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30 anys portant la Flama 
del Canigó a l’Anoia

Per primera vegada, la 
Flama es portarà a peu, 
dilluns, en tota la ruta

Membres de l’Associació de la Flama del Canigó d’Igualada, al cim de la muntanya, a 2.780 m. d’altitud, la setmana passada. P08

Comença la redacció del 
Pla Parcial Territorial 
del Penedès

XXXI ANY

Antifrau situa contra 
les cordes a Teo Romero

Teo Romero, alcalde de Santa Margarida de Montbui, en una imatge d’arxiu. P12/30 Festa de la 
Cassola de 
Vinya a la Torre 
de Claramunt P26

Igualada acull 
la segona edició 
de l'Estival 
de Jazz P49

P14

Ja són aquí les Festes 
del Carrer a Capellades

P38
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La filtració de l’informe de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya (OAC) en relació a les  
despeses que va fer l’alcalde de Santa 
Margarida de Montbui i president del Fons 
Català de Cooperació i Desenvolupament 
(FCCD), Teo Romero, és un element ad-
dicional de prou envergadura que, abans 
que es conegués públicament, ja ha com-
portat peticions de dimissió per part de 
destacats companys del seu propi partit, 
el PSC. Res del que s’ha sabut ara és 
motiu de sorpresa per a molts -inclosos 
els diversos partits polítics- però la prè-
via imputació judicial i la filtració de l’es-
mentat informe situen al que fou tot un 
referent per a la societat política i civil 
de l’Anoia en una posició molt incòmoda. 
Abans tot eren rumors amb més o menys 
fonaments. Avui és la justícia i els seus 
organismes els qui prenen la paraula. Els 
actors i l’escenari han canviat. I poden 
ser terribles.

Malauradament, en el nostre territori te-
nim alguns exemples recents d’acusaci-
ons inicialment molt dures, destructives, 
que, passats els mesos, han acabat en 
un no-res, o bé han vist minvar consi-
derablement el grau real d’importància. 
Però el mal ja estava fet. En aquests ca-
sos, interessos polítics han prevalgut so-
bre d’altres. Ens trobem davant d’un cas 
de presumpte mala praxi que ofereix, a 
simple vista, llacunes considerables, per 
bé que s’han conegut ara detalls de difícil 
justificació, alguns d’ells francament gens 
elegants en un polític, que hauria de ser 
el primer en predicar l’exemple, i més en 
els temps que corren. I encara podrien 
quedar coses per saber.
Per tant, celebrem que sigui la justícia 
la que prengui tot el protagonisme, i que 
suri la veritat per damunt de tot. I, tam-
bé, que s’assumeixin responsabilitats, les 
que siguin, i quan sigui necessari. Ni ens 
agrada ni ens interessa que l’Anoia sigui 
notícia per aquests assumptes, però tam-
poc que s’utilitzi les persones per, en fun-
ció d’obscurs interessos, aconseguir fins 
de dubtós interès públic. I, d’això, aquí, 
en tenim experiència.  
El que volem és saber tota la veritat, i 
quan més aviat, millor. 

La veritat, per 
damunt de tot

Estival de Jazz
Gràcies a les ganes i la il.lusió de l’associació igualadina Tocats 
de jazz, la nostra ciutat pot gaudir, a partir de dimecres i fins diu-
menge, de diverses activitats relacionades amb el món del jazz, 
des de pel.lícules, literatura i fins a excel.lents concerts que faran 
les delícies dels amants de la bona música. I per acabar, un bon 
pícnic musical al parc de Vallbona.

Eva García, diputada del PPC, en la sessió e Con-
trol del Parlament de Catalunya, va dir des la tribuna 
“sento vergonya d’un país que es gasta 400.000 eu-
ros a fer castells per mitja Europa mentre no té di-
ners perquè les mares treballadores puguin tenir la 
seguretat que els seus fills van a l’escola en un trans-
port segur. Sento vergonya d’un país que prioritza 
les banderes il·legals mentre oblida la seguretat dels 
seus nens. Sento vergonya d’un país que adoctrina 
els menors amb un pensament independentista”. 

Irene Rigau, consellera d’educació, li ha replicat que 
“si fos qüestió de sentir vergonya, hauríem de sentir 
vergonya perquè el Partit Popular no ha modificat en 
el tram legislatiu de la LOMCE les previsions de gra-
tuïtat del transport escolar”. I més de 25.000 perso-
nes s’han manifestat per donar suport a l’Escola en 
català. I ho han fet sense vergonya dient “vull que el 
meu fill estudiï en una escola en català”.

Pere Navarro, líder del PSC, va anunciar “La millor 
solució és que deixi pas a una nova direcció”. Com 
ho van fer també Rubalcaba, Patxi López i la renún-
cia de Susana Díaz a liderar el partit. Els socialistes 
estan encarant una verdadera renovació arreu de 
l’Estat.

Nuria Parlon, després de que molts dels històrics re-
butgessin postular-se,  tothom la veia  la nova Secre-
tària General del partit. Però en el Consell Nacional 
va declinar la responsabilitat. Es veu que els camins 
que porten als càrrecs no canvien, però ara hi ha 
cadires que cremen.

I la solució per al PSC sembla que és Miquel Iceta, 
que sempre està a punt. Però sembla que no han 
entès que el que fa falta és la renovació de cares al 
capdavant del partit a Catalunya. I del “sector crític” 
no se’n sap res.

Ada Colau, que va renunciar a seguir sent la por-
taveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) està treballant de valent per impulsar un pro-
jecte electoral que aglutini les forces d’esquerres, 
ICV, EUiA, la CUP, Forcades i moviments socials.

Raimon, l’emblemàtic cantautor, va rebre el 46è Pre-
mi d’Honor de les Lletres Catalanes al Palau de la 
Música Catalana i va declarar “Jo no sóc dels meus, 
quan els meus volen que siga com ells voldrien i no 

com saben que sóc. Jo sóc d’eixe món, parafrasejant 
a la senyora Aguirre, i vull compartir el premi amb els 
que són d’eixe món”. 

Albert Batlle, el nou director dels Mossos, ha ocu-
pat diferents càrrecs durant les administracions soci-
alistes. Ara era director adjunt de l’Oficina Antifrau i 
havia estat director general de presons i regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona. Arriba a un càrrec con-
trovertit amb temes pendents, Ester Quintana i Juan 
Andrés Benítez i haurà de gestionar el codi ètic i el 
conflicte sindical.

Ramon Alvarez de Miranda, President del Tribunal 
de Comptes ha dit que el sobrecost del tren d’alta 
velocitat a Barcelona va ser de 1.732 milions. Una 
menudalla. També diu que ADIF i GIF realitzava un 
“ús abusiu de la facultat d’iniciar expedients d’obra 
per raons d’urgència”.

Felip VI ha estat coronat rei d’Espanya. A la cerimò-
nia de les Corts no hi eren ni el rei Joan Carles ni la 
seva germana la Infanta Cristina, que ara ja sap que 
no és de la Família Reial sinó família del rei. Sembla 
que un matís legalment significatiu.

Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda, està con-
tent. Espanya guanyarà PIB gràcies a un canvi meto-
dològic que considera riquesa del país la prostitució i 
el narcotràfic. La nova metodologia de l’INE perme-
trà que el producte interior brut (PIB) augmenti entre 
un 2,7% i un 4,5 % (entre 27.000 i 45.000 milions) El 
dia que hi afegeixin la corrupció política tindrem un 
dels millors índex del món.

Pablo Iglesias, líder de ‘Podemos’ en el moment 
d’acceptar l’acta de diputat europeu va ser el més 
llest de tots. No va fer servir l’afegitó “prometo per 
imperatiu legal”. Simplement va prometre la Consti-
tució “fins que els ciutadans la canviïn per recuperar 
la sobirania dels drets socials”.

Iker Casillas i Xavi Hernández, els futbolistes del 
premi Príncep d’Astúries, després de la desfeta amb 
Holanda encara es mostraven confiats en remuntar 
la situació. La realitat es va convertir en un malson. 
Els partits es guanyen al camp i no amb la història.

Ni ens agrada ni ens interessa que 
l’Anoia sigui notícia per aquests 
assumptes, però tampoc que 
s’utilitzi les persones per, en funció 
d’obscurs interessos, aconseguir 
fins de dubtós interès públic
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Quan ahir dijous, el nou Rei d’Espanya circulava 
pels ultravigilats carrers de Madrid, faltaven 144 
dies per a la consulta sobiranista de Catalunya. Són 
els 144 dies més importants dels darrers tres-cents 
anys. I nosaltres, som la generació més afortunada 
perquè els podem viure. Vivim un moment apassio-
nant, que molts dels catalans que ens han precedit, 
haurien somniat viure. Les generacions venidores, 
llegiran als llibres d’història el que nosaltres fem ara. 
Els intents de dialogar amb l’Estat no han tingut res-
posta. D’alguna manera el govern Rajoy ha perdut 
dos anys i el que podria haver estat una primera 
alternativa -el del Pacte Fiscal- avui és una possibi-
litat totalment superada. Segons les estadístiques, 
cada dia hi ha més catalans que veuen en la in-
dependència de Catalunya, l’única via possible per 
sortir de l’actual situació d’ofec econòmic i cultural. 
La nostra reivindicació a base de manifestacions 
pacífiques, lluita per l’escola, castells a Europa, es-
telades als balcons.... contrasta amb la manca de 
diàleg del govern central i desperta simpaties a la 
Unió Europea, tot i que molt tímides. L’inefable mi-
nistre espanyol d’exteriors ha deixat de dir les ba-
janades que deia. És significatiu que en el debat 
de candidats a presidir la Unió Europea, una de les 
deu preguntes que els varen fer, versava sobre la 
independència de Catalunya. El debat és present 
a Europa. 
La premsa va dient que “el soberanismo pone en 
crisis a CiU” o que “el soberanismo dificulta la in-
versión extranjera en Cataluña”, quan estem veient 
que els partits que tenen dificultats internes són 
precisament els partits unionistes. I les inversions 
estrangeres a Catalunya han crescut molt més que 
les inversions al conjunt de l’Estat Espanyol. A tall 
d’exemple, la inversió més gran feta per la Xina a 
Europa, la fa al Port de Barcelona, on vol tenir-hi la 
porta d’entrada de mercaderies per a Europa. Xina 
faria una inversió tan gran si hi hagués la possibilitat 
que se li quedés aïllada en un país fora de la Unió 
Europea?  
També diuen que cap estat sobirà no reconeixe-
ria una Catalunya independent, però no diuen que 
cada vegada més, els organismes europeus estan 
esbroncant al govern d’Espanya “per no dialogar 
amb Catalunya”.
L’Estat s’ha quedat sense arguments i amb escas-
ses possibilitats de revertir el procés. Això ens obre 
les portes de la llibertat, però no podem confiar-nos. 
Cada un de nosaltres ha de ser capaç d’ampliar la 
base social dels que volen la independència. Els 
estats europeus, abans o després, ens reconeixe-
ran, però per reconèixer-nos, els catalans hem de 
mostrar un mandat democràtic de ferma reclamació 
de la nostra llibertat. Serem l’única nació que s’ha 
fet independent per via democràtica i pacífica.
El repte és molt difícil, però la recompensa és el 
premi més gran: la llibertat.
Tenim 144 dies per fer-ho realitat.

144 dies

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

El músic a l’infern. Hi havia una vegada 
un músic que anava pels camins de Mèxic buscant 
que algú el contractés. No tenia ni una moneda a 
la butxaca. Es queixava amargament per la seva 
mala sort quan se li va acostar un home que mun-
tava un cavall negre.  “Cap on vas?” li va dir. I ell, 
que no anava enlloc, li va respondre: “Estic buscant 
algun ‘bolo’ per guanyar uns diners”. 
- Bé, i on t’agradaria tocar?
- Doncs allà on em paguin. Estic tan apurat que 
tocaria al mateix infern si m’hi duguessin.
I en un obrir i tancar d’ulls és allà on es va trobar. 
Però ell no sabia on era. De tanta calor que havia 
passat aquella tarda, amb prou feines va notar la 
diferència. Allà realment tot era molt fosc i depri-
ment. Molt pitjor que d’on venia i on creia estar tan 
malament. I va recordar allò que li deia sa mare: 
“sempre hi ha un pitjor”. El cavaller li va donar un 
sac de monedes i li va exigir que complís el tracte. 
“Comences a tocar i distreu els que estan ací treba-
llant”. I en començar a tocar, va veure el seu padrí 
entre la gentada que l’havia envoltat. El va reconèi-
xer a l’instant. Li va estranyar molt veure’l perquè 
sabia que s’havia mort. I li i va preguntar com era 
que estigués allà. I la seva resposta el va esglaiar. 
“Has vingut a tocar a l’infern mateix, així és que, 
si no estàs mort, més val que vagis fugint d’aquí 
abans no t’hi facin quedar per sempre”.  I el músic, 
espantat, va arreplegar els diners i va escapar-se 
d’aquell lloc tan terrible prometent no queixar-se 
mai més de la seva sort. I en retrobar-se de nou 
en els camins polsosos del seu Mèxic, va decidir 
saldar tots els deutes i tocar la seva música per fer 
feliç a la gent.
Sovint no ens adonem dels inferns que viuen mol-
tes de les persones que ens envolten. Gent que 
han caigut en la droga, en la dominació violenta o 
estan esclavitzats per persones o circumstàncies. A 
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vegades rendides per no saber trobar alternatives i 
cauen en la desesperació. Potser no són els ‘bolos’ 
que cercava el músic del conte, però que ho fan 
pensant que és una sortida agradable per alliberar-
se de les seves misèries. Una forma d’evasió que 
després els encadena i tortura. Persones que es 
queden sense horitzons i esperances. I que s’en-
fonsen en la negror d’un forat que els xucla i del 
que costa molt  evadir-se.
Per això trobar un padrí – algú que ja ha passat per 
situacions semblants – pot ajudar a trobar el camí 
de sortida. I una volta s’està fora d’aquests inferns, 
s’ha de tenir la força i perseverança per no tornar a 
caure-hi. Perquè el pendent és fort i s’ha de pedalar 
sempre costa amunt. L’afany de millorar no és una 
virtut pels que ja estan bé. La millora és una exi-
gència per a tothom. I no hi ha repòs, s’estigui on 
s’estigui. El canvi és una certesa ineludible. Però 
canvi no és millora. Només és moviment. I es pot 
anar amunt o avall. Per millorar cal esforç i malfiar 
de tot el que no siguem capaços de bastir amb el 
nostre treball. 
És molt fàcil caure en els inferns de la vida, plens 
de desolació i misèria. Van juntes amb la felicitat. 
Com ho fan les monedes. Amb cara i creu. I és en 
aquest dualisme on es troben aquests conceptes 
tan sorprenentment anàlegs. Com la barreja entre 
el pur i l’impur. La idea de Luria en la “ruptura dels 
vasos” que recorda l’inici del procés còsmic i la cai-
guda de les espurnes de llum damunt la matèria. A 
l’igual que el ‘Tiqqùn’ recull de la substància llumi-
nosa. Tot viu en l’exili. La llum espiritual de la ‘Shek-
hinà’ cau en la foscor del món. La conseqüència 
és la barreja del bé i del mal, que només es poden 
separar tornant a la Llum. I les espurnes d’aquesta 
Llum, sempre les podrem trobar dins nostre, i així 
es podrà il·luminar qualsevol foscor. 

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

ANGLÈS
Gairebé totes les empreses 
que fan anglès, el fan amb 

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

1,30 - 2 hores diàries.
Grups pràctics tant per a nens i adults.

Brian&Carme Stack
Tels:  93 804  00 21
           93 807 80 48
 

INSTAL·LACIONS R. CARVAJAL
Tel. 629 323 438 rupertcarvajal@terra.com

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR
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LOTTO 6/49
· Dissabte 14/06/2014

10-11-16-29-30-31
Complementari: 1
Reintegrament: 0

· Dimecres 18/06/2014
15-25-30-41-47-49
Complementari: 34
Reintegrament: 7

TRIO
· Dijous 12                  255  
· Divendres 13          364
· Dissabte 14     653
· Diumenge 15          192
· Dilluns 16               840
· Dimarts 17       398
· Dimecres 18      472

ONCE
· Dijous 12              40726
· Divendres 13       33167
· Dissabte 14    80537
· Diumenge 15       53048
· Dilluns 16             90063
· Dimarts 17    74150
· Dimecres 18    89456

· Dijous 12   24-30-31-32-43-47   C: 7  R: 9
· Dissabte 14   5-6-19-40-41-43  C: 26   R: 0

· Diumenge 15   6-11-15-24-38  Núm. clau: 1 

· Dimarts 17   11-13-37-40-48  Estrellas: 8/9

JUNY
20: Silveri; Florentina. 
21: Lluís Gonzaga; Adolf; Demètria.
22: Joan Fischer; Tomàs More; Paulí.
23: Zenó; Josep Cafasso; Agripina.  
24: Naixement de sant Joan Baptista.
25: Pròsper d’Aquitània; Guillem; Oròsia 
26: Pelai; Joan i Pau; David, 

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.

Paraules d’un fill
•• ANNA M. GUTIERREZ

El meu fill em va sorprendre l’altre 
dia amb una carta per a l’escola. Vo-
lia agrair com l’han ajudat. Venia molt 
tocat degut a la poca professionalitat 
de segons quins docents i direcció que 
tenen alguns centres d’ensenyament.
Tenia l’autoestima tan baixa que no 
pensava pas que a l’escola es pugés 
estar tan bé. Com a mare voldria agra-
ir la professionalitat, humanitat, com-
prensió i entusiasme de tot l’equip del 
Garcia Fossas .

“AGRAÏMENT A L’ESCOLA GARCIA 
FOSSAS
Hola: sóc el Joan de 6è B. Aquest text 
que us vaig a llegir parla sobre el meu 
agraïment a aquesta escola.
Fa dos anys que vaig arribar aquesta 
escola. Quan vaig arribar els nens i els 
professors em van acollir molt bé i jo 
ho agraeixo molt .El que em sorpren-
gué més va ser quan em van escollir 
com millor esportista de la escola.
Els professors que he tingut m’han 
ajudat fins al final i m’han estat ajudant 
molt amb tot: amb els estudis, amb el 
llenguatge...
Els nens m’han ajudat molt a divertir-
me perquè a l’altra escola no m’ajuda-
ven gens.
Ara mateix si hagués de posar una 
nota com a millor escola li posaria un 
10 al Garcia Fossas.
Quan estic apunt d’acabar el col·legi, 
no voldria marxar d’aquesta escola de 
tan bé que hi estic.
                                    Joan Ferrer
GRACIES PER TOT, GARCIA FOS-
SAS!!!!!!!!”.

Més Igualada per tu
•• CARMEN PULIDO 

Portem quatre mesos al canal “Ano-
ia Comarca TV” lluitant amb el nostre 

programa “Més Igualada per tu”. Un 
programa destinat a promocionar el 
comerç d’Igualada i als professionals 
de la nostra ciutat. Comptem amb 
entrevistes interessants de persones 
igualadines com a referents i mereixe-
dors de ser escoltades. 
Des d’Anoia Comarca TV vam tenir la 
iniciativa, al costat d’un conjunt de col-
laboradors comerciants, de promoure 
el programa amb un sobreesforç per 
part de tots, tant econòmic, com po-
sant-nos davant d’una càmera (gens 
fàcil) des dels comerciants, a mi ma-
teixa com a presentadora amateur, i 
hores per part de tots no compensa-
des, des dels comerciants al càmera i 
muntador del programa.
La setmana anterior es va anunciar en 
roda de premsa la notícia de la campa-
nya “Igualada Viu les compres” i s’in-
formà de la càrrega publicitària que es 
farà en tots els mitjans de comunicació 
tant locals, com del país, i s’obliden de 
“Anoia Comarca TV”. S’obliden una ve-
gada més d’un canal que treballa per a 
la ciutat en diferents àmbits: comparei-
xença íntegra setmanal, festes locals, 
etc... Des de l’Ajuntament d’Igualada 
s’impulsa una campanya per promoci-
onar el comerç de la ciutat avisant a 
tots els mitjans de comunicació i s’obli-
den del treball que estem realitzant 
des de fa quatre mesos precisament 
amb el mateix objectiu: Promocionar 
el comerç de proximitat. Sabem tots i 
ho dic amb la major humilitat del món, 
que el nostre programa “Més Igualada 
per el tu” ens ha sorprès a tots pel seu 
èxit, que cada dia ho segueixen més 
persones, que ens feliciten diàriament 
pel treball que fem, i el nostre Ajunta-
ment s’ha oblidat d’aquesta lluita diària 
que no és fàcil per a nosaltres.
M’entristeix aquest oblit perquè tinc 
molt bé considerades a totes les per-
sones que estan governant la nostra 
ciutat.

Felicitació
•• JOEL FARRÉ 

Vaig llegir a “LA VEU DE L’ANOIA” la 
programació del Canal Taronja, i vaig 
veure que el diumenge retransmet la 
Missa des de Montserrat
Així, el passat dia 8, vaig poder gaudir 
de la celebració Pasqual i cerimònia 
de confirmació d’una vintena d’esco-
lans i exescolans d’aquell santuari ma-
rià, amb molta comoditat des de casa.
Felicito a l’esmentada televisió, i als 
responsables de tals retransmissions, 
que permeten seguir aquestes cele-
bracions, a la gent que per alguna o 
altre causa no poden assistir-hi.

Vull ser alcalde d’Òdena
•• MANUEL BUSQUETS I DOMÈNECH 

Quin motiu és el que em porta a decidir 
i pensar que vull ser alcalde d’Òdena. 
Concretament a causa de que per po-
der arribar a casa meva el meu cotxe 
pateix els maltractaments de sis ban-
des sonores de pujada i sis més de 
baixada, això cada cop que sortim de 
casa, siguin les vegades que siguin.
L’Ajuntament, fa un temps, va fer un 
estudi d’aquestes bandes sonores i la 
solució que ens van donar va ser treu-
re una sola banda de baixada i una de 
pujada, tenint en compte que la ban-
da sonora situada al Parc de la Font, 
és una d’alçada considerable i fora de 
normativa que fa que el cotxe, tot i re-
duir i fins i tot parar per fer el pas més 
suau, rasca a terra, el que comporta 
un desgast de considerable de les 
pastilles de fre del cotxe i altres ava-
ries (suspensions, subjeccions...) Amb 
aquest estudi realitzat existia una ban-
da sonora que es situava en el trajecte 
d’accés a la casa de l’actual alcalde, 
Sr. Solé. Com és lògic, aquesta banda 
sonora ha desaparegut. Conclusió, la 
millor solució que tinc per evitar ava-
ries al cotxe i sotracs innecessaris és 

presentar-me com alcalde ja que he 
soŀlicitat per activa i per passiva la mi-
noració o reducció dels mateixos. Cal 
recordar que els ciutadans hauríem de 
ser iguals davant la llei, a mi em fas-
tigueja aquesta situació que suportem 
de fa molts anys.

La Formació Professional 
Bàsica
•• ANTONIO JIMENO 

El proper curs 2014/2015 està previst 
que s’iniciï la Formació Professional 
Bàsica (FPB), una via educativa diri-
gida als alumnes d’ESO que suspe-
nen moltes assignatures i que podri-
en aprovar si cursessin uns estudis 
menys teòrics i més dirigits al món la-
boral. Els requisits per accedir-hi són 
tenir entre 15 i 17 anys i haver cursat 
el segon d’ESO. La FPB té una durada 
de dos anys i dóna dret al títol de FPB, 
que està reconegut en el Catàleg de 
Qualificacions Professionals. A més, si 
l’alumne té 17 o més anys li permet ac-
cedir a la FP de grau mitjà i, superant 
la futura prova externa de final d’ESO, 
obtenir el títol d’ESO.
A finals d’aquest mes de juny el Minis-
teri d’Educació es reunirà amb totes 
les Conselleries d’Ensenyament per 
acordar com es distribuiran els 1.700 
milions d’euros que la Unió Europea 
ha destinat en part a aquests estudis. 
Lamentablement la nostra Conselleria 
d’Ensenyament s’ha negat a iniciar 
la FPB. Considero que aquesta deci-
sió és un greu error perquè deixa els 
nostres alumnes sense l’oportunitat de 
començar la formació professional als 
15 anys, els treu la possibilitat d’obte-
nir el títol de la FP Bàsica i deixa el 
nostre país sense els fons econòmics 
europeus per posar en marxa aquesta 
via. Crec que la Conselleria hauria de 
rectificar i iniciar la FP Bàsica el proper 
curs 2014/2015. Els alumnes no po-
den ser les víctimes de la lluita entre 
partits polítics.

Dia 20: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 21: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 22: BAUSILI/JUVÉ/ Born, 23/Av. Montserrat, 27
Dia 23: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 24: BAUSILI/ADZET/ Born, 23/Av. Barcelona, 9
Dia 25: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 26: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

cartes al director
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Les biblioplatges i bibliopiscines, 
els racons de lectura de l’estiu

També a internet
La Biblioteca Virtual ofe-
reix, un any més, diverses 
propostes per preparar 
les vacances i viure l’estiu 
amb plenitud. Des de reco-
manacions musicals, cine-

un recull de blogs de viat-
ges o aplicacions mòbils 
per aprendre idiomes, pas-
sant pel llistat de biblioplat-
ges i bibliopiscines de la 
demarcació de Barcelona i 
l’horari d’estiu de les biblio-
teques municipals.

Per als nens i nenes, el 
portal Gènius també inclou 
recomanacions pensades 
per als més petits, un recull 
de les activitats a les bibli-
oteques, receptes de cuina 
estiuenca i també propos-
tes de manualitats i jocs, 
així com una postal virtual 
perquè els infants la puguin 
enviar als seus amics.

DIVENDRES
20 de juny de 2014

Per tal de captar nous lec-
tors i vincular la lectura amb 
els temps de lleure, a l’hora 
d’utilitzar les biblioplatges 
o bibliopiscines només cal 
presentar un document 

-
sar del carnet de la biblio-
teca. A banda d’accedir als 
llibres i la premsa, els usu-
aris sovint també disposen 
d’activitats, com ara tallers, 
xerrades i narracions de 
contes, i, en alguns casos, 

A l’estiu, algunes biblio-
teques de la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals de 
la Diputació de Barcelona 
canvien d’aires. Agafen part 
dels seus llibres, contes i 
revistes per dur-los a l’aire 
lliure i, d’aquesta manera, 
apropar la lectura als ciuta-
dans d’una manera diferent 
a la resta de l’any. Piscines, 
platges, terrasses, parcs... 
tots els escenaris són bons 
per despertar les ganes de 
llegir entre adults i infants. 
És per aquest motiu que 
els materials que es posen 
a disposició en aquests es-
pais s’adrecen a diverses 
edats i interessos: novel·la 
curta, còmics, contes, re-
vistes i diaris, tot allò que 
permeti una lectura ràpida, 
d’acord amb l’espai on es 
troben. 

Els materials que es posen a disposició s’adrecen a diverses edats i interessos. 

L’any passat, una trentena de biblioteques i bibliobusos de la XBM van portar els seus serveis a 
l’aire lliure.

Dues 
dècades

La presència de biblio-
platges i bibliopiscines 
en el paisatge estiuenc 
no és cap novetat. Una 
de les més veteranes és 
la Biblioplatja de Caste-
lldefels, amb 22 anys 
d’història, i que l’any 
2013 va acollir la visita 
de més de 2.000 per-
sones durant els mesos 
de juliol i agost en què 
va estar oberta. 
Ara fa un any, la Xarxa 
de Biblioteques Munici-
pals de la Diputació de 
Barcelona va oferir als 
ciutadans el servei de 
dues biblioplatges, 22 
bibliopiscines i nou al-
tres espais habilitats per 
a la lectura a l’aire lliure 
(jardins, parcs, rambles 
i terrasses).
  

La Xarxa de 
Biblioteques aquest 
estiu portarà els seus 
serveis a l’aire lliure

del servei de Wi-Fi. 
Aquest estiu, les bibliote-
ques i els bibliobusos de 
la Xarxa de Biblioteques 
Municipals tornaran a por-
tar els seus serveis a l’aire 
lliure i posaran a disposició 
dels ciutadans espais ha-
bilitats per a la lectura a la 

fresca. 
Els dies i horaris de les bi-
bliopiscines i biblioplatges 
varien segons el municipi 
i es podran consultar a la 

Virtual de la Diputació de 
pàgina web de la Biblioteca 

Barcelona: 
bibliotecavirtual.diba.cat 
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Gràcies a la cortesia de l’empresa editora de La 
Veu començo avui, molt il·lusionat, la meva col·
laboració amb aquesta publicació. La Veu és un 
setmanari comarcal i, lògicament, la majoria dels 
seus col·laboradors pertanyen al mateix àmbit ge·
ogràfic. Doncs bé, potser hauria de començar justi·
ficant·me per no ser, formalment, un igualadí. Però 
tot i no sent·ne, les meves moltes vinculacions amb 
Igualada fan que me’n senti. Sóc barceloní, visc al 
barri de Sarrià, però alhora reivindico que sóc des·
cendent d’igualadins, i amb això coincideixo plena·
ment amb el cantautor Raimon quan diu que qui 
perd els orígens perd la identitat. Explicaré doncs, 
una mica per sobre, alguns dels meus orígens igua·
ladins.
El meu avi patern, picapedrer de professió i origi·
nari del Pla del Magre (Jorba), on encara es poden 
veure les ruïnes de Cal Saumell, es va instal·lar a 
Igualada amb la seva família pocs anys després del 
final de la Primera Guerra Mundial. Per no fer ara 
una relació exhaustiva de la petjada professional 
que va deixar a Igualada, em limitaré a dir que va 
subministrar la pedra amb la qual es va construir 
l’Asil del Sant Crist, un emblemàtic edifici ben co·
negut pels igualadins.
El meu avi matern era industrial tèxtil i polític. Va 
ser diputat provincial i alcalde d’Igualada en dos 

Vinculacions igualadines d’un 
sarrianenc

MIQUEL SAUMELL ·   

períodes a mitjans del segle passat. Era també un 
artista polifacètic en diverses disciplines: fotografia, 
cinema, caricatures que signava amb el pseudò·
nim Nery, etc. Fundador de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada, va guanyar diversos premis nacionals i 
internacionals. Una part de la seva obra està dipo·
sitada al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Com 
a cineasta, la seva pel·lícula més coneguda i guar·
donada és El Campeón, feta en col·laboració amb 
el també igualadí Josep Castelltort. Considerat un 
dels films antològics de la cinematografia amateur 
internacional, està dipositat a la Filmoteca de Cata·
lunya. El seu pare, és a dir, el meu besavi, també 
va ser batlle de la ciutat als anys trenta del segle 
passat.
La meva família és extensa i, en part, està disse·
minada per diversos països europeus i americans. 
Però tinc també molta parentela a Igualada que 
està vinculada, entre d’altres, al sector dels cur·
tits, als Moixiganguers i a la fabricació i explotació 
de globus aerostàtics, per mencionar només tres 
activitats molt igualadines. Amb aquestes creden·
cials espero que el lector sabrà disculpar que l’au·
tor d’aquesta columna que avui comença no sigui 
formalment un igualadí, encara que se’n sent com 
el que més.

El procés sobiranista s’ha distingit fins ara per 
la seva absoluta transparència –com ha de 
ser en un moviment cívic· i per la normalitat 
absoluta que ha presidit els seus actes. Són 
aquests els dos  elements que li dónen més 
prestància a nivella nacional i estatal, però 
especialment internacional. Els grans mitjans 
de comunicació europeus no deixen de fer 
referència al fet que es tracta d’un moviment 
pacífic i àmpliament popular, expressat demo·
cràticament i sense ofendre ningú. 
 Sempre he cregut, però, que tard o d’hora hi 
haurà algú interessat en aixafar la guitarra de 
la convivència pacífica. Fins ara, ha estat el 
PP el qui ha volgut transmetre la idea d’una 
societat catalana dividida i enfrontada per la 
qüestió de la independència. Fins i tot el mi·
nistre de l’Interior va afirmar que en moltes ca·
ses no s’havia pogut celebrar el dinar familiar 
de Nadal a causa de les discrepències entre 
els membres de la família. Ell sap que és una 
mentida podrida, però entra dins l’estratègia 
del partit vendre a l’exterior la imatge d’una 
societat dividida pel dret a decidir. Els que vi·
vim a Catalunya sabem prou bé quin tracte es 
dóna als que no són catalans de naixement.
Si vàreu veure el reportatge “A la dreta i més 
enllà”, que va emetre TV3 dimarts passat, us 
devíeu adonar que tot i ser pocs numèrica·
ment, els grups més radicals se senten forts 
i estan disposats a tot. A la majoria de països 
d’Europa, no es permetrien moltes de les ex·
pressions, insults, amenaces i crides directes 
a la violència que manifestaren alguns diri·
gents d’aquests grups. Però a l’estat espa·
nyol hi ha una tolerància inaudita, que només 
s’entén per la connivència del PP amb molts 
dels plantejaments feixistes que aquells pro·
clamen. I no només això, sinó que en molts 
casos ocupen càrrecs públics.
  La base social d’aquests grups es fo·
namenta en una ideologia totalitària, que troba 
ressò en el desencís de molts per la política 
dels partits tradicionals, que han fomentat la 
corrupció fins a límits increïbles i no han donat 
solució als problemes de la crisi ··en part pro·
vocada per ells mateixos· i per un capitalisme 
ambiciós i sense entranyes. L’ascensió fulgu·
rant del Front Nacional a França hauria de ser 
un avís per a navegants, però no és així. Els 
partits continuen mirant·se el melic i els que 
han experimentat un ascens  més espectacu·
lar són els que precisament proclamen una 
política més dura contra tots els que no formin 
part del seu nucli. Els immigrants i els nacio·
nalistes són les seves víctimes preferides. A 
Catalunya, la immigració, la política educa·
tiva i l’ús de la llengua són les seves armes 
més visibles, però n’hi ha d’altres de fons més 
obscur, com l’ofegament econòmic o la crea·
ció de grups que prediquen sense vergonya la 
xenofòbia i la imposició. No volen unitat, sinó 
uniformitat. Diuen voler la democràcia però en 
realitat allò que pretenen és acabar amb la de·
mocràcia, perquè el seu model de societat és 
l’Alemanya de Hitler o la Itàlia de Mussolini. 
Cal estar atents, doncs, perquè tot i ser pocs, 
poden fer molt de mal.

Democràcia 
contra democràcia

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Així, en anglès, perquè el món ens entengui, i al dir 
que ens entengui ho faig en el doble sentit que com·
prengui el que diem i també el que volem, tranquil·
lament, pacíficament, democràticament... Que nin·
gú es molesti per no fer aquesta crida en català. 
De la mateixa manera que al segle I si et volies fer 
entendre en el món civilitzat havies de conèixer el 
llatí, ara és el moment de l’anglès; doncs endavant 
les atxes!
Fa molt de temps que estic convençut que la lluita 
per a la independència la guanyarem treballant tos·
sudament dia a dia des de dins, com a societat civil, 
des de l’entramat d’associacions que a Catalunya 
sempre han tingut molta presència i força: agru·
pacions excursionistes, corals, ateneus... (la llista 
és llarga), però també fent·nos publicitat Pirineus 
enllà. Estem al segle XXI i mitjançant les noves 
tecnologies les imatges donen la volta al món en 
segons. Jo, abans de dinar ja he rebut una pila de 
fotografies publicades al digital de La Reppublica, 
enviades per una amiga meva romana. Doncs això 
és bo, molt bo; ens hem de fer notar.
Jo no sé si heu tingut ocasió de fer de cicerone a 
algun estranger i portar·lo a veure una exhibició 
castellera. Tant és del país que siguin, de més al 
nord o de més al est; tots queden bocabadats (ara 
ja no tant perquè en ser patrimoni de la humanitat 
se n’ha fet més difusió), però recordo molts anys 
enrere veure ulls esbatanats i boques obertes i fent·
se explicar d’on surt aquell munt de gent i aquell es·
perit i aquelles ganes per fer una cosa tan efímera... 
que potser ni aconseguiran pujar. Aleshores, arriba 
el moment d’ajudar·se del lema sorgit dels versos 
de Josep Anselm Clavé: Força, Equilibri, Valor i 
Seny (strength, balance, courage and good sense) i 
refiar·te de la sort perquè traduir seny és força ago·
sarat. Felicitats a tothom pel que s’ha aconseguit!

Ara, la part que m’ha semblat negativa. Avui m’he 
llevat d’hora per fer la poca feina que tinc i plantar·
me davant del televisor a quarts de dotze i posar 
TV3, amb la seguretat que veuria un reportatge 
previ i al migdia en punt connexions amb les ca·
pitals europees on s’hi feien castells. Doncs a TV3 
feien un partit de futbol: Leganés/Lleida. Canvi al 
3/24, però allà només feien les notícies “normals”. 
A les 12 han fet una lleugera menció de la jornada 
castellera. Tornada a TV3 i els del Leganés encara 
intentaven donar pel sac als del Lleida i d’aquest 
dia que jo considero històric, ni un duro. Què pas·
sava? Jo he trucat a TV3 però no he aconseguit 
parlar amb ningú; el contestador m’anava donant 
llargues; 20 minuts de paciència he tingut!
Ho torno a repetir, abans de dinar tenia informació 
de primera mà d’Itàlia i aquí intentaven fer·me men·
jar un partit de futbol de segona o tercera divisió, 
quan la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu·
las disposa d’un canal exclusiu per a esports(!).
Arribat a aquest punt m’he cagat en la mare que els 
va parir, m’he fet un cafè per calmar·me (a mi la til·
la sempre m’ha semblat una... això) i m’he fet una 
composició de lloc. Els mitjans audiovisuals estan 
dominats pels polítics de torn i aquest moviment 
que viu Catalunya l’empeny la gent des de sota i 
transversalment amb l’ajut d’associacions no ads·
crites a cap partit: Òmnium Cultural, l’Assemblea 
Nacional Catalana... Aquests castells que s’han 
fet a bona part d’Europa els hem pagat la gent del 
carrer, Òmnium, particulars via Verkami... i això als 
que manen, o intenten manar els fa sortir urticària. 
M’agradaria equivocar·me i pensar que tenim una 
televisió “neta”, però em temo que no. Si m’erro, 
que em truqui un dirigent de TV3 i m’ho expliqui, 
però em sembla que tindrà feina.

Catalans want to vote. Human towers for 
democracy

JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC
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La dimissió del Primer Secretari del PSC, Pere Na-
varro, situa al Partit davant d’una nova oportunitat, 
un nou començament, en uns moments tan difícils 
-socialment i políticament parlant- que no hauríem de 
desaprofitar. És una oportunitat d’or per fer realment 
efectiu i posar en pràctica el lema del darrer Congrés 
el “NOU PSC”.
Sota aquest flamant lema va ser escollida una direc-
ció amb el primer secretari (ara dimitit) al capdavant. 
Però des del primer dia han estat infidels al que es va 
aprovar en el Congrés: mètodes organitzatius vells i 
autoritaris, tancament de l’organització a la societat, 
discurs ininteŀligible, erràtic, lideratge feble... Aquest 
conjunt d’incompliments i mancances manifestes, al 
costat d’un autisme endogàmic incomprensible, han 
acabat passant factura,  i han portat al partit d’esquer-
res catalanista per exceŀlència, el que sens dubte ha 
fet més en tots aquests anys per a la integració i cohe-
sió social aquest país, a una posició  gairebé residual.
La necessària dimissió de Navarro, a qui s’ha d’agrair 
el servei prestat al Partit amb la mateixa, deixa ober-
tes totes les portes a fer efectiu el lema del darrer 
Congrés. Un “NOU PSC”, la possibilitat real i neces-
sària perquè emergeixin nous lideratges, que siguin 
capaços d’obrir el Partit a la societat, a nous sectors, 
-especialment als joves-, a la gent que se sent soci-
alista i d’esquerres, avui orfe i desenganyada per la 
deriva erràtica dels darrers mesos. Mai aquest Partit 
havia assolit cotes tan baixes!
Obre la porta, sí, a actualitzar el nostre missatge po-
lític i adaptar l’organització als nous i apassionants 
temps que estem vivint. Noves energies i esperances 

són possibles més que mai, si som capaços d’adop-
tar amb urgència nous esquemes organitzatius que 
facin efectiva l’obertura i la democràcia interna, ara 
inexistents. El PSC ha d’ocupar de nou una posició 
central en el catalanisme polític d’esquerres tot abra-
çant sense embuts el dret a decidir, aprovat, per cert, 
en el Congrés. No fa pas tant que en el nostre ideari 
portàvem el dret a l’autodeterminació dels pobles. És 
que algú amb sentit de llibertat i progrés s’hi pot opo-
sar? El PSC ha de posicionar-se amb determinació 
al capdavant de les injustes polítiques socials en uns 
moments de tanta dificultat, en els que es privatitzen, 
es retallen i es desmantellen serveis públics essen-
cials, polítiques que implacablement practiquen els 
governs de d’Espanya i de Catalunya.
A l’Anoia es reprodueix, -amb més  cruesa si cap-, la 
crisi del Partit a nivell català. Fa uns dies, publicava a 
LA VEU un article que desgraciadament ha resultat 
premonitori. El PSC, és cada vegada més irrellevant, 
amb una  pèrdua d’iniciativa política en tots els àm-
bits, amb el Primer Secretari de l’Anoia imputat per 
una presumpte malversació de cabals públics al seu 
pas pel Fons Català de Cooperació. Amb ple respecte 
al principi del dret de presumpció d’innocència, hauria 
d’acreditar-la amb celeritat, o en cas contrari, seria ra-
onable demanar-li un gest de responsabilitat si no vol 
danyar el Partit que representa.
El PSC a l’Anoia ha  d’obrir-se també generosament 
a la societat, fent-se més permeable, transparent 
i pro actiu. Hem perdut massa bona gent pel camí! 
És necessari obrir-lo a la societat dels municipis de 
la comarca, superar capelletes  personals, resoldre 

JOAN VICH I ADZET

Una porta oberta al “nou PSC”
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enquistats conflictes locals que es reprodueixen en 
agrupacions, -no únicament a Vilanova del Camí com 
algú podria malèvolament pensar-, sobre la base del 
joc net, sense matusseres manipulacions de cens de 
militants (com en el cas de les primàries del meu mu-
nicipi), i l’escrupolosa neutralitat dels òrgans de direc-
ció comarcals. El respecte, en definitiva, a les més 
elementals normes de democràcia interna que garan-
teixin la igualtat d’oportunitats per a tots els militants.
Rellançar al partit també a la comarca, sobre la base 
de la tradició catalanista d’esquerres que sempre ha 
estat, amb els plantejaments de justícia i progrés so-
cial que des de la seva fundació sempre hem abande-
rat. Valors que, precisament ara, estan tan malmesos 
arreu pels governs de dreta. Defensar a ultrança l’Es-
tat del Benestar ara en procés de desmantellament. 
Denunciar amb fermesa la inacció política del nostre 
Govern al territori que fa que la crisi econòmica es 
manifesti més virulentament que en altres, malgrat els 
lloables esforços que estan fent  diferents sectors a la 
comarca. 
El PSC ha de reivindicar els valors de l’honestedat, 
l’honradesa i la transparència. Aquest Partit ha de re-
ivindicar-se també amb el treball municipal transfor-
mador que s’ha fet i es fa als municipis on governem o 
hem governat, un actiu important aquest, incompren-
siblement oblidat pels actuals responsables polítics 
de l’organització. Evidentment, la tasca i els reptes 
són tan difícils com apassionants, en uns temps de 
mudança com els que vivim. Però cal posar-s’hi, des 
d’ara mateix, perquè majoritàriament la ciutadania tor-
ni a confiar en el projecte polític que representem. 

L’altre dia vaig veure per televisió un debat entre l’alcal-
de d’Òdena, el Sr. Solé i el representant dels empre-
saris, el Sr. Ramon Felip, que debatien sobre la con-
veniència d’utilitzar l’aeròdrom Igualada-Odena com a 
aeròdrom corporatiu i voldria exposar el meu modest 
punt de vista sobre un tema que durant quatre anys i 
vaig tenir responsabilitats com a representant del Ajun-
tament d’Igualada.  
Sóc conscient que han passat molts anys des de la 
meva intervenció com a regidor, mai he manifestat la 
meva opinió de com s’anava desenvolupant el tema 
per no interferir en els que em van succeir. Sempre 
però vaig donar una gran importància a les possibilitats 
que podria oferir l’aeròdrom per al desenvolupament 
econòmic i social d’Igualada.
Crec que val la pena fer una petita història i puntualitzar 
algunes qüestions que ara es posen sobre la taula del 
debat.
Els terrenys on s’ubicava l’aeròdrom els anys 80 eren 
propietat del ajuntament d’Igualada. El camp funciona-
va com aeròdrom esportiu amb un lloguer a 25 anys  
per part del Club de Vela de l’Aeroclub de Sabadell 
(qüestió que hipotecava el futur del camp). Tenia activi-
tat nomes els caps de setmana i era com una propietat 

PERE RODRIGO

Aeròdrom Igualada-Òdena (I)
privada d’un grapat de famílies de Sabadell. Un dels 
hangars, el més gran, era propietat de la família Car-
ner, que també utilitzaven els de Sabadell a règim de 
lloguer. El camp era de terra trepitjada i voltat d’herba 
espontània. D’uns  500 metres de llargada. Disposava 
també d’un circuit de cars en un lateral del camp.
L’any 1986, amb majoria absoluta de CiU, l’alcalde 
electe, el Sr. Miserachs, em va nomenar delegat de 
l’aeròdrom (mai n’hi havia hagut cap). Jo no formava 
part de l’equip de govern, sinó era un membre més de 
l’oposició com a portaveu del grup d’ERC.  Ho vaig en-
tendre com un caramel perquè no fes gaire nosa, (en 
vaig fer igualment)  però ho vaig acceptar i em va donar 
l’oportunitat de poder realitzar, crec, una gestió profi-
tosa per Igualada a més de la meva tasca d’oposició. 
Els primers contactes amb el Club de vela de Saba-
dell els vaig tenir amb el seu president d’aleshores, el 
Sr. Jesús Broto, un metge traumatòleg, amb qui ens 
vàrem entendre des del primer moment.  El Club de 
Vela havia firmat el contracte de lloguer l’any 1982.    
Ells volien millores a les condicions del camp i jo volia 
una rescissió del contracte d’arrendament.  No fou fàcil 
l’acord amb tots els membres de la junta del Club, però 
el president s’hi posava bé. 

La meva proposta era formar un “consorci” entre Ajun-
tament d’Igualada, Ajuntament d’Òdena, Generalitat,  
el Club de Vela, un futur Club Aeronàutic d’Igualada-
Òdena que integrés els aficionats locals i Ultramàgic, 
com a exponent de la diferent modalitat aeronàutica, 
els globus aerostàtics. Deixant la gestió logística de 
vols a la responsabilitat del Club de Vela de Sabadell, 
per la seva experiència en el tema. 
El Club de Vela em va fer arribar un estudi fet per ells 
on especificaven les possibilitats que podria oferir l’ae-
ròdrom si es fes un projecte ambiciós i seriós.  L’estudi 
contemplava tots els aspectes que en un futur immedi-
at s’endevinava com a molt prometedor; el de l’aviació 
lleugera, la possibilitat que des d’Igualada operessin 
aeronaus de fins a 1.500 Kg, amb helicòpters, o fins i 
tot amb avions més pesats tipus STOL (de curt recorre-
gut d’envol i aterratge).  A més d’aparells de vigilància 
forestal i lluita contra el foc, i en la vesant agrícola, avi-
ons fumigadors. També contemplava un assentament 
d’helicòpters en totes les seves funcions, com l’ús de 
protecció civil, plataforma d’evacuació o transport rà-
pid.

(2a. part en la propera edició)

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.

OPORTUNITATEstiu 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



La Flama del Canigó ha fet història, i segueix escrivint-la
CARMEL.LA PLANELL 

El Canigó, visible des de tota 
la Catalunya Nord i des de 
les planes de l’Empordà  ha 
esdevingut per molts motius 
la muntanya símbol de les 
terres catalanes, fins i tot des 
d’un llarg període en què hom 
la considerava la muntanya 
més alta del nostre Pirineu. 
Als seus peus s’hi estenen un 
munt de poblacions que van 
viure els orígens de la nostra 
Reconquesta, alhora que van 
consolidar-se com a bressol de 
Catalunya.
En un d’aquests pobles, Arles 
de Tec, hi va néixer en Fran-
cesc Pujade, un bon excur-
sionista i gran enamorat del 
Canigó, muntanya a la qual hi 
va pujar en més d’un centenar 
d’ocasions, a més de sentir-se 
pregonament català i un ena-
morat del poema “Canigó”, de 
mossèn Cinto. La circumstàn-
cia d’haver nascut un 23 de 
juny  va fer-se-la avinent per a 
revifar la tradició dels focs de 
Sant Joan, bo i participant-los 
de la mítica màgia del Cani-
gó, alhora que se’ls havia de 
investir d’un profund sentit na-
cionalista i d’unitat dels Països 
Catalans. En conseqüència, el 
23 de juny de 1955, amb uns 
amics va resoldre de pujar al 
cim portant uns feixos de lle-
nya amb la finalitat d’encendre 
una foguera que havia de ser 
visible des de molts indrets de 
Casa Nostra. A l’any següent, 
ell i altres companys hi van tor-
nar, encara que -en aquesta 
ocasió-  des de tots els llocs on 

Per primera vegada 
en 30 anys, la Flama 
del Canigó es portarà 
a Igualada, a peu, des 
del mateix cim

El tema de la setmana
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era visible el Canigó hi hauria 
fogueres a punt d’encendre’s 
des de l’instant en què hom 
veiés cremar la foguera de la 
Pica.
D’ençà aquell gran esdeveni-
ment, la Flama del Canigó va 
anar escrivint la seva pròpia 
història: a l’any 1963 es va 
encendre el foc a la Pica i van 
baixar la flama fins la plana, 
de manera que amb aquesta 
encesa van poder abrandar 
moltes més  fogueres. L’any 
següent, la Flama del Canigó 
ja restaria encesa al Castellet 
de Perpinyà per a romandre-hi 
viva durant tot l’any; fins que el 
proper dia 22 de juny hauria de 
ser retornada al cim del Cani-
gó per a ser regenerada. Dos 
anys després,  la Flama ja va 
entra al Principat de Catalunya 
i va començar a fer-se realitat 
la seva distribució.
A l’actualitat, el dia 22 de juny 
de bon matí es procedeix a re-
collir la flama al Castellet per 
a portar-la a dalt del cim cap 
a última hora de la tarda; i, al 
punt de mitjanit és el moment 
de dur a terme la cerimònia de 
regeneració de la flama. Lla-
vors, totes les persones que 
ho desitgen, poden endur-se la 
flama cap a les seves contra-
des. Amb la flama regenerada, 
doncs, s’encendrà la mateixa 

nit del dia 23, una foguera feta 
amb els feixets de llenya que, 
provinents de tot arreu dels 
Països Catalans, s’haurien pu-
jat el diumenge abans al Ca-
nigó. Novament, amb la flama 
d’aquesta foguera s’encendrà 
un llantió al Castellet a fi que 

cremi tot l’any fins al proper 22 
de juny, que és quan ha de re-
començar el cicle.

La Flama del Canigó 
d’Igualada 
La Flama del Canigó, símbol 
de la unitat dels Països Cata-

lans, va començar a arribar a 
Igualada des dels primers anys 
en què li va ser possible d’en-
trar al Principat de Catalunya. 
Així, la nit de Sant Joan, a la 
foguera que es fa a la Pica 
del Canigó s’hi crema la lle-
nya que, el diumenge anterior, 
també hi ha estat transporta-
da des d’Igualada. La nostra 
ciutat també hi és present en 
l’acte de la  pujada dels feixos, 
provinents del nostre “arbre de 
maig”, així com en l’aplec que 
s’hi celebra conjuntament amb 
més d’un miler de persones 
d’arreu dels Països Catalans.
Per a aquesta fita, d’ençà el 
1985, un grup d’excursionistes 
igualadins recullen la Flama a 
dalt la Pica del Canigó al punt 
de la mitjanit del 22 de juny. 
Acte seguit, aquesta Flama 
és portada fins al refugi dels 
Cortalets i, amb vehicles tot 

El nostre projecte és portar la 
Flama del Canigó des de la 
pica del Canigó fins a Montser-
rat íntegrament a peu, i ho fa-
rem des de la pica del Canigó 
fins al Coll d’Ares en un recor-
regut que es realitzarà exclu-
sivament per corriols de mun-
tanya. Aquest recorregut és 
de 31’2 km amb 2.600 metres 
de desnivell negatiu i 1.600 de 
positiu i es tracta d’un itinerari 
que, a les guies de muntanya, 
està indicat que és possible 
de fer-lo de dia en unes tretze 
hores caminant. Nosaltres ens 
proposem el repte d’aconse-
guir-ho amb tan sols unes cinc 
hores i mitja, atès que la flama 
ha de ser al Coll d’Ares a les 6 
del matí. 
El recorregut es dividirà en 3 
trams: de la pica al refugi dels 

Estables, dels Estables a Prats 
de Molló i de Prats de Molló a 
Coll d’Ares, tot arribant pel camí 
de la retirada. Cada tram serà 
recorregut per un grup de 3 at-
letes. Després, un cop la flama 
arribi al límit fronterer, ens agra-
daria que fos rebuda per tot el 
nostre col.lectiu d’atletes a més 
d’algunes autoritats polítiques i 
culturals, puig la Flama del Ca-
nigó és el símbol d’unió dels pa-
ïsos catalans i de tots els seus 
representants. En un altre sen-
tit, totes aquelles persones que 
no vulguin matinar tant, però 
tinguin interès a recollir la flama, 
podran trobar-la durant el matí 
del dia 23 al mateix Coll d’Ares. 
Què hem fet fins ara?
Després d’haver fet aquest re-
corregut seguint les indicaci-
ons dels pastors de la zona per 

guanyar temps hem marcat un 
nou camí des de la pica fins el 
refugi dels Estables. Aquest nou 
camí ens permet estalviar més 
d’una hora; malgrat tot, tenint 
en compte les circumstàncies 
en que s’ha de fer aquest tram 
i que no hi ha cap itinerari mar-
cat, farem us d’un GPS d’alta 
precisió. I, com que a partir del 
refugi dels Estables el camí ja 
està marcat, el descens serà 
fàcil.
En una d’aquestes proves, hem 
aconseguit de fer tot el recorre-
gut de nit amb un temps de 4 
hores i 2 minuts. Tot i així, cal te-
nir present que s’ha fet sense la 
torxa de la flama, circumstància 
que pot fer augmentar el temps 
lleugerament per a uns  corre-
dors voluntaris que han fet del 
nostre projecte, el seu repte; un 

repte que mai havíem imaginat. 
La torxa
Per portar la Flama a través 
d’aquest camí d’alta muntanya 
en què sols s’hi  accedeix amb 
un vehicle d’assistència en un 
sol punt, ha calgut dissenyar 
una torxa especial, lleugera de 
pes, fàcil de portar i amb llarga 
autonomia, a la vegada que faci 
una flama del tot visible, cosa 
que s’obté de servir-nos del gas 
acetilè (carbur). 
Què ens cal per a fer realitat 
aquest esdeveniment?
Un gran equip logístic i tècnic, 
i especialment humà, ja que el 
trajecte és molt llarg, uns 223 
quilometres, que s’han de re-
córrer en 21,30 hores. Aquest 
propòsit  requereix d’una cin-
quantena d’atletes a més 
d’unes altres tantes persones 

per cobrir assistencialment als 
corredors i a la vegada vetllar-
ne la seva seguretat dels cor-
redors. D’altra banda, a més 
del recorregut, la nostra entitat 
es responsable de la cerimò-
nia de regeneració de la Fla-
ma i també de garantir la se-
guretat del assistents a l’acte 
de la Pica del Canigó.
Al capdavall, és de gran im-
portància destacar la rebuda 
a la nostra ciutat per  part de 
nombroses entitats, tan institu-
cionals com de foc, imatgeria, 
bestiari, esportives, culturals, 
etc. Ja que a part de la vis-
tositat que hi aporten no són 
menys importants els ànims i 
coratge que transmeten corre-
dors i tot l’equip.

ASSOCIACIÓ FLAMA DEL CANIGÓ

La Flama d’enguany

Recepció de La Flama, a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada (2013). FOTOS: Carmel.la Planell.

Recepció de La Flama, a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada (2013).
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Joan Tort, president de l’Associació Flama del Canigó

terreny, es dirigeix fins prop 
del Coll d’Ares. Si bé els pri-
mers anys calia arribar fins a 
la mateixa collada, passar la 
Flama per sobre de la barrera 
divisòria dels Estats francès i 
espanyol i, allà, era recollida 
per escolars igualadins; des 
que no existeix aquell obstacle 
fronterer, els atletes l’esperen 
en un paratge de la Catalunya 
Nord,  anomenat Els Baladres, 
des d’on es visible la muntanya 
del Canigó. Posteriorment, en 
aquest indret de la comarca 
de l’Alt Vallespir es posen en 
marxa els relleus; i la Flama 
arriba a Igualada després d’ha-
ver recorregut 163 km. Al llarg 
d’aquest camí,   la Flama tra-
vessa diferents comarques del 
nostre país i és lliurada a tots 
pobles de l’itinerari que ens la 
demanen. 
A Igualada, després de passar 
pels principals carrers de la 
ciutat, la Flama arriba a la Pla-
ça de l’Ajuntament on encén el 
pebeter a la vegada que es fa 

Joan Tort, durant l’entrevista a la redacció de La Veu.

“En el moment que vivim, aquest i qualsevol 
altre sentiment identitari té més força que mai”
JORDI PUIGGRÒS / IGUALADA

En Joan Tort porta la Flama 
del Canigó tot l’any. Forma 
part d’ell. La sent, l’estima, 
diria que si la toqués, no es 
cremaria pas. El Canigó no ho 
permetria. Ha trepitjat el seu 
cim més de 50 vegades. Co-
neix el seu paisatge i la seva 
gent en totes les estacions de 
l’any. Ja fa tres dècades que 
es va iniciar en la portada de 
la Flama a Igualada. Després 
s’hi va implicar a fons, tant que  
quan en parla se li humitegen 
els ulls. 
Independentista convençut i 
convincent, defensor de la cul-
tura catalana i activista de tot 
el que és nostre per dret i per 
justícia, Joan Tort és poc incli-
nat a les entrevistes, als actes 
públics, a veure’s destacat. 
Però ara la Flama fa 30 anys. 
I bona part de “culpa” la té ell. 
Té la sort de formar part d’un 
bon equip, persones compro-
meses amb un sentiment que 
només es pot descriure si, al-
gun dia, has viscut la Flama 
del Canigó d’a prop.
“A Igualada sempre s’hi ha 
implicat molt la gent, amb la 
Flama del Canigó. Hi ha ha-
gut molta participació... Els 
primers anys hi havia fins a 
80 atletes portant la flama cap 
a la ciutat, tenim calculat que 
n’hi han passat 2.500”, diu 
Tort. “Sempre hem intentat fer 
les coses bé, amb coherència, 
i que la gent s’hi sentís a gust, 
entengués aquesta tradició 
d’unitat. Això és el que ens ha 
portat on som”. 
En un any especial, en plena 
celebració del Tricentenari, la 
portada de la Flama pren un 
relleu destacat, amb tot l’es-
perit reivindicatiu que ja té per 
sí mateixa. “Fa 300 anys que 
ens van decapitar, però no van 
acabar amb nosaltres. Catalu-

lectura del Missatge que posa 
de manifest la unitat dels Pa-
ïsos Catalans. L’acte conclou 
amb el Cant dels Segadors i 
tot seguit la Flama es distribu-
eix als pobles i entitats de la 
comarca, mentre que un grup 
d’atletes del CAI es disposa 
a portar-la -en relleus-  fins a 
Montserrat. Finalment, a Mont-
serrat, la Flama és rebuda per 
la comunitat benedictina i tam-
bé per tots els feligresos assis-
tents a l’acte. 
Per últim, val a dir que Iguala-
da és una de les ciutats cata-
lanes on la Flama del Canigó 
té més rellevància fins el punt 
que tots els actes que s’hi fan 
serveixen de referent per la 
resta dels municipis. Aquesta 
efectivitat és possible gràcies 
a la col.laboració de l’Ajunta-
ment de la ciutat, que posa els 
mitjans necessaris per a una 
digna celebrar de la Diada de 
Sant Joan, la Festa Nacional 
dels Països Catalans.

nya hem sigut, som i serem. 
Ara, amb tot el que ens està 
fent Espanya, aquest i qual-
sevol altre sentiment identitari 
té més força que mai. A més, 
aquest any fa també 50 anys 
que la Flama es va encendre 
per primera vegada”.
La gent d’Igualada porta la 
Flama des del Canigó fins a la 
capital de l’Anoia, i, d’aquí, al 
Monestir de Montserrat. Es po-
dria dir que són centenars les 
fogueres que s’encenen amb 
el foc “dels d’Igualada”. Aquest 
any serà més especial, perquè 
aquestes dues muntanyes sim-
bòliques quedaran unides amb 
el recorregut fent 100% a peu. 
Per aconseguir-ho han calgut 
moltes hores de preparació. Hi 
han intervingut des d’un pastor 
de Prats de Molló ajudant a 
cercar els millors camins, fins 
una empresa d’Igualada, Auti-
mec, que ha dissenyat una tor-
xa, única, capaç d’aguantar 8 
hores sense apagar-se...
Abans, era la gent de la Cata-
lunya Nord qui cuidava tots els 
preparatius al cim del Canigó, 
i l’acte solemne de Renovació 
de la Flama, a 2.784 m. d’al-
titud. Ara és l’Associació de la 
Flama del Canigó d’Igualada, 

que té un nucli més actiu for-
mat per 7 persones, i un bon 
nombre de coŀlaboradors. 
“S’ha d’anar cedint també 
el pas a la gent jove, avui la 
mitjana d’edat és de 27 anys. 
La gent és jove, eficient, amb 
molt sentiment i iŀlusió. Volem 
fer les coses ben fetes, i això 
ens ha valgut un prestigi”, diu 
Tort. 
L’acte de Renovació de la 
Flama congrega dalt del cim 
del Canigó a molta gent. L’en-
titat igualadina hi envia 15 
persones per tenir cura de la 
seguretat. “Aquest any és el 
primer que la Renovació la 
fem només la gent d’Iguala-
da. Crec que ens hem gua-
nyat la confiança de tothom 
per a que això sigui possible”, 
explica amb un punt merescut 
d’orgull. El repte és “poder do-
nar continuïtat, que el recorre-
gut es pugui fer sempre a peu 
de forma completa, i dignificar 
encara més la Flama del Ca-
nigó, que arribi a més gent”. 
Avui, ja són quasi cinc-cents 
els municipis del país on arri-
ba la Flama del Canigó. 
Un foc molt igualadí, i per mè-
rits propis.

Recollida de la  Flama al  Castellet de Perpinyà (2009).

Corredor en ruta (2012). FOTOS: Arxiu Flama.
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El passat dissabte 14 de juny, 
Alfons López i Tena, Secretari 
de Política Institucional de SI, 
va ser a Igualada per celebrar 
un acte de format molt proper 
juntament amb Roger San Mi-
llán, Secretari d’Organització 
de SI, i adherits i simpatitzants 
de Solidaritat Catalana per la 
Independència a l’Anoia. Va 
ser una vetllada molt distesa i 
va permetre canvis d’opinions 
entre tots els assistents sobre 
la situació actual de Catalunya 
i com es preveuen els esdeve-
niments dels propers mesos. 
A partir de la conversa en va 
sortir la següent entrevista.

Finalment aquest proper 
curs acadèmic s’aplicaran 
les sentències que obliguen 
a la liquidació de la immer-
sió lingüística en almenys 
5 escoles catalanes. L’any 
2011, just després de les pri-
meres sentències, Solidari-
tat va avisar que això passa-
ria. Quina és la solució ara 
per preservar el model d’im-
mersió lingüística? 
El primer problema és que la 
llei d’Educació de Catalunya 
no estableix el model d’immer-
sió lingüística, no estableix que 
el català sigui la llengua vehi-
cular a l’escola. L’única cosa 
que estableix és que serà la 
llengua normalment emprada, 
i aquesta és la única cobertura 
legal que té el català a l’esco-
la catalana. Nosaltres el que 
vam proposar al Parlament 
de Catalunya és que s’havia 
d’establir com a llei perquè 
ara com ara el català a l’esco-
la no té cap mena de protecció 
legal. I tots els partits s’hi van 
negar, tots van presentar es-
mena a la totalitat i van dir que 
no existia cap problema, que 
això només eren tres o quatre 
famílies que estaven fent re-
cursos. Bé ja s’ha vist que no, 
malauradament el temps ens 
ha donat la raó i el que ha vin-
gut és la imposició per part del 
Tribunal Superior de Justícia 
(de Catalunya), del Tribunal 
Suprem i del Tribunal Consti-
tucional que l’espanyol ha de 
ser llengua vehicular a les es-
coles de Catalunya. Com que 
la Generalitat dient que no hi 
havia problema tampoc ho ha 
solucionat, ja han establert 
una quota determinada que és 
el 25% i poden establir la quo-

“Celebrar el referèndum de manera legal i sense el 
permís d’Espanya és possible però cal voluntat política”

Alfons López Tena. 

ta que vulguin. A partir d’aquí 
el que s’ha de fer és actuar, i 
actuar suposa donar protecció 
legal al català a l’escola, que 
no té en l’actualitat, i negar-se 
al compliment d’aquestes sen-
tències. Però per negar-se al 
compliment de les sentències 
cal tenir una llei que doni co-
bertura perquè ara no existeix.

No pot ser que invalidin o 
recorrin aquesta nova llei 
d’Educació que blinda la im-
mersió lingüística?
El Parlament de Catalunya té 
competència en aquesta ma-
tèria i el govern de la Generali-
tat pot fer decrets. Cada vega-
da que el govern espanyol ha 
perdut, o anava a perdre, i ja 
sabia que anava a perdre un 
recurs de la Generalitat davant 
del Tribunal Constitucional, el 
que ha fet és tornar a aprovar 
aquella mateixa llei de ma-
nera que torna a estar vigent 
fins a un nou recurs. Aquesta 
és la tàctica que ha seguit el 
govern, tant del PSOE com 
del PP, per evitar la transfe-
rència de la competència de 
beques a la Generalitat cada 
vegada que el TC hi ha dictat 
a favor. És a dir, es poden fer 
moltes coses però per fer-les 
cal primer assumir que exis-
teix el problema. Va començar 
amb la sentència del Tribunal 
Constitucional, seguit de cinc 
sentències del Suprem, en 
què per unanimitat s’ordena-
va que el castellà havia de ser 
llengua vehicular a l’escola 
de Catalunya. Nosaltres vam 
proposar una solució però fins 
que no es reconegui que hi ha 
un problema s’ha acabat la im-
mersió.

A mesura que s’acosta el 
9N s’intensifica el debat de 
si es farà el referèndum o 

no. El Govern Espanyol ja 
ha avisat que no permetrà 
que se celebri legalment, 
què hauria de fer el Govern 
de la Generalitat per passar 
aquest entrebanc? 
El Govern de la Generalitat 
i qui li dóna suport, és a dir, 
Mas i Junqueras van prometre 
consulta sí o sí, amb o sen-
se permís d’Espanya. El que 
se’ls ha d’exigir és que com-
pleixin la seva promesa. Han 
intentat el permís d’Espanya 
i no se n’han sortit. Llavors 
que ho facin sense el permís 
d’Espanya que és el que van 
prometre. Totes les cinc pos-
sibilitats que el Consell Asses-
sor per a la Transició Nacional 
va apuntar per poder celebrar 
el referèndum requereixen 
el permís d’Espanya, n’hi ha 
una sisena que permetria fer 
el referèndum sense el permís 
espanyol. Celebrar el referèn-
dum de manera legal i sense 
el permís d’Espanya és possi-
ble però cal voluntat política.

Espanya és un estat modern 
consolidat amb presència a 
les principals institucions 
globals. En cas d’obrir un 
procés d’independència 
sense l’acord d’Espanya, 
amb quines cartes compta 
Catalunya que li permetin 
aconseguir la independèn-
cia tot i la pressió espanyo-
la?
Amb totes les cartes perquè 
tots aquells que tenen factures 
pendents amb Espanya, i Es-
panya té la característica que 
tenen factures pendents amb 
ella tots els Estats que estan 
al seu voltant, els interessa 
afeblir Espanya. Els interessa 
que Espanya estigui desesta-
bilitzada i els interessa, espe-
cialment a França, aconseguir 
el seu projecte des del segle 

XXVII i és convertir Espanya 
en una mena de Polònia, és 
a dir, en un estat gran sense 
capacitat política ni econòmi-
ca per influir, i per tant que si-
gui un protectorat francès. Ho 
van intentar amb la monarquia 
borbònica, ho van intentar 
amb Napoleó, ho van intentar 
després durant tots els règims 
francesos i per tant França 
és la primera interessada en 
afeblir Espanya. No diguem 
ja el Regne unit, no diguem ja 
els Estats Units. Pensem una 
cosa, els Estats Units d’Amè-
rica han donat suport a totes 
les independències que s’han 
produït a Europa, des de No-
ruega a Irlanda fins a Kosovo 
i Montenegro que van ser les 
últimes.

Realment els convé deses-
tabilitzar Espanya en el con-
text de crisi de l’euro i del 
deute sobirà?
No hi ha problema en això, 
entre d’altres coses perquè 
el deute públic no es paga, 
mai. El que es paga són els 
interessos, el deute públic es 
va renovant. L’única cosa que 
passa és que si el deute públic 
té un nivell prou alt i els tipus 
d’interès són prou alts, això 
treu recursos a altres matèri-

es dels pressupostos públics i 
res més. El deute públic no és 
com el deute dels particulars 
en els quals hi ha un termini 
de venciment. El deute públic 
es renova, a uns interessos 
més alts o més baixos i pre-
cisament ara Espanya s’està 
finançant als tipus d’interès 
més baixos de la seva història 
moderna, per sota de l’1% a 
tres anys.

Al seu parer quin creu que 
serà el fet determinant per-
què Catalunya assoleixi la 
independència? 
Que la majoria dels catalans 
vulguin la independència, vo-
tin en funció de voler la inde-
pendència i es mobilitzin per la 
independència. Un fet que ara 
com ara no es produeix. Actu-
alment s’ha encomanat la in-
dependència a Convergència 
i Unió i Esquerra Republicana 
que han tingut sempre majo-
ria absoluta al Parlament de 
Catalunya des del 1984, fa 30 
anys que tenen majoria abso-
luta, i per tant podrien fer-la. Si 
no la fan és perquè no volen o 
no en saben.

Llavors si no se’n surten 
la solució passa perquè 
aquests partits perdin vots 
en favor d’altres?
Evidentment passa per aquí o 
passa per renunciar a la inde-
pendència.

Quin sentit té Solidaritat 
avui dia?
Té el sentit de ser aquells que 
defensem que la independèn-
cia respecte d’Espanya no es 
pot fer en base a l’acord i el 
pacte amb Espanya sinó en 
base a una confrontació de-
mocràtica basada en la força 
de la gent i en el vot. Si la línia 
pactista i d’entesa amb Espa-
nya per a fer la independència 
que es porta en l’actualitat per 
part d’Esquerra, de Conver-
gència, de l’ANC o d’Òmnium 
fracassa i no són capaços de 
fer el referèndum el 9 de no-
vembre, llavors s’ha de donar 
una alternativa. I la prova que 
no es pot aconseguir la inde-
pendència amb acord amb Es-
panya és que portem un any i 
mig i no s’ha aconseguit res, 
és impossible aconseguir la in-
dependència en base a l’acord 
i l’entesa amb Espanya.

Igualada
Entrevista al Secretari de Política Institucional de SI, Alfons López Tena

“El Govern de la 
Generalitat i qui li 
dóna suport, és 
a dir, Mas i Junque-
ras van prometre 
consulta sí o sí, 
amb o sense permís 
d’Espanya. El que 
se’ls ha d’exigir és 
que compleixin la 
seva promesa”
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“Serà determinant 
que la majoria dels 
catalans vulguin la 
independència, votin 
en funció de voler la 
independència i es 
mobilitzin per la inde-
pendència. Un fet que 
ara com ara no es 
produeix”
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La pressió contra l’alcalde de 
Montbui i expresident del Fons 
Català de Cooperació -i exdi-
putat de la Diputació i del CES-
CA-, Teo Romero, comença a 
ser asfixiant. Avui mateix, a 
través de les pàgines d’aquest 
setmanari, el que fou alcalde 
de Vilanova del Camí i presi-
dent del Consell Comarcal, 
Joan Vich, en demana la di-
missió. Fonts del PSC d’Igua-
lada han explicat a La Veu que 
demanaran “que es complei-
xin escrupulosament els esta-
tuts i codis interns del PSC”, 
és a dir, que Romero dimiteixi 
dels seus càrrecs en estar im-
putat pel cas del Fons Català 
de Cooperació, del qual n’era 
president. 
Aquestes reaccions es produï-
en, però, abans que ahir es fil-
trés al diari “El País” l’informe 
elaborat per l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, tramès al Jutjat 
de Primera Instància i Instruc-
ció 26 de Barcelona, i que ha 
servit de base per a la sabuda 
imputació judicial de Romero. 
El que es desprèn de l’es-
mentat informe són fets molt 
greus que situen l’alcalde de 
Montbui en una delicadíssima 
situació, política i personal. 
L’actualitat que envolta el PSC 
i la pressió afegida poden ser 
obstacles determinants.

Despeses “privades i 
clarament impròpies”
L’informe d’Antifrau és, en 

Felip VI, llavors encara Príncep d’Astúries, amb els premiats en el sopar de la UEA del 2002. Foto: Unió Empresarial de l’Anoia.

L’informe diu que 
Romero, presumpta-
ment,  hauria carregat 
despeses privades al 
Fons de Cooperació 
dels seus nombrosos 
viatges per tot el món 

La filtració de l’informe d’investigació de l’Oficina Antifrau 
situa Teo Romero contra les cordes

Felip VI va visitar Igualada l’any 2002 
en ocasió del Sopar de la UEA

REDACCIÓ / LA VEU

El nou Rei d’Espanya, Felip 
VI, va visitar Igualada el 30 de 
maig del 2002, fa dotze anys, 
en qualitat de Príncep d’Astú-
ries. Felip va presidir el Sopar 
de l’Empresari de la UEA, que 

es va fer al poliesportiu de les 
Comes amb centenars d’as-
sistents. 
La presència a la ciutat de 
l’hereu del Rei Joan Carles 
també va motivar protestes 
antimonàrquiques. Es va cre-

ar la Plataforma Cívica contra 
els Privilegis Monàrquics i es 
va fer, a la mateixa hora que el 
sopar de la UEA, un altre d’al-
ternatiu, al recinte de l’Amèli-
or, amb la participació de l’ac-
tor Toni Albà.

alguns aparats, realment de-
molidor, i no fa més que con-
firmar el que era un “secret a 
veus” en molts cercles polítics 
de l’Anoia, fins i tot els propis 
del PSC, amb la presència en 
algun dels nombrosos viatges 
que feia Romero, d’un altre 
exalcalde de la comarca.
Presumptament, Romero hau-
ria carregat a les arques del 
Fons de Cooperació despeses 
dels nombrosos viatges que 
va fer entre el 2007 i el 2010 
-més de 25, i als cinc conti-
nents- que són “privades”, 
“incongruents”, “clarament 
impròpies” o no “degudament 
justificades”, diu textualment, 
de l’objecte pel qual Teo Ro-
mero feia aquests viatges. 
L’autor de l’informe d’Antifrau 
confirma que el montant total 
d’aquestes despeses és de 
57.000€, que s’haurien pro-
duït en indrets “clarament des-
vinculats d’on es produïen els 
esdeveniments” als que assis-
tia. Segons l’informe que pu-
blica “El País”, apareixen des-
peses “de consumicions en 
locals d’oci nocturn, consulta 
de “pàgines web d’adults” i 

“compra de souvenirs”.

Viatges per tot el món, alguns 
amb l’exalcalde d’Hostalets
L’informe relata els casos d’un 
viatge, el gener del 2007, a 
Nairobi (Kènia), al qual va as-
sistir Romero en companyia 
del que era alcalde dels Hos-
talets de Pierola, “Pedrito” Bar-
bado, un dels seus principals 
homes de confiança al PSC 
Anoia. Antifrau troba injustifi-
cat que el Fons de Coopera-
ció li abonés part de l’estada, 
però denuncia que Romero 
passés factura d’un viatge en 
avió a la reserva natural de 
Masai Mara, o el parc de Na-
riokotome, llocs clarament tu-
rístics. També, el setembre del 
mateix any, Romero va viatjar 
a un seminari sobre democra-
tització de països en vies de 
desenvolupament, al Perú, 
però, després va visitar les ru-
ïnes del Matxu Pitxu i Cuzco. 
No hi ha “explicació, detall ni 
resultat que justifiqui una esta-
da de tres dies”, diu l’informe. 
Barbado i Romero també van 

Teo Romero.

viatjar el 2008 als actes del 60 
aniversari de la creació d’Is-
rael, i, segons l’informe, van 
visitar les ruïnes de Petra, tot 
allotjant-se a l’Hotel Gran Pa-
lace de Amman.
L’informe també fa referència 
a despeses injustificades en 
un viatge a Mèxic, a Cuba, 
o a l’Argentina i el Brasil, on 
els investigadors no troben 
la “necessitat o la finalitat” de 
visitar les cascades d’Iguazú. 
El 2009, també amb Pedrito 
Barbado d’acompanyant, va 
estar a Nagasaki (Japó) però 
per Antifrau hi ha “dubtes rao-
nables sobre la finalitat de les 
despeses”, perquè el Fons de 
Cooperació no hi tenia res a 
veure. Aquell acte durava tres 
dies, però Romero i Barbado 
van allargar el viatge quatre 
dies més per visitar Kyoto i 
Tòquio i passar factura de 
2.585€, despeses que es tro-
ben, també, “injustificades”. 
L’informe filtrat a “El País” 
destaca un tiquet de 898€ de 
la coneguda discoteca Ultra 
Lounge de Tòquio.

El 2010, a l’Equador, l’informe 
detalla un altre dels casos que 
han estat motiu de “safareig” 
en molts àmbits de la política 
comarcal en els darrers dos 
anys. Només arribar a aquell 
país centreamericà, Rome-
ro hauria llogar un avió privat 
per visitar  les illes Galàpagos. 
En un altre viatge, l’alcalde de 
Montbui i president del Fons 
de Cooperació va passar des-
peses del  bar Balcony de Co-
pacabana, a Rio de Janeiro, 
i, detalla l’informe, va presen-
tar un tiquet de despeses “de 
pàrquing” quan en realitat, se-
gons diuen els investigadors, 
era “un taxi a les dues del matí 
després de sortir de la discote-
ca Demodée”. 
De fet, l’informe només fa que 
revelar alguns dels detalls que, 
o bé ja se sabien, o bé s’intuï-
en de l’època en què Romero 
va presidir el Fons i era diputat 
de Promoció Econòmica de la 
Diputació, i polític de referèn-
cia a l’Anoia. Altra cosa és que 
aquests “detalls” fossin o no 
legals.
De moment, l’assumpte és en 
període de diligències prèvies, 
i el 28 de juliol Romero hau-
rà de declarar a Barcelona 
davant el jutge, que haurà de 
decidir si finalment proces-
sa l’alcalde. Ell mateix, però, 
sempre ha defensat la seva 
innocència, veu mans negres 
en el cas -“l’animadversió 
personal d’un treballador”, ha 
dit- i fins i tot s’ha mostrat sa-
tisfet amb poder dir-hi la seva 
davant el jutge. 
Més informació a la pàgina 30.

DE L’ANOIA

Col.labora: 
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3r mercat
d’intercanvi 
igualada
21 de juny de 10 a 20h
al pati del museu comarcal

Es tracta d’un mercat no professional i obert a 
la participació de tots els igualadins.
Un espai per intercanviar, regalar, vendre o 
comprar.
Aquesta és una activitat de la ciutat que vol fer 
pensar i reflexionar sobre el consum responsa-
ble en un moment en què la societat està 
immersa en la cultura del “comprar, usar i 
llençar”. En el mercat es poden intercanviar, 
regalar o vendre objectes que ja no ens són 
necessaris, però que, abans de llençar-los, els 
oferim per si poden ser útils a algú altre. Del 
que es tracta és d’intercanviar béns, productes 
de consum o, fins i tot, serveis personals i, 
sempre que sigui possible, sense requerir 
diners per fer efectiu
l’intercanvi.

ACTIVITATS PARAL·LELES
• A les 12 h - Concert de
 pop rock català amb els 
 igualadins JoKB
• De les 11 a les 13,30 h - 
Taller de manualitats amb 
material reciclat a càrrec 
de Fundació Àuria
• De les 17 a les 20 h -
Recicletades, creativitat i 
ecologia: Tallers de plàstica
 a partir de materials de
 rebuig.
• Hi haurà servei de bar.

QUÈ ÉS?
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Visteon Sistemes Interiors, 
empresa dedicada a la fa-
bricació de peces de plàstic 
per al sector de l’automòbil, 
aplicarà un nou Expedient de 
Regulació d’Ocupació, segons 
que ha comunicat la direcció 
als treballadors de la fàbrica, 
ubicada al polígon de les Co-
mes. La planta d’Igualada té 
com a principal client Nissan 
Zona Franca.
Aquesta mesura ve causada 
per “la finalització de la furgo-
neta Nissan Primastar a finals 
del mes de juliol de l’exercici 
2014, donant pas a la fabri-
cació d’un nou model. La fa-
bricació d’aquest nou model 
es realitzarà a la planta de 
Nissan a França, suposant 
per tant, la pèrdua definitiva 
d’aquest model per a la Planta 
d’Igualada”, explica el comu-
nicat de l’empresa. A més, els 
altres models de Nissan Zona 

Interior de l’empresa Visteon, al polígon de les Comes.

La decisió implica 
que els serveis 
públics, com Sanitat 
o Educació, tindran 
una nova seu en el 
territori del Penedès

El Govern de la Generalitat aprova iniciar la redacció 
del Pla Parcial del Penedès, que inclou quasi tota l’Anoia

Franca, el Pathfinder, Navara 
i NV 200, patiran una caiguda 
de volums de més del 60% a 
partir de setembre.
Per a això, “s’ha dissenyat un 
Pla de Reestructuració que 
permeti adequar els recur-

REDACCIÓ / LA VEU

Després de la rebuda de la 
Flama del Canigó, a les 20h 
a la Plaça de l’Ajuntament, el 
proper dilluns, La Teixidora or-
ganitza els Foguerons de Sant 
Joan, un sopar obert a tothom 
al Carrer Custiol amb servei 
de brases per a cuinar, de 
taules i cadires i, en acabar, 
La Teixidora convida a coca i 
cava per a tots els assistents. 
I de sobretaula, gaudirem de 
jocs i música tradicionals.
A partir de les 11 de la nit, la 
revetlla continuarà a la Pla-
ça Sant Miquel amb Correfoc 
dels Diables d’Igualada, Petits 
diabes d’Igualada i el Grup 
Mal Llamp.
Tot seguit, música enllaunada 
a càrrec de PD Efa a la Plaça 
Pius XII.
Des de l’organització es de-
mana que qui hi vulgui assistir 

Visteon presenta un nou ERO 
que afectarà 62 treballadors

sos actuals de la planta tant 
humans com materials a les 
necessitats futures, i assegu-
rar així la seva viabilitat. Es re-
duiran 62 posicions, realitzant 
l’ERO en 2 fases”.

Revetlla popular amb sopar 
obert a tothom, al carrer Custiol

que enviï un correu a casal@
lateixidora.cat per a poder fer 
una previsió de taules i cadi-
res. 

REDACCIÓ / LA VEU

El Govern de la Generalitat ha 
aprovat aquesta setmana inici-
ar la redacció del Pla territorial 
parcial del Penedès, donant 
així continuïtat a la reordena-
ció dels àmbits de planificació 
territorial  iniciada l’any 2010. 
Aquell any es va crear l’àmbit 
funcional de planificació ter-
ritorial parcial del Penedès, 
integrat per les comarques 
de l’Alt Penedès, el Baix Pe-
nedès, el  Garraf i l’Anoia, ex-
cepte els municipis d’aquesta 
comarca que manifestessin 
explícitament la seva voluntat 
de pertànyer a l’àmbit de les 
Comarques Centrals, amb ca-
pital a Manresa.  
Com ja es va publicar, final-
ment, els municipis de Calaf, 
Calonge de Segarra, Caste-
llfollit de Riubregós, els Prats 
de Rei, Pujalt, Sant Martí Ses-
gueioles, Sant Pere Sallavine-
ra i Veciana -bàsicament, els 
de l’Alta Anoia- van expressar 
la seva intenció de formar part 
de l’àmbit de les Comarques 
Centrals. 

Definit, doncs, l’àmbit de pla-
nificació territorial del Pene-
dès, ara s’ha acordat iniciar 
la formulació del Pla territorial 
parcial corresponent. Aquesta 
figura de planejament emana 
directament del Pla territorial 
General de Catalunya (PTGC) 
i estableix el model territorial 
de l’àmbit que correspongui 
amb un horitzó temporal d’en-
tre quinze i vint anys. 
Així, els plans territorials fixen 
determinacions per al sistema 
d’espais oberts, d’assenta-
ments i d’infraestructures de 
mobilitat. 
Entre els anys 2006 i 2010 
es van aprovar els plans ter-
ritorials de l’Alt Pirineu i Aran, 
Camp de Tarragona, Comar-
ques Centrals, Comarques 
Gironines, Àmbit Metropolità 

de Barcelona, Ponent (Terres 
de Lleida) i Terres de l’Ebre. A 
aquests documents s’afegirà 
properament el corresponent 
al Penedès. 
La decisió del govern, de fet, 
és un tràmit administratiu, 
però té un altíssim valor sim-
bòlic perque, de fet, obra la 
porta a una vuitena “regió” a 
Catalunya, quelcom que sem-
blava impossible. La redacció 
d’aquest Pla Parcial ve a ser el 
PGOU del Penedès on l’Anoia   
hi té, obligadament, molt a dir.  
A més, el canvi comportarà 
que molts serveis i organis-
mes públics de l’Anoia -sanitat 
o educació, per exemple- dei-
xin de “dependre” de Manre-
sa, com succeeix actualment, 
per a fer-ho del Penedès, i 
aquí és on els ajuntaments 
de la nostra comarca i la so-
cietat civil ha de començar a 
fer-se un espai nou en tots els 
àmbits posibles. Els serveis 
centrals de Salut o Educació, 
o d’Interior, seran a Vilafranca, 
o algú d’aquí es mourà perque 
siguin a l’Anoia?
La Plataforma “Per una Ve-

gueria Pròpia”, que ha estat la 
impulsora d’aquesta decisió, 
tem la lentitud de l’administra-
ció en aquest procés. “Aques-
ta lentitud que hi ha hagut fins 
ara ens fa témer que pot con-
tinuar vista la poca agilitat de 
l’Administració i de la feinada 
pendent de fer. Per tant, un 
cop fixats ja els terminis per 
a les properes tasques a fer, 
caldrà des del territori continu-
ar estant amatents per seguir 
de prop tot el procés”. 
L’entitat que presideix Fèlix 
Simón apunta que, per fer el 
seguiment del Pla territorial, hi 
haurà una comissió formada 
per 7 representats de l’Admi-
nistració de la Generalitat i 8 
de les administracions locals, 
però “els representants dels 
agents socials i econòmics 
penedesencs en queden fora i 
tan sols es contempla la possi-
bilitat que puguin assistir com 
a convidats a les reunions del 
grup de treball amb l’equip 
redactor, una persona per a 
cada una de les quatre co-
marques, elegides pels Con-
sells comarcals respectius. És 

oportú recordar que durant el 
període d’informació pública 
vàrem presentar esmenes en 
el sentit de millorar el minso 
paper que el decret atribuïa a 
la societat civil penedesenca, 
però no van ser tingudes en 
compte”.
La Plataforma es va proposar 
per aquest 2014 quatre ob-
jectius: el desplegament de 
l’àmbit, l’esmena a la Llei de 
governs locals, la modifica-
ció de la Llei de Vegueries i 
la Llei electoral catalana, i de 
moment “ja tenim el primer 
desbloquejat. Aquest inici de 
treballs ens ha de portar no 
sols a poder disposar del nos-
tre propi Pla territorial parcial, 
esperem el proper 2015, sinó 
també al nomenament del 
Delegat del Govern i a la des-
centralització i prestació dels 
serveis dels Departaments 
de la Generalitat des del pro-
pi territori, fins a la total cor-
respondència amb els altres 
plans funcionals catalans. Tot 
i el retard, el procés finalment 
s’ha engegat i ja no es pot fer 
marxa enrere”.  

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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La primera “fira de juny” va 
aprovar amb nota, malgrat la 
pluja -intensa en alguns mo-
ments- que va fer la guitza 
als expositors, especialment 
el divendres i el diumenge. 
Tot i això, es va veure molta 
gent al passeig Verdaguer i a 
Cal Font, els espais més co-
mercials del certamen, però 
també pel nucli antic, amb una 
variada oferta d’activitats, i en 
l’espai gastronòmic de la Rbla. 
General Vives.
Des de l’organització expli-
quen que “Firanoia ha tancat 
l’edició d’enguany amb un ba-
lanç positiu que confirma l’en-
cert de traslladar la fira multi-
sectorial del setembre al mes 
de juny. El temps acabarà de 
consolidar un canvi de dates 
que enguany es tanca amb 60 
cotxes venuts i més de 3.600 
degustacions fetes”. 

Valoració positiva 
de Fira d’Igualada
Joan Domènech, president 
de Fira d’Igualada ha valorat 
“positivament” aquesta edi-
ció sense oblidar que “el mal 
temps ha fet que molta gent 
no sortís de casa”. Domènech, 
que ha manifestat el seu ple 
“convenciment” pel canvi de 
dates, ha recordat que “els 
canvis són sempre difícils i 
un canvi de dates en una fira 
que fa tant de temps que se 
celebra al setembre, neces-
sita més d’una edició per po-
der donar tot el profit que se 
n’espera obtenir”. En aquesta 
línia, per bé que “els visitants 
que passejaven pels carrers 
de la ciutat, plens d’activitat 
i amb una variada oferta de 
productes i serveis, valoraven 
positivament el canvi de data i 
d’emplaçament d’aquesta fira, 
caldrà donar un temps d’adap-
tació a Firanoia i a la comarca 

Força gent passejant pel passeig Verdaguer.

60 vendes de cotxes, 3.600 degustacions a la Rambla, i milers 
de persones desafiant la pluja en la primera Fira “de Juny”

per a que s’acostumi a aques-
ta nova cita”. 
Tot i que la variabilitat del 
temps ha fet que el divendres 
i el diumenge a la tarda no hi 
hagués l’afluència prevista de 
visitants, durant la resta de la 
fira, acompanyada pel sol, han 
acudit a Igualada persones 
d’arreu de la comarca  i de la 
resta de Catalunya que han 
trepitjat a consciència carrers 
i racons de la ciutat.  
Firanoia ha comptat amb la 
majoria d’expositors d’Iguala-
da però amb presència també 
de la comarca especialment 
de Vilanova del Camí, l’Espelt, 
Jorba, Castellolí, la Llacuna, 
Òdena, Sant Martí de Tous i 
d’altres poblacions catalanes 
com Sabadell, Barcelona, An-

glesola, Cardedeu, Cervera, 
Manresa o Olèrdola, entre al-
tres. 
Dues de les novetats del cer-
tamen eren les fires “colate-
rals” d’Horticultura i FiraBit. 
La primera, dedicada als horts 
urbans, “ha estat molt ben re-
buda, bona afluència en les 
xerrades i no es descarta que 
en futures edicions de Firano-
ia es repeteixi l’experiència”, 
expliquen des de l’organitza-
ció. La segona fira, centrada 
en les noves tecnologies amb 
TicAnoia com amfitrions, tam-
bé és motiu de satisfacció, es-
pecialment per la LanParty de 
diumenge que va aplegar més 
d’una cinquantena de juga-
dors de videojocs a l’auditori 
de l’Escola de Música, con-

vertit per un dia en una macro 
instal·lació de cables, connec-
tors i ordinadors. 
La zona d’Automoció a la Pla-
ça de Cal Font va ser una de 
les més positives. Durant els 
tres dies de fira es van ven-
dre 60 cotxes, i d’entre tots els 
compradors Antonia Cañas 
León, que va comprar un Dac-
cia a Remm Guitart,  ha resul-
tat la guanyadora del sorteig 
dels 3.000€. 
La zona de la Rambla dedi-
cada a les degustacions va 
ser també un dels atractius. 
A preus populars, els visitants 

van poder degustar plats de 
primera qualitat elaborats 
amb productes de la comarca, 
així com cerveses artesanes 
i vins amb denominació d’ori-
gen Anoia. Es van fer més 
de 3.600 degustacions d’una 
oferta molt variada. 
El concurs “la targeta amaga-
da” va comptar finalment amb 
dues targetes però només 
se’n va trobar una, i és Marta 
Rafecas qui podrà anar a so-
par amb un acompanyant al 
restaurant Ramon Cuadras. 
Els guanyadors de concurs 
d’Instagram es comunicaran a 
finals de setmana.  
Des de Fira d’Igualada s’ha 
volgut agrair especialment a 
tots els expositors que van fer 
possible Firanoia així com a 
tots els visitants. També a tota 
la gent que va participar a les 
activitats, tallers, xerrades i 
concursos, i a les xarxes so-
cials.

L’Horticultura’t va esdevenir una novetat molt interessant.

Hereus i pubilles de la Fira 2014. Foto: Joan Guasch.

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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El passat dissabte, Tortosa fou 
la seu del Dia Mundial del Do-
nant de Sang 2014, a Catalu-
nya. Aquest any Sri Lanka és 
el país amfitrió i la ciutat de re-
ferència és Colombo. El tema 
de la campanya d’enguany és 
“Sang segura per salvar les 
parteres”.
En aquesta diada, el Depar-
tament de Salut, el Banc de 
Sang i Teixits i la Federa-
ció Catalana de Donants de 
Sang, homenatja a les per-
sones i a les institucions més 
destacades de tot Catalunya 
per la seva tasca a favor de la 
donació de sang. 
En total, s’homenatjaren 22 
persones i 16 entitats, de tot 
Catalunya. La comarca d’Ano-
ia rebé dues distincions: a Ri-
card Baron i Guill, com a do-
nant i receptor a causa d’una 
intervenció quirúrgica de co-
lumna lumbar i a la població 
de Sant Martí de Tous, pels 
seus 40 anys de donacions de 
sang. 
Baron, va comentar la seva 
col·laboració com a donant de 
sang i de plasma, i com a re-
ceptor. Elisa Vidal, com a de-

Tots els distingits en la jornada celebrada a Amposta.

Divendres es va 
situar una 
placa recordatòria 
a l’avinguda Àngel 
Guimerà, just a la 
cruïlla del carrer 
del Rec i el nou pont 
de Montbui

Dues distincions a l’Anoia en ocasió 
del Dia Mundial del Donant de Sang

legada de Sant Martí de Tous, 
recollí el premi i glosà un breu, 
però emocionant parlament 
en el que il·lustrà la gran difi-
cultat que hi havia en els anys 
70 per a que vinguéssin a fer 
les acaptes de sang al poble. 
També parlà dels “herois”, 
aquelles persones que venien 
a cercar, a qualsevol hora del 
dia, per portar-les a l’Hospital 
d’Igualada, per a ser transfun-
dides altruïstament i de forma 
directa, en casos d’extrema 
gravetat.
A Catalunya, en el 2013 hi 
van haver 257.018 donacions 

de sang i 2.856 donacions 
de plasma. Els nous donants 
han estat 35.293. L’index de 
donació és de 37,37 donants 
per mil habitants. La nostra 
comarca ha col·laborat amb 
3.938 donacions, en els 18 
municipis amb campanya. 
S’incidí en la necessitat d’in-
crementar la donació de plas-
ma (plasmafèresi), per assolir 
l’objectiu de 8.000 donacions 
de plasma en aquest 2014, i 
arribar a les 16.000 en l’any 
2015, per poder cobrir les ne-
cessitats del país.

Una placa a la via pública 
recordarà els 25 anys 
de Rotary Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres 6 de juny 
el Rotary Club d’Igualada va 
celebrar el 25è aniversari de 
la seva fundació amb la col-
locació de la “Placa Rotaria” 
al jardinet ubicat a l’encreua-
ment del carrer que condueix 
al  Passeig del Rec i el carrer 
que porta a Sta. Margarida de 
Montbui. És una pràctica ha-
bitual la instal·lació d’aquesta 
placa als accessos de les ciu-
tats que disposen d’un club 
Rotary com a símbol d’acolli-
ment i servei a la societat. La 
placa té el logotip del Rotary 
International entallat amb la 
traducció al català de l’eslo-
gan “Service Above Self”, és 
a dir, “Servei més enllà d’un 
mateix”.
El Rotary Club Igualada és 
una de les seccions locals del 
Rotary International, una orga-
nització internacional fundada 
el 1905 que es proposa reunir 
persones de negocis, de pro-
fessions liberals o de servei 
públic per tal de prestar ajut 
humanitari als que ho neces-
siten, fomentar uns nivells ele-
vats d’ètica en totes les activi-
tats humanes i contribuir a la 
difusió del bé i la pau per tot el 
món. Actualment, hi ha 34.000 
clubs en 196 països, 205 a Es-
panya i 50 a Catalunya.
Després de l’acte inaugural 
de la placa, l’entitat va orga-
nitzar un sopar d’aniversari 
al Restaurant Sesoliveres al 
qual van assistir un total de 78 
persones, entre socis, amics 
i autoritats. L’acte va comptar 
amb la participació de la regi-
dora de promoció econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Àngels Chacón, el governador  
del districte Rotary, Xavier Ma-
teu i amics dels Rotary Club 

Visita de bombers colombians al parc d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El divendres 7 de juny, el parc 
de bombers d’Igualada va re-
bre la visita d’un grup de bom-
bers de Colòmbia. Catalans i 
colombians van intercanviar 
experiències i, després de fer 
cap a l’aeròdrom d’Igualada-
Òdena per veure els avions 
d’atac dels bombers, van 
compartir un sopar de germa-
nor. Aquesta visita ha estat 
possible gràcies a Bombers x 
Colòmbia, un projecte de co-
operació al desenvolupament 
en material i formació en què 

estan implicats diversos cos-
sos de bombers de tots dos 
països. 

Un bomber igualadí, 
condecorat a Colòmbia
A l’últim viatge de bombers 

catalans a terres colombia-
nes, el novembre de 2013, va 
ser condecorat amb el Blasón 
de Oro, la màxima distinció de 
què pot ser objecte un bomber 
a Colòmbia, l’igualadí Magí 
Moyes, juntament amb tres 
bombers del parc de Gelida, 
en Josep Nebot, en Jordi Julià 
i l’Oriol Julià, per les tasques 
fetes al país sud-americà al 
llarg de quatre anys. Podeu 
trobar més informació sobre 
el projecte Bombers x Colòm-
bia al blog bombersxcolombia.
blogspot.com.es.

de Barcelona, Manresa, Vila-
franca, Sitges, Reus i Caldes 
de Montbui.
A l’hora dels parlaments, el 
Club va destacar la feina feta 
durant aquests 25 anys: les 
col·laboracions amb 18 enti-
tats culturals i/o benèfiques 
igualadines beneficiàries dels 
Concerts Solidaris que s’han 
organitzat, les més de 30.000 
vacunes per la pòlio aconse-
guides amb diferents accions 
i les diverses activitats de jo-
ventut. Tot i que es va valorar 
molt positivament la feina feta 
fins ara, el Club és conscient  
de les necessitats d’aquests 
temps de crisis, on asseguren 
que encara queda molta feina 
solidària per fer.   
En relació a les activitats per a 
joves, es va aprofitar l’ocasió 
per informar del proper Camp 
“Catalunya Art i Natura” que 
portarà a Igualada el 8 de juliol 
a 15 joves de tres continents 
i 8 nois i noies de la comarca 
viatjaran a diferents camps 
europeus. En total, a la histò-
ria del Rotary Club Igualada 
s’han rebut 312 joves estran-
gers i 178 joves d’aquí han vi-
atjat per tot el món. Aprofitant 
també la trobada es va invitar 
a tots el participants a fer apor-
tacions d’aliments infantils per 
al Banc de Queviures amb un 
bon resultat.

 

Important 
empresa de 

comunicació 
de l’Anoia

 Necessita incorporar immediatament 
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Eduard Torres, alumne de 2n 
d’ESO del Col·legi Monalco, 
ha quedat finalista de la fase 
nacional dels I Jocs Florals 
de Catalunya. L’Eduard ja va 
passar la primera eliminatò-
ria territorial amb el seu text 
“Germanet” i va ser selecci-
onat amb 9 alumnes més de 
tot Catalunya. Recentment es 
van celebrar la cloenda i l’acte 
de lliurament de premis de la 
fase final a la seu de l’INEFC 
de Barcelona amb l’assistèn-
cia de la consellera d’ense-
nyament, Irene Rigau. 

Imatge de la trobada, que es va fer dijous passat.

Eduard Torres, 
alumne del Monalco, 
finalista dels Jocs 
Florals de Catalunya

Els treballadors socials de l’Anoia 
tracten l’esgotament laboral o burnout 

REDACCIÓ / LA VEU

Els professionals de l’atenció 
primària de l’Institut Català de 
la Salut (ICS) a l’Anoia han 
ajudat 841 persones a deixar 
de fumar durant l’any 2013, 
concretament als ambulatoris 
d’Igualada Urbà (168 perso-
nes), Vilanova del Camí (154 
persones) i Capellades (121 
persones), seguides de prop 
per Santa Margarida de Mont-
bui i Piera. A tota la Catalunya 
Central, que comprèn les co-
marques de l’Anoia, el Bages, 
el Berguedà i Osona, més de 
3.500 persones han deixat de 
fumar gràcies al suport dels 
professionals de l’ICS. 
Ja fa anys que els professi-
onals d’atenció primària de 
l’ICS ofereixen consell als 
pacients fumadors per deixar 
l’hàbit, durant les visites habi-
tuals a les consultes. Des que 
l’ICS va apostar per incorporar 
aquest servei dins la rutina as-
sistencial dels professionals 
de l’atenció primària, el nom-
bre de pacients que han dei-
xat de fumar ha augmentat de 
manera considerable. Aques-
tes actuacions es complemen-
ten amb dispositius especialit-
zats ubicats en alguns centres 
d’atenció primària i hospitals. 
Un dels col·lectius en què s’in-
cideix més és el de les perso-
nes que pateixen patologies 
de risc, com ara diabetis, hi-
pertensió arterial, cardiopatia 
isquèmica o malaltia pulmonar 
obstructiva crònica. En aques-
tes persones, el consum de 
tabac és especialment perjudi-
cial ja que contribueix a agreu-
jar les malalties que pateixen.  
Així, l’any 2013, prop del 78% 
de les persones assignades 
a centres de l’ICS que patien 
aquestes patologies de risc no 
fumaven. L’any 2012, aquest 
percentatge era un 72%.  

L’Atenció Primària de 
l’Anoia va ajudar l’any 
passat 841 persones 
a deixar de fumar

REDACCIÓ / LA VEU 
El Grup Motor de Treball Soci-
al actiu a la comarca de l’Ano-
ia, vinculat a la delegació de 
Manresa-Catalunya Central 
del Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya, ha orga-
nitzat a Igualada una sessió 
formativa sobre el que es co-
neix com a burnout o síndro-
me de l’esgotament laboral, al 
qual estan especialment ex-
posats els professionals que 
tracten amb situacions críti-
ques des d’un punt de vista 
emocional. 
Mitjançant la delegació del 
Col·legi de Treball Social a 
Manresa s’ha pogut comptar 
amb l’expert Joaquín Muñoz, 
director d’Aión Emotional i for-
mador en intel·ligència emo-
cional,  que va guiar la sessió 
amb el títol ‘Significativitat en 
la intervenció social’. Durant 
la formació es van treballar 
aspectes relacionats amb el 
desgast desgast emocional de 
la professió, el prisma d’acció 
amb l’usuari i diverses estratè-
gies i tècniques per suportar 
millor l’estrès i l’ansietat da-
vant situacions crítiques. 
Després que els propis treba-
lladors i treballadores socials 

de l’Anoia escollissin el tema 
del burnout al darrer sopar 
celebrat a Igualada, la sessió 
formativa va tenir lloc el pas-
sat dijous 5 de juny a l’Espai 
Cívic Centre de la ciutat.
El Grup està obert a propostes 

i a l’entrada de noves incorpo-
racions per seguir organitzant 
activitats i formacions que, a 
més de ser útils per a la pràc-
tica diària, permeten també 
generar espais de diàleg entre 
els professionals del sector. 

Els assistents a la trobada, dissabte a la tarda.

Trobada de les colles del Xaró 
dels anys setanta i vuitanta

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte, una cin-
quantena de veïns del Xaró 
de la Pobla de Claramunt, 
que durant els anys setanta 
i vuitanta, tenia en el desa-

paregut Corral de la Farga el 
seu referent dels estius, van 
retrobar-se en un dinar al bell 
mig d’un dels carrers del barri 
per recordar també les seves 
aventures d’aquells temps. A 
la trobada s’hi van aplegar

bona part dels qui llavors van 
forjar una amistat en diverses 
colles, alguns d’ells vinguts 
de molt lluny expressament 
per l’ocasió. Va ser una tarda 
d’allò més divertida i inoblida-
ble.

REDACCIÓ / LA VEU

El Dr. Pere Brescó, cap del 
Servei de Ginecologia del 
nostre hospital, com a presi-
dent de la Secció de Endoscò-
pia de la Societat Espanyola 
d’obstetrícia i Ginecologia des 
de fa 2 anys, ha organitzat re-
cenrment el IX Congreso de 
Endoscopia a Barcelona.
Per primera vegada, el con-
grés s’ha organitzat amb 
l’American Association of Gi-
necologyc Laparoscopists 
(AAGL), amb més de 750 gi-
necòlegs de tot el món. 
El Servei de Ginecologia ha 
participat activament en el 
congrés amb ponències de les 
Dres. Mora i Rovira, cirurgies 
en directe pels Drs. Brescó, 
Mateu i Degollada i coordina-
dors de les sessions científi-
ques d’adjunts del servei.  

Els ginecòlegs 
de l’Hospital, 
en el Congrés 
d’Endoscòpia de 
Barcelona

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

SÍLVIA PIQUÉ i BORRÀS
ADVOCADA
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 C/Castellfollit n.1-3  Igualada 
Tel. 93 803 49 36   
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El departament de Dinamit-
zació Econòmica de l’Ajunta-
ment d’Igualada ha impulsat 
una nova campanya promo-
cional del seu comerç local 
per atraure a la ciutat com-
pradors d’arreu de Catalunya. 
La campanya, que ha estat 
presentada dimecres per la 
tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica, Àngels Cha-
cón, compta amb el suport de 
les associacions Igualada Co-
merç, Nou Centre Igualada, 
Associació de Botiguers del 
Nucli Antic d’Igualada i també 
del l’Associació de Botiguers 
del Mercat de la Masuca.  
 
La iniciativa, amb l’eslògan 
Igualada Viu les Compres, 
contempla l’edició de 25.000 
díptics informatius que difonen 
el potencial comercial d’Igua-
lada, una ciutat amb set-cen-
tes botigues obertes durant tot 
l’any, amb un entorn ideal per 
passejar-hi gràcies als car-
rers comercials de vianants, 
que darrerament s’han ampli-
at, i amb facilitat d’accessos i 
aparcaments. El díptic inclou 
un mapa del centre d’Igualada 
i una relació dels esdeveni-
ments multitudinaris que acull 
la ciutat al llarg de l’any. A més 
de dirigir-se als visitants tam-
bé va adreçat a comerciants 
que es vulguin instal·lar en al-
guns dels locals disponibles a 
la ciutat. 
A banda de la difusió dels 

Presentació de la campanya, la setmana passada a l’Ajuntament.

Igualada Comerç 
lliura el premi d’un vol 
en globus del sorteig 
de la Nit de Shopping

El comerç d’Igualada es promocionarà 
per atraure clients de tot el país

La millora que gaudeixen 
uns pocs, diuen que ha de 
ser l’esperança de tots. 
Però el ciutadà segueix 
preocupat cercant estabi-
litat, que vol dir tenir feina 
i recursos per desenvolu-
par la pròpia activitat. Veu 
amb preocupació que poc 
el beneficia tot això del que 
es parla. Sap que les políti-
ques del BCE no li faran ar-
ribar crèdits a la seva petita 
empresa o ajudaran que el 
seu fill -amb dos títols uni-
versitaris, màster i varis idi-
omes- trobi una feina digna, 
d’acord amb les seves ca-
pacitacions. 
La vida econòmica i ciu-
tadana -que sol demanar 
estabilitat i horitzons d’es-
perança- es troba davant 
moltes incerteses. Tot va 
molt de pressa i dóna la 
sensació que tot s’impro-
visa. Els resultats de les 
eleccions europees, amb  
la “sorpresa” de ‘Podemos’ 
han encadenat l’abdicació 
del Rei, la crisi del PSOE i 
del PSC. En Pere Navarro 
havia demanat el relleu del 
cap de l’Estat. Aleshores es 
va tractar com la bogeria 
d’un il·luminat i ara la mo-
narquia diu que s’ho estava 
plantejant. Encara s’estan 
paint les accions dels ocu-
pes de ‘can Vies’, la revol-
ta del taxi i les tensions a 
CiU amb Josep Antoni Du-
ran i Lleida. I s’està en ple-
na ebullició la tria del nou 
president de la Comissió 
Europea i la qüestió d’Es-
còcia. Mentre, augmenta 
la bipolarització social i la 
fragmentació política. Tot-
hom parla d’un futur par-
lamentari que segurament 
obligarà a acords a la itali-
ana. 
De nou la sortida de la crisi 
ha passat a ser un proble-
ma subsidiari. Ara l’aten-
ció està en si s’ha de ser 
constitucionalista o no. I 
en cada bàndol s’hi aixo-
pluguen forces de signes 
ben diversos. A Catalunya, 
CDC, ERC, l’ANC i l’Omni-
um Cultural, que miren de 
donar visibilitat internaci-
onal a la situació. UDC no 
sap si ha d’estar amb el seu 
líder o recolzant la consul-
ta. I ja no diguem el PSC. 
I la resta, que es creia un 
bloc guanyador, s’adona 
que té un percentatge de 
vots esquifit. I Felip VI, que 
hauria de ser un símbol, se 
li demana que aporti una 
estabilitat i unes solucions 
que constitucionalment no 

PERE PRAT

li pertoquen.
A més, les xarxes socials, 
més ràpides i participatives 
que la premsa tradicional, 
exciten les posicions d’uns i 
altres. I sovint forcen el po-
der a escoltar i a acceptar 
propostes per evitar alda-
rulls o mals majors. Donen 
veu i poder, per generar o 
alentir moviments per canvi-
ar les coses. És evident que 
el soroll mediàtic, substitu-
eix a vegades les votacions. 
S’utilitzen les enquestes 
per anticipar els sentiments 
i decisions sobiranes del 
poble, intentant que la revo-
lució social es faci absoluta 
i inevitable, si no s’escolten 
les seves demandes.  
Perquè les reivindicacions 
sempre són una exigència 
d’allò que és de justícia i 
les peticions són acciones 
concretes que es volen i es 
desitgen (però que s’aca-
ben exigint a qui ens adre-
cen). Cada vegada s’entén 
menys que els organismes 
i les organitzacions públi-
ques o privades no escol-
tin el que es demana. I ja 
no s’accepta que no siguin 
sensibles als sentiments 
socials i orientades a la mi-
llora del fi comú. Cada dia hi 
ha més exigència i s’aban-
dona la queixa estèril (que 
l’únic que feia era augmen-
tar la desmotivació). Ara es 
cerca una dinàmica crítica 
que retorni el protagonisme 
col·lectiu que sempre hau-
ria d’haver estat a tots els 
nivells. 
Per això no s’avançarà com 
a societat fent més precà-
ria la qualitat de l’ocupació 
i abusant de les relacions 
laborals. És necessari sor-
tir de la desafecció afectiva 
que ha arribat amb la  crisis 
i s’ha instal·lat arreu. Per 
això s’ha de destriar reivin-
dicació i queixa. Per això 
cal compromís, claredat 
i transparència. I s’haurà 
d’utilitzar la consciència crí-
tica per rebutjar tot allò que 
no és com hauria de ser. I 
és lluitant per aquesta mi-
llora que serem capaços de 
sortir d’aquest atzucac. Tot 
depèn de nosaltres. De la 
nostra veu i del nostre vot.  
Perquè  podem. I no és un 
eslògan, ni el nom d’un par-
tit. Però s’ha d’actuar amb 
convicció i fermesa per evi-
tar els vaivens d’aquelles 
muntanyes russes que no 
va enlloc. Cal deslliurar-se 
de la sínia i agafar un bon 
vehicle que ens porti al nos-
tre destí.

Muntanyes Russes

fulls promocionals, la imat-
ge gràfica de la campanya 
s’està aplicant ja en diferents 
suports publicitaris de l’àmbit 
català. La campanya va arren-
car aquest passat diumenge 
amb un anunci a tota pàgina 
en un diari de tirada nacional, 
El Periódico de Catalunya, i 
tindrà presència les properes 
setmanes en altres mitjans 
de comarques veïnes, i en 
mitjans locals, ja que, com ex-
plica Chacón, “la promoció no 
només té l’objectiu d’atraure 
compradors de comarques ve-
ïnes sinó també fer que la gent 
d’Igualada s’adoni del potenci-
al que té la ciutat i contribuei-
xin a fer-ne difusió a amics i 
familiars d’altres territoris del 
país”. 
El consistori confia que la in-
versió feta en aquesta cam-
panya tingui un retorn en for-
ma d’augment de vendes a 

les botigues. Es calcula que 
l’atractiu comercial d’Igualada 
porta cada mes a la ciutat més 
de 100.000 persones. Gràcies 
a la seva posició estratègica 
en un nus de comunicacions, 
Igualada s’ha convertit en la 
capital comercial de diferents 
comarques de la Catalunya 
interior. 

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç va entregar 
el premi d’un vol en globus al 
guanyador del sorteig que es 
va fer entre totes aquelles per-
sones que havien publicat a 
Twitter i/o Instagram una foto 
de l’ambient que es vivia als 
carrers, places i les botigues 
fa dues setmanes amb el mo-
tiu d’Igualada Nit de Shopping.
Es tracta de Juan Manel 
Reyes Encina, veí de Sabadell 
qui va venir acompanyat amb 
el seu fill. Igualada Comerç va 
realitzar el sorteig el passat 
dimarts. La foto guanyadora 
es va sortejar entre més de 50 
participants.
Encara que Juan Manel Reyes 
no viu actualment a Igualada, 
és fill de la nostra ciutat, des 
d’on va marxar fa 10 anys per 
motius laborals. Des d’Iguala-
da Comerç feliciten al guanya-
dor i esperen que gaudeixi del 
premi.DE L’ANOIA
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Per tercer any consecutiu, 
Igualada acollirà el proper mes 
de juliol la seva Setmana Jove. 
Aquest és un projecte impul-
sat des del Consell Municipal 
de Joventut i el Departament 
de Joventut de l’Ajuntament, 
on entitats igualadines i grups 
de joves duen a terme dife-
rents propostes culturals i lúdi-
ques. Enguany s’ha continuat 
amb el model de pressupost 
participatiu que es va engegar 
a l’edició anterior, adjudicant a 
cadascun dels projectes que 
en formaran part una quantitat 
determinada, després d’una 
assemblea oberta que es va 
celebrar el dia 26 d’abril. Joan 
Requesens, regidor de Jo-
ventut i Cooperació, destaca 
precisament que “el fet que 
les propostes hagin estat es-
collides pels joves de la ciutat 
fa que sentin encara més seva 
aquesta setmana”. 
Durant la Setmana Jove, que 
se celebrarà del 2 al 6 de ju-

La Setmana Jove té preparades interessants activitats.

51.000€ per ajuts de 
menjador d’escoles 
bressol, infantil i 
primària

Grups i entitats preparen una intensa Setmana 
Jove per a començar el mes de juliol

REDACCIÓ / LA VEU

El ple de l’Ajuntament ha apro-
vat en la sessió ordinària ce-
lebrada aquest dimarts, 17 de 
juny, les bases reguladores 
dels ajuts per les famílies usu-
àries dels menjadors escolars 
en escoles bressol i centres 
d’educació Infantil i Primària 
de la ciutat. En total, de cara 
al curs 2014/2015 el consistori 
preveu destinar-hi un màxim 
de  51.375 euros i els percep-
tors no seran les famílies sinó 
els centres escolars, que pos-
teriorment aplicaran el des-
compte a cadascuna d’elles.  
L’ajut màxim per cada fill o fi-
lla serà de 3 euros per àpat i, 
en cas de superar el nombre 
de sol·licituds que es puguin 
atendre, es prioritzaran les fa-
mílies amb una renda per cà-
pita més baixa. En el cas de 
les llars d’infants, però, l’ajut 
podrà ser superior a aquesta 
quantitat gràcies a una aporta-
ció econòmica específica de la 
Diputació de Barcelona. 
Per a poder-s’hi acollir, cal 
que els infants assisteixin a 
un centre escolar del munici-
pi, que tots els membres de la 
unitat familiar figurin al padró 
municipal com a mínim des de 
tres mesos abans de la convo-
catòria, no superar els topalls 
de renda màxima establerts i 
estar al corrent de pagaments 
amb el consistori. 
Es preveu obrir el termini de 
sol·licituds durant el proper 
mes de juliol i la informació 
detallada es podrà consultar 
al web tramits.igualada.cat. 

liol, es podrà veure una oferta 
variada d’actes per a totes les 
edats, impulsats per sis enti-
tats i grups de joves no asso-
ciats. El dimecres, 2 de juliol, 
a les 20h, l’entitat Black Storm 
Legions organitza un Cinefò-
rum amb la pel·lícula Rockstar 
i una xerrada sobre el món del 
rock. 
El dijous, dia 3, dues entitats 
oferiran les seves activitats al 

Museu de la Pell d’Igualada. A 
les 18h la Zona Jove proposa 
la Segona Festa del Holi Co-
lour i, a les 22h, el Consell de 
Joves s’encarrega del tercer 
campionat de pòquer igualadí. 
Divendres, 4 de juliol, a les 
18h, arriba la Festa de la Bi-
cicleta Solidària a càrrec de 
l’AEiG Jaume Caresmar i Ma-
ria Antònia Salvà. Una recolli-
da de bicicletes de tots tipus i 

mides donarà pas a una festa 
amb inflables i activitats per 
als més petits i un concert amb 
els JoKB. Dissabte 5 i diumen-
ge 6 de juliol, a l’Escola Pia, 
hi haurà les 4es Jornades de 
Manga i Anime d’Igualada or-
ganitzades pel Club Manga. A 
partir de les 10h i durant aquell 
cap de setmana es podran fer 
diverses activitats relaciona-
des amb el món del còmic ja-
ponès.  
Finalment, diumenge 6 de 
juliol, tindrà lloc la cloenda 
de la Setmana Jove amb la 
Festa del 7è aniversari de les 
Black Storm Legions. A partir 
de les 18h es podrà gaudir 
de diferents concerts, l’acte 
d’agermanament amb l’entitat 
Metal Defenders de Molins 
de Rei i un sopar amb botifar-
rada popular al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia. 
Per a més informació es pot 
consultar el web www.iguala-
dajove.cat. 

REDACCIÓ / LA VEU

El sisè debat-tertúlia de DdD 
(Dimarts de Diàlegs) ha posat 
a debat els hàbits de compra i 
el model comercial d’Igualada 
a la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí, sota el títol: “Estan 
canviant els hàbits de compra 
a Igualada?”. 
Més de 100 persones van om-
plir la sala per participar de 
l’anàlisi i de les respostes que 
pot donar el comerç i la ciutat 
davant els canvis en els com-
portaments dels compradors. 
Primer de tot, es va posar de 
relleu que no hi ha una crisi 
del consum, sinó que el que 
hi ha és un consum de crisi i 
que això provoca un compor-
tament més racional a l’hora 
de comprar. Davant d’això, 
les emocions juguen un paper 
important i com a exemple, el 
fet d’oferir una experiència de 
compra al mateix establiment 
pot ser determinant. També es 
va explicar que Igualada ha de 
saber què la fa singular res-
pecte la resta de comarques i 
potenciar aquest missatge. Es 
va apuntar que, per exemple, 
el fet de no tenir cap centre co-
mercial als afores com passa 
en altres ciutats de Catalunya, 
és un tret diferencial a poten-
ciar.
La introducció de l’acte va 
anar a càrrec d’un dels experts 
en psicologia del consum re-
ferents al país com és el pro-

El model de comerç d’Igualada va centrar 
un interessant Dimarts de Debat de l’Ateneu

Força públic en el DdD dedicat al comerç.

fessor de l’Escola Superior de 
Comerç i Distribució i de la 
UAB, Albert Vinyals. A través 
d’un diàleg-entrevista amb 
el coordinador de DdD, Jordi 
Cuadras, Vinyals va posar a 
damunt de la taula la situació 
actual dels hàbits de compra i 
les possibles respostes del co-
merç. Acte seguit s’hi van su-
mar els representants de dife-
rents tipologies de comerç a la 
ciutat (tradicional, outlet, elec-
trònic i d’intercanvi) i també el 
públic per analitzar el tema en 
clau igualadina. Les interven-
cions van ser variades. Es va 
parlar del valor de proximitat 
que aporta el comerç local i de 
venda de productes del terri-
tori, a diferència de les grans 
superficies. També es va des-
tacar que un comerç local co-
hesiona la ciutat i li dóna vida.
També es va parlar del paper 

de la política a l’hora d’afavorir 
la implantació d’un model co-
mercial i del paper que hi juga 
l’urbanisme. En aquest sentit, 
es va parlar de la creació de 
zones peatonals i de l’hàbit 
històric de molts igualadins 
d’anar a comprar amb el cotxe 
fins, gairebé, a la porta de l’es-
tabliment. Des del públic tam-
bé es va posar de relleu com 
la construcció de Mercadona 
o del nou Aldi que es traslla-
darà a un solar de davant de 
l’estació d’autobusos són de-
cisions que poden afectar la 
cohesió de la ciutat. També 
es va dir que amb el comerç 
local se sap segur que els be-
neficis es queden a la ciutat i 
es va fer una crida a ser cons-
cients de la responsabilitat de 
cadascú a l’hora de consumir, 
ja que predicant amb l’exem-
ple és la manera de recolzar 

un model comercial o un altre. 
Ara bé, es va reconèixer que 
en un moment de crisi potser 
és més difícil poder fer un con-
sum conscient per una qüestió 
de preu.
La capacitat d’atracció d’Igua-
lada com a capital comercial i 
el fet que l’organització d’esde-
veniments esportius i culturals 
faciliti aquesta, també va ser 
debatuda. Al llarg del debat, 
també es va tractar si els igua-
ladins compren o no a Iguala-
da i de la ruta que molts fan 
pel centre de la ciutat repetint 
sempre els mateixos carrers 
recorreguts, sense passejar 
més enllà, on també hi ha bo-
tigues. Lligat amb això, es va 
parlar de que la major part de 
les compres es fan tot passe-
jant i moltes vegades són per 
oci, més que per necessitat. 
La potència d’Internet, ja si-
gui per vendre-hi directament 
o tenir-hi una botiga on-line 
que serveixi d’aparador i es 
complementi amb la botiga 
física, també va ser un tema 
comentat. D’altra banda, com 
a alternativa al model comer-
cial implantat arreu en aquests 
moments, el comerç d’inter-
canvi o el cooperativisme van 
ser posats damunt de la taula.
Una vegada més, DdD vol 
agraïr a tothom la seva parti-
cipació a l’acte, ja que la pa-
raula del públic va tornar a ser 
protagonista durant la major 
part del debat. 

Igualada acull el 
Congrés d’Història de 
la Medicina Catalana
REDACCIÓ / LA VEU

Des d’avui i fins diumenge 
se celebra el XVIII Congrés 
d’Història de la Medicina Ca-
talana a Igualada i Montserrat. 
El Congrés, organitzat per 
la Reial Acadèmia de Me-
dicina de Catalunya amb la 
col•laboració de la Societat 
Catalana d’Història de la Me-
dicina, l’Acadèmia de Ciènci-
es Mèdiques de Catalunya i 
de Balears a l’Anoia i el CECI, 
reunirà més d’una cinquante-
na de professionals de la salut 
estudiosos i amants de la his-
tòria de la medicina.
Avui i demà el congrés es 
durà a terme al Museu de la 
Pell i diumenge continuarà a 
Montserrat. El congrés arriba 
a Igualada 18 anys després 
d’organitzar les Jornades de 
les Ciències de la Salut de 
l’Anoia.
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El passat divendres, 6 de 
juny, el departament d’Ac-
ció Social de l’Ajuntament 
d’Igualada va organitzar una 
trobada per a fer explícit el 
seu agraïment a les entitats 
i persones voluntàries que 
col·laboren en el desenvo-
lupament de diferents pro-
jectes socials a la capital de 
l’Anoia. 
Unes quaranta persones es 
van aplegar a l’Espai Cívic 
Centre per tal de compartir 
les experiències viscudes 
aquest curs. El tinent d’alcal-
de d’Acció Social, el republi-
cà Joan Torras, va agrair a 
les entitats i als seus volun-
taris la seva “imprescindible 
tasca de suport que fa possi-
ble que es consolidin i creixin 
iniciatives impulsades des de 
l’Ajuntament com els acom-
panyaments a persones vul-
nerables, l’Aula d’Alfabetit-

El Museu de la Pell acollirà 
el mercat del Troc

projectes impulsats des de 
Serveis Socials són Càritas 
Arxiprestal Anoia - Segarra, 
Creu Roja Anoia, Fundació 
Sociocultural Atlas, Club So-
cial Aidar i l’Agrupament Es-
colta Jaume Caresmar. 
 

Agraïment municipal a les entitats i 
voluntaris en projectes socials

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, 21 de juny, 
el pati del Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia acull la tercera edició 
del Troc, el mercat d’intercan-
vi obert i gratuït impulsat per 
l’Ajuntament. Les inscripcions 
estaran obertes fins aquest 
divendres, 13 de juny, i el pro-
cés que cal seguir per a apun-
tar-s’hi es pot consultar al web 
igualada.cat.  
Hi poden participar persones 
i entitats que vulguin oferir 
els seus objectes usats per a 
ser intercanviats o regalats. 
També hi ha la possibilitat de 
comprar o vendre objectes, 
sempre i quan l’interessat no 
tingui res a canviar i pacti un 
preu amb l’oferent, però de 
sortida cap objecte tindrà un 
preu establert. En les dues 
edicions anteriors hi ha hagut 
una cinquantena de parades. 
S’hi podran oferir i trobar, per 
exemple, llibres, pel·lícules, 
roba i complements, petits 
electrodomèstics, eines, ob-
jectes de la llar, discs, jocs i jo-
guines, instruments musicals, 
bijuteria, material informàtic, 

plantes o material per a na-
dons. En canvi, no es podran 
incloure productes perillosos o 
nocius per la salut o pel medi 
ambient, animals o productes 
de menjar d’elaboració pròpia. 
Serà condició ineludible que 
tot allò que s’hi exposi per a 
l’intercanvi estigui en bon es-
tat i funcioni correctament.  
Tot plegat, segons el tinent 
d’alcalde d’Entorn de l’Ajun-
tament, Josep Miserachs, vol 
“combinar l’intercanvi, la reu-
tilització i la segona vida dels 
objectes, amb una jornada 
familiar, festiva i animada que 
convida tothom a participar-
hi”. 
La jornada, de marcat caire 
familiar i popular, comptarà 
també amb activitats com l’ac-
tuació dels igualadins JoKB a 
les 12h, un taller de manuali-
tats amb material reciclat amb 
la Fundació àuria entre les 11 
i les 13:30h i un taller de plàs-
tica entre les 17 i les 20h. El 
Troc, que també comptarà 
amb servei de bar, obrirà entre 
les 10 i les 20h. 

REDACCIÓ / LA VEU

El Ple Municipal ha aprovat 
aquest dimarts, 17 de juny, 
el Pla Local de Cooperació 
2014-2018, un document ela-
borat per la Comissió Iguala-
da Solidària i la regidoria de 
Cooperació, després de més 
d’un any de treball. El Pla té 
com a objectiu fixar les línies 
generals i les directrius bàsi-
ques en matèria de coope-
ració per als 4 propers anys, 
per tal de millorar la qualitat i 
l’impacte de les actuacions i, 

zació, el Banc de Queviures, 
els centres oberts, l’estudi 
assistit al Gabriel Castellà, el 
Passa Pantalla, el reforç es-
colar i el Xerrem en Català”.  
Les entitats que nodreixen 
actualment de voluntaris els 

El ple municipal aprova el Pla Local de Cooperació

alhora, posar a l’abast de la 
ciutadania i dels agents que 
treballen en cooperació i soli-
daritat al municipi una política 
pública transparent i avalu-
able. El Pla té com a missió 
impulsar accions de sensibi-
lització i de cooperació al de-
senvolupament de qualitat i 
amb voluntat transformadora.  
Marca cinc eixos transversals 
que han d’estar presents en 
tota intervenció de sensibilit-
zació i de cooperació al de-
senvolupament, com són el 

foment de la pau, la defensa 
dels drets humans i els drets 
de ciutadania, la promoció 
del desenvolupament local i 
comunitari, la perspectiva de 
gènere i la sostenibilitat ambi-
ental, i fixa també els principis 
de transversalitat, transpa-
rència i concertació que regi-
ran les actuacions.  
Al pla s’estableix el compro-
mís d’incrementar progressi-
vament la despesa en coope-
ració fins arribar al 0,7% del 
pressupost en 10 anys.
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JOSEP M. DURAN / LA VEU

Amb motiu del centenari del 
naixement d’Álvaro del Por-
tillo, bisbe i prelat de l’Opus 
Dei, l’Associació  Cultural Va-
lldaura en va organitzar una 
exposició, que va tenir lloc la 
setmana entre el 9 i el 15 de 
Juny.
Es tracta d’una exposició iti-
nerant per diferents ciutats de 
Catalunya, que mostra foto-
grafies i textos sobre la figura 
del prelat. A Igualada, l’exposi-
ció es va poder visitar al llarg 
de la setmana passada a la 
sala d’exposicions de la Casa 
rectoral de la Basílica de San-
ta Maria d’Igualada. 
En aquest mateix  lloc, el di-
mecres 11 de juny va pronun-
ciar una conferència en Josep 
Masabeu, doctor en pedago-
gia i historiador.
Sota el títol “Les estades d’Ál-
varo del Portillo a Catalunya”, 
el conferenciant va anar co-
mentant la recerca històrica 
que ell mateix ha fet i ha docu-
mentat de les 37 vegades que 
el prelat de l’Opus Dei va estar 
a terres catalanes.
Masabeu exposa davant 
d’unes 60 persones que la 
primera estada d’Álvaro del 
Portillo en aquestes terres va 
ser amb motiu de l’Exposició 
Universal de 1929, quan tenia 
15 anys. No hi va tornar fins 
el 1939 quan el destacament 
d’enginyers del qual era oficial 
va ser traslladat a Olot.
A partir de l’octubre de 1939, 
quan va ser nomenat secretari 
general de l’Opus Dei, les se-
ves estades a Catalunya, sol o 
acompanyant Sant Josepma-
ria, es relacionen amb els ini-
cis de l’Opus Dei a Barcelona.
D’especial interès pel públic 
assistent va ser la relació de 
Del Portillo amb l’abat Escarré 

Conferència i Exposició sobre el prelat i bisbe de l’Opus Dei Àlvaro del Portillo, a Igualada.

Exposició de l’Associació Valldaura 
sobre el prelat Álvaro del Portillo

i el monestir de Montserrat. A 
partir de l’any 1941 van néixer 
unes relaciones intenses que 
durarien anys, d’acord amb 
les cartes intercanviades en-
tre ambdós. “ Sense dubte -va 
afegir- l’afecte de l’abat Escar-
ré i el prestigi de Montserrat a 
tota Catalunya van contribuir 
de manera molt positiva per 
apaivagar el ànims de les for-
tes incomprensions que pati-
en els membres de l’Opus Dei 
a Barcelona durant aquells 
anys”.
El 1975 Álvaro del Portillo va 
ser escollit successor de Sant 
Josepmaria al capdavant de 
l’Opus Dei. A partir de llavors, 
i fins que va morir el 1994, va 
realitzar 16 visites a Catalu-
nya.
Com a mostra del coneixe-
ment de Catalunya i de la llen-

gua catalana que tenia Álvaro 
del Portilllo, el conferenciant 
va recordar que una vegada, 
en una reunió amb joves, van 
cantar-li la popular havanera 
La Gavina. Un del intèrprets 
va lliurar al prelat un full amb 
la traducció al castellà, pero 
Álvaro del Portillo li va dir que 
no calia ja que “als 14 anys –
va dir Del Portillo- havia llegit 
el Blanquerna de Ramón Llull 
en català”.
Durant el col·loqui que va te-
nir lloc en finalitzar la confe-
rència, el doctor Masabeu va 
respondre diverses preguntes 
dels assistents. També va ex-
plicar que ja ha acabat d’es-
criure el llibre de les estades 
de Sant Josepmaria a Catalu-
nya, durant les quals va visitar 
128 llocs i que aviat sortirà a 
les llibreries. 

L’European Balloon Festival, 
del 9 al 13 de juliol
REDACCIÓ / LA VEU

Els darrers anys el món dels 
globus aerostàtics ha fet un 
esforç per suprimir barreres 
i facilitar que persones amb 
algun tipus de discapacitat o 
problemes de mobilitat puguin 
pujar a una cistella i gaudir 
plenament del vol. Això és el 
que posarà de relleu l’Europe-
an Balloon Festival d’aquest 
2014, que se celebrarà a Igua-
lada del 9 al 13 de juliol i que 
enguany arriba ja a la divuite-
na edició. Dimecres se’n va 
fer la presentació a la plaça de 

l’Ajuntament.
Per difondre l’accessibilitat al 
món dels globus, l’EBF aple-
garà diversos globus adap-
tats i dedicarà el vol inaugural 
del 10 de juliol a les persones 
amb discapacitat. Un dels 
convidats serà el pilot de mo-
tos Isidre Esteve, afectat per 
una lesió medul·lar. També 
s’hi sumarà la Fundació Priva-
da Àuria (FAP), que des de fa 
anys atén a les persones amb 
discapacitat o dependència. 
Més informació en les prope-
res edicions.

Dimecres es va presentar l’European Balloon Festival a Igualada.

Els astrònoms de Catalunya 
es troben a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El dissabte 14 de juny Astro-
Anoia, GAME i l’Observatori 
de Pujalt van organitzar la pri-
mera “Trobada d’Agrupacions 
Astronòmiques de Catalunya”. 
L’acte es va portar a terme al 
Museu de la Pell d’Igualada 
com a acte del 60è aniversari 
del Museu i també com a acte 
de la FirAnoia que també es 
va portar a terme aquest pas-
sat cap de setmana. A la tro-
bada van ser-hi presents fins 
a 15 agrupacions astronòmi-
ques catalanes i un centenar 
de persones. També van venir 
persones d’Igualada i Catalu-
nya interessades en l’astro-

Concurs de dibuix de l’Ou com Balla 
REDACCIÓ / LA VEU

Un any més, i ja en van 28 
edicions, torna el concurs de 
dibuix de l’Ou com Balla. Serà 
fins el 22 de juny. Es tracta de 
dibuixar sobre detalls de la 
plaça Pius XII, del brollador 
de l’ou com balla o de l’orna-
mentació de la font. Hi poden 
participar tots els nens i nenes 
de 3 a 10 anys. Sols es pot 
presentar una obra per con-
cursant i en el full del treball 

caldrà fer-hi constar al dors el 
nom i cognoms, l’edat el curs 
que esta fent i el col·legi. 
Els dibuixos es poden portar 
fins demà dissabte a les 8 
de la tarda, a la bústia que hi 
haurà instal·lada a la plaça. Hi 
haurà tres premis per catego-
ria, que es faran públics a les 
escoles i a La Veu. Es podran 
recollir a Esports Sallés.
Durant el diumenge les obres 
s’exposaran a la plaça.  

nomia i que no formaven part 
de cap agrupació acabant de 
donar color a una trobada que 
es considera un èxit des de 
l’organització.
Un èxit, no sols per haver po-
gut reunir les diferents agru-
pacions, si no, pel que en pot 
sortir d’aquesta primera troba-

da, una Coordinadora d’Agru-
pacions Astronòmiques Cata-
lanes, una nova manera de fer 
astronomia a Catalunya. En 
definitiva una xarxa de treball 
per tal de sumar el que es fa 
des de diferents punts de Ca-
talunya en aquesta ciència.

EDICTE

Per a coneixement general es fa públic que l’Ajuntament 
d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia  17 de juny 
de 2014, va adoptar l’acord la part resolutòria de la qual és la 
següent:

“Primer.  Aprovar inicialment la denominació de Jordi Savall i 
Bernadet per a la nova plaça situada a l’avinguda de Catalunya, 
xamfrà amb l’avinguda dels Països Catalans, d’Igualada.

Segon.  Exposar-ho a informació pública per un termini de vint 
dies, mitjançant edicte al tauler d'anuncis de la casa consistorial 
i en la premsa local, a l'efecte que qualsevol persona interessa-
da pugui presentar les al.legacions que consideri convenient.

Tercer. Noti�car-ho a les persones interessades.

Quart. Les reclamacions que es presentin seran resoltes pel Ple 
municipal i, de no haver-n'hi, s'entendrà aprovada de�nitiva-
ment la denominació de la nova plaça.”

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

Igualada, 18 de juny de 2014
L'ALCALDE 

Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada
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LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

El proper 22 de juny La Torre 
de Claramunt celebrarà la pri-
mera edició de la Festa de la 
Cassola de Vinya, una nova 
jornada festiva, una festa lliga-
da al poble, a la seva gastrono-
mia, cultura i tradició.
Amb elements característics 
del territori com són les barra-
ques de pedra, la vinya, el vi i la 
cassola de vinya, l’Ajuntament 
de La Torre de Claramunt pro-
mou aquest nou esdeveniment 
que  posa en valor alguns dels 
trets més característics del 
municipi i recorda el dur treball 
dels pagesos que estaven, de 
sol  a sol, treballant a la vinya 
i s’havien de fer el dinar entre 
els ceps, a tocar de les barra-
ques.
L’objectiu d’aquesta nova ini-
ciativa que combina tradició i 
gastronomia és promocionar 
La Torre de Claramunt i donar 
a conèixer les seves festes i 
tradicions, el patrimoni, el co-
merç local, entre altres.
La festa començarà a primera 
hora del matí amb visites gui-
ades per conèixer  diferents 
llocs del municipi; les barra-
ques, les fonts, el bosc, el riu 
d’Agost, entre altres indrets. 
Seguidament, a les 12h del 
migdia tindrà lloc el pregó que 

anirà a càrrec de Pere Tàpies, 
músic, gastrònom i conductor 
de Tapias Variades, mentre 
des de primera hora del matí, 
es cuinarà una gran cassola 
de vinya i s’aniran coent les 
cassoles que participaran en 
el concurs de cassola de vinya. 

Vells oficis entre les casso-
les i el vi
Al llarg de la jornada es podrà 
reviure vells oficis i gaudir de 
demostracions en viu de l’ofi-

ci del cassolaire i del boter de 
fusta, amb el reconegut cera-
mista Josep Mestres de Quart, 
i de les fustes, Jordi Torner.
Les barraques i la pedra seca

La Festa de la Cassola de Vinya, un esdeveniment que combina 
gastronomia i patrimoni a la Torre de Claramunt

LA TORRE DE CLARAMUNT / LA 

VEU

Dissabte 21
- 9h.- Al centre Sant Joan 
Baptista
4 Trobada de plaques de 
cava
- 9’30h.- al gimnàs de l’esco-
la
II Open de tennis taula
- 10.00h.- al camp de futbol 
municipal
Futbol benjamí. UE La Torre 
- Carme.
- 12.00h.- al camp de futbol 
municipal
Futbol aleví. UE La Torre - La 
Pobla.
- 17.00h.- Al pavelló munici-
pal
Exhibició de gimnàstica rít-
mica.
- 19.00h.- Inici del concurs 
de fotografia
- 19.00h.- a la plaça de 
l’Ajuntament
Pregó de Festa Major. Actua-
ció dels gegants i falcons de 
Vilanova d’Espoia.
- 19.30h.- a Torresport
Trobada country.
- 23h.- a Torresport
Ball amb l’Orquestra Liberty.
- 00.00h.- al Parc del Mil.leni
Concert per a joves amb Los 
Barranquillos.

- 01.30h.- al Parc del Mil.leni
Discoteca mòbil

Diumenge 22
- 09.00h.- Concurs de pintura 
ràpida.
- 10.00h.- a Torresport
Fira de la Cassola de vinya i 
mercat del rebasser.
- 10.00h.- al gimnàs de l’esco-
la
IV Quadrangular de tennis 
taula.
- 10.00h.- a l’esplanada da-
vant la deixalleria
Torrextrem.
- 10.00h.- al camp de futbol
Futbol prebenjamí. UE la Torre 
- Anoia.
- 11.00h.- al camp de futbol
Futbol femení. UE la Torre - 
Corbera
-13.00h.- al camp de futbol
Futbol infantil. UE La Torre - 
Capellades
- 18.00h.- al camp de futbol
Futbol sala. UE la Torre - Pint 
de Vilanova
- 18.30h.- al centre social
Lliurament de premis del con-
curs de pintura ràpida.
- 19.00h.- al recinte Torresport
Exhibició dansa de la Polinè-
sia.
- 20.00h.- al recinte Torresport
Actuació del Coro Romero Vir-
gen de la Cabeza de Capella-
des.

En el marc de la Festa tindrà 
lloc la demostració de cons-
trucció de murs, arcs, llin-
dars,..., en pedra seca, tàpia i 
tovots de fang i palla a càrrec 

dels veïns de Vilanova d’Espo-
ia. Una oportunitat de retrobar-
se amb les antigues tècniques 
constructives. També es cons-
truirà, en directe, una casa de 
palla sostenible i ecològica. 

Vins, caves i cerveses de 
l’Anoia
La cassolada es podrà acom-
panyar del tasts de bons vins 
i caves i de refrescants cerve-
ses artesanes de l’Anoia. 

El Mercat del Rabasser
A la festa no hi podia faltar un 
mercat amb els millors produc-
tes artesans d’arreu del país 
amb formatges, embotits, per-
fums, artesania, sabons,...

Jugantots
Per petits i grans al mig de la 
plaça hi haurà 10 jocs gegants 
tradicionals de fusta que per-
metran reviure els jocs dels 
avis 

Dilluns 23
- 11.00h.- Al pavelló munici-
pal
Futbol sala babys.
- 12.00h.- al Parc del Mil.leni
Mar d’escuma.
- 19.00h.- al centre social
Espectacle infantil a càrrec 
de Deparranda.
-20.30h.- al Torresport
Arribada de la Fama del Ca-
nigó
- 23.30h.- a Torrespost
Ball de revetlla amb l’orques-
tra Metropol.

Dimarts 24
- 8.00h.- a l’església de Sant 
Joan Baptista
Missa de pelegrins
- 11.30h.- a l’església
Ofici solemne de Festa Ma-
jor
- 18.00h.- al centre social
Espectacle infantil amb 3/4 
de Quinze.
- 18.00h.- al camp de futbol
Futbol 4a. Catalana. UE La 
Torre - Fàtima.
- 19.00h.- a la plaça de l’es-
glésia
Sardanes amb la Cobla Ca-
tània.
- 20.30h.- a Torresport
Havaneres i rom cremat amb 
el grup Barca de Mitjana.

Cap de setmana de Festa Major a la Torre

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 CAMINS DE VENT 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 CAMINS DE VENT, així com 
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT 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). 

Nom: ....................................................................................................

Cognoms : .........................................................................................

Població: ............................................................................................

Telèfon: ...............................................................................................

Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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Conca d’Òdena

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Després de dos mesos de re-
lleu a l’Alcaldia de Vilanova 
del Camí, la nova Alcaldessa, 
la socialista Vanesa González 
i el Primer Tinent d’Alcalde, el 
convergent Jordi Baron, han 
oficialitzat el pacte de govern 
entre PSC i CiU amb l’objectiu 
de donar i visualitzar l’estabi-
litat de l’equip de govern en 
aquest darrer any de mandat.
Vanesa González, que ha 
valorat molt positivament 
aquests dos mesos de convi-
vència, ha explicat com s’ha 
anat forjant aquesta aliança 
amb els regidors convergents 
amb qui assegura que han tre-
ballat conjuntament durant els 
dos darrers anys. El relleu a 
l’Alcaldia que es va produir ara 
fa dos mesos arrel de la re-
núncia de l’històric Joan Vich, 
va obrir noves possibilitats al 
govern de Vilanova.
El pacte entre PSC i CiU que 
es va fer públic ahir en roda 
de premsa, ha fet possible, 
va explicar Vanesa González, 
l’aprovació dels darrers pres-
supostos o l’execució de pro-
jectes cabdals per al municipi. 
Aquest compromís entre so-
cialistes i convergents,  ha dit 
Vanesa González, ha servit en 

primer terme, per alleugerir la 
feina i les responsabilitats del 
govern repartint les diferents 
regidories i, d’altra banda, per 
“imprimir estabilitat en mo-
ments tant complexes com els 
actuals” en què la Corporació 
aplega 17 regidors de 8 forma-
cions polítiques diferents.
Vilanova de Camí, ha dit l’Al-
caldessa, necessita “un go-
vern fort i actiu” que prioritzi 
les polítiques socials, la rigo-
rositat i la responsabilitat. I en 
aquest camí, ha assegurat 
González, “no podríem haver 
trobat millors companys de vi-
atge que CiU”.
En la mateixa línia s’ha ex-
pressat el primer tinent d’Al-
calde Jordi Baron, que s’ha 
referit al pacte com una relació 
de “confiança mútua i neces-
sària entre els socis”. La co-
alició, ha dit Baron, té el rep-
te, la il·lusió i els mitjans per 
treballar de valent fins a les 
properes eleccions municipals 
i presentar a la ciutadania un 
bon actiu d’accions.
El més còmode, ha dit Ba-
ron, hagués estat mantenir-se 
d’observador a l’oposició però 
des de CiU hem apostat per 
fer aquest “pas valent” ante-
posant l’interès general per 

sobre de l’interès de partit.
Vanesa González i Jordi Ba-
ron han explicat els eixos 
principals del pacte que han 
concretat en 3 grans línies: 
Urbanisme, Promoció Econò-
mica i Polítiques socials i eco-
nòmiques.
Pel que fa als projectes urba-
nístics, ocupen una prioritat la 
urbanització del carrer Major, 
la remodelació del Casal de 

la Gent gran i el canvi de les 
comportes del riu Anoia.
En temes de Promoció Econò-
mica contemplen, en aquest 
darrer any, un Pla de dinamit-
zació del mercat municipal de 
Sant Hilari i de suport al teixit 
productiu; la posada en funci-
onament del Centre d’Innova-
ció Anoia i altres accions de 
suport i dinamització al teixit 
empresarial i industrial del ter-

ritori.
Pel que fa a les polítiques 
socials i econòmiques, PSC i 
CiU aposten,  per una banda, 
per la contenció de la despesa 
i, per l’altra, per l’aplicació de 
bonificacions, tarifació social i 
altres ajudes que garanteixin 
la igualtat d’oportunitats i la 
cobertura de les necessitats 
bàsiques.

PSC i CiU de Vilanova del Camí oficialitzen el pacte de govern 
del què destaquen la confiança mútua i els projectes comuns

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Amb el lema “Som escola, 
som barri” l’Escola Pompeu 
Fabra celebrarà aquest cap 
de setmana una gran festa per 
acomiadar el curs escolar. La 
novetat d’aquest any és que 
han decidit estendre la festa 
més enllà del recinte escolar 
i fer-la extensiva a tot el barri. 
Per això han preparat, amb la 
col·laboració de l’Escola Pom-
peu Fabra i de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, un ampli 
programa d’activitats per di-
vendres i dissabte que estaran 
oberts a tot el veïnat. Segons 
han explicat a Ràdio Nova dos 
dels responsables de l’AMPA 
Pompeu Fabra, Carlos Delga-
do i Jorgina Villaroi, la iniciati-
va neix per respondre a la de-
manda del veïnat que “trobava 
a faltar la tradicional festa del 
barri”. 
Des de l’AMPA consideren que 
l’escola és un punt de referèn-
cia important i volen refermar 
aquest vincle amb la comunitat 
de veïns. És per això que han 

pensat aprofitar la festa de fi de 
curs per oferir un ventall més 
ampli d’activitats que afavori-
ran espais de trobada veïnal. 
Començaran divendres amb 
jocs en família, a partir de les 
6 de la tarda i seguiran a dos 
quarts de 9 amb un sopar de 
germanor –cadascú amb la 
carmanyola de casa- amb una 
exhibició de ball a càrrec dels 
alumnes de l’extraescola de 

Dansa Modena i amb karaoke i 
disco-mòbil. 
La vetllada servirà també per 
estrenar la nominació del pri-
mer Cònsol de la Pau, un per-
sonatge rellevant del barri que 
tindrà l’honor de ser l’ambaixa-
dor de l’Escola Pompeu Fabra i 
del Barri de la Pau als diferents 
actes del proper curs. El Jurat 
ja ha triat el cònsol d’aquest 
any, una persona carismàtica 

L’Escola Pompeu Fabra viurà la festa de fi de curs amb tot el 
barri de la Pau

i estimada pel veïnat que es 
desvetllarà durant la nit de di-
vendres.
Dissabte els actes continuaran 
amb una excursió matinal per 
conèixer l’entorn del barri, a 
partir de dos quarts de 10 del 
matí. I a les 12 hi haurà una 
gran festa de l’escuma. La tar-
da també es presenta molt ani-
mada, amb actuacions diver-
ses, a partir de les 7, de Sweet 
India, la coral Els Girasols i 
el grup de teatre de la Unión 
Cultural Extremenya Anoia. A 
partir de les 10, començarà la 
botifarrada popular –els tiquets 
de la qual es poden comprar 
a l’escola o a les botigues del 

barri- seguida d’un gran ball 
amb el grup Sharazan.
Podeu veure tots els actes pro-
gramats en aquest enllaç del 
web vilanoví. 
Tot i que des de l’AMPA Pom-
peu Fabra tenen clar que no 
volen substituir el paper de la 
desapareguda associació de 
veïns, sí que esperen que la ini-
ciativa d’aquesta especial festa 
de fi de curs sigui un estímul 
per a les persones que volen 
recuperar l’activitat associativa 
al barri i que de cara a prope-
res edicions prenguin el relleu 
en l’organització d’una cita que 
ja havia esdevingut tradicional 
a les portes de l’estiu. 

S’HA PERDUT
Una càmera fotogrà�ca NIKON COOLPIX 
diumenge el matí (Plaça de la Creu) 
ES RECOMPENSA LA SEVA DEVOLUCIÓ

Tel. 93 869 30 17
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Un any més, la Junta de l’AA.
VV. del Barri Bonavista amb 
la col·laboració de l’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí estan prepa-
rant plegats la Revetlla de Sant 
Joan a la plaça Gertrudis Arti-
gal. A partir de les 6 de la tarda 
començaran a escalfar motors 
amb un inflable per a la quitxa-
lla i al voltant de les 9 del ves-
pre tenen prevista l’arribada de 
la Flama del Canigó, la lectu-
ra del corresponent manifest i 
l’encesa de la foguera.
Com ve sent tradició, els veïns 
compartiran un sopar a la fres-
ca. Serà a partir de les 10 de 
la nit. L’associació muntarà les 
taules i cadires i els veïns es 
portaran el sopar de casa. A les 
11 començarà un animat ball 
de revetlla amb el Duet Sinto-
nia i a la mitja part es farà un 
bingo popular. En el transcurs 
del ball hi haurà servei de bar 
i la junta repartirà coca i cava 
pels assistents.
Des de l’organització subrat-
llen que la vetllada està oberta 
a tothom qui hi vulgui assistir. 
En aquest sentit des de l’as-
sociació de veïns afirmen que 
esperen que tots els vilanovins 
puguin gaudir d’aquesta festa 
tant entranyable.
Cal afegir que al municipi, al-
tres veïns han demanat també 
permís per tallar algun carrer i 
per celebrar la revetlla a l’aire 
lliure. 

Recomanacions per a unes 
‘Revetlles amb precaució’ 
Amb la proximitat de Sant Joan 
s’ha iniciat la campanya mul-
tiinstitucional “Revetlles amb 
precaució 2014”. L’objectiu és 
minimitzar els riscos que com-
porta l’ús del material pirotèc-
nic i del foc en aquestes ce-
lebracions, riscos davant dels 
quals són vulnerables tant les 
persones com el medi natural. 
Aquest any es fa un èmfasi es-
pecial també en la necessitat 
de prevenir els incendis fores-
tals que poden ser provocats 
pel material pirotècnic. 
Quant als petards, s’ha de vigi-
lar el comportament dels més 
petits, seguir les instruccions 
d’ús dels fabricants i no llançar 
coets a prop del bosc.
Les fogueres s’han d’encendre 
aïllades dels edificis, sempre 
sota la supervisió d’adults i no 
s’hi ha de llançar elements que 
puguin explotar o enlairar-se.
Cal recordar també la prohibi-
ció d’encendre foc i de llençar 
objectes encesos a menys de 
500 m de terrenys forestals.
Per descarregar-vos tota la in-
formació d’autoprotecció, con-
sulteu www.gencat.cat/interior/
revetlles i www.gencat.cat/re-
vetlles. 
Els consells de protecció civil 
de “Revetlles amb precaució” 
els podeu trobar també al twit-
ter @emergenciescat i retuite-
jar-los i al facebook emergen-
ciescat.

El veïnat del barri Bonavista 
prepara una nova revetlla

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i l’ACI s’han sumat a les 
bones valoracions dels orga-
nitzadors de FirAnoia que ha 
tancat l’edició d’enguany amb 
un balanç positiu. Per segon 
any consecutiu, han apostat 
per integrar-se en aquesta fira 
i una catorzena de comerços 
vilanovins han tingut el seu es-
pai propi en el anomenat Cen-
tre Comercial Vilanova. Tot i 
que encara trigaran uns dies 
a tenir una valoració més con-
creta de com ha anat aquest 
certamen, la primera impres-
sió és positiva a nivell d’aflu-
ència de participants, tot i que 
la fira hagi quedat una mica 
deslluïda pel mal temps. 
Des de l’Ajuntament estan 
oberts, segons afirma el tinent 
d’alcalde i regidor de Promo-
ció Econòmica, Jordi Barón, a 
continuar apostant l’any que 
ve per aquest aparador co-
mercial. Barón considera que 
és molt més viable continu-
ar apostant per la integració 
en aquesta fira que no fer un 
certamen exclusiu a Vilanova 
del Camí. En aquest sentit fa 
referència a l’exemple de les 
darreres edicions que s’han 
fet al municipi i afirma que 
“es visualitzava que a nivell 
de participació el comerç no 
té les mateixes oportunitats 
d’exposar-se, de donar-se a 
conèixer” i que l’aparador vi-
lanoví no brinda les mateixes 
possibilitats que l’escenari de 
FirAnoia. Per tot plegat, apos-
ta per “sumar esforços, sumar 
sinèrgies i optimitzar recursos 
humans, logístics i econò-
mics”. 
El regidor creu que, com afir-
men des de Fira d’Igualada, 
caldrà unes quantes edicions 
per consolidar les noves dates 
d’aquesta fira, ja que aquest 

any algunes persones estaven 
una mica desorientades i no 
acabaven d’identificar aquesta 
fira amb la tradicional fira mul-
tisectorial, que durant 50 anys 
s’havia fet el setembre.
El canvi d’ubicació ha estat un 
encert i el passeig Verdaguer 
ha permès una major afluèn-
cia de visitants i ha augmentat 
la projecció de Centre Comer-
cial Vilanova, que segons el 
regidor estava molt ben se-
nyalitzat i decorat. El regidor 
reconeix que l’ajuntament de 
Vilanova del Camí fa un es-
forç important per participar 
en aquesta fira, però creu 
que recompensa al municipi 
per la imatge que ofereix del 
comerç vilanoví, “divers i de 
molta qualitat”, i també als 
comerciants que hi participen 
que reben el retorn de la seva 
projecció setmanes després 
de la fira.
Des de l’ACI, Sígrid Nieto, re-
coneix que és aviat per parlar 
de resultats, però també des-
taca l’encert de la nova ubica-
ció que va permetre als esta-
bliments vilanovins mostrar 

Impressions més positives en la segona 
projecció vilanovina a FirAnoia

els seus productes i serveis, 
en un entorn molt més adient i 
lluït, amb una afluència de vi-
sitants més nombrosa. 
Pel que fa a les dates, Nieto 
creu que el mes de juny és 
molt més positiu que el setem-
bre, tot i que potser la coinci-
dència de diferents activitats 
comercials en els darrers caps 
de setmana, a Igualada, ha 
pogut afectar les vendes. Tot i 
així, Nieto afegeix que la idea 
de participar a la fira és cap-
tar nous clients i subratlla que 
els resultats no són només les 
vendes que es fan a la fira, 
sinó que es detecten en els 
dies posteriors i de fet ja han 
començat a veure alguns re-
sultats, per la qual cosa creu 
que el balanç global serà po-
sitiu.
La novetat del trenet es valora 
també positivament perquè ha 
tingut una acollida molt bona. 
Ha estat força utilitzat, tot i 
que encara no tenen fet el re-
compte dels tiquets, però se-
gons explica Nieto ha estat en 
moviment i hi havia moments 
que anava carregat al cent 
per cent i anava fent promoció 
també de l’ACI i del comerç 
vilanoví.  
La propera cita de l’ACI serà 
el dia 28 de juny, en el marc 
de la Festa dels colors i les 
tapes. Serà dissabte a partir 
de les 7 de la tarda, a la pla-
ça del Mercat. Els comerços 
d’ACI tindran parades diferen-
ciades per colors i oferiran els 
seus productes. A més des de 
l’Associació de Comerciants 
del Mercat serviran tapes al 
preu d’un euro, a partir de dos 
quarts de 9 del vespre. És la 
festa que s’organitza dins el 
programa de la Llei de Barris i 
en el decurs de la qual es farà 
el sorteig dels lots de la cam-
panya “Barris antics, molt per 
descobrir, molt per oferir”. 

Oferta
L’empresa d’Igualada MOTOBUYKERS requereix 
un dissenyador gràfic per incorporació immediata.

Dissenyador/a Gràfic/a
Expert en Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.
Gran habilitat i rapidesa en el retoc d’imatges.
Es valoraran els coneixements d’eines web com ara flash, 
codi PHP...
Persona amb moltes ganes de treballar i aprendre.
Necessari 2 o 3 anys d’experiència mínima.
Es valoraran els coneixements i domini d’altres llengües 
com l’italià, francès, anglès...

Enviar BOOK (PDF amb feines) i CV 
amb la Ref. DISSENY a:

rrhh@motobuykers.com
Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà el 31-08-2012. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
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Durant el darrer cap de setma-
na va començar a omplir-se la 
piscina d’estiu de Montbui. La 
piscina, ubicada a la zona es-
portiva municipal, és un dels es-
pais més visitats durant els me-
sos d’estiu a Montbui. Aquest 
servei el gestiona l’empresa 
Bàsic Ona Natació
El seu disseny (piscina-platja), 
les làmines d’aigua  i les di-
ferents zones d’oci i esbarjo 
continuen fent de la piscina 
montbuienca una instal·lació 
perfectament adaptada a les 

necessitats dels banyistes ano-
iencs.  
Durant els propers tres me-
sos s’hi realitzaran nombroses 
activitats festives, sopars a la 
fresca, cursets i activitats aquà-
tiques.
Com és habitual per accedir a la 
piscina municipal de Montbui es 
poden formalitzar els correspo-
nents abonaments individuals 
o familiars, i també hi ha preus 
especials per infants, jubilats, 
pensionistes, o persones amb 
discapacitat.

Primer cap de setmana 
d’intensa activitat a la piscina

MONTBUI / LA VEU

Fa tot just dos anys Montbui 
estrenava el passeig sobre el 
riu Anoia, una zona que unia, 
seguint el marge dret del riu 
Anoia, els barris de Vista Ale-
gre i Finisterre. Va ser una 
actuació important, que ha 
permès durant aquest temps 
acostar als ciutadans del mu-
nicipi guanyar una zona lúdica 
i de passeig, àmpliament utilit-
zada per la ciutadania.
Centenars de montbuiencs i 
veïns d’altres municipis realit-
zen diàriament activiat lúdica 
i d’esbarjo en aquesta zona 
recuperada per al gaudi dels 
ciutadans, i que enllaça també 
amb la igualadí carrer del Rec 
a través del pont de Vista Ale-
gre. Cal recordar que el pas-
seig compta amb una zona de 
mirador i també diferents vis-
tes espectaculars del riu Ano-
ia, especialment en passar per 
sota del pont gran de Montbui.
La febre del “running” és cada 
cop més evident i espais com 

el passeig sobre el riu Anoia 
han convertit la façana mont-
buienca del riu que dóna nom 
a la nostra comarca en un es-

El Passeig sobre el Riu Anoia, zona lúdica i 
molt utilitzada pels ciutadans de la Conca

pai apte per fer activitat física 
o esportiva, o, simplement, per 
passejar o gaudir de l’entorn. 

Davant les darreres informa-
cions aparegudes en alguns 
mitjans de comunicació rela-
cionades amb la meva gestió 
com a President del FCCD 
entre els anys 2005 i 2011, 
vull fer les següents manifes-
tacions:

1. Puc demostrar amb docu-
mentació concreta i concisa, 
cosa que faré puntualment 
el proper 28 de juliol al jut-
jat número 26 de Barcelona, 
que absolutament  totes les 
despeses que es van produ-
ir durant els viatges que per 
raó del meu càrrec de Presi-
dent del FCCD vaig haver de 
fer a diversos països, estan 
estrictament relacionades 
amb l’exercici d’aquesta res-
ponsabilitat i que cap d’elles 
ha estat mai de caràcter per-
sonal i/o privat.
 
2. Puc demostrar també amb 
abasta documentació, i així 
ho faré davant la jutgessa, 
que absolutament totes les 
despeses van ser validades 
i aprovades sense cap tipus 
d’objecció tant pels òrgans 
tècnics com els administra-
tius i comptables de l’entitat, 
així com pels òrgans direc-
tius de la mateixa, en els 
quals hi ha representants 

dels diferents partits polítics.

3. Demostraré així mateix que 
fins a l’últim cèntim de les des-
peses efectuades va ser es-
crupolosament sotmès a una 
auditoria externa i indepen-
dent, els resultats de les quals 
sempre van ser correctes, raó 
per la qual van ser aprovades 
també pels òrgans directius de 
l’entitat. 

4. Durant els anys que vaig 
exercir la presidència del 
FCCD no vaig percebre cap 
salari ni retribució. Única-
ment percebia, com la resta 
de membres de l’entitat, les 
quantitats corresponents a di-
etes en funció de l’activitat a 
la que havia d’assistir com a 
president de l’entitat.

5. Tots els viatges que vaig ha-
ver de fer al llarg de la meva 
presidència –de fet com els 
dels altres presidents i pre-
sidentes de l’entitat-  van ser 
estrictament per raó del meu 
càrrec i organitzats pels ser-
veis tècnics del FCCD en fun-
ció de les peticions que ens 
formulaven les contraparts 
dels països amb els que l’en-
titat col·labora de manera acti-
va en projectes de cooperació 
al desenvolupament.

6. Als viatges que vaig realit-
zar per representar el FCCD 
també hi assistien, segons el 
tema de què es tractés, tèc-
nics de l’entitat, membres de 
la mateixa, alcaldes o mem-
bres de les corporacions lo-
cals que integren l’entitat i 
eventualment alguns mitjans 
de comunicació que s’interes-
saven pel tema. 

7. Els presidents del FCCD, 
entre ells jo quan vaig exer-
cir en càrrec, a l’igual que to-
tes les organitzacions que es 
dediquen a la cooperació, no 
viatgem per gust, sinó per-
què bona part de la feina cal 
fer-la sobre el mateix territori 
amb el que es col·labora, la 
qual cosa implica que tècnics 
i altres membres de les es-
mentades entitats –com seria 
el cas de moltes ONG- hagin 
de viatjar fins a les zones on 
existeixen projectes, alguns 
dels quals tenen a veure amb 
el desenvolupament dels ser-
veis turístics de les zones en 
qüestió, raó per la qual, en 
ocasions, també es fan visites 
a aquest tipus de llocs. Con-
fondre aquest tipus d’activitats 
amb fer turisme és un acte de 
mala fe que només persegueix 
desprestigiar la institució i en 
aquest cas concret la persona 

que ostentava la presidència.
8. La denúncia presentada pel 
treballador del FCCD es deu, 
únicament, a la seva animad-
versió contra la meva persona 
després que fossin detectats 
errors i males praxis adminis-
tratives com, per exemple, la 
no retenció de l’IRPF sobre 
les quantitats percebudes pels 
membres del FCCD, entre ells 
jo com a president, en concep-
te de dietes. Per què sinó surt 
ara un tema que fa tants anys 
que està aprovat pels òrgans 
competents i degudament au-
ditat sense cap tipus d’objec-
ció? Per què els serveis cor-
responents no van formular 
cap tipus d’objecció en el seu 
moment i ho fan ara?

9. Com a conseqüència 
d’aquests errors, i perquè no 
hi hagués cap ombra de dub-
te, fa més de dos anys que 
vaig decidir voluntàriament 
retornar els diners percebuts a 
fi i efecte que es realitzés una 
nova liquidació de les esmen-
tades despeses i es procedís 
a corregir els errors adminis-
tratius detectats. No havent 
efectuat el FCCD aquesta 
nova liquidació, el desembre 
de 2013 vaig presentar una 
demanda de conciliació per tal 
que em fossin abonades les 

quantitats que em correspon-
guessin, les quals encara no 
he percebut.

10. Per no danyar la imatge 
del FCCD i del partit al qual 
represento, fa més d’un mes 
que vaig suspendre voluntà-
riament l’exercici de la vice-
presidència del FCCD, càr-
rec del qual avui presento la 
meva dimissió a fi i efecte de 
poder exercir adequadament 
quantes accions legals esti-
mi pertinents i poder defen-
sar adequadament la meva 
honorabilitat de les falses 
acusacions que es formulen 
contra la meva persona.

11. Lamento la instrumenta-
lització política que alguns 
adversaris polítics han fet i 
fan d’uns fets que podré de-
mostrar que no són veritat, 
així com el perjudici que tot 
aquest afer està generant a 
la meva persona i a la insti-
tució solidària que vaig pre-
sidir.

Teo Romero Hernández.
Ex President del FCCD 

(2005-2011)
Barcelona, 19 de juny de 

2014.

Declaració de Teo Romero, expresident del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
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Un any més Montbui cele-
brarà la nit més de llarga de 
l’any, la de la Revetlla de Sant 
Joan, amb diferents activitats 
per a grans i petits. Així, a 
les 10 de la nit, la zona del 
Passeig Torrent Torres aco-
llirà la tradicional encesa de 
la foguera, un dels símbols 
d’aquesta jornada on tota 
mena de cohets, petards i 
elements pirotècnics envaei-
xen els carrers més cèntrics 
del municipi. 
Seguidament continuarà la 
festa amb la tradicional Re-

vetlla amb Disco-Mòbil, que 
tornarà a realitzar-se a l’es-
pai de MontMercat a partir de 
les onze de la nit. DJ Òscar 
serà l’encarregat d’animar 
aquesta màgica nit. 
Els actes continuaran l’ende-
mà diumenge 24 de juny amb 
el tradicional Ball de la Gent 
Gran al Centre Cívic i Cultu-
ral La Vinícola. Aquest acte, 
que començarà a les sis de 
la tarda, estarà amenitzat pel 
músic Jordi Solé. Hi haurà 
coca i moscatell per als as-
sistents. 

Montbui té a punt les activitats 
de la Revetlla de Sant Joan

MONTBUI / LA VEU

L’Obra Social “la Caixa” rea-
firma el seu compromís so-
cial a la comarca de l’ Anoia 
realitzant una col·laboració 
de 3.000 euros amb l’ Asso-
ciació Tercera Edat de Santa 
Margarida de Montbui per un 
projecte on es realitzen dife-
rents activitats durant tot l’any 
destinades a gent jubilada del 
municipi.
L’Associació treballa per ga-
rantir i millorar els serveis 
adreçats als avis montbuiencs 
així com de realitzar diverses 
activitats de tot tipus a les 
quals s’hi poden apuntar els 
més dels seus 900 associats. 
Les activitats que es realitzen 
són Patchwork, taller de pintu-
ra, gimnàstica (música en mo-
viment), ball 2 dies la setma-
na, Bingo i cartes, excursions 
mensual d’un dia, serveis de 
podologia i massatgista així 
com festes puntuals. A banda, 
cada any es realitza la Setma-
na de l’Avi que és un conjunt 

d’activitats adreçades a la 
gent gran del municipi.
També, el passat mes de 
desembre l’Associació que 
treballa conjuntament amb 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui, va renovar el 
conveni amb l’Obra Social “la 
Caixa” amb el programa de la 
3.0 Gent Gran per dur a terme 

L’Obra Social “la Caixa” destina 3.000 
euros a l’ Associació Tercera Edat de Santa 
Margarida de Montbui

una sèrie d’activitats que van 
des de la utilització i creació 
de la CIBERAULA, conferèn-
cies i xerrades sobre temes 
de salut (alimentació, la son) 
entre d’altres. Enguany s’han 
realitzat les sessions d’ Activa 
la ment i Despertar amb un 
somriure.

MONTBUI / LA VEU

El proper 27 de juny tindrà lloc 
a La Vinícola el càsting per 
escollir els participants de la 
segona edició del talent show 
“Porque tú lo vales”. 
El guanyador de la gran final 

El dia 27, càsting del “Porque 
tú lo vales”

d’aquest certamen “Porque tú 
lo vales” s’endurà un premi de 
500 euros. Enguany el con-
curs de talents es realitzarà 
el divendres 18 de juliol, coin-
cidint amb la Festa Major de 
Montbui. 

Nits Musicals
Transport en autobús + entrada

Santuari de St. Magí de la Brufaganya

Sortida des de 
l’Estació Nova 

d’Igualada

Dissabte, 12 de juliol
21:30 h.

Trio Pedrell
Música de cambra

Dissabte, 2 d’agost
21:30 h.

Ignasi Terraza Trio
Jazz

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, 12 de juliol

Dissabte, 2 d’agost
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JORBA / LA VEU

Un any més, l’ajuntament de 
Jorba, a través de l’Agrupació 
de Defensa Forestal del muni-
cipi, ha executat el pla d’arran-
jament d’aquells camins del 
terme que formen part part de 
la xarxa de camins del terme 
per a la prevenció i actuació en 
cas d’incendi forestal. El terme 
municipal de Jorba té més de 
30 quilòmetres quadrats, un 
dels més extensos de l’Anoia. 
Es calcula que hi ha més de 
cent quilòmetres de camins, 
que faciliten l’accés a masies 
i camps de conreu. Gràcies al 
suport econòmic de la Diputa-
ció de Barcelona, en aquest 
camins de prevenció i actua-
ció en cas d’incendi forestal, 
s’hi poden fer unes actuaci-
ons de manteniment anuals. 
De forma rotatòria, doncs, es 
van arranjant i intentant man-
tenir en bon estat quatre o cinc 
camins cada any. Per aquest 
exercici del 2014, s’han pogut 
fer les següents actuacions: 
repàs de manteniment i neteja 
de vores del camí de cal Mas 

Caçà al pont de Cal Mateu, 
repàs de manteniment i neteja 
de vores del camí de Sant Sal-
vador i pujada del camí de Cal 
Rossinyol a Sant Salvador, re-
pàs de manteniment i neteja 
de vores del camí de cal Pere 
Martí i fins el camí del Pla del 
Magre, repàs de manteniment 
i neteja de vores del camí de 
Cal Xicot Gros i finalment, el 

repàs de manteniment i neteja 
de vores del camí de Cubelles. 
El cost total de les actuacions 
ha estat de 11.055,00 euros, 
ha comptat amb una subven-
ció del  95% (10.502,25 euros) 
de la Diputació de Barcelona i 
una aportació de 552,75 euros 
provinent dels impostos muni-
cipals.

Pla d’arranjament de camins 2014 a Jorba

ÒDENA / LA VEU

Aquest dissabte 21 de juny la 
piscina municipal d’Òdena ini-
cia la temporada d’estiu i per 
celebrar-ho, aquest dia,  l’en-
trada serà gratuïta.
L’horari de la piscina al llarg de 
tota la temporada serà de les 
11 h a les 20 h, tots els dies 
de la setmana. La data de tan-
cament serà el 7 de setembre.
L’entrada ordinària té un cost 
de 4,70euros, per als nens i 
nenes de 5 a 16 anys el preu 
és de 2,35euros i els menors 
de 5 anys i majors de 60 l’en-
trada és gratuïta. També es 
poden adquirir abonaments 
a l’àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment d’Òdena de 9:00 a 14:30 
h. 
La piscina municipal, un any 

més, oferirà la possibilitat de 
realitzar cursets intensius de 
natació. La durada dels cur-
sets serà del 30 de juny al 31 
de juliol i s’adrecen a infants a 
partir de 3 anys. L’ inscripció 
s’ha de formalitzar a l’Ajunta-
ment on s’ha de portar la fitxa 
amb les dades i autorització. 
Per a més informació podeu 
consultar la web de l’ajunta-
ment www.odena.cat
El regidor d’esports, Sergi 
Lozano, recorda les millores 
que s’han fet a la instal·lació 
municipal en aquests dos dar-
rers anys; millores d’obres, de 
l’entorn i de l’equipament, tot 
plegat fa de la piscina un espai 
magnífic per passar el temps 
lliure. 

Primer bany de la temporada 
a la piscina d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

La Setmana de l’Energia és 
una campanya realitzada 
conjuntament i amb la col-
laboració de diferents empre-
ses i entitats, que té per objec-
tiu conscienciar a la ciutadania 
en millorar la gestió energètica 
i afavorir el canvi d’hàbits en el 
consum energètic.
La Setmana de l’Energia, que 
es celebra del 23 al 27 de juny 
en el marc de la Setmana de 
l’Energia Sostenible Europea 
, proposa un seguit d’activitats 
adreçades a la ciutadania, al 
més petits i als professionals.
Enguany, l’Institut Català 
d’Energia, la Diputació de Bar-
celona, la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, 
la Diputació de Girona, el Con-

sell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de les comar-
ques de Girona, i l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, col-
laboren i presenten un catàleg 
de recursos, activitats i idees 
a disposició d’ajuntaments i 
entitats locals que ho sol·licitin 
per realitzar en el marc de la 
Setmana de l’Energia.
L’Ajuntament d’Òdena a tra-
vés de la MICOD també s’hi 
ha sumat i acollirà el proper 
dijous 19 de juny, a les 21h, 
la xerrada “La biomassa com 
a eina de gestió forestal. Mo-
del d’Argençola” a càrrec de 
Gumersind Parcerisas que ex-
plicarà la gestió de biomassa 
duta a terme a Argençola.
Altres activitats programades 
a la Conca són: 

Dimecres, 18 de juny, a les 19 
h al Local La Cooperativa de 
Castellolí es realitzarà la Xer-
rada d’economia domèstica 
“Avantatges i inconvenients 
de les ofertes de subminis-
traments a la llar i eines per 
preveure enganys en la con-
tractació”.
Dimecres, 2 de juliol, a les 19 
h Centre de serveis del nucli 
antic de Montbui; Taller de 
contractació elèctrica i comp-
tabilitat energètica domèstica. 
Taller on es donaran pautes 
per disminuir el consum i la 
despesa energètica, entendre 
la nova factura elèctrica, etc.
Dimarts, 8 de juliol, a les 20 h 
Ateneu Igualadí. Dimarts de 
diàlegs: Debat-tertúlia sobre 
energia i nous models

Òdena se suma a la celebració de la 
Setmana de l’energia

ÒDENA / LA VEU

Un any més l’Ajuntament 
d’Òdena organitza la revetlla 
de Sant Joan per a tots el ve-
ïns i veïnes que vulguin com-
partir aquesta festa tan popu-
lar.
A les 7 de la tarda la Flama 
del Canigó s’anirà a recollir a 
Igualada per un grup de vo-
luntaris. Una vegada recollida 
aniran corrent en relleus per 
encendre la foguera del Parc 

de la Font on tindrà lloc la re-
vetlla.
A  dos quarts de 10 del vespre 
al Parc de la Font  tindrà lloc 
el sopar amb música ambient. 
Tothom qui vulgui podrà por-
tar el sopar de casa i l’ajunta-
ment, a més d’habilitar l’espai 
amb taules i cadires, hi posarà 
la coca i el cava per a tothom. 
Seguidament al sopar l’Ajun-
tament ha programat el ball de 
revetlla amb “punxa el disc” 

Com cada any, en el marc de 
la festa s’ha organitzat un con-
curs de dibuixos “Què crema-
ries del món”.  Un cop donat el 
veredicte del jurat, els treballs 
presentats es cremaran a la 
foguera.
L’ajuntament d’Òdena de-
mana precaució i seguretat 
sobretot en l’ús de material 
pirotècnic i fogueres, alhora 
que us desitja una molt bona 
revetlla!

Revetlla de Sant Joan a Òdena

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 INGRAVITA 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 d’INGRAVITA, així com de les activitats publicitàries i 
campanyes promocionals que INGRAVITA 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). 

Nom: ...........................................................................................................................................................

Cognoms : ................................................................................................................................................

Població: ...................................................................................................................................................

Telèfon: ......................................................................................................................................................

Mail: ............................................................................................................................................................

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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LA POBLA DE C. / LA VEU

ADel 19 al 22 de juny la Pobla 
de Claramunt viurà una nova 
edició de la Setmana de la Jo·
ventut, que ja serà la dotzena. 
El correbars i el concert de di·
vendres i el sopar i el bingo de 
dissabte són alguns dels actes 
més destacats d’aquestes jor·
nades, que organitza l’entitat 
local Barrufet Roig amb la col·
laboració de l’Ajuntament.
Les activitats s’obriran el di·
jous 19 de juny amb el campi·
onat de Fifa 14, que tindrà lloc 
a partir de les 4 de la tarda al 
Teatre Jardí. Les inscripcions 
per participar en aquest tor·
neig tenen un preu de 2 € i es 
poden fer al Cau Jove, al bar·
restaurant El Cau de l’Ais i al 

bar El Lokal. Aquesta propos·
ta és una novetat en la progra·
mació d’enguany.
El divendres 20 de juny a partir 
de 2/4 de 9 del vespre es farà 
el correbars pels diversos bars 
del poble. Es comptarà amb 
l’animació del grup Batinkat. 
La venda de tiquets es farà a 
la plaça dels Països Catalans. 
A 2/4 de 12 de la nit al parc 
de Sant Galderic hi haurà un 
concert amb els grups Anythi·
ng, Besos de Perro i The Out·
siders. L’entrada serà gratuïta.
El dissabte 21 de juny a partir 
de les 9 del vespre a la pla·
ça dels Països Catalans es 
farà un sopar i un bingo, un 
dels actes més consolidats 
d’aquestes jornades destina·

des al jovent. Una part de la 
recaptació del bingo es desti·
narà a l’escola per a la compra 
de llibres per a famílies amb 
pocs recursos. Després del 
bingo, hi haurà una discomò·
bil. Els tiquets tindran un preu 
de 10 € i es podran comprar al 
bar-restaurant El Cau de l’Ais i 
al bar El Lokal.
Les activitats de la dotzena 
Setmana de la Joventut es 
tancaran el diumenge 22 de 
juny amb un campionat de bi·
llar. El torneig tindrà lloc a 2/4 
de 4 de la tarda al Teatre Jardí 
i les inscripcions, al preu de 3 
€, es podran fer al bar·restau·
rant El Cau de l’Ais i al bar El 
Lokal.

La Setmana de la Joventut de la Pobla de 
Claramunt arriba a la dotzena edició

LA POBLA DE C. / LA VEU

Unes 200 puntaires van parti·
cipar, el diumenge 15 de juny, 
a la Trobada de Puntaires de 
la Pobla de Claramunt, que va 
arribar a la catorzena edició. 
Des de les 10 del matí i fins 
a 2/4 de 2 del migdia, aproxi·
madament, el carrer Major i la 
plaça de l’Església es van om·
plir de dones que feien puntes 
al coixí.
La trobada la van organitzar 
l’Associació de Puntaires po·
blatana i la regidoria de Cul·
tura de l’Ajuntament. Cap a 
les 10 del matí les dones es 
van col·locar a les taules per 
començar a fer moure els boi·
xets i crear les seves peces 
artesanals. Abans, però, to·
tes les participants van poder 
esmorzar un entrepà i un cafè 
amb llet.
Enguany hi havia puntaires 
d’una vintena de localitats, 
com Calaf, La Llacuna, Òde·
na, Masquefa, Capellades, 
Manresa o Navarcles. Cal 
destacar que enguany, i per 
primera vegada, hi va haver 

puntaires d’Escaldes-Engor·
dany, d’Andorra. Al migdia 
es van sortejar una sèrie de 
regals. A continuació, l’alcal·
de, Santi Broch, va agrair la 
participació de les puntaires a 
la trobada i les va convidar a 
tornar a la Pobla l’any vinent.
Tot seguit, es va obsequiar la 
puntaire més jove de la troba·
da que va ser la Laia Arjona, 
de 7 anys, d’Igualada. També 
es va lliurar un present a la 
puntaire de més edat de fora, 
que va ser la Maria Mercè 
Castells, de 88 anys, de Cape·
llades, i a la de més edat de la 
Pobla, que va ser la Rita Valls, 
de 86 anys. El lliurament dels 
obsequis va anar a càrrec de 
l’alcalde i de diversos regidors 
de l’Ajuntament.
Per acabar, i com a record 
d’aquesta catorzena trobada, 
es va lliurar a totes les partici·
pants un patró i uns boixets de 
colors fets de manera artesa·
nal per un poblatà.

Unes 200 puntaires participen 
a la catorzena trobada de la 
Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU

Els alumnes de l’escola Ma·
ria Borés de la Pobla de Cla·
ramunt van dir adéu al curs 
2013·2014 amb una festa, 
que va incloure diferents ac·
tes, com una representació 
o un sopar. L’activitat la van 
organitzar els professors del 
centre educatiu i l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes 
(AMPA) amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.
Davant la possibilitat que plo·
gués la representació dels 
estudiants es va traslladar 
del pati de l’escola a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, que es va 
omplir de gom a gom de pares 
i familiars dels nens i nenes. 
Abans de començar l’actu·
ació, es va llegir un escrit de 
suport a l’escola pública. Els 
primers a pujar a l’escenari 
van ser els alumnes d’edu·
cació infantil que van cantar i 
ballar diferents peces sota el 
títol “Fills del rock and roll”. A 
continuació, els alumnes de 
primer també van cantar i ba·
llar peces de gospel amb el 
títol “Happy gospel”. 
Els estudiants de segon van 
interpretar la cançó Señorita 
d’Abraham Mateo i els de ter·
cer, la coneguda peça musical 
Happy de Pharrell Williams. 
“Ballem de cine” va ser el títol 
de la representació que van 
oferir els alumnes de quart 
que van ballar diferents can·
çons de pel·lícules molt co·
negudes. Els nois i noies de 
cinquè van ballar Timber de 
Pitbull i Kesha i els de sisè van 
tancar la representació amb 
Adrenalina de Jennifer López 
i Ricky Martin. 
Tot seguit, es van lliurar unes 

orles als alumnes de sisè que 
el curs vinent ja no aniran al 
centre poblatà i els pares els 
van obsequiar amb una sa·
marreta de record dels anys 
que han passat a l’escola. 
A continuació, els nens i ne·
nes de sisè van fer un detall 
als mestres que havien tingut 
des de P3 i van obsequiar el 
col·legi amb una fotografia. 
Després d’aquests reconeixe·
ments, l’AMPA va sortejar dife·
rents regals i va regalar a cada 
alumne una ampolla d’aigua i 
una carmanyola.
La festa va continuar a l’esco·
la. Al gimnàs es va projectar un 
audiovisual del pas dels alum·
nes de sisè pel centre educa·
tiu i al pati es va fer un sopar, 
al qual van assistir més de 400 
persones. Durant l’àpat, hi va 
haver inflables i jocs de cuca·
nya per a la quitxalla i després 
es va fer un flashmob de la 
cançó I’m a freak d’Enrique 
Iglesias. La festa va continu·

Els alumnes de l’escola Maria Borés de la Pobla 
de Claramunt s’acomiaden del curs 2013-2014

ar amb l’actuació d’un grup 
de música i es va acabar amb 
una discomòbil.

Cursa espartana, l’últim dia 
de classe
El divendres 20 de juny, úl·
tim dia del curs 2013·2014 al 
matí, els alumnes participa·
ran en una cursa espartana 
en què hauran de superar di·
versos obstacles per posar a 
prova la resistència, la força i 
l’habilitat però sobretot la ca·
pacitat de riure. Després de la 
cursa, els nens i nenes de ci·
cle infantil prendran una dutxa 
fresca i la resta de cicles faran 
una guerra d’aigua.
A més d’aquesta activitat, els 
estudiants esmorzaran, des·
cobriran detalls sobre la vida 
dels espartans i s’inventaran 
un crit de guerra. Per tancar el 
curs d’una manera refrescant, 
es repartirà un gelat a cada 
alumne.

El dia 21 de maig l’Arlet ha 
complert 4 anys, i el

 dia 21 de juny la Bruna 
compleix el seu 1r any
Dir-vos que us estimem 

molt i donar-vos les gràcies 
per tots i cada un dels 

moments compartits amb 
vosaltres com la vostra festa 

celebrada fa uns dies.
Heu de saber que sou la 
alegria de tota la família.
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Anoia Sud  

PIERA / LA VEU

Diumenge es van inaugurar 
les obres de remodelació del 
Camí Romeu i la nova àrea 
de pícnic de Sant Jordi, sota 
el testimoniatge de molts pie-
rencs que després van gaudir 
d’un esmorzar popular. 
La inauguració de les obres de 
millora del Camí Romeu es va 
desenvolupar en un dia pro-
tagonitzat per actes diversos, 
com van ser el tret de sortida 
de la venda del préssec al 
mercat de la fruita dolça i de la 
celebració del Festival de fi de 
curs de les activitats que ofer-
ta la piscina municipal durant 
l’any.
L’acte va començar amb la 
tallada de la cinta inaugural, 
repartida entre un gran nom-
bre d’assistents, seguida dels 
parlaments de Jordi Madrid, 
1r tinent d’alcalde i regidor de 
Serveis Territorials, que va po-
sar especial èmfasi en el seu 
discurs dient que «aquestes 
obres no són d’un equip de 
govern sinó que són del muni-
cipi, sempre han comptat amb 
el suport de tots els partits»; a 
més, va afegir que «el projecte 
ha afectat molts veïns, als qui 
agraïm la paciència; són unes 
obres que s’han desenvolupat 
de forma transversal».
En segon lloc, la intervenció 
del 2n tinent d’alcalde, Josep 
Llopart, va deixar clar que 
«aquests dos quilòmetres de 
llarg uneixen Piera amb els 
barris de Sant Jordi, La Grua, 
Can Bonastre i Can Clara-
munt d’una manera saluda-

ble». També va voler donar 
les gràcies d’una manera molt 
especial a tots els propieta-
ris afectats per les obres del 
camí Romeu, «per la seva 
comprensió i predisposició, 
a l’hora d’arribar a una bona 
entesa». Llopart també va fer 
referència a un altre projecte 
que s’inaugurava aquest dia, 
el pícnic de Sant Jordi, dient 
que «coneixedors dels can-
vis d’hàbits de les persones, 
aquest és també un espai po-
livalent i de trobada per a tot-
hom. Amb aquest nou espai, 
l’Ajuntament amplia les zones 
de lleure del municipi i fomen-
ta la bona convivència entre 
els vilatans».
Va prendre l’última paraula 
l’alcalde de Piera, Jaume S. 
Guixà, que amb gran sentit de 
l’humor va dir: «Després del 
que ja s’ha dit, a mi em toca 
fer de dolent», una frase que 
servia per increpar la gent que 

no té cura de l’entorn, perquè 
contribueixi a respectar unes 
instal·lacions que ha d’utilit-
zar tothom qui ho vulgui en 
les millors condicions possi-
bles i que, per fer-ho, cal que 
els usuaris les mantinguin en 
bon estat. Les seves paraules 
van expressar el compromís 
d’instal·lar uns bancs perquè 
«els qui passegen per aques-
ta via puguin descansar i ad-
mirar les vistes que tenim de 
la muntanya de Montserrat».
Al final, el mateix alcalde va 
convidar els assistents a gau-
dir d’una botifarrada que, si 
bé, al principi el foc que les ha-
via de coure es resistia, des-
prés van resultar d’allò més 
saboroses.
Des de l’Ajuntament s’espera 
que aquest sigui un projecte 
d’èxit i pugui donar pas a no-
ves iniciatives d’aquest tipus, 
al mateix temps que anima la 
població a fer-ne ús.

Inaugurades les obres del Camí Romeu de Piera

PIERA / LA VEU

El passat diumenge, la Piscina 
de Piera va fer el festival d’ac-
tivitats infantils, amb l’exhibi-
ció de les diferents activitats 
i disciplines que oferta aquest 
equipament. 
El diumenge 15, el Pavelló 
Poliesportiu El Prat va acollir 
el festival de les activitats in-
fantils de la Piscina de Piera, 
amb mostra de les disciplines 
que ha ofert la Piscina aquest 

curs: dansa-jazz, gimnàstica 
rítmica, aeròbic, hip-hop i ca-
poeira.
L’acte, presentat per la direc-
tora de les activitats dirigides 
Natàlia Altés, va ser tot un 
èxit de públic i de participació. 
Les actuacions es van repartir 
en dues parts: en una prime-
ra van actuar les alumnes de 
gimnàstica rítmica, dirigides 
per Maritxell Vallès, dansa 
jazz, dirigides per Anna Mo-
lla, i capoeira, amb un nodrit 

Festival de la piscina de Piera

grup de participants. A la se-
gona part va ser el torn dels 
integrants del grup de hip-hop, 
dirigits per Carlos Vázquez, 
dansa-jazz i aeròbic, dirigits 
per Anna Molla.
Finalment, la regidora d’Es-
ports, Maite Guzmán, va fer 
l’entrega de medalles en re-
coneixement a la participació i 
l’esforç de tots els participants 
a les activitats, i d’un ram de 
flors als responsables de les 
activitats d’aquest curs.

PIERA / LA VEU

El diumenge 15 de juny, el 
mercat de la fruita dolça va 
oferir la primera jornada de la 
tercera temporada, amb molt 
bona acceptació. El mercat, 
organitzat per les regidories 
de Salut i de Comerç, es va 
iniciar amb l’objectiu de pro-
mocionar la fruita dolça de Pi-
era, d’una qualitat i caracterís-
tiques pròpies i que la fan molt 
saludable pel lloc on es con-
rea. Tot i que hi ha gent que 
el coneix ara, en les passades 
edicions ja s’ha fidelitzat mol-
ta gent que espera comprar el 
producte de proximitat.
Com ja és habitual, el mercat 
s’ubica al costat de la rotonda 
on actualment s’està cons-
truint el nou edifici del Centre 

d’Atenció Primària i compta 
amb una desena de produc-
tors que exposen els seus pro-
ductes, préssec de la Fortesa i 
altres fruites dolces del nostre 
municipi, collits i portats direc-
tament de l’arbre.
El mercat tindrà continuïtat al 
llarg dels mesos estivals i es 
farà tots els diumenges, fins 
al 14 de setembre, de 9 a 14 
hores, a la rotonda de l’avin-
guda de la carretera d’Iguala-
da. En la jornada del passat 
diumenge, es van fer activitats 
simultànies, com la ballada de 
sardanes de l’Agrupació Sar-
danista de Piera, el programa 
previst per a aquesta nova 
temporada i un inflable per a 
entretenir el més petits.

Bon inici del mercat 
de la fruita dolça

PIERA / LA VEU

«Catalunya viu avui una situ-
ació d’emergència social, per 
l’augment de l’atur i la pèrdua 
de l’habitatge, l’increment de 
les desigualtats i l’augment de 
la pobresa.»
D’aquesta manera comença-
va la moció que el Ple de la 
Corporació pierenca va apro-
var el 29 de maig de 2013, 
sol·licitant l’aprovació d’una 
llei pel mínim vital de les per-
sones.
Gràcies al suport dels pie-
rencs i al d’altres 37 ajunta-
ments, que també van aprovar 
aquesta moció, al costat de 
121.191 signatures recollides 
i la col·laboració de més de 
60 entitats i organitzacions 
socials, cíviques i polítiques, 
aquest projecte de llei ja ha 
iniciat la seva tramitació per la 
via d’urgència al Parlament de 
Catalunya.

Des de la comissió promotora 
ILP Renda Garantida de Ciu-
tadania, es vol expressar el 
suport de tothom amb la ce-
lebració de la Setmana de la 
Dignitat, que se celebrarà del 
23 al 28 de juny sota lemes 
com “Per una Catalunya sen-
se atur, pobresa i desigualtat”, 
“Renda garantida de ciutada-
nia, ja!” i “Rescatem les perso-
nes”.
Durant aquesta setmana, les 
entitats que col·laboren en 
aquesta campanya desenvo-
luparan diverses iniciatives de 
sensibilització i mobilització 
ciutadana que es faran públi-
ques. L’Ajuntament de Piera 
també col·labora en la divulga-
ció mediàtica de la crida gene-
ral i del programa d’activitats, 
facilitant l’accés directe a tota 
aquesta informació a www.vi-
ladepiera.cat.

Suport pierenc a la 
Setmana de la Dignitat
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El passat  dimarts al Casal de 
Carme, l’espai de  trobada de 
la gent gran, va dur a terme 
una activitat ben plaent al pa-
ladar.
La Sandra, coneguda també 
com “La pastisera del Mas”, 

va tenir la gentilesa d’oferir un 
taller de coques de vidre a les 
assitents, acompanyada d’un 
esplèndid tast.
Una recepta senzilla, pel que 
fa als ingredients, però que de 
ben segur que garanteix un 
bon berenar o sobretaula.

La gent gran de Carme s’endolceix

ORPÍ / LA VEU

La revetlla de Sant Joan ja 
és aquí i Orpí es prepara per 
celebrar-la. S’espera la Fla-
ma del Canigó cap a quarts 
de deu del vespre provinent 
primer d’Igualada i després 
de Carme, portada pels nens i 
nenes del municipi, i la lectura 
del manifest. L’organització és 
a càrrec de la comissió de fes-
tes d’Orpí,que oferirà un sopar 
popular consistent en amanida 
de Sant Joan,  Mar i Muntanya 
(pollastre amb gambes), pa, 

vi, aigua, coca de Sant Joan, 
cava, cafè i gotes. El preu per 
adult serà de 13€ i el preu 
infantil ( fins a 12 anys ), de 
5€. Després de sopar, bingo 
popular i música amb DJ Molí 
Vell i DJ Pepe fins a la mati-
nada. I de 1:30h-2:30g Happy 
Hour amb combinats a 3€. 
Reserves: per e-mail a festes.
orpi@gmail.com via missatge 
al facebook de Festes Orpí 
o als telèfons 633.36.73.22 / 
650.72.28.49. Les reserves 
es poden fer fins el dia 20 de 
juny, places limitades.

Revetlla de Sant Joan a Orpí

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte s’obre la tem-
porada de bany a la Piscina 
Blava de Capellades, amb 
dues jornades de portes ober-
tes.
Així, aquest dissabte i diumen-
ge tothom qui vulgui podrà en-
trar gratuïtament a estrenar la 
temporada de Piscina. Fins 
al 17 d’agost s’obrirà cada 
dia d’11 a 20 hores i partir 
d’aquest dia, fins a l’11 de se-
tembre, es tancarà a les 7 de 
la tarda.
Els preus dels abonaments i 
les entrades es poden con-
sultar al web de l’Ajuntament, 
www.capellades.cat
Per fer els abonaments, a par-
tir del 23 de juny, cal portar una 
fotocòpia del DNI, una fotogra-

fia recent i el resguard del pa-
gament, a la Piscina. Aquest 
ingrés es pot fer a la mateixa 
Piscina, pagant amb targeta, 
o bé a l’oficina de Caixa Bank 
“La Caixa” de Capellades, al 

compte de l’Ajuntament.
Aquest estiu durant el mes 
de juliol també es farà, com a 
les edicions anteriors, els cur-
sets de natació i les classes 
d’aquagim.

Cap de setmana de portes obertes a la 
Piscina Blava de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Avui divendres s’inaugura, al 
Museu Molí Paperer, l’exposi-
ció PapelPared de Francisco-
Hugo Freda i Pedro Roth.
Es tracta d’una mostra de di-
buix de dos artistes argentins 
amb una llarga història d’amor 
amb el paper.
La inauguració, que serà a 
les 7 de la tarda, anirà acom-
panyada d’un col.loqui sobre 
“Art i Psicoanàlisi: entorn del 

real inèdit: matèria i escriptu-
ra”, que comptarà amb la par-
ticipació de la psicoanalista 
Magda Bosch, de Francisco-
Hugo Freda, psicoanalista i 
artista plàstic, de Pedro Roth, 

“Papelpared”, nova exposició al Museu Molí 
Paperer

fotògraf i artista plàstic i de 
Victòria Rabal, artista i direc-
tora del Museu Molí Paperer 
de Capellades. La taula serà 
coordinada per Xavier Esqué, 
psicoanalista.

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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Tot és a punt a Capellades per 
celebrar les Festes del Carrer. 
LA Comissió de Festes del 
Carrer ha previst començar la 
festa tal i com és costum dels 
darrers anys amb el tradicio-
nal pregó.
En aquest 2014 s’ha triat l’Es-
bart Dansot,  que començarà 
a les nou del vespre després 
que la cercavila amb Gegants, 
Capgrossos i el Grup Molta 
Xamba porti la gent des de la 
plaça Àngel Guimerà fins la 
plaça Verdaguer.
En aquesta edició la Comissió 
també mantindrà la festa in-
fantil, que es farà el diumenge 
22 de juny, a les 6 de la tarda 
a la mateixa plaça Verdaguer.
La novetat més destacada 
d’aquest 2014 ve donada per 
la coincidència entre la revet-
lla de Sant Joan i les Festes 
del Carrer. Així, dilluns, des-
prés de fer la festa normal 
del Barri del Ruc, començarà 
l’animació amb una propos-
ta doble. D’una banda, sopar 
a la Piscina Blava i de l’altra 

banda, Revetlla de Sant Joan.
 més menuts, que en parella 
s’encarreguen d’anar a portar 
la panera, des del barri fins 
a l’església. Després que el 
mossèn els beneeixi el tortell 
es torna en cercavila fins la 
sortida, amb l’animació de la 
Banda de l’Escola de Música 
que posa l’animació en viu. 
Darrera, van les organitzado-
res que porten els coves grans 

amb els tortells que després 
es repartiran per les cases.
A la tarda, les parelles es tor-
nen a trobar per anar a ballar. 
Primer ho fan els petits, a la 
plaça més gran del seu barri, 
mentre la banda toca. Després 
els joves i els grans ballen el 
tradicional Ball Pla, que han 
repassat cada any a l’escola 
per tenir-lo ben fresc. Segui-
dament tota la corrua de gent, 

cada dia, es desplaça fins a la 
Piscina, on es repeteixen els 
balls. Quan acaba tothom de 
ballar l’orquestra posa música 
per animar a passar una bona 
estona.
El sopar, a 15 euros, està or-
ganitzat pel Bar Nou Ànge-
la, que aquest estiu portarà 
també el Bar de la Piscina. El 
menú proposa de primer as-
sortit d’embotits i formatges; 
de segon botifarra de Calaf 
amb patates i all i oli; postres 
amb sorbet i coca de Sant 
Joan; aigua, vi i cava. Les re-
serves es poden fer fins al dia 
22, trucant al 603.52.22.74, 
demanant per Xavi.
La revetlla de Sant Joan, or-
ganitzada per la mateixa Co-
missió de Festes del Carrer, 
proposa celebrar, amb entra-
da gratuïta, la revetlla de Sant 
Joan amb l’animació del grup 
Quartz, que és el mateix que 
amenitzarà les festes.
Les Festes del Carrer repeti-
ran l’esquema de cada any. Al 
matí es porta la panera a cada 
barri, a partir de dos quarts de 
dotze.

Tot a punt per a una nova edició de les Festes del Carrer de 
Capellades i per celebrar Sant Joan

A la tarda, Treure Ball a les 
vuit del vespre. Dissabte, Ble-
des; dilluns, Ruc; dimarts, Ge-
gant; dimecres, Ninot i dijous, 
Places.

Primer Concurs Fotogràfic 
de les Festes del Carrer
Des de la Biblioteca El Safa-
reig s’ha organitzat per prime-
ra vegada el Concurs Fotogrà-
fic de les Festes del Carrer. 
S’hi poden presentar una mà-
xim de 2 fotografies per parti-
cipant, en color, en format de 
18x24, sobre un fons de car-
tró ploma de 5 mm.  El tema 
d’aquestes imatges ha de ser 
les Festes del Carrer 2014.
Els treballs es podran entregar 
fins al 8 de juliol, a les 20 ho-
res, a la Biblioteca El Safareig. 
El Jurat donarà els premis el 
divendres 11 de juliol. El gua-
nyador s’endurà l’abonament 
per la Piscina Blava i el segon 
un lot de llibres.
El dilluns 14 de juliol s’obrirà 
una exposició a la Biblioteca 
El Safareig amb les fotografies 
que hagin participat en aquest 
primer concurs fotogràfic.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest passat cap de setma-
na s’ha inaugurat a Casa Bas 
una mostra amb les pintures 
del capelladí Juan Sabuquillo.
A l’acte hi van assistir l’Alcalde 
de Capellades, Marcel·lí Mar-
torell, i el regidor de Promoció 
Econòmica, Juli Moreno.
Ara la mostra es pot visitar 
fins al 29 de juny els dissabtes 
i diumenges al matí de 12 a 14 
hores i la tarda de 7 a 9.

Exposició de pintures de Juan Sabuquillo a 
Casa Bas

CAPELLADES / LA VEU

Després de dos anys el dime-
cres 11 de juny es va celebrar 
una nova sessió del PARLEM 
AMB L’ALCALDE, acte obert a 
tota la ciutadania en el qual l’Al-
calde explica un conjunt de te-
mes i al finalitzar s’obre un torn 
obert de preguntes, respostes i 
diàleg.
En aquesta ocasió, l’Alcalde 
Marcel·lí Martorell va fer una 
exposició basada en tres grans 
blocs; la situació financera ac-
tual de l’Ajuntament, la política 
fiscal a Capellades i, en tercer 
lloc, el projectes i obres acaba-
des i projectades a realitzar en 
els propers mesos.
Respecte a la situació de les 
finances locals, l’Alcalde va 
ressaltar l’esforç que s’ha fet en 
els darrers anys gràcies al qual 
s’ha reduït el deute de l’Ajunta-
ment a la meitat i s’ha guanyat 
la confiança dels proveïdors pel 
fet de pagar per sota dels sei-
xanta dies.
En aquest sentit, el deute ha 
evolucionat d’estar per sobre 
el 127% l’any 2010 a un actual 
67% i preveient que a finals de 
2014 serà poc més d’un 61%.  
I després de demorar els pa-
gaments a mesos o anys, s’ha 
aconseguit pagar per sobre 

dels 30 dies.
Al llarg de l’exposició es va fer 
un repàs dels principals impos-
tos i taxes, posant de relleu que 
a Capellades no hi ha una pres-
sió fiscal alta; doncs exemples 
com l’IBI, l’aigua o l’escola bres-
sol estant per sota la mitjana de 
les tarifes del país.
I per altra banda, va posar de 
relleu els bons resultats d’apli-
car de manera justa i sense in-
crementar el preu de la taxa del 
gual. En aquest sentit, Martorell 
va manifestar la voluntat de se-
guir en la mateixa línia.
Finalment, es van explicar els 
projectes i obres realitzades i 
per realitzar les quals suposen 
un volum considerable d’inver-
sió en el període 2010 – 2014 
tenint en compte les dificultats 
de recursos.
Va destacar els ja fets; cemen-
tiri, bar piscina, teulada Ajunta-
ment, residència, nous lavabos  
de les escoles, edifici serveis 
parc prehistòric, passos elevats 
o d’altres immediats com el so-
breeixidor de la Ronda Capelló 
que evitarà les inundacions a 
un bon nombre d’habitatges,  la 
teulada de l’escola, els nous ac-
cessos al Camp d’Esports, etc,
En acabar es va fer un torn 
obert de paraules.

La gestió de l’equip de govern 
redueix l’endeutament de 
l’Ajuntament de Capellades

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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Des de l’ajuntament del Bruc, 
i amb el seu alcalde Carles 
Castro al capdavant, s’ha 
aconseguit consolidar i donar 
prestigi a la Festa del Timba-
ler. Per donar suport a l’alcal-
de Carles Castro, van assistir 
a la festa el Conseller Felip 
Puig i el President Comarcal 
de CDC – Anoia, Jordi Torra.
Des de Convergència volem 
destacar l’esforç que s’ha 
fet des del govern actual del 
Bruc, i més en uns moments 
que tot és difícil de realitzar, 
pensant sempre en la crisi. 
Per això és important posar 
en valor la feina d’un alcalde i 
el seu equip, per mantenir les 
tradicions, al mateix temps 
que es gestiona una alcaldia, 
intentant fer sempre el que 
es creu millor pel conjunt de 
la societat, malgrat la falta de 
comprensió que de vegades 
es troba en tota acció nova, 
però necessària, per mante-
nir-se i renovar-se, fent que 
cada municipi sigui capaç de 
millorar amb una visió amplia 
i de futur.     
En aquests nous temps que 
la societat està vivint, cal cer-
car i potenciar qualsevol pro-
jecta que pugui aportar valor 
en cadascun dels nostres 

municipis, en el Bruc un d’im-
portant ha estat la Festa del 
Timbaler. 
La nostra comarca té uns va-
lors de cara al turisme que cal 
potenciar en tots els racons, 
per tal de trobar un valor  afe-
git per aixecar l’economia 
local afavorint el comerç, la 
industria, etc.
També cal donar valor a la 
gestió que el Bruc fa aprofi-
tant qualsevol possibilitat del 
municipi per poder ser més 
autosuficient econòmicament 
parlant. Remarcant que es 
prioritza la despesa social i 
l’estat de benestar, doncs el 
Govern de l’Estat està fent les 

La Festa del Timbaler del Bruc ha 
quedat totalment consolidada

transferències mínimes en-
vers Catalunya, ofegant cada 
vegada més les possibilitats 
de tirar el país endavant. 
I més ara que hem d’anar per 
totes per defensar el Dret a 
Decidir i defensar la llibertat 
del nostre país, primer amb 
el Dret a la consulta i després 
per l’Estat propi, recordant 
que l’alcalde del Bruc també 
ha adquirit les seves pròpies 
responsabilitats.
Sense errors i amb respecte, 
afrontant els atacs del Govern 
Espanyol. Cal fer-ho amb il-
lusió, ja que entre tots podem 
construir un nou i millor país.  

Diumenge es van lliurar els premis als Jocs Florals del Bruc
EL BRUC / LA VEU

Diumenge passat va tenir lloc 
l’acte per conèixer el veredicte 
de la tercera edició dels Jocs 
Florals del Bruc, un acte en 
què poesia i  música varen ser 
els protagonistes, juntament 
amb els artistes, petits i grans, 
que van participar en aquesta 
edició.
Es va comptar amb la presèn-
cia de l’actriu Sílvia Bel, que 
va recitar diferents fragments 
de poemes d’Emili Pascual i 
Amigó, i de l’escriptor Joan 
Llongueres. El grup de cam-
bra de l’escola de música i 
dansa d’Esparreguera van 
oferir diferents peces musicals 
per flauta, oboè i piano, sota 
la direcció de Miquel Duran. 
L’acte, presentat pel periodista 
local Jordi Plans, va comptar 
amb la presència de l’alcalde 
i regidor de cultura, Carles 
Castro, qui va lliurar els pre-
mis als guanyadors i un detall 
als participants, així com als 
membres del jurat que hi han 
col·laborat. 
Els guanyadors d’aquesta 
edició varen ser: categoria 

benjamí d’il·lustració, Ariadna 
Estrada; categoria infantil de 
poesia, Nerea Baños, i cate-
goria d’adults, Enric Canela.
Els jocs florals, organitzats per 
la biblioteca municipal amb la 
col·laboració de la regidoria 
de cultura, pretenen tenir con-
tinuïtat i ser presents a l’agen-
da cultural del municipi amb 
el ferm compromís, també 
en l’àmbit cultural, per trobar 
nous talents i el desenvolupa-

ment de noves idees amb la 
protecció i difusió de les tradi-
cions populars en general i la 
bruquetana en particular. En 
aquest sentit, Castro va avan-
çar per noves convocatòries 
“formats més actuals, com la 
redacció de micro-contes, 
com si es tractes d’una piu-
lada amb limitació de 140 ca-
ràcters”, si més no, tot un nou 
repte.

Diumenge, Adrian Blanco 
oferirà un concert de piano als 
Hostalets

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Aquest diumenge, a les 7 de 
la tarda l’auditori de Cal Fi-
gueres, es podrà gaudir de’un 
concert de piano a càrrec del 
jove pianista Adrian Blanco. 
el concert és organitzat pels 
amics de la Música dels Hos-
talets de Pierola.
Adrian Blanco neix a Santa 
Coloma de Gramanet, Barce-
lona, el novembre de 1991. 
Inicia els estudis de piano a 
l’edat de 6 anys a l’Escola Mu-
nicipal de Música Can Roig i 
Torres.
Ha estat guardonat amb els 
primers premis als concur-
sos d’Interpretacó Musical del 

Conservatori Isaac Albéniz i 
Sant Anastasi de Lleida.
El passat juny va finalitzar la 
Superior de Música a l’Escola 
Superior de Música de Cata-
lunya amb el professor Pier-
re Réach, obtenint Matrícula 
d’Honor al Projecte Final de 
Carrera.
Actualment i, després de fina-
litzar una campanya de micro-
mecenatge on han col·laborat 
més de tres-centes persones, 
iniciarà els estudis de Màster 
en Interpretació de la Música 
Contemporània a la Manhat-
tan School of Music de Nova 
York amb el professor Anthony 
de Mare.

FOTOS: Carmel·la Planell
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El passat diumenge 15 de 
juny, els calafins Nil Solsona 
Bonastre (7 anys) i Paula Ri-
poll Salsench (6 anys), van 
representar el nostre municipi 
en una nova edició de FirAno-
ia. 
Els petits prenien el relleu 
a Roger Tió Ferrer i Jessica 
Sánchez Gibert, hereu i pu-
billa de l’any anterior. El Nil i 
la Paula, acompanyats de les 
seves famílies, van participar 
en els diversos actes matinals 
de FirAnoia, juntament amb 
totes les altres parelletes de 

L’hereuet i la pubilleta de Calaf, presents 
a FirAnoia

IGUALADA / LA VEU

El proper dilluns 23 de juny els 
Països Catalans celebren la 
festivitat de Sant Joan, nit de 
sopars, música i petards, sem-
pre al voltant de les tradicio-
nals fogueres. Enguany a Ca-
laf l’Ajuntament i els Escoltes 
preparen de manera conjunta 
una revetlla que tindrà lloc a la 
plaça dels Arbres, i a la qual 
són convidats tots els veïns i 
veïnes. Els actes començaran 
a les 19.00 h amb l’arribada 
de la Flama del Canigó per 
part dels ciclistes de BikeCa-
laf.Cat, seguida de la lectura 
del Manifest de Sant Joan. 
Cap a les 21.00 h és previst 
que s’encenguin les diverses 

fogueres que s’hagin inscrit 
al concurs (hi ha temps fins 
el 20 de juny, a les oficines de 
l’Ajuntament), i a les 21.30 h 
començarà a la mateixa plaça 
dels Arbres el sopar popular. 
Els tiquets costaran només 8 
euros i s’hauran d’adquirir an-
ticipadament al Forn de Pa 
Fitó, a Cal Gatells, a l’Oficina 
de Turisme o a les oficines de 
l’Ajuntament de Calaf.
Després del sopar, a les 22.30 
h, tindrà lloc el concert del 
grup Gebrats; després, a les 
23.30 h, hi haurà ball amb Pep 
i M. José. La nit continuarà 
amb DJ Èric López i els DJ de 
MDF, que allargaran la festa 
fins ben entrada la matinada. 

Ajuntament i Escoltes preparen 
conjuntament la revetlla de 
Sant Joan a Calaf

CALAF / JOSEP M. SOLÀ

Organitzat pel Club de lectura 
i la Biblioteca de Calaf, i amb 
l’ajut dels amics Josep Hu-
guet i Montserrat Solà (i la col·
laboració de la Institució de les 
Lletres Catalanes “Lletres en 
viu”), vàrem poder gaudir de 
la presència i de les paraules 
del primer novel·lista del nostre 
país, Jaume Cabré, en ocasió 
de la lectura de la seva darrera 
i genial novel·la, “Jo confesso” 
(2011). 
L’acte va tenir lloc el passat di-
mecres 11 de juny, a la Biblio-
teca de Calaf, a les 19 hores. 
Davant d’una assistència d’una 
cinquantena de persones, i 
després de la presentació a 

càrrec del director de l’institut 
Alexandre de Riquer, Miquel 
Àngel Campos, l’escriptor anà 
desgranant, durant dues hores, 

Jaume Cabré  va ser a la Biblioteca de Calaf

l’origen, la gestació i el procés 
d’escriptura de la seva última 
novel·la davant d’un públic cada 
cop més hipnotitzat i agraït.

PIERA / LA VEU

Des de mitjans de juny, els pri-
mers gegants de Piera, Jaume 
i Elisenda, romanen exposats a 
l’entrada del Teatre Foment, per 
tal que la població en conegui la 
història i la de la colla dels Eixe-
rits Geganters de la Vila. 
El 1988 es va resoldre la ins-
tància presentada per un grup 
de vilatans a l’Ajuntament, en 
què demanaven compromís 
en l’ajuda de disposar d’uns 
gegants a la Vila. Com que 
els fons per fer·ho es preveien 
escassos, i la Colla dels Eixe-
rits tot just acabava de formar·
se, es van crear uns títols de 
propietat que van ser adquirits 
pels vilatans (avui en diuen mi-
cromecenatge o Verkami). Els 
títols de 1.000 pessetes van 
donar el seu fruit i així, després 
de formar·se la colla i de quatre 
anys de construcció, ens tro-
bem al 9 de setembre de 1995 
moment en què es va organit-
zar el bateig dels Gegants de 
Piera, amb la primera trobada i 
tenint com a padrins Masquefa 

i Vallbona d’Anoia. Llavors, com 
avui, es va retre homenatge a 
tots els que van fer possible que 
es construïssin aquestes prime-
res figures: als artistes (Marta 
Grífol i Josep Mata) a les mo-
distes (Paquita Valls, Montser-
rat Perelló i Teresa Guixà) als 
fusters, ferreteries i ajudants 
(Jordi Fuster, Guarro SL, Josep 
Guarro, Ferreteria Rafecas, Llu-
ís Vallès, Enric Grífol, Francesc 
Garcia i Eva Aguilar).
L’any 2001 aquests gegants de 
la colla van ser substituïts per 
uns de nous fets de fibra de 
vidre. Amb el guiatge de la Do-
lors Sans es van substituir, de 
cintura en amunt, tot mantenint·
ne l’estructura i roba originals. 
Aquest canvi va ser degut al de-
teriorament durant els primers 7 
anys; a més, el canvi comporta-
va una reducció de pes que en 
millorava el transport i el ball. 
Els tors originals són els que 
ara estan al passadís de l’entra-
da del Teatre Foment, junt amb 
els vestits originals, ja que els 
vestits es van canviar, per raó 

Exposició permanent dels gegants de Piera

la comarca. Enguany la Fira 
ha experimentat un important 

canvi, en passar del mes de 
setembre al mes de juny.

de l’envelliment, l’any 2011.
La colla dels Eixerits Geganters 
de la Vila de Piera agraeix pri-
mer a tots els caps de colla que 
han fet que avui sigui possible 
disposar d’aquestes figures 
com a part de la cultura d’un po-
ble, per ordre: 1r i 3r Francesc 
Garcia, 2n Lluís Ardèvol, 4tes 
Maria Eugènia Udivert i Maria 
Granados, 5è Albert Domingo. 
Així mateix, agraeixen també, 
de manera especial, l’atenció 
rebuda pel regidor de cultura, 
Josep M. Rosell, per escoltar·
los, i més important encara, per 
actuar i fer que aquesta inicia-
tiva sigui una realitat. L’agra-
ïment és extensible també a 
l’Ajuntament i a tots els qui han 
col·laborat a fer·ho possible. 
Avui, els gegants de la colla fets 
i gaudits per la gent de la Vila 
de Piera, s’estan en un espai 
accessible on la seva presència 
no passa desapercebuda, ben 
al contrari, ajuden a fer del te-
atre un lloc més romàntic i aco-
llidor, recordant l’esplendor de 
l’època en què es va construir.

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52
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.........................................
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Nom: 
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Telèfon:
Mail:
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La música i els sons dels Pa-
ïsos Catalans, Euskadi i l’Est 
d’Europa seran els protagonis-
tes dissabte a la nit a Calaf, en 
la 23a edició del desFOLCa’t! 
El Festival de Música Popular 
de Calaf i l’Alta Segarra arriba 
carregat de propostes durant 
tota la jornada (bastoners, es-
pectacle infantil, vermut-folk, 
concurs de cançó improvisa-
da...), i culminarà en una gran 
nit de concerts.
Just després de la botifarrada 
que tindrà lloc a les 21.00 h a 
la plaça dels Arbres, engegarà 
al mateix espai la Mostra de 
Solistes, amb l’actuació d’ar-
tistes i grups dels Països Ca-
talans. Les veus de les Krre-
gades de Romanços (Ponent) 
captivaran el públic assistent 
amb la seva vitalitat i el seu 
repertori basat en peces popu-
lars i romanços. Després, els 
vallesans Assabè oferiran el 
seu espectacle basat en la so-
noritat de la música gitana i ju-
eva dels països de l’Est d’Eu-
ropa. Dues veus (en català!), 
un acordió diatònic i un saxo, 
i unes potents bases electrò-
niques, faran que ningú que 
ho escolti sigui capaç de que-
dar-se quiet. L’alcoià Verdcel, 
amb gairebé 15 anys dalt dels 
escenaris, presentarà part del 
seu darrer treball ‘On està el 
lloc’, una sonoritat delicada 
per fer entendre un discurs cru 
alhora que positiu, poètic i di-
recte. Finalment, la cantautora 
de Juneda Meritxell Gené ens 
endinsarà en l’univers de la 
poesia de Màrius Torres, amb 
temes que connecten amb el 
poeta més espiritual, el que 
ens parla dels sentiments, les 
passions, l’art, el paisatge, la 
música, la nit i els somnis.
Tant bon punt acabi la Mos-
tra, a la mateixa plaça dels 
Arbres, els Amanida Folk en-
cetaran les actuacions de nit. 
El grup català fa més de deu 
anys que recorre els escena-
ris interpretant música d’arrel 
mediterrània. El seu llenguat-
ge és una síntesi de ritmes 
vigorosos, melodies sensuals 
i veus harmonioses, amb un 
eclecticisme que reflecteix la 
gran diversitat d’influències 
dels seus components i que 
de ben segur animarà més 
d’un a ballar. A les 24.00 h, 
al pub Skàndol, serà el  torn 
de l’autor, compositor i intèr-
pret occità Gigi de Nissa. Lo-
uis Pastorelli ha estat sempre 
una persona implicada en la 
vida social de la seva ciutat, i 
amb un gran interès en la seva 
història i en les seves tradici-

ons orals. A dia d’avui, Gigi de 
Nissa explora una faceta més 
íntima del seu repertori cantat: 
cròniques en occità i francès 

El desFOLCa’t! de Calaf convida a viure dissabte
una gran jornada de música popular i tradicional

de la quotidianitat, descripci-
ons de l’univers de Niça, amb 
unes sonoritats mediterrànies 
que li confereixen una calide-

sa i jovialitat inconfusiblement 
d’arran de mar. I d’Occitània 
cap al País Valencià, perquè 
els Trocamba Matanusca ac-
tuaran al Bar Canet a partir de 
la 1.00 h. Al ritme de música 
balcànica, klezmer i gypsy in-
terpreten tant cançons tradi-
cionals com versions d’altres 
bandes de l’est d’Europa, re-
pertori que garanteix la festa i 
la complicitat del públic al llarg 
de tot el concert. 

Trikitixa i noves sonoritats
Serà al voltant de la 1.30 h 
quan els bascos Korrontzi pu-
jaran a l’escenari de la plaça 
dels Arbres. El grup basa la 
seva línia de treball a dotar la 
música folk d’Euskal Herria, i 
als sons ancestrals i tradicio-
nals bascos, un punt de con-
temporaneïtat, però sempre 
dins l’àmbit de la música fona-
mentada en la trikitixa (acor-

dió diatònic basc). Korrontzi 
és música tradicional basca 
acompanyada per la tècnica 
actual amb l’ajuda i unió d’ins-
truments més moderns. El fi 
de festa anirà a càrrec dels 
Gose a la mateixa plaça dels 
Arbres i a partir de les 3.30 
h. Vinguda també d’Euskadi, 
la formació experimenta una 
forma diferent d’entendre la 
trikitixa, combinant-la amb 
elements que habitualment 
no estaven connectats amb 
aquest instrument per obtenir 
resultats sorprenents. Gose 
barreja la trikitixa amb el tecno 
més modern aconseguint rit-
mes tranquils, elegants i con-
tundents. Gose ha revolucio-
nat la cultura tradicional de la 
trikitixa basca i ha aconseguit 
fer-li un lloc a les pistes de ball 
més actuals. Una excel·lent 
manera de tancar la nit a bon 
ritme.

CALAF / LA VEU

L’església de Sant Jaume es 
va convertir en l’escenari per-
fecte per a la segona edició de 
la gala lírica Nessun Dorma, 
impulsada per l’establiment 
El Rebost de l’Ànima amb el 
suport de diverses empreses 
i institucions, entre les quals 
l’Ajuntament de Calaf. 
El concert va tenir lloc el pas-
sat dissabte 7 de juny i va aple-
gar un públic ben nombrós, 
que no es va voler perdre les 
actuacions del tenor Carlos 
Cosías, la soprano Rocío Mar-
tínez i el baix Stefano Palatchi, 
acompanyats del pianista Ma-
nuel J. Ruiz. Palatchi actuava 
per primera vegada a Calaf, 
de manera que el públic va po-

der gaudir de la magnífica veu 
d’un dels baixos de l’Estat es-
panyol més importants de les 
últimes dècades, que propera-
ment participarà al Festival de 
Peralada. 
La primera part del concert va 
estar dedicada a l’òpera, amb 
peces d’obres cèlebres com 
“La flauta màgica” de Mozart o 
“La Traviata” de Verdi. La se-
gona part va ser un homenat-
ge a la sarsuela, i va inclou-
re dues peces de la famosa 
“Cançó d’amor i de guerra” de 
Martínez Valls.
La vetllada, molt aplaudida, 
va cloure amb un càtering a 
la plaça Gran. Acompanyats 
pel bon temps i en un ambient 
distès, els presents van poder 

Gran acollida del 2n Nessun Dorma, la gala lírica de Calaf

conversar sobre el concert i 
compartir l’estona amb els ar-
tistes que hi van prendre part.
Des de l’organització es fa 
una valoració molt positiva 

del segon Nessun Dorma i de 
la bona acollida per part del 
públic, cosa que els anima a 
començar a treballar per a la 
tercera edició.
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El proper dia 22 de juny, a 
l’Observatori de Pujalt, es ce-
lebrarà el primer International 
Sun-Day, un gran esdeveni-
ment organitzat per el Grup 
Amateur de Meteorologia Es-
pacial GAME (grup d’inves-
tigació i divulgació científica 
de fenòmens solars i meteo-
rologia espacial) amb la col-
laboració d’AstroAnoia i l’Ob-
servatori de Pujalt.
El International Sun-Day és un 
esdeveniment que es celebra-
rà a 22 països de tot el món 
al mateix dia. L’acte que es 
celebrarà a Pujalt per part de 
GAME serà l’únic que es rea-
litzarà a Catalunya.
L’esdeveniment començarà a 
les 18 hores i acabarà a les 

23.30. Durant la tarda del diu-
menge 22, es faran diverses 
conferències, observacions 
solars, observacions astronò-
miques, recorreguts per un 
sistema solar a escala i molt 
més. Es recorda que tots els 
assistents tenen que portar el 
seu propi sopar.
A tots els assistents se’ls i en-
tregarà un petit obsequi.
Es necessari reservar plaça 
per poder assistir, per això es 
posa a disposició el telèfon del 
Observatori de Pujalt:  93 869 
80 22 o la web del esdeveni-
ment on trobaran més infor-
mació: http://internationalsun-
day.meteorologiaespacial.es
En cas de fer mal temps, es 
faran els actes igualment però 
les observacions seran substi-
tuïdes per altres activitats.

Primer International Sun-Day a 
l’Observatori de Pujalt

VECIANA / LA VEU

El municipi de Veciana gràcies 
a la seva gran extensió i rica 
història compta amb un bon 
nombre de construccions d’alt 
valor patrimonial, entre les 
quals hi destaquen les esglé-
sies romàniques de Sant Pere 
del Vim, Santa Maria de Veci-
ana o Sant Pere de Montfalcó 
el Gros.
Per tal de donar a conèixer 
aquest patrimoni tant desco-
negut i omplir-lo de música 
de cambra l’Ajuntament del 
municipi ha posat en marxa la 
iniciativa anomenada “Concert 
a l’església” amb la qual cada 
any s’organitzarà un concert 
en una església diferent.
El primer concert d’aquesta 
iniciativa tindrà lloc el proper 
diumenge dia 22 de juny a les 
19 hores a l’església de Sant 
Pere del Vim, del segle XI. El 

duet Sons exquisits, format 
per Edmon Bosch al violoncel 
i Albert Gàmez al piano i veu, 
oferiran al públic assistent el 
muntatge De Bach a Llach, 
amb el qual es podrà gaudir 

Diumenge, concert a l’església de Sant Pere 
del Vim

d’un recorregut musical que 
anirà des de peces de J.S. 
Bach fins a Lluís Llach, pas-
sant per temes de Paul Anka, 
Leonard Cohen, Frank Sinatra 
o John Lennon, entre altres.

CALAF / LA VEU

Una trentena de calafins i 
calafines van participar diu-
menge passat de l’excursió a 
Arbúcies que havia organitzat 
l’Ajuntament, per tal de veu-
re’n les famoses enramades 
i catifes de flors. La pluja va 
fer acte de presència durant 
la jornada però no va impedir 

que els visitants poguessin 
admirar l’espectacular decora-
ció floral i vegetal que omplia 
els carrers de la vila. Tot va 
sortir segons el previst i tant la 
visita com l’esmorzar i el dinar 
van anar d’allò més bé, fent 
que els participants ja tinguin 
ganes de repetir una sortida 
com aquesta.

De Calaf a Arbúcies per veure 
les tradicionals enramades

FOTO: Sebastià Bacardit

CALAF / LA VEU

El passat divendres 13 de 
juny el nostre municipi va ser 
escenari de la presentació de 
la campanya de la sega 2014, 
un operatiu de vigilància i de 
prevenció d’incendis forestals 
que abasta unes 250.00 hec-
tàrees situades principalment 
a Lleida, Tarragona i la Cata-
lunya Central.
Abans de l’acte de presenta-
ció, va tenir lloc a l’Ajuntament 
de Calaf una reunió prèvia 
presidida pel director general 
de Medi Natural i Biodiversi-
tat, Antoni Trasobares, i per 
l’alcalde en funcions del mu-
nicipi, Joan Caballol, a la qual 
van assistir diversos represen-
tants de la Generalitat, de les 

ADFs i dels diversos cossos 
de seguretat. En la trobada 
es va destacar la importància 
de coordinar tots els efectius 
que treballen en la prevenció 
d’incendis, cosa que permet 
minimitzar els riscos i ser més 
efectius en cas d’emergència.
Després, a l’esplanada de 
l’ermita de Sant Sebastià, es 
va concentrar el dispositiu de 
vigilància del Departament 
d’Agricultura —format per 
efectius del Cos d’Agents Ru-
rals, membres del grup Espe-
cial de Prevenció d’Incendis 
Forestals i representants de 
les Agrupacions de Defensa 
Forestal. 
La presentació va servir per 
explicar l’eficàcia d’aquest 
operatiu de prevenció d’incen-

Calaf acull per segona vegada la presentació 
de la campanya de la sega, de prevenció 
d’incendis forestals

dis activat durant de tempo-
rada de collita del cereal que 
es va posar en funcionament 
l’any 2011 i que està obtenint 
“uns resultats excel·lents”. En 
concret, l’any 2013 només es 
van produir 27 incendis agrí-
coles amb 25 hectàrees fores-
tals cremades. Segons el di-
rector general de Medi Natural 
i Biodiversitat, l’èxit de la cam-
panya recau sens dubte en la 
implicació de tots els agents 
“començant pels agricultors 
que han assumit la seva part 
de responsabilitat, assumint 
un codi de bones pràctiques i 
fent la seva feina amb el mà-
xim de cura, i que han reduït 
els incendis originats arran de 
la seva activitat”.



Àngel Viladoms, Pep Solé i Joan Ferrer, protagonistes 
anoiencs a la MotoGP del circuit de Catalunya
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Des de fa 23 anys, el Circuit 
de Catalunya, des de fa poc 
anomenat, de Barcelona-Ca-
talunya, s’hi disputa una pro-
va puntuable per al campionat 
del món de motociclisme de 
velocitat, actualment anome-
nat mundial MotoGP i en què 
any rere any són centenars els 
anoiencs que hi assisteixen.
I entre els anoiencs presents 
al majestuós circuit català, 
cal destacar que des de fa di-
versos anys l’actual alcalde 
d’Òdena Pep Solé és el Di-
rector de Carrera del mundial. 
Sens dubte el Pep és l’alcalde 
més ràcing de Catalunya.
Així com l’empresari Àngel Vi-
ladoms, que des de fa més de 
quaranta anys resideix a Igua-
lada, té un gran protagonisme 

món van ser els autèntics pro-
tagonistes de la màxima com-
petició de motociclisme de ve-
locitat de l’any a Catalunya.

Pep Solé l’alcalde més racing de Catalunya.
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Joan Ferrer i Àngel Viladoms.

doncs és l’actual president de 
la RFME. Cal destacar també 
la presència de l’igualadí Joan 
Ferrer, màxim dirigent estatal 
de la multinacional Castrol.

Van ser més de 92.000 els 
espectadors que van vibrar 
en aquest gran premi amb un 
vencedor català a cadascuna 
de les tres carreres, Marc Már-

quez a MotoGP, Tito Rabat a 
Moto2 i Àlex Márquez a Moto3, 
pilots que juntament amb els 
altres també participants ca-
talans i els vinguts d’arreu del 

L’atleta del CAI Edu Viles fa 10.29 en 100 m, i 
Ariadna Ramos firma nou rècord de triple salt
ATLETISME / REDACCIÓ/I. COSTA

Salamanca es converteix en 
una pista talismà per al me-
dionenc, on el passat dijous 
al vespre aconseguia marca 
personal en 100 m.ll. i la míni-
ma per participar als campio-
nats d’Europa del proper mes 
d’agost a Zurich.
En el decurs del trofeu inter-
nacional de Salamanca, l’at-
leta del Club Atlètic Igualada 
Petromiralles aconseguia una 
marca sensacional de 10”29 
s. en la prova de 100 m.ll., que 
significa millorar el seu anterior 
registre de 10”36 s. al Meeting 
italià di Gavardo, i aconseguir 
el bitllet per al campionat d’Eu-
ropa en la prova individual de 
l’hectòmetre, superant la míni-
ma de 10”30, i assolint un nou 
Rècord d’Igualada de la prova. 
Viles aconseguia la segona 
posició a la final, per darrere 
del portuguès Nascimiento, 
que vencia amb 10”26 s. Prè-
viament, en les semifinals, el 
plusmarquista nacional Angel 
David Rodríguez aconseguia 
uns espectaculars 10”19 s., 
millor marca espanyola de la 
temporada i a 5 centèsimes del 
seu propi rècord nacional de 
10”14 s. Així doncs tant Viles 
com Angel David Rodriguez, 
seran a la sortida dels 100m 
dels Europeus del proper mes 
d’agost a Zurich. 
Aquests 10”29, signifiquen 
quedar-se a tan sols 1 centè-

Edu Viles.

sima del rècord de Catalunya 
que està en poder de Jordi 
Mayoral, atleta olímpic i plus-
marquista català amb 10”28 s.
A l’acabar la carrera Viles co-
mentava estar molt content per 
la fita i complir l’objectiu de la 
mínima Europea, però que 
està convençut que pot millo-
rar el registre i atacar el rècord 
de Catalunya de 100 metres, 
ja que la carrera no va ser del 
tot perfecta i encara es poden 
millorar cosetes.
Amb l’objectiu de la mínima 
complert, ara Viles podrà cen-
trar-se amb molta més tranquil-
litat en aquests propers dos 
mesos de competicions. 
D’altra banda,  l’atleta del C.A. 
Igualada Petromiralles Ariad-
na Ramos, va assolir una molt 

destacada 6a. posició en la 
prova del triple salt, en el de-
curs del 1r. Campionat del Me-
diterrani, que es va dur a terme 
a la ciutat francesa d’Aubagne 
(Marsella) el passat cap de 
setmana, amb la participació 
dels atletes capdavanters de 
diversos països de l’àrea me-
diterrània.   
La vilanovina, que hi va parti-
cipar defensant els colors de 
la Selecció espanyola Sub-23, 
era 6a. en el triple salt amb un 
millor intent de 13,11 m. (vent + 
2,4 m/s.),  assolint amb 13,06 
m. un nou Rècord d’Igualada 
absolut aire lliure de la pro-
va, superant els 12,92 m. de 
la mateixa atleta a Palafrugell 
del passat 31 de maig, en una 
magnífica actuació.            

El CAI, tercer al campionat 
català Sub-20
ATLETISME / I. COSTA

Els  joves atletes de l’equip 
masculí  Sub-20 del C.A. Igua-
lada Petromiralles,  tingueren 
una brillant actuació a l’Estadi 
Municipal d’Atletisme de Cor-
nellà de Llobregat, al Campio-
nat de Catalunya Sub-20 aire 
lliure del passat dissabte al 
matí.
Els anoiencs assoliren una 
magnífica 3a. posició amb 92 
punts, que els donava el Bron-
ze en la competició guanyada 
per l’A.A. Catalunya, seguits 
del F.C.Barcelona, i en la que 
els atletes del CAI Petromira-
lles s’imposaven al Cornellà 
Atl., 4ts., a l’ISS Hospitalet, 
5ens. al Lleida U.A. 6ens. a 
l’Avinent Manresa, 7ens., i a la 
U.A. Terrassa, 8ens. 
Individualment cal ressaltar 
les victòries de Jordi Yoshinori 
Matsuoka en salt de llargada, 
amb 7,15 m., i  que era a més 
2n. en els 110 m. tanques, amb 
14”92, i de Marc Sànchez, gua-
nyador en el salt d’alçada, amb 
2,06 m., en brillants actuacions 
dels igualadins.
Cal ressaltar igualment les 
actuacions de Francesc Adrià 
Bertran, 2n. en llançament de 
javelina, amb 49,19 m., i 4t. 
en llançament del disc, amb 
35,78 m., de Guillem Carner, 
també 2.n. en els 800 m.llisos, 
amb 2’00”63, i d’Aleix Marín, 
2n. en triple salt amb 12,96 m., 
en grans actuacions dels ano-
iencs.

Els components del relleu de 
4 x 100 m. del CAI, assolien 
una molt destacada 3a. po-
sició amb l’equip format per 
Santi Ramos - Eduard Fàbre-
gas - Fran Martínez i Guillem 
Ordi, amb un registre de 45”08, 
i Rafael Hompanera era igual-
ment 3r. en els 1.500 m.ll. amb 
4’14”12.  
Els rellevistes de 4 x 400 m. 
del CAI, assolien la 5a. po-
sició amb l’equip format per 
Josep Oriol Bertran - Jaume 
Marín - Guillem Carner i Rafa-
el Hompanera, amb 3’39”33, i 
eren també 5ens. Jaume Ma-
rín  en 3.000 m. obstacles, amb 
11’40”72, Santi Ramos en els 
200 m.llisos, amb 24”42, i el 
debutant amb l’equip del CAI 
Gerard Claramunt en els 3.000 
m.ll. amb 10’09”37.  Martí Far-
rés era 5è. en pes, amb 11,13 
m., i a més era 8è. en martell, 
amb 25,81 m..
Albert Rovira era 6è. en 400 
m.ll., amb 54”42, mentre eren 
7ens. Fran Martínez en els 400 
m. tanques, amb 1’04”65, i el 
debutant Guillem Ordi en els 
100 m. llisos, amb 11”94. Jo-
sep Oriol Bertran era 7è. en 
salt de perxa, amb 3,00 m..
Cal ressaltar aquesta magnífi-
ca 3a. posició de l’equip mas-
culí del CAI Petromiralles, en 
la seva primera participació al 
Campionat Català Sub-20 a 
l’aire lliure a Cornellà de Llo-
bregat, i amb el debut d’alguns 
joves atletes.



El president Manel Burón amb el porter de l’IHC.

El porter vigatà Elagi Deitg continuarà 
a les files de l’Igualada HC
HOQUEI / REDACCIÓ

El porter Elagi Deitg ha signat 
la renovació del seu contracte. 
Deitg s’ha reunit, a les oficines 
del club, amb el president, Ma-
nel Burón i ha signat l’acord 
que el mantindrà a les files de 
l’Igualada una temporada més, 
fins el 30 de juny de 2015. 
El vigatà va arribar a l’IHC fa 
dues temporades en qualitat 
de cedit. Després d’una gran 
campanya i de no continuar 
com a jugador del Vic, l’Igua-
lada va decidir apostar nova-
ment per ell. Aquest any, en-
cara amb millors resultats, ha 
tornat a ser un dels jugadors 
més importants de l’equip.  
En les properes setmanes, 
l’Igualada farà efectives les 
renovacions de la resta de ju-
gadors del primer equip, ex-
ceptuant la d’Oriol Vives (nou 
jugador del Liceo), la de Pep 
Vilaseca (que jugarà al Burgui-
llos) i la de Ton Baliu (que en-
cara té contracte en vigor). 

L’OK Lliga tornarà 
el 20 de setembre
Aquell dia començarà la millor 

L’Igualada Femení HCP celebra 
la permanència a l’OK Lliga
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lliga d’hoquei del mon. Dissab-
te es va decidir el calendari 
de l’Ok Lliga que començarà 
el tercer cap de setmana de 
setembre i s’acabarà el 16 de 
maig del 2015. També s’ha 
confegit el calendari de la copa 
del rei (26, 27, 28 de febrer i 1 
de març del 2015) i de la Oklli-
ga femenina (comença el 8 de 
novembre i s’acabarà el 6 de 
juny) i de la Copa de la Reina 
(6-7-8 de març del 2015). Per 

cert que en la reunió de la FEP 
també s’ha decidit reduir de 10 
a 6 el nombre de targetes bla-
ves que comportaran la sanció 
d’un partit.
D’altra banda, Ton Baliu ja tre-
balla al CAR de Sant Cugat, i 
amb la concentració amb la 
selecció estatal que prepara 
el campionat d’Europa que es 
disputarà a Alcobendas del 14 
al 19 de juliol.

HOQUEI / REDACCIÓ

Les jugadores, l’afició i els 
membres de la direcció de 
l’Igualada Femení Hoquei Club 
Patins van celebrar la salvació 
a la màxima categoria amb un 
sopar al restaurant Scorpia el 
passat dissabte. 
El sopar va comptar amb la 
presència de jugadores, famili-
ars, l’entrenador, la direcció del 
club i també la regidora d’Es-
ports de l’Ajuntament d’Iguala-
da, Rosa Plassa, que va voler 
felicitar a les jugadores per la 
fita assolida. La trobada també 
va servir per desitjar una bona 
temporada 2014-15. De fet, el 
president del club, Salvador 
Gil, va brindar “pel què sóm, i 
pel què serem”. 

La victòria a Madrid en l’última 
jornada de Lliga va donar la 
permanència a l’equip igualadí, 
que s’assegura jugar una tem-
porada més a l’elit de l’hoquei 
femení. El club d’hoquei fe-
mení celebra així vint-i-quatre 
anys competint a la màxima 
categoria. 

Es presenta a Parcmotor un llibre sobre  Marc Márquez
MOTOR / REDACCIÓ

Demà dissabte 21 de juny a les 
12h del migdia es presentarà al 
Campus Motor Anoia el llibre 
“Actitud Marc Márquez” escrit 
pel periodista esportiu de Ca-
talunya Ràdio Damià Aguilar i 
publicat per Cossetània Edici-
ons.
El llibre recull testimonis d’una 
bona colla de personatges 
d’èxit que coneixen de prop 
Marc Márquez, com Àlex Cri-
villé, Kilian Jornet, Dani Pedro-
sa, Nani Roma o Laia Sanz, i 
tots ells expliquen quins són 

els secrets que han conver-
tit en líder al pilot de Cervera. 
L’autor del llibre, el periodista 
especialitzat en motor Damià 
Aguilar, explicarà les interiori-
tats del món del motor i quina 
és l’actitud de Marc Márquez 
davant de les competicions, ja 
que és l’encarregat de seguir-
lo a totes les curses com a en-
viat de Catalunya Ràdio.
L’acte, que és públic i obert a 
tothom, arriba en un moment 
molt oportú després que el 
passat cap de setmana Már-

PROMOCIÓ FINAL DE CURS!
casc i proteccions de regal (o descompte equivalent)

quez aconseguís el podi de 
Montmeló guanyant, per se-
tena vegada consecutiva, el 
Gran Premi en MotoGP de Ca-
talunya.
La presentació comptarà amb 
la presència de l’autor, que es-
tarà acompanyat pel President 
del Consell Comarcal de l’Ano-
ia Xavier Boquete i per David 
Zamora, del MotoClub Iguala-
da.
El Campus Motor Anoia és un 
equipament impulsat pel Con-
sell Comarcal de l’Anoia que 

va obrir les portes el passat 
mes de desembre a Castello-
lí, i en només cinc mesos ja ha 
realitzat diverses sessions de 
treball i formatives per empre-
ses com Seat i també ha cap-
tat l’atenció de primeres figures 
del motor com el  sotscampió 
del Dakar Jordi Viladoms, que 
va deixar la seva “rodera” a 
l’espai destinat als esportistes 
d’elit conegut com “la petjada 
del motor”.



Armand Monleón es va estrenar a Sardenya al mundial de Cross-C. Foto Jordi Vidal

Gimnaestrada d’Igualada
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Cent parelles a l’Open Fest Pàdel de Can Busqué
PÀDEL / REDACCIÓ

Fa alguns dies es va organitzar 
el I Open-Fest The Best Padel 
que va disputar-se a les instal-
lacions del CE Can Busqué, 
del 31 de maig al 7 de juny.
Les més de 100 parelles que 
han participat al torneig, ens 
han brindat una setmana molt 
intensa plena de partits, bon 
ambient i d’anècdotes, gaudint 
de bons e igualats partits, que 
en més d’una ocasió van deci-
dir-se al super tie break..
L’últim dia de competició van 
disputar-se la majoria de semi-
finals i finals.

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Dissabte es va celebrar al Pa-
velló de les Comes, la XXI gim-
naestrada d’Igualada, on hi van 
participar escoles i club d’arreu 
de la comarca, amb diferents 
modalitats gimnàstiques.
El Club Gimnàstic Aula va es-
tar un any més l’encarregat 
d’organitzar aquesta trobada, i 
amb la que dóna per finalitza-

da la seva temporada lectiva 
del curs 2013-2014, any ple 
de triomfs tant en rítmica com 
estètica.
Des del C.G.Aula, us conviden 
a provar el seu campus d’estiu, 
el qual comença el proper 30 
de juny i fins l’1 d’agost, on les 
nenes/nens, podran fer un tast 
d’aquest meravellós esport.

Meritori novè lloc d’Armand Monleón 
al mundial cross-country de Sardenya
MOTOR / JOSEP M.VIDAL (ÒLBIA)

La setena edició del Race Sar-
denya Raŀli va tenir per base 
a la localitat de Sant Teodoro 
molt a la vora de la ciutat de 
Olbia. Puntuable per al cam-
pionat del món de raŀli cross 
country i en la que hi van par-
ticipar dos pilots anoiencs de 
Moto Club Igualada, Jordi Vila-
doms i Armand Monleón amb-
dós amb KTM.
La prova constava de quatre 
etapes, de dilluns a dijous, més 
la curta etapa pròleg que es va 
disputar el dissabte. 
Mala sort per l’exceŀlent pilot 
Jordi Viladoms que va fer una 
demostració ben espectacu-
lar a la prova pròleg però que 
a inicis del raŀli va tenir que 
abandonar per una lesió a la 
mà.  Ara Viladoms s’està recu-
perant pensant ja en la propera 
prova puntuable el mes d’agost 
al Brasil.

Pons i Haro guanyen la copa de 
producció del Ral·li Sardenya

Pel que fa al pilot Armand Mon-
león va fer una molt bona pro-
va al llarg de totes les etapes, 
aconseguint la novena posició 

absoluta, molt meritòria doncs 
aquesta era la primera vegada 
que competia en el campionat 
del món de raŀlis cross country.

MOTOR / JOSEP M.VIDAL (L’ALGUER)

Amb un total de 17 trams cro-
nometrats es va disputar el 
Raŀli Sardenya puntuable pel 
campionat del món, amb la 
participació del pilot osonenc 
Xevi Pons copilotat per l’ano-
ienc Àlex Haro de Moto Club 
Igualada amb Mitsubishi Lan-
cer Evo X. Cal destacar també 
la labor de Pep Requena, que 
a l’igual, que en tots els raŀlis 
del WRC és el responsable de 
les classificacions.
Aquest raŀli tots els trams 
cronometrats es disputen en 
trams cronometrats sobre terra 
exceptuant el primer que era 
d’asfalt, un tram espectacle 
per dins la ciutat de Cagliari. 
La base del raŀli estava situada 
a la ciutat de l’Alguer de gran 
tradició catalana.
Després del seu campionat 
mundial al S-WRC que van 
guanyar l’any 2010, ben aviat 
Pons i Haro es van adaptar 
en el seu retorn al mundial a 
l’alt ritme de competició del 
WRC. La llàstima fou que van 
tenir problemes a l’etapa del 
divendres amb una bieleta de 
la direcció, la qual cosa els va 

privar d’aconseguir millors cro-
nos. 
Una vegada solventat el pro-
blema van fer uns trams molts 
dignes al llarg del dissabte i 
diumenge, la qual cosa els va 
permetre ser el vencedors de 
la copa de producció. Al finalit-
zar el raŀli, el copilot odenenc 
comentava: “Molts contents 
de tornar a córrer junts amb el 
Xevi al mundial. Hem estrenat 
les rodes Hankook que han 
funcionat a la perfecció, aju-
dant al desenvolupament dels 
pneumàtics a la marca. Vam 
tenir el problema el divendres 
amb una bieleta de la direcció i 
hem pogut recuperar el temps 
perdut i poder ser el primers a 
la categoria de Producció”.
El guanyador absolut del ral.
li fou Ogier amb VW Polo R 
WRC, seguit de Ostberg-Ci-
troën DS3 WRC- i completar 
el podi Latvala amb VW Polo R 
WRC. El proper raŀli que dispu-
taran Xevi i Àlex és el belga de 
Ypres puntuable per l’europeu 
que disputen aquest cap de 
setmana i en el que estrenaran 
el Ford Fiesta R5. 

Gran final del Ral li Sardenya de Xevi Pons i Àlex Haro  Foto Jordi Vidal

El CAI torna a portar a Montserrat la 
Flama del Canigó
ATLETISME / IGNASI COSTA

El proper dilluns, 23 de Juny al 
vespre, el Club Atlètic Igualada 
Petromiralles té previst efec-
tuar un any més la tradicional 
cursa atlètica per relleus Igua-
lada – Monestir de Montserrat  
amb la torxa, recorregut d’uns 
27 Km. aproximadament, por-
tant el foc de la Flama del Ca-

nigó que aproximadament a 
les 8 del vespre haurà arribat 
pel mateix sistema de relleus 
atlètics a Igualada, i fent-lo 
arribar al santuari de la Verge 
bruna.
La data del 23 de Juny, aniver-
sari de la fundació del Club, 
té un significat especial pels 
atletes del Club anoienc, en 
efectuar-se anyalment  la con-

memoració de la fundació de 
l’entitat, el 23 de Juny del 1952.
Recordem que la millor marca 
de la cursa de relleus  Iguala-
da - Montserrat  amb la torxa 
es l’assolida l’any 1987 per un 
grup d’atletes del CAI, amb 1h. 
15m.09 segons, i que enguany 
serà el 55.é. aniversari de la 
tradicional cursa atlètica del 
C.A. Igualada.
                                                  



Jèssica superant una rival.

Gimnaestrada Vila de Capellades
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Diumenge dia 15, es va ce-
lebrar a Capellades, la 1a. 
gimnaestrada organitzada pel 
C.R.Capellades. Hi van partici-
par totes les gimnastes del club, 

Bon ritme d’inscripcions per a 
l’Handbol Sorra d’Igualada
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i com a convidats van èsser el 
C.G.Aula i el C.R.Vilanova del 
Camí. Va estar un final de festa 
molt emotiu, ja que fa només 
un mes, s’ha canviat la junta 
directiva del club amfitrió, i van 

dirigir unes paraules a la fins 
ara presidenta Puri Lara, per la 
seva dedicació i implicació per 
al desenvolupament d’aquest 
modest club. El club voldria re-
petir la trobada l’any vinent.

HANDBOL / REDACCIÓ

El proper 30 de juny comença-
rà la Gran Setmana de l’Hand-
bol Sorra, un torneig molt 
consolidat per aquestes dates 
i que serveix per finalitzar la 
temporada esportiva de Club, 
del Club Handbol Igualada.
El torneig estarà dividit en qua-
tre fases.
Del 30 de juny al 3 de juliol se 
celebraran els tornejos socials 
del Torneig amb la participació 
de les famílies i de monitors de 
diferents escoles de la comar-
ca. El 4 i 5 de juliol celebrarem 
el Torneig OBERT, on espe-
rem la presència de 50 equips 
d’Igualada i de diferents punts 
de la geografia catalana. I el 
diumenge amb la participació 

de quarantena d’equip que 
completaran la gran setmana 
amb el Torneig Federat.
Tota la informació del torneig la 
podreu trobar a la pàgina web 
del Club:www.handboliguala-
da.com/sorra. Així com també 
podeu seguir l’actualitat al has-
htag #sorraigualada2014.

El CFI femení goleja l’Espanyol... a 
l’espera del FC Barcelona
FUTBOL / REDACCIÓ

El partit de vuitens de final 
contra el Barça A es fa espe-
rar a causa del compromís de 
les blaugranes a la Copa de la 
Reina.
Mentrestant, l’Igualada Femení 
programa partits amistosos per 
mantenir la forma i veure, alho-
ra, les possibles incorporaci-
ons per a la temporada vinent.
El partit de diumenge ens ofe-
ria un rival molt jove (milita a la 
categoria Juvenil-Cadet) que 
malgrat tot juga molt bé la pi-
lota i ens va oferir un bon es-
pectacle.
Tot i així, les blaves van ser 
superiors i ja a la primera part 
van sentenciar amb un gol de 
la Judit, dos de la Marina i un 
darrer de la Mariona.
A la segona part, molts canvis 
i un equip molt diferent que va 
permetre als entrenadors veu-
re les evolucions, entre d’al-
tres, de la Marta, l’Aránzazu 

Cerdà i la Marta Sáez, possi-
bles incorporacions de cara a 
la propera temporada
CFI: Noelia García (Aránza-
zu Cerdà 46’) (portera), Ara-
celi Barroso (Elena Alert 46’), 
Marta (Ariadna Rius 46), Carla 
Navarro (Sara Bergadà 46’), 
Anna Tardà (Janet Mendoza 
46’) (defensa), Núria Miquel 
(Marta Sáez 75’), Jèssica Pa-

blos (Araceli 75’), Marta Sáez 
(Míriam Solias 46’) (centre del 
camp), Mariona Marsal (Noelia 
75’), Judit Pablos (Stefany Fer-
rer 46’), Marina Salanova (Ana 
Mª Sarró 46’) (Marta 80’) (da-
vanteres). Entrenadors Santi 
Ramos i Paco Pablos.
Gols: 1-0 Judit (4’), 2-0 (Marina 
17’), 3-0 Marina (27’), 4-0 Ma-
riona (35’).

La Penya Blanc-i-Blava 
d’Igualada celebra 60 anys

ENTITATS / ANTONI LÓPEZ

Aquest cap de setmana han 
tingut lloc els actes del 60è 
Aniversari de la penya Blanc 
i Blava d’Igualada. Dissabte 
a la tarda va tenir lloc un par-
tit entre el  juvenil femení  del 
R.C.D. Espanyol i el del C.F. 
Igualada, on com a acte so-
lidari  es van recaptar 150 
kg per al banc d’aliments de 
l’Anoia. El diumenge al matí a 
les 10.00h botifarrada popular 
per a tots els penyistes i es-
pectacle infantil per la quitxalla. 
A les 11.00 Missa a la Basílica 
de Santa Maria amb totes les 
autoritats locals. Posteriorment 
a les 12.00h el president del 
R.C.R Espanyol Joan Collet va 
ser rebut a l’Ajuntament d’Igua-
lada per part dels membres del 
consistori on va executar un 
parlament i va signar en el lli-
bre d’Honor.
Va haver intercanvi d’obsequis  
entre club, federació, penya lo-
cal i Ajuntament.  A la sortida va 
haver una visita a l’estand que 
la Penya Blanc-i-Blava d’Igua-
lada tenia ubicat juntament 
amb totes les entitats locals ja 
que coincidia amb la Fira Co-
mercial de la localitat Igualadi-
na.  A les 13.30 h va tenir lloc  el 
dinar de germanor al Restau-
rant de l’Ateneu Igualadí. es va 
comptar amb la presència del 

Interessant proposta esportiva en ocasió 
del Festival de Llegendes a Tous

president del R.C.D . Espanyol  
Joan Collet, el president de la 
Federació Catalana de Penyes 
del R.C.D.Espanyol Sr. Alberto 
Ariza, l’exjugador i president 
de veterans del R.C.D. Espa-
nyol Rafa Marañón, el director 
de comunicació del R.C.D. Es-
panyol Xavi Salvatella, l’excon-
sellera  del R.C.D. Espanyol 
Teresa Roig , com a represen-
tants de l’Ajuntament d’Iguala-
da la regidora d’esports Rosa 
Plassa  i el Joan Agramunt.
També van assistir-hi el presi-
dent de Genètica Perica Ser-
gio Oliveró i membres del seu 
grup.  Un dinar exitós, cordial 
i entretingut  amenitzat per 
l’actuació d’en Pep Poblet, pre-
sentat pel periodista igualadí 
Manel Burón, on hi va haver 
sorteig de regals, intercanvi 
d’obsequis entre les autoritats, 
club i penyes. 
Van assistir al dinar represen-
tants de les  penyes blanc-i-
blaves: Penya Perico Ferrovi-
ari, Els Incansables, Penya de 
Sabadell, Esparreguera, Mo-
lins de Rei, Vic, Urgell-Segarra, 
Pla de l’Urgell, Penya Javi Ló-
pez, Penya del Pallars, Penya 
del Bages. En total un afora-
ment de 120 persones que van 
gaudir d’una  inoblidable jorna-
da per la Penya Blanc-i-Blava 
d’Igualada. 

CURSES / REDACCIÓ

L’esperit de Panna el Bandoler 
envairà Sant Martí de Tous el 
proper diumenge 22 de juny. 
Esport,  entreteniment i llegen-
da aniran de la mà en un dia 
farcit d’activitats per a tota la 
família. 
De bon matí cada esportis-
ta trobarà una cursa feta a la 
seva mida on guanyar-se un 
bon esmorzar de bandoler. Els 
amants de la BTT disputaran la 
tercera cursa del circuit Scott 
Marathon MTB by BEST - Copa 
Catalana de Maratons BTT, en 
un circuit variat de 55km per a 
ciclistes experimentats.
Aquells que prefereixen gaudir 
de la bicicleta sense haver de 
mirar el cronòmetre també tro-

baran una prova pensada per 
ells: la BTT Experience. Aques-
ta modalitat permet escollir 
l’opció llarga amb el mateix re-
corregut que la Scott Marathon 
MTB by BEST de 55kms o un 
més curt de 30kms. 
Els corredors per la seva ban-
da també s’hauran d’enfrontar 
a una prova per assolir el botí 
de bandoler que serà una cur-
sa de 20kms amb 870 metres 
de desnivell que recorrerà al-
guns dels paratges més privi-
legiats de l’Anoia. L’apartat de 
les opcions a peu es completa 
amb la opció caminada que 
segueix el mateix circuit que la 
cursa.
Panna el Bandoler té per cos-
tum fer bons tiberis i tots els 

participants podran gaudir d’un 
àpat post cursa a base de pa 
amb tomàquet, botifarra, llom, 
cansalada i cassola de mon-
getes, ruixat amb vi i cervesa 
artesanal fruit del botí del qual 
Panna està fent acopi aques-
tes darreres setmanes.
La jornada serà passada per 
aigua ja que tots els partici-
pants i acompanyant podran 
gaudir d’una remullada a la 
Piscina municipal del municipi 
que serà lliure per tots els par-
ticipants de Panna el Bandoler.
Les inscripcions per totes les 
proves d’aquest festival ban-
doler (Scott Marathon BTT by 
BEST, BTT Experience i Run-
ning) ja estan obertes a www.
ticketoci.net.
    



Albert Ferrer, durant la cursa.

Campionat de Judo als Maristes 
JUDO / REDACCIÓ

El passat dissabte 14 de juny, 
es desenvolupament en el pa-
velló d’esports de l’Maristes 
Igualada, l’esdeveniment es-
portiu en la seva tercera edició, 
amb la participació de l’Ateneu 
Igualadí, Maristes Montserrat, 
Club Ippon de Bellpuig ii Maris-
tes Igualada
El torneig va ser inaugurat per 
Pep Tort, director dels Maristes 
Igualada i la direcció tècnica 
del torneig i l’Arbitratge va anar 
a càrrec de Javier Rodríguez 
Villaorduña, cinturó negre 3r 
Dan i Àrbitre Internacional C.
Durant la cerimònia del premi, 
es va donar el trofeu al la millor 
tècnica del campionat i aquest 
premi el va rebre, Pau Moran 
del Maristes Montserrat, també 
van destacar Armand Enrich, 
l’Ateneu Igualadí, Alex Barana 
i Pablo Rodríguez del Maristes 
Igualada., Aleix Cerrudo del Ip-
pon de Bellpuig. Resultats:
Categoria Mini 
-20 Kg

Tres corredors de la UECAnoia 
a la Milla Vertical d’Àreu
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1r Indiana Vich Maristes
2n Jan Jimenez Maristes
Pre Benjamins
-21 Kg
1r Alex Baranda Maristes
2n Marc Roig Maristes
3r Marc Cozar Ateneu
-25kg
3r Mateu Bru Ateneu
Benjamins
-25 Kg
1r Albert Soler Maristes
2n Oussama Ateneu
3r Nil Coronel Maristes
-30 Kg
1r Armand Enrich Ateneu
2n Tahis Pedrero Maristes
3r Manel Ortuño Maristes
-35 Kg

1r Arnau Sole Ateneu
2n Pau Moran Montserrat
3r Pau Casanoves Ateneu
-40 Kg
1r Isaac Reis Maristes
2n Marc Sánchez Montserrat
3r Jan Estevez Maristes
Alevins
-30 Kg
1r Pau Moran Montserrat
3r Manel Ortuño Maristes
-40 Kg
1r Sergi Navarro Maristes
2n Jan Guerrero Ateneu
3r Isaac Reis Maristes
-55 Kg
1r Pablo Rodríguez Maristes
2n David Cano Maristes
3r Jan Guerrero Ateneu

CURSES / PERE MARSÉ

Dissabte 14 de juny es va cele-
brar a la petita localitat d’Àreu, 
a la Vallferrera, la primera Milla 
Vertical d’Àreu, prova que re-
cull el testimoni de la Cuita al 
Sol la qual després de deu edi-
cions, no es celebrava aquest 
any per diversos motius. 
Després d’un gran esforç a 
contrarellotge, els veïns de 
Vallferrera van decidir conti-
nuar amb la prova però amb 
una nova denominació, Milla 
Vertical d’Àreu. El recorregut 
i l’essència de la cursa és la 
mateixa, córrer pujant fins el 
cim del Monteixo, de 2905 m, 
abans que t’atrapi l’ombra de la 
posta de sol.
Tres corredors de la Secció de 
Curses de Muntanya UECA-
NOIA – Base Pedraforca van 
decidir participar en aquesta 
renovada cursa. En Gerard Ba-
tet, en categoria joves, va as-
solir una magnífica 4a posició, 
amb un temps de 45 minuts i 
49 segons que va emprar per 
completar el recorregut fins al 
Jespedil, amb 1000 metres de 
desnivell positiu i 2,4 quilòme-
tres de distància. En aquesta 
categoria el guanyador va ser 

en Jan Margarit.
La resta de categories havien 
de completar un recorregut 
d’uns 4,3kms i 1680 metres de 
desnivell positiu amb arribada 
al cim del Monteixo. El guanya-
dor va ser en Ferran Teixidó, de 
la selecció andorrana, amb un 
temps d’1 hora i 4 minuts. Pel 
que fa als altres dos corredors 
de del Club Excta. UECANO-
IA, l’Albert Ferrer va finalitzar 
en una magnífica 11a posició i 
el Pere Marsé a la 18a posició, 
completant així l’actuació dels 
corredors del club.
Cal destacar les condicions 
meteorològiques que hi va ha-
ver a les cotes altes, amb fort 
vent i temperatures força bai-
xes, fet que obligava a baixar 
força ràpid després de creuar 
la línia d’arribada.
L’organització recollia les opi-
nions i impressions dels cor-
redors, amb la voluntat de 
millorar la experiència de cara 
a noves edicions de la prova. 
Els corredors van fer una va-
loració força bona d’aquesta 
nova organització, tot manifes-
tant el desig de què la prova se 
segueixi organitzant de cara a 
propers anys.  

La primera Rookie Trail, un èxit
CURSES / J.GONZÁLEZ/J.TORNER

Aquest diumenge dia 15 s’ha 
celebrat a Santa Margarida de 
Montbui la primera edició de 
la Rookie Trail. Una cursa de 
muntanya diferent i per pare-
lles. Dos recorreguts, de 6,5km 
i 13km., una cursa infantil i la 
caminada, pensats per gaudir 
de l’entorn de La Tossa i des-
cobrir els racons amb més en-
cant del municipi. 
La cursa va transcórrer enmig 
d’un dia calorós, cosa que va 
fer augmentar la dificultat de 
la cursa, tant mateix, els nom-
brosos avituallaments situats 
a llocs estratègics, va ser clau 
per a fer-la planera. 
La cursa de 13km va ser lide-
rada en tot moment pels corre-
dors Josep Mª Calafell i Bernat 
Planas (UEC Anoia) que van 
fer podi en la primera posició, 
de la categoria masculina. Cal 
destacar el domini del Club At-

lètic Igualada als podis.
Classificació 13km:  Categoria 
masculina, Bernat Planas i Jo-
sep Mª Calafell (UEC Anoia). 
Categoria femenina, Sheila 
Avilés i Aida Vallès (CAI)
Categoria mixta, Sheila Avilés i 
Xavier Torrecillas (CAI)
Classificació 6,5km: Categoria 
masculina, Marc Moreno i Da-
niel Baraldés (CAI)
Categoria femenina, Carla Bis-
bal i Sira Diaz (CAI)

Categoria mixta, Roger Cas-
tells i Judit Codina (CAI)
Més info a: www.rookietrail.es
Des de l’organització (Jocnet i 
Tannot) valoren molt positiva-
ment la gran participació, de 
l’Anoia i d’arreu de Catalunya, 
i l’acceptació d’aquest nou es-
deveniment esportiu.  Agraïei-
xen a tots els col·laboradors i 
patrocinadors. En especial, al 
centre d’esport Mont-aQua. 

Sortida d’una de les carreres.

Els equips benjamí i aleví de l’Handbol Igualada, al torneig de St. Cugat
HANDBOL / REDACCIÓ

Dissabte l’equip benjamí del 
Projecte Viu l’Handbol i l’equip 
aleví de l’Escola d’Handbol del 
CH Igualada van participar en 
les XXII Jornades d’Handbol 
Escolar de Sant Cugatal Pave-
lló de Can Llobet, a la Floresta.
L’equip aleví, després de gua-
nyar tots els partits de la fase 
prèvia, va arribar al partit de 
semifinal amb molta il·lusió i 
ganes de passar a la final. No 
obstant això, el cansament 
acumulat i la manca de juga-

dors de reserva ho van impe-
dir. L’equip va acabar el torneig 
amb una meritòria 3a posició.
Per la seva part, l’equip benja-
mí ,amb l’ajuda de jugadors/es 
prebenjamins, van fer un bon 
torneig. Es van veure uns par-
tits intensos, de lluita i coratge. 
Encara que el resultats no van 
acompanyar gaire van demos-
trar la seva habilitat. 
Com sempre, acompanyats 
per unes engrescades famí-
lies i, dirigits per Nora Muñoz 
i Rubén Álvarez, van jugar 

per l’equip benjamí: Alba Se-
nar, Hugo Cazorla, Mélat Oli-
vé, Lucía Moral, Núria Che-
ca, Judit Solanelles, Xavier 
Malpartida,Llorenç Taixéi Núria 
Taixé. Per l’equip aleví, diri-
git per Ana Vázquez i Marta 
Muñoz, van jugar: Laia Moyes, 
Angela Mezquita, Pol Calvet, 
Ian, Agustín Vázquez i Hugo 
Cazorla.
Tots ells us conviden a partici-
par a la 16a edició de l’Handbol 
Sorra d’Igualada del 30 de juny 
al 6 de juliol.



Rios i Segura, del 
CAI, a la triatló cros 
de l’Escala

ENTITATS / AVI

El passat dissabte, 14 de Juny, 
ens aplegarem a Les Moreres 
de Montbui per a iniciar els 
actes que formaren part de la 
nostre celebració. Hem de fer 
esment que el dimecres ante-
rior, un cop finalitzat l’entrena-
ment i i ja sopats, varem pro-
cedir al sorteig de les parelles 
que disputarien les partides 
de Pàdel. El nostre ‘Lluis Figo’ 
particular va fer autèntics en-
canteris amb les boles calentes 
i fredes, deixant bocabadats a 
tos els presents. 
Tornem al dissabte. Tots els 
participants varen efectuar un 
esmorzar de germanor. Des-
prés començaren les partides 
de pàdel, masculines, femeni-
nes, mixtes i infantils que fina-
litzaren a les 14h. Cal significar 
que les finalitzacions de les 
partides eren senyalades amb 
el toc d’una trompeteta, que en 
to de broma, sonava a conve-
niència i a destemps, descen-
trant els jugadors.
Es va dinar i els qui en varen 
tenir ganes disposaren de la 
piscina. El dia convidava. 
Memorial. Ens aplegaren per 
a la missa de campanya , que 

Festa de final de temporada 
dels futbolistes veterans

48
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
20 de juny de 2014 Esports

oficià el Pare Josep Blai en re-
cord dels dos socis que aquest 
any ens han deixat, Carles 
Carretero i Josep Bisbal, així 
com per a tots els associats, 
familiars i amics, que al llarg 
dels temps han traspassat.
Al vespre, sopar. La vianda va 
ser del gust de tothom, amani-
da, canelons, orada, bacallà, 
espatlla de xai, les postres, 
bodega i café o sigalons, tot 
a escollir. L’ambient va ser de 
companyonia i s’allargà fins els 
gin-tònics. I alguns, més... 

ESQUAIX / DAVID JAUME

El primer equip que juga la lli-
ga catalana d’esquaix i que és 
va classificar de forma brillant 
pels play-off al títol, va vendre 
molt cara la seva pell en el 
play-off jugat al club Can Me-
lich de Sant Just.
En el partit que donava accés 
al títol, va obrir foc el Joel Jau-
me davant el Seti Herrero. El 
jove igualadí que la setmana 
passada va guanyar el comar-
cal, va estar en tot moment 
dins del partit però va caure 
per un ajustat 12-10, 10-12, 
5-11. 11-13 desaprofitant 5 bo-
les d’empat a 2. Acte seguit, 
va entrar a pista el jove Bernat 
Jaume, que de forma molt bri-
llant va igualar la eliminatòria a 
1. Després d’un immens partit, 
el anoienc va derrotar 11-8, 11-
6, 11-5 al campió absolut de 
Catalunya Ivan Flores. Final-

L’Esquaix Igualada perd els dos 
partits de play-off de la Lliga

ment en el decisiu, Nasi Herms 
poc va poder fer davant el jove 
Iker Pajares tot i tenir opcions 
de guanyar en el primer set.
Amb aquest resultat, als ano-
iencs els hi quedava la final de 
consolació pel tercer lloc da-
vant el Sant Andreu.
Nil Munné va perdre el primer 
punt davant Jesús Pablos per 
6-11, 5-11, 6-11. El jove Ber-
nat Jaume de nou, va sumar el 
punt igualadí guanyant a Vin-
cent Droetswecke per 2-0 i reti-
rada per lesió del jugador fran-
cès i finalment en el decisiu, 
Nasi Herms va forçar el cinquè 
set davant Marc Soriano caient 
en l’últim per 11-9.
La temporada finalitza aquest 
dissabte amb la celebració a 
Igualada d’un torneig de circuit 
català de 3a i el PSA closed 
amb la presència de les millors 
raquetes catalanes.

TRIATLÓ / REDACCIÓ

Diumenge 15 de juny, en un 
marc espectacular, la locali-
tat de Sant Martí d’Empúries, 
155 triatletes es disposaren a 
afrontar 1000mts de natació 
amb fort onatgecausa de la 
tramuntana típica del lloc, se-
guits de 20km de btt a un cir-
cuit circular totalment pla 100% 
pista on l’aire en contra era la 
substitució de grans pujades 
i 6km de carrera a peu entre 
Sant Martí d’Empúries i l’Es-
cala, també molt pla i tot asfalt, 
per tant una cursa rapidíssima i 
molt bona per als especialistes 
en natació i bicicleta de carre-
tera . 
Els vencedors absoluts han 
estat Erik Merino del CN 
Reus Ploms amb un temps de 
1:14:42 i Ester Hernandez tam-
bé del CN Reus Ploms amb un 
temps de 1:26:41. 
Per part del CAI  dos triatletes 
han pres la sortida obtenint 
una molt bona classificació: 
39. Jose Roque Rios 1:27:11 i 
2n Cat V2 
103. David Segura 01:39:14º

ESQUAIX / DAVID JAUME

El campionat comarcal de la 
Fira va acabar amb les noves 
generacions al poder amb les 
victòries de Joel Jaume i Berta 
Aguirre.
El jove de 20 anys Joel Jaume 
és el nou campió de la comar-
ca d’esquaix després de gua-
nyar en una final inèdita a Nil 
Munné de 21 anys.
Pel tercer lloc, duel entre els 
veterans Toni Jiménez i F.X. 
Torelló guanyat pel primer “in 
extremis”, 13-11 en el set de-
cisiu.
A 2a categoria victòria con-
vincent de l’Albert Enrich gua-
nyant la final al Jordi Gual amb 
el Pere Maneu en tercer lloc.
Finalment en la 3a categoria, 
David Sanuy va ser el gran tri-
omfador desprès de guanyar el 
partit decisiu a Javi Fajardo. En 
tercer lloc va quedar el veterà 
Josep Carles.

Joel Jaume i Berta Aguirre 
guanyen el torneig de la Fira

Pel que fa a la categoria fe-
menina i amb l’absència de 
la campiona de l’any passat 
Raquel Martínez, lesionada, 
també hi va haver relleu ge-
neracional, amb el triomf de 
la joveníssima Berta Aguirre 
de 14 anys guanyant la final 
a Carme Riera, campiona en 
nombroses ocasions. Tercera 
fou la també jove de 15 anys 
Mar Aguirre.
Tot plegat, com marca la tra-
dició, va acabar amb sopar al 
Somiatruites i el corresponent 
lliurament de recompenses 
del míster dijous al Toni Jimé-
nez a 1a i el Sergi Rivero a 2a. 
Acte seguit, també va tenir lloc 
l’entrega de premis de la lliga 
social d’estiu en les 3 catego-
ries, que per cert van guanyar 
el Toni Jiménez a 1a, el Carles 
Sánchez a 2a i el jove Nacho 
Fajardo a 3a. i un gran sorteig 
de material esportiu.

ENTITATS / REDACCIÓ

El responsable de l’empresa 
Top Tennis, Arcadi Manchón, i 
el Club les Moreres, vinculat al 
gimnàs de Cal Font han tancat 
un acord per la gestió de l’es-
cola de tennis d’aquest club. El 
conveni que s’ha firmat, posa 
en mans de Top Tennis les 
instal·lacions del Club les Mo-
reres, a Montbui, amb la gestió 
de la secció de tennis del club, 

Top Tennis i Cal Font gestionaran 
les pistes de CE les Moreres

amb les seves tres pistes de 
terra i la pista ràpida. 
L’acord obre la porta a desen-
volupar noves sinergies entre 
les escoles que ja gestiona 
l’empresa d’Arcadi Manchón. 
L’objectiu de Top Tennis és 
optimitzar el funcionament de 
la formació dels joves en els 
centres. També es vol consoli-
dar la filosofia i els valors que 
Top Tennis inculca als joves 

a les escoles que gestiona: el 
respecte als rivals, la importàn-
cia de la formació acadèmica 
en paral·lel a l’aprenentatge 
esportiu i també el creixement 
personal. 
A més de les instal·lacions de 
tennis, el Club les Moreres 
compta amb espais per al pà-
del, piscina i restaurant.



Cultura
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I diumenge pícnic-jazz al Parc de Vallbona
I diumenge, a partir de les 12 
del migdia, l’espai immillorable 
del Parc de Vallbona acolirà el 
Pícnic-jazz. Un dia de pícnic 
per a gaudir amb tota la fa-
mília, amb tallers per als més 
petits i la música jazzmaicana 
dels Gramophone All Stars, di-
xie amb els Dr. Jazz Friends, 
La Big Band de l’Escola de 
Música d’Igualada, els músics 
de l’Escola LEM, la Big band 
de l’Escola Akords, dansa i 
molt més! 
Gramophone All Stars és una 
de les bandes amb més per-
sonalitat de l’escena jamai-
cana actual. L’abundància de 
temes propis, sense renunci-
ar a les versions, és l’aposta 
principal d’aquest versàtil grup 
de Barcelona. Vuit músics ex-
cepcionals amb ganes de pas-
sar-ho bé i fer-ho passar millor 
a qui els escolten. La carismà-

tica veu de Judit Neddermann 
és el principal reclam d’aquest 
projecte liderat pel saxofonista 
Genís Bou.
A més dels sons reggae i ska, 
predominants en el seu reper-
tori, s’obren a altres estils com 
el bolero, latin jazz, funk, gro-
ove, neosoul, ska, rocksteady 
i reggae. Música càlida, calen-
ta, que acaricia l’oient amb els 
seus ritmes i les seves har-
monies. Música per passar-ho 
molt bé.
La banda de dixie Dr.Jazz Fri-
ends serà el tret de sortida al 
Picnic Jazz d’aquest any. La 
seva música ens transportarà 
a New Orleans als anys 20 
amb melodies de Louis Arm-
strong, Sidney Bechet, King 
Oliver, Fats Waller… No us 
perdeu el vermut més esperat 
de l’any!!

El jazz torna a Igualada amb la 2a edició de l’Estival de Jazz
MÚSICA / LA VEU

L’any passat, un grup d’igua-
ladins d’amants del jazz, l’as-
sociació Tocats de Jazz, van  
engegar un projecte que va 
resultar tot un èxit. El primer 
Estival de Jazz va agradar i va 
fer gaudir molts aficionats de 
la bona música.
I ara arriba la segona edi-
ció, feta amb més ganes que 
mai per a una ciutat amb una 
gran sensibilitat musical que 
ve d’una forta aposta per un 
model d’educació musical 
tant públic com privat i en què 
nombrosos igualadins tenen 
una relació professional direc-
ta o indirectament relacionada 
amb la música. Igualada té 
quatre escoles de música en 
les quals hi ha l’oferta docent 
de música moderna i de jazz.
Durant els dies 26, 27, 28 i 29 
de juny la comarca es mourà 
a ritme de jazz amb una selec-
ció de les promeses més relle-
vants del panorama català.
L’Estival de Jazz fa la següent 
proposta: Programar durant 
quatre dies activitats que gira-
ran al voltant d’aquest corrent 
musical: concerts, xerrades, 
audicions comentades, cine-
ma... Però  no només això, ja 
que l’Estival de Jazz va més 
enllà  i impulsa una producció 
pròpia de la qual en naixerà  
un disc que recollirà aquest 
esperit d’innovació i de risc.
A l’hora d’elaborar el cartell del 
festival s’ha tingut en compte 

que és un festival adreçat a un 
public no erudit, que potser ja 
coneix o vol conèixer aquesta 
música. Per tant s’han buscat 
propostes que puguin interes-
sar i enriquir a qualsevol per-
sona que tingui el cuquet de 
conèixer.
La programació és molt varia-
da i va des de concerts, cine-
ma, literatura...

Dimecres 25
Amb la coŀlaboració del Cine-
club Ateneu, es podrà gaudir 
d’una pel·lícula a la fresca re-
lacionada amb el món de la 
música i els artistes de jazz. 
Es tracta del film d’animació 
Sita sings the Blues, de Nina 
Paley.

La projecció serà a les 10 del 
vespre al pati de l’Ateneu i 
l’entrada és gratuïta.

Dijous 26
Concert al Hot blues. Näs-
tesjö Extrem Orchestra.
Amb composicions i arranja-
ments de Johannes Nästes-
jö, NEO ofereix un jazz molt 
especial, amb unes clares 
arrels nòrdiques i combinant 
elements de música clàssica, 
free-jazz i fusió. La banda es 
caracteritza per tenir un so 
únic donat per l’ús d’ una ins-
trumentació poc habitual en el 
jazz: contrabaix, violí, saxo i 
bateria.
El concert començarà a 2/4 
d’11 de la nit i el preu de les 

entrades és de 3 euros.

Divendres 27
Carta Blanca a Dani Comas 
“Equilibris”
La producció pròpia de l’Es-
tival d’enguany. En Dani Co-
mas se li ha donat carta blan-
ca per a que dugui a terme 
l’espectacle jazzístic que ell 
vulgui. L’Estival ho farà pos-
sible i n’enregistrarem un disc 
del concert en directe.
El concert serà a 2/4 d’11 de la 
nit al Teatre de l’Aurora i l’en-
trada costarà 10 euros.
(Podeu llegir una entrevista al 
músic a la pàgina següent).

Dissabte 28
Cafè i jazz amb Cotázar. 50 
anys de Rayuela
La més emblemàtica de 
les obres de Julio Cortázar, 
Rayuela, fa 50 anys. L’escrip-
tor argentí era un gran amant 
del jazz i a Rayuela el jazz no 
només hi és present sinó que 
hi té un paper molt important.
Al voltant d’un cafè, llegirem i 
comentarem fragments de la 
noveŀla en què hi surt implicat 
el món del jazz, i escoltarem 
les peces o fragments musi-
cals jazzístics que són pre-
sents en la noveŀla i en la vida 
dels seus personatges.
L’acte és en coŀlaboració amb 
Paranoia Accions i coordinat 
per Toni Cuadras.
Començarà a les 7 de la tarda 

al Casino Foment i és gratuït.

Sílvia Pérez Cruz, Reencu-
entro con el Güito
La cantant Sílvia Pérez Cruz 
i el pianista Javier Galiana, 
acompanyats de Javier Colina 
al contrabaix i Marc Miralta a 
la bateria, presenten un es-
pectacle de flamenc-jazz revi-
sat i arranjat especialment per 
a l’Estival de Jazz!
El primer encontre entre 
aquests dos grans artistes 
es va donar fa molts anys en 
una escola on els somnis i les 
il·lusions es contaven a dese-
nes. Un Goya, concerts inobli-
dables i la seva màgia sobre 
l’escenari han fet de Sílvia 
Pérez Cruz un referent de la 
cançó a tota la península, i ja 
part d’Europa. Per altra ban-
da, Javier Galiana, treballador 
incansable, ha passejat el seu 
art flamenc al piano arreu del 
món. Després de l’èxit de de la 
seva col·laboració al projecte 
Entre Cuerdas estrenat aquest 
gener a l’Auditorio Nacional de 
Madrid, aquesta parell d’artis-
tes i bons amics rescaten un 
antic projecte i el vesteixen 
amb nous arranjaments per 
presentar-lo a l’Estival de Jazz 
d’Igualada acompanyats de 
Javier Colina al contrabaix i 
Marc Miralta a la bateria.
El concert serà a 2/4 d’11 de 
la nit al Teatre de l’Ateneu i el 
preu de les entrades va de 18 
a 22 euros.
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MÚSICA / OLGA ABALOS

L’Estival de Jazz, que en-
guany celebra la seva segona 
edició, ha encarregat la seva 
Carta Blanca  al guitarris-
ta Dani Comas (Cornellà de 
Terri, 1978), que fins ara no 
havia tingut l’oportunitat de 
fer una proposta tan personal 
com la que estrenarà en ex-
clusiva el proper 27 de juny 
a les 22:30h en el Teatre de 
l’Aurora d’Igualada. El músic, 
que té una reconeguda tra-
jectòria com a instrumentista 
versàtil i tot terreny - des del 
jazz (Celeste Alías) fins a pro-
postes properes al hip hop 
(Kase.O Magnetism) o el rock 
d’autor (El petit de Ca l’Eril) - 
fa setmanes que treballa en 
la música d’un concert que es 
podria assimilar a un exerci-
ci de vida, d’exploració en el 
sentit més ampli de la parau-
la. David Xirgu, a la bateria, i 
Jordi Matas, al disseny de so, 
l’acompanyen en l’aventura.
 
Com va ser la gènesi 
d’aquesta Carta Blanca?
Fa temps que tenia la inqui-
etud de fer alguna cosa en 
solitari, com un diàleg amb 
mi mateix, amb tot el que im-
plica, usant pedals, efectes o 
en acústic. Avui en dia el con-
cepte de guitarra és una cosa 
molt àmplia: tens la guitarra 
acústica, la guitarra baríton, 
la guitarra preparada (modifi-
cada amb objectes). La con-
versa havia de ser amb mi 
mateix i amb el públic. Però 
ara la conversa és a tres ban-
des.
 
Per què vas escollir en Da-
vid Xirgu, baterista de con-
trastada solvència, com a 
parella musical?
L’elecció d’en Xirgu per a 
aquest projecte no ha estat 
premeditada. Simplement ha 

passat. Amb ell ens coneixem 
des del 2008, quan va ser el 
director del meu projecte final 
de l’ESMuC. En aquell treball 
final ja sortien algunes de 
les idees que uso en aques-
ta Carta Blanca. Ara fa uns 
mesos vam quedar per tocar 
en un petit estudi que tinc 
a casa i ens vam entendre 
molt bé. La  cosa va quedar 
aquí. Després el vaig tornar 
a contactar per proposar-li de 
seguir tocant i llavors va ser 
quan li vaig explicar que esta-
va treballant en aquesta Car-
ta Blanca i que si si s’hi volia 
apuntar. Ell em va dir “no ho 
sé”... Però vam seguir tocant 
i provant coses fins que, tot 
just ara, després de tres me-
sos de tocar plegats, ho vam 
veure clar i vam dir “fem-ho!”
 
Et coneixem sobretot per 
ser un músic de grup. A 
L’Estival en canvi optes 
per trencar amb les formes 
habituals de composició i 
apostar fort per la improvi-
sació.
És una forma més insegura 
de tocar, és com estar des-
pullat davant del públic. però 
què hi pots fer? El que no vull 
és amagar-me. Però saps 
què és el que més em preo-
cupa?

Digues.
Aconseguir assolir un estat 
mental que em permeti viure 
amb plenitud el moment del 
concert, com de meditació. Hi 
ha un llibre que es diu “Min-
dfulness” que diu que el fet 
de meditar pot estar en coses 
com aquells dibuixos que fem 
quan parlem per telèfon. El 
telèfon és l’excusa per arribar 
a aquell estat. I jo el que bus-
co és aquest què que em faci 
arribar a aquest estat.
 

En els darrers dies has anat 
penjat a les xarxes soci-
als fotografies d’objectes i 
d’uns targetons amb frases 
escrites... són algunes pis-
tes de com serà la música?
Alguns dels quès que usaré 
seran precisament aquestes 
targetes que m’estic fent on 
hi estic escrivint idees i pa-
raules. Però un què que pot 
ser determinant en el concert 
també pot ser la temperatura 
que faci en la sala, o... En el 
fons es tracta d’una situació 
d’acció-reacció, de buscar 
l’equilibri amb el que vas per-
cebent.
 
L’ús d’aquestes targetes 
em recorda a tècniques de 
direcció musical com el 
“sound painting”.
Sí, és cert. El que intento és 
trobar els límits de la impro-
visació i la composició. Prefe-
reixo parlar de “uncomposed 

music”, és a dir, de música no 
composada, que és una idea 
que li agrada molt a l’Albert 
Cirera, músic d’Igualada i im-
pulsor de L’Estival, per cert. 
En realitat hi ha una idea com 
a guió. Aquesta idea pot ser 
una harmonia, un ritme, algu-
na cosa una mica més abs-
tracta,... Són com colors que 
jo tinc a la meva paleta que 
després uso per pintar. Si uso 
un blau potser acaba tornant-
se vermell...
 
Com creus que pot reac-
cionar el públic davant 
d’aquesta obra tan oberta 
que presentes?
Quan vaig començar a treba-
llar un projecte com aquest 
em preguntava com integrar 
al públic. Sí que és cert que 
se l’integra deixant que t’es-
colti però el públic té els seus 
prejudicis, tu tens els teus, et 
preguntes què pensaran? Hi 
ha un frase del llibre “Mindful-
ness en la vida cotidiana”, de 
Jon Kabat-Zinn, que m’agra-
da molt: “no pots detindre les 
onades però pots aprendre 
a surfejar”. Quan fas un pro-
jecte com aquest vas rebent 
l’energia del públic i això et 
va condicionant ,per tant has 
de saber aplicar la flexibilitat 
alhora de tocar.
 
Què t’està inspirant a l’ho-
ra de treballar en aquestes 
peces?
A banda de músics com Jim 
Black, Mick Vargas, Bill Fri-
sell, Jim Hall o Joey Baron 
també hi ha varis llibres que 
m’han guiat en el procés com 
“Obra abierta” d’Humberto 
Eco o el que he citat abans, 

Dani Comas : “En la música tot és relatiu. El resultat 
és el propi procés musical”

“Mindfulness”, que parlen de 
teories budistes i del zen però 
posades a l’abast de les per-
sones no enteses. Hi un capí-
tol que parla de la paradoxa 
de la no acció que m’agrada 
molt, perquè de fet no fer res 
ja és fer alguna cosa. No to-
car també és fer música.
 
És clar, el silenci també és 
música!
De fet, amb aquesta Carta 
Blanca recullo d’alguna ma-
nera el llegat del bateria Ra-
mon Prats, que l’any passat 
va fer la seva Carta Blanc 
amb un gran treball sobre el 
silenci.
 
Avança’ns alguna peça que 
sonarà.
Hi una tema que es diu “Loop” 
per el qual usarem elements 
que es repeteixen com en un 
bucle.

Aquesta proposta musical 
tindrà continuïtat?
Aquesta és la intenció! A veu-
re com va el primer concert, 
però. Això és una cosa que 
comença ara i voldria que tin-
gués molt més recorregut.
 
Abans has comentat que en 
el teu treball final de carrer 
ja treballaves amb algunes 
d’aquestes idees relaciona-
des amb el món de la psi-
cologia.
Aquest procés musical és un 
reciclatge de moltes de les 
idees que ja tenia i de totes 
les coses que estic descobrint 
ara. Espero que que sigui un 
procés etern i descobrir mol-
tes coses més! Mira, al final, 
és impossible treure cap con-
clusió definitiva. En la música 
tot és relatiu. La conclusió és 
que el resultat és el propi pro-
cés musical. En realitat tot ha 
de ser més senzill, en gene-
ral ens compliquem molta la 
vida.
 
Un procés és com un viat-
ge.
En la meva vida professional 
també em moc molt, dono 
classes a Roda de Ter, a Ma-
taró... L’altre dia vaig desco-
brir que el meu avi, Pere Co-
mas, que era comerciant de 
carn de cavalls, es passava 
15 dies baixant per les munta-
nyes anant de poble en poble 
i de fira en fira fins que torna-
va a casa, a Cornellà de Terri, 
amb tot venut. El mateix que 
jo faig cada setmana cotxe 
amunt cotxe avall per donar 
classe, el meu avi ho feia amb 
cavalls. És la història de l’avi 
però és la història de tots.
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CULTURA / LA VEU

Aquest any 2014, entre juny 
i novembre, l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC) enceten un 
nou cicle de música i paraules 
que tindrà lloc a l’Adoberia de 
Cal Granotes. Sota el títol de 
De pell sensible, inclou sis es-
pectacles literaris que es faran 
un cop al mes i que aniran de-
dicats a diferents autors.
Aquest cicle neix amb la vo-
luntat d’apropar la literatura 
i la poesia als ciutadans i és 
per això que utilitza la música 
com a camí universal. A ban-
da, es programa en un espai 
singular: una antiga adoberia 
transformada museïtzada, un 
espai acollidor i una oportu-
nitat per redescobrir racons i 
donar-los nous usos. S’apro-
fitarà, a més, per transmetre 
el missatge d’una selecció 
d’autors universals i per co-
nèixer-los, de manera que els 
primers minuts del recital es 
dedicaran a escoltar la trajec-
tòria dels autors i la seva obra, 
de la mà de bons coneixedors 
de la matèria.

La combinació entre una bona 
selecció d’autors de diferents 
èpoques i estils, bons rapso-
des, bons professors i bons 
músics, fan que el títol del 
cicle pregui tot el seu sentit, 
perquè amb la seva sensibili-
tat ajudaran a entendre la im-
portància de les paraules.
El primer espectacle, anome-
nat Entre la vida i el somni i 
dedicat a Joan Vinyoli, tindrà 
lloc el 21 de juny a les 20h, i 
tindrà Sílvia Bel com a rapso-
de, Llúcia Vives com a can-
tant i Carles Beltran al piano. 
La presentació de l’obra i de 
l’autor anirà a càrrec del filò-
leg i professor Jaume Farrés i 
Cobeta. Els següents recitals 
seran el 26 de juliol, amb Fe-
liu Formosa per ell mateix, el 
30 d’agost amb Poetes i po-
etesses d’Igualada, el 27 de 
setembre amb Poemes de Mi-
quel Martí i Pol, el 25 d’octubre 
amb Poemes d’Antonio Mac-
hado i el 29 de novembre amb 
Els últims dies de la Catalunya 
Republicana de Rovira i Virgili. 
Les entrades per als especta-
cles es poden comprar antici-
padament al Punt de Difusió 

El cicle De pell sensible portarà a Igualada l’obra de Vinyoli, 
Rovira i Virgili, Martí i Pol, Feliu Formosa i Machado

Cultural i Turística (c/ Garcia 
Fossas, 2) al preu de 6 euros 
i a la mateixa taquilla de Cal 
Granotes, una hora abans de 
l’espectacle. L’aforament esta-
rà limitat a 90 persones.
Aquest cicle forma part del 
projecte 3L Llengua, Literatu-
ra i Lectura, que promou el de-
senvolupament de la llengua 
catalana en els seus diferents 
vessants, la difusió de la lite-
ratura catalana i la promoció 
de lectura en general, donant 
un especial relleu als autors 
locals.

L’actriu Sílvia Bel posarà veu als poemes de Joan Vinyoli aquest dissabte

TEATRE / LA VEU

Engega el Cicle de Teatre 
Amateur de l’Anoia de la mà 
del Grup Teatral de Capella-
des, que aquest cap de set-
mana s’atreviran a portar-nos 
sobre l’escenari del Teatre de 
l’Aurora una de les grans obres 
del teatre europeu contempo-
rani: el text Un déu salvatge, 
de la dramaturga francesa 
Yasmina Reza, autora d’obres 
d’èxit mundial com Art o Una 
comèdia espanyola.  Una co-
mèdia àcida i intel·ligent sobre 
l’excés de correcció política de 
la societat occidental. 
Els quatre actors amateurs 
que veurem encarnen dos 
matrimonis, adults i civilitzats, 
que es troben per resoldre 
un incident protagonitzat pels 
seus fills: un d’ells li ha partit 
dues dents a l’altre en una ba-
ralla a la plaça. Res que uns 
pares no puguin resoldre. Un 
argument que tracta temes 
com la relació en parella i 
l’educació dels fills en un món 
marcat per la competitivitat. 
Una dissecció sobre la socie-
tat actual desenvolupada amb 
sentit de l’humor que farà riu-

re’ns de nosaltres mateixos. 
“Nosaltres volem apropar els 
grans clàssics al públic de 
l’Anoia, perquè no tothom pot 
permetre’s anar fins a Barce-
lona i pagar una morterada 
per veure teatre” explica Xaro 
Ruiz, directora del grup cape-
lladí. L’obra ha estat represen-
tada als escenaris d’arreu del 
món i portada a la gran panta-
lla pel director Roman Polans-
ki el 2011. 
Un déu salvatge és interpreta-

da per Montse García, Maria 
Delgado, Pere Abadal i Josep 
Mª Masoni i participen en el 
muntatge com apuntadores 
Ester Idañez i Jordina Font i 
com ajudant d’utillatges, Maria 
Castaño.

Funcions
Les representacions d’Un déu 
salvatge  es faran el dissabte 
21 de juny a les 22h i diumen-
ge 22 de juny a les 19h. Les 
entrades (10€ i 8€ amb els 

El Grup Teatral de Capellades obre el Cicle de Teatre Amateur 
amb la comèdia “Un déu salvatge”

descomptes habituals) es po-
den adquirir per internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(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 a www.
teatreaurora.cat.  

Més teatre amateur
Després de la posada en es-
cena d’Un déu salvatge a 

càrrec del Grup de Teatre de 
Capellades, el Cicle de Teatre 
Amateur de l’Anoia continuarà 
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.  Finalment, 
el Grup de Teatre Quadrat Mà-
gic, d’Igualada, serà l’encarre-
gat 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 prime-
ra edició del Cicle de Teatre 
Amateur de l’Anoia, el 2012. 

Més informació
Per conèixer més a fons la 
programació i el sistema de 
venda i reserva de localitats 
es pot consultar la pàgina 
web www.teatreaurora.cat  o 
bé seguir tota l’actualitat a 
través dels canals de facebo-
ok (http://www.facebook.com/
teatreaurora ), twitter (http://
twitter.com/teatreaurora ) i 
youtube (http://www.youtube.
com/teatreaurora ) del teatre.
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Mariana Pineda Muñoz va néixer el 1804 a la ciutat 
de Granada amb la controvertida condició de ser la 
primogènita d’un noble llinatge de la societat grana-
dina, a mercès de les destacades hisendes del seu 
progenitor Mariano de Pineda Ramírez, un prestigi-
ós capità de navili i cavaller de l’Ordre de Calatrava.
Ara bé, ironies inherents a un destí advers van in-
cidir en què –a causa de la humil i marginal proce-
dència de la seva pròpia mare, Dolors Muñoz- mai 
no pogués veure’s legalitzada la relació matrimonial 
dels seus pares i; en conseqüència, una sèrie d’im-
peratius legals no li van permetre de gaudir -més 
enllà de la condició d’usufructuària- dels béns here-
tats del pare, en quedar-se òrfena als catorze anys. 
Sota la potestat d’un oncle patern, va viure de molt 
a prop les contradiccions i la hipocresia del món de 
la noblesa terratinent andalusa, a les quals -tot i ha-
ver gaudit d’una infantesa prodigiosa- no va tardar 
a qüestionar-les.
Des d’una ferma decisió d’apostatar de la seva 
pròpia casta, un cop estrenada la seva joventut, 
no va dubtar gens a vincular-se amb determinats 
membres dels sectors més liberals de la societat 
andalusa. I en un delerós anhel d’independència 
familiar, amb tan sols setze anys, es va avenir a 
contraure matrimoni amb un jove delegat del grup 
liberal progressista de ferma oposició a l’absolutis-
me monàrquic,  representat pel borbó Ferran VIIè. 
Seguidament, la inesperada i tràgica mort del seu 
marit, Manuel Peralta, al costat de les seves pròpi-

CARMEL·LA PLANELL

Mariana Pineda Una resolta activista antimonàrquica 
es creences, van incidir en  què es convertís en una 
lleial hereva del seu finat company i, en definitiva, 
en una apassionada activista abocada a continuar 
proclamant la seva ideologia.
D’aleshores ençà, la seva implicació política va ser 
molt més entregada i vivaç; i, sempre de la mà dels 
liberals, va lliurar-se a advocar a les causes més 
radicals per a enderrocar la monarquia. Els vincles 
amb diversos membres d’aquesta tendència pro-
gressista es van anar refermant cada cop més fins 
el punt de compartir-los sota el mateix sostre, una 
conjuntura que -en aquella època i en el marc d’una 
societat tan provinciana- va abocar a unes crítiques 
severíssimes en contra de la seva persona i de les 
seves idees titllades de llibertàries i pecaminoses, en 
referència a allò que tenia d’impròpia i de lleugera la 
seva vida privada.
Lluny de cap altre conveni de parella estable; mai no 
es va amagar de ser mare d’una filla d’una relació no 
legitimada, de la mateixa manera que amb la cara 
ben alta es felicitava d’unes pregones avinences 
amb alguns representants del partit anarquista. Dia a 
dia, la seva adepta i apassionada lluita contra aquell 
règim monàrquic ofegador -a l’hora que en contra de 
la passivitat política dels sectors més moderats- van 
atorgar-li un protagonisme polític i una popularitat 
sense precedents per a una dona d’aquell temps; 
sobretot arran de diverses accions per les quals va 
ser objecte en més d’una ocasió de denúncies i de-
tencions per alteració de l’ordre públic.

Tanmateix, la inci-
dència de més ressò 
en la seva jove car-
rera d’agitadora es 
va produir en l’acte 
d’una manifestació en 
què va comparèixer 
davant de les autori-
tats  desplegant  una 
bandera de color lila 
–elaborada per ella 
mateixa- que amb 
unes lletres brodades 
reivindicava: “Llibertat, igualtat i justícia”. La con-
tundent repressió política del moment va fer que 
aquest crit exaltat, però sincer, obrís les pàgines 
d’un inevitable calvari que havia d’acompanyar-la 
fins el dia de la seva mort, a excepció d’un període 
de llibertat, atribuïble a la fuga d’una de les presons 
per les que va passar.
Interrogada i humil.liada pels alts mandataris de 
l’Audiència granadina, va ser acusada de múltiples 
conspiracions i altres accions subversives contra la 
Monarquia; de tal manera que davant d’un expedi-
ent tan gruixut, només cabia una única sentència: el 
garrot vil; un desenllaç fatal que va ocórrer el 26 de 
maig del 1831, i al qual ella va accedir incondicio-
nalment sense delatar cap company de militància. 

Entre nosaltres

MÚSICA / LA VEU

El passat dissabte dia 14 de 
juny, les parets del Claustre de 
l’Escola Pia d’Igualada, van vi-
brar de nou amb els cants i la 
música dels grups que solidàri-
ament van participar en el con-
cert a benefici de la Fundació 
Vicente Ferrer. 
Vicente Ferrer va dedicar la 
seva vida a les persones més 
desfavorides de l’Índia rural. 
Va fer possible el seu somni de 
transformar una de les zones 
mes àrides de la terra, en un 
lloc ple d’esperança i de vida 
per els seus habitants. Vicente 
Ferrer va ser un home d’acció, 
va treballar incansablement 
amb aquest objectiu, alhora 
que va involucrar a les perso-
nes en el seu propi canvi.
Avui, cinc anys després de la 
seva mort, el seu projecte es 
manté viu i els seu llegat és un 
ampli programa de desenvo-
lupament que cobreix més de 
tres mil pobles i arriba a prop 
de tres milions de persones. 
La Fundació Vicente Ferrer, no 
només vol donar-li continuïtat, 
sinó que desitja ampliar les se-
ves àrees d’actuació.
La recaptació obtinguda serà 
destinada al sector d’ecolo-
gia, pel projecte de renovació 
i construcció d’infraestructures 

hídriques per la recollida de l’ai-
gua de pluja, aquest sector és 
molt important, perquè  benefi-
cia les activitats agrícoles dels 
habitants de les zones rurals. 
El grup de Voluntaris d’Igualada 
i Comarca van voler fer un reco-
neixement a la figura de  Vicente 
Ferrer organitzant aquest con-
cert solidari, a on van participar: 
el duo “DE VELLUT”, amb la 
Núria Balcells i el Blai Navarro; 
les corals: Collserola Vallvidrera 
de Barcelona i Ressons de Ca-
laf, amb la participació especial 
de la Mezzosoprano i directora 
de les dues coral Assumpta Cri-
billers i la soprano Marina Torra, 

Les dues nascudes a Calaf, així 
com la pianista, Teresa Escolà 
de Calaf.
El grup de Voluntaris d’Igualada 
i Comarca volem agrair a tots 
els components dels grups, a 
les persones que hi van assistir 
i a les que per la seva agenda 
no van poder fer-ho, a la direc-
ció de l’Escola Pia, al seu per-
sonal implicat en tot moment 
amb les nostres necessitats, 
a les persones i empreses col-
laboradores i al personal dels 
diferents departaments de 
l’Ajuntament d’Igualada impli-
cats en aquest acte. Gràcies 
a la seva participació, s’ha po-

Participat i reeixit concert en benefici de la 
Fundació Vincente Ferrer

gut dur a terme la realització 
d’aquest acte.
També agrair a la Sílvia Car-
reres de Bollybood Igualada la 
seva participació dins el progra-
ma de la fira de mostres. 
La Sílvia i les seves alumnes 
dels diferents centres d’Igua-
lada, Santa Margarida de 
Montbui i Odena, col·laboren 
solidàriament amb la Fundació 
Vicente Ferrer. El diumenge dia 
15 a les 18:30h a la Rambla de 
Sant Isidre es va dur a terme 
una exhibició dels balls típics 
d’Índia i Polinèsia amb una gran 
afluència de públic assistent.

MÚSICA / LA VEU

Aquesta setmana el bar musi-
cal igualadí Hot Bues ofereix 
dos concerts.
El primer serà demà dissabte 
i anirà a càrrec de la banda 
de Blues The Saturday Blues 
Project que presentarà el seu 
primer treball auto editat “The 
Firts Sip”. L’àlbum conté 10 te-
mes propis cantats en angles 
i dos en català. Els podeu es-
coltar online a Hotblues.ban-
camp.com. 
The Saturdays Blues Project 
són: Berni Armstrong, guitar-
res, ukeleles i veu. Xavier Bar-
rios, guitarres. Mar Lasa, baix. 
Jordi Poch, bateria. Àlex Almi-
rall, saxos.
El concert començarà a les 12 
de la nit i el preu de l’entrada 
serà de 3 euros.
Per altra banda, i inclòs dins 
l’Estival de Jazz 2014, dijous 
es podrà gaudir del concert de 
Nästesjö Extrem Orchestra.
El concert serà a 2/4 d’11 de 
la nit i en podeu obtenir més 
informació a la pàgina 49 
d’aquest diari.

Propers concerts al 
bar musical Hot Blues
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MÚSICA / LA VEU

Els Amics de l’Òpera d’Iguala-
da i el grup artístic de Vilanova 
del ACamí clouen les sessions 
dels dilluns d’AUGA amb la 
sarsuela El duo de la Africana
L’Aula Universitària per a la 
Gent gran de l’Anoia va tan-
car aquest dilluns 16 de juny 
el curs 2013-2014 amb El duo 
de la Africana, una sarsuela a 
càrrec del cor d’alumnes del 
taller d’Òpera Artístic de Vila-
nova del Camí i els Amics de 
l’Òpera que va fer gaudir els 
assistents, a través de l’actu-
ació, les veus i el vestuari dels 
actors aficionats al cant.
La sarsuela està formada per 
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 re-
presentació de l’opereta l’Afri-
caine de Meyerbeer per part 
d’una companyia d’òpera de 
segona fila. La música, la pas-
sió, la temptació, la infidelitat, 
la gelosia, l’avarícia o la medi-

ocritat són alguns dels ingredi-
ents d’un entremès còmic que 
acaba en un caos total.
 
El Teatre de l’Ateneu s’ha 
omplert en cada sessió de 
l’AUGA
Durant el curs 2013- 2014, les 
butaques del Teatre Municipal 
han quedat plenes en cada 
conferència programada a 
l’AUGA, amb una assistència 
mínima de 300 persones per 
acte, a excepció d’un dilluns 
de tempesta en què els assis-
tents van disminuir.
D’entre les propostes ofertes 
durant el curs, destaquen les 
sessions històriques, sobre 
llengua, antropologia o músi-
ca, les que han parlat sobre 
economia o ciència i moltes 
d’altres. De fet, el resum de 
cada una de les sessions es 
pot consultar al lloc web de 
l’AUGA www.auga.cat.
L’equip de l’AUGA ja treballa 
en el programa del curs 2014- 
2015, que es farà públic en 
paper i a través d’internet el 
mes de setembre.

La sarsuela tanca el curs a 
l’AUGA

MÚSICA / LA VEU

Dissabte, 21 de juny, Joven-
tuts Musicals d’Igualada pre-
senta el segon concert de les 
Serenates d’estiu 2014, pro-
tagonitzat per Raquel Castro 
(violí) i Yuval Gotlibovich (vio-
la). El concert serà a les 7 del 
vespre a l’església del Roser 
d’Igualada, amb entrades a 
10€ i 8€, i un preu especial 
de 5€ per a socis de Joven-
tuts Musicals. 
Castro i Gotlibovich ens ofe-
riran un programa que com-
bina obres contemporànies 
a solo com ara el Díptic I i II 
d’Antón García Abril pera vio-
lí sol i la Cadenza per a viola 
de Krzysztof Penderecki, amb 
duets que ens mostraran la 
qualitat i complicitat d’ambdós 
músics. Seran concretament 
el duet en Sol M K423 de 
Wolfgang Amadeus Mozart i 
els Tres Madrigals de Bohus-
lav Martinu. 
Les Serenates d’estiu continu-
aran el 6 de juliol amb un con-

cert de piano en homenatge 
a la desapareguda Josefina 
Rigolfas, a càrrec de Moisès 
Fernández, i es clouran el 9 
de juliol amb un darrer concert 
de música de cambra: Louise 
Gorm (violí) i Neus Peris (pi-
ano). 

Segon concert de les Serenates 
d’Estiu a l’església del Roser

MÚSICA / LA VEU

Dissabte passat, dia 14 de 
juny, es va iniciar el cicle de 
recitals Vetllades a La Tos-
sa, a l’ermita romànica de 
Santa Maria de La Tossa de 
Montbui, amb el grup vocal-
instrumental de música anti-
ga Scivias, que va oferir un 
brilllant i excels programa (Ad 
celestem Harmoniam) de mú-
sica medieval dels monertirs 
benedictins amb obres de les 
compositores medievals Hil-
degarda von Bingen i Herrada 
de Hohenburg (també dita de 
Landsberg), complementat 
amb obres del Códex Engel-
berger, el Códex de Las Huel-
gas i del nostrat Llibre Vermell 
de Montserrat. Destacà i im-
pactà especialment el joc de 
campanes medieval que du-
ien les components Margarida 
Barbal, Rosamaria Aguadé i 
Isabel Juaneda, que impreg-
nava al conjunt una sonori-
tat màgica i ancestral alhora. 
Malgrat les múltiples activitats 
de tot tipus que gaudíem la 
comarca al mateix dia i la ma-
teixa hora hi confluí una gran  
profusió de públic que ovacio-
nà fervorosament la interpre-
tació que es mostrà tan acu-
rada com rigorosa i treballada.
Dissabte vinent, 21 de juny, 
dia de solstici d’estiu, tindrem 
ocasió d’assistir a una vetlla-
da diferent i versada més en 
la literatura poètica que en la 
música, en aquest cas també 
històrica i també dedicada a la 
recuperació del llegat femení. 
Es tracta de un recital de poe-

sia amb obres de poetes anda-
lusines, per primera trduïdes 
al català per Encarna Sant-
Celoni i Margarida Castells a 
Perles de la nit, llibre editat fa 
poc més d’un any dins la col-
lecció “d’ací d’allà” de l’edito-
rial Adesiara. Les traductores 
ens interpretaran una selecció 
de poemes d’aquest recull en 
un format on tindrem ocasió 
d’escoltar-los en el seu origi-
nal àrab clàssic, per l’arabista 
Margarida Castells i Criballés i 
en la seva traducció a la nos-
tra llengua per l’escriptora, 
poeta i traductora valenciana, 
Encarna Sant-Celoni i Verger. 
La sessió estarà amenitzada 
per melodies de fons, figures 
musicals i efectes sonors a 
través d’instruments vinculats 

a la cultura andalusina com el 
psalteri, els cròtals o el pande-
ro quadrat, entre d’altres, per 
Concepció Ramió. L’entrada 
serà totalment gratuïta i al fi-
nal tothom qui ho desitgi podrà 
adquirir el llibre. Una vetllada 
que promet ser culturalment 
ben interessant. 
Les Vetllades de Capvespre 
de La Tossa recordem que 
és un cicle de concerts i re-
citals produïts i organitzats 
per Contrapunt, Plataforma 
per a la promoció d’activitats 
musicals, que compta amb la 
col·laboració de la Fundació 
la Tossa de Montbui, així com 
també del restaurant La Tos-
sa i de la Llibreria Llegim...? 
d’Igualada. 

Dissabte continuen les Vetllades de capvespre 
a la Tossa amb un recital de poesia

TEATRE / LA VEU

El Teatre Municipal l’Ateneu 
rebrà, el divendres 11 de juli-
ol a les 21h, la nova propos-
ta de Jordi Galceran i Sergi 
Belbel. Onze anys després de 
l’èxit d’El mètode Grönholm, 
el mateix tàndem, amb text de 
Galceran i direcció de Belbel, 
s’endinsa amb El crèdit en dos 
dels temes probablement més 
actuals dels últims anys: la 
banca i la crisi econòmica. La 
interpretació dalt de l’escenari 
està també un altíssim nivell, 
amb Jordi Boixaderas i Jordi 
Bosch.
L’obra és una comèdia sobre 
l’economia, la desesperació, 
la fragilitat de les relacions hu-
manes i les de parella i el text 
comparteix amb El mètode 
Grönholm no poques coses: a 
partir d’una anècdota senzilla 
i bastant surrealista, ofereix 
un duel interpretatiu de luxe i 
promet fer passar a l’especta-

dor una hora i mitja plena de 
rialles i àcides reflexions sobre 
la realitat. Una obra tan ne-
cessària com balsàmica que 
ja va guanyar el I Torneig de 
Dramatúrgia de Temporada 
Alta a Girona i a Buenos Aires. 
És, sens dubte, un dels grans 
èxits teatrals de la temporada.
Les entrades, al preu de 15 i 
25 euros, ja es poden adqui-
rir anticipadament, sense que 

A la venda les entrades per “El crèdit”, la 
radiografia de Jordi Galceran i Sergi Belbel

s’hi apliqui cap taxa, al Punt 
de Difusió Cultural i Turísti-
ca (c/ Garcia Fossas, 2) de 
dimarts a divendres de 19 a 
21h i els dissabtes i diumen-
ges d’11 a 14 i de 18 a 21h, 
festius tancat. També a www.
telentrada.com i al 902 10 12 
12 o, el mateix dia de la funció, 
des de dues hores abans a la 
taquilla del teatre, al Passatge 
Vives s/n.
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Els Moixiganguers d’Iguala-
da van completar amb èxit 
un intens cap de setmana 
que es va iniciar divendres 
al vespre amb un assaig a 
la fresca a la Rambla Sant 
Isidre, dins dels actes del 
“FirAnoia”. L’assaig era molt 
important per la Colla que va 
centrar els esforços en les 
proves del 4de8, inèdit en 
aquest 2014 fins al moment, i 
en la que pot ser futura torre 
de 8 amb folre. 
Dissabte, els Moixiganguers 
es van desplaçar a Valls on 
van actuar a la Diada del Pati 
de la Colla Joves de Valls 
on també van actuar amb 
la companyia de la històrica 
colla dels Nens del Vendrell. 
Actuar a Valls, ciutat bressol 
dels castells, i actuar al cos-
tat de la Colla Joves de Valls 
va esperonar als Moixigan-
guers que es van presentar 
a plaça amb una actuació de 
màxims que s’iniciava amb 
una molt segura torre de 7. 
En segona ronda els morats 
van afrontar el que havia de 
ser el moment més impor-
tant del dia, el 4de8, que en 
aquesta temporada presenta 

importants canvis a l’alinea-
ció i fins a aquest dissabte 
s’havia resistit. El castell va 
pujar segur fins a l’aleta i es 
va descarregar amb un in-
tens treball a tronc i pinya. 
El primer 4de8 de la tempo-
rada va fer saltar l’alegria a 
les cares dels Moixiganguers 
que van tancar la seva millor 
actuació d’aquest any amb el 
7de7 i el vano de 5, moment 
en què la Colla va voler-se 
sumar al dia de l’escola en 
català. 
Diumenge els Moixiganguers 
es van desplaçar al barri bar-
celoní de Fort Pienc on van 
actuar amb els Castellers de 
la Sagrada Família, els Cas-
tellers del Poble Sec i els 
Castellers de Lleida. Con-
tràriament al que es podia 
pensar després de l’exitosa 
actuació del dia anterior, la 
ressaca no es va apoderar 
dels igualadins que tot i pre-
sentar-se amb alguna cami-
sa menys, van tornar a repe-
tir actuació amb una preciosa 
torre de 7 i un 4de8 més se-
gur que el del dia anterior. 
La diada es va tancar amb el 
5de7 i el pilar de 5.
Cal destacar que amb aquest 

El primer 4de8 de la temporada dels 
Moixiganguers arriba per partida doble a 
Valls i Barcelona

segon 4de8 de l’any aconse-
guit en menys de 24 hores, 
els Moixiganguers d’Iguala-
da van tenir l’honor de fer de 
Fort Pienc, nova Plaça de 8.
Després d’aquest espectacu-
lar cap de setmana, els Moixi-
ganguers d’Igualada esperen 
amb molta il·lusió la propera 
actuació el diumenge 29 de 
Juny a Igualada, a la Diada 
de Cal Tabola, on no descar-
ten cap sorpresa en forma de 
castell inèdit. La Colla convi-
da a tothom qui vulgui sentir 
el fet casteller, als assajos de 
cada dimecres (de 20 a 22h) 
i divendres (de 22 a 24h) al 
seu local, Cal Tabola, al car-
rer Sant Antoni de Baix 106-
108 d’Igualada. 
Els castells que es van poder 
veure aquest cap de setma-
na són els següents:
- Valls: Joves de Valls  2d8f 
4d9f 4d8a p6, Nens del Ven-
drell 3d7 4d8 4d7a v5, Moixi-
ganguers 2d7 4d8 7d7 v5
- Fort Pienc: Castellers de 
la Sagrada Família i3/7ps
, id3/7ps,4/7a,7/7id5/7,p5, 
Castellers del Poble Sec 
4/7,5/7,3/7,p5, Castellers de 
Lleida id5/7,5/7,t7,4/7a,V5, 
Moixiganguers 2d7,4/8,5/7p5

FOTOGRAFIA / LA VEU

Amb l’objectiu d’unir el pla-
er de la lectura amb l’encant 
de la fotografia la Biblioteca 
Central d’Igualada ha tornat 
a convocar el concurs foto-
gràfic «Els llibres viatgers». 
Aquest és el cinquè any que 
la Biblioteca fa una crida per 
reunir les fotos més originals 
d’unes vacances plenes de 
llibres i lectures a la fresca. 
El certamen d’enguany pre-
senta algunes novetats, com 
el fet que les imatges par-
ticipants també es podran 
presentar al facebook de la 
Biblioteca (www.facebook.
com/biblioteca.centraliguala-
da). Un any més, i per gen-
tilesa de Roig Fotògrafs, el 
guanyador s’endurà un premi 
relacionat amb la fotografia i 
també se sortejarà un lot de 
llibres entre els participants.
Els participants del concurs, 
que han de ser majors de 
14 anys, poden presentar 
un màxim de dues fotografi-
es originals i inèdites en què 
s’ha de veure una persona 
llegint, algun llibre o un en-
torn relacionat amb la lec-

tura. Les fotos han de tenir 
una resolució mínima de 300 
ppp i un pes d’arxiu inferior 
a 5 MB. Es poden presentar 
de tres maneres: en paper 
fotogràfic personalment a la 
Biblioteca (20x30); per mail 
a b.igualada.c@diba.cat o bé 
penjar-les a l’esdeveniment 
«Llibres viatgers 2014» del 
facebook de la Biblioteca.
Les persones que hi vulguin 
participar tenen temps d’en-
viar les seves imatges fins 
al 31 d’agost. Després, un 
jurat format per dues bibli-
otecàries i un representant 
de Roig Fotògrafs decidirà 
quina és la foto guanyado-
ra d’aquest 2014 i farà una 
selecció dels millors treballs 
per formar part d’una exposi-
ció al vestíbul, com cada any. 
El lliurament de premis tindrà 
lloc el dijous 25 de setembre. 
L’any passat la guanyadora 
va ser Marta Basas Satorras, 
amb la foto «Paradís de lle-
tres». Les bases completes 
d’aquest certamen fotogràfic 
es poden consultar a la pàgi-
na web www.bibliotecaigua-
lada.cat.

El concurs “Els llibres 
viatgers” de la Biblioteca 
compleix 5 anys

“Paradís de lletres”, de Marta Basas, fotografia guanyadora de l’any passat

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 

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 emocionaran.
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

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



Els més de quaranta turons que conformen 
el complex paisatge de carrers que pugen i 
baixen per la ciutat, sempre transitats per la 
inconfusible silueta dels tramvies, et fan sen-
tir mig protagonista de bons  escenaris de pel.
lícula sempre i quan rescatis de la teva reten-
tiva aquelles estampes llargament vistes al ci-
nema. En aquest sentit, molt especialment, si 
tanques els ulls seràs capaç de recordar les mil 
i una persecucions de cotxes que han estat tot 
un segell de San Francisco; així com aquelles 
sèries televisives que pretenien imposar-nos el 
model de vida americà.
Tanmateix, enclavada en una espectacular 
badia, San Francisco és una ciutat que per-
manentment s’emmiralla sobre les radiants 
aigües del Pacífic. En aquest bellíssim entorn, 
El Moll 39, altrament conegut amb el nom de 
Fisherman’s, apunta a ser el districte més po-
pular i més animat de la ciutat, un espai d’una 
fascinació visual i vivencial incomparables. 
Aquest barri marítim data del 1853 i en poc 
temps va convertir-se en un dels més impor-
tants centres portuaris de tot Estats Units; si 
més no cap a mitjan del segle passat, la nova 
tecnologia de la distribució del peix va portar a 
aquesta àmplia zona de la badia en un profund 
decaïment, fins que moltes de les indústries 
pesqueres de la zona es van declarar en falli-
da. Avui, algunes de les antigues instal.lacions 
han estat recuperades com a espais culturals, 
artístics i/o gastronòmics, deixant entreveure 
aquella fascinant arquitectura industrial del 
passat.
Unes hores en aquest barrí dels pescadors et 
submergeixen per l’atmosfera de les més inci-
sives olors d’un moll actiu, amb una variadís-
sima oferta de peix i marisc per a la bona tau-
la a tort i a dret proclamada amb el cridaner 

enllumenat dels nombrosos rètols de neó. De retruc, 
se’t desperta una tremenda passió de gana a través del 
llarg passeig d’establiments de degustació de peix fresc 
i les diferents parades de venda.
I sobre els blaus de l’ Oceà, una de les grans merave-
lles de l’enginyeria t’espera: és la porta d’or del Golden 
Gate; el pont penjant més llarg i més alt del món, obra 
de Joseph Strauss, que comunica des de 1937 la pe-
nínsula de San Francisco amb la de Marin City i la po-
blació de Sausalito;  alhora consolidat –ja als nostres 
dies- com a un inequívoc punt de trobada en qualsevol 
tram de la seva quilomètrica calçada. Amb tot, més que 
travessar-lo, la seva contemplació des de El Mirador H. 
Dana Bowers, altrament Vista Point, és del tot excepcio-
nal; des d’allí les  vistes són summament privilegiades, 
encara que cal creuar tot el pont en direcció nord.
Per últim, tal vegada és des d’aquí, a Vista Point, des de 
mar oberta i a una relativa distancia del centre tecno-
lògic, financer i cultural de Califòrnia -que és aquesta 
ciutat- on més grandiós se’t fa aquell esperit liberal i 
alternatiu de San Francisco: la ciutat més progressista 
dels Estats Units.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

San Francisco Algunes icones indiscutibles 3a. Part Arquitectures i veïnatges
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MÚSICA / LA VEU

La Coral de Santa Maria 
d’Igualada dedicà dijous pas-
sat dia 12 de juny, un con-
cert als residents i personal 
assistencial de la Residència 
Amma de Vilanova del Camí. 
La matinal feu molt ben ce-
lebrada i acollida amb en-
tusiasme; fins i tot algunes 
cançons feren emocionar i 
humitejar als ulls dels es-
coltants. Sota la direcció de 
Coni Torrents i amb l’acom-
panyament al piano de Maite 
Torrents s’interpretaren nou 
cançons de diferents es-
tils, en algunes de les quals 
s’aconseguí fer-hi partici-
par el públic. Especialment 
aplaudides foren “Cant a la 
llibertat”, “Canto a Múrcia”, 
“La puntaire” i “Cant a la se-
nyera”. També els i les can-
taires sortiren molt contents 
de l’actuació.
D’altra banda el diumenge 
dia 15, la Coral solemnitzà 
a la basílica i amb l’acom-
panyament a l’orgue de Llu-

ís Victori, l’ofici solemne de 
Fir’Anoia, presidit per l’arxi-
prest Mn. Josep Massana, 
al que s’hi afegí el Gremi 
de Blanquers d’Igualada per 

Emotiu concert de la coral de Santa 
Maria a la residència Amma

coMmemorar la festa patro-
nal de sant Antoni de Pàdua, 
i la Penya esportiva Blanc i 
Blava en el seu seixantè ani-
versari.

FOTO: Joan Talavera

EXPOSICIONS / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps té previst inaugu-
rar noves exposicions dels tre-
balls realitzats durant aquest 
curs 2013-2014 per l’alumnat 
dels cursos monogràfics d’Es-
cola Oberta.
Del 16 al 27 de juny es podrà 
veure a la Sala Gaspar Camps 
“Gravat: itineraris d’Igualada”, 
una exposició col·lectiva dels 
treballs realitzats per l’alumnat 
del “Taller de Gravat” de l’es-
cola, on es presenta una mos-

tra de gravats realitzats sota el 
tema “Itineraris d’Igualada”, en 
diferents tècniques calcogràfi-
ques, litografia sobre polièster 
i fotogravat.
Cada alumne, a partir del tema 
“Itineraris” ha realitzat una sè-
rie de gravats que mostren un 
recorregut, una visió molt ex-
pressiva i personal mitjançant 
la tècnica del gravat, d’una 
ruta d’Igualada. La inaugu-
ració va ser ahir dijous 19 de 
juny a les 8 del vespre.

“Gravat: itineraris d’Igualada”, 
nova exposició de l’alumnat de 
l’EMA Gaspar Camps

Dues perspectives del pont
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DISSENY / LA VEU

CATSKILLS és un campionat 
de formació professional que 
el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat orga-
nitza a Catalunya i que està 
pensat per a l’alumnat de les 
diferents especialitats de for-
mació professional matriculat 
a un cicle formatiu, de grau 
mitjà o grau superior, durant 
el curs 2013-2014, i que com-
pleixi uns determinats requi-
sits d’edat. 
La competició de l’skill 40 cor-
responent a Disseny Gràfic va 
tenir lloc el dia 11 de juny i es 
va desenvolupar durant tota 
la jornada, de les 9:00 a les 
22:00, a l’Escola d’Art i Supe-
rior de Disseny Pau Gargallo 
de Badalona, on es van trobar 
els alumnes, tutors i acompa-
nyants representants de les 

9 escoles d’art de Catalunya 
inscrites en aquesta ocasió, 
entre les quals, la d’Igualada, 
que hi participava per segona 
vegada.
L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps va presentar Ma-
rina Cano, alumna de segon 
curs del cicle formatiu de 
Grau Superior de Gràfica Pu-
blicitària, que va fer una gran 
competició, destacant per la 
seva creativitat, una ràpida 
conceptualització i pulcritud 
de realització. Des de l’equip 
directiu del centre, volem feli-
citar el professorat pel treball 
en equip que, dia a dia, fa pos-
sible arribar a formar alumnes 
que esdevindran bons profes-
sionals, i també volem agrair 
l’esforç i la gran actitud de la 
Marina durant aquesta mara-
toniana competició.

L’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps participa al 
concurs CATSKILLS LLENGUA / LA VEU

El Servei de Català d’Iguala-
da ha preparat per aquests 
primers dies d’estiu una sèrie 
de tallers relacionats amb la 
millora del coneixement de al 
nostra llengua.

REFRESQUEM EL CATALÀ 
Són 4 tallers de 6 hores ca-
dascun per resoldre dubtes 
concrets de català, practicant 
amb molts exercicis.
Es pot fer la matrícula del 16 
al 20 de juny, de 9 a 14 h, al 
Servei de Català, c. Lleida, 78 
(edifici Ig-nova)
- 30 de juny i 1 de juliol: AC-

CENTUEM BÉ? 
- 7 i 8 de juliol: UTILITZEM BÉ 
ELS VERBS? 
- 14 i 15 de juliol: CONNEC-
TEM BÉ LES FRASES?  
- 21 i 22 de juliol: PRACTI-
QUEM ELS PRONOMS FE-
BLES 
Els tallers, que es duran a 
terme a l’Espai Cívic Centre, 
tindran lloc els matins, de 9 a 
12h. 
PREU: Per cada taller: 4’10 
€ a aturats, 6’03 € jubilats i 
10’85 € matrícula normal. 
 
LLEGIM I PARLEM 
El Servei de Català d’Igualada 

t’ofereix un curs de conversa 
de 20 h per practicar el català 
a partir de la lectura de textos 
fàcils. Vine a passar una bona 
estona i millora el teu nivell. 
Es pot fer la matrícula del 16 
al 20 de juny, de 9 a 14 h, al 
Servei de Català, c. Lleida, 78 
(edifici Ig-nova)ell de català 
oral. 
El taller tindrà lloc del 2 al 23 
de juliol (dimecres, dijous, i di-
vendres, de 10 a 12 h) a l’Es-
pai Cívic Centre (c. Trinitat, 
12)   
PREU: 10’85 € a aturats, 
17’29 € jubilats i 33’38 € ma-
trícula normal  

Nous cursos i tallers de català

MÚSICA / LA VEU

L’igualadí Antoni Miranda va 
participar, el passat 6 de juny, 
en un concert a Rubiera (Ità-
lia), en un concert acompa-
nyant l’organista Mario Ver-
dicchio amb qui ja havia actuat 
conjuntament en el XIX Festi-
val d’Orgue de la nostra ciutat.
En el concert, Miranda va do-
nar a conèixer al públic italià 
el Poema del Ciego que vió a 
Cristo del P. Ramon Castelltort, 
escolapi igualadí. Al final, en 
agraïment al públic assistent, 
va interpretar el “Cantico delle 
creature, di San Francesco de 
Assísi, testo originale in dialet-
to humbro”. El concert portava 
per títol “L’organo e la poesia 
religiosa spagnola”.

El rapsode Antoni Miranda va participar en un 
concert a Rubiera (Itàlia)



DIVENDRES 20

XXVIII CONGRÉS D’HISTÒRIA 
DE LA MEDICINA CATALANA
- Igualada 
Conferències i comunicacions 
curtes sobre història de la me-
dicina, la farmàcia, l’odontolo-
gia...
De divendres a diumenge, du-
rant tot el dia al Museu de la 
Pell.

CONCERT
- Igualada 
Concert a càrrec de professors 
i alumnes de l’EMMI amb motiu 
del Dia de la Música.
Divendres a les 9 del vespre al 
pati de l’Escola Municipal de 
Música.

DISSABTE 21

TROC, III MERCAT D’INTER-
CANVI
- Igualada 
Mercat d’intercanvi de tot tipus 
d’objectes, roba, discs, llibres, 
eines, objectes de la llar... 
Dissabte a partir de les 10 del 
matí al pati del Museu de la Pell.

PATIROL
- Igualada 
Vine a jugar a l’Ateneu a l’apas-
sionant món dels jocs de rol. 
Dissabte a partir de les 11 del 
matí al vestíbul de l’Ateneu.

VIII MARATÓ DE TEATRE DE 
LA TARIMA
- Igualada 
Els alumnes interpretaran: En 
Patufet, Un robatori increïble, El
somni d’una nit d’estiu, Els er-
rors de la comèdia i T’he sentit 

- Té sentit, Improshow nocturn 
Dissabte les 12 del migdia, a les 
6 de la tarda i a les 8 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Serenates d’estiu. Concert de 
música de cambra a càrrec de 
Raquel Castro i Yuval Gotlibo-
vich.
Dissabte a les 7 de la tarda a 
l’església del Roser.

MÚSICA
- Igualada 
Primer concert del cicle de mú-
sica i paraules “De pell sensi-
ble”. “Entre la vida i el somni”, 
poemes de Joan Vinyoli amb 
Sílvia Bel, veu; Llúcia Vives, 
cant i Carles Beltran, piano. 
Presentació a càrrec de Jaume 
Farrés.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’adoberia Cal Granotes.

II CICLE DE TEATRE AMA-
TEUR
- Igualada 
El Grup Teatral de Capellades 
presenta l’obra “Un déu salvat-
ge” de Jasmina Reza.
Dissabte a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

RECITAL DE POESIA
- Sta. Margarida de Montbui 
Recital de poesia amb obres 
de poetes andalusines, traduï-
des al català per Encarna Sant-
Celoni i Margarida Castells a 
“Perles de la nit”.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’església romànica de la Tos-
sa.

DESFOLCA’T
- Calaf 

Festival de música popular i 
tradicional.
Dissabte durant tot el dia a Ca-
laf.

CONCERT
- Igualada 
La banda de Blues The Satur-
day Blues Project presentara 
el seu primer treball autoeditat 
“The Firts Sip”.
Dissabte a la mitjanit al bar mu-
sical Hot Blues.

DIUMENGE 22

MÚSICA
- Igualada 
Concert de final de curs de la 
coral juvenil Xalest.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la basílica de Santa Maria.

DANSA
- Igualada 
El Somni. Extractes de Giselle 
(dansa clàssica) i diverses co-
reografies d’altres estils a càr-
rec de l’Escola de dansa del 
Consell Comarcal.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

II CICLE DE TEATRE AMA-
TEUR
- Igualada 
El Grup Teatral de Capellades 
presenta l’obra “Un déu salvat-
ge” de Jasmina Reza.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

CONCERT VERMUT
- Capellades 
Concert vermut amb Dos To-
ievski.
Diumenge a la una del migdia a 
la cafeteria de la Lliga.

CONCERT
- Els Hostalets de Pierola 
Concert de piano a càrrec del 
jove pianista Adrian Blanco.
Diumenge a les 7 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres.

DILLUNS 23

SANT JOAN
- Igualada 
Arribada de la Flama del Cani-
gó. Encesa del peveter. Repar-
timent del foc. Inici de la cerca-
vila.
Dilluns a partir de les 8 del ves-
pre a la plaça de l’Ajuntament.

CORREFOC
- Igualada 
Amb la participació dels Dia-
bles d’Igualada, Petits diables 
d’Igualada i el Grup Mal Llamp 
d’Igualada.
Dilluns a les 11 de la nit, des de 
la plaça de Sant Miquel.

DIMARTS 24

DANSA
- Igualada 
Mostra de treball de joves ba-
llarins en formació, alumnes del 
Grau de dansa i del ballet de La 
Royal Academy of Dance d’Es-
pai d’Arts.
Dimarts a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMECRES 25

ESTIVAL DE JAZZ
- Igualada 
Pantalla Oberta presenta la 
pel.lícula “Sita Sings the Blues” 

inclosa dins l’Estival de jazz.
Dimecres a les 10 del vespre a 
la pista de l’Ateneu.

DIJOUS 26

DESCOBREIX LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL
- Igualada 
Taller per descobrir els recur-
sos de la web de la Xarxa de 
Biblioteques.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

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

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit “Una lec-
tura poc corrent” d’Alan Ben-
nett.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
l’Espai cívic Centre.

8a. FESTA DEL MESTIZZATGE
- Igualada 
Festa dels grups de música 
dels instituts d’Igualada.
Dijous a les 10 del vespre a la-
Bastida.

CONCERT
- Igualada 
NEO-Nästesjö Extrem Orches-
tra Banda de jazz liderada per 
Johannes Nästesjö, amb clares 
arrels nòrdiques,
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.

CELS
Una selecció dels treballs rea-
litzats per l’alumnat en els ta-
llers d’Escola Oberta del curs 
2013-2014.
Del 17 de juny al 29 de juliol 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 perso-
nes que ja l’entenen.
Del 2 al 27 de juny al Casal del 
Passeig.

LA IGUALADA DE 
FRANCESC MARCÉ I 
SANABRA

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.

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.

LATUNG LALA A L’HO-
RA DEL PATI
L’obra de David Ymbernon.
Del 17 de juny al 20 d’agost a 
Artèria Igualada.

PINTURA
Joan Sabuquillo presenta la 
seva creació pictòrica.
Del 14 al 29 de juny a les Vol-
tes de Casa Bas.

LA NIT
Exposició literària al voltant de 
la nit.
Del 25 de juny al 17 de juliol 
al vestíbul de la Biblioteca de 
Masquefa.

Agenda
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Es projecta a Tous •  12 años de esclavitud

R.F.-

Els propers dies 22 i 24 de 
juny, el cinema de Tous pre-
senta la producció nord-ame-
ricana 12 años de esclavitud, 
dirigida per Steve McQue-
en. El film adapta la novel·la 
autobiogràfica de Solomon 
Northup, un músic negre 
que, a mitjan segle XIX, vivia 
tranquil·lament amb la seva 
família a prop de Nova York, 
fins que un mal dia el van se-
grestar uns desaprensius per 
vendre’l com a esclau per tre-
ballar en les plantacions de 
cotó del Sud dels Estats Units; 
un fet que, pel que sembla, no 
era gaire inhabitual en aquella 
època. 
El britànic Steve McQueen, 
després de parlar-nos de les 
vagues de fam dels preso-
ners de l’IRA a Hunger o de 
l’adicció al sexe de l’home 
urbà contemporani a Shame, 

aborda a 12 años de esclavi-
tud un altre intens drama per-
sonal que serveix per mostrar 
un moment històric, en aquest 
cas els anys de l’esclavitud als 
Estats Units, com no s’havia 
fet mai abans. McQueen no 
aparta la càmera quan es trac-
ta de mostrar l’horror i la bruta-
litat dels terratinents però pro-
cura evitar el maniqueisme: ni 
Solomon Northup és cap he-
roi, sinó senzillament algú que 
busca sobreviure al preu que 
sigui, ni els amos blancs són 
necessàriament psicòpates, 
sinó gent que creu que llegir 
la Bíblia i fuetejar els esclaus 
no són fets contradictoris i que 
els negres són menys que els 
simis, i satisfets perquè el sis-
tema esclavista els permet –a 
ells i als traficants- fer-se rics.
Chiwetel Ejiofor, que encarna 
el personatge protagonista, 
s’expressa a través de la mira-

58

Cinema
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
20 de juny de 2014

El llarg captiveri

da (diuen que el director el va 
alliçonar mostrant-li pel·lícules 
mudes); la resta d’actors es-
tan igualment superbs, des 
de Michael Fassbender (que 
apareix en tots els films de 
McQueen) a Lupita Nyong’o, 

Paul Dano, Benedict Cumber-
batch o Paul Giamatti, immens 
en un petit paper de venedor 
d’esclaus. Tampoc no podem 
obviar la magnífica fotografia 
de Sean Bobbitt, col·laborador 
habitual del director, ni la ban-

da sonora del prolífic Hans 
Zimmer. Una excel·lència cer-
tificada amb nombrosíssims 
guardons, inclosos tres Oscar 
de Hollywood, a millor pel-
lícula, guió i actriu secundària 
(Lupita Nyong’o). 

RAMON ROBERT.- 

Johnny Depp, Rebecca Hall, 
Paul Bettany, Kate Mara, Mor-
gan Freeman i Cillian Murphy 
son els protagonistes de Tras-
cendence, una molt peculiar 
pel.lícula d’intriga i ciència-
ficció. Ha estat realitzada per 
Wally Pfister, un reconegut di-
rector de fotografia, que amb 
aquesta peŀlícula debuta com 
a realitzador. Trascendence 
mou el seu argument al vol-
tant de la figura del doctor 
Will Caster (Johnny Depp) un 
important investigador en el 
camp de la Inteŀligència Arti-

Estrena de la setmana •  TranscendenceUn poder desconegut
ficial. Ara està treballant en la 
creació d’una màquina sen-
sitiva que combini els conei-
xements universals amb les 
emocions humanes. Els seus 
experiments, molt controver-
tits,  l’han fet famós, però a la 
vegada l’han convertit en el 
principal objectiu dels extre-
mistes anti-tecnològics, que 
volen destruir-lo. Per a la seva 
dona Evelyn (Rebecca Hall) i 
el seu millor amic Max Waters 
(Paul Bettany), la qüestió no 
és si poden fer-ho ... sinó si ho 
han de fer. Els temors d’Eve-
lyn i Max es fan realitat quan 
la set de coneixement de Will 

evoluciona en una omnipre-
sent recerca de poder de con-
seqüències desconegudes. 
Amb un cost de producció de 
100 milions de dòlars que di-
fícilment recuperarà (a Estats 
Units no va tenir l’èxit espe-
rat), aquest ambiciós tecno-th-
riller ha recollit critiques diver-
ses. Reproduïm un fragment 
del comentari aparegut al diari 
New York Times:  “Aquest es 
un fosc, agitat i entretingut 
pastitx sobre preocupacions 
mil.lenàries, xocants impactes 
del futur, temes candents i al-
tres emocions de gènere de la 
vella escola.”. 

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

12 AÑOS DE ESCLAVITUD
Estats Units. Drama. D´Steve McQueen. Amb Chiwetel Ejiofor, Michael 
Fassbender, Lupita Nyong’o i Brad Pitt. Basada en un fet real ocorregut 
el 1850, narra la història de Solomon Northup, un culte músic negre que 
vivia amb la seva família a Nova York . Després de compartir una copa amb 
dos desconeguts, Solomon descobreix que ha estat drogat i segrestat per 
ser venut com a esclau al Sud en una plantació de Louisiana. ESTRENA

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.

TRANSCENDENCE
Estats Units. Ciència-ficció. De Wally Pfister. Amb Johnny Deep, Rebecca 
Hall, Paul Bettany, Kate Mara, Morgan Freeman i Cillian Murphy. El doctor 
Caster és l´investigador més important en el camp de la Intel.ligència 
Artificial, i està treballant en la creació d´una màquina sensitiva que pugui 
reconèixer totes les emocions humanes. Els extremistes anti-tecnològics 
volen destruir a Will. Aquest segueix amb els seus experiments, sempre a 
la recerca d´un poder de conseqüències desconegudes

NO HAY DOS SIN TRES
Estats Units. Comèdia. De Nick Cassavetes. Amb Cameron Diaz, Leslie 
Mann, Kate Upton i Don Johnson. Després assabentar-se que l´home amb 
qui surt està casat, una advocada novaiorquina, Carly, descobreix a més 
que té molt en comú amb la dona d´aquest.  Ambdues es fan amigues i 
decideixen venjar-se d’ell i de les seves infidelitats

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.

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

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.

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 22 SETMANES TANCAT

1/ X-MEN (12 anys)
Dv. a Dg i Dm: 19:00/22:00
Dll, Dc. i Dj.: 18:00/21:00
1/ X-MEN 3D (12 anys)
Dg.: 16:00

2/TARZAN (apta) 
Dv. Ds. i Dm: 17:40/19:45
Dg.: 11:50/17:40/19:45
Dll, Dc, i Dj.: 17.35
2/TARZAN 3D (apta) 
Ds, Dg. i Dm: 15:45
2/AL FILO DE LA MAÑANA (12 
anys) 
Dv. a Dg i Dm: 21:45
Dll, Dc i Dj.: 19:30/21:45

3/PANCHO (apta) 
Dv.: 18:10
Ds. i Dm: 16:10/18:10
Dg.: 11:50/16:10/18:10
Dll Dc. i Dj.: 18:00
3/ 8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dv. a Dg.: 20:00/22:00
Dll: 20:00/22:00
3/DJANGO (12 anys)
Dm: 20:30
3/MAMA (12 anys)
Dc: 20:30

4/TRANSCENDENCE (12 anys)  
Dv.: 17:50/20:10/22:30
Ds. i Dm: 15:30/ 17:50/20:10/22:30
Dg.: 11:30/15:30/ 17:50/20:10/22:30
Dll Dc. i Dj.: 18:30/21:30

5/MALEFICA (apta)
Dv.: 18:35/20:40
Ds. i Dm: 16:30/ 18:35/20:40
Dg.: 12:00/16:30/ 18:35/20:40
Dll Dc. i Dj.: 17:30/19:35/21:40
5/MALEFICA 3D (apta) 
Dv a Dg i Dm: 22:50

SANT MARTÍ DE TOUS

Cartellera 59
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CASAL 
IDA  (7 anys) 
Diumenge: 18:00
Dimarts: 18:00
12 AÑOS DE ESCLAVITUD (12 
anys) 
Diumenge: 19:30
Dimarts: 19:30

6/PERDONA SI TE LLAMO AMOR 
(12 anys)
Dv.: 18:00/20:20/22:40
Ds. i Dm: 15:30/ 18:00/20:20/22:40
Dg.: 11:40/15:30/ 18:00/20:20/22:40
Dll Dc. i Dj.: 18:15/21:15

7/NO HAY DOS SIN TRES (12 
anys)
Dv a Dg i Dm.: 18:10/20:20/22:30
Dll, Dc i Dj.: 17:30/19:40/21:50
7/DRAGON BALL Z (en català)
(12 anys)  
Ds. Dg. i Dm: 16:20
7/DRAGON BALL Z (12 anys)
Dg: 12:00

8/ RIO 2 (apta)
Ds i Dm.: 15:50
Dg.: 12:00/15:50
8/ LAS DOS CARAS DE ENERO 
(12 anys)
Dv. a Dg i Dm: 18:00/20:00
Dll Dc i Dj.: 17:50/19:50
8/ MALDITOS VECINOS (12 anys)
Dg.: 22:10
Dll, Dc i Dj.: 21:50
8/ MAMA 
Ds i Dm.: 22:00
8/ DJANGO 
Dv.: 22:00

CINEMA A L’ANOIA

2x1Ulleres de marca

Monofocals 
o

ProgressiusPromoció vàlida del 15 Maig al 31 Agost de 2014 o fins a final d'existències. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació (graduacions compreses
 en els rangs de la marca Vistasoft, tant per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents 
amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats de les marques: Mango, He by Mango, Pepe Jeans i Javier Larrainzar 
amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes RICKY MARTIN

                                                  · PIERA C/Piereta, 44     ·IGUALADA C/de la Virtut, local 12
                                                 · MASQUEFA C/Major, 10    · VILANOVA DEL CAMÍ C/Verge de Montserrat, 10 

CENTRE VISIÓ GRUP
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JOAN ENRICH HOJA
Ha mort a Igualada el passat 13 de juny del 2014 a l’edat de 63 anys.

Els seus estimats: 
esposa, Pepita; mare, Rosa; germà, Jordi; �lls, Blanca i Albert; nét, 
Jan, i la resta de familiars, ho fem saber a llurs amics i coneguts. 

La família volem agrair les mostres de condol que vam rebre a 
l’acte de comiat del passat diumenge 15 de juny al tanatori 
d’Igualada. 

“La seva família, un cop honrat el seu cos, ha dipositat simbòlica-
ment un òbol a la seva boca, per tal que pugui pagar al barquer 
Caront la feina de passar la seva ànima a l’altra banda del riu 
Aqueront, on hi ha el regne dels difunts”

Igualada, juny de 2014 Igualada, juny  de 2014

En record de

 AMADEU BOSCH BERTRAN

Ha mort cristianament el passat dimecres dia 18 de juny a l´edat de 94 anys.

A.C.S.
Els seus estimats: esposa, Júlia Borràs Brunet; �lls;  néts; besnéts 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 dijous dia 19 de juny a l’arxiprestal basílica de 
Santa Maria.

Funerària Anoia

ELISA CORONA MARTÍ
Que ens va deixar el 23 de juny de 2012

Igualada, juny de 2014

2n. Aniversari de

La seva família preguem que la tingueu present en les 
vostres oracions.

Els qui t’hem estimat i t’estimem, mai t’oblidarem

Adéu, Tot i que érem de la 
mateixa lleva, has marxat 
més jove que jo a gaudir de 
la vida eterna..
No podré oblidar la nostra 
sincera amistat, que va fer-
nos compartir molt bones 
estones i sensacions. Re-
cordo de quan eres jugador 
d’aquell quasi llegendari C.F. 
Olímpic de la O.A.R (Obra 
Atlético Recreativa d’A,C.), 
del qual vaig ser-ne delegat.
Encara menys puc oblidar la 
nostra pertinença a l’Agru-
pació Folklòrica Igualadina i 
la companyonia viscuda en 
les anades a Andorra, Valèn-
cia, Madrid, on ballareu als 

històrics estudis de TVE, del 
“Paseo de la Habana”, quan 
les emissions encara no arri-
baven a Catalunya... Aquelles 
ballades en festes majors i en 
els barris, com el de Montser-
rat d’Igualada, en el dia de la 
seva inauguració oficial, on 
vàreu haver de fer una impro-
visació, per manca de cobla... 
aquelles Diades de l’Agrupa-
ció.
Per això, la teva família va 
recordar-te com dansaire, in-
terpretant, a l’església, aquell 
ballet tan català com és “L’he-
reu Riera”..
A poc a poc, el Senyor va cri-
dant als nostre dansaires... Ja 

estareu endegant un esbart 
per presentar les coreografi-
es de la nostra terra en l’es-
cenari celestial.
Mariano, la teva fermesa fou 
exemplar. A ben segur que 
l’Elisa, els teus fills, néts i 
amics et tindrem sempre 
present, recordant les teves 
humanes dots i el teu taran-
nà engrescador i ple d’un 
recte comportament, amarat 
de consideracions espiritu-
als, que conformaren la teva 
vida.
Adéu, Marià, però et recor-
daré sempre.
Reposa en pau!

JOSEP ELIAS FARRÉ 

Adéu, Mariano Miquel

SOCIETAT / LA VEU

L’associació Som Poble, amb 
la col·laboració dels Serveis 
Socials de l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui, 
participarà en la campanya de 
recollida d’aliments “La fam no 
fa vacances” impulsada pels 
quatre Bancs d’Aliments de 
Catalunya, els mesos de juny 

i juliol. L’objectiu és recollir ali-
ments bàsics per aconseguir 
que les persones més neces-
sitades rebin ajuda alimentària 
també durant l’estiu. Tots els 
aliments recollits a Santa Mar-
garida de Montbui es destina-
ran a persones del municipi.
Des de Som Poble han en-
grescat les entitats, escoles i 

comerços montbuiencs a col-
laborar en la campanya, ja si-
gui recollint aliments en qual-
sevol activitat programada els 
mesos de juny i juliol, com fent 
difusió de la campanya, o en 
el cas de les botigues de que-
viures, convertint-se en punts 
de recollida i anunciant-t’ho 
amb cartells. Es demana pre-
ferentment aportar oli, llet, lle-
gums, llaunes de conserves, 
sucs i galetes que es podran 
deixar en els punts establerts, 
els dies 27 i 28 de juny. 
Som Poble és una associació 
de recent creació integrada 
per algunes entitats del muni-

cipi –Baula, Inama, parròquia 
de Sant Maure, Acaps Anoia, 
Associació Alejandro Mancha 
i Berenice Mancha i el Grup 
Esplai Montbui- i també per 
persones a títol particular que 
han sumat esforços per inten-

Una campanya de recollida d’aliments 
evidencia que ‘La fam no fa vacances’

tar donar cobertura a les ne-
cessitats bàsiques de les per-
sones de Santa Margarida de 
Montbui amb dificultats econò-
miques i personals.



d’Eduard  Darbra
Col. 19677.

LLicenciat en Psicologia. 
Màster en psicologia clínica
 i de la salut i psicoteràpia.

Consells 

   

              

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
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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

Com aconseguir una 
bona autoestima pels 

fills
Tenir un aferrament segur, 
vol dir que una persona està 
segura en ella mateixa. Però 
per poder tenir un aferrament 
segur durant la infantesa i 
l’adolescència s’ha de tenir 
un lloc segur. Aquest lloc nor-
malment és casa i la família. 
Com podem aconseguir que 
casa sigui aquest lloc?. Al-
guns  consells són:
1. Parlar dels problemes: Te-
nir la capacitat a casa de que 
els fills et puguin parlar dels 
seus problemes i que els pare 
els puguin ajudar, aquest farà 
que els fills sentin a casa com 
un lloc segur i això ajudarà en 
el seu aferrament
2. Posar límits. Encara que 
sembli el contrari el fet de 
posar límits és necessari, ja 
que a part de donar a enten-
dre quin és el lloc que ocupa 
a casa cada individu també 
ajuda als nens a diferenciar-
se dels pares.
3. Facilitar l’autonomia. Amb 
això ens referim a com ense-
nyar als nens que es facin el 
llit sols, que aprenguin a ves-
tir-se, això els ajudarà a ado-
nar-se que poden fer coses 
autònomament i els ajudarà 
en la seva autoestima.
4. Cobrir les necessitats: Amb 
això ens referim a les neces-
sitats de menjar, vestir etc..
5. Separar els rols dels fills i 
dels pares: Aquest consell té 
molt a veure amb el de posar 
límits ja que, per ensenyar als 
fills qui fa cada paper s’ha de 
posar límits. Els fills no poden 
dir què han de fer als pares, ni 
com han d’anar vestits.
Aquests són alguns consells 
que poden ajudar a que l’en-
torn dels nens sigui el millor 
possible. També s’ha de dir 
que els pares sempre o fan 
de la millor manera que sa-
ben i com molts aprenentat-
ges un fa el que ha viscut, és 
a dir, com l’han educat. 
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Contactes



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 (8 racions): 
Preparació:

-4 llesques de pa blanc, cadascuna d'uns 2-3 cm de gruix
2 grans d'all
100 g de xampinyons frescos a rodanxes �nes
1 manat de julivert, �nament picat
400 grams de formatge Gruyère (4 llesques)
3 dl de vi blanc sec
4 ous
Sal, pebre, pebre vermell i nou moscada

Torra les 4 llesques de pa blanc a la torradora, �ns a obtenir un color 
marró fosc i cruixent A continuació, frega els grans d'all a les vores del 
pa i col·loca les llesques en una safata de forn, una al costat de l’altra 
Cobreix les llesques de pa amb els bolets laminats �ns i el julivert picat 
�, i al damunt col·loca una llesca de formatge, cuina amb el forn ara 
escalfat durant 5 minuts a 200 graus. Passats els 5 minuts, ruixa amb el 
vi blanc sec i cou 5 minuts més. Ara afegeix els ous, amb cura, sobre la 
safata i enforna uns dos o tres minuts. Col·loca les llesques preparades 
en els plats de servir i assaona amb pebre, pebre vermell i nou mosca-
da al gust i al �nal treu amb una espàtula els ous de la safata i els poses 
suaument al damunt de cada llesca de formatge. Eventualment pots 
posar una mica de sal a cada ou.

Llesques amb Formatge a l'Estil dels Estudiants

�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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CONFIDENCIALJaume Singla.-
En Pere Puig és un arquitecte 
igualadí amb una gran creati-
vitat per dissenyar espais on 
viure i al mateix temps té una 
extraordinària sensibilitat per 
conservar tot el que és conve-
nient de conservar. Com a bon 
igualadí, coneix el caràcter de 
la ciutat -i del seu entorn- i per 
això quan fa una actuació, sigui 
de restauració com d’obra nova, 
sap posar-hi els elements que 
més lliguen amb el caràcter 
treballador i discret de la ciutat. 
Una de les seves realitzacions 
-el Campus Motor de Castellolí- 
ha estat seleccionada per als 
Premis FAD. 
Què són els Premis FAD?.
FAD es va crear fa uns cin-
quanta anys per promocionar 
l’arquitectura a Catalunya. Ara 
el seu àmbit ja és Espanya i 
Portugal.
Què té de particular el 
Campus Motor?
És un edifici per potenciar l’ac-
tivitat econòmica al voltant del 
motor. Ens varen demanar un 
edifici sobri i funcional i nosal-
tres li vàrem donar una imatge 
que recordi el moviment i el 
motor.
Ha fet altres actuacions a la 
comarca.
M’hi sento molt còmode. Com 
més coneixes i entens l’espai, 

millor treballes. És molt agrada-
ble treballar al costat de casa.
Per veure l’evolució de l’ar-
quitectura es pot fer per 
internet o cal veure l’edifici 
directament?
Abans calia viatjar molt però ara 
et pots informar per la xarxa. 
El que cal però és veure i viure 
l’edifici, per tant, l’important és 
visitar-los.
La crisi afecta molt els arqui-
tectes?
Moltíssim. No es fan obres i la 
professió està molt saturada. 
És una professió molt atractiva 
i els joves hi han vingut. És molt 
complicat per a un arquitecte 
anar a treballar fora.
Està treballant en un gran 
projecte a Montbui.
És un concurs de fa sis anys. Es 
tracta d’un edifici a Montbui que 
és biblioteca, escola, auditori... 
per a Montbui serà molt impor-
tant. La nostra comarca té molts 
torrents i això ha deixat espais 
buits al mig del poble. Ara, apro-
fitant el que era una barrera, es 
converteix en un extraordinari 
equipament ciutadà.
Vostè, per exemple, va res-
taurar Cal Granotes i ara està 
fent un edifici ex novo. On se 
sent més còmode?
Fer una cosa nova sempre 
és engrescador, però poder 
intervenir en un edifici histò-

ric, fent ho amb cura, respecte 
i afegint-hi el que es demana, 
és també una gran satisfacció. 
També hem fet la rehabilitació 
de La Cotonera. Hem procurat 
que no es noti la nostra feina.
Què en pensa del Rec?
Era una mena d’espai vergo-
nyós i, en canvi, ara és un punt 
de referència. Hem passat d’un 
barri que ens feia vergonya, 
a que sigui l’orgull de la ciutat. 
Urbanísticament és un repte i 
una oportunitat per Igualada.
Vist amb perspectiva, valia 
la pena salvar la Igualadina 
Cotonera?
És un document insubstituïble 
del que va ser la nostra revo-
lució industrial. És un element 
que explica com pocs la revo-
lució industrial que a Igualada 

El darrer Gran Premi de Montmeló 
de moto GP va crear expectació 
abans, durant i després de la cursa. 
En acabar-la va córrer com la pól-
vora que es volia desqualificar a 
Marc Marquez com a guanyador. 
Li volien treure llocs per un avan-
çament quan hi havia banderes 
grogues. La gent del seu equip es 
tibava els cabells perquè era clar 
que s’havia aprofitat en retornar a 
la seva posició anterior, aixecant 
el braç. No hi havia hagut avan-
tatge. 
Finalment tot va acabar bé i el 
guanyat a la pista no es va perdre 
als despatxos. Sort que hi havia 
la televisió que va poder mostrar 
les imatges de tot plegat. El que 
molta gent no sap és que el direc-
tor de cursa de totes les carreres de 
MotoGP al Circuit de Barcelona-
Catalunya és Pep Solé Vilanova,  
l’alcalde d’Òdena, que en el seu 
compte de Facebook deia aquests 
dies que sense tenir un equip com 
el que té seria incapaç de fer res. 
Però també la tecnologia ajuda a 
que no es prenguin decisions equi-
vocades... Diumenge va anar de 
ben poc! 
I és que el protagonisme sempre 
ha de ser a la pista i per això és 
molt important que els jutges, ofi-
cials de pista, bombers, Creu Roja, 
Mossos, càmeres de televisió i tots 
els col·laboradors facin la seva 
feina. I la facin bé. 

és la revolució del tèxtil. Per 
mecanitzar els telers calia fer 
un vapor. Gràcies a la inicia-
tiva d’una important generació 
d’igualadins es varen fer diver-
sos vapors. L’únic que queda 
en tot el sud del Mediterrani 
és la Igualadina Cotonera. Ho 
destaca en Pere Pasqual, que 
ho sap tot d’aquella època. 
Quan tens un document histò-
ric cal preservar-lo. 
L’anem restaurant a poc a poc 
i actuant únicament en els 
punts que cal preservar. Gas-
tant menys diners del que es 
preveia en principi, conserva-
rem aquest edifici.
Té sentit preservar la façana 
de Cal Font?
A vegades potser ens passem 
a l’hora de conservar. La 
façana és la foto de l’esclat 
de la bombolla immobilià-
ria. Penso que conservar la 
façana, si l’edifici no està bé, 
pot ser absurd. Els edificis 
són un tot, la façana i l’interior. 
A vegades si la façana no és 
molt important, no té gaire 
sentit conservar-la si no hi ha 
l’edifici en peu.
Per què es va fer arquitecte?
El meu pare dibuixava molt 
bé i a mi sempre m’ha agra-
dat l’expressió artística. Vaig 
veure que l’arquitectura era la 
meva vocació.

4 paraules amb... Pere Puig


