN
Estats Units. Animació. De Reinhard Klooss. Amb Kellan Lutz, Spencer 
Locke, Jaime Ray Newman, Robert Capron. Durant una expedició a la 
remota jungla de l’Àfrica, John Greystoke i la seva dona moren en un 
accident d’helicòpter mentre investiguen el lloc on, 70 milions d’anys 
abans, va caure un meteorit els minerals podrien resoldre els problemes 
energètics del món. Únicament el seu fill petit JJ, també conegut com 
Tarzan, sobreviu.

PANCHO
Espanya. Comèdia. De Tom Fernandez. Amb  Eloy Azorín, Manuel 
Baqueiro, María Castro, Patricia Conde, Cook, Guillermo Crehueras. 
Pancho viu gaudint de la bona vida i dels capricis més extravagants des 
que un bitllet de loteria va canviar la seva vida per sempre. El seu secretari 
personal, Alberto (Iván Massagué), li administra la seva immensa fortuna i 
intenta que esdevingui un gos ric responsable i que abandoni la seva vida 
de malbarataments i capricis ... encara que sense massa èxit

LAS DOS CARAS DE ENERO
Estats Units. Thriller. De Hossein Amini. Amb Viggo Mortensen, Oscar 
Isaac, Kirsten Dunst, David Warshofsky, Una glamurosa parella americana 
formada pel carismàtic Chester MacFarland (Viggo Mortensen) i la bella 
i jove Colette (Kirsten Dunst) es troba a Atenes durant unes vacances a 
Europa. Durant una visita a l’Acròpolis coneixen Rydal (Oscar Isaac), un 
jove nord-americà que parla grec i treballa com a guia turístic, situació 
que aprofita per estafar turistes riques.

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: LA VIE D’ADELE

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 21 SETMANES TANCAT

1/ X-MEN (12 anys)
Dv.: 19:00/22:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00
Dg.:11:30/16:00/19:00/22:00
Dll a Dc.: 18:00/21:00

2/TARZAN (7 anys) 
Dv. i Ds: 17:30/19:30
Dg.: 11:40/17:30/19:30
Dll a Dc.: 17:50/19:50
2/TARZAN 3D (7 anys) 
Dv.: 21:45
Ds. i Dg.: 15:30/21:45
Dll a Dc.: 21:50

3/PANCHO (apta) 
Dv.: 17.40/19:40
Ds.: 15:30/17:40/19:40
Dg.: 11:40/15:30/17:40
Dll a Dj.: 18:30
3/ DIVERGENTE (12 anys)
Dv.: 22:00
Dc.: 20:30
3/GUERRA MUNDIAL (16 anys)
Ds: 22:00
Dll: 20:30
3/EL HOMBRE DE ACERO (16 
anys)
Dg: 20:30
Dm: 20:30

4/DRAGON BALL Z (12 anys)  
Dg.: 11:50
4/DRAGON BALL Z (en català) (12 
anys) 
Ds. i Dg: 15:50
4/MALEFICA 3D (apta) 
Dv a Dg.: 17:45
Dll a Dc.: 18:00
4/X-MEN 3D (12 anys) 
Dv a  Dg.: 19:45
Dll a Dc: 20:15
4/8 APELLIDOS VASCOS (apta) 

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
AGOSTO  (12 anys) Nominada a 
2 Oscar
Diumenge: 18:00
IDA (7 anys) (Millor pel.lícula 
Festival de Varsòvia. Premi 
públic Festival Toronto)
Diumenge: 19:55

Dv a  Dg.: 22:20

5/NO HAY DOS SIN TRES (12 
anys)
Dv.: 18:10/20:20/22:30
Ds.: 16:00/18:10/20:20/22:30
Dg.:11:30/16:00/18:10/20:20/22:30
Dll a Dc.: 17:30/19:40/21:50

6/MALEFICA (12 anys)
Dv.: 18:35/20:40/22:45
Ds.: 16:30/18:35/20:40/22:45
Dg.: 11:50/16:30/18:35/20:40/22:45
Dll. a Dc.: 17:30/19:35/21:40

7/RIO 2 (apta)
Ds.: 15:50
Dg.: 12:00/15:50
7/3 MALDITOS VECINOS (apta)  
Dv. a Dg.: 17:50
Dll a Dc: 17;30
7/AL FILO DE LA MAÑANA (12 
anys)
Dv. a Dg.: 19:50/22:20
Dll. a DC.: 19:30/21:45

8/ LAS DOS CARAS DE ENERO 
(12 anys)
Dv.: 18:20/20:25/22:30
Ds.: 18:20/20:25/22:30
Dg.: 16:15/18:20/20:25/22:30
Dll a Dj.: 17:30/19:30/21:30

CINEMA A L’ANOIA



ROMÀ CASANOVA

L’Esperit Sant, l’únic i definitiu evangelitzador

Bisbe de Vic
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Rosa Maria Farrera Botines

Els seus estimats: César; �lls, Xavier i Olga; néts, Aina i Arnau i demés familiars ho fem saber a llurs 
amics i coneguts. La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que 
tingué lloc el passat diumenge dia 8 de juny a l’oratori de Funerària Anoia.

Ha mort cristianament el passat divendres
dia 6 de juny a l’edat de 59 anys

Igualada, juny de 2014Funerària Anoia, S.L.

En record de

Maria Palau Ramon

Els teus: �lls, Jaume i Núria; néts, Gemma i Eloi, Meritxell i Josep M.; besnéts, Albert, Aina, Joel i 
Jana; cunyats, nebots, cosins i altres familiars ho fem saber a tots aquells que també l’estimaren i 
conegueren.
La família expressem el nostre agraïment a tothom qui ens va fer costat en l’acte 
d’acomiadament que tingué lloc el dijous 5 de juny de 2014 a l’Església de la Sagrada Família 
d’Igualada

Ha mort el dia 4 de juny a l’edat de 94 anys

Igualada, juny de 2014

Vídua d’Antoni PiñolCarmina Martí Sánchez

Recordant la nostra estimada Carmina, amb 
tot l’amor i enyorança de la seva família.

10/09/1973 - 12/6/1996

Igualada, a 12 de juny de 2014

Juana Berrocal Moreno

Des de l’Hoquei Club Montbui volem expressar el nostre 
més sincer condol i suport a la seva família, agraint-li 
tots els anys dedicats i els bons records que ens deixa.
Sempre estaràs amb nosaltres, Presidenta.

Que ens ha deixat el dia 7 de juny
de 2014 a l’edat de 56 anys

Presidenta de l’HC Montbui

L’Hoquei Club Montbui s’uneix al dolor de la 
família pel recent traspàs de

Sta. Margarida de Montbui, juny de 2014

Fa unes quantes setmanes 
us adreçava una carta amb 
la qual us convidava a llan-
çar-nos tots decididament 
a evangelitzar de nou, 
demanant-vos accions 
concretes per al nou Pla 
Diocesà de Pastoral. Es-
pero que molts aportareu 
el vostre petit gra de sorra 
per tal que puguem desco-
brir quins són els camins 
que el Senyor ens obre per 
a viure l’evangelització que 
ens demana el Senyor ara 
i aquí.
La Pentecosta ens porta 
a la centralitat de l’Esperit 

Sant en l’obra de l’evange-
lització. Pau VI, en un docu-
ment cabdal per a entendre 
què és l’evangelització, ens 
diu: «No hi haurà mai evan-
gelització possible sense 
l’acció de l’Esperit Sant... Ell 
és el qui, avui igualment que 
en els inicis de l’Església, ac-
tua
en cada evangelitzador que 
es deixa posseir i conduir per 
ell, i posa en els llavis les pa-
raules que per si mateix no 
podria trobar, predisposant 
també l’ànima del qui escolta 
per a fer-la oberta i acollidora 
de la Bona Notícia i del regne 

anunciat» (Evangelii nuntian-
di, 75).
Sant Joan Pau II, papa, en-
senyava: «No es pot donar 
testimoni de Crist sense re-
flectir la seva imatge, la qual 
es fa viva en nosaltres per 
la gràcia i l’obra de l’Esperit 
Sant» (Redemptoris missio, 
87). Per la seva part, el sant 
pare Francesc, en Evangelii 
guadium, en el context de les 
dificultats en la missió i dels 
fracassos, ens obre a la con-
fiança
en l’acció misteriosa de l’Es-
perit Sant, més enllà de les 
nostres obres i projectes: «A 

vegades ens sembla que la 
nostra tasca no ha aconse-
guit cap resultat ... Potser el 
Senyor pren el nostre lliura-
ment per vessar benedicci-
ons en un altre lloc del món 
on nosaltres no anirem mai. 
L’Esperit Sant obra com vol, 
quan vol i on vol» (núm. 279).
És clar, doncs, que el prota-
gonista principal de l’evange-
lització que ens demana el 
Senyor és l’Esperit Sant. Fer 
plans d’evangelització nos-
tres, com a fruit de la nostra 
sola capacitat, sense invo-
car i escoltar l’Esperit Sant, 
no serà mai l’evangelització 

que ens demana el Senyor. 
I a més, ¿d’on traurem la 
llibertat i la valentia, junta-
ment amb l’autoritat i la ten-
dresa, per a portar la parau-
la de vida al germà? «No hi 
ha major llibertat que la de 
deixar-se portar per l’Espe-
rit, renunciar a calcular-ho 
tot i controlar-ho tot, i per-
metre que ell ens il·lumini, 
ens guiï, ens orienti, ens 
impulsi cap on ell vulgui. Ell 
sap bé el que falta en cada 
època i en cada moment» 
(ibídem, 280).



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com
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ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48 

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament 
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
- Nens i adults

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74 

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
            93 290 68 67 (permanent)

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

Av. Mestre Muntaner, 72. Baixos
Tel. 93 803 06 10 - 93 803 36 16 

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques

-Personal titulat

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS

C. Folch i Tombs, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques

MIL COPS 
AMB LA MATEIXA PEDRA
Hi ha pedres que semblen 
fetes expressament per no-
saltres. Ens les anem trobant 
una i una altra vegada enmig 
del nostre camí i ens hi entre-
banquem  sempre com si fos 
la primera vegada. Algunes 
d’aquestes pedres són per-
sones amb les que establim 
relacions tòxiques, conflictes 
que es repeteixen o bé situa-
cions amb les que ens veiem 
embolicats sense saber com 
hi hem arribat. Llavors, aba-
tuts, després d’haver rebut la 
enèsima clatellada ens pre-
guntem: “Com pot ser que 
m’hagi tornat a passar el ma-
teix?”, “És que no n’aprendré 
mai?”. Preguntes que a la 
vegada en són la resposta: 
“T’ha tornat a passar el ma-
teix precisament perquè no 
n’has après mai”.
Quan la vida ens dóna una 
clatellada, un cop ens hem 
llepat les ferides, cal aturar-
nos a reflexionar per en-
tendre què ens ha passat. 
Es tracta d’entendre què hi 
ha en un mateix que propi-
cia aquesta situació i  quins 
comportaments i actituds 
propis  contribueixen a que 
la situació es mantingui. Si 
ens creiem víctimes de les 
circumstàncies, si pensem 
que allò que ens passa una 
i una altra vegada és causa 
d’un cruel destí, ens estem 
encadenant a aquesta situ-
ació.  
El mestre Gandhi, deia “Si 
vols canviar el món, canvia’t 
a tu mateix”.  Això és el que 
hem de fer amb aquelles pe-
dres amb les que ens hi en-
trebanquem mil cops.



El gourmet

C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

Restaurant
Obert: Tots els dies de la setmana al vespre i dissabtes, diumenges i festius 
al migdia
Reserves: 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

Ingredients (4 persones):
 

Preparació:
12 gambes
1 porro
2 pastanagues
1 ceba
1 patata
1/2 fulla de llorer
1 pessic de timó
Julivert
Sal, pebre
3 cullerades de tomàquet fregit
1 dl. de conyac
1 litre de brou de peix
1 brick de crema de llet

Saltar les gambes amb oli ben calent, reservem.
Al mateix oli ofegem totes les verdures tallades petites i els caps de les gambes.
Deixar a foc lent durant uns 20 minuts.

Afegir el conyac i �amejar, salem i afegim les herbes i pebre, després el tomàquet 
fregit i el brou de peix, deixem al foc 20 minuts.

Triturem tot i passem per un colador xinès o de malla �na
Afegim la crema de llet i les gambes.

Durada preparació: 40 min.

Crema de gambes

�A�v�.� �d�e� �C�a�t�a�l�u�n�y�a�,� �1� �-� �0�8�7�8�7
�L�a� �P�o�b�l�a� �d�e� �C�l�a�r�a�m�u�n�t� �-� � �A�n�o�i�a� �(�B�C�N�)
�T�e�l�.� �9�3� �8�0�8� �6�0� �0�0� �-� � � � �-� �-� �F�a�x� �9�3� �8�0�8� �6�6� �3�9
�w�w�w�.�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m� � �-� � �i�n�f�o�@�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb 
secció de tapes
· Esmorzars

Restaurant
Braseria i Cafeteria

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

(maig i juny)

Música 
en directe 
i Gintònics

Menús per a celebracions 
Menjador privat

Obert caps de setmana i festius

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual

Tel. reserves: 93  808  00  05 
Mòbil: 659 997 297

Ctra. Igualada a Valls Km. 52,5 ( C-37)
Santa Maria de Miralles

www.facebook.com/calescola

 

Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.
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Ajuntament d'Igualada

Protecció civil

B A N

JOSEP MISERACHS I NADAL, alcalde accidental de l’Ajuntament d’Igualada, atesa la
proximitat de la revetlla de Sant Joan, FAIG SABER:

SOBRE L’ENCESA DE FOGUERES

Les persones o entitats interessades en l’encesa de fogueres hauran de sol·licitar-ne l’autorització a l’Ajuntament mitjançant la presen-
tació d’una instància,abans del 20 de juny, on s’indicarà el lloc precís on es proposa fer la foguera, el dia, l’hora i la durada aproximada 
d’aquesta. Aquesta sol·licitud l’ha de signar un responsable major d’edat. En cas que la foguera es vulgui fer en un solar particular 
caldrà presentar l’autorització del propietari del solar.

També s’hauran de complir les condicions següents:
• Cal fer el foc a una distància mínima de 15 m de qualsevol edificació, vegetació o cotxe aparcat i, en qualsevol cas, s’ha de tenir
  cura de no fer mal a béns públics o privats i en especial, vigilar que en el radi d’acció de les flames no hi hagi cap línia telefònica, 
  línia elèctrica o canonada de gas.
• Cal netejar de brossa i vegetació la zona on es vol fer el foc per tal que aquest no es pugui propagar.
• No es pot fer el foc directament sobre l’asfalt o sobre la vorera, cal fer-lo sobre terra o sobre una base de pedres.
• No es pot utilitzar gasolina o líquids inflamables similars per encendre el foc.
• No es poden cremar papers, teixits, plàstics, esprais, pneumàtics i productes químics (només es pot cremar fusta i cartró gruixut).
• Cal que hi hagi un responsable controlant el foc fins que aquests estigui completament apagat.
• Cal netejar les restes del foc un cop aquest s’hagi apagat.
• Si el foc es fa a menys de 500m d’un terreny forestal cal demanar autorització a l’Àrea de Medi Natural de la Generalitat (Agents   
  Rurals) tel 93 801 70 49.
• El sol·licitant serà responsable de la neteja de l’espai utilitzat.
• El sol·licitant haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol dany que pugui ocasionar 
  la foguera, tant als béns com a les persones.

Queda totalment prohibit
• Situar les pires directament sobre l’asfalt o sobre la vorera.
• Utilitzar gasolina o líquids inflamables similars per encendre-les.
• Cremar papers, teixits, plàstics, esprais, pneumàtics i productes químics (només es pot cremar fusta i cartró gruixut).
• Tancar el pas als vehicles dels serveis d’emergència.

Els ciutadans que encenguin fogueres seran responsables dels danys que se’n puguin derivar.

Qualsevol contingència que es produeixi es comunicarà als bombers (tel 112)

NO ES POT ABOCAR MATERIAL A LES PIRES PREPARADES PER FER UNA FOGUERA SENSE L’AUTORITZACIÓ DEL RES-
PONSABLE D’AQUELLA FOGUERA O L’ AUTORITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT.

SOBRE LA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES PIROTÈCNICS

•  La venda de productes pirotècnics només es realitzarà en establiments degudament autoritzats.
•  Els pares o tutors seran responsables de les infraccions comeses pels menors d’edat.
•  Es recomana la màxima cura en la manipulació de qualsevol producte pirotècnic per tal d’evitar danys personals o materials.

SOBRE EL CORREFOC 2014

Es recomana a tots els propietaris dels establiments situats en el recorregut del Correfoc 2014, que enrotllin els tendals exteriors i 
abaixin  les persianes metàl·liques per evitar que espurnes dels coets puguin malmetre els establiments comercials. De la mateixa 
manera, cal retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels participants en el correfoc.

No es pot aparcar en el recorregut del correfoc des de les 21 a les 24 hores del dia 23 de juny.

Es prega no tirar aigua damunt les comparses participants en el correfoc.

El correfoc tindrà lloc el dia 23 de juny a les 23 h amb el següent recorregut: plaça de Sant Miquel, c/ Sant Roc, c/ Sant Sebastià, plaça 
de la Creu, c/ Nou, plaça del Pilar, c/del Born, Pl. Ajuntament.

Tot això ho faig públic per al coneixement general i per al seu compliment.

L’ALCALDE ACCTAL.
Igualada, 12 de juny de 2014
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
L’Oriol Solà és un enginyer 
industrial igualadí que s’ha 
reconvertit en comunicador. 
Conjuntament amb l’exdipu-
tada Marina Llansana -amb 
qui comparteix militància 
política a ERC- varen muntar 
l’empresa Lidera que, en poc 
temps, s’ha consolidat en 
l’àmbit de la comunicació cor-
porativa i empresarial. Casat i 
pare de tres fills, ha tornat a 
viure on li agrada: a Igualada. 
Què és Lidera Comunica-
ció?
És una empresa que es dedica 
a gestionar la comunicació de 
les empreses i institucions 
que ens la confien. Potenciem 
la seva feina. Moltes vegades 
les empreses treballen molt 
bé de portes endins, però no 
saben transmetre-ho a l’exte-
rior. Les gran empreses tenen 
gabinets de comunicació 
propis però les petites i mitja-
nes molt sovint no s’ho poden 
permetre i ho han d’externa-
litzar per assumptes puntuals 
per a campanyes concretes. 
Lidera Comunicació el 
formeu dues persones molt 
vinculades a la política. Us 
dediqueu als partits?
No, perquè ens hem espe-
cialitzat en empreses i ins-
titucions. Tant la Marina 
Llansana com jo sempre ens 
hem plantejat la política com 
un servei temporal al país. 

Aquella etapa ja va passar i 
ara la nostra tasca professio-
nal és al marge del partit del 
qual seguim sent militants de 
base.
Les empreses mantenen 
actualizades les seves 
pàgines web?
Fa una dècada les empreses 
varen entendre la importàn-
cia de tenir una pàgina web, 
però amb el pas del temps no 
sempre les han actualitzades. 
Totes les empreses s’han 
actualitzat en tot però s’han 
descuidat la pàgina web i la 
comunicació. Hi ha empre-
ses que treballen  molt bé i no 
tenen temps ni habilitat per 
a fer una bona comunicació. 
Aquí és on intervenim nosal-
tres: web, facebok, twitter, 
premsa tradicional....
Vosaltres sabeu com 
vendre els bons productes, 
però, en la situació actual 
de la premsa, com ho feu?
El lema de Lidera Comunica-
ció és: nosaltres fem que la 
teva feina sigui notícia. 
A la premsa li arriben cada dia 
mil inputs i el que cal és saber 
destriar què és propaganda 
de què és notícia. Si comuni-
ques bé, el periodista veurà 
més fàcilment la importància 
del teu treball. Les empreses 
fan innovacions. És important 
que el públic ho conegui i ho 
valori.
Quin tipus de client teniu?

Empreses petites i mitja-
nes que no tenen gabinet de 
comunicació propi. També 
les grans ens contracten per 
campanyes puntuals.
Com va ser que un enginyer 
industrial mecànic entrés al 
món de la comunicació?
He treballat en diferents 
empreses on vaig detectar 
que no aprofitaven la capa-
citat de comunicar. Vàrem 
veure que a l’Anoia no hi havia 
cap empresa que donés un 
servei integral.
La xarxa social està activa 
les 24 hores. És una dificul-
tat afegida?
Les xarxes volen espontaneï-
tat i resposta ràpida. No pots 
respondre al cap de tres dies, 
però tampoc cal fer-ho a les 3 

Ens expliquen que fa tres anys, en 
acabar-se el passat mandat muni-
cipal, un alcalde anoienc i un dels 
referents del seu partit polític a la 
comarca, va trobar-se en un dinar 
amb companys. Era un àpat on 
cadascú es pagava el seu. En aquest 
cas ens diuen que poc menys de vint 
euros per cap. En la seva qualitat 
de “jefe”, el nostre protagonista 
va procedir a recollir els vint euros 
de cadascun dels assistents reunits 
al voltant de la taula i va passar a 
pagar el compte amb la targeta de 
crèdit. Fins aquí tot és normal i per-
fectament coherent amb la manera 
de fer habitual en moltes organitza-
cions públiques.
La sorpresa va arribar dies després 
quan l’il.lustre polític anoienc va 
presentar a cobrament una nota 
de despeses pel total de l’àpat. Us 
podeu imaginar la cara que li va 
quedar a un dels assistents quan 
algú el va avisar i va veure el tíquet 
de caixa del dinar que ell també 
havia pagat!! Caram, amb el polí-
tic anoienc! L’assumpte va comen-
çar a enrocar-se quan uns quants 
membres pròxims al “susodicho” 
van remenar papers i van començar 
a veure coses rares. És clar que ells 
tampoc eren uns angelets, i llavors 
es van quedar ben calladets...
No patiu, si hi ha brutícia -si és 
que n’hi ha- les ones acabaran 
portant-la a la platja... i la veurà 
tothom.

de la matinada.
Twitter o Facebook?
Són xarxes diferents i són 
vàlides les dues.
Arribeu al e-comerce?
Aquest és un dels objectius. 
Mirem d’arribar als poten-
cials clients i els donem 
la possibilitat de comprar 
directament.
Si haguéssiu de destacar 
una de les coses bones 
que té Igualada, què en 
destacaríeu?
Igualada té moltes coses 
bones però no té una marca 
clara. És pell, és punt, són 
globus, és arts gràfiques.... 
Ho té difícil però com que 
és una ciutat treballadora 
acabarà sortint de l’actual 
situació. Hi ha una classe 
treballadora que va esfor-
çar-se per tirar endavant. El 
treball forma part de l’ADN 
de la ciutat. Igualada ha de 
mirar enrere per veure com 
ha d’anar endavant. Ha 
superat antigues rivalitats 
gremials per començar a 
treballar junts. Viure a Igua-
lada et permet estar a cinc 
minuts de la natura i a trenta 
minuts d’una de les grans 
ciutats del món. Llàstima del 
tren, però ara amb el bus 
exprès estem molt millor. 
Cal molta comunicació?
Molta. Hi ha empreses que 
ho fan molt bé, però també 
n’hi ha que han de millorar.

4 paraules amb... Oriol Solà
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