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Onze mil 
pisos buits 
a l’Anoia

 Igualada té quasi 4.000 
habitatges per entrar a viure
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Alcaldes i autoritats de l’Anoia, en una trobada el passat hivern de l’Assemblea Nacional Catalana.
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Els atletes de 
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A sis mesos per a la consulta sobiranista 
del 9 de novembre, comencen a multiplicar-
se arreu del país les activitats organitzades 
per la societat civil per tal de reivindicar el 
dret a decidir. El proper dilluns, en un acte 
a l’Ateneu Igualadí, ajuntaments, partits po-
lítics, sindicats, entitats socioeconòmiques, 
culturals i esportives, en definitiva, la socie-
tat civil de l’Anoia, es donarà cita per signar 
simbòlicament el que ha de ser el Pacte Co-
marcal pel Dret a Decidir. Ens consta que, 
fins al moment, la resposta a aquesta mobi-
lització ha estat exemplar en diversos punts 
del nostre territori. Com no podia ser d’una 
altra manera, el clam majoritari en favor de 
l’essència de la democràcia, el sufragi uni-
versal com a dret intrínsec de les persones 
en un país lliure, és una demostració evident 
del que ja representa la distribució actual del 
Parlament de Catalunya.

En els propers mesos, a mesura que s’acos-
ti la data del 9N, moltes seran les pressions 
que, amb diverses formes, arribaran des 
d’algunes instàncies estatals, contràries a 
l’exercici d’un dret constitucional tan bàsic 
com el de votar, per més que sigui una deci-
sió unilateral. Les mateixes que van esclafar 
un Estatut aprovat per quasi la unanimitat 
del poble català en un referèndum legal, no 
fa gaire temps. Davant d’elles, ha de triomfar 
la veritat i la justícia. Això, i només això, és el 
més important.
El civisme, el diàleg, el respecte a totes les 
diverses opcions democràtiques pacífiques 
i al pluralisme polític, el rebuig a tota discri-
minació contrària a la llibertat i a la dignitat 
humana així com la fermesa en les pròpies 
conviccions, han de configurar totes les ac-
cions sorgides des del Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, un acord que ha rebut el su-
port de la majoria d’ajuntaments de l’Anoia 
i de tot el país. Tal i com proclama el propi 
manifest, les accions destinades a assolir el 
reconeixement del dret a decidir s’han de 
desenvolupar amb l’enfortiment de la cohe-
sió de tota la societat catalana que procla-
ma “com a valors superiors de la seva vida 
col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i 
manifesta la seva voluntat d’avançar per una 
via de progrés que asseguri una qualitat de 
vida digna per a tots els que viuen i treballen 
a Catalunya”.
Celebrem que hi hagi iniciatives, com la del 
proper dilluns a l’Anoia, que ho recordin, ho 
reclamin i ho defensin. Volem votar, lliure i 
pacíficament. Amb fermesa i amb convicció, 
sigui quina sigui la resposta.

Decidits
a decidir

Club Atlètic Igualada
Els atletes base del Club Atlètic Igualada han aconseguit, el dar-
rer cap de setmana, fins a 17 medalles en els campionats de 
Catalunya que van disputar-se a Lloret de Mar. Una exceŀlent 
notícia per a un club que ja va assolir, fa poques setmanes, un 
bon resultat en els campionats nacionals d’atletisme absolut, i 
situant-se com a una de les principals entitats atlètiques del país. 
El que fins fa poc temps era un repte, avui ja és una realitat. Feli-
citats a tots els que ho han fet possible!

Miquel Iceta, diputat del PSC i candidat a primer se-
cretari del partit per substituir Pere Navarro, prima la 
seva relació amb el PSOE “Jo a la foto de la pregunta 
del 9-N no hi hauria estat mai”. 

Juan Carlos Girauta, eurodiputat de Ciutadans, ha 
declarat que el seu partit té intenció de dur l’eurodi-
putat Ramon Tremosa als tribunals. “Hi ha hagut una 
campanya de mentides, difamacions, injúries i calúm-
nies per entorpir la negociació i evitar l’entrada de Ciu-
tadans al grup liberal”. Amb posicions semblants els 
tribunals acabaran traient fum.

La coronació del monarca Felip VI i Letizia Ortiz va 
omplir bars i botigues del centre de Madrid d’objectes 
de tota mena amb motius de l’efemèride, a l’estil del 
que es fa al Regne Unit amb motiu de qualsevol esde-
veniment de la família reial. Però Esperanza Aguirre, 
expresidenta autonòmica, ho va aprofitar per parlar de 
la “marea patriòtica” i els cartells als carrers, els ha 
pagat la patronal madrilenya. El palco del Bernabeu i 
la monarquia són dues eines per fer negoci a Madrid.

Joan Carles, no deixa de ser rei -però ara només ho 
és a títol honorífic- i passarà a ser capità general de 
les Forces Armades a la reserva. Rebrà el tracta-
ment de majestat i honors anàlegs als establerts per 
als Prínceps d’Astúries. Però són molts els que pre-
gunten per l’origen de la seva fortuna personal, per 
si paga impostos com els altres i veu amb reticències 
que estigui aforat. Fins ara era un “irresponsable le-
gal” i no voldrien que ara fos un ciutadà que es com-
portés com a tal.

Felipe VI, “A Espanya, unida i diversa, hi cabem tots”. 
El problema no és cabre-hi, sinó sentir-se a casa.

A la Infanta Cristina li van dir a la Zarzuela “Ho sento 
altesa, però no comptem amb vostè” “. Així li van co-
municar que no la convidarien més a participar en ac-
tes oficials de la família reial. De moment no va ser a 
l’acte de la coronació on sí que hi era la seva germana 
la Infanta Elena.

Artur Mas, president de la Generalitat i Iñigo Urkullu, 
lehendakari basc, no van aplaudir el discurs reial. I 
això ha provocat irades reaccions mesetàries, entre 
elles la de Soraya Sáenz de Santamaria, presidenta 
del govern.

Felipe VI ja està al Palau de la Zarzuela on va despat-
xar amb Mariano Rajoy, president del Govern. “Com 
va anar tot? Crec que força bé” va ser el primer que 
van dir davant les càmeres de TV, força nerviosos tot 
dos. I en acabar la reunió el president del govern de-
clarava “Crec que el rei va estar bé – per seguir des-
prés amb to distés – Quina pallissa!” referint-se a la 
intensa y esgotadora jornada de la coronació. Però 
ens temem que en aquest dies tot van ser flors i violes 
i que els problemes aniran venint.

Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda i Administra-
cions Públiques, ha confirmat que la reforma fiscal, 
recull una reducció de l’IRPF en tots els trams. Una 
reforma sense altra pretensió que l’electoral. I quasi 
d’amagat pugen l’IVA de molts productes sanitaris. 
Hospitals i Autonomies pagaran més a l’Estat. I és que 
els diners han de sortir d’un lloc o un altre. 

Olli Rehn, comissari d’Afers Econòmics i Moneta-
ris, l’ha criticat per no haver-la consultat amb la Co-
missió Europea. “Un projecte tan important com la 
reforma tributària global s’hauria d’haver parlat”. Con-
tradiu així les afirmacions de Luis de Guindos, minis-
tre d’Economia, que havia assegurat que el projecte 
de reforma fiscal “ha estat parlada des de fa bastant 
temps amb la Comissió Europea”. 

Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, un dels 
membres del govern espanyol més bel·ligerants amb 
el procés sobiranista ha pressionat per portar a Bar-
celona el cardenal valencià Antonio Cañizares, que és 
molt amic seu (cada vegada que viatja a Barcelona 
–ho fa sovint- s’allotja a casa particular del ministre 
de l’Interior).

Alberto Ruiz-Gallardón Utrera, fill del ministre de 
Justícia, estava implicat en un estrany cas, pel qual 
no hi ha encara explicació oficial. Segons explica el 
diari ‘El Mundo’, va tenir un accident de circulació en 
un carrer de Madrid, topant amb un altre vehicle i mar-
xant sense omplir la notificació d’accident. Es veu que 
fets així só freqüents en certs “ambients” de la capital.

Jordi Ausàs, que havia estat conseller d’interior, ha 
estat condemnat a quatre anys de presó per contra-
ban de tabac. Ha anunciat que recorrerà, però no per 
no haver delinquit, sinó per què en el judici no s’han 
garantit els seus drets. No és això el que s’esperava 
d’ell.

Artur Mas, president de la Generalitat, ha dit “que el 

“Celebrem que hi hagi iniciatives, com 
la del proper dilluns a l’Anoia, que re-
cordin, reclamin i defensin el dret a de-
cidir. Volem votar, lliure i pacíficament”
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L’advocat barceloní Eudald Vendrell ha estat 
elegit nou president de l’ONG catòlica, Justícia i 
Pau. Substitueix a l’economista Arcadi Oliveras, 
ara dedicat al Procés Constituent amb la monja 
Teresa Forcades. 
Vaig conèixer a Eudald Vendrell en uns moments 
en què em trobava patint una gran tensió, per-
sonal i professional. La tensió la provocava la 
presentació d’una demanda que em varen inter-
posar fa anys, un grup d’empresaris, advocats i 
regidors de l’ajuntament d’Igualada, per un repor-
tatge publicat a La Veu, al voltant dels accionistes 
de la desapareguda Televisió Igualada.
Eudald Vendrell, que és un gran especialista -se-
gurament el millor- en dret a la informació i la lli-
bertat d’expressió, va portar la meva defensa en 
aquell cas, sense limitar-se a presentar els argu-
ments, sinó explicant-me on tenia la raó i perquè, 
però també fent-me veure en quins aspectes la 
informació publicada podia haver estat més ben 
documentada. Tenir-lo al costat em va ajudar a 
superar aquell moment de tensió i em va ense-
nyar a moure’m amb seguretat en la fina línia que 
separa el dret d’informació i el dret a la intimitat. 
Uns coneixements que mai més he oblidat.
Eudald Vendrell fa més de trenta anys que està 
vinculat a Justicia i Pau i darrerament es dedica-
va a la Comissió de Drets Humans i en la seva 
condició de portaveu ha actuat davant la Comis-
sió de Drets Humans de les Nacions Unides a 
Ginebra. Professionalment l’he vist treballar en el 
cas dels militars morts en l’accident del Yak 47.
Just abans de la seva elecció com a nou Presi-
dent de Justícia i Pau, era el vicedegà del Coŀlegi 
d’Advocats de Barcelona. Com a docent ha for-
mat a molts dels jutges i advocats que practiquen 
el dret a Catalunya. És membre de l’Associació 
Catalana de Juristes Demòcrates.
Destaco tot això perquè penso que la seva per-
sonalitat i trajectòria és poc coneguda entre no-
saltres. Malgrat el tràngol de la querella que vaig 
patir, a la llarga l’he celebrat perquè és el motiu 
que em va portar a conèixer-lo. A Catalunya po-
dem presumir d’una societat civil molt potent que 
sovint ens ha ajudat a sobreviure sense un Estat 
propi. El que persones com Eudald Vendrell, el 
seu antecessor al càrrec Arcadi Oliveres, en Jordi 
Savall i tants d’altres que han fet de la seva pro-
fessió un servei al pais, Catalunya no seria on és 
ni tindria el prestigi internacional que té.
En un moment en què l’estructura de l’Estat està 
ben podrida per la corrupció i els partits grans 
es dediquen a repartir blindatges judicials, que 
Justícia i Pau estigui presidida per una persona 
de la qualitat humana i professional de l’Eudald 
Vendrell, és una alenada d’aire net i la garantia 
que l’entitat seguirà atenent als més necessitats 
del país. No oblido que la política governamental 
està fent créixer exponencialment la pobresa.

Eudald Vendrell

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Baba Yagá. Baba Yagá és una vella arruga-
da, perversa i cruel, de nas blau, que té una cama 
normal i una altra només amb l’ós. Les dues cames 
representen el món dels vius i els morts per on es 
belluga aquest ser d’origen eslau. Menjava només 
persones, especialment nens, perquè les seves 
dents esmolades són d’acer. Però malgrat menjar 
tanta carn, no s’engreixava. Es desplaçava volant 
damunt un morter (a vegades una olla) i remant l’ai-
re amb una escombra argentada. La cabana on vivia 
s’aixeca damunt de dues potes de gallina, que li per-
meten desplaçar-se per tota Rússia. I la tanca que 
l’envolta està adornada amb els cranis de les seves 
víctimes, on hi posa una espelma. Diuen que cada 
vegada que li fan una pregunta s’envelleix un any i 
que per rejovenir-se ha de prendre un té fet de roses 
blaves. I per això recompensa generosament a qui li 
porta aquestes estranyes flors. I a Bulgària, als nens 
que no fan bondat els diuen que vindrà Baba Yagá (o 
Dyado Yag) per endur-se’ls en un sac i menjar-se’ls.
Per entrar a la casa, pronuncia les paraules “Casa, 
caseta, dona l’esquena al bosc i torna cap a mi”. Té 
uns servents invisibles a qui encomana els serveis 
domèstics. Això li permet dedicar-se a controlar el 
que fan els cavallers blanc, vermell i negre, que són 
els que menen el dia, el capvespre i la nit. I també a 
guardar les Aigües de la Vida i la Mort. Baba Yagá 
és probablement l’origen de les bruixes dels nostres 
contes. Però a Rússia la veuen com el tercer compo-
nent de la Deessa Trinitària (Verge, Mare i Bruixa), 
símbol de les tres edats de la dona. 
Amb els anys ha transcendit de les seves terres ori-
ginàries i avui es troba en multitud de jocs digitals. 
Ha aparegut al cinema i està present a la literatura 
de molts països no eslaus. Arreu agrada disposar 
d’una figura que encarni la maldat. Que faci por als 
nens que no es comporten com volen els seus pares 
i que tingui el poder d’arrencar-los de l’àmbit familiar 
per castigar-los amb penes terribles. Fa coses terri-
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bles, però és necessària...
Hi ha diferents missatges en aquesta figura. El pri-
mer és que la dona és el puntal de la família. Les di-
ferents ‘edats’ de la dona han estat sempre el cor del 
cicle de la vida familiar. Els xinesos parlen que les 
etapes de la vida de la dona són les mateixes que 
les de la vida. En fer-se el pilar de la primera cèl·lula 
social és quan el matriarcat guanya sentit. Inclús en 
les cultures on la dona sembla estar relegada i on el 
masclisme és més evident, ella mai no perd el seu 
rol fonamental d’estructuradora i element indispen-
sable per l’estabilitat.
També per això a les guerres, una de les malvestats 
per evidenciar la derrota del vençut, és l’acarnissa-
ment amb les dones. Així les violacions es convertei-
xen en el millor símbol de profanació dels valors més 
íntims. Així es destrueixen els santuaris personals 
més preuats. Trencar la família i deixar la llavor del 
vencedor, amb fills que els recordin per sempre més 
qui va ser el guanyador. El dilema amor odi.
I prendre els nens d’una casa per no portar-se com 
cal, és recordar als nens que no ser fidel a les obli-
gacions familiars condueix al càstig més terrible. Ser 
abduït de la llar. I lluny de la seva protecció quedar 
a la mercè dels depredadors que esperen fora. I 
aquesta tècnica s’ha demostrat eficient al llarg dels 
segles. Fins i tot darrerament es fa servir per recor-
dar a moltes nacions que aspiren a guanyar la seva 
llibertat, quan difícil i perillosa serà la seva vida si 
gosen deixar l’aixopluc de la casa on han estat. La 
por és un element dissuasiu important. Evita que es 
facin moltes coses. Però amb la por no es pot cons-
truir res. Només s’aconsegueix que se’n deixin de 
fer. I si es vol construir, cal que els elements dina-
mitzadors siguin uns altres. Baba Yagá és famèlica i 
terrible. És la por que es vol fer necessària. Per això, 
per deixar de ser un esclau i arribar a la felicitat cal 
oblidar-se d’ella.

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no
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· Dissabte 21/06/2014

4-18-21-27-35-38
Complementari: 11
Reintegrament: 4

· Dimecres 25/06/2014
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· Dijous 19                  119  
· Divendres 20          241
· Dissabte 21     172
· Diumenge 22          554
· Dilluns 23               891
· Dimarts 24       735
· Dimecres 25      088

ONCE
· Dijous 19              33314
· Divendres 20       01264
· Dissabte 21    30527
· Diumenge 22       05070
· Dilluns 23             16621
· Dimarts 24    69143
· Dimecres 25    23671

· Dijous 19   2-8-9-12-44-47   C: 36  R: 9
· Dissabte 21   3-6-35-36-39-49  C: 24   R: 8

· Diumenge 22   5-22-28-41-51  Núm. clau: 0 

· Dimarts 24   1-7-20-21-48  Estrellas: 4/7

JUNY/JULIOL
27: Ciril d’Alexandria; Ladislau; Zoile. 
28: Ireneu; Pau I, papa; Argimir; Marcel·la.
29: Pere; Pau; Maria; Cir
30: Marçal; Emiliana. 
1: Domicià; Aaró; Elionor.
2: Procés i Martinià; Bernadí Realino
3: Tomàs; Heliodor; Jacint; Lleó II,
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Finalment Igualada posa-
rà a una plaça el nom de 
Jordi Savall i Bernadet 
•• GINA SERAROLS

La setmana passada va presentar-se 
al Ple de l‘Ajuntament d’Igualada la 
moció que demanava que l’Ajunta-
ment d’aquesta ciutat posés el nom de 
Jordi Savall i Bernadet a un carrer.
Després de sotmetre el tema a vota-
ció, el consistori en ple, i de manera 
unànime va votar a favor d’aquesta 
moció.
L’èxit d’aquesta campanya ha estat 
possible gràcies a la ciutadania que ha 
respost donant-ne suport. 
Però al marge d’aquest èxit, és el mo-
ment de fer els reconeixements i agraï-
ments de manera pública a tots als qui 
d’una manera o altra hi heu col·laborat.
Un projecte que es va iniciar de mane-
ra tímida i modesta ara ja fa més d’un 
any ha acabat assolint la quantitat de 
2.442 signatures de persones que, de 
manera individual van accedir a donar 
suport a una campanya.
Aquí han col·laborat de manera desin-
teressada molta gent, que ha ajudat a 
tirar endavant el projecte, recollint sig-
natures, d’una banda, o sent el punt de 
recollida, com ara la Llibreria Aqualata, 
el Cafè de l’Ateneu i la Copisteria del 
carrer Sant Josep.
També agrair la col·laboració de Maria 
Glòria Savall i Bernadet, qui, sense 
conèixer-me, no va dubtar ni un mo-
ment en deixar-nos al meu fill Jan i a 
mi mateixa els seus àlbums de reculls 
fotogràfics, periodístics i altres articles 
per poder fer el treball de recerca. Ella, 
en ser coneixedora de la campanya, 
va participar de manera molt activa en 
la recollida de signatures. Des d’aquí, 
moltes gràcies Maria Glòria.
No voldria oblidar-me d’en Jaume Sin-
gla ni d’en Miquel Segura, els quals 
em van donar consells de com gesti-
onar-ho tot, donant-me suport i guiant 
les meves passes. Ja fa anys que en 
Jaume Singla, en un article del diari La 

Veu de l’Anoia, cobrint una noticia del 
mestre, ja va mencionar que era me-
reixedor d’un reconeixement a Iguala-
da.
L’èxit d’aquest projecte en tot cas és 
deu a tota la ciutadania que s’ha fet 
escoltar com una sola veu .
Però no tan sols l’agraïment és per a 
ells, sinó també a les entitats d’Iguala-
da i comarca que s’hi han sumat:
Xarxa, Agrupació Coral La Llàntia, Jo-
ventuts Musicals d’Igualada, Fundació 
Escola Mowgli, Jove Cambra d’Igua-
lada, Schola Cantorum Igualada, Es-
cola Pia d’Igualada, Ateneu Igualadí, 
Omnium Culural -Anoia, Fundació La 
Tossa de Montbui, Auga, Aula d’Ex-
tensió Universitària per a la Gent Gran 
de l’Anoia i a tots els seus socis i Fira 
d’Igualada.
I les que no són d’Igualada però que 
no han dubtat en aportar la seva ad-
hesió: Abadia de Montserrat i Orfeó 
Català –Palau de la Música. 
Finalment, va caldre demanar el su-
port als partits polítics, a través dels 
seus representants al consistori, que 
de manera unànime van sumar-se: 
ERC, Plataforma per Catalunya, Partit 
Popular, CiU, Iniciativa  per Catalunya-
Esquerra Unida i Alternativa d’Iguala-
da i Grup Municipal Socialista.
Des d’aquí el meu agraïment.

Anècdota d’una empresa 
d’alimentació ubicada a 
l’Anoia 
•• M. ÀNGELS MARIMON 

El passat divendres 20 de juny vaig 
passar per l’estació de servei a po-
sar gasolina al meu automòbil i de 
passada vaig entrar al supermercat a 
comprar aigua. A les prestatgeries hi 
havia unes ofertes interessants: la que 
em va cridar més l’atenció eren unes 
coques de Sant Joan de 400 grams, 
de fruita, de crema i de llardons amb 
pinyons de casa al preu de 3’70€. En 
vaig comprar una per tastar-la i co-

mentar-ho amb els amics de la colla i 
en agradar-nos, vam decidir de com-
prar-ne 10 unitats de diferents gustos.
El dia de la revetlla vaig anar a com-
prar la comanda i vet ací que no hi 
havia coques de cap mena. Vaig pre-
guntar i em van dir que les tenien a la 
benzinera. Allà n’hi havia un munt però 
al preu de 4’80€. És curiós que en un 
establiment del mateix grup empresa-
rial, amb les mateixes sigles, les 10 
coques em valen onze euros més. Và-
rem trucar al telèfon d’atenció al client 
i allà ens van dir que el repartiment del 

supermercat no havia arribat però el 
de la benzinera sí i que la cafeteria i la 
botiga tenen un increment del 30% del 
preu i que és una comptabilitat diferent 
a la del súper.
A les 2 del migdia, dins del supermer-
cat estaven anunciant que per a la re-
vetlla tenien cava i refrescos, a més 
de les típiques coques de Sant Joan. 
Quan la gent preguntava per les co-
ques les dependentes els deien que 
les trobarien a la benzinera.
Si fos un dia festiu ho entendria però 
era dilluns i revetlla.

Dia 27: BAUSILI/PAGÈS/ Born, 23/Pau Muntadas, 58
Dia 28: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 29: BAUSILI/PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 30: FÀTIMA./ Av. Pietat, 25
Dia 1: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 2: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 3: MR SINGLA/ Pujadas, 47

cartes al director

En aquests moments de crisi eco-
nòmica on les famílies anoienques 
ho estan passant especialment ma-
lament ens indignen notícies com 
l’apareguda a la premsa: “Un Alcalde 
del PSC aprovechó viajes de coope-
ración para hacer turismo” i aquesta 
indignació ens fa reclamar reaccions.
Si es confirma el que apunta la no-
tícia es tracta d’un fet greu, i més si 
es té en compte que s’hauria produït 
des d’un ens públic destinat i orientat 
a la cooperació al desenvolupament 
(Fons Català de Cooperació al De-
senvolupament)
La situació del país requereix rege-
nerar la política i especialment l’acció 
i les actuacions dels polítics. La res-
ponsabilitat d’administrar els diners 
públics, els diners de tots i cadascun 
de nosaltres, ha de ser escrupolosa-
ment transparent i responsable i, altra 
cosa, ha de ser inadmissible. Qualse-
vol ombra de dubte ha de comportar 
una reacció clara i contundent, que 
faci evident que no es dóna cobertura 
a cap comportament personal inade-
quat.
La presumpta utilització de fons pú-

blics per despeses i lleure personal 
per part de càrrecs públics mereixen 
un reacció immediata, i si aquesta no 
surt dels interessats, els partits (en 
aquest cas el PSC-Anoia) no hauri-
en de mirar cap a una altra banda i 
caldria que demanessin als respon-
sables d’aquests actes que deixin les 
seves responsabilitats públiques.
Aquest país i la seva gent es merei-
xen gestos i que aquests siguin ben 
clars davant dels reptes que haurem 
d’afrontar properament. Per això 
apel·lem a tota la gent simpatitzant i 
votant del PSC fins fa molt poc temps 
a construir junts una àmplia i honesta 
alternativa d’esquerres per a gover-
nar els municipis de l’Anoia, comen-
çant per Santa Margarida de Montbui 
i Els Hostalets de Pierola.
Una alternativa lliure d’aquests per-
sonalismes i abusos de la política del 
passat, ben fonamentada en l’exem-
plaritat de les persones, el seu com-
promís i la seva vocació de servei i 
ajuda a la gent. I no en l’aprofitament 
dels càrrecs per a fer un ús en benefi-
ci propi del diner públic.

ERC ANOIA per una regeneració 
democràtica als municipis
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Per tot això consideraven fonamentals: L’asfalta’t i mar-
cat d’una franja de l’aeròdrom de 12X750mts  (la pista 
es va fer de 885m), la creació d’una helisuperfície,  una 
estació de bombeig de combustible, el tancat de la pis-
ta i la modificació parcial del camí d’accés.  
Jo em responsabilitzava a trobar els fons per fer els 
projectes i la seva realització i ells acceptaven a res-
cindir el contracte i entrar a formar part del consorci i la 
gestió aeronàutica. 
Els meus primers passos van ser una entrevista amb 
el conseller d’Esports del moment, el Sr. Vilaseca ( jo 
considerava l’aeròdrom com esportiu). Va ser una tro-
bada molt cordial però ens va dir que no disposava ni 
d’un duro, i em va adreçar a la ”Conselleria de Gover-
nació”,  que amb la excusa que fóra molt interessant  
ubicar-hi uns dipòsits d’aigua per ser utilitzats en cas 
d’incendi forestal i podrien destinar uns diners per fer-
se el projecte. Tampoc va donar cap resultat i em van 
adreçar a la Conselleria de Transports: allà sí que vaig 
trobar el que buscava: diners i capacitat tècnica per re-
alitzar el projecte. 
El director general de transports, el Sr. Robert Ramírez 
i Balcells, em va alertar de no projectar una pista d’ater-
ratge de més d’un quilòmetre, perquè quedés com a 
ús esportiu i logístic d’emergències, ja que si superava 
aquestes dimensions, podria passar a competència 
d’aviació civil, la Generalitat no tenia competències en 
aviació. A més tenien l’experiència d’haver fet una forta 
inversió al Aeroport de la Seu i  perdre després la com-
petència en la gestió.
Es va fer un primer projecte molt ambiciós on no es te-
nia en compte que les servituds que obligava el Camp 
el feien inviable, per les limitacions del terreny, els cos-
tos de les expropiacions i els afectes de l’autovia.
Se’n va fer un altre més ajustat a les característiques 
del terreny i amb menys afectacions, però  que cobrien 
de sobre les expectatives que ens havíem proposat.
La meva idea era fer un camp útil, que disposés d’uns 
serveis que ajudessin a l’expansió econòmica d’Igua-
lada i comarca. Que fos útil per a l’esport aeronàutic, 
però que també facilités a l’entorn del camp la creació 
d’indústries de components aeronàutics i centres de 
recerca. El ser un camp privat, propietat de l’ajunta-
ment d’Igualada, podia facilitar moltes coses.
El projecte preveia l’asfaltatge de la pista d’aterratge, 
allargar-la fins els 885 m,
El tancat del camp i en una segona fase, el valisat del 
camp i l’allargament  de la pista fins els 1.000m que 
fes possible l’aterratge d’aeronaus de fins a 14.000kg 
tipus STOL, i tindria ja la classificació de clau 2, d’acord 
amb l’annexa 14 d’aeròdroms de la OACI  (Organitza-
ció d’Aviació Civil Internacional).  
Per la meva part també vaig suggerir al director gene-
ral de transports que iniciés un projecte de codificació 
del cel de Catalunya per tal que tenint, les aeronaus un 
comandament a distància amb el codis corresponents 
del territori, obrissin els llums del camp i poguessin 
aterrar de nit, facilitant els desplaçaments i fent-lo més 
operatiu. Tal com fan als centenars d’aeròdroms que 
existeixen als EE.UU. Va semblar una bona idea i de 
passada la Generalitat assumiria una nova competèn-
cia no contemplada ni el la legislació espanyola.
Vaig connectar amb empreses d’aerotaxis i amb mecà-
nics d’aviació per tal de poder-se  establir a l’aeròdrom 
i tenir ja una activitat regular, com un servei d’aerotaxis 
per als industrials locals i comarcals i un servei de revi-
sió i reparació de avionetes, que fins aleshores havien 
d’anar a Madrid a fer-ho.  Les empreses d’aerotaxi que 
vaig contactar no ho van considerar rentable de mo-
ment i els mecànics aeronàutics que vaig poder trobar, 
que aleshores eren pocs, no tenien la titulació neces-
sària per poder establir un centre “d’ITV”, com jo els 
demanava.
Tot i així vaig intentar trobar altres activitats per fer-lo 

Aeròdrom Igualada-Òdena (II)
PERE RODRIGO I MONTSERRAT ·

rendible, com una fira aeronàutica de l’estil de les que 
es feien aleshores al sud de França.
Em vaig posar en contacte amb Fira de Barcelona per 
tal em poguessin assessorar. Vam tenir una reunió  
amb el vicepresident el Sr. Josep Sanchez. Hi vàrem 
assistir; l’alcalde Miserachs, en Josep Mª Lladó, com 
a Ultramàgic, el president del Club de Vela Sr. Sant-
marti en substitució del Sr. Broto ja expresident, i havia 
de venir també el president de la Cambra de Comerç 
d’Igualada, que va excusar la seva absència per desa-
cords amb el Sr. Miserachs, tot i així ens va manifestar 
tot el seu suport.
La reunió va ser molt positiva, perquè vàrem dibuixar 
les bases per fer-ho possible. Fira de Barcelona ens 
oferia el suport logístic per començar (contactes amb 
empreses aeronàutiques nacionals i internacionals, 
clubs de vol, maelings a tot el món aeronàutic...) A més 
de l’assessorament necessari. Ens varen manifestar 
que l’aeròdrom reunia unes condicions òptimes per 
celebrar-hi  la Fira: Situació privilegiada (a 200m de 
l’autovia), camp de propietat municipal, les condicions 
aèries del mateix, tradició aeronàutica d’Igualada (el 
fundador de l’aviació espanyola, era d’igualadí general 
Vives) i per tenir-hi una escola de prestigi internacional, 
com la del Club de Vela...
Es va calcular un pressupost d’uns vint a trenta mili-
ons de pessetes pel muntatge, molts eren destinats 
a adequacions estables i d’altres a lloguer de carpes, 
uns 5000m2, serveis etc..  (A l’estat només existien 
unes 25 empreses destinades a indústria aeronàutica 
i aproximadament uns 5.000 practicants), per tant hi 
havia una despesa important destinada a promoció i 
propaganda a l’Estat i a l’estranger, sobretot a Europa.  
La Fira no podia aportar cap duro i  la despesa l’havia 
d’assumir els pressupostos de l’ajuntament d’Igualada.  
Era una quantitat elevada si la comparàvem amb els 
diners que es destinaven a Fires a Igualada,  però era 
“futur” i s’hi havia d’apostar. Tot i així es va fer un càlcul 
d’amortització que amb 10 anys es podria cobrir de so-
bres. L’any 1989 ja es va organitzar  un Festival Aeri i el 
IX Campionat de Catalunya de Vol a Vela, que va servir 
per fer d’introducció del futur “Aerosport”.   
L’alcalde Miserachs hi veia inconvenients però no va 
haver-hi un no rotund. És clar, jo feia gestió sense pres-
supost i necessitava la col·laboració directa del govern 
municipal. A més era curiós que quan exposava els 
meus projectes a l’alcalde, sempre em feia l’efecte que 
es pensava que qui li parlava era en Isaac Asimov i no 
en Pere Rodrigo.  (M’agradaria puntualitzar també, que 
mai vaig cobrar un sobresou per las meves gestions 
ni dietes pels nombrosos desplaçaments que vaig fer)
Les obres van començar l’any 1990, primer la pista 
d’aterratge i després es faria el tancat del camp. Jo 
vaig acabar el meu mandat abans fos inaugurat el 
camp, l’any 1991.
Posteriorment  el meu successor, el Sr. Xavier Fabre-
gat va iniciar el primer Aerosport l’any 1993, dos anys 
mes tard, (tot i així amb dimensions molt més petites 
del que havíem previst).
La segona fase del projecte ja no es va realitzar. Sem-
pre he pensat que ningú hi havia cregut en les pos-
sibilitat del Aeròdrom i es va perdre un altre “tren” a 
Igualada. Si algú hi hagués continuat ficant  la “banya”, 
possiblement haguérem aconseguit que el centre  tec-
nològic aeronàutic de Viladecans s’establís a Igualada, 
qui sap si tindríem instal·lada alguna empresa de com-
ponents aeronàutics  a Òdena i un excel·lent  Aeròdrom 
operatiu.  El cel d’Igualada no l’hem sabut explotar. Ara 
es veu que el debat important és fer un aeròdrom cor-
poratiu, i a mi em sembla  (ja em perdonareu)  més 
aviat un acudit en temps de crisi com l’actua’l.    
La Generalitat té altres prioritats, com ara fer rendibles 
els milions d’euros invertits a Lleida. 
Quan siguem un Estat, ja en parlarem. 

Ja tenim nou rei! Doncs sí que en fotrem un bon tros 
a l’olla, hauria dit la meva àvia que era una dona sà-
via i pràctica, amb la saviesa de la gent del camp. 
“Dona, no sigui pessimista”, li haurien pogut contes-
tar, “doncs es veu que és un noi que està molt prepa-
rat”. Vejam, vejam, de noi res, que ja té quaranta-sis 
anys; preparat... no ho sé, ara valent sí que ho deu 
ser, perquè el dia que el van coronar se li va acudir 
vestir-se de soldat i portant una pila de medalles pen-
jades del pit, i de les grosses eh?, d’aquelles que són 
rodones i semblen un ou ferrat lluent. On les deu ha-
ver guanyat? Perquè les medalles s’han de meritar oi, 
i als soldats els les donen per fets de guerra. Doncs 
no ho sé... també podria ser que fossin de mentida, o 
que els hi haguessin deixat perquè feien joc amb el 
vestit. Però miri, en el cas que sigui valent m’imagino 
que li haurà vingut de part de mare, dels grecs (els es-
partans ho eren molt de valents), perquè els Borbons 
més aviat tenen tendència a marxar per cames quan 
oloren conflicte, com el seu besavi, aquell a qui deien 
el “cametes”. Va destacar més per “cigaleta” que per 
valent.
I preparat... No sé si m’ho acabo d’empassar. Al llarg 
de 46 anys no l’han ensinistrat (sona com si parléssim 
d’un perdiguer, però és així) per res més que per ser 
rei, rei d’un país on hi ha quatre llengües co-oficials, 
i resulta que només en parla dues: castellà i català (i 
encara m’agradaria conèixer el seu nivell de català), i 
doncs? Als gallecs i als bascos que els donin pel sac! 
Home, això és lleig. I si parlem de llengües estrange-
res, tampoc s’ha trencat les banyes l’home: anglès i 
francès. No se’l pot qualificar de poliglota; per l’edat 
que té i els mitjans de què ha disposat, està molt per 
sota de la mitjana de gent de la seva edat amb estu-
dis, però és clar, ha viscut sempre a Madrid i al altiplà 
això de parlar llengües... Això sí, té totes les carreres 
militars possibles, cosa que li serà molt útil per... per 
a què?
I posats a dubtar, tampoc a destacat en el tema de la 
carn d’olla, i compte que les monarquies es basen en 
aquest tipus de prestacions; o va justet de manxa o 
no hi posa prou voluntat, però només ha aconseguit 
fabricar dues nenes. Ho trobo poc, i a més nenes, què 
vol que li digui! Compte! que jo no hi tinc res en con-
tra de les dones, són ells a qui no acaben d’agradar. 
En pura lògica la setmana passada haurien d’haver 
proclamat reina a la seva germana que és més gran 
que ell, però com que és una dona... doncs a la cua. 
Francament, penso que aquest nou rei hauria d’haver 
fet més hores de llit i engendrar un noi. Hi ha un dita 
que diu que a la tercera va la vençuda, però ni això, a 
la segona ja es va cansar. Jo conec famílies que amb 
ganes de complir han arribat a tenir fins a onze filles. 
Això és voluntat i posar-hi ganes; només dos... Per 
poc no es queda com el Franco que a la primera ja es 
va avorrir i a la Carmen collares no la va prenyar mai 
més, i encara hi ha malpensats que diuen que la nena 
és filla del cunyat; ara parlo del Franco.
En fi, que no ho tinc clar. Penso que el Juan Carlos 
I s’ha precipitat. Si hagués esperat trenta o quaranta 
anys més a renunciar, al final aquest noi hauria es-
tat realment preparat perquè hauria disposat de més 
temps, no com ara que només hi ha dedicat 46 anys: 
segurament parlaria les quatre llengües co-oficials 
d’Espanya, cinc o sis d’estrangeres, i tindria mitja dot-
zena de criatures, possiblement entre elles un nen, 
que es veu que és el que compta. Aleshores la meva 
àvia potser no hauria dit allò de ja en fotrem un tros 
a l’olla. Per cert, ella era la cinquena de la família de 
les onze filles, fins que va néixer el dotzè que va ser 
un noi i ja no en van poder tenir més, però ells no ho 
feien per heretar corones, ca... Em sembla que a Tous 
no en gastaven de monarquia. Ho feien perquè eren 
pagesos i la vida del camp a finals del segle XIX era 
molt dura i feien falta molt braços, i forts, per ajudar 
i no passar gana. Ara les coses són diferents. Ara, el 
més tonto fa rellotges, i no assenyalo a ningú.

El nou rei

JOSEP M. RIBAUDÍ • Membre del’ANC 
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Des que la mort  sense descendència del darrer rei 
de la casa d’Àustria, Carles II obrís la porta per a 
que la dinastia Borbònica s’instal·lés en el  tron de 
la monarquia espanyola, 10 han sigut els sobirans 
que l’han ocupat i 6 els que per un motiu o per l’al-
tre  han decidit abdicar. La recent renúncia de Joan 
Carles I ha posat de manifest que no és només a 
Catalunya on circulen aires de “consulta” per de-
cidir el futur polític dels seus habitants. Tot i que 
des del restabliment de la democràcia el corrent 
republicà semblava haver-se apaivagat,  las darre-
res manifestacions sorgides arran de la continuïtat 
monàrquica han mostrat que només havia romàs 
entre bastidors. El restabliment de la monarquia a 
Espanya no va ser pas una decisió popular,  sinó 
una imposició del règim dictatorial de Franco. Des-
prés de la mort del dictador, fer el salt cap una so-
cietat democràtica era una aventura perillosa. Els 
partidaris de l’antic règim eren nombrosos,  tant en 
l’estament civil com en el militar, per la qual cosa 
calia un pont que permetés creuar, pacíficament,  
de la llera del passat a la vorera del futur. A aquesta 

passarel·la se l’anomenà transició, i el rol de garant 
va recaure en el nét d’Alfons XIII. Tot això succeïa 
al segle passat, però, ara, cal realment mantenir la 
figura d’un rei?
 Instaurar la modalitat de monarquia parla-
mentària és una manera de conservar la monarquia 
amb un caràcter purament institucional, malgrat 
que en els assumptes de govern no té ni veu ni vot. 
Es limiten a fer de relacions públiques, a somriure 
i a tallar cintes en inauguracions. Òbviament tot és 
amb dietes pagades i amb una generosa assigna-
ció.  A part d’Espanya, la majoria de països euro-
peus en què continua vigent el símbol de la Corona 
ho fa aquesta modalitat. A l’època en què vivim els 
tradicionalismes d’aquesta mena ja no tenen cap 
raó de ser. Si els membres de les famílies reials 
desitgen vertaderament treballar per llurs països, 
poden fer-ho al mateix nivell que ho fa la resta. No 
haver de suportar el cost derivat de conservar la 
monarquia,  suposaria un quantiós estalvi de des-
peses. Uns diners que podrien dedicar-se a finalit-
zar les infraestructures inacabades per manca de 

Igualada ha aprovat un pla local de cooperació. 
Certament una bona notícia. Quan l’ajuntament va 
iniciar una política de cooperació al desenvolupa-
ment, l’any 1993, algunes entitats feia temps que 
ho demanaven. Va ser el primer govern d’esquerres 
de la democràcia qui ho va impulsar. Sortosament, 
aquesta voluntat ha continuat des de llavors, as-
sumint-ne els governs successius de diferent color 
polític la seva necessitat.
Crec que val la pena, en les actuals circumstàncies 
de crisi global, insistir en per què és necessària una 
política pública de cooperació al desenvolupament.
1. La majoria de les persones, i dels governs que 
ens representen, volem que es portin a terme políti-
ques públiques tendents a afavorir la justícia social. 
I és fals que els diners que es dediquen a la coope-
ració al desenvolupament es dedicarien, si aquesta 
no existís, a polítiques d’igualtat al nostre país. Qui 
critica, moltes vegades utilitzant arguments dema-
gògics, que es dediquin diners a la cooperació al 
desenvolupament amb arguments com primer els 
de casa, dóna suport al desmantellament del PIR-
MI, a la precarització dels contractes de treball, al 
trencament de la universalitat del sistema de salut 
amb la seva privatització, o a una política fiscal de 
afavoreix clarament a les capes socials més riques, 
trencant la progressivitat del sistema impositiu. 
Aquestes polítiques ens porten indefectiblement a 
posicions racistes i xenòfobes.
2. I això perquè la cooperació al desenvolupament 
és un pilar més de l’estat de benestar. És una cara 
(o el revers, si voleu) de les polítiques d’igualtat. 

Si creiem que una  de les missions de les admi-
nistracions públiques és la de superar (-almenys 
disminuir-) les desigualtats socials amb polítiques 
actives d’ocupació, de foment de l’educació públi-
ca, de reforçament del sistema públic de salut, d’un 
sistema públic de pensions, i tot això assegurat per 
una política tendent a la plena ocupació i a la pro-
gressivitat fiscal, això ho volem a nivell local i també 
a nivell global. És indestriable, i no podem ser -no 
som- solidaris amb els propers i deixar a la cuneta 
els de més enllà. Per això dic que són dues cares 
de la mateixa moneda.
3. Perquè el nostre fonament (-almenys la nostra 
voluntat-) es basa en valors universals, el dret a la 
justícia i a la dignitat per a tothom, i perquè tenim 
la pretensió que aflori el millor de les persones, i no 
la cara més fosca i més obscura, i pretenem que 
l’organització social que anem construint dia a dia 
sigui el mirall d’aquests valors, a casa nostra i ar-
reu del món. Per això no ens conformem en l’estat 
actual de coses. I també per aquesta raó, en un 
moment en què la política està molt desprestigiada 
(ens ho hem guanyat a pols, sí sí, tots plegats), rei-
vindiquem el paper de les polítiques públiques, i per 
tant de la política,  per transformar el món.
4. La cooperació té moltes formes i molts actors. La 
cooperació descentralitzada, la que realitzen actors 
privats -les ONG,s per exemple- o les administraci-
ons locals tenen algunes avantatges respecte a la 
que porten a terme els estats. La proximitat, el co-
neixement personal, a través de persones coope-
rants, de les situacions en les que es vol incidir, és 

XAVIER BADIA I CARDÚS

L’aprovació del pla local de cooperació al desenvolupament

EDUARD CREUS · educrevi@telefonica.net

Monarquia o República?
pressupost, acabar amb el dèficit que pateix la salut 
pública, ajuts socials...
L’abdicació de Joan Carles I és el punt i final  d’un 
cicle.  Ara l’hi correspon a la societat decidir quin 
model de govern desitgen tenir a partir d’ara. No 
obstant això, aquest anhel compartit per una bona 
part de la població espanyola ha topat amb el ma-
teix escull amb què ho fa la catalana: un govern 
que duu la disfressa de demòcrata, però que es 
comporta com un dictador. Decebedora és també 
la postura adaptada pel PSOE que, malgrat decla-
rar-se obertament republicà dóna suport a la pro-
longació  de la monarquia. No sembla tampoc que 
el futur rei, Felip VI tingui intencions de modificar 
la línia que ha seguit el seu pare. Així doncs, con-
tinuarem immersos  en la continuïtat inamovible, i 
veient  com persisteix la negació d’un dels princi-
pals drets democràtics. Tot i haver-se albirat una 
excel·lent oportunitat per esdevenir novament un 
república, veiem diluir-se aquesta ocasió sense sa-
ber quan tornarà a presentar-se. Llàstima, però ara 
per ara és així. 

un valor que afegeix eficàcia i també major segure-
tat en els resultats. Però és que, a més a més, la 
cooperació al desenvolupament, si és compromesa 
amb els valors als que feia referència més amunt, i 
si és de qualitat, ha de tenir incidència en el nostre 
entorn. Ha d’anar acompanyada de l’educació pel 
desenvolupament i per la sensibilització, alhora que 
ha d’ajudar a construir una ètica de la solidaritat; 
ha de ser una eina per millorar-nos i per millorar el 
nostre món.
5. No vull insistir en el meu darrer argument. No és 
veritat que hi hagi manca de diners. Els diners hi 
són, però on són? a què s’han dedicat? Per això 
trobo inacceptable per part dels governants demo-
cràtics, o almenys elegits democràticament, que 
es pleguin a ulls clucs a les voluntats del mercat, 
als interessos dels sectors financers, i que portin a 
terme polítiques que augmenten dramàticament la 
desigualtat, que l’augmenten allà (tercer món), però 
també aquí (marginació, exclusió social, extensió i 
cronificació de la pobresa).
Una reflexió final. No he entès mai per quina màgia 
quan siguem independents (si és que ho som algun 
dia) farem tot el contrari que estem fent ara. Mal 
camí anar en direcció contrària d’allà on diem que 
volem anar. Somniem en una Catalunya solidària 
i cooperant (els somnis ens distreuen de l’avui?) 
mentre hem desmantellat la política pública catala-
na de cooperació al desenvolupament. 
Per això, l’aprovació del pla local de cooperació al 
desenvolupament és una molt bona notícia.
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Estiu Aula42
INFANTIL-PRIMARIA

TOT EN ANGLÈS
35€/setmana

RECUPERACIONS
ESO-BATXILLERAT

5€/hora
www.aula42.es

93 803 49 46

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

finquesargent@msn.com

SOLAR INDUSTRIAL AL REC

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

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

OPORTUNITAT
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Conscients que, amb la pa-
ràlisi habitual de l’activitat du-
rant l’estiu, cal anar engegant 
motors davant la convocatòria 
de la consulta sobiranista del 
9-N, per la que quedarà molt 
poc temps acabades les va-
cances, les diferents instituci-
ons de caire sobiranista i/o fa-
vorables al dret a decidir han 
iniciat ja un potent calendari 
d’activitats. 
La primera de la llista serà di-
lluns vinent. A partir de les 8 
del vespre i al Teatre Munici-
pal de l’Ateneu, és prevista la 
signatura del Pacte Comarcal 
pel Dret de Decidir. Un acte 
simbòlic que permetrà veure 
-no és la primera vegada- la 
majoria d’alcaldes de la co-
marca (bàsicament els de CiU 
i ERC) signant a favor del dret 
a decidir. La novetat, però, és 
que en aquesta ocasió el pac-
te comarcal inclourà també 
partits polítics, sindicats i les 
entitats socioeconòmiques, 
cíviques, culturals i esportives 
de l’Anoia. En ocasions ante-
riors, ja s’ha vist a molts alcal-
des i regidors donant suport a 
activitats de l’Assemblea Naci-
onal Catalana, en favor de la 
independència del país.
S’ha convidat a l’acte Josep 
Maria Vila d’Abadal, president 
de l’Associació de Municipis 
per la Independència -i alcalde 
de Vic- i Ferran Civit, membre 
del secretariat de l’Assemblea 

Ajuntaments i entitats de l’Anoia signaran dilluns 
a l’Ateneu el Pacte Comarcal pel Dret a Decidir

Trobada d’alcaldes i regidors de l’Anoia a Igualada, en una de les convocatòries de l’Assemblea Nacional Catalana.

Nacional Catalana. Aquestes 
dues entitats són les organit-
zadores de l’acte. Expliquen 
que “la nació catalana es va 
constituir al llarg de molts se-
gles i l’esforç per preservar les 
característiques nacionals ha 
estat constant”, però última-
ment “hem rebut oposició a 
la voluntat popular catalana. 
La sentència que el Tribunal 
Constitucional va dictar mit-
jançant la qual s’eliminaven 
els aspectes fonamentals de 
l’Estatut aprovat pel Parla-
ment de Catalunya el 2006 
donà origen a la manifestació 
del juliol de 2010 i a les con-
sultes sobre la independència 
dels anys 2010-2012. Més en-
davant hem hagut de defensar 
els nostres drets a la multitu-
dinària manifestació de l’11 de 
setembre de 2012 i a l’extraor-
dinària Via Catalana de l’11 de 
setembre del 2013”.

La convocatòria de dilluns, 
però, es fa essencialment per 
demanar poder votar el proper 
9 de novembre, “la voluntat 
generalitzada que els cata-
lans puguem exercir el nos-
tre dret de decidir, de manera 
absolutament democràtica i 

formació de la lletra “V” -de vo-
tar-, que està previst realitzar 
de forma humana a la Diago-
nal de Barcelona la propera 
Diada Nacional. 
En diverses zones del país ja 
s’estan fent diversos assajos, 
amb la intenció clara de mo-
bilitzar la ciutadania. En molts 
pobles de Catalunya es faran 
V o mosaics humans interpel-
lant a líders mundials. L’Anoia 
també hi participarà, en solitari 
o bé d’acord amb comarques 
veïnes, en funció de com es 
desenvolupin les gestions que 
estan fent des de l’ANC a la 
comarca.

Igualada

L’alcalde de Vic i pre-
sident dels Municipis 
Independentistes, Jo-
sep M. Vila d’Abadal, 
serà dilluns en aquest 
acte, que es preveu 
sigui multitudinari

08
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
27 de juny de 2014

pacífica, com qualsevol altra 
nació del món”. A l’acte de 
l’Ateneu, diuen des de l’AMI i 
l’ANC “ens reunirem per assu-
mir i manifestar el compromís 
i disposició a cooperar dels 
ajuntaments, partits polítics, 
sindicats i entitats de l’Anoia 
amb les institucions del país 
per fer possible la consulta el 
dia 9 de juny i donar suport 
al President de la Generalitat 
quan en faci la convocatòria”.

Es treballa per un assaig 
d’una “V” a l’Anoia
Una altra de les activitats que 
podria fer-se en les properes 
setmanes és un assaig de la 

El jutjat contenciós adminis-
tratiu número 11 de Barcelona 
ha desestimat la denúncia que 
la delegada del govern espa-
nyol a Catalunya, María de los 
Llanos de Luna Tobarra, va 
presentar contra l’Ajuntament 
d’Igualada per haver aprovat 
una moció a favor del dret a 
decidir el 25 de setembre de 
2012. No és el primer municipi 
de Catalunya que “guanya” al 
govern de l’Estat per aquest 
tema.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va explicar la reso-
lució judicial dimecres, amb 
motiu de l’habitual compa-
reixença davant els mitjans 
de comunicació. Castells va 
afirmar que “és molt greu que 
s’estiguin utilitzant recursos 
públics per coartar la llibertat 

L’Ajuntament d’Igualada guanya Llanos de Luna

La Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna Tobarra.

dels ajuntaments”. 
La moció aprovada el setem-
bre del 2012 -amb una àmplia 
majoria a favor i només els 
vots en contra de PP i PxC- 
també instava el Parlament 
a convocar un referèndum o, 
si s’escau, votar la declaració 

unilateral de sobirania nacio-
nal; a emprendre accions per 
la creació de la hisenda prò-
pia; o a donar suport a les ac-
cions de l’ANC.
Aquest tipus de mocions marc 
també es van presentar en 
multitud d’ajuntaments de tot 

el país. Uns mesos després, 
el 21 de gener de 2013, la 
delegada del govern espa-
nyol a Catalunya, Maria de los 
Llanos de Luna va interposar 
una denúncia contra el con-
sistori igualadí per l’aprovació 
d’aquesta moció amb la inten-
ció d’impugnar-la i declarar-
la iŀlegal. El jutge Pedro Luís 

Garcia Muñoz, titular del jutjat 
contenciós administratiu nú-
mero 11 de Barcelona ha de-
clarat, però, que aquest recurs 
és “inadmissible”.
Castells ha titllat l’actuació de 
Llanos de Luna de “greu irres-
ponsabilitat”, lamentant que 
es gastin diners de tots els ciu-
tadans “en un moment de crisi 
econòmica en què s’estan ofe-
gant les finances del Govern”. 
A més, les costes judicials 
s’hauran de pagar a mitges 
entre l’Estat i l’Associació de 
Municipis per la Independèn-
cia (AMI), que és qui defen-
sava l’Ajuntament d’Igualada. 
Això si s’acaba aquí el pro-
cés, perquè contra aquesta 
sentència es pot presentar un 
recurs davant instàncies judi-
cials superiors. 

El jutge declara 
“inadmissible” una 
petició de la delegada 
del govern espanyol 
per impugnar una 
moció aprovada per 
l’Ajuntament el 2012 
en favor del dret a 
decidir
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El passat 1 de febrer, un grup 
de persones vinculades al 
moviment anticapitalista van 
efectuar un assalt al super-
mercat Mercadona de San-
ta Margarida de Montbui en 
una acció de denúncia de les 
dificultats econòmiques que 
pateixen moltes famílies per 
adquirir aliments.
El grup va entrar al local cri-
dant consignes anticapita-
listes i emportant-se carros 
plens de queviures, sense pa-
gar. El succés, que va reque-
rir la presència de la Policia 
Local i els Mossos d’Esqua- Imatge d’un moment de l’acció de denúncia, el passat febrer, extreta d’un vídeo difós pel grup.

A l’Anoia hi ha 11.000 pisos buits, quatre mil d’ells a Igualada

dra, va ser protagonitzat per 
una vintena de persones. La 
policia va identificar-ne vuit. 
Posteriorment, els assaltants 
van distribuir un vídeo on es 
mostrava com el menjar -tres 
carros amb menjar per valor 
de 100€ cadascun- era distri-
buït a persones necessitades, 
qualificant l’acte com “expropi-
ació coŀlectiva”.
Aquesta setmana, el portal 
xarxapenedes.cat, vinculat a 
aquests sectors anticapitalis-
tes, ha informat que el proper 
dimecres 2 de juliol hauran de 
declarar davant del jutge les 
vuit persones imputades.

Segons el portal informatiu, 
l’acusació contra les vuit per-
sones -se suposa per part de 
l’empresa Mercadona, amb 
seu a València- és de “delic-
tes de robatori amb violència i 
desordres públics”, per la qual 
cosa la pena que els pot caure 
pot ser d’entre 2 i 5 anys de 
presó, segons el codi penal 
vigent.
Amb el lema “Solidaritza’t 
amb els solidaris”, diversos 
col·lectius anticapitalistes de 
la comarca han convocat una 
concentració de suport als en-
causats a les 10h del matí als 
Jutjats d’Igualada. 

Possibles penes de 2 a 5 anys de presó a 8 persones identificades 
en una acció de denúncia al Mercadona de Montbui el passat febrer

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La crisi ha estat especial-
ment demolidora pel sector 
de la construcció, però el cert 
és que es va aixecar totxo a 
dojo, probablement molt més 
del que era necessari. El re-
sultat és evident a la vista de 
tothom, hi ha blocs de pisos a 
mig acabar, o tancats del tot, 
en molts indrets. Les últimes 
dades donades a conèixer 
per l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, que corresponen 
al 2011, assenyalen que a 
l’Anoia hi ha 10.911 habitatges 
buits, dels quals 3.802 corres-
ponen a Igualada.
Per assumir el que representa 
això, només cal veure quants 
habitatges hi ha a l’Anoia com 
a primera residència: 45.084. 
És a dir, hi ha una oferta de 
quasi el 25% de pisos buits 
respecte els que estan plens. 
La proporció és similar a Igua-
lada. Una barbaritat. 
En total, a l’Anoia hi ha 
comptats 62.423 habitatges, 
(20.036 a Igualada). La im-
mensa majoria dels principals 
són de propietat, 35.551 a la 
comarca, i 11.300 a Igualada. 
Respecte l’ocupació, el nucli 
familiar més habitual, lògica-
ment, és el de parelles amb 
fills, però també hi ha xifres 
altes en les parelles que no te-
nen descendència, i entre les 
persones soles que ocupen un 
habitatge, preferentment gent 
gran. En aquest cas, trobem 

L’estat dels habitatges a 
Igualada i l’Anoia, segons 
tipologia, model econòmic i 
nombre de persones que hi 
viuen (dades del 2011)

Igualada Anoia Catalunya
Principals
Secundaris
BUITS
Total

15.688 45.084 2.944.944
546 6.428 470.081

3.802 10.911 448.356
20.036 62.423 3.863.381

Igualada Anoia Catalunya
Propietat
Lloguer
Altres formes
TOTAL

11.300 35.551 2.188.657
3.366 6.516 582.701
1.022 3.016 173.586

15.688 45.084 2.944.944

Igualada Anoia Catalunya
1 persona
2 persones
Parella sense fills
Parella amb fills
Pare o mare amb fills
Dos nuclis o més
TOTAL

2.438 5.972 484.624
416 1.010 92.378

2.678 7.546 519.040
5.087 14.634 948.348
1.088 2.749 219.411
193 814 52.055

11.900 32.725 2.315.856

Protesta de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca a l’Anoia, en una rua per marcar pisos buits a la comarca.

5.972 habitatges a l’Anoia, i 
2.488 a Igualada, on només hi 
viu una persona.
El fet que hi hagi tants habitat-
ges buits -la majoria de recent 
construcció- ha rebentat tam-
bé els preus de lloguer, siste-
ma per entrar en un habitatge 
que, avui, representa el 20% 
del total a Igualada, i poc més 
de l’11% a la comarca.
Sigui com sigui, la presència 
de tant ciment sense utilitzar 
ha provocat les protestes, 
arreu, de coŀlectius com la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, que en el seu dia 
va impulsar una moció a nou 
ajuntaments de la comarca 
perquè aquests sanciones-
sin les entitats bancàries que 
mantinguessin buits habitat-
ges de la seva propietat. Qua-
si segur que són la majoria 
d’aquests onze mil. Que es 
conegui, però, cap ajuntament 
ha tirat endavant cap sanció 
econòmica. 
La PAH va protagonitzar el 
mes d’abril a la Conca d’Òde-
na i a Piera una rua per marcar 
pisos buits, i és molt possible 
que continuïn accions simi-
lars en els propers mesos. A 
Igualada, la PAH va assenya-
lar amb enganxines 25 pisos i 
blocs buits propietat de bancs. 
Expliquen que “vivim en un 
sistema criminal que permet 
que les entitats financeres 
que s’han lucrat indecentment 
sobreendeutant les famílies 

durant la bombolla immobilià-
ria, mantinguin centenars de 
milers de pisos buits per espe-
cular, mentre desnonen cen-
tenars de famílies a tot l’estat 
cada dia. Moltes d’aquestes 
entitats, a més a més, han 
estat rescatades amb milers 
de milions públics, sense cap 

contrapartida social i només a 
canvi de retallades en serveis 
bàsics com l’ensenyament i la 
sanitat”.
Des de les plataformes d’afec-
tats, afegeixen que “si les 
administracions, submises al 
poder financer, no garanteixen 
el nostre dret a l’habitatge, se-

rem els ciutadans els que ens 
autotutelem. A través de la 
campanya Obra Social de la 
PAH, recuperarem pisos buits 
de bancs per a tothom que no 
tingui una alternativa habitaci-
onal. No es tracta d’ocupaci-
ons il·legals, sinó de recupera-
cions legítimes”.

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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Grup Carles va organitzar, el 
passat dijous 19 de juny, el 
taller pràctic “Marroc un país 
d’oportunitats” adreçat al món 
empresarial, que va comptar 
amb la participació de diri-
gents empresarials de la co-
marca, que volien conèixer, de 
primera mà, quines oportuni-
tats d’inversió ofereix aquest 
país i quines garanties d’esta-
bilitat i seguretat dóna.
L’acte, celebrat a les instal·
lacions de la firma igualadina, 
va anar a càrrec Josep Mª 
Puig, president i director de 
l’empresa AMSEL, consultora 
especialitzada en la implan-
tació d’empreses al Marroc 
i que col·labora amb Grup 
Carles en l’acompanyament 
de les empreses catalanes al 
país, a través de delegacions 
pròpies radicades a Tànger i 
Casablanca.
Puig començà la seva inter-
venció explicant que el Mar-
roc, amb gairebé 33 milions 
d’habitants i un creixent del 
PIB superior al 5%, s’està 
convertint en un dels països 
de referència  a l’hora de fer  
negocis a l‘Àfrica. Afegí que hi 
ha diversos sectors industrials 
que estan experimentant un 
fort desenvolupament en els 
darrers anys, oferint oportuni-
tats d’inversió específiques i 
amb costos operatius compe-
titius: automoció, aeronàutica, 
electrònica, energies renova-
bles, biotecnologia, tèxtil, cuir 
i agroalimentació i que, en 
aquest sentit, el govern ha im-
pulsat una sèrie reformes es-
tructurals i ambiciosos plans a 
fi de beneficiar les empreses 
que apostin per aquest país.
El directiu d’AMSEL continuà 

La sessió es va fer el passat 19 de juny a Igualada.

Grup Carles ajuda a conèixer les 
oportunitats empresarials de Marroc

Diuen els sociòlegs que les 
revolucions no les fan mai 
els rics, que volen mantenir 
els seus privilegis, ni els po-
bres que no tenen mitjans, 
sinó les classes mitjanes 
desencisades. I es revolten 
quan aquest segment social 
s’aprima i perd l’esperança 
en remuntar la situació. Re-
accionen davant les amena-
ces d’uns governants que 
només els espremen amb 
impostos, taxes i exclusions. 
També  davant l’amenaça 
violenta dels grups que, des-
prés, són incapaços d’assu-
mir la seva responsabilitat. 
Avui existeix un malestar i 
una irritació profunda a les 
classes mitjanes, dramàtica-
ment empobrides. Aquelles 
nodrides de persones que 
encara conserven un fort 
sentit de la decència, l’hones-
tedat i la responsabilitat. Les 
que, malgrat les dificultats 
paguen els seus impostos, la 
hipoteca o el lloguer., els re-
buts de la llum i l’aigua. Les 
qui conformen una societat 
civil que complementa tantes 
activitats culturals, socials i 
associatives, que supleixen 
la desídia de les administra-
cions incapaces de sostenir-
les amb un mínim de digni-
tat. Aquella gent que respon 
amb generositat i segons la 
seva consciència, intentant 
ajudar els més desvalguts, ja 
sigui pagant quotes a Càritas 
o la Creu Roja, contribuint a 
recaptes d’aliments, o servint 
a tota mena d’organitzacions 
solidàries.
Són també aquelles que es-
tan convençudes que estan 
mantenint una colla d’apro-
fitats i pocavergonyes, com 
són aquells alts funcionaris 
que no pleguen · ni quan 
són enxampats robant ·  o 
aquells servidors públics 
corruptes que atorguen fa-
vors amb contraprestacions 
i perjudiquen al que van de 
bona fe. O aquells que reben 
retribucions com a membres 
de consells d’administració 
de grans empreses, segura-
ment com a contraprestació 
per haver facilitat contractes 
amb desviacions pressupos-
tàries insultants, que s’han 
pagat amb pressupostos 
públics i a costa de la preca-
rietat social. També que su-
porten els capricis dels que 
viuen instal·lats en el poder · 
creient·se pel damunt del bé 
i del mal · i que exigeixen la 
contribució incondicional a la 
seva causa. 
Les classes mitjanes del 
país han estat aguantat amb 

PERE PRAT

enteresa estoica i molta res-
ponsabilitat el seu empobri-
ment i les greus restriccions 
a molts serveis públics que 
s’han anat degradant mal-
grat els impostos no han dei-
xar de pujar. I a més assis-
tint impotents als escàndols 
dels abusos de tota mena 
que han conduit a una situ-
ació insuportable. I com no 
s’actua amb exemplaritat, a 
més d’escanyades, se sen-
ten desemparades. Els seus 
valors no els deixen cremar 
contenidors, ni deixar de re-
butjar la violència del carrer. 
Però cada dia es senten més 
solidaris dels qui pateixen i 
han decidit passar a l’acció. 
Per això no donen suport a 
les autoritats que s’han desa-
creditat amb les seves actu-
acions. No comparteixen les 
formes de violència, ni el de-
sordre, però estan delirosos 
de votar en contra dels qui ja 
fa temps que les han aban-
donat.
I volen quelcom més que pa-
raules, valoracions macroe-
conòmiques o promeses de 
rebaixes d’impostos. Estan 
farts de ministres que expli-
quin que anem tan bé i que 
el nostre deute és avui més 
bo que el dels EEUU, mentre 
veuen com cada dia els costa 
més mantenir el seu nivell de 
vida. I segueixen demanant 
una solució per l’atur. Que 
potser no es viu en primera 
persona, però que segur que 
toca, directa o indirectament, 
a algun amic o familiar. O per 
aconseguir una feina que els 
permeti retrobar aquell as-
censor social que els donaria 
aquella independència sem-
pre somniada i que ara és un 
desig condicionat a la volun-
tat d’algú que s’ha atorgat la 
potestat de decidir per tots 
els altres.
Hom està cansat d’haver de 
pidolar favors i contactes per 
intentar obtenir una feina per 
la que es demanen moltes 
qualificacions però es  paga 
amb salaris de peonada. I tot 
per una mala entesa compe-
titivitat i eficiència que ja nin-
gú sapa a qui afavoreix.  Així, 
en no veure’s un horitzó en-
grescador, cada dia creixen 
les temptacions per canviar 
el model. Tothom diu que el 
que tenim és injust. Ja no es 
parla només de la forma, ni la 
composició de l’estat, sinó de 
formules que permetin una 
expressió de la dignitat hu-
mana. I cada dia són més els 
que pensen que en un entorn 
més convuls potser es pre-
sentin altres oportunitats. 

Les classes mitjanes

la seva exposició explicant 
que les principals fonts de 
divises són les remeses dels 
emigrants, el turisme i les ex-
portacions, i que la modernit-
zació dels mercats financers, 
la millora de la transparència 
reglamentària i l’enfortiment 
del sistema legal de negocis, 
sumat als baixos costos sala-
rials i als avantatges fiscals i 
duaners, confereixen un marc 
empresarial competitiu.
Puig va finalitzar la seva inter-
venció llençant una recoma-
nació a tots els empresaris: 
“A l’hora de buscar oportu-
nitats de negoci al Marroc, 
és important tenir en compte 
les diferències culturals que 
existeixen respecte altres pa-
ïsos. Així doncs, no només 
cal familiaritzar·se amb l’Ad-
ministració del país, per cert 
força feixuga, gestionar codis 
comercials internacionals, se-
guir els tràmits d’exportació 
exigits i conèixer les barreres 
econòmiques, sinó que també 
cal conèixer les particularitats 
culturals marroquines, que in-
flueixen en la manera d’enten-
dre i dirigir projectes empresa-

rials.”
Xavier Carles, director general 
de Grup Carles va concloure 
l’acte insistint que el Marroc té 
un marc atractiu per a la inver-
sió, gràcies a la modernització 
de la seva economia i el seu 
grau d’obertura a l’exterior, i 
va encoratjar els empresaris 
anoiencs a valorar la possibi-
litat d’inversió en aquest país, 
com a possible sortida a la 
sostinguda situació de crisi.
Els empresaris anoiencs van 
poder explicar els seus casos 
concrets, plantejar les seves 
inquietuds i consultar totes les 
qüestions a considerar per in-
vertir·hi.
Grup Carles, compromès amb 
la millora del teixit empresarial 
català, ofereix a les empre-
ses que s’implanten al Marroc 
la seva especialització en la 
prestació de serveis de pros-
pecció de mercats, enginyeria 
d’implantació, dret mercantil i 
societari, comptable, fiscal, la-
boral i de gestió de tramitaci-
ons, mitjançant un sòlid suport 
en ambdós països a través 
d’empreses pròpies. 

Comencen a funcionar les primeres 
connexions de fibra òptica a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Després d’anunciar el projec-
te de desplegament de fibra 
òptica a Igualada i de presen-
tar la plataforma web www.fi-
braigualada.cat, l’empresa ha 
rebut ja nombroses peticions 
de connexió, que han permès 
planificar segons la demanda 
la disponibilitat del servei a les 
zones amb major interès.
El passat 30 de maig es va po-
der connectar la primera em-
presa igualadina, Trilogi, qui 
va poder activar la seva con-
nexió de 100Mb. Poc després 
també ho feia el primer client 
residencial. 
Actualment s’estan intensifi-
cant els treballs de desplega-

ment per tal que s’estengui 
per la ciutat l’àrea disponible, 
mentre es van activant en 
paral·lel les connexions als cli-
ents a les zones ja operatives.
L’empresa explica que per 
assegurar la disponibilitat del 
servei és important cursar les 

peticions d’interès a través de 
la web  www.fibraigualada.cat, 
des d’on també es pot consul-
tar l’estat actual del desplega-
ment de fibra òptica.

Iguana Comunicacions
Iguana Comunicacions és 
un operador de proximitat 
d’accés a Internet i telefonia, 
una empresa formada per un 
equip multidisciplinar d’engi-
nyers, tècnics, comercials i 
instal·ladors de telecomunica-
cions que ha esdevingut l’únic 
operador d’accés a Internet 
i telefonia a l’Anoia que està 
apostant pel desplegament de 
xarxa de fibra òptica al nostre 
territori.
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El departament de Sanitat i 
Salut Pública de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i 
l’Agència de Salut Pública de 
la Generalitat, ha culminat la 
redacció de Programa de Se-
guretat Alimentària Municipal 
(PSAM) i ara inicia la seva 
implementació conjuntament 
amb el establiments del sec-
tor. Tindrà vigència entre 2014 
i 2018 i contempla mesures 
de regulació, control i sanció, 
només quan aquesta sigui del 
tot necessària, que han de 
garantir que els aliments que 
es venguin o se serveixin als 
establiments de la ciutat si-
guin perfectament aptes per al 
consum i innocus per a la salut 
dels consumidors. 
L’any 2012, l’Ajuntament va 
dur a terme una campanya de 
codificació i classificació dels 
establiments de comerç mi-
norista, restauració, producció 
i transport local d’aliments. 
Aquesta iniciativa va servir per 
a actualitzar-ne el cens, conèi-
xer-ne l’activitat exacta, fer un 
mapa de risc i, aquest 2014, 
començar a ajudar-los a adap-
tar-se a la normativa vigent. 
L’acció, que va permetre cen-
sar més de quatre-cents nego-
cis en el conjunt de la ciutat, 
va servir de base per elaborar 
el programa que ara s’ha en-
llestit i es comença a aplicar. 
Actualment, s’estan duent a 
terme inspeccions per a poder 

Una fruiteria. Tothom s’haurà d’adaptar a la nova normativa en seguretat alimentària.

El Sopar de la UEA es 
farà el 17 de juliol al 
Campus del Motor

L’any 2012, 
l’ajuntament va fer un 
cens de 400 
establiments a la 
ciutat, i ara aplicarà 
el programa, amb 
l’objectiu de prevenir 
i reduir tot tipus de 
malalties relaciona-
des amb els aliments

L’Ajuntament comença a implantar un Programa de 
Seguretat Alimentària en 400 establiments de la ciutat

informar cada establiment de 
quines mancances presenta. 
Tal com ha explicat el regidor 
de Sanitat i Salut Pública, Fer-
mí Capdevila, el programa “té 
un objectiu prioritari, com és 
el de prevenir i reduir tot tipus 
de malalties relacionades amb 
els aliments, no només en bo-
tigues i restaurants, sinó tam-
bé en menjadors escolars o 
residències de la tercera edat, 
entre altres”. El responsable 
de Salut Pública afegeix que 
“el que vol fer l’Ajuntament 
és convertir-se en l’aliat de 
cada establiment per poder 
aconsellar-lo i acompanyar-lo 
en la seva adaptació a la nor-
mativa”. El PSAM no només 
estableix uns mecanismes de 
detecció per part del mateix 
Ajuntament, sinó que inclou 
les directrius perquè cada es-
tabliment pugui desenvolupar 
els seus propis sistemes d’au-
tocontrol d’anomalies i la mi-
llor manera de solucionar-les. 
Capdevila destaca que “fins 
ara, l’actitud per part dels ti-
tulars dels establiments, tant 
dels existents com dels de 
nova aparició, ha estat immi-
llorable, ens adrecen nombro-
ses consultes i demostren un 
gran interès per fer les coses 
com cal”. El nou Programa de 
Seguretat Alimentària Muni-
cipal contempla, a més, una 
millor vigilància dels establi-

ments de titularitat municipal, 
l’establiment de canals ràpids 
de comunicació i alerta ali-
mentària, la difusió de mate-

rial informatiu i documents di-
vulgatius, la consolidació d’un 
sistema de mesures cautelars 
i sancions coercitives que, 
segons Capdevila, “només 
s’aplicaran com a últim recurs” 
i, finalment, la realització de 
formació continuada. L’any 
2013, en aquest camp es van 
dur a terme cursos en manipu-
lació d’aliments i, aquest any 
2014, les iniciatives formatives 
se centren en el desenvolupa-
ment d’aquelles eines d’auto-
control que afecten aspectes 
com ara la higiene, la neteja i 
la seguretat de cada local. 

Prevenir contra el mosquit “tigre”, clau 
per evitar les seves molestes picades
REDACCIÓ / LA VEU

Des del departament de Sa-
nitat i Salut Pública de l’Ajun-
tament es vol transmetre 
novament al conjunt de la 
ciutadania les recomanacions 
fonamentals per fer front a la 
proliferació del mosquit tigre, 
ja que cal actuar preventiva-
ment per tal d’evitar-ne l’apa-
rició. Aquest tipus de mosquit 
s’ha detectat que també és 
present a l’Anoia.
El període d’activitat del mos-
quit tigre a Catalunya comprèn 
aproximadament des del mes 
de maig fins el mes de novem-
bre. La millor eina davant la 
proliferació d’aquesta plaga és 
evitar que els ciutadans facili-
tin la cria dels insectes de ma-
nera involuntària i, per això, es 
fa una crida perquè tothom co-
negui què pot fer perquè això 
no succeeixi. 
El mosquit adult fa entre 2 i 10 
mm i se’l reconeix per les se-
ves ratlles blanques al cap i al 
cos. A diferència d’altres mos-
quits, les larves no necessiten 

REDACCIÓ / LA VEU

Un any més torna el Sopar 
empresarial de l’Anoia orga-
nitzat per la UEA amb l’objec-
tiu de reconèixer la important 
tasca dels empresaris, direc-
tius i emprenedors del nostre 
territori. Per reconèixer la fei-
na feta al llarg d’aquest any, 
es farà un sopar networking. 
Serà el 17 de juliol al Campus 
del Motor, a les 19.30h. Les  
inscripcions començaran el 30 
de juny.

molta aigua per criar i es po-
den desenvolupar en qualse-
vol recipient de petites dimen-
sions que continguin aigua 
durant un mínim de set dies. 
Per això, la gran majoria de fo-
cus d’aquest insecte es troben 
en les propietats privades, es-
pecialment aquelles que tenen 
patis, terrasses, jardins i horts.  
Algunes recomanacions per 
combatre el mosquit tigre de 
manera efectiva passen per 
buidar regularment qualsevol 
recipient de l’exterior que pu-
gui acumular aigua (gerros, 
plats sota els testos, galledes 
o piscines de plàstic), evitar 

les acumulacions d’aigua en 
zones de drenatge o canals, 
buidar dos cops per setmana 
o tapar amb tela mosquite-
ra espessa els safareigs i les 
basses petites, evitar els fo-
rats i les depressions del terra 
on es pugui acumular aigua, 
posar peixos vermells que es 
mengin les larves en fonts de 
jardí, mantenir les piscines en 
bones condicions higièniques, 
tapar els forats dels troncs 
dels arbres omplint-los de 
sorra, eliminar l’aigua de re-
cipients i no tenir objectes de 
plàstic a l’aire lliure, com ara 
joguines, sense controlar. 
 
 

L’igualadí Jaume 
Rodríguez, en el 
programa “Collita 
Pròpia” de TV3

REDACCIÓ / LA VEU

L’empresari igualadí Jaume 
Rodríguez Enrich va participar 
dimecres d’aquesta setmana 
al programa “Collita Pròpia” de 
TV3, que presenta el meteorò-
leg Francesc Mauri, i dedicat 
en aquesta ocasió al porc.
Rodriguez Enrich, promotor 
de la iniciativa “Ibèric Bosc del 
Siscar”, a la comarca de la No-
guera, va presentar la primera 
explotació a Catalunya de la 
cria de porc ibèric en llibertat. 
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ASS. FLAMA DEL CANIGÓ / LA VEU

Un any més, la Flama del Ca-
nigó ha arribat fins a Igualada. 
Un any més, però diferent dels 
altres. Enguany, per primer 
cop, la Flama ha estat portada 
des de la Pica del Canigó fins 
a la Plaça de l’Ajuntament en 
un recorregut fet íntegrament 
a peu.
Aquesta fita ha implicat cobrir 
un tram de muntanya d’alta di-
ficultat, la Nova Via, de nit i en 
ben poques hores, fins a arri-
bar al Coll d’Ares, el punt on 
han començat els tradicionals 
relleus per carretera. Una difi-
cultat que s’afegeix a les mol-
tes que implica dur la Flama a 
través de mig país i que es veu 
superada any rere any gràcies 
a la participació, la implicació i 
la determinació de tantes per-
sones. Igualadins, igualadines 
i amics d’arreu que col·laboren 
amb aquesta tradició han con-
tribuït una vegada més a fer 
les més diverses tasques: 
com a excursionistes, com a 
corredors, assistint la carava-
na, donant consells i opinions, 
o bé rebent la Flama a l’arriba-
da a la nostra ciutat.
Persones que amb el seu es-
forç i la seva il·lusió conformen 
la més profunda essència de 
la Flama, que es viu a la nos-
tra ciutat com en poques d’al-
tres del Principat.
Com ja és acostumat, doncs, 
Igualada ha celebrat la Diada 
de Sant Joan, Festa Nacional 
dels Països Catalans, amb la 
Flama del Canigó. Que per 
molts anys seguim gaudint 
d’aquesta gran tradició de 
caire fortament reivindicatiu i 
militant, que recorda -i recla-
ma- la identitat i la unitat del 
poble català.
I al capdavall, un agraïment 
molt profund a tota la gent que 
hi ha col·laborat. I  que la Fla-
ma comparteixi el mateix destí 
que Jacint Verdaguer augura-
va a la muntanya: 
Lo que un segle bastí, l’altre ho 
aterra,
mes resta sempre el monument 
de Déu;
i la tempesta, el torb, l’odi i la 
guerra
al Canigó no el tiraran a terra,
no esbrancaran l’altívol Pirineu.

Els primers companys a portar la flama al Coll d’Ares després de travessar la frontera. FOTOS: Carmel.la Planell.

Una Flama renovada: en un recorregut íntegrament 
a peu des del Canigó fins a Igualada

El primer corredor des del Coll d’Ares, 
el Pol Makuri Redolad. Relleu davant del Monestir de Ripoll.

Dues imatges de la Flama a Igualada.

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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Els treballs de construcció de 
la nova Escola d’Enginyeria 
d’Igualada (EEI), al futur Cam-
pus Universitari del Pla de la 
Massa, afronten les seves dar-
reres setmanes i segueixen el 
ritme previst. Actualment hi ha 
vuitanta operaris treballant-hi 
per complir els terminis i els 
responsables de l’obra calcu-
len finalitzar les tasques en les 
properes cinc setmanes, és a 
dir, abans que s’acabi el mes 
de juliol. Això permetrà, durant 
el mes d’agost i principi de se-
tembre, dur a terme el trasllat 
definitiu entre l’antiga Teneria i 
la nova escola i així començar 
el proper curs al nou edifici.  
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, assegura que “amb 
aquesta aposta, Igualada fa 
un gran salt endavant, tant pel 
que fa a la millora de l’oferta 
d’estudis superiors a la ciutat, 
com pel que fa a la formació 
de talent directament vincu-
lat amb els nostres sectors 
productius i industrials més 
fonamentals”. Castells es 
mostra convençut també que 
“per l’atractiu de les noves 
instal·lacions i per l’alt nivell 
d’inserció laboral dels seus 
estudiants, l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada serà, a partir 
del proper curs, un centre al-
tament valorat pels joves, no 
només de l’Anoia, sinó de les 
nostres comarques veïnes”. 
Un cop enllestida la cons-

Espai on s’ubicarà la futura Biblioteca Universitària d’Igualada, dins de l’Escola d’Enginyeria.

La nova Escola 
Universitària tindra 
quasi sis mil metres 
quadrats de 
superfície, i es preveu 
inaugurar el mes de 
setembre

Vuitanta operaris treballen en la nova Escola d’Enginyeria 
d’Igualada per tenir-la a punt a l’inici del proper curs

trucció de tota l’estructura, 
aquests dies els treballs se 
centren en les instal·lacions 
i equipaments interiors, els 
envidraments i tancaments, 
l’arranjament de l’aparcament 
descobert per a vuitanta vehi-
cles, els accessos a l’edifici, 
l’enjardinament de les zones 
exteriors i, paral·lelament, la 
construcció de la gran plaça 
de 1800 m2 que donarà accés 
des del carrer de Maria Trulls 
i Algué. Tot l’edifici s’està fent 
amb formigó prefabricat.
A més, s’està acabant l’edifici 
que acollirà la caldera de bi-
omassa que, juntament amb 

les plaques fotovoltaiques del 
sostre i altres elements de re-
aprofitament energètic, dona-

ran a l’escola universitària una 
qualificació del tipus A. 
La futura seu de l’EEI tindrà 

una superfície total de 5.836 
m2. A la planta baixa hi haurà 
la cafeteria i una biblioteca de 
675 m2 i, al primer pis, desti-
nat a la gestió acadèmica, s’hi 
ubicaran tretze despatxos i la 
sala de doctorat. 
La segona planta, la més àm-
plia amb gairebé 4.500 m2 en 
total, inclourà tota l’àrea de 
docència i investigació, amb 
els estudis de grau i també 
amb la Càtedra A3 en Innova-
ció de la Pell, la Moda i el Tèx-
til. Aquí hi haurà nou aules, el 
menjador i la sala d’alumnes, 
l’Aula Magna, dos laboratoris 
químics, dos laboratoris físics, 
la planta pilot d’adoberia, la 
planta pilot de projectes i in-
vestigació, la planta depura-
dora, diferents sales de treball 
(microbiologia, cromatografia, 
absorció atòmica, medi ambi-
ent, aigües i residus), el taller 
de física-mecànica, el taller 
d’automatismes, electrònica i 
electricitat i, a més, l’àrea de 
direcció, cinc despatxos de 
gestió, el departament d’ad-
ministració, l’atenció al públic 
i els serveis informàtics.  

El campus universitari d’Igualada s’ubica al Pla de la Massa, a l’antic laboratori AIICA.
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Els presidents de la Unió Em-
presarial del Penedès (UEP), 
Santi Carda, i de la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA), 
Blai Paco, han signat un acord 
estratègic de col·laboració 
entre les dues organitzacions 
per potenciar accions conjun-
tes i defensar plegats els in-
teressos de les empreses del 
territori. 
El conveni aposta per la con-
solidació de les relacions entre 
la UEP i la UEA amb la finalitat 
de poder oferir més i millors 
prestacions i serveis als res-
pectius associats. Les dues 
organitzacions empresarials 
volen continuar exercint com 
a lobby per poder defensar 
amb més força els interessos 
de les empreses davant l’ad-
ministració i en el conjunt del 
territori. Amb aquest conveni 
es podrà oferir més i millors 

Blai Paco i Santi Carda, després de signar l’acord. El programa ha 
registrat 150 partici-
pants, i ja es veu un 
increment del 33% de 
preinscripcions en els 
cicles formatius

Acord de col.laboració de les entitats 
empresarials de l’Anoia i el Penedès

prestacions i serveis i accions 
de valor i cercar la proximitat 
amb les empreses.
El president de la UEP, Santi 
Carda, ha destacat el compro-
mís de l’organització penede-
senca amb totes aquelles ini-
ciatives que pretenen enfortir 
el paper de les empreses en el 
territori i ha “la col·laboració és 
un signe de mentalitat oberta 
i és bona per a tothom”. Per 

la seva part, el president de 
la UEA, Blai Paco, ha afegit 
que “el conveni és una cons-
tatació amb fets de l’esperit de 
sumar que sempre ha defen-
sat l’organització empresarial 
de l’Anoia” i , en aquest sentit, 
ha conclòs que l’acord amb la 
UEP aporta valor afegit al con-
junt dels associats de les dues 
organitzacions.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada ha 
aprovat una moció d’ICV-EUiA 
per a promoure l’inici d’un pro-
cés constituent que ens porti 
cap a la República. L’acord 
pres declara esgotat el model 
d’Estat actual, rebutja la mo-
narquia i, en qualsevol cas, 
reclama que sigui la ciutada-
nia qui decideixi mitjançant un 
referèndum el model d’Estat 
que volem.
La moció d’Iniciativa va ser 
aprovada en el ple de dimarts  
17 de juny amb els vots a fa-
vor de CiU, ERC, PSC, a més 
del mateix grup d’ICV-EUiA. 
Van votar en contra PP i PxC.
Iniciativa no accepta el relleu 
automàtic de la monarquia 

L’Ajuntament aprova demanar un 
referèndum sobre la Monarquia

REDACCIÓ / LA VEU

Just acabat de cloure, el Pro-
grama “Informàtica i Comuni-
cacions, professions de futur” 
està recollint ja els primers 
fruits amb un increment del 
33% en les preinscripcions als 
Cicles Formatius Superiors 
d’Informàtica i Comunicacions 
de l’Institut Milà i Fontanals i 
la incorporació als centres de 
primària d’algunes de les ei-
nes de robòtica i programació 
divulgades a través dels dife-
rents tallers. 
Aquests eren, precisament, 
alguns dels objectius de la ini-
ciativa, que té com a finalitat 
última fomentar les TIC com a 
sortida professional.  El sector 
de les Tecnologies de la Infor-
mació i la Comunicació creix 
exponencialment i presenta 
uns elevats índex d’inserció 
laboral però, paradoxalment, a 
Igualada i comarca, i malgrat 
tenir estudis i empreses espe-
cialitzades, no registra gaire 
adeptes. 
Per aquest motiu, des del De-
partament de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’associació TIC 
Anoia han impulsat conjun-
tament un programa per pro-
moure la formació en aquest 
àmbit. S’ha adreçat principal-
ment a joves, pares i professo-
rat de centres de primària per 
tal de despertar-los l’interès 
en la matèria i les ganes d’en-

Bones sensacions en els 
resultats del programa TIC 
com a sortida laboral

dinsar-s’hi més a fons.  Con-
cretament, s’han dut a terme 
tres grans blocs d’activitats, 
totes elles gratuïtes. 
El programa va arrencar a 
l’abril amb una sessió infor-
mativa sobre els diferents 
estudis TIC que existeixen i 
les seves sortides laborals. El 
segon bloc es va centrar en la 
robòtica i la programació i es 
va encetar a mitjans de maig 
amb un seminari que va anar 
seguit de tres tallers setma-
nals per aprendre les eines 
de l’Scratch, les plaques Ardu-
ino i el Lego WeDo® i Mind-
storms®. Finalment, el passat 
dissabte 14 de juny es va im-
partir un taller d’iniciació a la 
programació de webapps a 
través del qual els participants 
van crear aplicacions web per 
al mòbil a mode de targetes de 
presentació personal.   
Els organitzadors fan un ba-
lanç molt positiu del transcurs 
del programa, que ha registrat 
al voltant de 150 participants i 
molt bones valoracions. A tall 
d’exemple, els tallers de robò-
tica han estat seguits per 16 
escoles que ja han començat 
a adquirir material per desen-
volupar-los a l’aula i, fins i tot, 
a impartir algunes sessions 
amb els seus alumnes o bé a 
projectar-les en vistes al pro-
per curs 2014/15. Per això, 
l’Ajuntament d’Igualada i TIC 
Anoia es plantegen la continu-
ïtat del programa amb noves 
accions que s’anunciaran més 
endavant.  

Una de les sessions sobre les TIC i les seves oportunitats de futur.

espanyola per llei. És més, 
considera que el moment és 
“una oportunitat per a exigir 
una reforma de la Constitució 
i la convocatòria d’un referèn-
dum, on sigui la ciutadania qui 
decideixi amb els seus vots la 
forma d’Estat que prefereix”.
El grup municipal explica que 
“amb la recent abdicació del 
rei Joan Carles de Borbó es 
posa de manifest la fi de rè-
gim que viu el sistema polític 
i en especial el model d’estat 
i les relacions Catalunya-Es-
panya, aprovats després de 
la dictadura i en el període de 
la transició democràtica”. “Un 
model, -continua, que ha reg-
nat a l’Estat espanyol en els 
darrers 40 anys i que s’ha de-

mostrat esgotat i accentuat pel 
fet que moltes generacions no 
l’han pogut escollir, demanda 
la reforma constitucional i la 
convocatòria d’un referèndum 
on sigui la ciutadania qui deci-
deixi lliurement amb els seus 
vots tot allò que afecta les se-
ves vides i on puguin decidir 
quin sistema polític, quin mo-
del econòmic, i quin model de 
societat desitgen”. 
A la mateixa moció, es reafir-
ma la necessària continuïtat 
del procés sobre el futur polític 
de Catalunya. En aquest sentit 
declara que “hem de continuar 
el procés per a l’exercici del 
dret a decidir i que el poble de 
Catalunya s’expressi en lliber-
tat el proper 9N”.

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 Departament de Joventut 
de l’Ajuntament i l’equipament 
juvenil la Kaserna han con-
feccionat novament un variat 
programa d’activitats per als 
mesos de vacances, l’Estiu 
Jove 2014. La participació ju-
venil, com destaca el regidor 
de Joventut, el republicà Joan 
Requesens, “continua sent 
una de les grans apostes de 
l’Ajuntament per aquest estiu 
i, per això, hem volgut mante-
nir i consolidar l’oferta”. 
D’una banda, inclou diferents 
propostes formatives, com ara 
cursos i tallers d’Adobe Pho-
toshop, InDesign i Illustrator, 
de cuina sense pares o de te-
atre com a eina de resolució 
de conflictes. La música tor-
narà a ser protagonista prin-
cipal, amb el 9è Certamen de 
Música Jove i la 8a Festa del 
Mestizzatge. 
En el vessant de l’oci i el lleu-
re, el Campi qui Pugui posa a 
l’abast de qui ho desitgi tota la 
informació per a poder viatjar 
alternativament a l’estiu i, en-

El Parc Valldaura, ple al “Fàtima té Salsa” de l’any passat.

Torna l’Estiu Jove a Igualada

guany, incorpora una novetat, 
com és el concurs de fotogra-
fies a través de la xarxa soci-
al Instagram. El 10 de juliol, a 
més, els joves entre 15 i 20 
anys es poden inscriure al 
Bus de Port Aventura i gaudir 
d’una jornada en aquest parc 
multitemàtic. 
D’altra banda, entre el 2 i el 
6 de juliol tindrà lloc la Set-
mana Jove, amb una progra-
mació variada elaborada en 
col·laboració amb entitats de 

la ciutat, després que se’n de-
cidís el contingut en una as-
semblea participativa. S’estre-
nen també nous vídeos amb 
testimonis i experiències per-
sonals de #actitudvital, on jo-
ves d’Igualada transmeten tot 
el seu caràcter emprenedor. 
Finalment, voluntaris de la Ka-
serna tornaran a oferir gratuï-
tament diferents activitats per 
als infants, amb els Tallers a la 
Plaça, del 16 al 18 de juliol, de 
18 a 20h.  
Segons ha avançat també Re-
quesens, al setembre s’obri-
ran les portes perquè els jo-
ves que vulguin tirar endavant 
projectes facin les seves pro-
postes. Una nova assemblea 
participativa decidirà quines 
d’aquestes es duen a terme 
amb els 9.000 euros de pres-
supost que hi preveu destinar 
el departament. 
Es pot consultar la informació 
completa al web igualadajove.
cat, al perfil de Twitter @igua-
ladajove, a Facebook.com/ka-
serna o bé trucar al telèfon 93 
804 18 01. 
 

Fàtima té Salsa, demà dissabte

REDACCIÓ / LA VEU

S’han enllestit la segona fase 
de treballs de millora a les 
instal·lacions de la piscina mu-
nicipal del Molí Nou. Després 
d’una diagnosi duta a terme 
pels serveis tècnics de la Di-
putació de Barcelona, els dos 
darrers anys el consistori ha 
invertit 40.000 anuals per a la 
recuperació progressiva d’una 
piscina emblemàtica, constru-
ïda l’any 1.934 i que presenta-
va moltes mancances. 
S’ha substituït íntegrament la 
instal·lació elèctrica, ja que 
l’existent estava obsoleta i 
requeria una urgent posada 
al dia i, a més, s’han instal·
lat nous elements exteriors 
de mobiliari i enjardinament. 
Aquestes tasques s’afegeixen 
a les dutes a terme el 2013, 

REDACCIÓ / LA VEU

El Centre Cívic de Fàtima or-
ganitza demà dissabte, 28 de 
juny, la vintena edició del Fàti-
ma té Salsa, una jornada com 
sempre dedicada a les tapes, 
als tastets gastronòmics i als 
ritmes estiuencs. Tindrà lloc al 
Parc de Valldaura d’Igualada. 
Entre les 12 i les 13:30h tot-
hom que vulgui participar en 
el concurs popular de tapes 
podrà lliurar els seus plats al 
mateix Centre Cívic. Posteri-
orment, a partir de les 20:30h i 
fins a les 2h de la matinada se 
celebrarà la Festa de la Tapa, 
un esdeveniment obert i a l’ai-
re lliure, on es podran tastar 
les diferents propostes gas-

tronòmiques a un preu a partir 
dels dos euros per cada ració.  
L’animació musical de la vet-
llada anirà a càrrec d’Agustí 
Aspa & Habana, a partir de 

les 22h, amb els seus ritmes 
caribenys. A les 23h es proce-
dirà al lliurament dels premis 
als guanyadors del concurs de 
tapes.   

quan es va efectuar una im-
portant intervenció en l’edifici 
principal, impermeabilitzant 
les zones sensibles, millorant 
l’accessibilitat, refent la terras-
sa i reconstruint pràcticament 
del tot la seva meitat Est, la 
més degradada i que presen-
tava més perill. 
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada, destaca que “l’aposta del 
govern ha estat des del primer 
dia tornar a donar vida a unes 
piscines que històricament 
havien estat un símbol”. Per 
això, recorda que “en la mesu-
ra de les nostres possibilitats, 
cada any anem millorant una 
mica més una instal·lació de 
lleure estival molt apreciada”.
El Molí Nou restarà obert fins 
el 7 de setembre, entre les 10 
i les 20h.  

Ja és oberta la renovada 
piscina del Molí Nou 

Piscina del Molí Nou.

Demà, jornada peruana a la 
plaça Pius XII
REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte se celebrarà a 
la Plaça Pius XII la 2a Jornada 
Peruana, organitzada per l’As-
sociació d’Amics de Manitos 
d’Igualada. 
La jornada servirà per donar 
a conèixer l’associació, però 
també per gaudir de la gastro-
nomia de Perú, de les seves 
tradicions i la seva cultura. A 
2/4 de 6 de la tarda, l’activitat 
s’iniciarà amb una xocolatada 
per a nens i nenes. Seguida-
ment, els infants podran gau-

dir d’activitats i actuacions i, 
fins a les 8 del vespre, tindran 
l’oportunitat de participar de 
diferents tallers i pintar·se la 
cara. 
Als volts de les 7 es llegirà el 
Manifest de cooperació a càr-
rec del regidor de joventut i 
cooperació i del president de 
l’Associació Amics de Mani-
tos, tot seguit tindrà lloc una 
mostra de balls peruans amb 
l’agrupació Centralistes San 
Miguel de Barcelona i altres 
actes musicals. 

ROSICH MOTORS, S.L. 

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

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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L’actriu Neus Sanz, ambaixa-
dora de l’aliança, ha visitat la 
Plataforma Humanitària de la 
Creu Roja, situada a la comar-
ca de l’Anoia, el passat 11 de 
juny
L’actriu, nascuda a Igualada, 
dóna el seu suport a l’Aliança 
Humanitària per l’Alimentació 
Infantil. L’actriu, molt consci-
enciada de la situació de risc 
que viuen un gran nombre 
d’infants a Catalunya, fa una 
crida a la població, ciutadania, 
empreses, entitats, per a que 
col·laborin amb l’Aliança Hu-
manitària per a l’Alimentació 
Infantil.
Aquesta Campanya pretén 
sensibilitzar i fer una crida a 
tota la ciutadania, amb l’ob-
jectiu d’aplegar el màxim de 
suports i recursos per garantir 
una alimentació saludable als 
infants en situació de gran vul-
nerabilitat, col·lectiu que està 
creixent a Catalunya des que 

Sanz, segona per l’esquerra, amb els membres de Creu Roja Anoia.

L’actriu igualadina Neus Sanz, a la 
Plataforma Humanitària de Creu Roja

va començar la crisi. 

Objectiu: 1 milió d’euros
Durant el 2014, l’objectiu de 
l’Aliança és recaptar 1 milió 
d’euros per poder distribuir 
100.000 ajuts alimentaris per 
a la infància més vulnerable; 
sobretot incidint en aquells 
projectes que ja estan en mar-

xa arreu del territori català (be-
ques menjadors, espais d’èxit 
escolar, targetes d’alimenta-
ció, projecte de kits…)
Es pot consultar la pàgina web 
de la Campanya, www.ellsno-
podenesperar.org per a conèi-
xer l’evolució de la Campanya, 
les últimes notícies o també 
com col·laborar.

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest cap de setmana el 
barri de les Flors celebra les 
seves festes. Avui dissabte, 
a les 6, ofrena floral a la Mare 
de Déu de Montserrat. De 7 a 
9, ball “country”. A 2/4 de 10 
del vespre, sopar veïnal. Per  
comprar el tiquet, dirigir-se a 
perruqueria Lluïsa Sala (5€) o 
bé trucar al 608737765. A par-
tir de les 11 de la nit, ball amb 
Aquarama.
Diumenge, a les 10.30 del 
matí, xocolatada i contes per 
als més menuts amb Anna 

El barri de les Flors celebra 
les seves festes

Nou empreses de l’Anoia, acreditades 
com a punts d’informació turística
REDACCIÓ / LA VEU

El diputat de Turisme de la Di-
putació de Barcelona, Ramon 
Riera, va participar la passada 
setmana als actes d’acredita-
ció de 9 empreses de l’Anoia 
com a nous punts d’informació 
turística en el marc del projec-
te que impulsa Turisme de la 
corporació perquè les comar-
ques de la demarcació puguin 
oferir un servei d’atenció més 
complet al turista i visitant.
L’acte d’acreditació va tenir 
lloc a Igualada, a la seu del 
Consell Comarcal, on el di-
putat va estar acompanyat de 
la consellera de Turisme ano-
ienca, Marijó Aubarell que van 

Garcia. A partir de les 17.30 
hores, Bollywood Òdena, Ron-
dalla Novaunió, i Sevillanes. A 
les 6 , concurs de truites, i, per 
finalitzar la festa, ballada de 
sardanes. Durant tota la tarda, 
es farà un concurs de demos-
tració del joc de la “Botifarra”. 
D’altra banda, des de l’associ-
ació de veïns diuen que agra-
iran que totes les persones 
assistents als actes, portin un 
aliment o bé un producte de 
neteja personal, que es farà 
arribar al Banc d’Aliments dels 
Pares Caputxins d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres, a les 6 de la 
tarda, es farà l’acte inaugural 
de les noves instal.lacions de 
Ràdio Igualada, ubicades a 
l’edifici de l’Ig-Nova Empresa, 
al carrer Lleida. L’acte comp-
tarà amb la presència del pe-
riodista Jaume Barberà, que 
pronunciarà la ponència “Peri-
odisme i Democràcia”. 
Els nous estudis de Ràdio 
Igualada compten amb un lo-
cutori principal, dos estudis 
de gravació i emissió en di-
recte, una zona de redacció, 
una sala de reunions i una 
sala de control tècnic, ubicats 
a peu de carrer. El cost total 
de l’adequació de les instal-
lacions ha estat de 60.000 eu-
ros, subvencionats en part per 
la Diputació de Barcelona.
Actualment, Ràdio Igualada 
és l’única emissora radiofòni-

Avui s’inauguren els nous 
estudis de Ràdio Igualada

ca que emet des de la capital 
de l’Anoia. Ho fa les 24 hores 
del dia, els set dies de la set-
mana, amb especial atenció 
en la seva programació a l’ac-
tualitat i la informació de pro-
ximitat, els esports, la cultura, 
els espais d’interès local i la 
música. La graella de progra-
mació és possible gràcies a la 
tasca del seu personal tècnic 
i de redacció i diferents col-
laboradors i entitats.
El canvi d’estudis es com-
pleta també amb un nou lo-
gotip i la imatge global de 
l’emissora, obra de l’estudi 
Sendra&Enrich, amb més im-
puls de la presència a Internet 
i les xarxes socials, i un reforç 
de la programació a partir de 
la propera tardor. La voluntat 
és cobrir encara més àmbits 
d’interès de l’audiència i donar 
més veu a la societat civil.

lliurar el diploma i placa acre-
ditatius.

Xarxa d’informació 
turística publicoprivada
L’atorgament de distintius tu-
rístics vol millorar la qualitat 
de la informació que s’ofereix 
al territori i crear una xarxa 
d’informació turística publico-

privada. En aquestes empre-
ses, doncs, els usuaris podran 
obtenir informació turística de 
l’Anoia.
Així mateix, les acreditacions 
com a punt d’informació re-
coneixen formalment la tasca 
informativa i d’assessorament 
que molts dels establiments i 
serveis turístics ja estan duent 
a terme. 
El programa s’implanta a tra-
vés de cicles formatius, amb 
sessions formatives i de co-
neixement de territori, i amb 
l’elaboració d’un catàleg de 
serveis i productes turístics de 
cada comarca.

Important empresa 
de comunicació 

de l’Anoia
 

Necessita incorporar immediatament 
 COMERCIAL

Interessats enviar el CV a :
comercial628@gmail.com 

Ref. Comercial

Requisits:
·Autònom
·Cotxe propi

Oferim:
·Formació
·% sobre objectius
·Telèfon mòbil
·Flexibilitat horària i   
 organitzativa

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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El dimarts dia 1 de juliol a les 7 
de la tarda, es farà al Casal del 
Passeig la tertúlia i presenta-
ció del llibre,  “I si parlem amb 
el veí del segon?”,         amb la 
presència del seu autor, David 
Vila i de l’il·lustrador Toni. Farà 
la presentació en Francesc Ri-
cart de l’ANC. L’acte és obert 
a tothom. 
Des de la junta del Casal ens 
expliquen que “creiem que es 
un tema molt actual, que d’una 
manera clara diu com explicar 
la independència als indeci-
sos. Cal que disculpeu pel fet 
de que en algun cas es canviï 
de dia, però sempre es fa per 
tal de poder disposar  d’un o 
altre tertulià”. 
Degut al període estival, la 
pròxima tertúlia serà l’últim di-
jous de setembre, dia 25. 

El parc està ubicat a la zona residencial de Les Comes.

Explicar 
l’independència als 
indecisos, propera 
tertúlia del Casal

El barri de les Comes estrena 
el nou Parc d’en Patufet

REDACCIÓ / LA VEU

Ja es coneixen els participants 
que han obtingut premi en la 
28a edició del concurs de di-
buix “L’Ou com Balla” que, en 
ocasió del Corpus Christi, or-
ganitza cada any l’Associació 
del Barri de la Font Vella. Els 
premis es poden recollir a Es-
ports Sallès. En total, es van 
presentar 337 dibuixos. 
La relació de premiats és:
3  Anys 
1. Bernat Gassó-Jesús Maria 
2.  Ivet Del Carmen-Escolàpies 
3. Oriol Cuadras Trull-Escolàpies 
4  Anys 
1. Paula Garcia C.-Escolàpies  
2. David Busquets-Escolàpies 
3. Berta Altés-Escolàpies 
5  Anys 
1.  Biel Perez Torres-Escolàpies 
2.  Paula Parejo-Jesús Maria  
3. Jan Balls Aro-Jesús Maria  
6  Anys 
1.  Quim Gabarró S.-Jesús Maria 
2. Leo Salomon-Jesús Maria 
3. Amira-Mare Del Diví Pastor 
7  Anys 
1. Pau Martin Pino-Jesús Maria  
2. Mounia Sellals-Jesús Maria 
3. Elias Tosff Nando-Jesús Maria 
8  Anys 
1.  Angela Labrada-Jesús Maria 
2. Maria Garcia-Jesús Maria 
3. Oriol Alonso-Jesús Maria 
9  Anys 
1. Karol Juvencio-Jesús Maria 
2. Carla Vidal Marti-Jesús Maria 
3. Laia Cazio-Garcia Fossas 
10 Anys    
1. Cristina Batalla-Ateneu Ig. 

L’entrada a l’Hospital 
pel carrer Lecco, 
tancada per obres

REDACCIÓ / LA VEU

El Consorci Sanitari de l’Anoia 
informa que a partir del 30 de 
juny l’entrada del c/Lecco per 
accedir al vestíbul principal de 
l’Hospital, romandrà tancada 
per obres. El CSA no ha co-
municat quan és previst que 
torni a estar en servei aquest 
accés.

Ja es coneixen els 
premiats del concurs 
de dibuix escolar de 
L’Ou com Balla

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte, 21 de juny, 
s’ha dut a terme la inauguració 
del nou Parc d’en Patufet, un 
equipament infantil i familiar 
instal·lat en una zona verda 
de l’àrea residencial de Les 
Comes, a l’Avinguda dels Paï-
sos Catalans, entre els carrers 
de Carles Riba i del Capità 
Muntaner.  
A l’acte, on els nens i nenes 
s’han pogut vestir com en Pa-
tufet, amb faixes i barretines, 
s’hi ha servit xocolata i melin-
dros per a tots els assistents. 
Hi han estat presents, en re-
presentació de l’Ajuntament 
d’Igualada, diferents regidors i 
l’alcalde, Marc Castells, a ban-
da dels diputats al Parlament 
de Catalunya Alba Vergés i 
Pere Calbó. 
El parc, instal·lat pel consis-
tori i la Diputació de Barcelo-
na, està inspirat en el conte 
d’en Patufet i decorat amb 
il·lustracions de la ninotaire 
osonenca Pilarín Bayés. Està 
format per dos jocs de molla 
amb els dibuixos d’en Patufet 

i el Dineret, un tobogan amb 
el dibuix del Bou, un gronxa-
dor amb el dibuix de la Col, un 
balancí amb el Cistellet i una 
caseta que és la Botiga. Hi ha 
també un panell de dos metres 
d’alçada on s’explica el conte 
amb il·lustracions. Els materi-
als que s’han emprat per als 
jocs són d’alta qualitat, com 
ara fusta tractada o acer ino-
xidable, i es fabriquen d’acord 
a les normatives europees de 
seguretat. 

Nascuda a Vic el 1941, Pi-
larín Bayés és una de les il-
lustradores més populars i 
prolífiques de Catalunya. Fins 
avui ha publicat més de vuit-
cents llibres, alguns traduïts a 
vuit idiomes, ha col·laborat en 
nombroses publicacions i els 
seus dibuixos s’han aplicat a 
tot tipus de suports i formats. 
L’any 1991 la Generalitat de 
Catalunya li va atorgar la Creu 
de Sant Jordi en reconeixe-
ment a la seva trajectòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinc projectes de Càritas que acullen a 
persones grans voluntàries
REDACCIÓ / LA VEU

Càritas Arxiprestal Anoia-Se-
garra és una entitat privada 
sense ànim de lucre i de ca-
ràcter religiós que ofereix dife-
rents serveis per a persones 
amb necessitats.
Per poder oferir aquests ser-
veis, gaudeix d’un equip pro-
fessional interdisciplinari i 
també d’un equip de volunta-
ris i voluntàries que dediquen 
part del seu temps a algun 
dels seus projectes socials. 
Cinc d’aquests projectes s’han 
adherit al projecte del Consell 

Comarcal “Voluntariat Sènior 
a l’Anoia” ja que requereixen 
de persones grans interessa-
des en fer una tasca de volun-
tariat, com són els Cursos de 
llengua per a persones immi-
grades, el Projecte botiga “de 
mà en mà”, el Projecte rober-
cosidor, el d’Acompanyament 
d’avis i àvies a la Clínica Sant 
Josep i la Residència Pare Vi-
laseca i el de Ens endinsem 
en la informàtica.
El perfil de voluntari és dife-
rent segons cada projecte 
però és cert que es demana 

compromís, responsabilitat i 
motivació. En qualsevol dels 
seus projectes demanen una 
dedicació de vora 2h a la set-
mana. I, en contraprestació, 
l’entitat ofereix acolliment, se-
guiment, formació i participa-
ció en l’equip. Els interessats 
cal que es dirigeixin a Coral 
Váquez (cvazquez@caritasbv.
cat) o bé a Josefina Dalmau a 
través del telèfon 938032747.
Tanmateix, recordar que des 
de l’any passat hi ha una ex-
posició itinerant que ha passat 
per molts municipis de l’Anoia.
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L’Agrupació de Defensa Fo-
restal (ADF) de Vallbona 
d’Anoia ha construït un gran 
dipòsit d’aigua, amb capaci-
tat per a 320.000 litres, per a 
l’extinció d’incendis forestals. 
Aquest nou punt d’aigua es 
troba en un turó de les Llan-
gònies, en una zona que re-
sulta estratègica per un doble 
motiu. D’una banda, l’elevada 
alçada a la qual s’ha situat el 
dipòsit el fa ideal per a l’accés 
i la càrrega d’aigua per part 
dels helicòpters antiincendis 
dels Bombers. D’altra banda, 
el dipòsit es troba a prop del lí-
mit territorial entre Capellades, 
Vallbona i Cabrera, una zona 
declarada d’alt risc d’incendi 
forestal per les seves condici-
ons climatològiques i especial-
ment per la seva gran massa 
boscosa. Des d’aquest punt 

es facilita la ràpida intervenció 
en cas que es produeixi un foc 
en aquests tres municipis i la 
seva àrea d’influència.
Zona de càrrega per als vehi-
cles terrestres 
Aquest nou punt d’aigua tam-
bé consta d’un hidrant, situat 
a peu de la pedrera, uns 100 
metres més avall, amb una 
zona de càrrega per als vehi-
cles terrestres dels Bombers. 
L’hidrant s’alimenta directa-
ment del dipòsit, mitjançant 
un sistema de canonades 
soterrades, i això facilita que 

L’ADF de Vallbona construeix un gran dipòsit 
d’aigua per als helicòpters antiincendis
Col·locat estratègicament • El dipòsit s’ha situat en una zona estratègica –al límit dels termes de Capellades, Vallbona 
i Cabrera-, qualificada d’alt risc d’incendi forestal 

la càrrega sigui pràcticament 
immediata.
El dipòsit s’abasteix amb l’ai-
gua procedent d’un pou de 

les Llangònies, impulsada per 
dues bombes.
La construcció d’aquest nou 
punt d’aigua s’ha finançat amb 

L’alçada a la que es 
troba el punt d’aigua 
el fa especialment 
útil per a l’accés i la 
càrrega dels mitjans 
aeris dels Bombers

una subvenció d’uns 26.000 
euros de la Generalitat de Ca-
talunya. El dipòsit ja es troba 
plenament operatiu.

MONTBUI / LA VEU

Centres educatius i entitats de 
Santa Margarida de Montbui 
han respost a la crida feta per 
l’associació Som Poble per 
participar en la campanya de 
recollida d’aliments “La fam no 
fa vacances”. Un bon nombre 
d’establiments montbuiencs 
s’han sumat també a la crida 
i les botigues de queviures 
s’han convertit en punts de re-
collida, anunciant-ho amb car-
tells. Els aliments es podran 
deixar en els punts identificats, 
els dies 27 i 28 de juny. Es de-
mana preferentment aportar 
oli, llet, llegums, llaunes de 
conserves, sucs i galetes. 
Ara per ara han confirmat la 
participació en la campanya: 
l’Escola Garcia Lorca, l’Insti-
tut Montbui, les llars d’infants 
municipals, l’Associació de 
la Gent Gran, l’Associació de 
Veterans de Futbol, el GEM i 
la Coral Si Fa Sol. Els centres 
educatius han habilitat punts 
de recollida, a l’igual que molts 
comerços, mentre que les en-
titats han preparat activitats 
(un ball, un partit de futbol, 
una pintada, un concert...) per 
a les quals demanaran als par-
ticipants que aportin aliments. 

D’aquesta manera les en-
titats, escoles i comerços 
montbuiencs s’adhereixen a 
la campanya que Som Poble 
organitza, amb la col·laboració 
dels Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Santa Margarida 
de Montbui. La promouen els 
quatre Bancs d’Aliments de 
Catalunya, en els mesos de 
juny i juliol, per tal de recaptar 
aliments bàsics per tal que les 

persones més necessitades 
rebin ajuda alimentària també 
durant l’estiu. Tots els aliments 
recollits a Santa Margarida de 
Montbui es destinaran a per-
sones del municipi.
Som Poble tindrà també una 
parada, aquest dissabte, 28 
de juny, en el mercat (Mont-
mercat) per tal de fer visible la 
campanya, distribuir informa-
ció entre el veïnat i disposar 

Escoles, entitats i comerços montbuiencs se sumen a la 
campanya ‘La fam no fa vacances’

d’un espai més de recollida, 
en un lloc de força afluència. 
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-

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

Empleats de Caprabo de-
cideixen fer una acció so-
lidària per 102 famílies de 
l’Anoia 
Els col·laboradors de dos 
supermercats de Caprabo a 
Igualada i un de Santa Mar-
garida de Montbuí han deci-
dit entregar a la Parròquia de 
Sant Maure la totalitat acon-
seguida d’un Premi intern de 
motivació i d’aquesta manera 
ajudar a un total de 102 famíli-
es de Santa Margarida.
El valor econòmic destinat a 
aquesta acció social és de 
790 euros materialitzat en pro-
ductes de primera necessitat 
i que gràcies a les persones 
voluntàries del col·lectiu “Som 
Poble” que van col·laborar 
amb els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Montbui es 
va fer possible la distribució 
d’aquests aliments, en format 
lot, a les famílies amb situació 
més crítica.

Moment del lliurament dels aliments destinats a la campanya “La fam no fa vacances”



21
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

27 de juny de 2014



22
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
27 de juny de 2014 Comarca

Conca d’Òdena

MONTBUI / LA VEU

Entre els dies 3 i 13 de juliol 
tindrà lloc a Montbui la Set-
mana Jove. Es tracta d’un 
seguit d’activitats esportives, 
lúdiques, educatives i festives 
adreçades al jovent del muni-
cipi. 
Entre les activitats que s’han 
programat enguany sobre surt 
la celebració el dissabte 12 de 
juliol d’una Nit Festa a la Pisci-
na de Montbui, que inclourà el 
millor ambient i animació mu-
sical, així com un concurs de 
DJ’s amateur.
Aquell mateix dia es celebrarà 
a la Plaça Major del Nucli An-
tic l’acte central del I Memorial 
Bernat Gabarró Ventura, me-
morial solidari de sensibilitza-

Del 3 al 13 de juliol, una nova edició de la 
Setmana de la Joventut

ció contra la Sèpsia.
Cal destacar que la Setmana 
Jove 2014 inclou diferents ex-
cursions (una excursió al Wa-
terworld de Lloret de Mar, una 
altra a Salou, sortida a veure 
la gravació del programa de 
televisió “Ahora caigo”...), 
també cinema a la fresca, di-
ferents sessions de jocs, es-
ports i aventura, exposicions, 
La presentació del programa 
de la Setmana de la Joventut 
2013 es durà a terme el proper 
dijous 3 de juliol a la una de la 
tarda a l’Ajuntament de Mont-
bui. Aquest conjunt d’activitats 
són organitzades per la regi-
doria de Joventut de l’Ajunta-
ment de Montbui.

MONTBUI / LA VEU

Dimecres al migdia va tenir 
lloc a la Sala de Juntes de 
l’Ajuntament de Montbui l’ac-
te de lliurament de distincions 
i diplomes als 10 alumnes de 
l’Institut Montbui (de primer i 
segon de Batxillerat) que han 
pres part de forma voluntària 
en els Tallers d’Estudi Assistit. 
Aquesta iniciativa, que s’ha dut 
a terme per segon any conse-
cutiu, ha permès que diferents 
alumnes del centre fessin 
classes de repàs a alumnes 
de primària de les escoles del 
municipi. Les respectives AM-
PA’s i direccions dels centres 
educatius han col·laborat per 
tal que l’activitat es duguès a 
terme amb total normalitat. 
L’alcalde Teo Romero ha vol-
gut agrair la feina altruista rea-
litzada d’aquests alumnes i ha 
valorat de forma molt positiva 
el “seu grau de compromís i 

implicació per tal d’ajudar al-
tres alumnes que d’altra ma-
nera no podrien fer aquestes 
tasques de reforç”. La inici-
ativa ha tornat a ser un èxit i 
es valora de forma molt posi-
tiva per la comunitat educati-
va montbuienca. L’alcalde ha 
lloat la importància d’aquestes 
“tasques plenes de valors, re-
alitzades de forma altruista per 

Homenatjats els alumnes de l’Institut Montbui 
que han participat als Tallers d’Estudi Assistit

joves de l’Institut, que compar-
teixen els seus coneixements 
amb altres estudiants més 
joves”. Romero ha assenya-
lat la seva voluntat de “conti-
nuar apostant per projectes 
com aquest” i s’ha mostrat 
convençut que “l’any que ve 
nous estudiants de Batxillerat 
de l’Institut tornaran a realitzar 
aquesta important activitat”.

MONTBUI / LA VEU

Va començar essent una idea 
per anar recordant fets desta-
cats i anècdotes de de la “pe-
tita” història de Montbui, però 
amb els dies s’ha convertit en 
un autèntic fenomen docu-
mental. El grup de Facebook 
“No ets de Montbui si no...” ha 
aconseguit en poc més de 10 
dies d’ençà la seva creació 
més de 1.500 membres. La 
xifra és molt important si es 
té en compte que representa 
pràcticament un 15 per cent 
de la població total del muni-
cipi.
El grup, creat pel montbuienc 
Raul Luque Jiménez, s’ha 
anat propagant de forma gai-

rebé viral i ha tingut una reper-
cusió molt important a nivell 
municipal. En la majoria de 
casos el grup recorda amb 
nostàlgia imatges, persones o 
passatges de la història més 
recent del barri de Sant Maure 
(esdeveniments, transforma-
ció d’espais urbans, persona-
litats destacades, efemèrides, 
etc). El grup “No ets de Mont-
bui si no”... està aconseguint 
l’aportació de molt material 
documental i també d’imatges 
que pertanyen sovint a col·
leccions familiars i que per-
meten recordar la intrahistòria 
del naixement de l’actual Nucli 
Urbà de Montbui, ara fa unes 
dècades.

“No ets de Montbui si no...” , 
un grup de Facebook que ha 
triomfat en pocs dies

MONTBUI / LA VEU

Una revetlla tranquil·la i sen-
se incidents. Durant els dar-
rers anys el civisme regna a 
la Revetlla de Sant Joan de 
Montbui, que enguany va tor-
nar a tenir com a centre d’ac-
tivitats l’esplanada del Pas-
seig Torrent Torres (on es va 
encendre la tradicional fogue-
ra) i tot l’entorn de MontMer-
cat, on centenars de montbui-
encs van gaudir amb la millor 
festa musical, amb tota mena 

de cohets, petards i elements 
pirotècnics. DJ Òscar va ser 
l’encarregat d’amenitzar la 
festa fins a altes hores de la 
matinada.
L’endemà dimarts 24 de juny, 
tot i la pluja, es va celebrar 
el tradicional Ball de la Gent 
Gran al Centre Cívic i Cultural 
La Vinícola, amb coca i mos-
catell per als assistents, que 
van poder ballar les melodies 
d’un clàssic del Ball de Sant 
Joan, en Jordi Solé. 

Sant Joan sense incidents



“Darrerament estic més motivada a continuar 
la meva trajectòria política”
VILANOVA C. / JORDI PUIGGRÒS 

Des del passat 23 d’abril, Va-
nesa González és l’alcaldessa 
de Vilanova del Camí, després 
de la renúncia de Joan Vich, 
que ha estat l’alcalde d’aquest 
municipi des de 1979. Al ma-
teix temps que es produïa el 
relleu, també s’oficialitzava un 
acord de govern amb CiU. En 
aquesta entrevista, González 
explica com perfila aquest úl-
tim any de govern abans de les 
eleccions municipals, i també 
mostra la seva opinió sobre els 
darrers episodis que ha prota-
gonitzat el PSC.

Substituir una persona de la 
trajectòria política de Joan 
Vich a Vilanova i l’Anoia no 
és fàcil. Què va pensar, ja fa 
mesos, quan va saber que, 
d’alguna manera, n’era vos-
tè la successora a l’Ajunta-
ment?
Efectivament, aquesta era una 
decisió que en Joan Vich ja va 
prendre fa algun temps. Per a 
una part de la població és pot-
ser un relleu que esperaven i 
que es considerava necessari, 
però, certament, el treball que 
ha fet Vich durant 35 anys és 
enorme. Quan es van fer les 
primeres converses per al re-
lleu, al principi era una mica 
reticent, perquè mai saps del 
tot si realment estàs preparada 
per un càrrec de tanta respon-
sabilitat, però també pel pes 
i l’empremta que deixa Joan 
Vich. Estar al seu nivell serà 
molt, molt complicat. Va ser 
una decisió presa, però, des 
de la tranquiŀlitat. És un repte 
personal. Quan vaig acceptar 
vaig fer-ho amb iŀlusió i tota 
la motivació del món. Intenta-
rem fer-ho el millor possible en 
aquest any que queda fins a 
les properes eleccions. 

Amb la renúncia de l’exalcal-
de, es dibuixa un escenari 
nou, també amb l’entrada 
de CiU en el govern, i amb 
més gent jove. Creu que tot 
plegat li farà més fàcil les co-
ses?
Som gent jove que ens vam 
posar en la política amb la 
idea de treballar per al nostre 
poble, perquè ja ho havíem fet 
abans des d’entitats. És positiu 
el canvi, i el fet que sigui una 
dona l’alcaldessa també penso 
que és significatiu.
Des de CiU parlen molt de 
confiança mútua envers vos-
tès. I des del seu equip agra-
eixen la sensibilitat dels regi-
dors de CiU en les polítiques 

Vanessa González, alcaldessa de Vilanova del Camí. Foto: JP

“L’agrupació local del 
PSC m’ha marginat, 
sigui pel motiu que 
sigui. Els ha interes-
sat més una altra 
candidata. Jo seguiré 
defensant el projecte 
socialista en aquest 
últim any”

Entrevista a l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Vanesa González

socials. Ningú no diria que 
són d’ideologies diferents. 
Veig que la simbiosi que heu 
fet està per damunt d’altres 
coses.
Això és molt important. Per 
sobre de partits i ideologies, 
estan les persones. Sempre hi 
ha persones amb les que tens 
millor sintonia, i aquest ha es-
tat el cas dels regidors de CiU. 
Miri, amb Iniciativa sempre hi 
ha hagut també una molt bona 
relació, també han format part 
del govern. Fins i tot amb la 
regidora del PP hem arribat a 
acords i la seva aportació ha 
estat important. És moment 
d’obrir diàlegs amb tothom, no 
ens hem de tancar per les si-
gles. Això és el que ens ha per-
mès tirar endavant un govern 
en minoria. Nosaltres, evident-
ment, prioritzem les polítiques 
socials d’esquerres. Els partits 
ens hem d’adaptar al moment 
que vivim, i deixar d’estar en-
cotillats.
Què li agradaria que, a les 
properes eleccions quan es 
faci balanç, quedés per a 
tots els vilanovins d’aquest 
any de govern i dels anteri-
ors del mandat?
Jo he assumit el relleu en la 
recta final d’aquest mandat de 
quatre anys, i no ens desviarem 
de la ruta que ens vam marcar 
en un inici. A nivell urbanístic, 
la rehabilitació del carrer Ma-
jor, el Casal dels Avis, a nivell 
de promoció econòmica po-
tenciar el Centre d’Innovació, 
que creiem que és un projecte 
molt interessant no només per 

Vilanova, sinó també per als 
municipis de l’entorn... Voldrí-
em arribar a final de mandat 
amb el compromís que tenia el 
nostre equip per quatre anys, 
complert. Hi ha projectes que 
són molt visibles, palpables, 
però n’hi ha d’altres tant o més 
necessaris. Per això li parlava 
de la importància de les políti-
ques socials. Volem mantenir-
les en aquest darrer any, que 
la qualitat de vida a Vilanova 
sigui igual per a tothom. Que 
les necessitats bàsiques esti-
guin cobertes, quelcom que, 
en els temps que vivim, és molt 
complicat d’aconseguir. Des de 
Serveis Socials estan fent una 
feina extraordinària en aquest 
sentit.
El guió deia que vostè seria 
la successora de Joan Vich 
en el darrer tram del mandat, 
i que, a les properes elecci-
ons municipals, recolliria el 
testimoni d’una manera de 
fer, d’un estil. Però han pas-
sat moltes coses... 
Bé, la tendència lògica era la 
que vostè ha apuntat. Jo es-
tava al PSC des de fa 7 anys. 

Amb el temps vaig acceptar 
ser el número dos de la candi-
datura, i això per mi era tot un 
honor en un partit que sempre 
ha tingut una gran acceptació 
a Vilanova del Camí. Aquest 
guió que parlava vostè efecti-
vament s’ha trencat. Hi ha una 
fragmentació evident al PSC. 
A nivell personal penso ser co-
herent amb el que penso, amb 
els meus valors. Renunciar a 
presentar-me a unes primàries 
en un procés viciat, obscur, ple 
de mans negres, m’ha donat 
una satisfacció enorme. Jo no 
vull parlar en aquest cas del 
PSC com a partit, sinó exclus-
sivament de l’agrupació local a 
Vilanova. M’ha marginat, sigui 
pel motiu que sigui. Els ha in-
teressat més una altra candi-
data. Jo seguiré defensant el 
projecte socialista en aquest 
últim any.
Continua volent presentar-
se, d’aquí un any?
Darrerament estic més motiva-
da a continuar la meva trajec-
tòria política. A nivell personal, 
perquè estic vivint una experi-
ència que em dóna molta sa-
tisfacció, i també perquè molta 
gent de Vilanova m’anima a 
continuar. Això és un punt a fa-
vor per donar un cop de cap i 
buscar l’alternativa que fos via-
ble per continuar endavant. No 
puc dir que encara és d’hora, 
perquè queda només un any 
i la gent ja es mou per a les 
properes eleccions, però a curt 
termini haig de decidir quina 
serà la meva postura.
Per damunt dels conflictes 

locals, hi ha el PSC.
Aquí és on ha fallat precisa-
ment el partit. Ha donat la 
sensació de que no tots som 
PSC. Els que a Vilanova hem 
exposat i proposat coses que 
no agraden als de la “cúpula”, 
no interessem. Al partit s’om-
plen que s’ha de renovar, que 
ha de venir gent jove... i això 
no és cert. A nosaltres no se’ns 
ha permès. Jo mateix he estat 
esperant el carnet dos anys i 
mig...
Creu que també calen canvis 
a nivell de la federació co-
marcal?
És evident. Si hi ha alguna 
cosa que no funciona, que hi 
ha evidències que el vaixell 
s’enfonsa, s’ha de fer un pen-
sament. Els que són al davant 
han de fer autocrítica i veure 
què és el que han fet mala-
ment. Si no volen marxar, han 
de fer canvis importants, trans-
cendents. No podem continu-
ar donant aquesta imatge a la 
societat. Això l’únic que fa és 
desprestigiar al PSC.
Un dels motius del conflicte 
que hi ha a les files socia-
listes és el Dret a Decidir. A 
Vilanova ja va haver-hi un 
problema important amb 
l’agrupació local, per aquest 
tema.
A l’Ajuntament es va votar una 
moció que va presentar ERC, i 
dels quatre regidors del PSC, 
tres van votar a favor del Dret 
a Decidir, i un en contra. Es 
va donar llibertat de vot, i a mi 
això m’agrada. Cal respectar 
la diversitat en un partit polític. 
I això no vol dir que veiem de 
forma diferent els valors tron-
cals del socialisme. Podem di-
vergir de les nostres opinions,  
només faltaria. Però des de 
l’agrupació local se’ns va ata-
car qualificant-nos d’indepen-
dentistes, quan el que estàvem 
votant aquell dia era pronunci-
ar-nos a favor de poder votar 
per decidir el nostre futur, un 
dret universal! Va ser una mos-
tra clara d’oportunisme polític 
per desprestigiar l’acció de go-
vern. 
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“És moment d’obrir 
diàlegs amb tothom, 
no ens hem de tancar 
per les sigles. Això 
és el que ens ha per-
mès tirar endavant.    
Els partits ens hem 
d’adaptar al moment 
que vivim”
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Un grup que s’autoanomena 
“Los viejos roqueros nunca 
mueren” des de fa tres anys, 
es reuneixen periòdicament 
per a trobar-se i fer la música 
de la seva època. La vuitena 
trobada del grup es va cele-
brar fa uns dies amb assis-
tència d’una seixantena d’ex 
joves. La trobada es va fer a 
Can Papaseit -Vilanova del 
Camí- i va comptar amb dues 
actuacions musicals en direc-
te.
Primer va actuar en Peter Co-
ates (nascut a Liverpool peró 
igualadí d’adopció) que va in-
terpretar un seguit de peces 
dels anys seixanta.  A continu-
ació el grup igualadí “Stress” 

(Antoni Zamora -baix i veu-  
Teti -guitarra- i Ramón Font a 
la bateria) que no únicament 
versionaren èxits passats, 
sinó que també presentaren 
peces pròpies. Entre aquestes 
es va presentar “Los viejos ro-
queros nunca mueren... pero 
engordan” amb lletra d’Antoni 
Zamora i música de Deep Pur-
ple. 
Els triunvirat organitzador 
-Martí Martinez, Pere Dàvil i 
José Antonio Martinez- ja està 
treballant en la propera edi-
ció de la trobada que podria 
ser per a principis de l’any vi-
nent.... si la demanda de tro-
bada no ho avança al proper 
novembre.

Bona salut dels “viejos 
roqueros”

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest mes de juny finalitzen 
els Plans d’Ocupació emmar-
cats en el projecte Treball als 
Barris. Durant sis mesos, set 
persones han desenvolupat 
tasques relacionades amb 
l’atenció domiciliària, la dina-
mització del col·lectiu de la 
gent gran i les obres a la via 
pública.
Una de les obres que s’han 
portat a terme en aquest marc 
ha estat la supressió de barre-
res arquitectòniques del carrer 
Sant Hilari, una actuació que 
s’ha complementat amb la que 
es va fer l’any 2012. Aquestes 
obres, en les que hi ha treba-
llat quatre persones, han per-
mès, a banda de millorar l’ac-
cessibilitat del carrer, ampliar 
la vorera, que era inferior a un 
metre i adaptar les cantona-
des amb els seus respectius 
guals adaptats. 
Pel que fa al servei d’atenció 
domiciliària, en el que hi ha 
treballat dues persones, l’ob-
jectiu era mantenir i millorar 
les condicions de vida de les 
persones grans i les seves fa-
mílies en els seus domicilis. 
Les ajudes personals, sanità-
ries i socials s’han dirigit a la 

població més vulnerable i de 
risc, que disposen de poca 
autonomia i un elevat grau de 
dependència per cobrir les ne-
cessitats bàsiques de la vida 
diària. 
La tasca desenvolupada du-
rant aquests sis mesos ha 
permès a més a més fer un 
estudi per valorar la situació 
personal i econòmica en què 
es troben les persones ma-
jors de 70 anys que viuen en 
l’àmbit d’actuació de la Llei de 
Barris, és a dir, el Casc Antic i 
el Camp del Rei.
El projecte “Posa’t en marxa” 
emmarcat també en aquests 

Finalitzen els Plans d’Ocupació 
emmarcats en el Treball als Barris

Plans d’Ocupació, i que ha 
donat feina a una altra perso-
na, s’ha centrat en la dinamit-
zació de la gent gran del mu-
nicipi amb diferents accions 
que s’han portat a terme al 
Casal de la Gent Gran. Durant 
aquests mesos s’han ofert di-
ferents cursos i tallers: d’esti-
mulació cognitiva i memòria, 
de psicomotricitat, manualitats 
i altres més lúdics i recreatius 
com les sessions de bingo que 
han tingut molt bona acollida i 
la participació en les activitats 
de la primera Festa del Soci  
o la quinzena Setmana de la 
Gent Gran.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Les Festes de Corpus o les 
Festes de les Enramades, 
nom que s’utilitza també per 
conservar la denominació pro-
fana per damunt de la cristia-
na, encara es celebren a molts 
municipis catalans. A Vilanova 
del Camí, aquesta antiga tra-
dició, ha estat recuperada per 
la Unión Cultural Extremeña 
Anoia,  i diumenge van cele-
brar la seva tercera edició. 
L’acte, que va servir per con-
feccionar una gran catifa a la 
plaça del Mercat, va tornar a 
copsar l’atenció dels vilanovins 
que miraven amb curiositat les 
creacions florals. Malgrat que 
el temps no els ho havia posat 
gens fàcil, les pedregades de 
la setmana passada van fer 
malbé una gran quantitat de 
flors,  la imaginació i la il·lusió 
van fer, d’aquesta festa, una 
experiència, novament, insòli-
ta, com explicava a La Carma-
nyola de Ràdio Nova, la Re-
lacions Públiques de l’entitat, 
Enriqueta Borrega.
En aquesta ocasió, la inici-
ativa va comptar amb la col-
laboració d’un grup d’una de-
sena de persones, vinculades 
a l’Assemblea Nacional Cata-

lana, que els van donar un cop 
de mà en aquesta manualitat. 
De fet aquesta participació de 
grups, entitats i particulars, 
és una de les reivindicacions 
que fa la Unión Cultural Ex-
tremeña, que vol que aquest 
acte sigui obert i que incorpori 
persones amb diferents sensi-
bilitats però amants de les an-
tigues tradicions.
L’activitat va començar for-
ça d’hora, a les vuit del matí,  
amb la reproducció dels dibui-
xos, obra novament de Quim 
Grau, al terra de la plaça.  I 
tot seguit es van anar omplint 
d’elements naturals com el 

sarro del cafè, gespa tallada, 
branques i pètals de flors, que 
contra tot pronòstic, assegura 
Queta Borrega, van arribar a 
temps i no va ser necessari 
tibar d’altres alternatives com 
retalls de roba, que des de 
l’entitat havien preparat com 
a Pla B.
Des de la UCE, Queta Borre-
ga fa una valoració molt posi-
tiva de l’acte i agraeix la col-
laboració de veïns i voluntaris 
que han aportat materials per 
a fer possible un any més la 
confecció d’aquestes catifes 
florals.

La plaça del Mercat torna a lluir una gran catifa 
floral de la mà de la Unión Extremeña

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els vilanovins i vilanovines 
van festejar la revetlla de Sant 
Joan als diferents actes cele-
brats al municipi.
Un dels actes que va aplegar 
una notable assistència de pú-
blic va tenir lloc a la plaça Ger-
trudis Artigal, al barri Bonavis-
ta, organitzat per l’associació 
de veïns d’aquest barri amb 
la col·laboració del Servei de 
Cultura de l’Ajuntament.
Les activitats van començar a 
la tarda amb el muntatge d’un 
inflable i una sèrie de jocs per 
la quitxalla, que s’ho van pas-
sar d’allò més bé. 
Seguidament els més grans, 
acompanyats per un grup d’at-
letes de Vilanova del Camí, es 
van desplaçar a Igualada per 
recollir la Flama del Canigó.
Un cop recollida la flama, la 
comitiva va iniciar el corres-
ponent recorregut pels carrers 
de Vilanova del Camí. Des de 
l’Associació assenyalen que 
durant el recorregut van comp-
tar  amb la col·laboració de la 
Policia Local i els voluntaris de 
Protecció Civil, que “van facili-
tar la tasca de l’entitat i evitar 
qualsevol incident”.
Un cop va arribar la flama a 

la plaça Gertrudis Artigal, es 
va llegir el manifest i es va 
encendre la foguera. La festa 
va continuar amb un sopar a 
la fresca i que pràcticament va 
omplir l’espai que l’organitza-
ció havia habilitat al respecte.  
Puntualment, a les onze de la 
nit, va començar el ball de re-
vetlla amenitzat pel Duet Sin-
tonia, que es va allargar fins 
a les tres de la matinada. Des 
de l’entitat destaquen la gran 
assistència  de públic fins el 
punt que. Diuen, “la pista de 
ball va quedar petita”. 
L’Associació valora molt posi-
tivament com van transcórrer 
els actes i donen les gràci-
es a tots els assistents i col-
laboradors, sense els quals, 
asseguren, “aquesta festa no 
hauria estat possible”.  

Animada revetlla de Sant Joan 
al barri Bonavista 
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ÒDENA / LA VEU

El passat 23 de juny Òdena va 
encendre la tradicional fogue-
ra de Sant Joan amb la flama 
del Canigó. Una setantena de 
voluntaris del municipi  van 
anar a recollir la flama a Igua-
lada per portar-la fins al muni-
cipi odenenc. Entre ells també 
hi van participar un grup de 
veïns i amics de l’Espelt que 
van recollir, a la capital de 
l’Anoia, la flama per portar-la 
fins l’Espelt.
La celebració de la revetlla de 
Sant Joan es va iniciar amb 
l’arribada de la flama al parc 
de la font i la lectura del mani-
fest d’Omniun Cultural redac-
tat enguany per el periodista 
i director del diari Ara, Carles 
Capdevila. “Som història, som 
present i som voluntat de con-
tinuar sent amb alegria. Tenim 
aspiracions sense límits, te-
nim força de voluntat, tenim la 
cultura per bandera i ens reco-
neixem en la tradició per can-
viar el món. Toquem de peus 
a terra i, seguint la Flama del 
Canigó, avancem sense por”, 
afirma el manifest, afegint que 
“el nostre somriure brilla tant 
com la flama i encén tots els 

focs de l’esperança”. La lec-
tura del missatge va anar a 
càrrec de la Teresa, dameta 
d’Òdena i la Núria, pubilleta 
de l’Espelt.
Més de dues-centes persones 
es va aplegar al parc de la font 
per participar de la revetlla po-
pular on cada un es portava 
el sopar i l’ajuntament, a més 
d’habilitar l’espai amb taules i 
cadires, hi va posar la coca i 
el cava per a tothom. Seguida-
ment al sopar va tenir lloc el 
ball de revetlla amb “punxa el 
disc”..
També es va dur a terme el 

Òdena encén la foguera de Sant Joan amb la 
Flama del Canigó

concurs de dibuixos “que cre-
maries del món?”. El jurat for-
mat per regidors i tècnics de 
cultura, educació i governació 
van donar el veredicte que va 
ser:
Categoria 6-7 anys 
1r Miquel Busquets Vinueza
2n Abril Riba Pons
Categoria 8-9 anys 
1r Berta Guisado Serrano
2n Nil Montserrat Caro
Categoria 10-12 anys  
1r Gabriel Busquet Vinueza
2n Berta Caseras Garrido

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena és el 
primer municipi de la comarca 
que posa en pràctica un pro-
grama de mesures alternati-
ves a la sanció administrativa 
recollit  en la seva ordenança 
de civisme. 
El programa de mesures està 
gestionat pel Servei de Me-
diació Ciutadana del Con-
sell Comarcal de l’Anoia que 
serà l’organisme encarregat 
de coordinar-lo. L’objectiu del 
programa és que el ciutadà 
reflexioni sobre la conducta 
sancionada i les seves conse-
qüències, prevenir la repetició 
d’actes incívics i desenvolupar 
la responsabilitat i participació 
activa de totes les persones 
implicades.
El programa de mesures alter-
natives  és voluntari i va dirigit 
a tots els ciutadans que come-
tin una infracció recollida com 
a lleu a l’ordenança de civisme 
i que sigui sancionat (estigui o 
no empadronat al municipi), 
que sigui major de 16 anys o 
menor amb consentiment dels 
tutors. Les mesures alterna-
tives a la sanció econòmica 
seran proporcionals i relacio-

nades amb la infracció come-
sa. Les tasques que es de-
senvoluparan com a mesura 
s’emmarcaran en el treball co-
munitari i en espais formatius. 
A més a més, aquelles infrac-
cions vinculades amb el con-
sum de begudes alcohòliques 
i substàncies estupefaents es 
coordinaran amb el programa 
de prevenció de drogodepen-
dències del Consell Comarcal 
de l’Anoia.
L’ordenança de civisme es va 
aprovar el passat mes de se-
tembre i regula les conductes 
a la via pública. Fins ara Òde-
na no disposava d’aquest ti-
pus d’ordenança. La nova nor-
mativa remarca la protecció 
de la convivència i el civisme 
a l’espai públic i també entra a 
regular els actes que se cele-
bren, de manera que s’ajustin 
als criteris de seguretat i salut 
pública elementals. El docu-
ment també reserva un capítol 
a sancionar les conductes de 
discriminació per raó de sexe 
o origen.
Un altre dels vessants de 
l’avantprojecte és evitar la 
mendicitat i conductes com 
les defecacions a la via pú-

Òdena, municipi pioner a la comarca en la 
implantació del servei de mediació per als 
infractors de l’ordenança de civisme

blica, els grafits, el comerç 
ambulant no autoritzat, el con-
sum d’alcohol i estupefaents. 
L’Ajuntament també vol vetllar 
especialment la contaminació 
acústica, els residus i l’aban-
dó d’objectes als carrers, així 
com l’ocupació de la via públi-
ca per activitats econòmiques.
En un acte, celebrat el passat 
dimarts 17 de juny, l’Ajunta-
ment presentava l’ordenan-
ça i la seva vinculació amb 
el programa de mesures del 
Servei de Mediació Ciutadana 
del Consell Comarcal. L’acte 
va anar a càrrec de la regido-
ria de Governació i Seguretat 
Ciutadana, de la Policia Muni-
cipal i del Servei de Mediació 
Ciutadana del Consell Comar-
cal. Per acabar, l’alcalde del 
municipi, Pep Solé va cloure 
fent referència a l’evolució de 
la societat i de les normes de 
convivència, en aquest sentit 
va dir que “les normes i les 
sancions reparadores estan 
per a modificar-se i adaptar-se 
als nous temps, així s’ha fet, i 
es tornarà a fer quan la con-
juntura ho demani. Les orde-
nances estan per evolucionar

JORBA / LA VEU

Amb la voluntat de dotar al mu-
nicipi de totes les eines regu-
ladores que l’actual normativa 
urbanística general té previs-
tes, a més a més del Pla d’or-
denació urbanística municipal 
(POUM), durant els darrers 
anys l’ajuntament de Jorba 
ha elaborat i ha realitzat tots 
els tràmits d’aprovació del Pla 
especial urbanístic del catàleg 
de masies i cases rurals de 
Jorba. Aquest pla està compo-
sat per: 1) el propi catàleg de 
masies (amb 58 masies iden-
tificades), que descriu aquelles 
edificacions que compleixen 
determinats requisits que fan 
necessària la seva preserva-
ció i recuperació per raons 
arquitectòniques, històriques, 
ambientals, paisatgístiques o 
socials, per poder-les destinar 
a algun dels usos autoritzables 
en sòl no urbanitzable, 2) l’in-
ventari d’edificacions en sòl no 
urbanitzable (amb 239 fitxes 
d’edificacions), que inclou la 
resta d’edificacions existents 
en sòl no urbanitzable, que no 
tenen la consideració de ma-
sia, i 3) les normes regulado-
res, que estableixen diferents 
graus d’intervenció en funció 
del tipus de construcció de què 
es tracti: G1 per les masies, 
G2 per construccions agríco-
les, G3 per ruïnes no rellevants 
i elements discordants, G4 per 
edificacions unifamiliars que 
no tenen la consideració de 
masia, G5 per equipaments, 
G6 per granges, G7 per ma-
gatzems i G8 per edificacions 
religioses.
Segons Isabel Marmi, regidora 
d’Urbanisme de l’ajuntament 
de Jorba, que ha impulsat els 
treballs d’elaboració tècnica 
per part de l’arquitecte Miquel 
Raja Borràs, “aquesta és una 
eina positiva i que és molt ne-
cessària, especialment en mu-
nicipis amb moltes masies com 
ara Jorba. La inclusió d’una 
masia en el catàleg permet que 
els seus propietaris la puguin 
reconstruir o rehabilitar per 
portar-hi a terme els usos que 
preveu la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya (habitatge familiar, 
establiment hoteler amb exclu-
sió de la modalitat d’hotel apar-
tament, establiment de turisme 
rural, activitats d’educació en el 
lleure, artesanals, artístiques o 
de restauració, equipaments o 
serveis comunitaris), en funció 
del que reguli la corresponent 
fitxa, i sense la necessitat de 
tramitar un pla especial urba-
nístic específic o l’autorització 
prevista a l’article 48 del ma-
teixa Llei d’urbanisme, tràmits 
que són complexos i de molta 
durada.” 
Així mateix, la regidora jor-
benca destaca que la resta 
d’edificacions que no han estat 
considerades masies, també 
hi queden ben regulades, amb 
el qual és dóna plena infor-
mació i seguretat jurídica tant 
als actuals com a possibles 
nous propietaris. Així en les 
edificacions que s’ajusten al 
règim d’ús establert per al sòl 
no urbanitzable “s’hi admeten 
obres de consolidació, reforma 
i rehabilitació, i el manteniment 
dels usos i les activitats exis-
tents sempre que compleixin 
determinats requisits. Per a 
les que no s’ajusten al règim 
d’ús del sòl no urbanitzable, 
les actuacions que poden re-
alitzar-s’hi depenen de si van 
ésser autoritzades o no en el 
moment d’implantar-se i hagi 
prescrit l’acció de restauració 
en el cas d’haver-se implan-
tat il.legalment. Les primeres 
s’assimilen a les que s’ajusten 
al règim d’ús establert pel sòl 
no urbanitzable, i per a les dar-
reres, únicament s’hi admeten 
obres de reparació que exigei-
xin la salubritat, la seguretat 
de les persones o la bona con-
servació de les construccions i 
instal.lacions, sempre que no 
s’hagin de refer fonaments o 
parets mestres.” Aquesta nova 
norma urbanística del municipi 
jorbenc, s’ha elaborat amb una 
ampli procés de participació 
ciutadana, i totes les seves fa-
ses fins la versió definitiva ac-
tual, s’han pogut consultar a la 
web municipal www.jorba.cat.

L’ajuntament de Jorba ja 
disposa d’un catàleg de 
masies i cases rurals
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Conca d’Òdena

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’equip de govern de Conver-
gència i Unió a l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt 
compta amb una nova regido-
ra. Carme Vallès va prendre 
possessió del càrrec en el Ple 
extraordinari del 18 de juny 
i substitueix a Montse Ortiz, 
que va renunciar al seu lloc en 
la sessió del 10 d’abril.
Vallès, que des de l’any 2007 
havia estat assessora de 
l’equip de govern, va prome-
tre sobre la Constitució el seu 
nou càrrec. La nova regidora 
va rebre la felicitació de part 
de l’alcalde, Santi Broch, i dels 
portaveus dels dos partits de 
l’oposició. Carme Vallès s’en-
carregarà de les àrees de Sa-

Incorporació d’una nova 
regidora a l’equip de govern de 
l’Ajuntament de la Pobla

nitat i Medi Ambient, regidori-
es que havia ocupat Montse 
Ortiz.
A més d’aquesta qüestió, en 
aquest Ple es van aprovar les 
festes locals per al 2015, que 
seran el dilluns 2 de febrer, 
amb motiu de la festivitat de 
la Candelera, i el dilluns 6 de 
juliol, coincidint amb la Festa 
Major. El punt va rebre els vots 
a favor de l’equip de govern 
de CiU i l’abstenció del PSC i 
d’ERC.
En aquesta sessió extraor-
dinària també es va aprovar 
la xifra de població del padró 
municipal d’habitants que en 
data 1 de gener de 2014 era 
de 2.186 empadronats. El punt 
es va aprovar per unanimitat. 

LA POBLA DE C. / LA VEU

El dissabte 28 de juny s’in-
auguraran les obres d’arran-
jament de l’aparcament del 
camp de futbol municipal del 
Pas Blau i de la carretera de 
la Rata de la Pobla de Clara-
munt. La inauguració tindrà 
lloc a les 7 de la tarda al ma-
teix pàrquing i anirà a càrrec 
de l’alcalde, Santi Broch.
L’acte protocol·lari començarà 
amb la descoberta d’una pla-
ca. Tot seguit, obrirà el torn 
de parlaments el regidor d’Es-
ports, Juan Carlos Pérez, i el 
tancarà l’alcalde, Santi Broch. 
Tot seguit, hi haurà cava i re-
frescos per a tots els assis-
tents. Un cop finalitzat l’acte 
inaugural, es farà la festa de fi 
de temporada del CF la Pobla.
Les obres d’arranjament de 
l’aparcament del camp de fut-
bol municipal del Pas Blau i 
d’un tram de la carretera de la 
Rata les ha executat l’empre-
sa Icman i compten amb una 
subvenció de 163.598 euros 
del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC).
Al pàrquing hi ha tres parts 
ben diferenciades. Una part 
d’entrada que porta directa-
ment al camp de futbol. Una 
altra part d’aparcament, amb 
dues zones a banda i banda 

de l’entrada, amb capacitat de 
cent places. I un tercer espai 
destinat a jardí, on es mante-
nen els arbres que ja hi havia. 
També s’ha instal·lat una nova 
il·luminació.
El tram de la carretera de 
la Rata que s’ha arranjat és 
d’uns 655 metres i va des del 
pont que hi ha a la zona es-
portiva fins a davant de l’edifi-
ci de l’antic consultori. El ferm 
d’aquest vial estava molt mal-
mès, a causa de l’important 
volum de vehicles, sobretot 
pesants, que hi circula i per 
l’esfondrament d’una cano-
nada d’aigua d’alta capacitat 

Inauguració de les obres d’arranjament del 
pàrquing del camp de futbol i de la carretera de 
la Rata, a la Pobla de Claramunt

d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL). 
L’obra ha consistit, per tant, a 
arranjar els esfondraments i 
trencaments del paviment i 
col·locar una nova capa de ro-
dament a tota la calçada per 
reforçar el ferm. Per reduir la 
velocitat s’han construït dues 
plataformes elevades enrasa-
des a les voreres i s’ha instal-
lat un semàfor. A més d’aques-
tes actuacions, s’han realitzat 
algunes millores extres, com 
el tancament del pas sobre el 
riu Anoia i la instal·lació d’una 
nova canonada de clavegue-
ram a la part final del carrer de 
Soldevila.

ÒDENA / LA VEU

El ple d’Òdena ha aprovat el 
conveni pel qual el consis-
tori i Creu Roja Anoia con-
solidaran i ampliaran l’estoc 
de productes del Banc d’Ali-
ments de la localitat. Seran 
els Serveis Socials d’Òdena 
els que fixaran els criteris per 
derivar les persones amb re-
sidència al municipi i en situ-
ació de vulnerabilitat social.
El control dels estocs i els 
criteris per escollir els ali-
ments per proveir el Banc 
aniran a càrrec de la Creu 
Roja i un tècnic de l’Ajun-
tament. Ambdues parts es 
comprometen a reunir-se de 
manera periòdica per tractar 
el funcionament del servei i 
fer noves propostes de mi-
llora. El fons del Banc pro-
vindrà dels programes de la 
UE, de recollides solidàries 
i aportacions individuals, de 
les compres que pugui fer el 
consistori i —una vegada el 
servei d’Òdena estigui reco-
negut com a tal— per la Fun-

dació del Banc d’Aliments de 
Barcelona.
Aquests acords es sumen als 
que ja van arribar l’Ajunta-
ment d’Òdena i LIDL Super-
mercats el passat octubre, 
quan la firma es va compro-
metre a lliurar al Banc d’Ali-
ments de Serveis Socials del 
municipi de manera desinte-
ressada productes que es-

tan a pocs dies de complir la 
seva data de caducitat i que 
ja no poden ser venuts al seu 
establiment. Aliments que 
sí que podran ser finalment 
consumits sempre que es 
respecti, igualment, la data 
indicada a l’envàs. D’aques-
ta manera s’evita que hagin 
de ser destruïts. Un producte 
fresc que al Banc d’Aliments 
té garantida la seva correcta 

L’ajuntament d’Òdena i Creu Roja pacten ampliar 
l’estoc del Banc d’Aliments

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
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

El Casal de la Gent Gran de 
Vallbona d’Anoia, amb la col·
laboració de l’Ajuntament, ja 
té a punt la 29ena Setmana 
de la Gent Gran, que se ce·
lebrarà del dilluns 30 de juny 
al diumenge 6 de juliol. Els or·
ganitzadors han preparat una 
àmplia agenda que combina 
els actes lúdics amb activitats 
formatives. La programació no 
s’adreça només a la gent gran, 
sinó que els organitzadors 
animen tots els vallbonencs, 
tinguin l’edat que tinguin, a 
participar·hi. L’objectiu és que 
esdevingui també un espai de 
trobada entre les diferents ge·
neracions.
La Setmana de la Gent Gran 
d’aquest 2014 seguirà l’esque·
ma d’èxit dels darrers anys, 
però incorporarà algunes 
novetats destacades. Entre 
aquestes destaca l’actuació 
del quartet Mariachis Barcelo·
na, prevista per al divendres. 
El programa també aposta 
pels grups de la comarca i el 
seu entorn. Així, per exemple,  
podrem gaudir de l’actuació 
del grup d’animació Els Gira·
sols, integrat per persones ju·
bilades de Vilanova del Camí, 
de la representació del grup 
de teatre Llavor d’Art, del Pla 
del Penedès, i del concert de 
la Coral de Sant Joan de Me·

diona.
Dos dels plats forts de la ce·
lebració tindran com a prota·
gonista el missioner i filantrop 
Vicenç Ferrer. Per al dimarts, 
1 de juliol, s’ha programat una 
interessant conferència del 
doctor Joaquim Ferre, que va 
compartir vivències i experièn·

cies amb Ferrer a Anantapur, 
a l’Índia. I l’endemà, dimecres, 
es projectarà la pel·lícula so·
bre la vida de Vicenç Ferrer.
D’altra banda, entre les activi·
tats formatives destaquen la 
conferència que impartiran la 
doctora Dolores López, met·
gessa de Vallbona, i la infer·

mera Pilar Salat sobre con·
sells per a prevenir l’onada de 
calor.
Per fomentar la participació, 
les activitats de la Setmana de 
la Gent Gran seran gratuïtes. 
La gran paella popular que 
es farà dijous és gratuïta per 
als socis del Casal. Per als no 
socis el preu és de 12 euros. 
I el dinar de germanor de diu·
menge és gratuït per a totes 
les persones majors de 65 
anys empadronades a Vallbo·
na amb una antiguitat mínima 
d’1 any així com per als seus 
marits o mullers. Els altres 
acompanyants han d’abonar 
32 euros. Els tiquets es poden 
adquirir a l’Ajuntament fins al 
30 de juny.

Programa d’activitats 
La programació s’encetarà el 
dilluns 30 de juny, a les 5 de 
la tarda, amb un Bingo de la 
Terra . La línia es premiarà 
amb 5 litres de vi de Gandesa, 
i els qui cantin bingo rebran 5 
litres d’oli de Cal Sadurní del 
Bedorc. A la mitja part hi haurà 
berenar.
L’endemà, dimarts 1 de juliol, 
es farà la xerrada de l’uròleg 
Joaquim Ferré, a partir de les 
5 de la tarda. La xerrada anirà 
seguida d’un documental. 
I el dimecres, 2 de juliol, es 
projectarà la pel·lícula sobre 

Vallbona d’Anoia ja té a punt la 29a edició de la Setmana de la 
Gent Gran

la vida de Vicenç Ferrer, a les 
6 de la tarda. Totes aquestes 
activitats tindran lloc a la Sala 
Polivalent Jaume Calveras.
El dijous, 3 de juliol, l’acció es 
traslladarà al pavelló polies·
portiu, que a partir de les 2 del 
migdia, acollirà la gran paella 
popular. En la sobretaula actu·
arà el grup vilanoví Els Gira·
sols.
El divendres, 4 de juliol, els 
actes tornaran a la Sala Jau·
me Calveras, amb la xerrada 
de Dolores López i Pilar Sa·
lat ‘Refresquem·nos davant 
l’onada de calor’, a partir de 
les 5 de la tarda. En acabar es 
farà l’actuació del quartet Ma·
riachis de Barcelona.
L’endemà, dissabte 5 de juliol, 
la mateixa sala serà l’escenari 
de la representació de l’obra 
de teatre ‘Anuncis per parau·
les’, a càrrec del grup Llavor 
d’Art. Es farà a les 6 de la tar·
da.
La Setmana de la Gent Gran 
arribarà al punt final el diu·
menge, 6 de juliol, amb l’ofici 
de missa (a les 11 del matí), 
i el dinar de germanor (a les 
2 del migdia, a la Sala Poliva·
lent Jaume Calveras). El dinar 
es tancarà amb l’homenatge 
a les persones més grans de 
Vallbona i l’actuació de la Co·
ral de Mediona. 

El FesLleCat, V Festival de Llegendes de Catalunya a 
Sant Martí de Tous ja és a punt
SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Ahir dijous es va dur a terme,a 
Sant Martí de Tous, a presen·
tació de la cinquena edició 
del Festival de Llegendes de 
Catalunya, el FesLleCat, que 
tindrà lloc els propers dies 5 i 
6 de juliol.
Durant el proper cap de set·
mana tots els racons de la 
vila touenca seran l’escenari 
de les històries i les llegen·
des més populars dels Països 
Catalans. I per dur a terme 
aquesta posada en escena es 
compta sobretot amb la parti·
cipació de la gent del poble, 
a més d’artistes professionals 
que faran les delícies de petits 
i grans que visitin Tous duran 
el cap de setmana.
L’activitat principal d’aquest 
esdeveniment és l’Apagada 
de Misteri que cada any aple·
ga al voltant dels 1000 assis·
tents als peus del castell de 

Sant Martí de Tous. El poble 
apaga l’enllumenat públic, du·
rant la nit del dissabte dia 6 
de juliol, i il·lumina tot el casc 
antic amb més de 6000 espel·
mes que marquen un recorre·
gut de llegendes misterioses i 
que culminen amb una última 
llegenda que enguany inter·
preta l’actriu Anna Sahun i 
convida a tots els assistents a 
cremar les seves pors i angoi·
xes dins la Caldera de Tous.
Els Racons de Llegenda és 
l’acte central del Festival de 
Llegendes de Catalunya. Du·
rant la tarda del dissabte mi·
lers de persones visiten els 
diferents escenaris del poble 
on aquest any s’escoltaran lle·
gendes de Tarragona, Lleida, 
L’Escala, el Rosselló i Sant 
Martí de Tous.
Un punt innovador per a 
aquesta edició és L’Altaveu 
popular. Una mostra de repre·

sentacions de diverses loca·
litats de Catalunya que estan 
estretament lligades o relacio·
nades a les seves llegendes. 
De la mateixa manera tindrem 
la oportunitat de projectar al·

guns treballs audiovisuals que 
s’han fet al seu entorn.
Per altra banda, al carrer Ma·
jor, tindrà lloc el Mercat de la 
Bossa del Bou, un mercat de 
pagès amb més d’una trente·

na de parades amb productes 
artesanals i d’alimentació i 
amb demostracions.
En la propera edició de La Veu 
tindreu detallada informació 
de tots els actes.
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Capellades celebra un any 
més les seves Festes del Car-
rer. Com és costum, la tradició 
va començar divendres al ves-
pre amb el Pregó d’inici, que 
va anar a càrrec de l’Esbart 
Dansot. En cercavila es va 
gaudir dels Gegants i els Cap-
grossos, que junt amb el grup 
Molta Xamba va posar anima-
ció a la cercavila.
Les Festes del Carrer han se-
guit durant aquests dies el seu 
protocol habitual. El matí és 
dels més petits, que en parella 
van a portar la panera des del 
barri fins l’església, on es be-
neeix el tortell, per tornar se-
guidament al punt d’inici.
A la tarda cada plaça acull els 
balladors. Dissabte va ser el 
torn de les Bledes, amb balla-
dors de totes les edats. 
Diumenge, la plaça Verdaguer 

va acollir la festa infantil, que 
va animar gratuïtament tota la 
quitxalla.
Dilluns, hi hagué la novetat 
més destacada d’enguany, ja 
que el Barri del Ruc ha coin-
cidit amb la celebració de la 

Capellades va viure unes animades 
Festes de Carrer

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana ha tingut 
lloc la signatura d’un conveni 
entre l’Ajuntament de Cape-
llades, amb l’Alcalde Marcel·lí 
Martorell, i el seu homònim, 
Marc Castells, com a Presi-
dent de la Mancomunitat per 
a l’Atenció dels Minusvàlids 
Psíquics de la Comarca de 
l’Anoia.
L’objectiu d’aquest conveni 
per part la part capelladina és 
reconèixer el deute que es té 

L’Ajuntament de Capellades pagarà els deutes 
amb la Mancomunitat per a l’Atenció dels 
Minusvàlids Píquics de l’Anoia

amb aquesta institució i pla-
nificar el pagament. L’Ajunta-
ment capelladí no ha satisfet 
el pagament de les quotes 
que té acordades des de l’any 
1994. Això ha provocat un 
deute de 102.208,70 €, que 
el consistori capelladí paga-
rà, més les quotes que toquin, 
des d’ara i fins l’any 2023.
L’objectiu de l’Ajuntament de 
Capellades ara com ara és 
posar-se al dia amb els paga-

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana han co-
mençat les activitats d’estiu 
organitzades des de JOU 
Esport i l’Ajuntament de Ca-
pellades. 
Els matins es pot triar entre 
propostes esportives, amb 
Casals de futbol, hoquei, 
bàsquet o rítmica; o bé amb 
el Casal, amb l’espai típic de 
joc i manualitats.
Les activitats es fan per set-
manes, des d’avui fins al di-

vendres 1 d’agost.
A més a més també es pot 
gaudir de la Piscina, que 
aquest cap de setmana ha 
viscut jornada de portes 
obertes.
Ara, tot és a punt per comen-
çar dilluns vinent els cursets 
de natació, que es fan cada 
dia de 4 a 7 de la tarda, fins 
el 25 de juliol. També aquests 
dies són obertes les inscrip-
cions per a l’aquagym.

Aquesta setmana comencen 
les activitats d’estiu per als 
més menuts

CAPELLADES / LA VEU

Capellades ha viscut no-
vament la revetlla de Sant 
Joan. La festa ha començat 
amb l’arribada de la Flama 
del Canigó, que ha fet entra-
da a mans d’Aemdekp. Amb 
aquest foc s’ha cremat la fo-
guera, a l’esplana del Cape-
lló, després de llegir un any 
més el Manifest dels Països 
Catalans.
A Capellades la revetlla s’ha 
pogut celebrar amb propos-
tes diferents. D’una banda, a 
la mateixa esplana, s’ha fet 
un sopar per a tots els assis-
tents que han volgut. D’altra 

banda, coincidint amb les 
Festes del Carrer i aprofitant 
que la Comissió de Festes 
ja té una orquestra contrac-
tada, s’ha celebrat la revet-
lla de Sant Joan a la Piscina 
Blava amb entrada gratuïta. 
Prèviament, s’ha fet també 
un sopar organitzat des del 
Bar de la Piscina, on hi van 
participar més de 120 perso-
nes.
Finalment, encara hi hagut la 
revetlla organitzada per Di-
monis de Capellades, que va 
portat molt bon ritme al Pati 
de La Lliga de Capellades.

Revetlla de Sant Joan, amb 
sopar i ball a la Piscina Blava 
a Capellades

revetlla de Sant Joan.
Dimarts, va ser el torn del Bar-
ri del Gegant, dimecres Ninot i 
dijous les festes acaben cada 
any amb molta participació 
dins el barri de les Places.

Marc Castells i Marcel.lí Martorell signant l’acord

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

ment pendents amb les insti-
tucions públiques. En aquest 
sentit, recentment s’ha signat 
un conveni amb la JUACC, 
per tal de reconèixer el deute 
pendent i planificar la manera 
de fer el retorn. El consistori 
capelladí en els propers dies 
també signarà un nou conve-
ni amb el Consell Comarcal 
per estabilitzar el deute acu-
mulat.
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- COM TENIR CURA
DE LA TEVA  MASCOTA!   

El ca Eivissenc Pàg.2

- ESCOLES DE L’ANOIA:

Escoles de l’Ateneu, 
Montclar, 
Acadèmia Igualada, 
Escolàpies, 
Monalco, 
Maristes, 
Mare del Diví Pastor,
Escola Mowgli, 
IES Guinovarda, 
IES Joan Mercader, 
Escola Torrescasana, 
Escola de Carme, 
Institut Milà i Fontanals.  
 pàg.3-7

- DESCOBREIX IGUALADA...

L’evolució urbana d’Igualada, les 
antigues muralles i els portals. 
pàg.8
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ESPIGUES
De tots és conegut que 
estem en època d’espigues. 
Els gossos que viuen o trans-
iten per zones rurals estan 
en risc d’agafar-ne i patir-ne 
les conseqüències. Cal tenir 
present que aquestes espi-
gues poden provocar multi-
tud de problemes en el gos, 
en funció de la via d’entrada.
Per exemple poden trobar-
nos espigues dins el con-
ducte auditiu, dins el nas, 
entremig dels dits, dins la 
pell o fins i tot dins l’ull o la 
boca. 
La simptomatologia varia, 
òbviament en funció de la 
via d’entrada del cos estrany 
i així doncs ens trobem 
gossos que s’espolsen com-
pulsivament les orelles, 
que esternuden de forma 
generalment continuada i 
a vegades traient gotes de 
sang, que van coixos i es 
llepen entremig dels dits, 
que els surt un “bony” en 
alguna part de la pell o bé 
els hi plora l’ull i el tanquen 
o que tenen símptomes de 
disfàsia si es troben dins la 
boca. 
Així doncs, per tal de mini-
mitzar els danys provocats 
per aquestes espigues cal 
evitar, tant com es pugui 
passejar les nostres masco-
tes per zones de risc.
Si presenten alguns dels 
símptomes anteriors cal 
anar al veterinari per tal de 
descartar la presència d’al-
guna espiga en el nostre gos 
i evitar així possibles compli-
cacions. 

El Podenc Eivissenc és originari de 
les illes de Mallorca, Eivissa, Menorca 
i Formentera. Es creu que els seus 
ancestres van ser portats a les illes 
pels fenicis, els cartaginesos i,  possi-
blement, pels romans. És una de les 
races més antigues que existeixen, 
a les tombes faraòniques hi ha indi-
cis que per aquesta època existia un 
gos amb característiques molt sem-
blants. Els primers indicis de la seva 
existència es remunten al 3400 aC.
Actualment el Ca Eivissenc s’em-
pra, sobretot, a la caça sense 
escopeta del conill i  de la llebre. 
El Ca Eivissenc és un gos lleuger, àgil 
i  robust alhora amb un esquema atlè-
tic i  atractiu. Té un cap llarg i estret i 
unes orelles grans, rígides i en forma 
de rombe allargat. Les seves potes 
són llargues i sòlides i la seva cua és 
d’implantació baixa i llarga El pelatge 
es presenta en varietats llises i dures, 
amb dos tipus de pèl: llarg (llargada 
mitjana) i curt (quasi ras), la varietat 
de pèl curt és la més coneguda. Són 
de color teula, blanc o una combinació 
de teula i blanc, amb taques grosses. 
El seu nas (o trufa) és de color carn, 
com les orelles, parpelles, i  els coi-
xinets dels peus. Els seus ulls són de 
color ambre sorprenent i tenen una 
expressió alerta i intel·ligent. L’eivis-
senc pot variar en alçada des de 61 a 
74 cm i pesen de 20 a 29 kg, els mas-

El ca Eivissenc Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

cles són més grans que les femelles.
Gossos intel·ligents, astuts, de caràc-
ter temperat i grans companys. Són en 
general calmats. Sensibles i molt bons 
amb els nens i amb altres gossos. Són 
bastant independents i no els agraden 
els mims. És obedient però cal educar-lo 
des de petit, ja que és un gos d’idees 
fixes i forta voluntat. Durant les pas-
sejades és recomanable portar-ho amb 
corretja, ja que el seu instint caçador 
el farà sortir corrent darrere de qual-
sevol possible presa. Els gossos eivis-
sencs són moderadament intel·ligents, 
actius i atractius per naturalesa. Són 
veritables “pallassos” del món del gos, 
delectant-se en la seva gent entre-
tinguda amb les seves pallassades.
El Podenc Eivissenc neces-
sita fer molt exercici perquè 
estigui en forma i sigui feliç. 
Aquest gos tendeix a contreure malalties 
de pell,  per això és recomanable man-
tenir-lo net i raspallar el seu pèl sovint. 

2
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Aquest passat dimecres dia 18 
de juny, el Col·legi Monalco va 
celebrar la graduació dels seus 
alumnes de P5 amb un concert 
on van participar més d’un cente·
nar de nens i nenes d’Infantil. Van 
començar el concert els futurs 
graduats, tot seguit, els alumnes 
de P4 i, més tard, els alumnes de 
P3,  ens van oferir un variat re·
pertori de cançons en català i an·
glès. I per fi va arribar el moment 
més esperat, l’acte de graduació. 
Els nens i les nenes de P5, emo·
cionats, van recollir amb la seva 
toga i els seus birrets els diplomes 

que s’han sabut guanyar durant 
aquesta etapa de tres anys plens 
de voluntat, esforç, dedicació i il·
lusió.
Com a cloenda tot l’alumnat 
d’Educació Infantil es va acomi·
adar cantant una bonica cançó. 
L’acte fou molt emotiu, cosa que 
van poder comprovar el gran 
nombre d’assistents que va om·
plir la Parròquia de la Sagrada 
Família de gom a gom i que va 
demostrar amb forts aplaudi·
ments cap als homenatjats i als 
participants d’aquest lluït esde·
veniment.

Acte de graduació al col.legi 
Monalco

Monedes? Què són les armes, eh? 
Tobies mireu les taules...
Els habitants del poble de 
Bagatel·la reben la visita de Mi·
das, un ric mercader fenici que 
amb Ishtar, la seva filla donze·
lla Jamila, fugen de l’exèrcit de 
Datis, un ferotge guerrer persa. 
Finalment, després de moltes tri·
fulques venç la intel·ligència per 
sobre de la força.
Aquest és l’argument de l’obra 
de teatre amb què les noies de 
4t d’ESO van participar aquest 
any a la Mostra de Teatre Escolar 
d’Igualada, el passat 12 de juny 
a l’Ateneu Igualadí. Com sempre, 
van interpretar magistralment 

els seus papers i van gaudir molt 
en tot el desenvolupament del 

projecte: assaigs, decorats, vestu·
rai, música, balls...

Representació de les alumnes de 4t d’ESO de 
Montclar a l’Ateneu Igualadí

Els alumnes de Cicle Inicial 
d’Educació Primària de l’Acadè·
mia  hem visitat la gent gran del 
“Centre de Dia l’Estada” on hem 
cantat les cançons i hem ballat 
les danses treballades al llarg 
d’aquest curs a l’aula de música.
Amb les melodies tradicionals de 
“El Ball de la Civada”, “Baixant 
de la Font del Gat”, “La Masove·
ra” entre altres hem fet despertar 
molts somriures a la gent que 
hem visitat. Inclús, també hem 
vist alguna llàgrima d’alegria i 
emoció.
La nostra escola forma part de 
la Xarxa d’Escoles Associades de 
l’UNESCO. A través d’aquesta xar·
xa, des de l’Acadèmia realitzem 

activitats de caràcter humanitari 
per apropar els nostres alumnes 
a realitats i aspectes socials de la 
vida real sovint llunyanes a l’àm·

Despertant somriures ... Acadèmia Igualada

bit escolar.
Despertar somriures ... una bella 
experiència que de ben segur re·
petirem l’any vinent!

Un curs més que s’acaba i una ve·
gada més celebrem la festa més 
esperada, la de Final de curs. Des 
de fa uns quants anys, la tarda 
comença amb una gimcana on 
hi participen un gran nombre de 
nens i nenes de totes les edats. 
Un cop finalitzades aquestes pro·
ves, comença la part principal de 
la festa, el sopar i les actuacions 

d’alumnes i mares. Aquest any les 
expectatives, pel que fa al nom·
bre d’assistents  i d’actuacions 
s’han vist superades i hem arribat 
a l’espectacular quantitat de 203 
persones i 17 actuacions. Una 
vegada més, volem donar les grà·
cies a tothom que ho ha fet possi·
ble i esperem retrobar·nos tots el 
curs vinent. BON ESTIU!!

Final de curs al Mare del Diví 
Pastor

Les Escoles de l’Ateneu van pre·
sentar el passat divendres 13 
de juny la seva nova publicació 
bianual “Patim, Patam, vi blanc”, 
sota el títol “D’aquí un segon, un 
minut, un mil·leni”, que aquest 
curs es centrava en el tema del 
futur.
La idea de futur és difícil de con·
cretar. Hi ha moltes variables que 
afectaran com serà aquest futur, 
diferents factors que modifica·
ran aquest “temps pròxim” i que 
provoquen que aquest futur sigui 
una incògnita. Nosaltres som els 
protagonistes d’aquest futur ja 
que dependrà de les nostres acti·
tuds i accions.
I tota l’Escola ens hi hem volgut 
aproximar a partir dels interessos 
de cada edat.
El resultat d’aquest treball, des·
prés de l’esforç de tota la comu·
nitat escolar, es pot veure a les 
pàgines de la nostra revista. S’hi 
recull la necessitat de conèixer el 
nostre futur immediat per poder 
sentir·nos més segurs, pregun·
tar·nos què serem de grans per 

esbrinar els nostres interessos, 
com serà el nostre entorn i en 
quins nous hàbitats viurem, com 
evolucionarà l’ésser humà i la res·
ta d’espècies del nostre planeta, 
imaginar·nos el nostre dia a dia 
d’aquí a uns anys, descobrir com 
certs invents ens facilitaran la 
vida, reafirmar el caràcter efímer 
del futur...

Durant la presentació de la revis·
ta es va fer lectura del conte “En 
Ràpid vol arribar a demà”, histò·
ria que tots els alumnes coneixi·
en per haver realitzat una sessió 
de filosofia sobre el tema del fu·
tur. Tot seguit, els alumnes es van 
organitzar per grups de diferents 
edats per fer una posada en comú 
del treball realitzat.

Les Escoles de l’Ateneu presenten la seva nova 
publicació bianual “Patim, Patam, vi blanc”
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Després de la conferència rea-
litzada pel arquitecte Municipal 
Sr. Carles Crespo a l’institut Milà 
i Fontanals, els alumnes de 1r 
d’electrònica EE30 i electricitat 
EE10, van realitzar la visita al 
Campus Universitari d’Igualada.
A l’obra van ser rebuts pel res-
ponsable de seguretat Sr. Carles 
Callizo, un cop explicades les me-
sures de seguretat i comprovar 
els elements de EPI que porten 
els alumnes, comença la visita. 
L’enginyer Àngel Gonzalez ex-
alumne del Milà i actualment 
enginyer municipal explica les 
diverses instal.lacions de clima-
tització, ventilació forçada d’aire, 
comunicacions, seguretat elec-
trònica (sensors de presencia, 
CO2, NOx, etc), control d’accés, 
CCTV, projectors i pantalles a 
les diverses aules i despatxos de 

professors, visita al menjadors 
d’alumnes i sala de professors i ja 
per acabar la biblioteca i cafete-
ria, aquestes dependències ober-
tes a tota la població. L’obra que 
realitza Acciona s’ha d’entregar a 
finals de juny, actualment treba-
llen unes 40 persones, la part mes 

Alumnes del Milà de la Família d’Electricitat-
Electrònica visiten el Campus Universitari

vistosa de la plaça i l’aparcament 
estan a l’inici de l’actuació
Visita molt enriquidora pel alum-
nes ja que les pràctiques realit-
zades a l’aula tenen els mateixos 
materials que algunes de les ins-
tal.lacions observades

El passat divendres 13 de juny al 
camp del Xipreret, l’alumnat de 
L’INS JOAN MERCADER D’IGUAL-
DA va crear una enorme clau de 
sol humana per participar en el 
projecte Dóna la nota, interpre-
tant el tema “Mirall de pau”.
La nostra intenció és explicar 
amb les nostres veus i instru-
ments que estimem la música, 
que creiem que ha de ser present 
a l’educació, des de les primeres 

etapes d’aprenentatge i al llarg 
de tot el procés d’educació. 
Pensem que desenvolupa capa-
citats cognitives que afavoreixen 
l’aprenentatge d’altres matèries, 
com les matemàtiques o les llen-
gües i  que aporta sensibilitat i 
valors, tolerància i  respecte cap 
a les diferents expressions estèti-
ques de l’art i la cultura. Pensem  
que  és indispensable en la  nos-
tra vida, en el nostre dia a dia.

Com deia Plató:  “Deixeu-me fer 
les cançons d’un poble i no em 
preocuparé de qui en dicta les 
lleis”.
Per acabar, agrair l’ajut al patro-
nat d’esports que ens van deixar  
pistes, material i pintura. Felicitar 
a tots els col·laboradors, profes-
sors d’arts plàstiques i disseny, 
professors d’arts escèniques, mú-
sica i dansa, músics i sobretot els 
centenars de cantaires. 

Una gran clau de sol humana al Xipreret

El passat 6 de juny els alumnes 
de 4t d’ESO de l’IES Guinovarda 
de Piera van visitar les instal.

lacions de La Veu de l’Anoia per 
conèixer quin és el procés d’ela-
boració d’un diari.

Visita de l’IES Guinovarda a La 
Veu

Aquest curs els dos equips ale-
vins de l’Escola Mowgli han acon-
seguit la primera posició en el 
Campionat Comarcal de Polies-
portiu de l’Anoia. 
Ambdós equips han tingut la sort 
i el mèrit deformar part d’un grup 
de nens/es que ha trobat l’equi-
libri entre competició, esportivi-
tat, diversió i competitivitat.
Tots aquests ingredients han aju-
dat a que dissabte rere dissabte 
gaudissin dels partits d’handbol, 
bàsquet, futbol sala, voleibol, 
proves atlètiques,... 
Finalment i després de disputar 
totes les jornades, els dos equips 
han aconseguit quedar en la 
primera posició. Fet que els ha 
permès classificar-se per a les 
finals intercomarcals que es van 
disputar aquest mateix dissabte 
passat juntament amb els con-
sells del Baix Llobregat, el Garraf 
i l’Alt Penedès. L’equip femení 
es va desplaçar fins a Sant Pere 
de Ribes per jugar un triangular 

d’handbol contra dues escoles es-
portives d’aquest esport. Malgrat 
l’equip ha estat practicant altres 
esports a part de l’handbol, les ne-
nes de Mowglis (5è) i Akeles (6è) 
van aconseguir donar emoció al 
partit fins pràcticament l’últim 
moment. 
L’equip masculí va jugar la final 
a quatre de futbol 7 a Sant Este-
ve Sesrovires i en va resultar el 
guanyador després de guanyar 
les semifinals i la final. Per ells va 
ser una gran experiència perquè 
és un esport que, malgrat se simi-
lar que el futbol sala, no l’havien 
practicat durant el curs.
Arribar a participar en aquestes 
finals ha estat una experiència 
única per aquests nens i nenes 
i, a la vegada, per entrenadors, 
pares i mestres és una manera de 
valorar d’una manera molt positi-
va el sistema de poliesportiu que 
practiquem les escoles dels Jocs 
Escolars de l’Anoia.

L’acabament d’una temporada 
emocionant per als esquips de 
l’Escola Mowgli

El passat divendres dia 30 de 
maig els nens i nenes de la clas-
se dels ànecs vam concloure la 
U.P. “Els animals de la granja” tot 
anant d’excursió a la Granja de 
Cal Diable de Pontons.
Només arribar vam poder deco-
rar una torreta que ens va servir 
per plantar una alfàbrega.
Vam anar als estables on vam 
poder veure i donar menjar a di-
ferents  animals: ànecs, conills, 
cabres, ovelles, porc, galls i galli-
nes i fins i tot tortugues.
Vam gaudir d’una estona de di-
nar i d’esbarjo tots junts.

Agraïm als monitors de la Granja: 
el Bernat, l’Alberto i el Carles la 
seva dedicació als nostres nens i 

Els nens i nenes de P2 de la llar d’infants dels 
Maristes hem anat a la granja

nenes en tot moment.
Va ser una gran experiència i es-
perem poder-la repetir. 
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 

les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” 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). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

JOAN
ROIG

Els alumnes de 5è A de l’Acadè-
mia  després de vendre els seus 
productes artesanals a la Fira 
d’Emprenedoria ,  vam decidir per 
unanimitat  fer  un donatiu del 
10 % de la recaptació assolida 

a la Fira a l’associació  SAVE THE 
CHILDREN  .  Amb la resta dels di-
ners recaptats, per celebrar l’èxit 
de la nostra emprenedoria, anà-
rem d’excursió al Parc del Tibida-
bo on ens ho vam passar molt bé.

Els alumnes de 5è de l’Acadèmia 
fan un donatiu a Save the Children

El passat dia 30 de maig, els 
alumnes del C.S. de l’Escola Tor-
rescasana de  Vilanova d’Espoia 
vàrem visitar el Parlament de Ca-
talunya. Aquesta visita formava  
part de les activitats complemen-
tàries, que de forma cíclica,  es 
planifiquen al Centre, en aquest 
cas per donar a conèixer les Insti-
tucions del nostre país.
A l’arribada al Parlament, vàrem 
ser rebuts per la diputada ano-
ienca Alba Vergés, que ens acom-
panyà al llarg de tota la visita. 
Vàrem poder seure als escons 
que ocupen els nostres represen-
tants al Parlament mentre la Sra. 
Diputada  ens explicava algunes 
qüestions sobre el funcionament 
de la cambra.
Després vàrem fer un recorregut 

per l’edifici parlamentari visitant 
els llocs més emblemàtics i es-
coltant les explicacions que ens 
anaven donant de forma conjun-
ta el guia del Parlament i la Sra. 
Diputada.

Volem agrair a la Sra. Alba Ver-
gés l’ atenció i dedicació que ens 
dispensà durant la nostra visita i 
desitjar-li molta sort i encert en la 
seva tasca parlamentària.

Els alumnes del CS de l’escola Torrescasana 
visiten el Parlament

El passat divendres 30 de maig, 
un petit grup de Miquelets de 
Catalunya van visitar els alumnes 
de 3r a 6è de l’escola de Carme. 
Aquesta visita forma part de les 
visites que Miquelets de Cata-
lunya està fent a les escoles en 
motiu de la commemoració del 
Tricentenari dels fets de 1714. 
La guerra de successió, el setge 
de Barcelona i les conseqüències 
que varen tenir per les llibertats 
de Catalunya són temes que els 
alumnes de 6è ja havien treballat 
previament a classe i d’aquesta 
manera van poder ampliar els 
seus coneixements d’aquest pe-
riode de la història. Aprofitant 
la visita, també es va projectar la 
coproducció amb Solanum Films 
del documental “Vèncer o Morir”, 
sobre la vida en els camps d’ins-
trucció a l’interior de Catalunya.
Miquelets de Catalunya és una 
associació cultural de recreació 

història, especialitzada en esce-
nificar els fets que van succeir a 
Catalunya a principis del segle 
XVIII, mostrant la indumentària 
dels soldats, dels milicians, les 

Miquelets de catalunya a l’escola de Carme

diferents unitats que formaven 
l’exèrcit de Catalunya i explicant 
les batalles importants, les tàcti-
ques i estratègies militars que s’hi 
van produir.

El passat mes d’abril, la Fundació 
Joan Brossa va fer una menció 
especial al treball realitzat pels 
alumnes de 6è d’Educació Pri-
mària de Les Escoles de l’Ateneu 
Igualadí. 
En el treball en qüestió,  es pro-
posava inicialment  el treball de 
la poesia que com a tècnica ex-
pressiva , exigint un ús precís i 
acurat del llenguatge i durant el 
procés, els alumnes de l’Ateneu, 
van descobrir la poesia visual i en 
Joan Brossa, un dels principals in-
troductors de la poesia visual en 
la literatura catalana.
La poesia de Joan Brossa va 
captivar de seguida als alumnes 
.Amb paraules d’un  d’ells:  “Sem-
bla un joc , Joan Brossa fa màgia 
amb les paraules!”
A l’aula es van dur a terme dife-
rents  treballs que  volien apro-

par als alumnes a l’obra de Joan 
Brossa. El treball complementari 
dut a terme entre les mestres de 
plàstica i de llengua va permetre 
realitzar aquest treball conjunt.  
Buscant paraules, idees, senti-
ments i  expressar-los de forma 
“brossiniana” amb una mostra de 
poemes objecte. Posteriorment 
imitant Joan Brossa, que jugava 
amb les lletres, van representar 
la paraula  la  DESEQUILIBRI . I 
finalment van fer un recull de po-
emes visuals inventats pels alum-
nes de  convinant paraula i imat-
ge.  Aquest és el treball que ha 
valorat la Fundació Joan Brossa i 
que ha estat presentat als Premis 
Baldiri Reixach.
Amb aquests treballs els alumnes 
de 6è de Les Escoles de l’Ateneu 
volien retre homenatge a un gran 
artista català, Joan Brossa.

La Fundació Joan Brossa fa una 
menció especial a l’Escola de 
l’Ateneu

Eduard Torres, alumne de 2n 
d’ESO del Col·legi MONALCO, 
ha quedat finalista de la fase 
nacional dels I Jocs Florals de Ca-
talunya. L’Eduard ja va passar la 
primera eliminatòria territorial 
amb el seu text “Germanet” i va 
ser seleccionat amb 9 alumnes 
més de tot Catalunya. Aquest dis-
sabte 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’assistència de la 
consellera d’ensenyament, Irene 
Rigau.
El Departament d’Ensenyament 
ha convocat aquest curs 2013-

2014 aquests I Jocs Florals Esco-
lars de Catalunya amb l’objectiu 
de millorar la lectura i l’escriptura 
en l’alumnat i fomentar una tra-
dició cultural pròpia i arrelada al 
país.

Eduard torres, alumne del 
col·legi Monalco, finalista dels I 
Jocs Florals de Catalunya
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El passat 2 i 3 de juny el nenes de 
la classe de les girafes, el s gats i 
el conills vam anar a la Casa de 
Colònies l’Estol situada en una 
típica masia de la comarca de 
l’Alt Penedès (S. Martí Sarroca) 
Envoltada de vinyes i boscos vam 
passar dos dies  molt agradables 
on vam fer diverses activitats. 
Només arribar vam visitar una 
granja  de vaques on ens van ex-
plicar tota la criança, alimenta-
ció…d’aquests animal. Després  
i ja instal·lats,  vam elaborar el 
nostre propi mató amb el sistema 
tradicional.
A la tarda d’aquest  mateix dia,  
vam tornar a fer de cuiners, 
aquest cop per fer pizzes de ma-
nera artesana:  primer vam fer 
la massa, després la vam guarnir 
amb trossets de pernil, formatge 
i olives i abans de posar-la al forn 
no podia faltar l’orenga i el for-
matge rallat. Ens les vam menjar 
per sopar i van quedar boniiiiíssi-

mes!
A la nit ens va venir a veure el 
follet Martinet  a qui vam haver 
d’ajudar a buscar les estrelles que 
havien caigut del cel.
A l’endemà al mati  encara ens 
quedaven forces  per fer la gimca-

na on tots el nens i nenes ajudats 
pels monitors van haver de supe-
rar un seguit de proves de des-
tresa i habilitat que van ser molt 
divertides.
Tot plegat van ser uns dies molt 
divertits !!

El nens i nenes d’E. Infantil de la Mare del Diví 
Pastor hem anat de colònies

La setmana passada, mestres 
i alumnes de nou països dife-
rents van visitar-nos a Igualada. 
Aquest viatge era l’últim que 
estava inclòs en les activitats 
programades dins del projecte 
COMENIUS “Sharing Traditions 
Creating Unity” que s’ha desen-
volupat a l’Acadèmia Igualada 
durant els dos últims cursos.
Durant aquests dies, els alumnes 
de la nostra escola han compar-
tit la nostra cultura i tradicions 
amb mestres i alumnes dels pa-
ïsos participants en el  projecte. 
Els mestres forans han realitzat 
classes als nostres alumnes i han 
pogut gaudir d’actuacions prò-
pies de Festa Major, com ara el 
Ball de Diables “Mal Llamp” i de 
danses catalanes a càrrec d’alum-
nes de l’Agrupació Folklòrica 
d’Igualada  i el Ball de Gitanes 
de Vilafranca. Tot i les diferents 

nacionalitats, els alumnes han 
utilitzat l’anglès per comunicar-
se ja que és la llengua vehicular 
del projecte.
A més a més, han tingut l’opor-
tunitat d’anar a l’Ajuntament 
d’Igualada, on han estat rebuts 
per la regidora d’Educació i tam-
bé han visitat Sitges i Barcelona, 

on han pogut veure la Sagrada 
Família, el Parc Güell, el Barri Gò-
tic i les espectaculars vistes de 
Barcelona des de Montjuïc. Els 
alumnes de 6è de Primària han 
acollit als alumnes dels diferents 
països i han aprofitat molt aques-
ta experiència.

COMENIUS “Sharing Traditions Creating Unity” a 
l’Acadèmia Igualada

Aquest cap de setmana els nens 
i nenes de 1r de primària han re-
alitzat la seva 1a. mostra de tea-
tre convertint-se en petits actors 
i actrius. La representació es va 
dur a terme al teatre de l’Aurora 
on pares i familiars van gaudir de 
l’obra “La rateta que escombrava 
l’escaleta”. 
Van treballar l’obra des de dife-
rents àmbits: l’àrea de plàstica, 
confeccionant-se el seu propi 

vestuari; l’àrea de llengua, amb 
un treball de lectura, memoritza-
ció i expressió oral, i l’àrea musi-
cal i motriu, on van fer aixecar els 
aplaudiments del públic amb les 
seves cançons i danses. 
Volem felicitar aquests petits ac-
tors per les ganes, la il·lusió i el 
nivell d’interpretació que es va 
poder veure durant la represen-
tació. 

Fi de curs del Col.legi Monalco 
al teatre de l’Aurora

Els alumnes de la classe dels 
Isards 5è de les escoles de l’Ate-
neu han visitat la Biblioteca 
Central per tal de fer la sessió de 
cloenda del projecte d’impuls a la 
lectura “El meu riu lector”.
Aquest projecte es va iniciar a 
principi de curs amb una sessió 
introductòria guiada per la bi-
bliotecària Francina Bacardit. Al 
llarg del curs els alumnes han fet 
diferents lectures i finalment han 
clos el seu “riu lector” presentant 
el seu millor llibre amb la lectu-
ra d’un fragment escollit i una 

valoració personal. Han acabat 
aquesta activitat amb una pro-
posta per part de la bibliotecària 
de lectures per aquest estiu.

Les Escoles de l’Ateneu al 
projecte “El meu riu lector”

Els dies 9 i 10 de juny els nens i les 
nenes de les classes dels Dofins i 
dels Tigres van anar de colònies a 
Cal Diable (Pontons). Allà ens es-
peraven els monitors per compar-
tir amb nosaltres un munt d’expe-

Els alumnes de P5 de l’escola 
Monalco han anat de colònies

riències i sorpreses: passejada pel 
bosc, els animals de la granja, els 
tallers, en Banyetes…
Eren les nostres primeres colòni-
es i ens ho vam passar d’allò més 
bé!!!

Durant aquest trimestre, els nens 
i nenes  de tercer de primària  del 
Monalco , hem fet un projecte so-
bre Igualada. Hem anat a visitar 
el casc antic: els carrers, el centre, 
els portals, i  per últim l’ajunta-
ment, on a part de fer-nos una 
explicació molt interessant hem 
tingut la sort de poder parlar 
amb el Sr. Marc Castells, alcalde 
d’Igualada. 

Visita a l’Ajuntament dels nens de tercer del 
Monalco
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Aprofitant el bon temps i gaudint 
de la classe de matemàtiques 
d’una manera més activa, els 
alumnes de 1r de primària han 
sortit a l’aire lliure a fer diferents 
jocs. 
En petits grups han anat passant 
per diferents racons on han par-
ticipat d’activitats tradicionals 
com el 3 en ratlla, la xarranca de 

sumes, dòminos, el joc del teleni-
nots...
Compartint el  joc motriu amb el 
mental han repassat tot el que 
han treballat durant tot l’any, ju-
gant i alhora aprenent matemà-
tiques. 
Ha estat una experiència molt 
engrescadora que de  ben segur 
que l’any que ve repetiran. 

El Col·legi Monalco juga tot 
fent matemàtiques

La nostra escola ha estat de festa. 
El dimarts 27 de maig  vam cele-
brar la diada del Pare Josep Tous 
al llarg de tot el matí. Ens vam 
aplegar tots al pati on vam fer 
una pregària molt participada. Es 
va iniciar escoltant una breu ex-
plicació de la vida del Pare Tous, 
a través d’un conte. Seguidament  
cada curs va portar un “cub” amb 
una virtud del Pare Tous i a mesu-
ra que s’anaven presentan es feia 
una construcció. En acabar podi-
em llegir tot un seguit de valors 
que caracteritzen al nostre fun-
dador: alegría, estimació, bondat, 
ajuda als altres, fe, confiança…i 
que nosaltres volem anar adqui-
rint per ser cada dia una mica mi-
llors, com a persones.
En acabar vam fer un esmorzar de 
germanor, gentilesa de l’escola, i 
ens vam posar a punt  per comen-
çar una activitat més lúdica. Els 
nens i les nenes d’Educació Infan-

til vam penjar una gran cartellera 
amb un dibuix del Pare Tous i el 
lema “seguim els teus passos” on 
hi vam enganxar les nostres pet-
jades que havíem preparat prè-
viament. I els nens i les nenes de 

Primària, per grups, vam realizar 
una gimcana amb proves coope-
ratives relacionades amb el Pare 
Tous. Els més grans ajudaven als 
petits per anar superant les dife-
rents proves. Van ser un èxit!!!

Festa del beat Josep Tous a l’escola MDP 
d’Igualada

Les alumnes de 3r d’ESO que fan 
la matèria optativa d’Emprene-
doria han pogut participar al 
programa Decideix el teu futur, 
impartit per voluntaris del BBVA.
El programa ha constat de sis 
sessions o tallers d’una hora, que 
s’han impartit durant hores de 
classe, i ha tractat temes relaci-
onats amb el coneixement propi, 
la presa de decisions, la ressolu-
ció de problemes i la projecció 
cap al futur. Les alumnes han 
mostrat en cada sessió el seu in-
terès participant activament en 
les diferents activitats que sel’s 
hi proposava: des de simular una 
entrevista de feina fins a treba-
llar un pressupost personal. 
A part d’aprendre sobre el tema, 
ha sigut molt positiu rebre aques-
ta formació de persones que te-
nen molts anys d’experiència al 

sector laboral, en concret al sec-
tor de la banca, de les que han 
pogut aprendre a través de les ac-
tivitats, però també a partir de la 

seva trajectòria personal, que val 
la pena aprofitar la formació que 
reben a l’escola per a consolidar 
el seu futur professional.

Alumnes de 3r d’ESO del Montclar al Programa 
“Decideix el teu futur”

Del 18 al 23 de maig i gràcies 
al Projecte Comenius ‘Growing 
in nature. Organic farm”, alguns 
dels  alumnes de 3r d’ESO de l’Es-
cola Monalco vam gaudir d’un vi-
atge fantàstic a Polònia.
Vam començar la setmana amb 
la presentació de l’escola de Lazy, 
on ens van acollir donant-nos una 
entranyable benvinguda; acte se-
guit, per mantenir l’essència del 
pensament ecologista d’aquest 
projecte, vam plantar un arbre  al 
pati de l’escola. Van ser uns dies 
molt intensos i profitosos que ens 

van permetre gaudir de la gastro-
nonia i de la cultura pròpia del 
país i també fer visites i conèixer 
ciutats tan importants com Cra-
còvia.
Durant aquesta setmana,  estu-
diants i professors vàrem millorar 
el nostre nivell d’ anglès i es van 
formar uns forts llaços amb els es-
tudiants de Polònia.
Sens dubte, ens sentim molt afor-
tunats d’haver tingut l’oportuniu-
tat de viure una experiència tan 
enriquidora.

Col·legi Monalco a Polònia: 
Cloenda del Projecte Comenius 
“Growing in nature. Organic 
farm”.

En els últims anys hem fet una 
gran aposta per integrar la llen-
gua anglesa en el dia a dia de 
l’alumnat i hem engegat projec-
tes clau com:
. Ampliació de les hores de dedi-
cació i partició de grups.
. Auxiliar de conversa, primer 
temporal ara ja permanent.
. Ciències en anglès
. Expressió en anglès a través de 
contes i obres de teatre.
. Utilització de noves eines: gra-
vacions en vídeo, jocs digitals.
El programa de llengua oral in-

clou obres de teatre i contes que 
s’expliquen a altres classes,  jocs, 
vídeos realitzats pels alumnes 
com el programa de televisió a 
5è i la pel.lícula a 6è,  gravacions, 
simulacions de situacions reals, 
intercanvis a través d’internet 
amb escoles o alumnes d’altres 
països, o qualsevol altra activitat 
comunicativa que pugui ser del 
seu interès, a  més  dels temes de 
Ciències en anglès des de 1r a 6è 
de Primària.
L’ensenyament de l’anglès s’inicia 
als 3 anys amb el tutor i es conti-

nua a 4 i 5 anys amb l’especialis-
ta de l’Escola. A partir de 1r  s’in-
corpora la figura de l’auxiliar de 
conversa, i  els nostres alumnes 
de 1r a 6è de Primària amplien 
¾ d’hora al que és obligat pel De-
partament i   treballen aquesta 
sessió en grups  de  4 a 6 alumnes. 
Estem molt contents de l’aposta 
feta, que és avalada  pels resul-
tats que obtenim en les proves de 
Competències Bàsiques,  però so-
bretot pel grau de satisfacció dels 
alumnes en la pròpia  capacitat 
expressiva en anglès. 

El programa d’expressió oral en llengua anglesa 
a l’Escola de l’Ateneu.
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El portal de Gràcia o de la Font Ma-
jor.
En aquell entorn emmurallat, con-
solidat com a un inequívoc camí 
de ronda que, a l’actualitat ocupa 
el Passeig de les Cabres, un altre 
dels espais fortificats que servien de 
línia divisòria entre el recinte urbà i 
els terrenys que conformaven la ri-
bera del riu Anoia i el Barri de El 
Rec, és el Portal de Gràcia o de la 
Font Major. Aquesta porta d’entrada, 
que data del segle XV, era un més 
dels set portals que tenia la Vila 
d’Igualada; i, de la mateixa manera 
que el ja esmentat Portal d’en Vives 
presenta una disposició arquitectò-
nica d’arc ogival, que es fa visible 
en un primer plànol des del passeig 
estant i un altre arc, adovellat, que 
tan sols s’observa des dels peus del 
portal. Als seus respectius laterals, 
unes inscripcions: la de la dreta, fa 
referència al Portal de la Font Ma-
jor -una de les comptades fonts que 
tenia Igualada- i, la de l’esquerra fa 
honor a la Verge de Gràcia, amb una 
bonica majòlica (ceràmica amb aca-
bat vidriós) feta per J. Gibernau i M. 
Llacuna.
Una mirada atenta a aquesta sòlida 
i harmoniosa estructura permet de 
visionar l’accés a la Capelleta dedi-
cada a la Verge de Gràcia. Afortuna-
dament el portal i aquesta capelleta 
han romàs gairebé intocables fins a 
l’actualitat, des dels mateixos dies 
de la construcció de les muralles. 

L’evolució urbana d’Igualada, les 
antigues muralles i els portals. 

Les cases de tocant al Portal      © Carmel·la Planell

Perspectiva del Passeig amb la confluència del carrer de la
 Concepció    © Carmel·la Planell

Portal de Gràcia    © Carmel·la Planell

Quant a la Capelleta de la Verge de Gràcia, 
que és una propietat privada, aquesta deixa 
entreveure en el seu interior una discreta 
volta de creueria i un generós retaule amb 
una bella representació de la Verge. 
Si bé aquests portals estan plens d’història, 
també val la pena de fer un esment espe-
cial al fet que, abans, al llarg de tot el Pas-
seig de Les Cabres la gent hi acostumava a 
passejar tot i considerar-lo els “afores” de la 
ciutat; això no obstant, era especialment en 
dies festius, quan aquest indret guanyava 
una significativa importància, ja que es con-
vertia en el punt de trobada per als tractants 
del ramat de proximitat i la gent que tragina-
va amb el bestiar.          
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· Última tecnologia en audiòfons digitals.
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· Personal titulat.

5 Anys de garantia

GLÒRIA FITÉ GUARRO 
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòfol, 46
Despatx 14
08784-Piera
615075736
gloriapsi3@gmail.com
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La vacunació no té edat. Però 
poques persones grans ho sa-
ben, ja que no són gaires els 
que es decideixen a seguir les 
recomanacions en aquest àm-
bit. Les vacunes són un dels 
principals avanços terapèutics 
ideats per a prevenir malalties 
greus i potencialment mortals, 
a més d’un dels màxims pro-
gressos aconseguits en salut 
pública. Encara que pocs pro-
genitors dubten de posar-les 
als seus fills durant els primers 
anys de vida, quan arriben a 
la maduresa, molts subesti-
men els seus avantatges. De 
manera que són pocs els qui 
coneixen la utilitat i els bene-
ficis de les vacunes a la seva 
edat i, menys encara, els que 
decideixen posar-se-les.

Com més edat, 
més risc d’infeccions
L’edat és un factor de risc 
afegit en el desenvolupament 
d’infeccions greus que, fins i 
tot, poden tenir un desenllaç 
fatal. Quan es compleixen 
anys, es produeix un enve-
lliment del sistema immuno-
lògic, de manera que aquest 
es troba adormit, i produeix 
respostes lentes i mandroses. 
Això és el que origina que les 
infeccions siguin molt més fre-
qüents i les complicacions as-
sociades, pitjors.
Per aquestes raons, el Grup 
d’Experts en Vacunes de la 
Societat Espanyola de Geri-
atria i Gerontologia (SEGG) 
aconsella, a partir dels 60 
anys, la vacunació antigripal, 
l’antipneumocòccica i l’antite-
tànica, finançades a Espanya, 
i la de l’herpes zòster, que en-

Importants consells sobre les vacunes: 
no són només “cosa de nens”

cara no està disponible de for-
ma gratuïta i universal. Totes 
han demostrat ser segures, 
eficaces i tenir una molt bona 
relació cost-efectivitat.

L’antigripal, immunes 
als 14 dies
A Europa moren cada any 
unes 40.000 persones com a 
conseqüència de la grip i les 
seves complicacions i, a Es-
panya, entre 1.400 i 4.000. En 
el 90% dels casos, els morts 
són persones més grans de 
65 anys i, en el 85%, no es-
taven vacunades. Els majors 
de 65 anys figuren entre els 
grups amb més risc de sofrir 
complicacions (pneumòni-
es). Per això, la seva vacuna 
s’aconsella cada any, entre 
octubre i novembre, a totes 
les persones més grans de 60 
anys.
S’estima que la immunitat 
s’aconsegueix cap als catorze 
dies després de l’administra-
ció. Les vacunes antigripals 
utilitzades a Espanya no con-
tenen virus vius i, per això, no 
provoquen la grip.

L’antipneumocòccica, 
a partir dels 60
La malaltia pneumocòccica és 
una infecció produïda pel bac-
teri Streptococcus pneumoni-
ae o pneumococ, responsable 
de fins al 50% de les pneumò-
nies. En les persones grans 
pot ser mortal en molts casos, 
tot i rebre el tractament anti-
biòtic adequat. A més, cada 
vegada hi ha més resistències 
d’aquest microorganisme als 
antibiòtics, per la qual cosa 
les mesures preventives, com 
la vacunació antigripal i antip-

neumocòccica, són crucials.
Actualment, hi ha dues vacu-
nes antipneumocòcciques: la 
polisacàrida, que s’utilitza des 
de fa una dècada i que admi-
nistren totes les autonomies 
de forma gratuïta i universal; 
i una altra de més recent, la 
vacuna conjugada que s’ad-
ministra selectivament en de-
terminats grups de risc.
La vacunació antipneumocòc-
cica protegeix gairebé el 70% 
dels casos en persones grans 
immunocompetents i redueix 
l’hospitalització per pneumòni-
es fins a un 25%, a més d’es-
curçar l’estada mitjana.
Es recomana a tots els ma-
jors de 60 anys, sobretot si 
viuen en institucions tancades 
i abans, si tenen malalties crò-
niques. S’administra en una 
única dosi i és possible admi-
nistrar-la en el mateix moment 
que la vacuna de la grip, però 
en una altra zona del cos.

L’herpes zòster, un 
record de la varicel.la

L’herpes zòster és una malal-
tia produïda pel virus Varicel.
la zòster (VVZ), que produeix 
la varicel.la en edat infantil. 
Després de curar-se, el virus 
queda emplaçat als ganglis 
nerviosos sensorials fins que 
una baixada de les defenses 
el reactiva i condueix al de-
senvolupament de l’herpes 
zòster. La majoria de les per-
sones més grans de 40 anys 
són susceptibles a aquesta 
reactivació.
El zòster es resol, de forma 
benigna, en dues o quatre 
setmanes, en persones amb 
el sistema immunològic com-
petent. Però en les persones 
més grans o en les immuno-
deprimides (que reben trac-
taments per càncer, són tras-
plantats o tenen una malaltia 
autoimmune) pot provocar 
complicacions com la neuràl-
gia postherpètica (un dolor 
que persisteix més d’un mes), 
infeccions cutànies, conjunti-
vitis, ulceracions a la còrnia, 
glaucoma, sordesa, hepatitis i, 
en casos extrems, la mort.
Als EUA, el Regne Unit i Su-
ècia hi ha una vacuna au-
toritzada des de 2006 per a 
persones majors per prevenir 
l’herpes zòster. Al nostre país 
encara no està disponible, 
però s’estima que ho estarà el 
primer trimestre de 2014. Un 
altre aspecte serà la gratuïtat 
d’aquesta vacuna; amb un 

cost que oscil.la entre 120-170

Consells sobre vacunació 
en persones grans
- Posposar la vacunació an-
tigripal i antipneumocòccica 
mentre es passa una malaltia 
aguda, moderada o severa.
- Les persones amb antece-
dents de síndrome de Guillain-
Barré han de vigilar-se durant 
les sis setmanes posteriors a 
l’administració d’una dosi de la 
vacuna antigripal.
- No vacunar-se si hi ha ante-
cedents de reaccions anafilàc-
tiques a les vacunes esmen-
tades o a qualsevol dels seus 
components (com la proteïna 
de l’ou en la vacuna antigri-
pal).
 -La vacuna antipneumocòc-
cica s’ha d’administrar en cas 
de diagnòstic de VIH tan pre-
coçment com es pugui; dues 
setmanes abans d’iniciar un 
tractament immunosupressor 
o d’una extirpació programada 
de la melsa.
- No vacunar-se contra el 
pneumococ fins tres mesos 
després d’haver finalitzat un 
tractament de quimioteràpia o 
radioteràpia per càncer.
Font: Primitivo Ramos, espe-
cialista en geriatria, expert uni-
versitari en vacunes, secretari 
i membre del Grup d’Experts 
en Vacunes de la Societat Es-
panyola de Geriatria i Geron-
tologia (SEGG)
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En el moment de fer una die-
ta convé assegurar-se que és 
saludable perquè moltes die-
tes, a més de ser ineficaces, 
comprometen la salut dels qui 
les segueix
El desig d’aprimar-se -i els 
intents successius per acon-
seguir-ho- obeeix moltes ve-
gades a una motivació estèti-
ca, més que de salut. Així, en 
comptes d’entendre la dieta i 
l’alimentació saludable com 
un estil de vida, com un con-
cepte més ampli, més interes-
sant i més ric, ho enfoca com 
un simple mitjà per a aconse-
guir una fi: estar més guapos 
i prims que abans, tornar a 
fer servir la roba que se’ns ha 
quedat petita a l’armari i ajus-
tar-se, en definitiva, als cà-
nons estètics que imperen en 
l’actualitat. Per a no poques 
persones, els models de belle-
sa pesen més que no la salut 
o els quilos que els ensenya la 
bàscula. I és aquí, en aquest 
desig, en l’esperança i les ex-
pectatives, on fructifiquen les 
dietes miraculoses, els famo-
sos cremagreixos i els falsos 
gurus. A continuació, es res-
senyen quatre propostes die-
tètiques extremes que, a més 
de ser ineficaces, amenacen 
la salut dels qui les segueixen.

Quatre exemples per 
no seguir
Costa imaginar un llibre d’ar-
quitectura que contradigui en 
les seves pàgines els principis 
fonamentals de la construcció 
d’edificis i estructures, o un 
d’enginyeria que violi les lleis 
de la física, les matemàtiques 
o l’aerodinàmica. Tanmateix, 
els llibres de dietètica que se 
salten amb alegria els fona-
ments de la nutrició humana 
són, per desgràcia, la norma. 
No tan sols campen a plaer, 
sinó que fins i tot ocupen els 
primers llocs en els “top ven-
des”. No estranya que un con-
sell molt repetit pels experts 
sigui “no es refiï dels llibres, 
consulti un dietista-nutricionis-
ta”.
Per a reconèixer aquests lli-
bres o reconèixer quan som 
davant d’una proposta dietèti-
ca enganyosa, resulta útil con-
siderar si el llibre o el manual 
està indexat a la biblioteca 
d’una Universitat de Nutrició 
Humana i Dietètica. Si no ho 
està (o pertany a seccions de-
nominades “dietes miracle”, 
“enganys dietètics, “despro-
pòsits nutricionals” o similars) 
el més apropiat és no obrir les 

Dietes “miracle”: molt en compte!
seves pàgines.
Dieta de la cervesa. Hi ha 
“sanadores” que obvien sen-
se miraments que el consum 
habitual d’alcohol és perjudici-
al per a la salut i que s’atre-
veixen a proposar barbaritats 
com “la dieta de la cervesa”, la 
valoració de la qual per part de 
la ciència de la nutrició és tan 
breu com rotunda: “ineficaç 
i perillosa”. Aquesta dieta no 
té en compte que l’alcohol és, 
després del tabac, la segona 
causa de mortalitat previsible 
a Occident. Tant és així que 
una de cada deu defuncions 
que hi ha a Europa és atribu-
ïble al consum d’alcohol, mol-
tes de les quals per càncer. 
Sovint (i amb raó) aquesta di-
eta es titlla de “tòxica”.
Dieta “depurativa” a base de 
substàncies diverses. Al mer-
cat podem trobar altres dietes 
tan tòxiques com l’anterior. És 
el cas d’aquelles que utilitzen 
diferents preparats farmaco-
lògics com ara hormones tiro-
ïdals, amfetamines, diürètics 
o laxants, per “depurar-nos” o 
“desintoxicar-nos”. La incorpo-
ració d’aquestes substàncies 
(moltes d’aquestes acompa-
nyades dels adjectius “natural” 
o “vegetal”) altera el delicat 
equilibri del sistema corpo-
ral, pot deshidratar, danyar 
de forma irreversible el fetge, 
els ronyons o la glàndula ti-
roide, i en absolut és útil per 
a perdre pes o millorar la sa-
lut. La gran majoria d’aquests 
preparats es classifiquen com 
a il.legals per l’Agència Espa-
nyola del Medicament, que els 
retira del mercat per desenes 
cada any. És per això que la 
Direcció General de Farmàcia 
aconsella desconfiar d’anun-
cis com “producte natural”, “fet 
amb plantes” o “de venda en 
farmàcies”.
Dejunis “terapèutics”. Dejunar 
un dia no té cap conseqüència 
sobre la salut. En cavi, quan 
aquesta pràctica s’allarga i un 
“doctor” proposa un dejú de 
7 a 11 dies, les conseqüènci-
es poden ser nefastes. Entre 
aquestes val la pena citar les 
següents: intolerància al fred, 

sequedat de pell en general, 
sequedat de boca, halitosi, 
cefalea, etc. Al marge dels 
efectes puntuals, el més greu 
d’aquesta proposta és que no 
només és ineficaç per a edu-
car-nos en l’alimentació salu-
dable, sinó que genera l’efecte 
contrari: una desorientació pa-
lesa que incapacita l’individu 
per a ser amo de la seva salut.
Dieta del sol, anomenada 
Sungazing (que es tradueix 
al castellà com ‘contemplar el 
sol’). És una variant de la dieta 
anterior que consisteix a mirar 
de forma directa el sol amb la 
creença que això permetrà, 
gràcies a l’energia solar, com-
plementar, millorar o fins i tot 
(i això és el més greu) reem-
plaçar l’alimentació. És una 
insensatesa perquè els nos-
tres ulls no disposen de la clo-
rofiŀla que permet dur a terme 
la fotosíntesi que realitza una 
falguera per convertir l’energia 
solar en combustible. A més, 
encara que tinguéssim cloro-
fiŀla, l’àrea dels nostres ulls és 
moltíssim més petita que la de 
les fulles, i la despesa calòri-
ca del nostre cos molt supe-

rior al d’una planta. Això per 
no esmentar que mirar al sol 
deteriorarà sens dubte la salut 
ocular. Ja hi ha diverses per-
sones que han mort després 
de practicar aquest disbarat.
Beure aigua de mar. El cos 
humà no està dissenyat per 
beure aigua de mar, com tam-
poc ho està per respirar gas 
butà. Aquesta dieta no serveix 
per a millorar la salut o per-
dre pes, mentre que sí que 
pot empitjorar de forma pale-
sa l’estat de diferents òrgans 
i sistemes corporals. No s’ha 
de seguir mai.
Encara que sembli fàcil re-
conèixer aquestes estafes 
perilloses i, més que això, no 
caure en la temptació de pro-
var-les, la veritat és que no 
resulta tan senzill. Gairebé 
totes -per no dir totes- vénen 
molt ben presentades, inclo-
uen opinions de presumptes 
especialistes, citen estudis 
inexistents o poc fiables d’uni-
versitats de vegades també 
inexistents, inclouen “testimo-
nis” que generen proximitat i, 
si són llibres, solen estar ben 
escrits. En suma, resulten 

molt atractius i versemblants, i 
aconsegueixen esmunyir-se a 
les nostres prestatgeries, que 
es recolzen en aquest desig 
de veure’ns bé, de millorar el 
nostre aspecte.

Per tot això -i perquè segui-
ran apareixent artífexs d’il.
lusions i promeses- convé 
recordar que aquestes die-
tes extremes s’articulen en el 
que anomenem “pensament 
màgic”, un procés que el lli-
bre Anomalistic Psychology 
(‘Psicologia anòmala’) va de-
finir com: qualsevol explicació 
de fenòmens experimentals o 
de comportament que violen 
alguna llei de la naturalesa o 
que suggereix, sense evidèn-
cia que hi doni suport, l’exis-
tència de principis, forces o 
entitats desconegudes per a la 
ciència. Totes les “dietes” des-
crites abans violen les lleis de 
la naturalesa i manquen d’un 
raonament assenyat que les 
avali. L’únic efecte demostrat 
és el d’atemptar contra la sa-
lut d’aquells que les posen en 
pràctica.



   

              

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

Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 
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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

El coenzim Q10

El coenzim Q10 és un po-
tent antioxidant implicat 
en el procés de producció 
d’energia cel·lular, que 
permet disminuir la fatiga, 
combatre l’envelliment i 
millorar el rendiment es-
portiu. 
Les principals fonts de Co-
enzim Q10 són per síntesi 
endògena (pròpia del nos-
tre organisme) i secundà-
riament a partir d’aliments 
com vegetals de fulla ver-
da, fruits secs, ous, marisc, 
peix blau, formatge, vede-
lla i vísceres. 
No obstant, recents estudis 
demostren que els pacients 
sotmesos al tractament hi-
polipemiant amb estatines 
poden tenir bloquejada la 
síntesis endògena de co-
enzim Q10. Uns fàrmacs 
que, tot i disminuir els ni-
vells de colesterol a partir 
de la inhibició d’un enzim 
anomenat reductasa de la 
HMG-COA, poden conduir 
a alteracions hepàtiques i 
problemes musculars com 
miàlgies (dolors muscu-
lars) i miositis (inflamació 
muscular), fet pel qual serà 
important suplementar 
amb 1 càpsula de coenzim 
Q10 en pacients tractats 
amb estatines, amb la fi-
nalitat de reduir els dolors 
musculars.
Tanmateix, la síntesis de 
Q10 es pot veure minvada 
a partir dels 25 anys i en el 
cas del col·lectiu esportis-
ta, seria recomanable ini-
ciar la suplementació amb 
Coenzim Q10 dues setma-
nes abans de la prova, per 
tal de millorar el rendiment.  
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LA TORRE DE C. / LA VEU

Aquest cap de setmana i pont 
de Sant Joan La Torre de Cla-
ramunt ha celebrat la seva Fes-
ta Major amb moltes novetats i 
èxit de participació. Per primer 
cop, l’esdeveniment ha incor-
porat La Festa de la Cassola 
de Vinya, una festa lligada al 
poble, a la seva gastronomia, 
cultura i tradició. 
La nova celebració ha estat tot 
un èxit, ja que entre altres indi-
cadors positius, cal esmentar 
que es van esgotar les més de 
400 degustacions que es van 
preparar per l’ocasió amb una 
gran cassola de vinya cuinada 
al llarg del matí.
Altres activitats que cal desta-
car per la seva bona valoració 
són el taller de maquetes de 
barraques de pedra per a nens 
i nenes a càrrec dels Falcons 
de Vilanoia d’Espoia, la Colla 
Gegantera i Vicente Rios, que 
ensenyaven als més petits a fer 
barraques amb pedres de guix 
pintades. 
També la demostració de com 

fer una barraca de pedra seca, 
que va anar a càrrec de Pas-
cual Domingo, Pere Farreras, 
Albert Sabaté i Anton M. Subi-
rana, tots ells veïns de Vilanova 
d’Espoia, va sorprendre a tot-
hom. Al llarg del matí, pedra so-
bre pedra es va anar construint 
una barraca, que ja ha anunciat 
l’equip de govern, que deixaran 
al mateix recinte de Torresport. 
Els cellers de la comarca i cer-
vesa artesana de l’Anoia també 
van tenir molt bona acollida en-

tre els visitants que van poder 
degustar i descobrir uns vins i 
caves de molt bona qualitat ela-
borats a la comarca.
La festa també va comptar amb 
altres activitats com  la demos-
tració de vells oficis com el de 
cassolaire i del boter de fusta i 
jocs per la canalla.
El pregoner d’aquesta primera 
edició va ser Pere Tapias que 
amb el seu recital va fer es-
clatar el riure els espectadors. 
Tapias va ser el  jurat en el 

La primera edició de la Festa de la Cassola de Vinya de La Torre 
de Claramunt esgota les més de 400 degustacions 

concurs de cuinar cassoles de 
vinya en el que hi van participar 
18 colles de diferents poblaci-
ons de la comarca: d’Igualada, 
Calaf, Lleida i La Torre. Els gua-
nyadors del concurs van ser en 
primer lloc, la Comissió de fes-
tes de Pinedes de l’Armengol, 
en segon lloc, Teresa Pérez 
Fuentes i el seu fill Víctor i en 
tercer lloc, el Centre Recreatiu 
de Vilanova d’Espoia.
Amb la nova Festa de la Cas-
sola de Vinya l’Ajuntament ha 

volgut posar com a protagonis-
tes elements característics del 
territori com són les barraques 
de pedra, la vinya, el vi i la cas-
sola de vinya. Amb aquest nou 
esdeveniment, es posa en valor 
alguns dels trets més destacats 
del municipi i recorda el dur tre-
ball 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.

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



“Les entitats i la gent del poble s’ha mobilitzat molt a la 
Festa de la Cassola de Vinya, la participació ha estat un èxit”
LA TORRE CL. / JORDI PUIGGRÒS 

Pocs dies després de viure una 
nova edició de la Festa Major, i 
de la nova proposta de la Festa 
de la Cassola de Vinya, l’alcal-
de de la Torre de Claramunt, 
Jaume Riba, explica en aques-
ta entrevista alguns detalls de 
projectes en marxa en aquesta 
població, i mostra la seva vo-
luntat de tornar-se a presentar 
a les properes eleccions muni-
cipals, d’aquí un any.

La Torre tenia una fira medie-
val, que ara s’ha transformat 
amb aquesta festa de la Cas-
sola de Vinya, amb un sentit 
més identitari del poble, que 
ha estat tot un èxit. D’on va 
sorgir la idea?
Va sortir del pregó de les festes 
de Vilanova d’Espoia, que for-
ma part del municipi, de fa un 
parell d’anys. El pregoner va 
fer saber tot un seguit de tra-
dicions molt lligades a Espoia i 
la Torre que corrien el perill de 
perdre’s. Això ens va fer obrir 
els ulls. Ens vam adonar que 
encara hi havia gent gran que 
havien treballat en forns de 
calç, que es portava a les ado-
beries d’Igualada i a negocis 
del Penedès, o fet barraques 
de pedra seca, que en el nos-
tre terme n’hi ha un munt. La 
història del nostre terme va lli-
gada, fa 200 anys, a les vinyes, 
que es van perdre per culpa de 
la fiŀloxera. Els marges encara 
es poden veure a molts boscos 
d’avui.
Doncs podríem dir que ha 
estat tota una sorpresa, això.
Sí, i creiem que val molt la 
pena. A més, la Diputació ens 
va finançar la creació de l’in-
ventari del patrimoni arquitec-
tònic i de costums del poble. 
Aquesta festa de la Cassola 
de Vinya ha volgut ser un ho-
menatge a tot aquest passat. 
Tenim un llegat que s’ha de 
conèixer, amb un cert gan-
xo gastronòmic. Representa 
un canvi de tendència. La fira 
medieval estava molt bé, però 
vam pensar que calia donar-
hi un tomb, fent quelcom més 
identitari amb la Torre. A més, 
les entitats del poble s’han mo-
bilitzat molt, i això és molt im-
portant. La participació ha es-
tat un èxit. No descartem que 
acabi essent una festa pròpia, 
en un altre cap de setmana. Ja 
es veurà.
El terme de la Torre és molt 
dispers, hi ha nuclis amb 
una forta personalitat, i amb 
força habitants. Això compli-
ca més treballar en temps de 

Jaume Riba.

“Crec que el 9 de no-
vembre hem de votar, 
i la gent del poble 
haurà de decidir entre 
una cosa, o l’altra. 
Després ja veurem 
què passarà, però és 
fonamental saber què 
diu la gent, que es pu-
gui expressar”
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Entrevista a l’alcalde de la Torre de Claramunt, Jaume Riba

crisi, des de l’Ajuntament?
Aquesta dispersió en el territori 
i alhora la singularitat de ca-
dascun dels nuclis fa que sigui 
difícil, sí, però el nostre esforç 
està precisament en voler res-
pectar que sigui així. A la Torre 
hi ha fins a 9 nuclis diferents, 
i les diferències entre els dos 
principals nuclis històrics, la 
Torre i Espoia, són abismals. 
Estem separats per molt poc, 
per la muntanya de Can Vi-
laseca, però fins i tot canvien 
els paisatges. Intentem deixar 
fer, i mantenir un equilibri. Crec 
que, d’aquesta manera, tot-
hom s’hi sent còmode. Que hi 
hagi nuclis, com Espoia, amb 
fortes tradicions, i que existeixi 
gent disposada a mantenir-les 
i traslladar-les a les següents 
generacions, és molt bonic. Li 
diria que, des del punt de vista 
de la Torre, és fins i tot enve-
jable. 
Queda un any per a les elec-
cions municipals. Què po-
dran veure els torredans en 
aquest temps, des del punt 
de vista de gestió munici-
pal?
El  cert és que en aquests úl-
tims anys hem intentat fer una 
política de continuïtat. L’èpo-
ca aquella de complir amb les 
necessitats d’equipaments ne-
cessaris ja ha quedat enrere. 
Es va tancar al final de la dar-
rera legislatura amb la cons-

trucció del pavelló poliesportiu. 
Crec que, raonablement, tot-
hom al poble ja s’ha sent cò-
mode en quant a equipaments. 
Falten cosetes, que s’aniran 
tractant, però ara el nostre in-
terès és en mantenir bé el que 
tenim, i intentar estalviar al mà-
xim, per exemple en consum 
energètic. Hem fet inversions 
en iŀluminació, en reestructurar 
temes elèctrics de consum en 
els grans edificis... 
Sí que ens hem marcat un pa-
rell de prioritats en infraestruc-
tures, si bé nosaltres pensem 
que són atípiques, en el sentit 
que no haurien de ser respon-
sabilitat d’un Ajuntament com 
el nostre. Com li deia, tenim un 
municipi dispers i que ha cres-
cut molt en els darrers anys. 
En alguns punts la comunica-
ció per carretera és complexa.
No em digui que l’Ajunta-
ment ha d’arreglar les carre-
teres?
En cert sentit, sí. Miri, una car-
retera de la Diputació acaba a 
Vilanova d’Espoia, però fins a 
les Pinedes d’Armengol és un 
camí local de 2 kms. Ja s’hi 
han invertit molts diners en 
aquesta legislatura per a millo-
rar els drenatges i la seguretat. 
Ara ens queda fer aquest any 
la millora de l’asfaltat, i un pas 
de vianants lateral... No hem 
d’oblidar que a Pinedes viuen 
1.500 de les 3.800 persones 
que viuen a la Torre de Clara-
munt. És un nucli important, 
que es mereix una carretera 

en condicions.
D’altra banda, existeix també 
la connexió entre la rotonda de 
l’entrada a la Torre, a Camaró, 
fins a la Torre Baixa, a l’entron-
cament amb la C-15. Aquest 
és també un carrer d’1,8 kms. 
molt transitat per la gent que 
viu a Camaró, a la Torre, al 
Xaró, per anar a Barcelona, Vi-
lafranca o fins i tot Igualada. Hi 
ha un projecte molt interessant 
per a la millora d’aquest vial i la 
zona perimetral. Bàsicament, 
amb la construcció de voreres 
seguint la normativa actual, i 
ampliant la calçada. També es 
posaran mesures correctores 
de velocitat. Històricament era 
un camí, però ara se li ha de 
donar una dimensió adequada. 
Ho volem resoldre quan més 
aviat millor, si és possible.
CiU governa la Torre amb 
majoria absoluta des de fa 
dues dècades, però en can-
vi, en altres eleccions no mu-
nicipals guanyava el PSC, 
excepte en les últimes. Com 
ho veu, això?

“Sempre hem intentat 
ser un govern trans-
parent, i hem tingut 
molt bona relació 
amb l’oposició. Crec 
que la clau de tot ple-
gat està per damunt 
de les ideologies, és 
més l’equip que som”

Intentem gestionar-ho amb 
molta naturalitat. El resultat de 
cinc legislatures consecutives, 
des de 1995, amb majoria ab-
soluta, ens ha donat una certa 
tranquiŀlitat i serenitat. Sempre 
hem intentat ser un govern 
transparent, i hem tingut molt 
bona relació amb l’oposició. 
Crec que la clau de tot plegat 
està per damunt de les ideolo-
gies, és més l’equip que som, i 
la forma de treballar i de comu-
nicar en un poble on pràctica-
ment ens coneixem tots. Aquí 
és on s’entendria que en altres 
eleccions guanyés, per exem-
ple, el PSC, si bé, com deies, 
en aquestes últimes europees, 
per primera vegada, vam gua-
nyar nosaltres, molt frec a frec 
amb ERC.
Què li sembla, l’evolució del 
procés sobiranista?
M’ho miro amb molt respecte. 
El procés ha de continuar, i el 
president Mas hi està posant 
molt coratge. Crec que el 9 de 
novembre hem de votar, i la 
gent del poble haurà de decidir 
entre una cosa, o l’altra. Des-
prés ja veurem què passarà, 
però és fonamental saber què 
diu la gent, que es pugui ex-
pressar. El que està passant 
és molt important pel país.
Es tornarà a presentar, a les 
eleccions municipals?
Sí. Amb la gent del nostre equip 
a la Torre ja ho hem decidit.
Diuen que tindrà nova com-
petència, a les properes 
eleccions...
Podria ser. És lògic que apa-
reguin plataformes o grups de 
ciutadans que es vulguin pre-
sentar. Els partits polítics tra-
dicionals hem de començar a 
tenir en compte, això. Les co-
ses han canviat, i en el futur hi 
haurà noves tendències. Però 
cal entendre-ho des de la nor-
malitat. Nosaltres, el que inten-
tem fer, és no fallar a la gent de 
la Torre de Claramunt i seguir 
servint-los amb eficàcia.
Vostè és d’Unió Democràti-
ca. Com veu el partit a nivell 
de l’Anoia, actualment, com 
a vicepresident del Comitè 
Executiu Comarcal?
Intentem tenir la màxima im-
plantació possible a la comar-
ca, tot i ser conscients de les 
dificultats que això té per a no-
saltres en aquests moments. 
Volem consolidar, com a mí-
nim, també la nostra presència 
en aquells ajuntaments on hi 
tenim alcaldies, o bé on hi ha 
companys en el govern. El pro-
jecte d’Unió és totalment viu i 
tindrà continuïtat.

“Em tornaré a presen-
tar a les eleccions. 
És lògic, però, que 
apareguin platafor-
mes o grups de ciu-
tadans que es vulguin 
presentar. Els partits 
polítics tradicionals 
hem de començar a 
tenir en compte, això. 
Cal entendre-ho des 
de la normalitat”
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Un any més, els Falcons de 
Piera es van encarregar de 
portar la flama del Canigó per 
a la revetlla de Sant Joan. La 
Flama va arribar a quarts de 
nou a la rotonda dels Hosta-
lets de Pierola portada pels 
Falcons i per infants i joves del 
nostre poble, que la van pas-
sejar pels carrers de la vila.
La flama va anar acompa-
nyada per la batucada dels 
Diables Infantils, els Eixerits 
Timbalers de Piera i, en arri-
bar al Gall Mullat, els enxa-
netes dels Falcons van entrar 
amb una senyera gegant. Un 
cop entrada la flama a la plaça 
es va encendre el pebeter i la 
regidora de Festes, Elisenda 
Guarch, va llegir el manifest 
d’enguany. L’Himne dels Se-
gadors va acompanyar els pi-

lars fets pels integrants de la 
colla falconera. L’encesa de la 
foguera de Sant Joan va anar 
a càrrec dels agents forestals 
de l’ADF.
Seguidament, es van ballar la 

sardana de lluïment i la sar-
dana de germanor, conduïdes 
per l’Agrupació Sardanista de 
Piera. Per cloure l’acte, batu-
cada i coca amb xocolata per 
a tothom.

Actuació de la secció infantil de l’Esbart 
Dansaire de Carme

PIERA / LA VEU

Aquest divendres, el barri del 
Raval acull la 7a Ruta dels 
Músics, un esdeveniment que 
ofereix actuacions simultànies 
de músics pierencs al barri an-
tic de la vila. 
Enguany, la Ruta dels Músics, 
engega a les 22.30 hores amb 
l’apagada dels llums i l’encesa 
d’espelmes i teieres que do-
nen un ambient molt acollidor 
al recorregut musical. La ruta 
comença amb un espectacle 
inaugural, a càrrec de Sàn-
dal, a la plaça de Joan Orpí. 
Seguidament, hi haurà les 
actuacions en directe de mú-
sics i agrupacions musicals 
pierencs situats en diferents 
portals i racons emblemàtics 
del barri del Raval. En aquest 
esdeveniment, s’hi inclouen 
els estils musicals més diver-
sos: rock, pop, electro-pop, 
cançó d’autor, jazz, dixieland, 
clàssic, blues, bossa...
A les 00.30 hores, actuarà el 

grup de percussió Amassats i 
el fi de festa es fa a la plaça 
de la Sardana amb els grups 
Kill Drake, Nose i Sittar Green. 
La Ruta dels Músics és un es-
deveniment organitzat per la 
Comissió del Barri dels Gats, 
amb el suport de la regidoria 
de Festes de l’Ajuntament de 
Piera.
D’altra banda, cal recordar 
que la Ruta és l’inici de la 
festa del Barri dels Gats, que 
se celebra el dissabte 28 i el 
diumenge 29 i inclou activi-
tats molt variades. Dissabte 
hi haurà jocs per a tothom a la 
plaça de la Sardana, concurs 
de pastissos, sopar del barri 
(amb cigronet de l’Anoia amb 
bacallà i ou dur o espinacs i 
cansalada), el ball de nit amb 
espectacle d’humor de Les Te-
res i, diumenge, la inauguració 
de les creus de ferro forjat de 
l’església de Sta. Maria de 
Piera i el concert-vermut dels 
Forgats.

La nit dels músics pierencs

PIERA / LA VEU

El divendres 20 de juny, va tenir 
lloc a la sala de plens de l’Ajun-
tament de Piera l’acte de cloen-
da dels PQPI-PTT Anoia Sud 
del curs 2013-14. 
Jaume S. Guixà, alcalde de 
Piera, Jaume Hill, coordinador 
general dels PQPI-PTT a Cata-
lunya i Mireia Solsona, diputada 
delegada d’Igualtat i Ciutadania 
de la Diputació de Barcelona, 
van ser els encarregats d’obrir 
l’acte donant la benvinguda als 
assistents, agraint la participa-
ció de les diferents administra-
cions i empreses i encoratjant 
els joves que finalitzen el curs a 
continuar formant-se.
En l’acte també van assistir Eva 
Ribera, responsable territorial 
PQPI-PTT Catalunya Central, i 
representants de la Xarxa TET 
Anoia Sud: Josep Maria Ro-
sell, regidor d’Ensenyament i 
Formació de l’Ajuntament de 
Piera; Carles Mernissi, regidor 
de TIC i Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Masquefa, 
Enrique Gómez Milan, regidor 
d’Obres, Serveis i Via Pública 
de l’Ajuntament de Masque-
fa, Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, i José Manuel Alon-
so, alcalde de Cabrera d’Anoia. 
També hi van assistir famílies, 
docents del curs, tècnics de la 
Diputació de Barcelona i la Xar-
xa TET Anoia Sud  i represen-
tants de les empreses on els jo-
ves fan pràctiques i dels centres 
educatius.
Al llarg de l’acte, a més dels 
parlaments oficials, va haver-
hi intervencions dels tutors del 
PQPI-PTT, d’alumnes i de pro-
fessors. Tots ells van explicar 

la seva experiència i què els 
ha aportat el programa. A con-
tinuació es va fer el lliurament 
de les orles als alumnes i dels 
certificats a les empreses col-
laboradores.
El PQPI-PTT és un programa 
d’un any de durada que pro-
porciona formació professional 
inicial a joves de 16 a 21 anys 
que han finalitzat l’ESO sense 
graduar. L’objectiu del curs és 
que els joves es reincorporin al 
sistema educatiu i també millo-
rin  les seves perspectives d’in-
serció laboral.
Aquests programes s’emmar-

Fi de curs dels PQPI-PTT 2013-14

quen dins d’un conveni de col-
laboració signat entre el Depar-
tament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i els 
ajuntaments que conformem 
la Xarxa Transició Escola Tre-
ball Anoia Sud (l’Ajuntament de 
Masquefa, l’Ajuntament de Ca-
pellades, l’Ajuntament de Ca-
brera d’Anoia, l’Ajuntament de 
Piera, l’Ajuntament d’Hostalets 
de Pierola, l’Ajuntament de Va-
llbona d’Anoia, l’Ajuntament de 
la Torre de Claramunt i l’Ajunta-
ment de la Pobla de Claramunt) 
amb la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona.

PIERA / LA VEU

El Pla Territorial de Ciutada-
nia i Immigració de l’Anoia i 
el Consorci de Normalització 
Lingüística preveuen organit-
zar un curs de català bàsic a 
Piera durant el darrer trimestre 
d’aquest any. 
Totes les persones interes-

sades poden adreçar-se al 
Centre de Serveis la Bòbila el 
pròxim dimarts 8 de juliol, a les 
10 hores, per sol·licitar infor-
mació i fer una prova de nivell. 
Aquesta prova determinarà 
quin és el curs més adient a 
fer entre totes les persones in-
teressades.

Curs de català bàsic

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

.............................................
.......................................
.......................................

.........................................
..............................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:
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L’Agrupació Sardanista de Pi-
era celebra quatre dècades de 
trajectòria i de feina en comú 
pel món sardanista, i ho cele-
bra amb un acte obert a tot-
hom, el pròxim diumenge, a 
les 18 hores, al parc del Gall 
Mullat
Programa

A les 18 h, ballada de sardanes 
(1a part), amb la Cobla ILuro
A les 19 h, Exhibició de colles 
sardanistes
A continuació:
Ballada de Sardanes (2a part) 
amb la Cobla ILuro
En cas de pluja, la celebració 
es faria al Pavelló Poliesportiu 
El Prat

40è aniversari de l’Agrupació 
Sardanista de Piera

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

En compliment de l’acord de 
govern amb el PSC a Vallbona 
d’Anoia, pel qual després de 
3 anys de govern en coalició i 
una alcaldia socialista, el pro-
per divendres 27 de juny a les 
19 hores està previst el canvi 
d’Alcalde a Vallbona d’Ano-
ia. Pren possessió del càrrec 
Raül Parramon Junyent, can-
didat per les llistes de CIU. 
Celebrem aquesta alcaldia de 
CIU després d’anys de no po-

guer participar des del màxim 
càrrec de govern a Vallbona, 
fet que no canviarà en res el 
treball i dedicació mantinguts 
fins ara, si més no, els aug-
mentarà.
En el proper ple ordinari de 
dimecres presenta la seva re-
nuncia al càrrec d’alcalde el sr. 
Romà Casanovas Sardà, can-
didat socialista a les passades 
eleccions de fa 3 anys a les 
llistes del PSC. Passarà a ser 
regidor amb cartera.

Canvi a l’alcaldia a Vallbona

MIRALLES / LA VEU

Demà dissabte a 2/4 d’11 de 
la nit a la plaça de l’Església 
de Santa Maria de Miralles tin-
drà lloc l’actuació de LA NOVA 
TRINCA.
Els tres joves que van sortir 
del programa de TV3 “Bus-
cant La Trinca”, es posaran en 
la pell de tres artistes que van 
revolucionar l’escena catalana 
fa més de quaranta anys, en 
un espectacle on interpretaran 

un grapat del repertori de can-
çons de la formació original. 
L’espectacle és un recital de 
cançons, on s’interactua amb 
el públic. Entre el repertori de 
cançons de la Trinca que in-
terpreten n’hi ha de les més 
conegudes, com Botifarra de 
pagès, Ho farem tota la nit, 
Com el Far West no hi ha res, 
La Faixa o Ens descontrolen 
les neurones, que amb les se-
ves lletres humorístiques i de 

La nova Trinca a Santa Maria de Miralles
paròdia, continuen sent d’ac-
tualitat. Això sí, una interpreta-
ció feta amb un estil personal.
La gent veurà la Nova Trin-
ca, amb les cançons de tota 
la vida, amb una interpreta-
ció feta amb l’estil personal 
dels nous components, fent 
comentaris enmig de les can-
çons i relacionant-les amb la 
societat d’avui en dia.
El preu de l’entrada és de 10 
€ i l’aforament és limitat.

ANOIA SUD / LA VEU

Unió de Pagesos ha aconse-
guit l’autorització del Depar-
tament de Territori i Sosteni-
bilitat perquè puguin circular 
tractors per la C-15 entre 
Igualada i Puigdàlber fins el 
15 d’octubre, coincidint amb 
les setmanes de la collita de 
cereal i la verema, com s’ha-
via fet en anys anteriors, tot i 
que en el 2013 l’autorització 
per circular no es va atorgar 
fins el 15 d’agost. Aquesta 
vegada, la senyalització per-
què els tractors puguin circu-
lar en aquest tram ja es troba 
a la carretera.
El sindicat ja va aconseguir 
aquest compromís de Ter-
ritori en una reunió que va 
mantenir el 7 d’abril passat, 
en el marc de la campanya 

No ens barreu el pas, inicia-
da l’any passat per reclamar 
la circulació dels tractors per 
les noves infraestructures en 
les èpoques de collita.
Tot i haver aconseguit aques-
ta autorització, el sindicat 
insisteix a demanar que es 
permeti circular indefinida-
ment els tractors per l’Eix Di-
agonal (C-15 i C-37).
Unió de Pagesos ha denunci-
at reiteradament que la pro-
hibició perquè circulin trac-
tors suposa més temps de 
trajecte i més risc,  ja que en 
molts casos s’ha de circular 
per carreteres estretes, amb 
revolts pronunciats i poca vi-
sibilitat. A més, les vies alter-
natives passen per dins dels 
nuclis urbans dels municipis. 
La prohibició de l’any passat 

Unió de Pagesos aconsegueix l’autorització de 
Territori perquè els tractors circulin per l’Eix 
Diagonal fins el 15 d’octubre

de no poder circular fins el 15 
d’agost va comportar perjudi-
cis greus per als productors.
Durant els anys 2011 i 2012, 
més de quinze ajuntaments 
i els consells comarcals de 
l’Alt Penedès i l’Anoia van 
aprovar mocions, a instàn-
cia d’Unió de Pagesos, sol-
licitant a la Generalitat que 
s’autoritzés definitivament la 
circulació de tractors per la 
C-15 i la C-37.

La data autoritzada 
coincideix amb les 
setmanes de la collida 
de cereal i la verema. 
El sindicat reclamava 
aquesta mesura des 
de feia temps

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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El passat diumenge 15 de 
juny per la tarda, es va conti-
nuar amb el cicle de xerrades 
i tallers sobre la salut pública 
iniciat a principis de l’any 2013 
i adreçades a tota a població. 
Aquesta vegada la psicòloga 
i terapeuta familiar Cristina Ji-
ménez i la florista i decoradora 
-   Montse Farrés conduïren el 
taller de com aprendre a tre-
ballar amb flors.
L’objectiu del taller era lligar l’ 
activitats manuals en família 
com  a eines terapèutiques.
Mentre la Montse anava en-
senyant la tècnica de  com 
fer centres  i rams amb flors, 
la. Cristina anava interactuant 
amb comentaris sobre la bon-
homia de com aquest treballs 
manuals serveixen com eina 
terapèutica
L’objectiu del taller es va as-
solir amb escreix  ja que tant 
la psicòloga com la florista  
va posar a la pràctica els dos 
conceptes: un de com  fer els 
rams i centres  i l’altre més re-
flexiu i comunicatiu i terapèutic 
per la família .
Els exercicis es van fer orien-
tats perquè desprès  es po-
guessin aplicar   a la vida dià-
ria on les presses i l’estrès  fan 
que  sovint es perdi la comuni-
cació  familiar, per la qual cosa 
Cristina ens va deixar escrites 
unes quantes reflexions que 
resumeixo i faig la transcripció 
literal.
“Les famílies d’avui han can-
viat molt respecte a les famíli-
es de fa 20, 30 o 40 anys. Els 
àpats son un bon moment  de 
reunió i comunicació familiar. 
Malauradament avui en dia es 
molt freqüent que els pares es 
quedin a dinar a la feina i els 
petits de la casa al menjador 
de l’escola. A vegades, amb 
una mica de sort demanem 

ajuda als avis. Tot i així , no 
sempre trobem el moment de 
comunicació. Quants  dinem i 
sopem amb la televisió enge-
gada?
Tenir un espai físic en el 
temps que ens permeti reu-
nir-nos amb la família, que 
ens permeti expressar com 
ens sentim, quines coses ens 
amoïnen, quines coses ens il-
lusionen..., permet que hi hagi 
més benestar individual i fami-

liar.
La gran mancança d’aquesta 
època es el TEMPS.
Ara deveu estar pensant... i 
d’ on trec el temps? Molts no 
podeu extreure el temps cada 
dia... però un parell de cops a 
la setmana, segur que les tro-
bareu. És molt important que 
aquestes activitats en família 
siguin activitats manuals.
Aprofiteu per fer VINCLES 
que serviran com a eina tera-

A Carme es va fer un taller d’activitat manual en família 
com a eina terapèutica 

CARME / LA VEU

L’estiu 2013 es va demanar 
la col·laboració de persones 
voluntàries per fer dues nete-
ges de zones interessants del 
municipi. Una va ser la neteja 
d’un tros de riera i un altre els 
entorns de Collbàs. Enguany 
hem avançat aquestes tasques 
al mes de juny, donat que al 
llarg de l’estiu es té la voluntat 
de fer dues o tres crides més 
per netejar diferents paratges 
del municipi. 
El passat diumenge 22 de juny, 
gràcies a la col·laboració d’una 
quinzena de persones, es va fer 
neteja de tota mena de deixa-
lles que estaven als entorns del 
camí que mena cap a Collbàs. 
D’on es va treure més material 
és del camí practicable per a 
tota classe de vehicles; en can-
vi del camí que s’utilitza per pu-
jar i baixar de Collbàs caminant, 
se’n va treure poca cosa. Això 
ens fa pensar que els vehicles 
que pugen i baixen d’aquest 
paratge, els costa arribar fins 
al poble i dipositar els diferents 
materials en els corresponents 
contenidors del poble. Pel que 
hem comprovat els és més fàcil 
llençar per la finestra del vehi-
cle allò que els fa nosa. Apro-
fitem aquestes quatre ratlles 
per fer una crida al civisme de 
les persones que van a Collbàs 
perquè col·laborin en el bon 
manteniment de l’espai i també 
del camí.
En agraïment a la col·laboració, 
l’Ajuntament va convidar al vo-
luntariat a un esmorzar de pa 
amb tomàquet i llonganissa 
sota mateix de l’ermita de Co-
llbàs. Gràcies a tothom per la 
feina feta.

CARME / LA VEU

El passat dimarts a la tarda,  
va tenir lloc al Casal de Car-
me,  la cloenda de l’espai de 
dinamització del  gent gran, 
acomiadant-nos i esperant 
retrobar-nos de nou el proper 
mes setembre amb noves pro-
postes.
Aprofitant l’ocasió, l’Ajunta-
ment va oferir un esplèndid 
berenar al grup, com a primer 
premi obtingut com a compar-

Netejats els entorns 
del camí de Collbàs

pèutica dins  l’unitat familiar. 
Fer activitats manuals servi-
rà per fomentar la reflexió, la 
comunicació, l’expressió i el 
desenvolupament  personal. 
En el taller es va demanar als 
participants que comencéssim 
dient com se sentien i al con-
cloure igual. A casa es pot ex-
trapolar i demanar a un mateix 
un parell de cops al dia com 
us sentiu.
D’aquesta manera fomentareu 
la consciencia pròpia  del vos-
tre benestar”
Tots els participants van acon-
seguir desenvolupar la seva 
creativitat amb els treballs 
manuals de treballar amb flors 
i tenir una comunicació fluida 
i participativa amb la família 
com en alguns casos  i entre 
el participants al curs.

Una tarda de diumenge ben 
aprofitada.
El taller s’integra dins del cicle 
de xerrades sobre  la salut, 
subvencionades per de la Di-
putació de Barcelona i gestio-
nades per la Fundació per al 
Foment de la Salut (FUFOSA). 

sa en el concurs de disfresses 
de Carnestoltes 2014.
En l’acte, hi van ser presents 
l’alcalde i dos regidors acom-
panyant  les més de 20 per-
sones assistents. Les seyo-
res van aprofitar l’acte per fer 
entregar d’un petit detall a la 
Carme Freixas, dinamitzadora 
de l’espai.
Així doncs només resta desit-
jar a tothom que gaudeixi de 
l’estiu.

Berenar cloenda d’estiu amb la 
gent gran de Carme

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

CALAF / LA VEU

El sol i les altes temperatu-
res van acompanyar dissabte 
la celebració del 23è Festival 
de Música Popular de Calaf 
i l’Alta Segarra, una edició 
marcada per la diversitat de 
propostes de les quals es va 
poder gaudir durant tota la jor-
nada. L’activitat va començar 
de bon matí i en ple mercat, 
amb la trobada de colles bas-
toneres. Les agrupacions van 
oferir diversos balls al llarg del 
mercat, per acabar amb una 
mostra a la plaça dels Arbres. 
De seguida, i sota d’una car-
pa per resguardar-se del sol, 
va començar l’actuació dels 
Samfaina de Colors i el seu 
espectacle musical per als 
més petits. Encara abans de 
dinar, hi va haver vermut-folc a  
la mateixa plaça amb els Mo-
rena. La tarda van encetar-la 
els New Orleans Pussycats al 
Bar Canet, així com una nova 
entrega del concurs de cant 

improvisat, al Casal, enguany 
amb menys participació que 
l’habitual.
La programació es va repren-
dre quan passaven uns minuts 
de les deu del vespre, just 
quan va acabar-se la botifar-
rada popular. Les represen-
tants de l’organització Mont-

se Bassa i Núria Planell van 
pujar a l’escenari per donar 
inici a la mostra de solistes i 
grups, moment que van apro-
fitar per destacar la trajectò-
ria del Festival i per agrair la 
col·laboració de tothom qui el 
fa possible. Aquesta vegada 
la Mostra tenia un format di-

ferent, i va comptar amb les 
actuacions de les Karregades 
de Romanços, l’alcoià  Ver-
dcel, la cantautora Meritxell 
Gené i els originals Assabè. 
Immediatament després de la 
darrera actuació, els Amani-
da Folk encetaven un animat 
ball a l’altra banda de la plaça. 

Al llarg de la nit es van poder 
sentir les formacions Trocam-
ba Matanusca, Gigi de Nissa i 
Korrontzi. La força i originalitat 
dels bascos Gose,fent ballar 
el públic fins el darrer moment, 
va posar fi al 23è desFOLCa’t! 
de Calaf.

Calaf viu un desFOLCa’t! d’allò més estival

CALAF / LA VEU

Els tradicionals focs de Sant 
Joan han tornat a agafar força 
a Calaf.  Enguany van ser nou 
les fogueres que es van en-
cendre dilluns a la nit en diver-
sos carrers i places del poble, 
per part d’associacions, grups 
de veïns i famílies. La festa va 
començar a les set de la tarda 
amb l’arribada de la Flama del 
Canigó portada des de Ponts 
pels ciclistes de BikeCalaf.
Cat. A continuació l’alcalde 
en funcions de l’Ajuntament, 
Joan Caballol, va llegir el Ma-
nifest d’aquest any, escrit pel 
periodista Carles Capdevila. 
Després es va repartir coca 
i xocolata entre tots els as-
sistents. Al voltant de les vuit 
es va començar a repartir la 
Flama entre les fogueres que 
s’havien inscrit. Aquesta vega-
da es va lliurar en un petit fa-
nalet perquè els veïns i veïnes 
poguessin encendre la fogue-
ra quan volguessin. També 
se’ls va obsequiar, com cada 
any, amb una coca de Sant 
Joan i un parell d’ampolles de 
cava.
Mentrestant, a la plaça dels 
Arbres, començava la revet-
lla organitzada conjuntament 
pels Escoltes i l’Ajuntament. 
Després del sopar popular 
el jove grup local Gebrats va 
oferir un concert i, a continu-
ació, hi va haver ball amb el 
duet Pep i Maria José. La nit 
va acabar amb les actuacions 
del DJ Eric López i dels DJs 
d’MDF.

Nou fogueres per celebrar el Sant Joan a Calaf

Lectura del Manifest d’enguany

Foguera del casc antic

Foguera de l’escorxador

CALAF / LA VEU

Continuen les xerrades del ci-
cle del Mil·lenari de Calaf 1015-
2015. Aquest divendres 27 de 
juny serà el torn del Dr. Josep 
Casulleras, qui se centrarà en 
“La vida del país mil anys enre-
re”. Un tema d’allò més encer-
tat per poder contextualitzar la 

El Dr. Josep Casulleras parlarà 
divendres a Calaf de “La vida 
del país mil anys enrere”

celebració del Mil·lenari, ja que 
fou precisament el 1015 quan 
aparegué per primer cop en 
un document escrit el topònim 
de Calaf. La conferència tin-
drà lloc a les 20.00 h a la Sala 
d’Actes Municipal, i en acabar 
hi haurà un tastet de productes 
artesans calafins.

CALAF / LA VEU

L’associació ARCA de Calaf 
organitzarà aquest proper dis-
sabte, 28 de juny, una nova 
trobada de puntaires. Es trac-
ta de la 23 edició d’aquesta 
festa, que aplegarà com sem-
pre puntaires d’arreu de Cata-
lunya. El punt de reunió serà a 
la plaça dels Arbres, de 10.00 
h a 13.00 h. Una bona ocasió 

per conèixer de prop aquest 
treball artesanal i delicat, 
amb una llarga tradició a Ca-
talunya. A Calaf, l’associació 
ARCA conrea encara aquesta 
afició; dissabte se’n podran 
veure els treballs en aquesta 
festa, que compta amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Calaf.

Calaf acollirà dissabte la 23a 
trobada de puntaires 

VECIANA / LA VEU

El passat dia 23 de juny el po-
ble de Veciana va viure una 
participada revetlla de Sant 
Joan, que per primer any es 
va fer a la plaça de Sant Mi-
quel.
La festa va començar a quarts 
de deu de la nit amb el quart 
concurs de truites del qual va 

ser guanyadora l’Anna Trull. 
Després tingué lloc el sopar 
de germanor que va acabar tal 
i com marca la tradició amb un 
bon tall de coca regada amb 
cava.
Per cloure la nit uns divertits 
jocs de cucanya i un bingo  va 
fer passar una bona estona 
als assistents.

Participada revetlla de Sant 
Joan a Veciana



Les millors promeses de l’atletisme anoienc guanyen 
17 medalles als Campionats de Catalunya
ATLETISME / IGNASI COSTA

Un total de 17 medalles, amb  
10 medalles d’Or, 6 d’Argent i 
1 de Bronze, assoliren els 32 
atletes del C.A. Igualada Petro-
miralles, 27 en els Campionats 
de Catalunya Juvenil, Junior 
i Promesa, i 5 en les proves 
ajornades del Campionat ca-
talà Cadet, que amb una mul-
titudinària participació i un gran 
ambient atlètic es disputaren a 
Lloret de Mar. El CAI fou també 
2on. en Juvenils amb 111 punts 
pel que fa a l’actuació global 
dels seus atletes, entre un total 
de 49 clubs classificats. Ariad-
na Ramos va assolir un nou 
Rècord dels Campionats en el 
triple salt Promesa.

Juvenils
Els atletes juvenils assolien un 
total de 10 medalles, i diversos 
llocs de finalista. A més, el CAI 
Petromiralles ocupava una bri-
llant 2a. posició.
Francesc Adrià Bertran es pro-
clamava Campió de Catalunya 
en el llançament del Pes, amb 
un gran registre de 14,62 m., i 
era també Campió català en ja-
velina, amb 52,99 m., a més de 
4t. en disc amb 40,15 m.
Eduard Fàbregas era també 
Bicampió de Catalunya en el 
salt d’alçada, amb 1,96 m., i en 
els 110 m. tanques amb 14”64 
a la final, i amb 15”05 en s/f.
La pierenca Sheila García era 
Campiona de Catalunya en el 
salt de llargada, amb 5,63 m., a 
mes de 3a. i Bronze  en els 100 
m.llisos, amb 12”55 a la final, i 
amb 12”76 en s/f.
Cristina Fernàndez era Cam-
piona de Catalunya en el llan-
çam. del disc, amb 34,33 m., 

Ariadna Ramos, es proclama-
va Campiona de Catalunya en 
el triple salt, amb un  millor in-
tent de 12,77 m.  establint un 
nou Rècord dels Campionats.
Van sobresortir també les actu-
acions d’Albert Hernàndez, 4t. 
a la Final dels 400 m. tanques, 
amb 55”61, i d’Oscar López, 
5è. a la final dels 400 m., amb 
50”47 a la final, després d’as-
solir un registre de 50”64 en la 
s/f. corresponent.   
Marc Verrière era 5è. a la 2a. 
s/f. dels 100 m.ll., amb 12”15, i 
Marc Baldayó era 7è. en la 1a. 
s/f. de la mateixa prova amb 
12”78, que no els donaren l’ac-
cés a les finals corresponents.

Cadets
Participaren cinc atletes ca-
dets del CAI. Paula Blasco era 
Campiona de Catalunya en 
els 1.500 m. obstacles, amb 
marca personal de 5’11”08, 
mínima estatal Cadet. Carlota 
Cerón era 4a. en la final dels 
3.000 m.  amb  11’17”44.
Hector Ramos era 8è. en triple 
salt amb marca personal de 
12,24 m., i Antón Farrés, que 
no va participar a Lloret, era 
7è. en la prova del martell amb 
29,89 m.
Bàrbara Foix era 10a. en salt 
d’alçada amb 1,30 m., i Aida 
Calleja 16a. en els 3.000 m. 
marxa amb 20’42”48.

Relleu juvenil del CAI 4x100 m., nou rècord d’Igualada.
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a més de 4a. en javelina amb 
34,76 m.
Aleix Marín era sotscampió de 
Catalunya en el salt de llarga-
da, amb 6,65 m., a mes de 3r. 
i bronze en el triple salt, amb 
13,81 m., ambdues marques 
personals de l’igualadí.  
Sobresortiren també les relle-
vistes Juvenils de 4 x 100 m. 
del CAI Petromiralles, assolint 
una brillant 2a. posició i l’Ar-
gent corresponent amb l’equip 
format per Gemma Ortega 
- Anna Asensi - Marta Llagos-
tera i Sheila García, amb un 
espectacular “crono” de 48”74, 
nou Rècord d’Igualada absolut 
de la prova, millorant els 49”31 
del CAI l’any 2013, i quedant-
se a només 1/100 de l’ISS 
L’Hospitalet, que amb 48”73 
assolien l’Or i un nou Rècord 
dels Campionats.
Altres destacades actuacions 
foren les d’Anna Asensi 4a. en 
200 m. , amb 26”13 a la final, 
i amb 26”11 en s/f.. i 5a. a la 
final dels 100 m., amb 12”70, i 

amb 12”74 en s/f., de Guillem 
Carner, 4t. en els 1.500 m. amb 
4’15”74, i 10è. en 800 m. amb 
2’01”51, i de Roger Castells, 
4t en els 400 m., amb 51”98, 
després de ser 2n. en la s/f. 
corresponent amb 51”59, i no 
participant en 200 m. per pro-
blemes físics.
Martí Farrés era  5è. en el llan-
çament del disc, amb 37,84 
m., Gerard Claramunt era 5è. 
en els 5.000 m., amb 17’06”69, 
prova en la que era 6è. Bernat 
Azcona amb 17’18”81, atleta 
que era també 7è. en els 3.000 
m. amb 9’59”71. Marta Llagos-
tera era 7a. a la final dels 400 
m. amb 1’01”40, amb 1’01”44 
en s/f., Vicenç Pulido era 9è. 
en javelina amb 33,55 m., Jo-
sep Oriol Bertran 9è. en salt 
de perxa amb 3,05 m., i Emma 
Sarret era 10a. en llargada, 
amb 4,74 m..
Fran Martínez era 2n. en la 
seva s/f. dels 110 m. tanques 
amb 15”40, no participant a la 
final per indisposició. Gemma 

Ortega era 4a. en la seva s/f. 
dels 100 m.ll. amb 13”26, a 
més de 4a. en la 2a. s/f. deñs 
200 m.ll. amb 27”23, i Guillem 
Ordi 5è. en la seva s/f. dels 100 
m.ll. amb 12”14, que no els do-
naren l’accés a les finals cor-
responents.

Júnior                                                               
Els quatre atletes júnior del 
CAI assoliren 5 medalles en 
total, amb 2 títols de Campions 
de Catalunya i 3 medalles d’Ar-
gent.
El saltador Jordi Yoshinori Mat-
suoka es proclamava Campió 
de Catalunya en salt de llar-
gada, amb 7,18 m., a més de 
sotscampió en triple salt, amb 
14,47 m., i també Argent en 
salt d’alçada amb 2,03 m., i en 
els 110 m. tanques amb 15”05 
a la final, i amb 15”38 en s/f.  
assolint 4 medalles.
També Marc Sànchez, es pro-
clamava Campió de Catalu-
nya, guanyant el salt d’alçada 
amb un gran registre de 2,07 
m. Rafael Hompanera era 5è. 
en els 800 m., amb marca 
personal de 1’56”58, i era a 
més 9è. en els 1.500 m. amb 
4’11”86.  Albert Rovira era 5è. 
en els 400 m., amb 53”19 a la 
final, i amb 52”74  en s/f.

Promesa
Els atletes promesa del CAI 
assoliren una medalla d’Or i  
un Rècord dels Campionats.

Edu Viles, vuitè als campionats 
d’Europa per seleccions
L’atleta medionenc del C.A. 
Igualada Petromiralles Eduard 
Viles, va assolir una destaca-
da 8a. posició amb Espanya 
en la seva tercera participació 
als Campionats d’Europa Ab-
soluts per Seleccions que es 
van disputar del 20 al 22 de 
juny a la localitat alemanya de 
Braunschweig, amb la partici-
pació dels 12 millors conjunts 
europeus masculins i femeni-
nes. Hi van participar 7 atletes 
catalans.
Eduard Viles va assolir la 9a. 
posició amb l’equip del relleu 
4 x 100 m., amb un registre 
de 39”85, formant l’equip amb 
Eduard Viles - Sergio Ruiz - 
Adrià Burriel i Angel David Ro-
dríguez. Uns problemes amb 
els canvis de testimoni del 
quartet estatal, van fer que la 
marca no fos tan reeixida en 
aquesta ocasió. Es va imposar 

en la prova el quartet de Gran 
Bretanya & N.I. amb 38”51. 
La Selecció espanyola va as-
solir aquesta destacada 8a. 
posició, amb 220,5 punts, lluny 
de les places de descens (3 
últimes posicions entre els 12 
equips participants), en la pun-
tuació global dels Campionats, 
dominada per Alemanya 371 
punts, seguits de Rússia, 2ns. 
amb 359,5, i 3ers. França amb 
295 punts. Perden la categoria 
Holanda, República Txeca i 
Turquia, per aquest ordre.
Sobresortiren la 2a. posició es-
tatal de Jesús España en els 
5.000 m.ll., i les 3eres. posici-
ons de Ruth Beitia en Salt d’Al-
çada, de Núria Fernández en 
5.000 m.ll., d’Eusebio Cáceres 
en salt de llargada, i d’Antonio 
Abadía en 3.000 m.ll., com a 
classificacions individuals mes 
destacades. 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Toni Bou lidera el campionat estatal a l’aire lliure.

Toni Bou s’imposa al trial de 
Sant Julià de Lòria, a Andorra
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La segona prova del campio-
nat estatal de trial a l’aire lliure 
va tenir per marc el principat 
andorrà, concretament pels 
voltants de la població de Sant 
Julià de Lòria amb la participa-
ció del pilot pierenc Toni Bou 
amb Montesa.
El trial constava d’un recor-
regut de 12 zones amb força 
dificultat i al que els pilots hi 
passaven dues vegades. Bou 
s’imposava per davant de Je-
roni Fajardo-Beta- i Albert Ca-
bestany-Sherco-.
Després de disputats dos trial 
d’aquest campionat, Toni Bou 
el lidera per davant de Cabes-
tany i Fajardo. Bou al finalitzar 
el trial andorrà comentava: “La 
victòria d’avui ha sigut molt 
important. Ha sigut una prova 
molt especial, però amb un bon 
resultat final. He sortit davant i 

Forés i Usón continuen segons 
al Campionat d’Espanya
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he fet un parell d’errades que 
m’han costat dos fiascos que 
després he pogut recuperar. 
Afortunadament, la segona 
passada per les zones ha sigut 
molt positiva, però he passat 
molts nervis, i patint d’aquesta 
forma, la victòria es gaudeix 

molt més”.
El primer diumenge de juliol 
pels voltants de la localitat de 
Pobladura de las Regueras 
de la provincia de Lleó es por-
tarà a terme la tercera prova 
d’aquest campionat.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Per la comunitat autònoma de 
Castella-Lleó es va disputar la 
segona edició del Ral·li Tierra 
del Bierzo puntuable pel cam-
pionat estatal de ral·lis de terra 
amb la base situada a la ciutat 
de Ponferrada.
El sabadellenc Eduard Forés i 
l’igualadí David Usón de Moto 
Club Igualada hi arribaven 
com a segons classificats amb 
el Mitsubishi EVO IX. El ral·li 
constava de quatre trams cro-
nometrats que es disputaven 
dues vegades cadascun d’ells.
Amb una conducció espec-
tacular però a la vegada molt 
segura Forés i Usón van anar 
completant els trams, aconse-
guint la quarta posició al final 
del ral·li amb el que mantenien 
la segona posició en el cam-
pionat i liderant actualment el 
grup N així com la Evo Cup. 
El guanyador d’aquest ral·li va 
ser el gallec Amador Vidal amb 

VW Polo N1 i que es situa en 
el primer lloc del campionat.  
El proper ral·li puntuable es 
disputarà el 6 de setembre a 
Cervera.

Pons i Haro abandonen 
al Ral·li Ypres belga
Amb l’objectiu d’adaptar-se al 
nou Ford Fiesta R5 l’osonenc  
Xevi pons i l’anoienc Àlex Haro 
de moto Club Igualada van 
participar al ral·li belga d’Ypres 
puntuable per l’europeu.
El divendres van disputar la 
primera etapa patint poblemes 
de frens i al principi de la sego-
na etapa es van sortir lleuge-
rament de la carretera que els 
va obligar abandonar. El ral·li 
va ser guanyat per Freddy Loix 
amb Skoda Fabia S2000.
De totes maneres ja van poder 
treure conclusions de cara als 
tres ral·lis del WRC que dis-
putaran enguany, Alemanya, 
França i Catalunya.

Forés i Usón estan fent un sensacional campionat estatal.l de ral.lis de terra.

Bon final de la Xallenge BTT 
del CNI Best Fasol

CICLISME / REDACCIÓ

El passat diumenge 22 de juny 
es va disputar la 6a i última 
cursa de la Xallenge BTT Ano-
ia – Penedès – Garraf d’aquest 
any 2014, als Monjos.
Els organitzadors van preparar 
un entretingut recorregut de 35 
km i uns 800 metres de desni-
vell acumulat que va fer gaudir 
als 220 corredors, entre ells 
4 integrants del CN Igualada/ 
Best/ Fasol Bicis.
Albert Torres tot i no tenir un 
dels seus millors dies va do-
nar-ho tot i va acabar salvant 
els mobles fent una més que 
bona actuació, finalitzant en la 
14a. posició absoluta i com a 
10è màster30.
Oriol Marimon tampoc va tro-

bar-se massa bé durant tota la 
cursa, però també va esforçar-
se al màxim fins al final per tal 
de poder quedar el més enda-
vant possible, finalitzant en la 
39a. posició absoluta i sent el 
10è sènior.
Per altre banda Oscar Ferran-
do feia una bona actuació, arri-
bant a meta en la 46a. posició 
absoluta i com a 26è màster 
30, demostrant una gran regu-
laritat durant tota la temporada.
Eduard Graell també va realit-
zar una meritòria cursa, finalit-
zant així la seva primera Xa-
llenge completa, demostrant la 
seva constant millora pel que 
fa al btt, finalitzant en la 115a. 
posició absoluta i sent el 21è 
sènior. 

El CAI va portar la Flama del Canigó 
al monestir de Montserrat
ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat dilluns, 23 de Juny, el 
Club Atlètic Igualada Petromi-
ralles va  efectuar un any més 
la tradicional cursa atlètica per 
relleus Igualada – Monestir de 
Montserrat amb la torxa, re-
corregut d’uns 27 Km. aproxi-
madament, portant el foc de 
la Flama del Canigó que havia 
arribat a Igualada. El recorregut 
es va efectuar enguany amb un 
temps de 1h. 59 m. i 06 segons, 
intervenint en els relleus 10 at-
letes del CAI. En el seu pas per 
Castellolí la flama va ser porta-
da per joves atletes de la pobla-
ció, i es va encendre una llàntia 
amb la Flama del Canigó.
Recordem, per als amants de 
l’estadística, que el millor “cro-
no” de l’anada a Montserrat 
amb la Torxa, és l’assolit l’any 
1987 per un grup de 29 atletes 
del CAI, amb 1h. 15m. i 09 seg., 

i que enguany era la 55a. edició 
de l’esmentada cursa atlètica, i 
que des del 1986 es trasllada el 
foc de la Flama del Canigó al 
Monestir de Montserrat.
Un cop arribats a Montserrat, 
els atletes i els seus acom-
panyants, foren rebuts per la 
Comunitat Benedictina, i es 
va llegir un manifest relacionat 
amb la Festivitat de Sant Joan 
i què representa per als Paï-

sos Catalans, amb la presencia 
d’un considerable nombre de 
persones a la Plaça de la Creu. 
Enguany es va tornar a fer la fo-
guera tradicional, després d’uns 
anys sense fer-la.  L’alcalde 
d’Igualada Marc Castells va diri-
gir unes paraules als assistents. 
Posteriorment, al cambrí de la 
Verge, membres del CAI efec-
tuaren diversos parlaments, es 
va fer l’ofrena d’un ciri votiu a 
la Moreneta, i es van efectuar 
diverses pregàries en acció de 
gràcies. Va finalitzar l’acte amb 
el cant del Virolai i l’adoració a 
la Verge. 
La data del 23 de Juny, aniver-
sari de la fundació del Club, té 
un significat especial pels atle-
tes i associats del Club anoienc, 
complint-se enguany els 62 
anys de la fundació de l’entitat, 
el 1952. 

Èlia i Níria Pascual, al Meeting 
Internacional Villa de Bilbao
ATLETISME / REDACCIÓ

El passat cap de setmana les 
germanes Pascual van partici-
par al XIV Meeting Internacio-
nal Villa de Bilbao.
Les atletes igualadines van as-
solir la quarta i cinquena posi-
ció en la prova de javelina res-
pectivament.
Èlia Pascual amb un llança-
ment de 48,00m va assolir la 
quarta posició; pel que fa la 
serva germana Níria, va acon-
seguir la 5a posició amb un 

millor intent de 47,43m, llança-
ment que correspon a la seva 
millor marca de la temporada. 
La prova va ser encapçala-
da por l’atleta Nora Aida Bicet 

amb 55,22 metres.
Agrair el suport rebut per part 
de la Càtedra A3 in Leather In-
novation i el patrocini de Live-
OnDay.com.



Aspecte de la plaça de Cal Font.

El 3x3 del CBI va omplir Cal Font
BÀSQUET / REDACCIÓ

Aquest 21 de juny hem celebrat 
la 25a. edició del bàsquet 3x3 
Cal Font organitzada pel Club 
Bàsquet Igualada. En aquesta 
edició, el torneig ha retornat a 
la cèntrica Plaça de Cal Font, 
lloc espectacular per organit-
zar un torneig al carrer amb la 
dimensió de participants que 
té el 3x3. Enguany 114 equips 
inscrits, amb més de 400 parti-
cipants en diferents categories, 
provinents la majoria d’Iguala-
da, però també de Cervera, 
Vilafranca del Penedès, Santa 
Coloma de Queralt, Manresa, 
Esparraguera, Olesa, Sant-
pedor, Cornellà de Llobregat. 
Agrair-los especialment aquest 
interès en venir a disputar el 
torneig organitzat pel nostre 
club malgrat la distància ge-
ogràfica. És gratificant veure 
com tants joves gaudeixen al 
jugar a bàsquet en una moda-
litat ràpida i espectacular com 
és el 3x3, malgrat la calor no 
ajudés a practicar esport en al-
guns moments del dia.
No deixa de sorprendre’ns el 
nivell exhibit en les finals, emo-
cionants i competides, resultat 
d’un treball continuat des de fa 
molt temps en el bàsquet for-
matiu del Club.
Hi va haver entrega d’obsequis 
per tots els participants i pre-
mis als primers classificats en 
cadascuna de les categories, 
per les escoles amb més par-

L’infantil del CHI, sotscampió 
de la Copa Catalunya
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ticipació i al primer classificat 
en el concurs de triples i “two 
ball”. L’entrega dels premis va 
ser presidida pel Molt Il·lustre 
Alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, la regidora municipal 
d’esports Rosa Maria Plassa i 
el president del Club Bàsquet 
Igualada, Roger Casellas.
I el nostre més sincer agraï-
ment a tots els spònsors que 
sense el seu ajut i suport no 
seria possible l’organització 
d’un torneig d’aquestes dimen-
sions. Teniu més informació 
del torneig a www.facebook.
com/3x3CalFont.
Relació de guanyadors:
Premifini femení 2005 Bisodial
Premifini masculí 2005 Baloos
Premi. f. 2004 Súper Bàsquet Girls
Premifini masculí 2004 Bascat
Mini f. 2003 Gargamel & barrufets
Mini masculí 2003 Adq2

Mini femení 2002 Japp
Mini mas. 2002 Dream team júnior
Mini mixt Els petits de la classe
Infantil femení Xamba girls
Infantil masculí Air 23
Infantil mixt A mi m’és igual
Cadet femení 4f
Cadet masculí Knight riders
Cadet mixt Isidoro
Júnior femení En perill d’extinció
Júnior masculí Diferents
Júnior mixt En Ken, les Barbies i...
Sènior afeccionats X-men
Sènior afeccionades CK
Sènior preferent femení Top Pink
Sènior preferent masculí Colomins
Veterans femení Gallina vella...
Veterans masculí Imserso boys
Escoles més nombroses
Institut Pere Vives Vich
Escola de l’Ateneu Igualadí
Two ball (petits) Dario i Quim
Two ball (grans) Uri i Martí
Triples Roger Verdés

HANDBOL / CHI

L’equip infantil masculí del 
Club Handbol Igualada aquest 
cap de setmana acabava la 
temporada jugant la final de 
la Copa Catalunya. Després 
d’haver superat una lligueta, 
en la qual  van quedar primers 
del seu grup, els quarts de final 
contra l’handbol St. Cugat i les 
semifinals contra el Joventut 
Mataró, aconseguien arribar 
fins a la final, davant el BM 
Granollers. Objectiu que s’ha-
vien marcat per acabar d’arro-
donir la temporada. 
Per part igualadina ,aquest, 
seria un partit per gaudir. L’ob-
jectiu estava assolit i ara era 
l’hora de posar a la pràctica tot 
el treballat durant la tempora-
da, fer gaudir als pares i ma-
res desplaçats fins a Barberà 
del Vallès per animar a l’equip 
i viure una oportunitat ben me-
rescuda de jugar una final de la 
Copa Catalunya. El partit va es-
tar marcat per la gran intensitat 
que van portar els dos equips 
durant la primera part. En pocs 
minuts els del Vallès van aga-

far una renda en el marcador 
que feia molt complicada la vic-
tòria igualadina (9-19 a la mitja 
part). A la represa, l’Igualada 
seguia treballant amb ganes 
els seus atacs, però l’organit-
zada defensa dels blancs els hi 
feia molt complicat finalitzar les 
jugades amb una ocasió clara 
de llançament. Aquests errors 
ofensius va fer  que el BM Gra-
nollers acabés d’ampliar la di-
ferència fins a 16 gols (20-36 
al final del partit). 
Però el CHI ja havia aconse-
guit el premi, mai en la història 
del club un equip havia acon-
seguit quelcom tan gran, jugar 
a Lliga Catalana amb els mi-
llors, classificant-se setens  i 
heu de pensar que no és tan 
fàcil ja, que quatre dels nostres 
rivals es van classificar per la 
fase final del top 8 del campio-
nat d´Espanya i d’aquests, tres 
es van classificar entre els cinc 
primers.
Fantàstic, espectacular  i això 
és el fruit de la feina feta pels 
entrenadors Roger, Pere i 
Marc i del treball dels nens es-
forçant-se cada dia.

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

El passat divendres 20 de juny, 
al poliesportiu de Montaqua, a 
Sta. Margarida de Montbui, el 
Club Esportiu Montbui, amb la 
coŀlaboració de l’Ajuntament, 
va organitzar la X Gimnaestra-
da de Montbui.
El fil conductor de la Gimna-
estrada va ser “La Gala dels 
Òscars”. Fou una vetllada molt 
tranquil.la i amb coreografies 
d’alt nivell que van poder gau-
dir tots els allà presents. 
Van participar més de 150 
gimnastes d’un total de 8 en-
titas diferents. Des del CEM 
agraeixen al: C.G. Aula, l’E.E 
d’Igualada, la UD San Roque, 

Gimnaestrada a Montbui

el CEIP Castell d’Òdena, el 
C.E.I.P Garcia Lorca, el C.R 
Cerdanyola i al Duo Ingravid, 
la seva partipació. 
Amb aquest event el Club Es-
portiu Montbui dóna per finalit-

zada la temporada 2013-2014! 
Aprofiten per informar que du-
rant el mes de juliol les classes 
estan obertes en horari de matí 
i de tarda. Informació a: ritmi-
ca.montbui@gmail.com

Podi de l’EC Òdena en la final de la Copa Osona
CICLISME-TRIAL / REDACCIÓ

Desprès de 6 proves que ha 
constat la Copa Osona de Trial 
els odenencs de l’ECO, Bernat 
Seuba i Marc Seuba aconse-
gueixen pujar al podi final.
Bernat Seuba es classifica se-
gon en la categoria elit, i Marc 
Seuba es classifica primer en 
la categoria cadet.
La Copa Osona de Trial ha 

finalitzat aquest diumenge a 
Calldetenes, amb més de 150 
inscrits. Joan Figueres ha es-
tat el guanyador seguit de Rafa 
Tibau i Abel Mustieles (actual 
campió del Món elit 20” de trial 
UCI). El desenllaç final per la 
1a posició entre l’odenenc Ber-
nat Seuba (actual campió del 
Món junior 20 “ de trial UCI) i el 
vallesenc Rafa Tibau, separats 

nomès per 4 punts, s’ha resolt 
finalment a favor de Tibau, al 
haver tingut la 2a posició en 
aquesta prova per la 7a de 
Bernat Seuba, guanyador final 
de l’any passat, ha finalitzat se-
gon a la general.
En la categoria cadet en Marc 
Seuba ha reafirmat el lideratge 
de la categoria amb una nova 
victoria.

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: ......................................................................................................................................................
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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.



Fantàstic paper del CPPI en el campionat català per equips.

El juvenil del CPP Igualada CTAI, 
campió de Catalunya
TENNIS TAULA / REDACCIÓ

En les instal·lacions del tennis 
taula Ripollet es va disputar el 
campionat de Catalunya juve-
nil on el CPP Igualada es va 
proclama campió.
La superioritat del nostre equip 
ve ser rotunda, guanyant  tots 
els seus partits per 3-0. En 
primer lloc es va jugar contra 
el Tenis Taula Calella, posteri-
orment contra el Club Natació 
Tarràco i la final contra el po-
tent Tennis Taula L’Hospitalet. 
El equip va estar format per Al-
bert Keji Matsuoka, Joan Masip 
i Francesc Masip, aquests dos 
últims escara en edat infantil.
També destacar el tercer lloc 
en dobles de la parella Matsu-
oka/Francesc Masip.
Un altre campionat obtingut 
que conjuntament amb l’obtin-
gut la setmana anterior en la 
categoria infantil, demostra el 

Aida Macià, sotscampiona 
d’Espanya de windsurf
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potencial en categories inferi-
ors del nostre club.

Trofeu Ramon Orga
En el actes de la Fira d’Igua-
lada es va disputar una nova 
edició del trofeu Ramon Orga, 

entre els equips del CPP Igual-
da CTAI i el TT Sallent, resul-
tant guanyador el equip per 4 a 
2 el equpi de Sallent. Van jugar 
els jugadors Jordi Satorras que 
va fer les dos punts, Roger Do-
mingo i Joan Moriana.

WINDSURF / REDACCIÓ

Entre els dies 13 i 15 de juny 
es va celebrar la tercera prova 
del Circuit Espanyol de Funbo-
ard en la disciplina de eslàlom 
al club GEN Roses amb el rè-
cord de participació de 56 re-
gatistes.
Després de tres dies de com-
petició en què el primer dia no 
es va poder competir a causa 
del vent fluix, un segon dia amb 
vent de Tramuntana variable 
en què es van poder completar 
2 rondes i el tercer i últim dia 
es van poder realitzar 2 ron-
des amb vent de Nord encara 
més fort. El fet que bufés vent 
de Tramuntana les dues últi-
mes jornades va condicionar 
que tota la flota de regatistes 
es desplacés a la platja de la 
Rubina on el vent era molt més 
constant i permetia una millor 
dinàmica per a la competició.
Durant el campionat s’han dis-
putat 4 rondes que es constituï-
en de 14 regatistes cadascuna. 
Els 6 primers es classificaven 
per a les semifinals i els 6 pri-
mers de cada semifinal forma-
ven la final “A”. Els que no pas-
saven a la final “A” competien 
en la final “B”. Així, cadascuna 
de les rondes constava de 4 
“heats” classificatoris, 2 semifi-
nals i 2 finals. És un format de 
competició de proves ràpides 
d’una durada aproximada de 4 
o 5 minuts en els quals hi ha 

un recorregut de boies que de-
fineixen un Eslàlom en què no 
es para de planejar i d’arriscar 
en fins a 4 maniobres de “tra-
bujada” on els regatistes s’ho 
juguen tot a una carta en cada 
“heat”. 
La igualadina Aida Macià (CAT-
85), regatista del Club Nàutic 
Bétulo de Badalona i patroci-
nada per la botiga de Celrà, 
Sailsboards Girona, amb les 
marques Simmer Sails, RRD 
i Buff, va disputar unes bones 
rondes, posicionant-la en el 
podi femení. La guanyadora 
ha estat la regatista andalusa 
María Andrés, del CW Sancti-
Petri, segona posició Aida 
Macià i tercera Annika Valkina 
d’Estònia.
Els 3 primers classificats de 
la prova han estat Fernando 
Martínez del N. de Sevilla, se-
guit d’Alejandro Alcázar del CM 
Port Sherry i de Pablo Ania, del 
CW Burriana. Podem destacar 
que dins de la classificació ge-
neral la igualadina ha aconse-
guit la 32a posició.

Bernat Jaume guanya 
el Catalonia PSA d’esquaix
ESQUAIX / REDACCIÓ

Igualada, va ser escenari d’un 
torneig PSA i d’una prova del 
circuit català de 3a. Són campio-
nats que tenen similituds als tor-
neigs ATP de tennis. Són puntu-
ables pel rànquing mundial amb 
poc coeficient i estan reservats 
exclusivament a jugadors espa-
nyols o estrangers residents a 
Espanya. En un torneig impe-
cable, l’Igualadí va guanyar de 
forma molt convincent el quadre 
reservat als PSA. Divendres és 
va desfer de Ramon Lafuente 
per 3-1. El dissabte, en una fi-
nal anticipada jugava davant el 
seu vell rival Iker Pajares, actual 
campió d’Espanya S19. En un 
partit llarg, intens i de molt tre-
ball físic i mental, el igualadí va 
posar fi a una ratxa de derrotes 
davant el vallesà i que duraven 
des de feia 2 anys. El resultat, 
8-11, 11-6, 11-0, 6-11, 11-9.
Amb la feina feta i molta con-
fiança, el anoienc va superar 
la final 11-1, 11-4, 11-8 davant 
un cansat Marc Soriano que a 
semis havia donat la sorpresa 
guanyant al cap de sèrie 1, el 
gironí Xavi Blasco per 3-1.

En aquesta mateixa catego-
ria, Joel Jaume va caure 3-2 a 
quarts davant el gironí de Ba-
nyoles Alex Luque i el també 
anoienc Nil Munné va patir la 
mateixa sort enfront l’Iker Pa-
jares. Al quadre de consolació, 
gran treball del Nil Munné arri-
bant a la gran final i perdent per 
un ajustadíssim 3-2 amb el 8 del 
ránquing absolut català, Jordi 
Navines.
En el circuit de tercera on s’hi 
permet també jugar a les noies, 
força presència igualadina amb 
el Carles Sánchez, Toni Reillo i 
Sergio Rivero com a més des-
tacats. El primer va caure amb 
colombiana Àngela Gómez, 
qui prèviament havia guanyat a 
David Aguilar. El Toni va caure 
amb el jove Cristian Romero i 
finalment també va  a 2a ronda 
el Sergio perdent amb la campi-
ona de Catalunya, la lleidatana 
Marta Latorre. En les rondes 
prèvies van perdre el germans 
Fajardo i les germanes Aguirre, 
destacant per això les semis 
aconseguides pel jove Nacho 
Fajardo en el quadre de conso-
lació.

El CAI fa podis al Campionat 
de Catalunya de triatló, a Cunit
TRIATLÓ / REDACCIÓ

El diumenge 22 de juny es va 
celebrar la II triatló de Pene-
dès Marítim a Cunit, amb un 
total de 531 inscrits i una gran 
representació del club igualadí 
amb 19 participants. Aquesta 
prova, a més era campionat 
de Catalunya de triató sprint 
per categories i absolut. Un dia 
solejat i una bona temperatu-
ra van acompanyar als parti-
cipants que van poder gaudir 
d’aquesta prova.
La prova consistia en 750 me-
tres de natació, seguits de 20 
km de ciclisme amb un circuit 
urbà molt tècnic. I per acabar 
5 km corrent pel passeig ma-
rítim de Cunit. Els guanyadors 
absoluts de la prova van ser 
Jordi Garcia del FastTriatló i 
Eva Ledesma del Club Espor-
tiu 4.40. Per part del CAI triatló 
Petromiralles molt bons resul-
tats de tots els components, 
destacant l’excel.lent primera 
posició d’Eva Ribalta que es 
proclamà campiona de Catalu-
nya de la seva categoria, i en 

José Rios que aconseguia la 
tercera posició en el campionat 
de Catalunya de la seva cate-
goria. Per equips gran actuació 
amb una 14a. posició general 
de l’equip masculí amb un total 
de 41 equips classificats. Els 
resultats foren:
59e`. Jordi Vidal
60è. Marc Codina
69è. Joan Riera
76è. Daniel Segura
94è. David Sevilla
100è. Josep Martinez

124è. José Rios
153è. Aleix Carbonell
191è. Oscar Torres
230è. Felip Castellano
271è. Josep Malavé
328è. Victor Rios
329è. Toni Mabras
341è. David Estapé
351è. Toni Salanova
356è. Jose Colomar
Per part de l’equip femení:
12a. Eva Ribalta
26a. Susanna Llopart
40a. Clara Ruiz

L’equip del CAI Triatló Petromiralles.

La Penya Blaugrana d’Igualada torna 
a competir en la Lliga de Socis del Barça
ENTITATS / REDACCIÓ

Un any més, la Penya Blaugra-
na d’Igualada participa a la Lliga 
de Socis amb un equip de fut-
bol propi. Fins el dia 15 de juliol 
es disputarà la fase prèvia de 
la competició, que donarà pas 
als vuitens, quarts, semifinal i la 
desitjada final que es disputarà 

al Camp Nou el dissabte 19 de 
juliol.
Enguany el nostre equip el 
formen els següents juga-
dors: Francesc Xavier Planell 
Terron, Jose Maria Pages Ca-
rol, Ramon Garcia Singla, Joan 
Bosch Blanch, Jose Antonio 
Roldan Sanchez, Pau Ricart 
Roca, Alfredo Eirin Seoane, Os-

car Torrents Rodriguez, Jaume 
Gabriel Bisbal, Juan Lozano 
Garcia, Jordi Riba Balcells, Alex 
Busquet Segura, Roger Rosich 
Candela, Angel Mayor Cor-
tes, Oscar Pastor Gasco, Enric 
Asensio Batet, Joan Ramon 
Musarro Bosch, Jordi Asensio 
Escolar, Antoni Sendra Ros i 
Eric Ubals Cazorla.



Cultura
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MÚSICA / LA VEU

Entre el 12 i el 27 de juliol, 
Igualada viurà la 26a edició del 
festival Anòlia Estrella Damm 
que, un any més, tornarà a dur 
a Igualada grups i artistes re-
ferents del panorama musical 
català actual. Josep Miserac-
hs, tinent d’alcalde de Promo-
ció Cultural, destaca precisa-
ment que “aquest és un dels 
festivals musicals d’estiu més 
veterans del nostre país i arri-
ba a aquesta edició amb una 
salut excel·lent, convertit en 
una referència a la Catalunya 
interior”.
L’Anòlia continuarà aquest 
2014 amb el format de dues 
setmanes on, a banda dels 
concerts ja habituals als jar-
dins de La Sala, enguany 
s’afegiran l’Anòlia a la Fàbri-
ca, una proposta gratuïta que 
tindrà lloc al pati de la Iguala-
dina Cotonera amb una clara 
aposta pels intèrprets locals, i 
també l’Anòlia Xics.

Un cartell per a tots els pú-
blics
La programació arrencarà el 
dissabte, 12 de juliol, a les 23h 
a l’avinguda de Catalunya, 
amb els concerts de Germà 
Negre i Txarango, que dona-
ran el tret de sortida al festival 

i, alhora, posaran el punt i final 
a l’European Balloon Festival, 
la competició esportiva de glo-
bus aerostàtics de referència 
a l’Estat espanyol.
El següent cap de setmana, 
arribarà el torn de l’Anòlia a 
la Fàbrica, tres sessions gra-
tuïtes a les 23h a la Igualadi-
na Cotonera, l’antiga factoria 
tèxtil que, des d’aquest any, 
l’Ajuntament està recuperant 
per a activitats culturals a la 
ciutat. 
El dijous, 17 de juliol, torn per 
a la igualadina Ariadna Bonet 
acompanyada de Cels Burgès 
i, tot seguit, Ramon Mirabet. 
L’endemà, 18 de juliol, una al-
tra igualadina, Adriana Munta-
né, just abans de rebre Cesk 
Freixas. I, finalment, el 19 
de juliol, els també anoiencs 
Pribiz, seguits de Renaldo & 
Clara, clouran l’oferta gratuïta 
d’aquesta edició.
L’últim cap de setmana de ju-
liol, l’espectacle es trasllada 
als jardins de la Sala, el Cer-
cle Mercantil de la plaça de 
Cal Font. El dijous, dia 24 a 
les 23h, protagonisme per al 
mestissatge amb Búhos i La 
Troba Kung-Fú a un preu de 5 
euros. L’endemà, a la mateixa 
hora i amb el mateix preu, ca-
rambola rockera amb el barce-

loní Eric Fuentes, el bisbalenc 
Mazoni i els osonencs La Iaia. 
I, per cloure l’oferta nocturna, 
dissabte dia 26, al preu de 8 
euros l’entrada anticipada i 11 
euros a taquilla, Joan Colomo 
i Els Pets, aquests últims en 
plena gira del seu darrer tre-
ball, L’àrea petita.
La cloenda d’aquest any, 
adreçada a un públic infantil i 
familiar, tindrà lloc diumenge, 
27 de juliol a les 19h, també 
als jardins de La Sala i al preu 

La 26a. edició de l’Anòlia porta grups capdavanters a Igualada
Bona música • Els Pets, La Iaia, Joan Colomo, Mazoni, Eric Fuentes, Búhos i La Troba Kung-Fú, entre molts d'altres 
conformen el cartell de l'Anòlia 2014

d’1 euro. Les protagonistes 
del nou Anòlia Xics seran les 
Macedònia.

Venda d’entrades
Les localitats es poden ad-
quirir al portal www.codetic-
kets.com, a la botiga Posa’l 
Disc (Pl. del Rei, 1), a Events 
(c/ Tarragona, 31, baixos) i 
al Punt de Difusió Cultural i 
Turística d’Igualada (c/ Gar-
cia Fossas, 2). A banda dels 
preus per cada nit de concerts 

del Festival Anòlia, es pot ad-
quirir un únic abonament pels 
dies 24, 25 i 26 de juliol que, 
al preu únic de 15 euros, dóna 
accés a les set actuacions 
dels jardins de La Sala.
L’Anòlia l’impulsen l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC), 
compta amb el patrocini d’Es-
trella Damm, el suport de dife-
rents entitats i la direcció mu-
sical del grup Enderrock.

CINEMA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), juntament amb el Pro-
grama de Millora del Barri de 
Sant Agustí, han programat 
durant el mes de juliol un cicle 
de cinema en versió original al 
pati de la Igualadina Cotonera. 
Les sessions tindran lloc els 
dimecres a les 22h i l’entrada 
serà gratuïta.
La primera sessió tindrà lloc 
el dia 2 de juliol, estarà de-
dicat la família Godó, antiga 
propietària de la fàbrica, i es 
projectarà el programa de TV3 
Material sensible. A continua-
ció es podrà veure la primera 
part de la telesèrie Olor de 
colònia, basada en la novel·la 
de l’escriptora Sílvia Alcántara 
i que està ambientada en una 
colònia tèxtil dels anys ‘50. La 
segona part d’Olor de colònia 

es projectarà el següent dime-
cres, el dia 9 de juliol, també a 
les 22 h.
El 16 de juliol es podrà veure 
la pel·lícula francesa Paulette, 
de Jérôme Enrico, en versió 
original subtitulada. En aques-
ta simpàtica comèdia dramà-
tica, Paulette és una jubilada 
de mal caràcter amb pocs re-
cursos econòmics, que un dia 
es troba amb una bossa de 

cànnabis, amb la que decideix 
començar un petit negoci.
Finalment, el dia 23 de juliol 
es projectarà Wadjda, de Hai-
faa Al-Mansour, directora de 
l’Aràbia Saudita que ha dirigit 
aquest film per explicar com 
viuen les dones al seu país a 
través dels ulls d’una nena, la 
Wadjda, que es deleix per te-
nir una bicicleta, un fet mal vist 
a la seva societat.

El pati de la Igualadina Cotonera acollirà al juliol un cicle gratuït 
de cinema en versió original

Josep Miserachs acompanyat dels grups igualadins que tocaran a l’Anòlia
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MÚSICA / LA VEU

Igualada acull des d’ahir di-
jous, 26 de juny, la vuitena 
edició de la Festa del Mestiz-
zatge, una proposta de músi-
ca jove amb grups i intèrprets 
dels instituts i escoles de la 
ciutat. Aquesta és una inicia-
tiva impulsada des del depar-
tament de Joventut de l’Ajun-
tament, amb el suport de La 
Bastida del Rec i organitzada 

pels nois i noies de la Zona 
Jove. Tindrà lloc al local de La 
Bastida, al carrer Creueta, 31, 
i l’entrada serà gratuïta. Ahir 
dijous hi van actuar Dani Díaz, 
So Delad, Hello Lilliput, JoKB i 
Fusti Sexy.
D’altra banda, el divendres i 
dissabte, dies 27 i 28 de juny, 
se celebrarà un altre clàssic 
de la música emergent a Igua-
lada, la novena edició del Cer-

tamen de Música Jove, amb 
grups de la ciutat que com-
petiran davant d’un jurat. Els 
concerts començaran a les 
22h els dos dies i el programa 
d’actuacions serà el següent:
Divendres, 27 de juny
22:00h Primo Zon y los culpa-
bles de todo
22:35h Chotu
23:10h Dani Díaz
23:45h Orquestra Fantasy
00:20h The Scarecrow
00:55h Limboth
01:30h Hugkakke

Dissabte, 28 de juny
22:00h Cristian Pérez
22:35h Frakta
23:10h JoKB
23:45h JMC
00:20h Psychodrome
00:55h Human sorrow
01:30h Anything
Aquests concerts també se 
celebraran al local de La Bas-
tida i tindran l’entrada gratuïta. 
El lliurament de premis està 
previst per les 2h de la mati-
nada de dissabte a diumenge

Igualada acull entre el 26 i el 28 de juny la Festa 
del Mestizzatge i el Certamen de Música Jove

CULTURA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) han formalitzat aquest 
dilluns, 23 de juny, un conve-
ni amb els propietaris de Cal 
Blaiet que contempla la cessió 
d’aquest local per a la celebra-
ció de diferents actes culturals 
a la ciutat. Han estat presents 
en la signatura l’alcalde, Marc 
Castells, el tinent d’alcalde de 
Promoció Cultural, Josep Mi-
serachs, i Alfons Robert, en 
representació de la propietat. 
L’acord serà renovable any a 
any a partir d’aquest 2014.
Cal Blaiet és un històric local 
situat al Passeig de les Ca-
bres, a tocar del Portal d’en 
Vives. Data de finals del segle 
XIX i durant moltes dècades 

va ser l’estable d’una família 
traginera, la família Robert. 
Darrerament ha estat restau-
rat i recuperat pels seus pro-
pietaris, que ara posen a dis-
posició del consistori aquest 
espai singular per a la cele-
bració de propostes culturals 
obertes a la ciutadania.
L’any 2011, ja hi van organit-
zar una exposició al voltant 
dels traginers i del procés de 
transformació del Passeig de 
les Cabres. A l’última edició del 
certamen fotogràfic FineArt, a 
més, l’Ajuntament hi va pro-
gramar una de les seves mos-
tres i, properament, de cara a 
la Festa Major d’enguany, és 
previst que s’hi dugui a terme 
una nova exposició.

Conveni de cessió de l’espai de 
Cal Blaiet per a esdeveniments 
culturals a la ciutat d’Igualada

Josep Miserachs, Marc Castells i Alfons Robert en l’acte de signatura

CULTURA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada, con-
juntament amb les agrupaci-
ons de comerciants Igualada 
Comerç, Associació de Boti-
guers del Nucli Antic, Associ-
ació Nou Centre d’Igualada i 
Associació de Botiguers del 
Mercat de la Masuca, han con-
vocat un concurs de dibuix in-
fantil coincidint amb el proper 
European Balloon Festival. Hi 
col·laboren també La Xarxa 
d’Igualada i l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC).
Hi podran prendre part nens i 
nenes amb edats compreses 
entre els 3 i els 12 anys i la 
temàtica serà Mirem Igualada 
des d’un globus. Cada partici-
pant podrà presentar exclusi-
vament un treball, en format 
DIN-A4, elaborat amb la tèc-
nica que prefereixi (collage, 
retoladors, aquarel·les, etc.) i 
indicant al revers del dibuix el 

nom i els cognoms, l’edat, el 
telèfon i l’E-mail de contacte. 
Cal lliurar els dibuixos abans 
del proper 3 de juliol a l’Ajun-
tament d’Igualada (Plaça de 
l’Ajuntament, 1) o a Ig-nova 
Empresa (Av. Mestre Mon-
taner, 86). Tots els dibuixos 
quedaran exposats entre el 10 
i el 28 de juliol en diferents co-
merços de la ciutat i al mateix 
mercat municipal.
Els criteris a valorar per part 
del jurat seran la creativitat, 
l’originalitat i el grau de vincu-
lació amb l’eix temàtic propo-
sat. Els premis seran un vol 
amb globus per un nen i un 
adult per al guanyador, en-
trades per a set espectacles 
familiars fins a final d’any per 
al segon i, finalment, un lot de 
material escolar i artístic per al 
tercer. Els guanyadors seran 
informats per via telefònica o 
per correu electrònic.

L’Ajuntament i els comerciants 
d’Igualada proposen un concurs 
de dibuix infantil per l’EBF

MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquesta temporada està sent, 
pels Moixiganguers d’Iguala-
da, la temporada del dos de 
set. El castell que tants anys 
els va costar d’aconseguir 
l’han descarregat ja en cinc 
ocasions en el  que va d’any, a 
banda de completar-lo, també, 
en molts assajos. Li tenen la 
mida presa i els  morats volen 
alçar-lo un pis més; o el que 
és el mateix: fer el seu primer 
folre. Per la torre de vuit amb 
folre es requereix d’un ma-
jor nombre de persones, que 
permeti una soca prou sòlida;  
suficient per aguantar el folre 
(d’una trentena de persones 
aproximadament). Ja fa me-
sos que els moixiganguers 
hi treballen, han col·locat els 
quints de la torre de vuit en 
diverses ocasions, però coin-
cidint amb la diada de Cal Ta-
bola (aquest diumenge a les 
12h a la Plaça de Pius XII) han 
preparat un assaig especial. 
Volen col·locar, com a mínim, 
els dosos per poder-la tirar a 
plaça.

Crida a aficionats i a entitats
Per tal d’aconseguir un bon 
nombre de castellers a assaig, 
els Moixiganguers demanen 
a tots els aficionats de la co-
marca i l’entorn, també a an-
tics castellers o a membres 
de la colla que fa anys que no 

participen, que s’apropin als 
assajos d’aquesta setmana 
(dimecres 20h-22h i diven-
dres 22h-00h, a Cal Tabola). 
A totes les persones no cas-
telleres que hi vagin, se’ls re-
servarà un lloc a la pinya de 
l’actuació del diumenge i se’ls 
regalarà una samarreta dels 
Moixiganguers, a banda d’una 
consumició al local, després 
de l’assaig de divendres.
Paral·lelament, totes les en-
titats que tinguin a l’assaig 
i a l’actuació més de deu re-
presentants, entraran en un 
concurs: 150 euros en ma-
terial que necessiti l’entitat, 
per gastar en comerços col-

Els Moixiganguers fan una crida a les entitats de 
la ciutat per preparar el seu primer folre

laboradors de la colla. L’enti-
tat amb més representació, a 
partir de deu persones, serà la 
que s’endurà el premi.
D’aquesta manera, els Moixi-
ganguers conviden a iguala-
dins, anoiencs, aficionats dels 
castells i entitats de la ciutat 
a viure el que consideren “un 
fet històric” com és el d’estre-
nar el primer castell folrat dels 
Moixiganguers.
L’actuació d’aquest diumenge 
a la plaça de Pius XII celebrarà 
el quart aniversari de l’actual 
local dels Moixiganguers, Cal 
Tabola. És a les 12h al costat 
dels Castellers de Lleida i els 
Margeners de Guissona.

Torre de 7 aconseguida aquest any a Esparreguera pels Moixiganguers
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Tal vegada, condicionants genètics al costat 
d’uns inequívocs imperatius dinàstics i familiars 
han de ser suficients a l’hora de trobar, en els 
nostres  dies, una explicació lògica, més o menys 
coherent, que possibiliti de justificar les accions, 
les circumstàncies del comportament i, per ex-
tensió, el destí esbalaïdor i calamitós d’aquesta 
dona. Aquest personatge -per a aquesta ocasió, 
una més de les tantes i tantes que se m’acut de 
segrestar de la silenciada memòria històrica de 
les dones- malgrat els episodis funestos i des-
venturats que van acompanyar-la durant una  
bona part de la seva vida,  va ser alhora una ator-
dida víctima més d’aquelles més desagradoses i 
fatals  contradiccions inherents a la seva pròpia 
casta, la casta de la reialesa. Qualsevol indaga-
ció o consulta a propòsit d’aquest personatge 
dóna tota sort d’inclements arguments per a re-
legar-la en la condició d’un ésser malentranyat, 
o si es vol inhumà; a l’ensems que se n’obté una 
síntesi biogràfica –tot i tractar-se d’una reina- 
d’allò més simplista; una circumstància que l’ha 
deixada inscrita en el passat, sense pena ni glò-
ria.
En el marc d’una ominosa estirp de sang reial, 
des del seu bressol de la capital siciliana, un 
dia del 1327, va néixer aquesta princeseta –no 

CARMEL·LA PLANELL

Joana  I  de  Nàpols 1a. Part

precisament de contes de fades-  que en el 
passeig per  la seva més tendra infantesa no 
podrà evitar de descobrir en el seu propi pro-
genitor, el rei Carles, les maniobres més vils 
i transgressores de la corrupció del poder, 
un poder totalment  clivellat que  només era 
sostingut des dels hàbils filats de la hipocre-
sia d’uns quants maquiavèl.lics negociadors, 
els mateixos que no van parar fins a resol-
dre una històrica crisi d’Estat amb una solu-
ció tan  arbitrària i capciosa com tristament 
insòlita. La solució per a salvar una corona 
d’una llarga i esplendorosa trajectòria havia 
de passar irremeiablement per a contravenir 
–i per què no, violar- la vida d’aquesta cria-
tura: l’hereva i successora única del rei Car-
les, bo i obligant-la –a l’edat de set anys- a 
un pacte matrimonial amb l’hereu de la gran 
Casa reial d’Hongria, una corona estranya i 
llunyana als destins del reialme de  Nàpols. 
Aquest desafortunat compromís matrimonial, 
que va truncar-li l’adolescència i la seva jo-
ventut, de retruc havia de marcar negativa-
ment la manera de fer-se i de ser: l’avenir en 
definitiva, d’aquella innocent i infeliç hereva 
de sang blava. 

Entre nosaltres

TEATRE / LA VEU

Ni més ni menys que tretze 
actors trepitjaran l’escena-
ri del Teatre de l’Aurora en 
aquesta segona setmana del 
Cicle de Teatre Amateur de 
l’Anoia. L’Associació Teatral 
la Llotja de Collbató ens por-
ta un enredat joc de perso-
natges, “una comèdia d’em-
bolics, d’entrades i sortides, 
amb sorpreses i coses ines-
perades, com el seu final. Es 
mostra una galeria de per-
sonatges molt dispars, amb 
valors ben diferents”, com 
explica la directora de l’obra 
Mònica Martinez
Són una família de l’eixample 
de Barcelona, amb el pare di-
vorciat, una parella de joves 
molt enamorats, la futura so-
gra de l’enamorada, la fidel 
minyona, el seu xicot o un 
policia que investiga un pre-
sumpte assassinat. Un entor-
tolligat grup de personalitats 
que ens mostren les seves 
ambicions i que poden sem-
blar el repertori de perso-
natges típics d’un capítol de 
l’Agatha Christie, però aquí 
l’enigma és desxifrar Qui és 
qui?
L’Associació Teatral La For-
ja de Collbató porta 20 anys 
fent teatre entre aficionats, i 
aquest any han escollit l’obra 

Qui és qui? del dramaturg 
mallorquí Artur Fernàndez 
Joseph. “És una comèdia 
blanca, feta sense més rere-
fons que passar-ho bé i trans-
metre la il·lusió pel teatre tal i 
com el vivim nosaltres”, com 
assegura Siscu Planas, el di-
rector de l’Associació.
Fer riure, imaginar possibles 
finals i, sobretot, sorpren-
dre l’espectador quan baixi 
el teló que marca el final de 
l’espectacle, són els pilars 
bàsics on s’aguanta aquesta 
comèdia.

Funcions 
Les representacions de Qui 
és qui? es faran el dissabte 
28 de juny a les 22h i diu-
menge 29 de maig a les 19h. 
Les entrades (10€ i 8€ amb 
els descomptes habituals) 
es poden adquirir per inter-
net 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 prèviament trucant 
al 938050075 exclusivament 
els dijous de 19 a 20 h. Més 
informació a www.teatreau-
rora.cat.

“Qui és qui?” una comèdia d’embolics al 
Cicle de Teatre Amateur de l’Anoia

DANSA / LA VEU

El proper diumenge 29 de 
juny, a dos quarts de 7 de 
la tarda, el teatre municipal 
l’Ateneu d’Igualada acolli-
rà la Mostra de Dansa que 
cada any ofereix l’Associació 
Amics per la Dansa de Fàti-
ma, escola de dansa que diri-
geix la professora de dansa i 
coreògrafa, Dolors López.
Enguany, l’espectacle de 
dansa clausurarà el curs ac-
tual 2013-2014 i contarà amb 
la participació de tot l’alum-
nat del centre. S’oferiran 13 

coreografies d’estils diver-
sos, des del flamenc al ballet, 
passant pel funky, la rumba o 
la salsa, i un muntatge que 
serà el punt final de la festa.
L’entrada és oberta a tots els 
públics i serà a partir de les 
18:30h al teatre municipal 
de l’Ateneu on les ballarines 
i els ballarins, des dels més 
petits als més grans, mos-
traran les seves coreografies 
que han après i han perfecci-
onat al llarg de l’any, mostra 
de la seva evolució i la pas-
sió per la dansa.

Demà dissabte, mostra de 
l’Associació dels Amics de la 
Dansa de Fàtima a l’Ateneu
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MÚSICA / LA VEU

Dimecres al vespre, una ses-
sió de cine-club amb la pro-
jecció de Sita sings the blues 
donava el tret de sortida a 
l’Estival de Jazz d’Igualada, 
que omplirà la ciutat d’activi-
tats vinculades al món del jazz 
fins diumenge.
Entre la programació d’aquest 
any destaca l’espectacle Re-
encuentro con el Güito de Síl-
via Pérez Cruz i Javier Galiana 
acompanyats de Javier Colina 
i de Marc Miralta, que arriba-
rà la nit del dissabte al Teatre 
Ateneu Igualadí. Unes ho-
res abans, al Casino Foment 
Igualadí el jazz es troba amb 
Júlio Cortázar amb una lec-
tura teatralitzada de Rayuela, 
l’obra més important de l’es-
criptor argentí en que el jazz 
hi té un paper protagonista.
Diumenge té lloc la jornada 
més festiva del festival, el Píc-
nic Jazz al Parc de Vallbona 
d’Igualada, una jornada en 
que tota la família gaudeix de 
la música, de l’estiu i de l’ai-
re lliure amb els Doctor Jazz 
Friends i els Gramophone All 

Stars com a plats forts, però 
també donant espai als mú-
sics de casa, que es troben a 
l’escenari del Pícnic Jazz amb 
la Igualada All Stars Jam o 
amb les bandes de les escoles 
de música de la ciutat.
Aquesta nit és el torn d’un al-

Setmana de Jazz a Igualada amb 
l’Estival de Jazz

tre dels plats forts de l’Estival 
d’enguany, la Carta Blanca al 
guitarrista Dani Comas, la pro-
ducció pròpia de l’Estival de 
Jazz d’enguany, que es des-
cobrirà a dos quarts d’onze del 
vespre al Teatre de l’Aurora.

DANSA / LA VEU

Avui divendres, a les 7 de la 
tarda a l’ Ateneu tindrà lloc 
una celebració commemo-
rativa dels 30è aniversari de 
l’aula Escola de Dansa que 
va iniciar les seves activitats 
l’any 1984. En aquesta data, 
la introductora de la dansa a 
Igualada, Irene Miquel, amb 
una colla d’amics amb el seu 
local del Passeig Verdaguer, 
va posar en marxa aquesta 
acadèmia de dansa, on al llarg 
de tots aquests anys han estat 
centenars de noies d’Igualada 
i comarca que han passat per 
les seves dependències prac-
ticant la dansa en les seves 
diferents modalitats.
La primera part estarà dedica-
da a la recuperació i posada 

L’Aula Escola de Dansa celebra 
el 30è aniversari amb “La banda 
sonora de la nostra història”

en escena d’èxits que s’han 
comptabilitzat al llarg de tots 
aquests anys, i la segona a co-
reografies totalment d’estrena, 
amb participació de tot l’alum-
nat actual, per finalitzar amb 
un número final pel qual es 
compta amb la col·laboració 
d’Akords, acadèmia de músi-
ca, amb l’estrena de la “Banda 
sonora de la nostra història” 
amb música de Pol Sánchez, 
lletra de Lys Miró i veus de Lys 
Miró i Carme Planell.
Per aquesta celebració es 
comptarà també amb la col-
laboració de ballarines que 
havien passat per l’Aula i que 
es recuperen per aquest acte 
commemoratiu, recordant 
vells temps.
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Les Serenates d’estiu van dur 
a Igualada dos intèrprets de 
llarga i impressionant trajec-
tòria internacional com són la 
violinista gallega Raquel Cas-
tro i el violista israelià Yuval 
Gotlibovich. Raquel Castro 
s’ha guanyat una reputació 
nacional com una de les mi-
llors pedagogues espanyoles 
actuals, mentre que Yuval 
Gotlibovich sobresurt com un 
dels violistes més demanats 
de la seva generació. Els dos 
són actualment professors 
de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya però atre-
soren en el seu currículum 
col·laboracions amb grans 
orquestres i intèrprets de re-
nom mundial. A tall d’exem-
ple, Gotlibovich pot presu-
mir tranquil·lament en el seu 
currículum d’haver compartit 
música de cambra amb in-
tèrprets tan prestigiosos com 
Menachem Pressler, Natalia 
Gutman o Janos Starker, en-
tre d’altres.
Aquest currículum no va sor-
prendre gens als que vàrem 
assistir al concert que oferi-
ren el passat dissabte 21 de 
juny a l’església del Roser, 
ja que l’excel·lència tècnica i 
interpretativa tant de Raquel 
Castro com de Yuval Gotlibo-

JORDI MARCÉ • Text i foto

Raquel Castro i Yuval Gotlibovich interprenten 
música del s.XX a les Serenates d’estiu

vich va estar a l’alçada. El que 
sí que sorprèn és que una ciu-
tat que es vanagloria de tenir 
un ensenyament excel·lent i un 
batec musical encomiable no 
aconsegueixi que un concert 
amb intèrprets d’aquest nivell 
ompli la sala on es programa. 
Potser Igualada no està acos-
tumada a escoltar concerts 
d’aital nivell interpretatiu i ens 
conformem amb propostes 
més modestes.
Castro i Gotlibovich van oferir 
un programa atípic, amb un 
repertori molt poc freqüent de 
música contemporània del s.xx 
i, també cal dir-ho, una forma-
ció molt poc habitual d’escoltar. 
El concert va combinar obres 
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 
obres a duo com els sorpre-
nents Tres Madrigals de Bo-
huslav Martinu, que van en-
tusiasmar el públic assistent. 
Es va sentir un espectre ric en 
matisos: les influències hispà-
niques i flamenques en l’obra 
de Garcia Abril, el tempera-
ment tranquil de la musica 
sacra en Penderecki i la for-
ça dels ritmes i les melodies 
populars txeques de Martinu. 
El concert va finalitzar amb un 
duet de W.A. Mozart que va 
demostrar la compenetració 
del dos intèrprets a l’hora de 
tocar conjuntament.

MÚSICA / LA VEU

Dissabte vinent, dia 28 de 
juny, a les 9 del vespre, or-
ganitzat per Llegim...? Llibre-
ria, tindrà lloc a l’entranyable 
capelleta de la Mare de Déu 
de Montserrat un recital de 
cançons, “Cançons de vida”, 

del popular cantautor igualadí 
Pere Regordosa. Podrem es-
coltar-hi un repertori ric i vari-
at, integrat per d’una vintena 
de cançons, des de tradicio-
nals catalanes i d’altres paï-
sos, a d’altres de cantautors 
universals (Jacques Brel, Vio-
leta Parra, Georges Moustaki, 

Lluis Llach, Georges Bras-
sens, etc.), i també d’altres 
compostes pel mateix autor. 
Una entranyable vetllada pels 
que vulguin recordar cançons 
d’aquell temps sense data de 
caducitat amb un toc de sim-
patia i entranyabilitat.

Concert a la Capelleta de la Mare de Déu de 
Montserrat

MÚSICA / LA VEU

Excepcional  va ser el concert 
amb que el  Cor Infantil Amics 
de la Unió (Granollers) va 
obrir el passat dissabte dia 14 
de juny el cicle de les III Nits 
Musicals a la Brufaganya. Una 
excel·lent carta de presentació 
dels concerts d’enguany.
La cinquantena de noies i nois 
d’entre 11 i 17 anys que for-
maven el cor van ser capaços 
de captar l’atenció d’un públic 
atent i expectant al màxim per 
assaborir les excel·lents  core-
ografies que anaven desfilant 
davant dels seus ulls, coreo-
grafies que, cal dir-ho, eren 
diferents per a cada cançó, tot 
acompanyat per unes fantàsti-
ques veus, educades com po-
ques, que omplien de música 
tots els racons del santuari de 
Sant Magí.
El director Josep Vila i Jover 
ha aconseguit allò que és 
tan difícil en qualsevol coral 
i més quan està formada de 
gent jove: que tots els cantai-
res creguin en el projecte que 
porten entre mans i que el seu 
compromís amb el grup sigui 
total tan des del punt de vista 
musical com de les relacions 
personals. Sense aquest com-
promís i compenetració és del 
tot impossible aconseguir els 

brillantíssims resultats que 
ens van mostrar. No recordem 
un concert tant sorprenent i 
emotiu com aquest.
Un punt i apart es mereix el 
repertori que van cantar que 
en res s’assembla al que es-
tem habituats. Sí que van co-
mençar  amb alguns temes 
religiosos i populars, alguns 
d’ells del nostre país, però la 
melodia tantes vegades escol-
tada es convertia, amb aque-
lles veus i aquells moviments, 
en una música de la màxima 
actualitat. Com a mostra “La 
dama d’Aragó” cantada amb 
una finesa extrema i deli-
cadíssima que emocionava 
tothom. I és que la tradició, 
amb aquest cor, esdevé mo-
dernitat. La gran majoria de 
cançons però va ser d’autors 
contemporanis: catalans, ja-
ponesos, finesos, anglesos...
No havia vist mai una cosa 
així...!, ¡Quina gran sorpresa!, 
¡Quin concert tan bonic!, eren 
les expressions habituals que 
es podien escoltar a la sortida, 
mentre degustàvem la coca 
amb xocolata desfeta sota la 
mirada atenta de la lluna ple-
na que, aquella nit, envejava 
la nostra sort d’haver pogut 
escoltar i veure aquell excep-
cional concert. 

Excepcional concert del cor 
infantil Amics de la Unió a la 
Brufaganya

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.



El Pergamonmuseum, unes impressions difícils d’oblidar
En una escapada a Berlín, i en el sí de l’anomenada 
Illa dels Museus, no pots passar per alt un recorregut 
d’excepció per un dels més sorprenents museus del 
Món, el Pergamonmuseum. En el seu interior, totes les 
persones amants de l’art clàssic poden gaudir d’un pas-
seig excepcional per la Història de l’Art, i poc s’imaginen 
el fet d’entrar en unes espectaculars sales, construïdes 
segons les mesures d’uns edificis dins d’un altre edifici, 
que és aquest museu.
Per dintre, una disposició de l’espai del tot admirable 
et permet de descobrir alguns dels més preuats tresors 
del Món Antic, amb el període hel.lenístic i la ciutat de 
Pèrgam com a principal referent, a més de Mesopotà-
mia i el Pròxim Orient. D’entre algunes de les obres més 
pregones t’avindràs amb què són inexcusables: L’Altar 
de Zeus de Pèrgam, la Porta del mercat romà de Milet, 
la Porta d’Ishtar de Babilònia; així com les estàtues hel.
lenístiques, el famós Espinari i, fins i tot, part d’una resi-
dència califal. 
L’ingrés triomfal a aquest recinte museístic te’l trobes 
només accedir-hi: és L’Altar de Zeus de Pèrgam. Un en-
trada completa i francament espectacular, a escala real, 
d’aquell Altar, amb les seves impressionants escultures 
d’una batalla entre déus i gegants, que et trasllada a 
aquella ciutat grega d’on va ser recuperat aquell temple.
A la ciutat de Pèrgam, a l’Àsia Menor, L’altar de Zeus ha-
via estat una grandiosa construcció del dies d’Èumenes 
II (segle II abans de Crist) que va ser descoberta amb 
greus danys dinou segles més tard per l’enginyer ale-
many Carl Humann. Les excavacions alemanyes van co-
mençar el 1878 i van durar fins el 1886, i d’acord amb 
l’Estat otomà va resoldre’s que una tercera part de les 
troballes passarien a ser propietat dels arqueòlegs, men-
tre que una quarta part restaria en poder del sultanat. 
Això no obstant, aquests pactes no es van complir en la 
seva totalitat, ja que Constantinoble no veia amb bons 
ulls la conseqüent relació de dependència que s’establia 
amb l’Imperi alemany. Finalment, un important nombre 
de les obres d’art excavades van ser traslladades fins a 
Berlín, amb el pagament d’una costosa xifra per part del 
Ministeri de Cultura germànic; i a l’any 1930 tota la col.

lecció d’escultures i materials arquitectònics va ser ubicats 
en els espais que havien de configurar l’actual Pergamon-
museum.
Aquell edifici sagrat del sud de l’antiga acròpoli de la ciu-
tat de Pèrgam, va ser emplaçat damunt d’un immens ba-
sament, presidit per una amplíssima escalinata. D’antuvi, 
el gran fris esculpit, que descriu la mítica batalla de la Gi-
gantomàquia, formava part del propi pòdium del temple, 
enlloc de l’entaulament segons l’aparença  actual. En una 
secció més elevada hi havia una columnata d’ordre jònic 
dividida en tres cossos, un de central al fons i dos laterals; 
i era la columnata central la que donava l’esquena a un 
pati quadrangular, altrament l’espai de l’altar destinat a les 
ofrenes en honor als déus. 

El gran fris que rodeja tot el pòdium és una excel.lent 
representació d’aquella aferrissada lluita on es narra el 
triomf de Zeus i d’Atenea sobre els gegants enemics; des-
crita amb un gran realisme tant pel que fa a les diferents 
seqüències com al tracte realista de totes les figures. Àd-

huc, els doblecs de les vestimentes, les ondulacions dels 
cabells, al costat d’algunes de les expressions dels déus 
i dels gegants palesen la destresa d’un prodigiós mes-
tre de l’autèntic “barroc” de l’Art hel.lenístic, del qual se’n 
desconeix la identitat.
En un altre orientació, un nou espai a segrestar la teva 
mirada és la monumental Porta del mercat romà de 
Milet, des d’on accedeixes a una altra de les grans joies 
arquitectòniques: la Porta d’Ishtar de Babilònia, una 
sensacional recuperació d’una de les vuit portes de la 
llegendària ciutat de Babilònia, del segle VI abans de 
Crist, que inclou també la reconstrucció de l’anomenada 
Via Processional. Aquesta porta, a l’igual que les mura-
lles de la ciutat, va ser considerada inicialment una de 
les 7 Meravelles del Món Antic gràcies a les seves grans 
dimensions, però sobretot a la seva decoració en què el 
maó vidriat es va utilitzar amb exquisida sobrietat i una 
no menys evident fastuositat. Sobre un fons blau aco-
lorit amb pols de lapislàtzuli, les sèries de lleons, dracs 
i altres feres errants formen unes ordenades composi-
cions, emmarcades per bandes i motius ornamentals de 
gran simplicitat geomètrica i d’un potent cromatisme. 
Seguidament, a través d’aquesta porta, no et serà difícil 
d’endevinar aquella imponent Via Processional, que en-
tre muralles i una filera de lleons, la custodiaven. 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Arquitectures i veïnatges
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MÚSICA / LA VEU

El dilluns 16 de juny, coincidint 
amb la jornada d’acabament 
del curs Coni Torrents Gubia-
nes, directora de la Coral Cors 
Units, anuncià als cantaires 
que deixava per voluntat prò-
pia el seu càrrec, després de 
divuit anys d’activitat. A l’acte 
-que va resultar molt emotiu- 
hi assistí en representació de 
la junta del Casal de la Gent 
Gran, Tomàs Berzosa Rome-
ro.
Torrents va pronunciar unes 
sentides paraules de comiat, 
tot remarcant que la decisió 
presa havia estat difícil per 
l’estima que suposava tants 
anys de dedicació. Feu es-
ment del treball realitzat i de 
la bonica experiència que ha 
significat poder compartir amb 
diverses generacions de can-
taires el conreu del cant coral. 
Justificà la seva decisió en el 
sentit que era del criteri de que 
els càrrecs no s’havien de per-
petuar, i que atès que desprès 
d’una bona feina s’havia con-

solidat un nivell meritori era el 
moment de cedir la batuta a 
un nou director o directora
Coni Torrents va acceptar la 
direcció de Cors Units l’any 
1996 a instàncies de Màrius 
Tomàs Torra, aleshores pre-
sident del Casal, substituint 
a Josep Jordana. En aquests 
anys ha treballat amb els pi-
anistes Joan Ferran, Eduard 
Mora i darrerament amb Isidre 
Solé. La Coral Cors Units del 
Casal de la Gent Gran d’Igua-
lada va néixer l’any 1982, sota 
la direcció de la professora 
Maria del Rio i Montfort, a la 
que substituí Jaume Ferran. 

Coni Torrents deixa després 
de 18 anys, la direcció de la 
Coral Cors Units

EXPOSICIONS / LA VEU

Dijous passat s’inaugurà, a la 
Sala d’exposicions de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
una exposició de les obres 
realitzades pels alumnes del 
curs de “Taller de gravat”, amb 
la presència de la directora 
M. Goretti Bartrolí i de Raquel 
Camacho.
En aquesta exposició es pot 
veure una variada selecció 
dels gravats realitzats en di-
ferents tècniques calcogrà-
fiques, litografia sobre poli-
èster i fotogravat, que s’han 
treballat al llarg d’aquest curs 
monogràfic impartit per la pro-
fessora Raquel Camacho. Els 
treballs han estat realitzats 
sota el tema “Itineraris”, i són 
visions molt personals de dife-
rents rutes, de racons físics, i 
també d’espais emocionals, 
inspirats en la ciutat d’Igua-
lada. Tots ells són el resultat 
d’uns coneixements previs 
apresos a classe sobre les ca-
racterístiques pròpies de les 

diferents tècniques del gravat 
i de les seves possibilitats ex-
pressives.
L’exposició es podrà veure 
fins al dia 27 de juny. El curs 
“Taller de Gravat” forma part 

Inauguració de l’exposició de “Gravats: 
Itineraris d’Igualada” a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps

de l’oferta educativa de mono-
gràfics per a adults que l’Es-
cola ofereix en horari de tarda, 
impartits per professors espe-
cialistes en diferents discipli-
nes artístiques.

El Pergamonmuseum
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DANSA / LA VEU

El passat diumenge dia 15 de 
juny al teatre de l’Ateneu va 
tenir lloc el festival de dansa 
de l’escola ATREZZO dansa 
i arts escèniques, dirigida per 
Mosa Garcia i Anna Garcia. 
Sota el títol “EL MEU ANY...
LES MEVES COSES” ens van 
oferir un autèntic espectacle, 
davant d’un teatre ple de gom 
a gom. La història es desenvo-
lupava sota el fil conductor de 
tres nens,  que s’acomiaden 
de l’estiu i decideixen escriure 
en un diari totes les coses que 
els hi van passant durant l’any. 
A través de diferents estils de 
dansa (clàssica, modern, jazz, 
contemporani i gimnàstica rít-
mica) vàrem anar veient com 
passaven el mesos de l’any i 
en cada un d’ells es realitza-
ven coreografies referents a 
aquests mesos. 
Cal destacar un vestuari excel·
lent, molt elegant i adequat a 

cada coreografia.
Va quedar constància del ni-
vell aconseguit per aquesta 
escola de dansa que any rere 
any mostra la gran evolució 
dels seus alumnes demostrant 
un gran nivell. Ens va oferir  un 
espectacle de gran qualitat  i 
que va sorprendre i emocionar 
a tot el públic assistent que va 
omplir tot el teatre de l’Ateneu. 
Cal felicitar a tot el professo-
rat i molt especialment a les 
directores Mosa Garcia i Anna 
Garcia per la seva tasca en el 
món de la dansa i mostrar·nos 
un cop més l’evolució i qualitat 
ascendent de la tècnica asso-
lida pel seu alumnat.
També alumnes de dansa 
clàssica de diferents nivell de 
l’escola ATREZZO dansa i 
arts escèniques es van exa-
minar dels exàmens oficials 
de la Royal Academy of Dan-
ce (RAD). La RAD és un dels 
sistemes d’estudi de la dansa 

Gran espectacle el festival d’Atrezzo 
Dansa i Arts Escèniques

clàssica homologat arreu del 
món. Va ser fundada el 1920 
al Regne Unit. Cada any es re-
alitzen exàmens de diferents 
nivells. Aquests exàmens són 
realitzats per examinadors 
desplaçats per aquest motiu 
d’arreu del món. Els estudi-
ants de dansa poden així as-
solir els diferents nivells i arri-
bar a un nivell professional. 
És el cinquè any que aquesta 
escola presenta alumnes als 
exàmens de la RAD i sem-
pre han obtingut uns resultats 
brillants amb nota DISTINC-
TION, que equival a un excel·
lent. Les alumnes han desta-
cat com cada any per la seva 
sòlida formació i base tècnica. 
Les notes oficials sortiran a 
principis del mes de juliol.  
Les matricules pel curs 2014·
2015 ja estan obertes, els in-
teressats podeu enviar un mail 
a: atrezzo2008@hotmail.com

MÚSICA / LA VEU

El passat dissabte 21 de juny, 
a la tarda, l’Agrupació Coral 
La Llàntia es va desplaçar a 
La Garriga on va oferir un con-
cert dins la programació de la 
Festa de Corpus, convidada 
per la Societat Coral l’Aliança, 
d’aquella localitat.
Aquesta actuació va ser el de-
but oficial com a director de La 
Llàntia del Sr. Josep Bernadí 
i Casanellas, al que desitgem 
els millors esdeveniments al 
capdavant d’aquesta formació 
igualadina.
Va començar el concert la So-
cietat Coral l’Aliança, que des-
près de l’interpretació de qua-
tre composicions va donar pas 
a l’Agrupació Coral La Llàntia.
El públic que va omplir l’esglé-
sia parroquial de Sant Esteve, 
lloc on es va celebrar el con-
cert, va aplaudir llargament a 

“La Llàntia” que va oferir un 
ampli repertori de les seves 
cançons. Un cop acabat, les 
dues corals van interpretar 
conjuntament “Els Segadors”.
L’Agrupació Coral La Llàntia 
estava acompanyada al piano 
per Mònica Carvajal, i en algu-
na de les peces interpretades 
va estar també acompanyada 
a la guitarra, llaüt i bandúrria 
a mans de Jaume Jürschik, 
Joan Bernadí i Joan Sánchez, 
respectivament.
La Festa de Corpus és la festa 
més popular de La Garriga , 
en què hi participen els ciu-
tadans i entitats de totes les 
condicions i edats. Les festes 
d’enguany van començar el 
divendres dia 13 i van acabar 
el diumenge 22 de juny. Unes 
festes que combinen el caràc-
ter religiós, cultural i popular 
d’aquell municipi vallesà. 

L’Agrupació Coral la Llàntia, 
a les festes de Corpus de la 
Garriga
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BALLET
- Igualada 
Gala de ballet de l’Aula -Escola 
de Dansa, que enguany com-
pleix 30 anys.
Divendres a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA TERRITO·
RI FANTÀSTIC
- Igualada 
Club de lectura per a joves amb 
comentaris sobre el llibre “Terra 
de dracs: la fúria del dimoni”, de 
Guillem Bou Bauzà .
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

CONCERT
- Igualada 
Carta blanca a Dani Comas. 
La producció própia de l’Estival 
de Jazz d’enguany arriba de la 
mà del guitarrista Dani Comas i 
l’espectacle Equilibris.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al 
Teatre de l’Aurora.

9è. FESTIVAL DE MÚSICA 
JOVE D’IGUALADA
- Igualada 
Concurs musical per a grups 
emergents de la ciutat.
Divendres a les 9 del vespre a 
laBastida.

BALLET EN CINEMA
- Capellades 
Projecció de “La viuda alegre” 
del Ballet Nacional del Canadà. 
Enregistrament del 1987.
Divendres a les 8 del vespre a 
la Sala Paper de Música.

7a. RUTA DELS MÚSICS

- Piera 
Els portals i racons més emble-
màtics del barri del Raval acu-
llen la música de 15 agrupaci-
ons de músics pierencs.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al 
barri del Raval.

CONFERÈNCIA DEL MIL·
LENARI
- Calaf 
“La vida del país mil anys en-
rere”. A càrrec del Dr. Josep 
Casulleras
Divendres a 2/4 de 10 del ves-
pre a la sala d’actes municipal.

DISSABTE 28

9è. FESTIVAL DE MÚSICA 
JOVE D’IGUALADA
- Igualada 
Concurs musical per a grups 
emergents de la ciutat.
Dissabte a les 9 del vespre a 
laBastida.

MÚSICA
- Igualada 
Jazz amb Cortázar. 50 anys de
Rayuela. Lectura, audició i de-
bat al voltant de la presència 
del jazz en la novel·la més im-
portant de Julio Cortázar.
Dissabte a les 7 de la tarda al 
Foment.

MÚSICA
- Igualada 
Sílvia Pérez Cruz “Reencuentro 
con el Güito”. Estrena mundial 
de l’espectacle de flamenc-jazz 
de la cantant Silvia Pérez Cruz i 
el pianista Javier Galiana.
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE
- Igualada 
“Qui és qui” a càrrec de l’Asso-
ciació Teatral la Forja, de Co-
llbató, segona obra del cicle de 
Teatre amateur de l’Anoia.
Dissabte a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CINEMA INFANTIL
- El Bruc 
Projecció de la pel.lícula per a 
nens i nenes “Up”.
Dissabte a les 5 de la tarda a la 
sala d’actes de Can Casas.

CINEMA JUVENIL
- El Bruc 
Projecció de la pel.lícula per a 
joves “Big Fish” de Tim Burton.
Dissabte a les 10 del vespre a 
la sala d’actes de Can Casas.

FESTIVAL DE SEVILLANES
- Capellades 
XX Festival de la Csa de anda-
lucia de Capellades amb actua-
ció dels seus quadres i cor.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
a la plaça Verdaguer.

2a. MOSTRA DE GINTONICS
- Capellades 
Demostració de gintònics a 
càrrec de la casa Shweppes i 
votació popular a la millor gine-
bra.
Dissabte a partir de les 8 de la 
tarda al Teatre la Lliga.

DIUMENGE 29

PÍCNIC JAZZ
- Igualada 
La jornada més festiva de l’Es-
tival de Jazz per gaudir-ne amb 

tota la família.
Diumenge a partir de les 12 del 
migdia al Parc de Vallbona.

DANSA
- Igualada 
Mostra de dansa. Associació 
Amics per la Dansa de Fàtima
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE
- Igualada 
“Qui és qui” a càrrec de l’Asso-
ciació Teatral la Forja, de Co-
llbató, segona obra del cicle de 
Teatre amateur de l’Anoia.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

40è. ANIVERSARI DE L’AGRU·
PACIÓ SARDANISTA
- Piera 
Ballada de sardanes i exhibició 
de colles.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
parc del Gall Mullat.

TROBADA DE PUNTAIRES
- Calaf 
Trobada de puntaires organit-
zada per l’associació ARCA.
Diumenge a partir de les 5 de 
la tarda a la plaça dels Arbres.

DILLUNS 30

SETMANA JOVE
- Igualada 
II Festa del Holi Colour, IV 
Jornades de Manga i Anime 
d’Igualada, Festa del 7è aniver-
sari de les Black Storm Legions 
i moltes altres activitats.
Del 30 de juny al 6 de juliol en 

diversos espais de la ciutat.

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a 
l’entorn d’un text filosòfic. en 
aquesta ocasió “El retrat de Do-
rian Grey” d’Oscar Wilde.
Dilluns a les 11 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

DIMARTS 1

DIMECRES 2

CINEMA VO
- Igualada 
Projecció del programa de TV3
Material Sensible:“Godó”
Olor de colònia (1ª part)
Dimecres a les 10 del vespre al 
pati de la Cotonera.

DIJOUS 3

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit totes el 
mateix llibre. “Una lectora poc 
corrent” d’Alan Bennett.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de David Soler & 
Marko Djordjevic. La riquesa 
harmònica i sonora de David 
Soler es fon amb la rítmica po-
tent i balcànica de Marko per 
assolir espais d’una originalitat 
difícil de catalogar.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al Hot 
Blues..

ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS
DIAFRAGMA: FOTO-
GRAFIA I POESIA
Joan Ramell i Gemma Gorga
La connexió entre dos llen-
guatges artístics: Pot la mi-
rada del fotògraf provocar un 
poema? Pot un poema desvet-
llar una fotografia?.
Del 3 al 31 de juliol a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
central 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.

CELS

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

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’Iguala-
da.

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.

FIL DE REMINISCÈNCIES
Poesia de M. Àngels Oliva Tor-

res. Acompanyada amb imat-
ges.
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 Voltes 
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.

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 30 de juliol a l’Espai 
Cívic Centre.

MIQUEL MULA: EL DI-
BUIXANT
Exposició retrospectiva de la 
seva obra.
- Cartells i programes cultu-
rals. La Sala – Sala Municipal 
d’Exposicions
- Disseny industrial i publicitari
L’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova
- Il·lustració humorística i cari-
caturesca
Portal del Llevador
Del 3 al 27 de juliol.

XIP-XAP. 15 CONTES 
D’AIGUA
Una mostra de lectures infan-
tils refrescants per a aquest 
estiu.
Del 3 al 31 de juliol al vestí-
bul de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

Agenda

57
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
27 de juny de 2014Cultura



Estrena a Tous •  Tren de noche a Lisboa

RAMON ROBERT.-

Billie August és un dels grans 
cineastes europeus en actiu. 
Va guanyar l’Oscar a la millor 
peŀlícula de parla no angle-
sa amb Pelle, el conquista-
dor (1988) i dues ocasions 
ha obtingut la Palma d’Or del 
Festival de Cannes, sent es-
pecialment recordat per la 
peŀlícula Las mejores intenci-
ones (1992). Ara, el ja veterà 
cineasta danès ha tornat a la 
primera pàgina de l’actualitat 
amb l’adaptació d’una cone-
guda noveŀla de Pascal Mer-
cier: Tren de noche a Lisboa. 
De fet, August ha retornat a 
la ciutat de Lisboa vint anys 
després de rodar allí una altra 
adaptació literària, La casa de 
los espiritus. 
Tren de noche a Lisboa és un 
thriller extraordinari. Com bé 
diu el títol, es tracta d’un viat-

ge. El viatge d’un home (Je-
remy Irons) que ja no espera 
res de la vida i que, gràcies 
a una trobada completament 
fortuïta, és empès a la realitat 
d’una vida diferent, on troba 
un nou sentit a la seva vida i 
arriba a albirar una mica d’es-
perança en el futur. De fet, la 
peŀlícula tracta sobre l’absurd 
de la condició humana i les 
contradiccions de les natura-
leses humanes. D’acord amb 
el llibre, Bille August ha fet una 
peŀlícula filosòfica en la qual 
reflexiona sobre qüestions 
existencials que ens preocu-
pen a tots.
Tot comença quan un profes-
sor de llatí, Raimond Grego-
rius, troba un dia a Berna, al 
pont de Kirchenfield, a una 
portuguesa que està a punt 
de tirar-se a les aigües del riu 
Aar. Sense pensar-ho, intervé 
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Viatge a Lisboa

i la salva. Més endavant, la 
noia desapareix sense deixar 
més rastre que un impermea-
ble i un llibre d’un autor portu-
guès. Raimond agafa el tren 
per a Lisboa amb el propòsit 
de conèixer el misteriós es-

criptor el llibre, el qual planteja 
les qüestions que des de fa 
anys el turmenten.
La peŀlícula, impulsada per 
productors alemanys i suïs-
sos, compta amb un elenc 
internacional i  extraordinari. 

A més del citat Jeremy Irons, 
hi trobem Jack Huston, Chris-
topher Lee, Mélanie Laurent, 
Charlotte Rampling, Lena 
Olin, Tom Courtenay i Bruno 
Ganz. 

Estrena de la setmana •  El sueño de Elis

RAMON ROBERT.-

James Gray ha escrit el guió 
i ha dirigit la peŀlícula El su-
eño de Elis (The Immigrant). 
Interpretada per Marion Co-
tillard, Joaquin Phoenix, 
Jeremy Renner, Angela Sa-
rafyan i Dylan Hartigan, la 
peŀlícula situa la seva dramà-
tica trama a l’any 1921. Ewa 
i la seva germana Magda 
deixen la seva Polònia natal 
i emigren a Nova York. Quan 
arriben a Ellis Island, a Mag-
da, malalta de tuberculosi, la 
posen en quarantena. Ewa, 
sola i desemparada, cau en 
mans d’un tipus anomenat 

Immigrants
Bruno, un rufià sense escrú-
pols. Per salvar la seva ger-
mana, Ewa està disposada a 
acceptar tots els sacrificis i 
es lliura resignada a la pros-
titució. L’arribada d’Orlando, 
iŀlusionista i cosí de Bruno, 
li retorna la confiança i l’es-
perança d’arribar a dies mi-
llors. Amb el que no compta 
és amb la gelosia de Bruno. 
Presentada en el darrer Fes-
tival de Cinema de Cannes, 
El sueño de Elis ràpidament 
va guanyar-se l’admiració de 
crítics i espectadors. 
Escriuria Keith Uhlich a les 
pagines de Time Out: “L’im-

pacte del vell fet nou, l’as-
soliment d’un miracle, una 
gran peŀlícula que s’alça da-
vant meu, com una iŀlusió, 
com un somni”. En un altre 
publicació, el The New York 
Times, trobem l’opinió del 
crític A.O.Scott: “La peŀlícula 
és seriosa i descaradament 
melodramàtica. Però també 
té una profunditat i una pure-
sa de sentiment que fa que 
altres peŀlícules resultin tími-
des i petites en comparació.” 
No hi dubte, aquest serà un 
dels títols forts d’aquest es-
tiu. 

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

TREN DE NOCHE A LISBOA
Alemanya. Drama. De Bille August. Amb Jeremy Irons, Jack Huston, 
Christopher Lee, Mélanie Laurent, Charlotte Rampling, Lena Olin, 
Tom Courtenay i Bruno Ganz. El professor de llatí, Raimond Gregorius, 
troba un dia a Berna, a una portuguesa que està a punt de tirar-se a les 
aigües del riu Aar. Sense pensar-ho, intervé i la salva. Més tard, la noia 
desapareix sense deixar més rastre que un impermeable i un llibre d´un 
autor portuguès. Raimond agafa el tren per a Lisboa amb el propòsit de 
conèixer el misteriós escriptor el llibre, el qual planteja les qüestions que 
des de fa anys el turmenten.

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

TRANCENDENCE
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

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. 

CAMPANILLA. HADAS Y PIRATAS
Estats Units. Aventures mitològiques. De Renny Harlin. Amb Kellan Lutz, 
Liam McIntyre i Scott Adkins. Quan la incompresa fada Zarina roba la pols 
màgic Blue Pixie de les mans de Pixie Hollow i s’escapa volant per unir-se 
als Pirates de Skull Rock, Campanilla i les seves amigues han embarcar-
se en l’aventura de les seves vides per tornar el pols de fades al lloc 
que pertany. No obstant això, enmig de la recerca de Zarina, el món de 
Campanilla es torna del revés.

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

PERDONA SI TE LLAMO AMOR
Espanya. Romàntica. De Joaquin Llamas. Amb  Jan Cornet, Cristina 
Brondo, Daniele Liotti, Irene Montalà,. Álex, 37 anys, executiu publicitari 
d’èxit, atractiu, intel · ligent i brillant. Anhela aconseguir per fi l’estabilitat 
emocional. Però, és rebutjat per la seva nòvia quan li proposa matrimoni. 
Incapaç d’assumir el cop, sembla que la seva idíl · lica vida comença a 
enfonsar-se. Precisament en aquest moment irromp en el seu camí sense 
previ avís i com un vendaval Niki, estudiant de 17 anys, que no només 
aconsegueix seduir i enamorar a Álex, sinó donar un gir total a la seva 
vida.

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

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 23 SETMANES TANCAT

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

2/HADAS PIRATAS (en català) 
(apta) 
Ds. i Dg: 16:20
2/HADAS PIRATAS 3D (apta) 
Dv i Ds: 18:10
Dg.: 11:40
Dll a Dj.: 17:30
2/NO HAY DOS SIN TRES (12 anys) 
Dv a Dg: 20:00/22:00
Dll a Dj.: 19:20/21:40

3/AL FILO DE LA MAÑANA (12 
anys) 
Dg.: 11:30
3/ DRAGON BALL Z (12 anys)
Ds. i Dg.: 15:50
3/TRANSCENDENCE (12 anys)
Dv a Dg.: 17:50/20:10/22:30
Dll a Dj.: 18:30/21:30

4/HADAS PIRATAS (apta)  
Dv.: 17:45/19:50
Ds.: 15:45/17:45/19:50
Dg.: 12:15/15:45/17:45/19:50
Dll a Dj.: 17:50/19:55
4/8 APRELLIDOS VASCOS (apta) 
Dg. a Dj: 21:50
4/ELYSIUM 
Dv: 22:00
4/AHORA ME VES 
Ds.: 22:00

5/JUNTOS Y REVUELTOS
Dv. i Ds: 17:20/20:00/22:30
Dg.: 11:30/ 17:20/20:00/22:30

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
12 AÑOS DE ESCLAVITUD  (16 
anys) Oscar a la millor pel.lícula
Diumenge: 18:00
TREN DE NOCHE A LISBOA (7 
anys) 
Diumenge: 20:05

Dll a Dj.: 18:30/21:00

6/MALEFICA (apta)
Dv.: 18:35/20/40/22:50
Ds.: 16:30/ 18:35/20/40/22:50
Dg.: 11:40/16:30/ 18:35/20/40/22:50
Dll. a Dj.: 17:30/19:30
6/LAS DOS CARAS DE ENERO 
(12 anys)
Dll a Dj.: 21:30

7/PANCHO (apta)
Dv.: 17:30
Ds.: 15:30/17:30
Dg.: 11:30/15:30/17:30
Dll a Dj.: 18:30
7/LAS DOS CARAS DE ENERO 
(12 anys)  
Dv i Ds.: 19:35/21:45
7/ELYSIUM 
Dg. Dll i Dc.: 20:30
7/ AHORA ME VES
Dm i  Dj.: 20:30

8/ TARZAN (apta)
Ds.: 15:40
Dg.: 11:50/15:40
8/ PERDONA TI TE LLAMO 
AMOR (12 anys)
Dv. a Dg: 17:45/20:15/22:40
Dll a Dj.: 18:15/21:15

CINEMA A L’ANOIA

www.centreangles.com
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA  93 804 45 54

www.centreangles.com
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA  93 804 45 54



60
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
27 de juny de 2014 Espai de fe

Igualada, juny de 2014

        MARIANO MIQUEL i SOLÀ

Mort el dia 14 de juny de 2014 a Igualada,  a l'edat de 82 anys i enterrat a Argençola.

La família  agraïm a  totes les persones que heu estat al nostre costat, donant-nos 
suport en tot el transcurs de la malaltia, també en el tanatori i el dia de l'enterrament.

Moltes gràcies.

Trobarem a faltar el teu somriure....

ESGLÉSIA / LA VEU

La processó del Corpus de la 
Parròquia de la Sagrada Fa-
milia ha omplert,un any més, 
els carrers del voltant de la 
Parròquia del Poble Sec, de 
nens i joves. La recuperada 
processó de l’antiquíssina 
tradicional festa del Corpus 
va contar amb una nombrosa 
participació, amb molt de co-
lor i cants. El Cor parroquial 
de Santa Maria en els cants, 
i l’enbelliment amb flors dels 
carrers i els altars hi van parti-
cipar molts  veïns i famílirs de 

tot Igualada. La Cofraria del 
Barri de Fàtima, el Camí Ne-
ocatecumenal, Guies i Scouts 
d’Europa, el Club Valldaura i 
el Club Isard s’han aplegat al 
voltant de l’Eucaristia en una 
festa que la Parròquia de la 
Sagrada Familia vol consoli-
dar. 
Enguany ha estat presidida 
pel sacerdot igualadí Mn Joan 
Prat, ja que el rector, Mn Jo-
sep Ma Mas, continua con-
valescent a Vic, des d’on ha 
agraït l’entusiasme de la feli-
gresia per la festa.

Festa de Corpus a la Sagrada 
Família

Ha retornat a la casa del Pare, 
el nostre bon amic, Amadeu 
Bosch Bertran, un home de bé, 
un home conseqüent amb les 
seves creences. Una persona 
que, al llarg de la seva vida, in-
tentà viure d’acord amb la seva 
formació cristiana.
Fou un gran amic de Mn. Josep 
Còdol, a qui tenia de confessor 
i director espiritual. Així no és 
estrany que formés part de la 
Fundació Sant Crist d’Iguala-
da, creada i impulsada per l’es-
mentat  i enyorat sacerdot.
La seva amistat venia ja de 
l’època de la Federació de 
Joves Cristians (FJC). L’Ama-
deu formà part activa, també 
de l’Acció Catòlica i col.laborà 
amb l’OAR (Obra Atlético Re-
creativa)
Anà a Roma en ocasió del IV 
Centenari del Sant Crist Iguala-
dí, romiatge del qual recordava 
algunes sucoses anècdotes.

No vaig saber del seu traspàs 
fins llegir-lo en aquestes pà-
gines, cosa que va privar la 
meva assistència al seu co-
miat, celebrat a Santa Maria. 
Va saber-me molt de greu no 
poder-hi estar present. Però no 
faltarà la meva pregària de re-
cordança, tot i que estic plena-
ment convençut, que ha trobat 
ja la seva celestial  recompen-
sa.
Espero que la seva benvolgu-
da esposa, la Júlia Borràs, sa-
brà suportar , amb resignació, 
el tràngol de la seva partença, 
mercès a la seva, també, sòli-
da formació cristiana.
Rebin, ella, els seus fills, néts 
i besnéts i tota la seva famí-
lia el nostre sentit condol, en 
aquests dies de natural dolor 
per la pèrdua d’una persona 
estimada.
Reposi en Pau!

JOSEP ELIAS FARRÉ

En el traspàs de 
l’Amadeu Bosch

ESGLÉSIA / LA VEU

Dissabte vinent, dia 28 de 
juny, les diferents seccions de 
l’Adoració Nocturna de la nos-
tra diòcesi celebren la tradicio-
nal Vetlla d’Espigues, que en-
guany tindrà lloc a la parròquia 
de la Sagrada Família d’Igua-
lada. La vetlla serà presidida 
per Mons. Romà Casanova, 
bisbe de Vic.
Els actes començaran a 2/4 
d’11 de la nit, amb la recepció 
dels adoradors als locals par-
roquials. A les 11 es farà l’en-
trada al temple i la salutació del 
seu rector, Mn. Josep Maria. A 
continuació, celebració ves-
pertina i pregària comunitària 
amb la solemne missa conce-
lebrada. En acabar, processó 
amb el Santíssim i benedicció. 
Els organitzadors preguen a 
les seccions que portin la seva 

bandera i insígnies i recorden 
que se celebrarà la vetlla amb 
el «ritual bilingüe» dels anys 
anteriors.
Per últim, s’adverteix que la 

Vetlla d’Espigues diocesana a Igualada

vetlla serà oberta a tothom. Es 
recomana als adoradors que 
vinguin acompanyats de fami-
liars i amics.



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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

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

Ingredients (4 persones): 

Tartar de salmó
Preparació:

- Salmó
- Alvocat
- Ceba tendra
- Cogombre
- Tàperes
- Mostassa

Es tallen el salmó, cogombre, alvocat,tomàquets, tàperes i la ceba 
en bocins petits.

Un cop tallat s'hi afegeix L'oli d'oliva amb el suc de la llimona, 
mostassa de dijon, salsa perrins, el tabasco i es deixa a la nevera 20 
minuts.
Quan es serveix s’hi posa una mica de sal i pebre segons el gust i es 
col.loca a sobre de les torradetes

- Una llimona
- 2 tomàquets madurs
- Salsa perrins
- Tabasco
- Torradetes de pa
- Oli d'oliva
- Sal i pebre
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 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.

El gourmet
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Contactes

De 8 de la mañana 

a 12h. de la noche

Tel. 602 303 825

Relax  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción
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Comoditat: Pots rebre la teva Veu 
a domicili o al quiosc més proper.

Sortejos: Participa als sortejos exclusius
per als nostres subscriptors.

Targeta del subscriptor: Amb la targeta 
podràs identificar-te i gaudir de molts
descomptes a comerços i promocions 
especials.

Truca’ns al 93 804 24 51
i demana informació.

o entra a  
www.veuanoia.cat 
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Jordi Bertran és un anoienc 
vinculat al món de la pagesia. 
L’alcalde de Copons, exdirector 
general de Desenvolupament 
Rural i exmilitant socialista, es 
dedica a allò que més coneix: 
els bons productes de la terra. 
Especialment els vins i els for-
matges. Pragmàtic i inteŀligent 
-i home de paraula- destria els 
bons productes i els ofereix a 
través de Xerigots al consumi-
dor. És la millor manera d’ajudar 
als bons productors catalans.
Què és Xerigots?.
Després del pas per la política 
he tornat al sector agroalimentari 
coŀlaborant i assessorant dife-
rents empreses del sector. Con-
juntament amb la meva dona 
hem creat Xerigots, dedicat a la 
distribució de formatges de tot el 
món i dels vins catalans.
Formatges del món i vi català?
Disposem de dos-cents cin-
quanta vins que representa 
perfectament tot el territori. Els 
darrers deu anys s’ha millorat 
molt la producció i tenim molta 
capacitat d’exportació. En canvi, 
en formatges a Catalunya no n’hi 
ha prou per a fer una gran oferta 
com volem. 
Estan cuidades les denomina-
cions d’origen?
No sempre. Al pernil més baix 
de gamma en diem “país”. No 

sembla la millor manera de 
vendre un producte.
Què li falta al formatge català?
Consum. Tenim clima, instaŀla-
cions i territoris per fer molt bon 
formatge, però en consumim la 
meitat de la mitjana europea. 
Espero que els propers anys 
serem capaços de generar una 
bona cultura del formatge.
Vostè que coneix bé l’Anoia, 
s’hi fan bons formatges?
A Veciana, la Montse, produeix 
un formatge exceŀlent. El pro-
blema és també la distribució. 
Catalunya té més de quatre 
mil llicències per fer embotits i 
només cent cinquanta per fer 
formatge. A més, són granges 
molt petites i amb poca capacitat 
de producció.  La bona notícia 
és que les grans cadenes d’ali-
mentació estan introduint els 
productes de proximitat.
Que l’Anoia estigui integrada 
en la futura vegueria Penedès, 
ajuda als productes agraris.
Sense cap dubte. El Penedès 
ha suportat millor la crisi econò-
mica, precisament pel pes de la 
seva activitat agrària. A l’Anoia, 
on hi ha més activitat indus-
trial, la crisi es nota molt més. 
Ser Penedès ajuda molt més a 
l’economia agrària de l’Anoia, 
que formar part de la Catalunya 
Central. 
Enyora l’activitat política?

No. Sempre he pensat que la 
dedicació a la política ha de tenir 
un termini de sortida. És impor-
tant tenir clar quan tornaràs a la 
teva vida professional i no eter-
nitzar-te en els càrrecs. 
En la perspectiva del temps, 
penso que vaig estar massa 
temps a l’alcaldia de Copons. 
Amb vuit anys n’hi havia prou. Al 
departament d’Agricultura vaig 
començar amb l’Antoni Siurana 
de qui vaig aprendre molt. Des-
prés d’una etapa apassionant 
com a director general, em va 
costar tornar a la iniciativa pri-
vada perquè cal passar dos anys 
d’incompatibilitat.
Parlem del pas pel PSC. Va 
ser dels primers alcaldes 
socialistes en poble petit.

Aquests dies tothom parla dels 
esforços de l’alcalde de Mont-
bui per demostrar la seva inno-
cència. Intenta no ser el ‘cap 
de turc’ d’una operació de més 
abast. Sembla que es produei-
xen les ‘habituals’ filtracions a la 
premsa, sense que ningú sàpiga 
qui i per què surten aquestes 
informacions que cerquen crear 
l’ambient d’un judici paral.lel. 
Però en el que va publicar el 
País hi ha un apartat ben curiós. 
En el 2010, l’alcalde va visitar 
l’Equador per fer un seguiment 
d’uns projectes i ‘El País’ publica 
“Només aterrar, va contractar un 
avió per anar a las illes Galápa-
gos. També va pagar 120 euros 
per un hotel”. I fa caldo gros 
dient que l’organisme “no entén 
que s’especifiqui que és una 
‘habitació individual’, mentre 
que per les despeses de manu-
tenció del hotel es dedueix que 
hi havia dos comensals”. I és que 
la peça que es buscava cobrar 
era l’altre comensal. Perquè, 
encara que ningú vol confir-
mar-ho sembla ser que es tracta 
de Pere Navarro. Però potser ara 
ja no sigui tan important, perquè 
ja ‘no té càrrec’. Però és que dar-
rere de tantes institucions i orga-
nismes, és molt difícil dir que no 
i no fer servir el pressupost per 
temes diversos. 

El grup de Copons vàrem fer una 
ronda de contactes amb tots els 
partits. Malgrat que érem parti-
daris de tots els colors, els com-
panys varen estar d’acord en 
presentar-nos en llista del PSC. 
Ens varem sentir molt còmodes 
amb Maragall i no tant en èpo-
ques posteriors.
Va ser dels primers de marxar 
del PSC.
Em vaig sentir molt incòmode 
quan es va començar a negar 
el Dret a Decidir. Els resultats 
electorals potser ens donen la 
raó als que n’hem marxat. El 
problema és que hi ha massa 
gent que s’enganxa a la cadira.  
A nivell de l’Anoia també passa. 
En Teo hauria de donar pas a 
persones amb més empenta.
És per coherència que es 
dedica a comercialitzar pro-
ductes agroalimentaris?
Vaig començar en aquest camp 
als vint anys. El projecte actual 
és més especific i també tre-
ballem en la promoció dels 
productes catalans de qualitat. 
Catalunya té un problema de 
distribució claríssim i per tant 
també el té de consum.
Els restaurants catalans ofe-
reixen bon vins?
N’hi ha que tenen una carta 
plena de Rioja i cap vi català. 
Hem de demanar els nostres 
vins perquè són extraordinaris.

4 paraules amb... Jordi Bertran


