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Històric acord comarcal
32 dels 33 alcaldes i 200 entitats de l’Anoia, a favor del Dret a Decidir

Artur Mas, de visita a l'Alta Anoia

P19

Alcaldes i presidents de partits polítics, i representants d’entitats, sindicats i col.lectius, dilluns al vespre a l’Ateneu Igualadí, en un acte de consens inèdit a la comarca. P07

Sant Martí de Tous acull 
el Festival de Llegendes

XXXI ANY

El president de la Generalitat parla, dimecres al matí, amb gent dels Prats de Rei. P26Narració de llegendes a Tous.
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Sant Cristòfol
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Queden onze mesos per a les properes 
eleccions municipals, previstes per la dar-
rera setmana del mes de maig de 2015. A 
aquestes altures, la majoria de partits polí-
tics han endegat la seva maquinària per a 
preparar les diverses candidatures en els 
diferents municipis de l’Anoia. I han comen-
çat a sorgir els problemes, molts més que en 
anteriors ocasions. 
El descrèdit de la política -especialment la 
vinculada amb els esquemes tradicionals- 
està causant dificultats, sobretot en els po-
bles, on prima la proximitat amb els electors. 
Alguns dels que ja hi eren, abandonen can-
sats, també perque l’escassedat de recursos 
econòmics per endegar accions públiques, 
fa molt difícil justificar la pressió fiscal -que 
no ha baixat- a la que tots estem sotmesos. 

I trobar qui vulgui ocupar un espai a la po-
lítica local és cada vegada més complicat. 
Ningú mínimament preparat no vol ser cen-
tre de les mirades sense gairebé res a canvi, 
sobretot si es forma part d’un col.lectiu mal 
vist... Ni les forces polítiques més “de moda” 
tenen fàcil fer llistes convincents a tot arreu, 
i la possibilitat que figures de la “nova políti-
ca” prenguin força a la comarca -com succe-
eix al país amb Podem o ha passat ja en al-
guns municipis amb Veïns amb Veu- ofereix 
molts dubtes i més preguntes que s’hauran 
de respondre. Les coses han canviat. Cal-
drà, doncs, adaptar-s’hi.
Aquest escenari camina al costat d’un con-
sens inèdit a la comarca pel Dret a Decidir, i 
en un període que, passi el que passi, s’en-
devina clau en la història contemporània de 
Catalunya. Observem neguit en alguns col.
lectius, il.lusió en d’altres, però la novetat 
que ho envolta tot comporta una desconei-
xença general en el futur que ens espera, i 
això ajuda molt a entendre moltes actituds 
entre la societat, especialment davant tan 
allau d’avorrides tertúlies dirigides.
La imatge de dilluns al vespre, amb un Ate-
neu Igualadí ple de gom a gom en la rúbrica 
d’un Pacte Comarcal històric, és realment 
excepcional, i, per sort de tots, dibuixa uns 
fonaments de democràcia sòl.lids i garantits 
en la nostra societat civil. Això és el més im-
portant, sobretot veient i escoltant el que ens 
arriba de més enllà de l’Ebre, o fins i tot d’al-
gun país europeu molt proper, com França. 
Però no n’hi ha prou. Calen respostes als in-
terrogants, i també compromisos clars, reals 
i coherents. S’acosten dies molt importants, i 
necessitem saber més per saber decidir.

Onze mesos per a 
les eleccions 
municipals

Constructora de Calaf
L’empresa calafina és ja una de les més importants del sector de 
la construcció a Catalunya, una de les que ha sabut sobreviure 
a una crisi letal i dramàtica per a moltes famílies. Aquests dies 
celebra el seu 50è aniversari amb actes per als seus treballadors 
i també per a la vila de Calaf, quelcom que ha merescut la visita 
del president del país a les seves instal.lacions. Un model d’em-
presa familiar, de créixer sense presses però sense pauses, que 
mereix la nostra felicitació. 

A José Maria Ruiz Mateos, l’empresari de Rumasa, li 
han trobat sis comptes a Suïssa buscant els diners de 
Luís Barcenas, l’ex tresorer del PP. Els dos són uns ex-
perts en fer desaparèixer els diners que ells mai deixen 
de controlar.

Mariano Rajoy, president del govern, curt d’arguments 
per defensar la seva reforma fiscal, va recòrrer a l’in-
sult per rebatre a les preguntes que li feia el socialista 
Marcelino Iglesias. Segurament creu que amb desqua-
lificacions personals es carrega de raó. I s’oblida que 
no està en una taberna i que a les Cambres es parla 
al poble. 

José Ignacio Wert, ministre d’Educació, ha dit que la 
Generalitat haurà de compensar amb 6.057 euros als 
alumnes que vulguin seguir l’ensenyament en castellà. 
A més ha assegurat que anticiparà els diners i que des-
prés els deduirà del diners que ha de donar al govern 
català.  

Emilio Ramos, regidor del PP a Molins de Rei (Baix 
Llobregat), ha cessat com a representant de la ciu-
tat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona després que 
transcendís las seva crida als legionaris a “morir per 
Espanya en contra del separatisme” preguntant també 
si “algú sap quan s’aixeca la veda per caçar els traïdors 
d’Espanya”.

Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, ha asse-
gurat que “una Catalunya fora d’Espanya seria terreny 
adobat per al terrorisme”. Està convençut que “Cata-
lunya seguirà sent Espanya, com a realitat; una altra 
cosa són els sentiments”. I comparteix la tesi del go-
vern “mentre es mantingui el referèndum, no hi ha res 
a parlar amb Artur Mas”.

Ana Botella, alcaldessa de Madrid, ha augmentat de 
nou el deute de Madrid. Ara ja és de 7.100 milions d’eu-
ros.

Francisco Fresneda, ex tresorer del sindicat UGT, va 
ser detingut juntament amb altres persones, per haver 
gestionat factures falses en el que ja es coneix con la 
trama dels cursos de formació. De moment els ha dei-
xat en llibertat amb càrrecs.

Guiomar Todó, portaveu d’Unicef denuncia que un 
27,5% de nens (o sigui 2,3 milions) té risc de caure a 
la pobresa i malgrat això les administracions públiques 

han reduït el 15% dels pressupostos per ajuts a aquest 
col·lectiu.  

El jutge José Castro dona per acabada la instrucció 
del cas Noos. La Infanta Cristina i el seu marit Iñaki 
Urdangarín, continuen imputats. Tant el fiscal com els 
advocats defensors han presentat recursos. Però és 
un pas més per acostar-los a la banqueta dels acu-
sats en el judici oral, amb tot el soroll mediàtic que això 
comporta.

Pedro Horrach, fiscal del cas, va fer un dur al·legat 
contra la interlocutori del jutge. Diu que es va deixar 
portar per la rellevància de la Infanta. I dels arguments 
dels jutge en diu “són tan inconsistents que una lleu 
brisa els ensorra”. Tothom pensa el contrari i creuen 
que el paper del fiscal no ha de ser el dels advocats 
defensors. Al menys és el que fan els altres en la resta 
de casos.

Alberto Ruiz-Gallardón, ministre de Justícia, ha afir-
mat que l’aforament del fins ara monarca, Joan Carles 
I, “no és en el seu benefici sinó en benefici de la dignitat 
d’Espanya”. Però les maneres no ho han estat massa. 

Magdalena Álvarez, ex ministre de Foment, ex conse-
llera d’hisenda del govern andalús i imputada pel cas 
dels ERO amb la fiança més alta que s’ha posat a Es-
panya, ha dimitit del seu càrrec al BEI, però ha dema-
nat als del PP “que li tornin el càrrec quan tot s’acabi”. 
Molts no sabíem que eren de propietat.

Però en aquest país és així. Ramón Alvarez de Mi-
randa, president del Tribunal de Comptes, ha hagut de 
donar explicacions perquè el 20% de la plantilla (més 
d’un centenar de persones) té relacions familiars amb 
algú del mateix centre. Començant pel president. Però 
el més ‘actiu’ és un càrrec d’UGT que hi té la dona, l’ex, 
dos fills i un nebot. I això no és endogàmic. Només que 
la institució emet els seus dictàmens amb 5 anys de 
retard.

Manuel Bustos, era un dels quaranta alcaldes i mem-
bres del comitè executiu de la Federació de Munici-
pis de Catalunya, que podrien haver cobrat dietes de 
manera irregular, a l’haver percebut una quantitat fixa 
i mensual i que podrien tractar-se de sous encoberts. 
Segons la magistrada “respon més a una escala salari-
al que als desplaçaments a realitzar i a la compensació 
als assistents a reunions”.  

El descrèdit de la política -especialment 
la dels esquemes tradicionals- està 
causant dificultats, sobretot en els 

pobles, on prima la proximitat
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Sovint la mateixa paraula que diu una cosa pot dir 
la contrària. Dir: no és de ningú, és el mateix que 
dir: és de tothom. Els qui més ho dominen, són 
els polítics que massa sovint retorçen les parau-
les perque acabin per dir allò que els interessa.
Catalunya ha entrat en un procés constituent, 
que vol dir que es vol constituir en un estat propi, 
en una república independent i, en definitiva, en 
un país lliure de prendre les seves pròpies decisi-
ons i administrar els seus recursos.
Per a fer-ho, però, hi ha qui diu que s’esta des-
constituint l’Estat Espanyol. Aquesta és la seva 
excusa per a oposar-se al procés ja que la des-
constitució d’un pais, està prohibida precísament 
per la Constitució vigent.
El problema és que els dirigents polítics espa-
nyols -tant al govern com a l’oposició- juguen 
amb el llenguatge fins a desconstituir Espanya 
amb la seva ineficàcia i corrupció. Qui està in-
complint la Constitució vigent, és el govern que 
fa lleis en contra de l’ensenyament en català a 
Catalunya, tota vegada que el text constitucional 
obliga a “tots els poders de l’Estat” a protegir les 
llengues pròpies dels territoris autònoms.
El text constitucional vigent diu que “tots els 
espanyols són iguals davant llei”. Estem veient 
aquests dies com es blinda judicialment l’ex Cap 
d’Estat i com la fiscalia defensa la filla de l’ex Mo-
narca. Aquest fet tant xocant -que un fiscal defen-
si- fa que els contribuents paguem el sou -i les 
despeses del càrrec- tant al jutge acusador com 
al fiscal defensor. Esperpèntic. 
La Constitució Espanyola del 1979 consagra el 
dret de vaga i el de manifestació, però en aquest 
moment té més càstig manifestar-se pacíficament 
pel carrer que robar a mans plenes des d’un des-
patx. Son desenes les persones empresonades, 
condemnades o processades, per haver assistit a 
manifestacions legals.... i justes. 
Els que recollien signatures “contra Cataluña” a 
tot l’Estat Espanyol, són els mateixos que acu-
sen als catalans de fer xantantge amb la data i la 
pregunta del 9 de novembre. Aquests mateixos 
són els que volen utilitzar els beneficis del Port 
de Barcelona -el més important de la Mediterrà-
nia- per a invertir-los en els ports deficitaris a tot 
l’Estat, per a fer-li la competència.
Els mateixos dos partits que es varen posar 
d’acord en un cap de setmana de juliol per a mo-
dificar la “Constitución Española” per a donar pri-
oritat als bancs per davant dels ciutadans, són els 
que avui es neguen a qualsevol modificació “del 
sagrado texto constitucional” amb participació del 
poble. Els que diuen que en una consulta sobre 
la indepèndencia de Catalunya “hemos de votar 
todos los españoles”, són als que Espanya no els 
deixa votar sobre Monarquia o República.
Tant me fa que el procés català sigui considerat 
constituent o desconstituent, el que vull és gua-
nyar-lo i constituir un nou país d’Europa.

Procés desconstituent

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Marinka. Marinka era filla de la bruixa Baba 
Yaga. Ella també tenia l’aparença d’una vella horro-
rosa i dolenta. Vivia al bosc, lluny de les comoditats 
del món. Tenia un bastó amb el que podia convertir 
en pedra tot el que volia. I volava d’un lloc a l’altra 
amb la seva escombra. La ‘izbushka’ (la seva casa) 
deien que protegia l’entrada en el món subterrani, 
on el poder de la bruixa és invencible. Allà tots els 
animals l’obeïen.  També era on tocava el ‘guslis’, 
aquell instrument de corda que es considera el més 
antic de Rússia i que utilitzava per  interpretar el so 
dels vents i per emular els laments dels que patei-
xen. La casa de la por, però també de l’esperança 
pels que ja no els en quedava.
Havia resolt el dilema de la joventut i els secret per 
tornar-se jove en pocs segons. Per això les altres 
dones l’envejaven. Entre els seus filtres i coneixe-
ments podia respondre a la raó de l’existència de 
l’ésser humà i era capaç de predir el futur, mirant 
les mans o una bola de vidre. Curaven refredats a 
la distància i podien encomanar ‘el mal d’ulls’. Com 
filla predilecta de Baba Yaga també era coneixedora 
dels secrets de les ‘Aigües de la Vida’ que servien 
per guarir qualsevol malaltia. Inclús tornar a la vida a 
una persona esquarterada. Va ser l’encarregada de 
transmetre els seus sabers a la resta de bruixes. I 
des d’aleshores es transmeten de mare a filla. 
A les bruixes se’ls atribuïen capacitats especials. Es 
creia que estaven en el llindar del món dels mortals i 
els dels esperits. Se les considerava les protectores 
entre els dos mons i hereves dels coneixements de 
a mare Natura. Així se saben les propietats de les 
plantes. Aquelles que servien per curar, matar, ena-
morar, com anticonceptiu o pel que calgués. Però 
aviat se les va relacionar amb el diable. I els seus 
encanteris van deixar de ser ‘naturals’ per quedar 
lligats a la màgia negra. 
Però en moltes ocasions les prevencions contra 
elles eren simplement fruit de la incultura. Els conei-
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xements de persones sàvies eren interpretats com 
mostres de bruixeria pels ignorants i pel poder polític 
i religiós. I atacar-les era una manera d’enfortir el seu 
poder i eliminar a tots els qui els feia nosa. Així en 
molts països d’occident qualsevol persona que era 
acusada de bruixa s’exposava a patir tota mena de 
tortures i acabar cremats a la foguera. Amb l’excusa 
de que si eren innocents es salvarien, se’ls privava 
de tots els seus drets i també de tots els seus bens. 
I es destruïen els seus coneixements i s’esborraven 
les seves idees. Per ser bruixa no calia tenir els ca-
bells esvalotats i grisos, vestir-se amb drapots, tenir 
el nas de ganxo i dents mal posats. Només calia que 
algú els fes una denuncia. I així van ser conside-
rades bruixes moltes persones que no encaixaven 
“en el sistema”. Els jueus, els mossàrabs i els que 
anaven més enllà de la ciència oficialment admesa. 
Així no es salvaren de la crema aquells que desen-
volupaven una ciència mèdica diferent, ni els que fe-
ien alguna curació a la que no hi podien donar una 
explicació. Per condemnar-los era suficient dir que 
les havien propiciat els seus contactes diabòlics.
S’atacava més a les dones perquè era la forma 
de destruir el millor de la societat. També a algun 
bruixot, o científic. Alguns com Servet, van cremar 
a la foguera de la intransigència. Altres com Galileo 
Galilei van claudicar i desdir-se dels seus descobri-
ments. Van ser mlers els que van patir els estralls 
dels poders fàctics. I és que la ciència no és la veri-
tat absoluta. Moltes certeses s’han demostrat errors 
amb el pas del temps. Però els seus defensors en 
poques vegades ho han acceptat. Plató, en la seva 
apologia de Sócrates, havia dit que “només sabia, 
que no sabia res”. I això avui, en una època de tec-
nologia avançada, sembla una estupidesa. Però 
malgrat tot el que se sap, és immensament més gran 
el que no se sap. I els que parlen del que la resta no 
entén, no són necessàriament bruixes ni bruixots. Ni 
són estúpids.  

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

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

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR
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LOTTO 6/49
· Dissabte 28/06/2014

1-3-7-17-40-47
Complementari: 21
Reintegrament: 8

· Dimecres 2/07/2014
2-7-15-25-30-44

Complementari: 8
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 26                  349  
· Divendres 27          636
· Dissabte 28     931
· Diumenge 29          061
· Dilluns 30               866
· Dimarts 1       180
· Dimecres 2      054

ONCE
· Dijous 26              48743
· Divendres 27       17345
· Dissabte 28    43021
· Diumenge 29       74819
· Dilluns 30             50226
· Dimarts 1    12264
· Dimecres 2    88093

· Dijous 26 5-14-17-41-42-49   C: 2  R: 4
· Dissabte 28  15-18-30-39-45-46  C: 41   R: 9

· Diumenge 29   5-8-12-22-46  Núm. clau: 3 

· Dimarts 1   18-22-25-27-39 Estrellas: 5/10

JULIOL
4: Isabel; Laureà; Berta.
5: Filomena; Antoni-Maria; Miquel.
6: Maria Goretti; Isaies; Ròmul.
7: Marçal; Ot; Fermí; Benet.
8: Adrià; Priscil.la; Edgar; Eugeni.
9: Pau; Zenó; Teodoric.
10: Cristòfor; Verònica; Amèlia.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Agraïment a l’Hospital
•• JOSEP M. LLUCIÀ CASTILLO

He estat ingressat durant 18 dies a la 
segona planta de l’Hospital d’Iguala-
da, i volia agrair a tot el personal que 
m’ha atès, la seva professionalitat 
i el bon tracte que he rebut. Moltes 
gràcies a tots. 

Indignat amb l’Infinit
•• JOAN A. MIRANDA

El passat dissabte 21 de Juny van fi-
nalitzar els cursets de natació per a 
nadons al Centre esportiu Infinit de 
la nostra ciutat, alguns nens porten 
al centre dels dels sis mesos i ara ja 
tenen quasi tres anyets. Amb aques-
tes edats qualsevol detall o present 
és molt important per ells i tant nens 
com pares hem finalitzat el curset 
amb una gran decepció per part de 
la direcció del citat centre. 
En anys anteriors, al finalitzar els 
cursets cada nen rebia un diploma, 
si una quadrícula fotocopiada amb 
el seu nom, un misser dibuixet que 
els acreditava que havien aprofitat 
aquelles estones fent xap xap a l’ai-
gua i que rebien amb molta il·lussió. 
La gran sorpresa per a tots va arribar 
al finalitzar l’ultima classe del curset 
quan ells esperaven com a l’any an-
terior el citat diploma i els hi donen 
un foli amb l’horari els preus pel curs 
vinent i una piruleta! 
Amb dos i tres anys son conscients 
de que allà ha passat alguna cosa, 
no és normal que als alumnes grans 
els hi atorguin diploma i a ells no, 
aixó no li deu importar a la direcció 
de l’Infinit que sap perfectament que 
els cursets de nadons ja son més 
cars, 20 euros més per un quart d’ho-
ra menys de classe que amb compa-
rativa als cursets infantils. 
Entenc que el pressupost no deu 
donar per una fotocopia i si per una 
decepció dels més menuts, aixó si, 
els pares ja sabem qui preu i quines 
hores podem disposar la temporada 

vinent per portar a uns nadons de-
cebuts La resposta del centre: l’any 
anterior van donar diploma als na-
dons, es cert, ara ja no, son normes 
d’empresa........ 
El dany als menuts ja esta fet, amb 
lo que han estalviat amb fotocopies 
es poden pagar un aperitiu a la salut 
dels més petits.
  

Canvis al femení del Club 
Bàsquet Igualada
•• SET JUGADORES DEL PRIMER EQUIP

Benvolgudes i benvolguts sòcies, so-
cis i simpatitzants del Club Bàsquet 
Igualada,
Després del comunicat del club so-
bre la renúncia de la plaça a Copa 
Catalunya, tenim la necessitat d’ex-
pressar-nos ja que hem estat vincu-
lades a aquesta entitat durant tota la 
nostra carrera esportiva i no volem 
acabar sense explicar la nostra ver-
sió d’uns fets que es poden interpre-
tar des de punts de vista diferents. 
És totalment cert que 7 de les 10 
components del sènior femení A 
d’aquesta darrera temporada hem 
decidit deixar de formar part del club 
amb el que sempre ens hem sentit 
identificades. 
Tot i així, la nostra decisió s’ha vist 
forçada per diferents circumstancies: 
a 3 de les 7 jugadores, el club en-
cara no s’ha posat en contacte amb 
elles (òbviament, elles volien seguir 
jugant a bàsquet, i ho faran a d’altres 
clubs); a altres 3, mai se’ls ha enga-
nyat, però si que se’ls hi ha ocultat 
informació rellevant de la propera 
temporada que les afectava directa-
ment. A més a més, el tracte rebut 
creiem que no ha estat l’adequat, 
encara que no hem demanat mai un 
tracte prioritari o diferent a la resta 
de jugadors/es. 
Volem deixar clar que la nostra inten-
ció sempre ha estat acabar la nostra 
etapa com a jugadores al club (per la 
gran majoria) de la nostra vida. Ha 

estat una decisió molt complicada  
de prendre, però entenem que és la 
millor donada la situació actual.
D’altra banda, volem aclarir que la 
plaça a la categoria de Primera Ca-
talana no és deguda a la renúncia de 
Copa Catalunya, sinó al gran treball 
realitzat pel Sènior B femení que va 
aconseguir un merescut ascens de 
Segona a Primera. La plaça de Copa 
Catalunya s’ha intercanviat per una 
plaça a Tercera Catalana femenina. 
Ens dol molt que la plaça es perdi 
d’aquesta manera després dels es-
forços que no només nosaltres, sinó 
també, d’altres jugadores que han 
estat vinculades al club, tècnics i 
juntes anteriors, hem fet per arribar i 
mantenir l’equip a la màxima catego-
ria del bàsquet català.
Tot i els fets que han transcorregut 
aquests últims mesos i que moltes de 
nosaltres ja no seguirem vinculades 
al club, volem dir: que sempre serem 

blau Igualada i que estem molt agraï-
des al CBI per tot el que ens ha apor-
tat no només com a jugadores, sinó 
també com a persones.  
Encara que tristament ens ha tocat 
sortir per la porta del darrere de Les 
Comes, estem molt orgulloses de tot 
el viscut, compartit i après en aquest 
pavelló. 
I és per això, per tots els bons mo-
ments viscuts que ens emportem 
i per l’estima que tenim a aquesta 
entitat que desitgem tota la sort del 
món al club i a les persones que en 
formen part. 
Ànims amb aquest nou projecte. 
Atentament, 
Núria Minguet (14 anys al club) 
Vero Júlvez (14 anys al club) 
Laura Icart (14 anys al club) 
Xènia Freixes (13 anys al club)
Élia Vives (13 anys al club) 
Anna Carla Martínez (4 anys al club)
Patricia Català (1 any al club)

Dia 4: JUVÉ/Av. Montserrat, 27
Dia 5: MISERACHS/ Rbla. Nova, 1
Dia 6: BAUSILI/ADZET/ Born 23/Av. Barcelona 9
Dia 7: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 8: MISERACHS/ Rbla. Nova, 1
Dia 9: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 10: CASAS V/ Soledat, 119

cartes al director
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El nou programa de suport al món 
local de la Diputació de Barcelona 
injecta 50 MEUR als municipis

DIVENDRES
4 de juliol de 2014

què la nostra feina és tre-
ballar per l’equilibri territo-
rial amb l’objectiu que els 
serveis públics estiguin a 
l’abast de tothom».
El president considera que 
la Diputació de Barcelona ha 
fet un gran esforç per dotar 
amb el màxim de recursos 
la línia de suport a la presta-
ció de serveis públics locals, 
«perquè volem garantir 
l’autonomia local» tot i que, 
en compliment de la Llei de 
Racionalització i Sostenibi-
litat de les Adminstracions 
Públiques, aquesta només 
pot suposar el 30% del pro-
grama.

La finalitat del nou 
programa és donar 
una resposta ràpida 
i eficaç a les neces-
sitats derivades del 
context de crisi eco-
nòmica  i de la situ-
ació d’insuficiència 
financera en què es 
veuen immersos els 
municipis. 

La Diputació de Barcelona 
ha presentat el nou Progra-
ma de suport a les inversions 
locals, dotat amb 50 MEUR, 
que enguany presta una 
atenció especial als petits 
municipis, corregint a l’alça 
el càlcul de distribució dels 
fons de prestació i posant en 
funcionament un servei d’as-
sessorament i interlocució 
directa.

Pel president de la Diputació 
de Barcelona, Salvador Es-
teve, el programa «vol ser 
una resposta eficaç i ràpi-
da a la insuficiència finan-
cera derivada del context 
de crisi», i que per això es 
desglossa en dues vies: «el 
suport a les inversions fi-
nancerament sostenibles 
-en compliment del que de-
termina la llei estatal- dotat 
amb 35 MEUR, i el suport 
a la prestació adequada de 
serveis públics locals -a 
lliure disposició  dels munici-
pis- amb 15 MEUR». Esteve 
també afirma que «la Dipu-
tació no distingeix entre 
pobles grans ni petits per-

El nou Programa de suport a les inversions locals, presentat a Rupit i Pruit, està dotat amb 50 MEUR
 

Aquest protocol específic 
s’emmarca dins el programa 
de suport a les inversions 
locals, dotat amb 50 MEUR, 
aprovat al juny per la Dipu-
tació de Barcelona. En el 
repartiment de recursos s’ha 
considerat especialment un 
factor de millora per a aquells 
municipis amb població infe-
rior als 1.000 habitants per 
tal de donar compliment a 
la voluntat de la Diputació 
de Barcelona d’enfortir es-
pecíficament l’assistència i 
la cooperació amb els petits 
municipis.

En aquest sentit, Esteve des-
taca que «en l’any de cele-
bració del centenari de la 
constitució de la Mancomu-
nitat de Catalunya, sentim 
com a propis els principis 
que van impulsar la seva 
obra i per això renovem el 
nostre compromís per tre-
ballar activament amb els 
municipis de menor pobla-
ció per garantir que les se-
ves comunitats locals gau-
deixen dels serveis i de les 
condicions adients».

Els municipis 
petits, la prioritat 
de la Diputació 
de Barcelona
Cal tenir en compte que el 
30% dels municipis de la 
demarcació de Barcelona 
no arriben al miler d’habi-
tants i «no disposen de 
recursos tècnics i jurí-
dics suficients», segons 
el president, dificultat que 
s’intenta pal·liar amb la 
posada en funcionament 
d’una «oficina d’atenció 
especial, una finestreta 
única», que «els per-
metrà la interlocució 
i la comunicació amb 
els responsables de les 
polítiques de suport als 

governs locals de les 
quals es poden bene-
ficiar». Afegeix, també, 
que el programa «preveu 
donar suport específic 
als municipis de menor 
població, a través de 
l’aplicació d’un factor 
de correcció a l’alça en 
el càlcul del repartiment 
dels fons de prestació, 
que es basa en distri-
buir 950.000 € entre els 
ens destinataris que 
tinguin una població de 
fins a 1.000 habitants».



06

El passat 17 de juny, el Ple Municipal va apro-
var per àmplia majoria (ERC, CiU, PSC i ICV) 
el Pla Local de Cooperació de l’Ajuntament 
d’Igualada 2014-2018. Un suport (de gairebé 
el 90% dels representants) que reconeix la 
tasca de la Comissió Igualada Solidària per fer 
possible aquest Pla. Com és sabut, Igualada 
Solidària està integrada, a banda dels grups 
amb representació política a l’Ajuntament, per 
totes aquelles ONG amb implantació a la ciu-
tat que treballen en el camp de la cooperació 
i la solidaritat internacional, amb l’objectiu de 
coordinar els esforços de totes les entitats i ad-
ministracions d’Igualada.
L’aprovació d’aquest document té una relle-
vància important en el sentit que situa, una 
vegada més, Igualada com a ciutat de foment 
dels drets humans, de la pau, de la lluita con-
tra les desigualtats i compromesa per un món 
millor. És la continuació d’un fil de més de vint 
anys de polítiques de cooperació a la ciutat, tal 
i com explica la introducció del Pla: “Igualada 
va donar el tret de 
sortida a la coope-
ració internacional 
l’any 1992 quan el 
Ple municipal va 
aprovar el primer 
protocol d’amistat 
amb continguts de 
cooperació; va ser 
amb la comunitat 
Nueva Esperan-
za d’El Salvador. 
Prèviament l’Ajun-
tament havia co-
mençat a mantenir 
contactes amb en-
titats com Setem, 
Justícia i Pau, 
Mans Unides.... 
L’any 1993 l’Ajun-
tament ja va in-
cloure una partida 
de Cooperació a la 
llavors Àrea de Be-
nestar Social amb 
la pretensió d’in-
crementar-la per tal d’apropar-la cada vegada 
més al 0,7%. També es van posar en marxa 
una sèrie d’accions incloses en el Programa de 
Cooperació, com van ser la campanya “Igua-
lada amb Sarajevo”, el suport al programa de 
refugiats bosnians de Creu Roja Anoia i altres 
projectes. Seguint amb la línia encetada, el 12 
de juliol de 1994 es va aprovar en sessió ple-
nària la creació i regulació de la comissió Igua-
lada Solidària”. 
Així, l’aprovació d’aquest Pla, s’escau en els 
vint anys de la creació d’aquesta Comissió. 
Una Comissió que és reflex del compromís 
d’Igualada amb la cooperació i la solidaritat i 
que ha treballat ininterrompudament amb una 
dedicació feta d’acord a uns valors i amb una 
manera d’entendre la societat. Uns valors que 
s’han recollit en el Pla com a eixos transver-
sals: el foment de la pau, la defensa dels drets 
humans i els drets de ciutadania, la promoció 
del desenvolupament local i comunitari, la 
perspectiva de gènere i la sostenibilitat ambi-
ental. Per tant, el Pla no és l’inici d’una nova 
etapa ni el final. En tot cas és la continuació 
que recull el pòsit d’aquestes dues dècades de 
feina en aquest àmbit i que de ben segur ens 
ha fet una ciutat millor. Amb més coneixement, 
amb vincles arreu i amb l’humil aportació en la 
tasca contra les desigualtats. 

Compromís pel 0,7%
JOAN REQUESENS i ROCA

El Pla aprovat no és un document extens. És un 
text amè, estructurat, entenedor, directe i concís. 
És realista però alhora ferm en els continguts. Amb 
l’objectiu de fixar les línies generals i les directrius 
bàsiques en matèria de cooperació pels propers 
anys. Amb la voluntat de millorar la qualitat i l’im-
pacte de les actuacions i, al mateix temps, posar 
a l’abast dels agents que treballen en cooperació i 
solidaritat al municipi i, en general, de la ciutadania, 
una política pública transparent i avaluable.
El Pla estableix com a missió impulsar accions de 
sensibilització i de cooperació al desenvolupament 
de qualitat i amb una voluntat transformadora. Així, 
marca els cinc eixos transversals esmentats anteri-
orment que han d’estar presents en tota intervenció 
de sensibilització i de cooperació al desenvolupa-
ment. També fixa la transversalitat, la transparèn-
cia i la concertació com a principis que regiran les 
actuacions.
El Pla proposa com a línies estratègiques, fomentar 
un canvi de valors i actituds, promoure una coope-
ració al desenvolupament sostenible i transforma-

dora, millorar la comu-
nicació i la incidència 
pública de les actuaci-
ons i millorar la qualitat 
i eficàcia de la coopera-
ció al desenvolupament 
i de l’acció humanitària.
Per tal de destinar els 
recursos a les zones 
més necessitades i tam-
bé a aquelles que amb 
el temps han establert 
un vincle especial amb 
la nostra ciutat, el Pla 
fixa uns criteris que han 
de servir per determinar 
les àrees geogràfiques 
prioritàries d’interven-
ció. Així aposta per ciu-
tats que disposin d’un 
protocol d’amistat amb 
Igualada: la Comunitat 
de Nueva Esperanza 
(El Salvador), de Ma-
hbes (al campament de 
refugiats sahrauís, Tin-

duf) i de Travnik (a Bòsnia). Actualment, Igualada 
continua mantenint una forta relació amb Nueva 
Esperanza i Mahbes. També estableix zones prio-
ritàries les ciutats i municipis dels països i territoris 
més desafavorits, les que disposin d’una contrapart 
local i, finalment les de països i pobles emissors 
d’emigrants. 
És d’interès els sectors prioritaris que el Pla esta-
bleix. Són quatre àmbits que formen part del pro-
jecte de ciutat: educació i infància, dona, inserció 
laboral i salut.
Finalment, amb la voluntat de consolidar les políti-
ques de cooperació municipal i de dotar-les de ma-
jor transparència i predictibilitat, s’estableix el com-
promís d’incrementar progressivament la despesa 
en cooperació fins arribar al 0,7% del pressupost 
municipal en 10 anys. Una xifra simbòlica, fixada fa 
més de 30 anys com a objectiu de l’ONU però que 
encara no hem estat capaços ni d’acostar-nos-hi.
Cal fer un reconeixement i agraïment a tots aquells 
que han fet possible aquest Pla, sobretot als mem-
bres d’Igualada Solidària, a totes les entitats, ONG, 
grups polítics municipals i tots els tècnics que hi 
han dedicat hores, temps i recursos per fer-lo pos-
sible. Som una ciutat solidària, que lluita contra les 
desigualtats i compromesa amb la pau i la convi-
vència. Vetllem perquè això perduri. 
Joan Requesens Roca és regidor 
de Joventut per ERC a Igualada 

A tothom li agrada fer metàfores. Una imatge literària val més que 
pàgines i pàgines de prosa retòrica o, si més no, és més econò-
mica. Metaforitzar sobre la Independència de Catalunya ha esde-
vingut per als espanyols gairebé un clàssic, o una obligació, i ja se 
sap que les obligacions et poden fer descarrilar. 
Una metàfora senzilla,  intel·ligible i intel·ligent, que els sobiranistes 
hem fet servir sovint ha estat la del matrimoni desavingut, de la 
conveniència de la separació entre dues persones quan no s’en-
tenen i es fa difícil conviure de manera associada; un vídeo prota-
gonitzat per una valenciana i un espanyol va tenir un gran èxit a la 
xarxa perquè era clar i pedagògic: allò assenyat, en arribar a l’evi-
dència de la impossibilitat de continuar junts és la separació dels 
components. I, en bona lògica, cal fer una separació tan raonable 
i racional com sigui possible.
Aquests dies el ministre Garcia Margallo  també ha volgut aportar 
una metàfora “de matrimonis” i li ha sortit un bunyol de metàfora, 
digne del Polònia.  “Si jo a vostè el convido a casa, s’hi instal·la i 
diu que vol la meva dona, si més no, n’haurem de parlar... ! I riu, 
i quan Garcia Margallo riu, vol reblar la metàfora, es nota que es 
metaforitza a sobre. Es nota que no sap què diu. Qui fa el paper 
de convidat? Qui està instal·lat on? Què vol dir ser propietari de 
la dona? Quin nivell senyor Margallo!, torni a les seves hipòtesis 
dels espais siderals que acolliran els catalans. L’única metàfora 
que fa  aquests senyor, i segurament no n’és conscient, és la de la 
seva figura quan, en tant que l’home d’Afers exteriors del govern 
espanyol, exerceix bona part de la feina en relació a Catalunya i, 
doncs, als catalans ja ens compta com d’”exteriors”. Gràcies, se-
nyor Margallo.
Tornant a les metàfores. Recordeu que la imatge més recurrent 
dels espanyols contra la nostra independència, com a bons colo-
nitzadors,  ha estat la de la separació d’un membre del cos; Espa-
nya és un cos sencer i Catalunya és una mà o un braç com a molt; 
no som ni el cap, ni una cama: una mà. La lliçó d’anatomia és prou 
contundent, a tots ens esgarrifa l’amputació d’un membre; altra 
cosa és -podem polemitzar els catalans- que perdre una mà pot 
ser una mesura dràstica i necessària per salvar un cos. De la mà 
perduda ja es veurà la capacitat de regeneració que té.  
Als espanyols, tanmateix, no els guanya ningú a metàfores histò-
riques -volent o sense voler- malèvoles per als catalans; ara amb 
l’abdicació del rei Juan Carlos , hi ha qui ha recordat el consell 
del doctor Trueta perquè no posessin mai més el nom de Felip 
a qui hagués de pujar al tron espanyol per no fer “més mal” als 
catalans..., doncs, tassa de Felip VI! I, l’última, la coincidència del 
dia de l’entronització d’aquest Felip de Borbó amb el dia de 1707 
en què l’anterior Felip Borbó va fer cremar Xàtiva, des d’aleshores 
dels socarrats, Són lliçons de memòria refinada que els espanyols 
ens volen regalar, com la de fer coincidir l’entrada de les tropes 
franquistes a Barcelona amb el dia 26 de gener de 1939, “el mateix 
dia que l’any 1641 les tropes catalanes van derrotar els exèrcits 
castellans a la batalla de Montjuïc” (revista Sàpiens, gener 2014) 
quan la Guerra dels Segadors. Metàfora? Revenja!
A Igualada, però, en un dia tan senyalat com és Sant Joan, no 
hi ha cap metàfora que faci ombra a l’arribada de la Flama del 
Canigó. El foc real -substancial- alimenta l’aspiració nacional dels 
Països Catalans. Les imatges i referents són nombrosos: la del 
foc purificador, renovador, la del foc que unifica la nació. Enguany 
a Igualada la potència simbòlica de l’encesa de la Flama encara 
ha estat més gran amb l’esforç sensacional de la colla d’organit-
zadors, amb els heroics portadors de la torxa des del mateix cim 
del Canigó que, aquest any 2014, fa més assequibles els versos 
del poeta.  
  Ja les podeu fer ben altes
  les fogueres aquest any
  cal que brillin lluny i es vegin
  els focs d’aquest Sant Joan.
  Cal que es vegin de València,
  de Ponent i de Llevant...
  i en fareu també en la Serra
  perquè els vegin més enllà...
  i el crit d’una sola llengua
  s’alci dels llocs més distants
  omplint els aires encesos
  d’un clamor de Llibertat!

   Joan Maragall
 

Metàfores de (i contra) 
la Independència

FRANCESC RICART • Membre del’ANC 
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En una mostra de consens 
gens habitual a la comarca, 
dilluns es va produir un acte 
històric a l’Ateneu Igualadí, 
convocat per l’Assemblea Na-
cional Catalana. 32 dels 33 al-
caldes de l’Anoia -tots menys 
el socialista Teo Romero, de 
Sta. Margarida de Montbui- i 
més de 200 entitats van signar 
simbòlicament el Pacte Co-
marcal pel Dret a Decidir el fu-
tur del nostre país en la convo-
catòria del 9 de Novembre. A 
l’acte s’hi van poder veure re-
presentants de partits polítics 
-tots menys PP i Ciutadans-, 
diputats al Parlament, sindi-
cats, empresaris, presidents 
d’entitats culturals i esporti-
ves... A l’acte hi van participar 
l’alcalde de Vic i president de 
l’Associació de Municipis per 
la Independència, Josep Ma-
ria Viladabadal, i el dirigent de 
l’ANC Ferran Civit, un dels ar-
tífex de la Via Catalana de la 
passada Diada.
Civit va remarcar la importàn-
cia de la unitat dels catalans 
per tal que la consulta del 9N 
sigui una realitat, va destacar 
que els protagonistes d’aquest 
procés són, precisament, la 
societat civil, i també va de-
manar als anoiencs que es 
mobilitzin de manera massiva 
el proper Onze de Setembre. 
De la seva banda, Vila d’Aba-
dal va voler destacar la impor-
tància del fet que els diferents 
agents de la comarca hagin 
estat capaços de pactar, i va 
fer èmfasi en què per arribar 
a un pacte es requereix “ge-
nerositat i unitat”.  En aquest 
sentit, va subratllar que la 
unitat d’acció dels diferents 
partits polítics sobiranistes és 
clau per tal que es faci realitat 
la voluntat del poble català.
L’acte, més enllà del contingut 
explícit dels discursos, va ser 
una crida en general a la par-
ticipació i a la democràcia, en 
la que també hi van prendre 
part a l’escenari els represen-

Històric acte a l’Ateneu Igualadí de la societat civil 
de l’Anoia en favor del Dret a Decidir

Alcaldes de l’Anoia, representants dels partits polítics i diputats al Parlament, a l’escenari de l’Ateneu. Fotos: JP

Igualada

32 dels 33 alcaldes 
de la comarca -tots 
menys Teo Romero, 
de Montbui- signen el 
Pacte de l’Anoia pel 
Dret a Decidir en un 
consens inèdit en el 
nostre territori
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Entre el públic hi havia representants d’entitats de tot tipus -més de 200- d’arreu de la comarca.

tants de l’AMI a l’Anoia -l’alcal-
de de Tous, David Alquézar i 
el d’Igualada, Marc Castells- i 
la portaveu de l’ANC a la co-
marca, la carmetana Núria Vi-
nyals. Castells, alentant al pú-
blic a cridar “independència”, 
va dir que “estem davant un 
fet històric pel gran suport que 
ha aconseguit aquest pacte”.

Pacte comarcal
En el pacte comarcal, els qui 
l’han signat  acorden,  primer; 
expressar el seu suport a la 
màxima institució nacional, el 
Parlament de Catalunya, per 
la Declaració de Sobirania del 
Poble de Catalunya que es va 
aprovar per gran majoria el 
23 de gener de 2013, en què 
s’explicita que el poble català 
és subjecte polític i jurídic ple-
nament sobirà, i per tant, ca-
pacitat per decidir lliurement el 
seu futur.   
Segon, fer públic, igualment, 

el suport a l’acord aconse-
guit en el mes de desembre 
de 2013 entre les forces po-
lítiques majoritàries per con-
vocar un referèndum sobre 
el futur de Catalunya el 9 de 
novembre de 2014, així com la 
pregunta corresponent.
I tercer i darrer punt de l’acord; 
adherir-se al Pacte de l’Anoia 
pel Dret de Decidir fent costat 
a la iniciativa compartida per 
un gran nombre d’entitats, as-
sociacions i col•lectius de la 
societat civil de la comarca, 
que té per objectiu essencial 
desenvolupar les condicions 
adequades i consolidar una 
majoria social molt àmplia per 

tal que sigui possible exercir 
democràticament aquell dret 
en la data fixada.
Núria Vinyals va manifestar 
que el pacte continua obert i 

que es continuaran reunint ad-
hesions fins la propera Diada, 
quan es presenti al Parlament. 
Relació completa d’adhesions 
a la propera edició

Marc Castells, Núria Vinyals i David Alquézar, durant l’acte.

Estiu Aula42
INFANTIL-PRIMARIA

TOT EN ANGLÈS
35€/setmana

RECUPERACIONS
ESO-BATXILLERAT

5€/hora
www.aula42.es

93 803 49 46

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

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

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

finquesargent@msn.com
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L’ANC d’Igualada està prepa-
rant un gran acte al pavelló de 
les Comes pel proper 25 de 
juliol amb la presència de Car-
me Forcadell, Muriel Casals i 
el jutge Santiago Vidal.
Des de l’Assemblea han expli-
cat que l’acte servirà per resol-
dre dubtes respecte com seria 
una Catalunya independent. 
D’aquí la presència de la pre-
sidenta de l’Assemblea Na-
cional Catalana, Carme For-
cadell, la d’Òmnium Cultural, 
Muriel Casals, o el jutge San-
tiago Vidal que està redactant 
una Constitució Catalana. 

Comença el ball de noms per conéixer els candidats a ocupar les 21 cadires de l’Ajuntament.

L’ANC prepara un 
gran acte al pavelló 
de les Comes pel 
proper 25 de juliol

Els partits inicien el compte enrere 
cap a les eleccions municipals

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada per la Independèn-
cia està organitzant-se per 
anar en transport col·lectiu a 
la gran concentració convoca-
da per l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) a Barcelona  
l’11 de Setembre, i formar la 
gran lletra “V”. Si voleu venir 
amb l’AT d’Igualada us heu de 
inscriure omplint el formulari  
preparat amb aquesta finali-
tat. Tingueu present que en el 
cas dels autobusos, les places 
són limitades. Els preus d’ana-
da i tornada són els següents: 
autobús: 9 €, tren: 7 €. La re-
serva quedarà confirmada en 
el moment en què es faci el 
pagament. 

Inscripcions fins 14 de juliol
Atesa la gran demanda de 
transport per a aquest esde-
veniment, es veuen obligats 
a tancar les inscripcions el dia 
14 de juliol (inscripció amb el 
pagament corresponent).
Es podrà fer el pagament de 
les places demanades a l’Ate-
neu Igualadí, els dies i hores 
següents:
Divendres 4 de juliol, de 7 a 9
Dissabte 5 de juliol, de 11 a 1
Divendres 11 de juliol, de 7 a 9 
Dissabte 12 de juliol, de 11 a 1
Per qualsevol dubte: 
diada.igualada.anc@gmail.com 

Autocars per assistir 
a la propera Diada 
i formar la V a 
Barcelona

REDACCIÓ / LA VEU

El col.lectiu del Procés Cons-
tituent ha organitzat per demà 
dissabte 5 de juliol un matí de 
debat sobre el municipalisme, 
a l’Ateneu Igualadí, des de 
2/4 de 10 i fins 2/4 de dues. 
Es tracta, diuen els organitza-
dors, de “debatre sobre el mu-
nicipalisme per tal que apor-
tem idees i entre tots fer-nos 
partíceps d’una nova forma 
de fer política. Recordem que 
el nostre Procés és transver-
sal i que hi tenen cabuda les 
diferents posicions polítiques, 
cosa que enriqueix el nostre 
objectiu: establir uns mínims 
consensuats de com ha de ser 
el nostre poble o ciutat, tant en 
continguts, com en formes de 
fer política”. 
En la jornada es volen debatre 
temes com:
I. Economia i Indústria. Em-
prenedoria, formació, compe-
titivitat, comerc, potenciació 
del comerç Km.0, agricultura 
ecològica, limitació de grans 
superfícies, l’atur a la nostra 
ciutat...
II. Territori Sostenible i Medi 
ambient. Parcs eòlics, depura-
dores, abocadors  Noves po-
lítiques per al medi ambient... 
III. Qualitat Democràtica: Nous 
mecanismes de  participació 
ciutadana, pressupostos par-
ticipatius, transparència, límit 
de càrrecs, límit de sou...
IV. Sanitat. Transparència al 
Consorci sanitari.
V. Ensenyament. Gestió de 
les Escoles Municipals.
VI. Coneixement i cultura. 
Festes. Cultura.
VII. Ciutadania, benestar i 
qualitat de vida. immigració, 
laïcitat, jubilats, dependència, 
etc..
A partir del debat volen redac-
tar un Acord Marc Local “per 
tal d’encetar una nova manera 
de fer política a Catalunya, ba-
sada en la participació activa 
de la ciutadania en la política 
municipal dels nostres po-
bles”. El format de la matinal 
serà el següent: 
9:30 Apertura i Presentació
9:45 -12:15  Debats en grups 
dels set punts.
12:30 – 13:30 Plenari i conclu-
sions.

Demà dissabte, 
debat sobre el 
municipalisme del 
Procés Constituent

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Queda poc menys d’un any 
per a les properes eleccions 
municipals, i els partits polítics  
de la ciutat ja han iniciat el 
compte enrere que finalitzarà 
la darrera setmana del mes de 
maig de 2015. En els propers 
comicis gairebé no hi haurà 
cap formació en la que no hi 
hagi sorpreses, si bé hores 
d’ara ja es pot confirmar que, 
en el proper mandat 2015-19, 
hi haurà bastantes cares no-
ves en el nou consistori. En 
alguns casos, però, tot plegat 
depén molt de la situació que 
esdevingui en el país a partir 
del 9 de novembre.

CiU
A les files de Convergència i 
Unió ningú no dubta que Marc 
Castells repetirà com alcal-
dable. Al carrer Capellades 
tenen clar que l’alcalde ha tin-
gut -de moment- un mandat 
tranquil políticament parlant, 
gairebé sense una oposició 
real, i confien en la seva bona 
imatge de proximitat, malgrat 
no comptar tampoc amb ex-
cessives realitzacions al llarg 
dels quatre anys. El que ja no 
està tan clar és què passarà 
amb la resta dels regidors ac-
tuals. És segur que hi haurà 
canvis entre els representants 
d’Unió, i la rumorologia és in-
sistent en el possible adéu de 
l’escena política de l’actual ti-
tular de Promoció Econòmica, 
l’independent Àngels Chacón. 
Però no serà l’únic cas.

ERC
A les files d’Esquerra és on 
veurem un canvi radical. No 
continuen ni Joan Torras -des-
prés de molts anys a l’Ajun-
tament- ni tampoc l’actual 
regidor de Joventut, Joan Re-
quesens. El partit republicà 
porta mesos preparant els 
propers comicis entre la soci-
etat civil de la ciutat, amb un 
equip de gairebé 120 perso-
nes.
L’alcaldable republicà és avui 
una incògnita. L’intenció és fer 
la presentació a la ciutat des-
prés del 9-N, tot presentant 
els 8 primers de la llista, amb 
el clar objectiu d’aconseguir 

aquesta xifra de regidors en 
les properes eleccions muni-
cipals i refermant la seva vo-
luntat de primar l’equip davant 
les individualitats. A Esquerra 
es mostren confiats en que el 
pacte amb CiU a l’Ajuntament, 
malgrat algun soroll recent, 
suposi un valor afegit.
Ara mateix, hi ha una terna 
entre els que podrien encap-
çalar la llista. Un d’ells és un 
conegut economista indepen-
dent, resident al nucli antic de 
Montbui, i els altres dos són 
l’actual diputada igualadina 
al Parlament Alba Vergés i, 
finalment, l’actual alcalde de 
Jorba, però resident a Igua-
lada des de fa bastants anys, 
Josep Maria Palau. La possi-
bilitat que aquest últim -mem-
bre de l’executiva nacional 
que presideix Oriol Junqueras, 
expresident comarcal d’ERC i 
un dels principals artífex de 
l’organització econòmica ac-
tual de l’Ajuntament, del que 
és funcionari- sigui l’alcalda-
ble depén de diversos factors, 
però últimament els rumors 
són molt insistents. També 
podria ser que tots tres “can-
didats” ocupessin els primers 
llocs de la candidatura.

PSC i IC
A les files socialistes regna 
un gèl.lid silenci. A aquestes 
altures no hi ha res decidit, si 
bé tot sembla indicar que serà 
l’actual president local, Jordi 
Riba, qui torni a encapçalar la 
candidatura. El que és del tot 
segur és que no serà amb les 
sigles PSC ben grans i clares, 
sinò sota un paraigües a l’estil 
de l’Entesa per Igualada que 

tants bons resultats va donar-
li a l’exalcalde Jordi Aymamí, 
i a Iniciativa per Catalunya. 
Almenys aquestes eren les in-
tencions fins fa ben poc, però 
el partit socialista és una caixa 
de sorpreses. 
A IC-EuiA la regidora Mont-
serrat Mateu, que  n’és repre-
sentant a l’Ajuntament des de 
fa més d’una dècada, ja ha 
anunciat que no continuarà. 
L’exregidora Conxa Castells 
podria substituïr-la, però això 
no s’ha decidit.

PP, PxC i altres 
possibilitats
A les files del PP, no hi ha res 
de res sobre la taula. L’actu-
al diputat al Parlament, Pere 
Calbó -que superarà l’any vi-
nent més de 20 anys com a 
regidor a l’Ajuntament- no ha 
anunciat cap canvi en les se-
ves intencions. Tot dependrà 
de l’evolució de la política ca-
talana, ja que és molt possible 
que, en la propera legislatura, 
tingui més protagonisme en el 
seu partit a nivell nacional.
A PxC és segur que tornarà 
a presentar-se Robert Her-
nando, secretari general de la 
seva formació a Catalunya. La 
candidatura serà pràcticament 
la mateixa que fa 4 anys.
D’altres candidatures són en-
cara una incògnita. Prén força 
la CUP, però el difícil és trobar 
qui encapçali la llista. Una ver-
sió igualadina de “Veïns amb 
Veu”, que ha tingut èxit a Vi-
lanova del Camí i a Montbui, i 
que prepara el seu desembar-
cament a d’altres municipis de 
l’Anoia, està encara molt a les 
beceroles.

La pressió sobre Teo Romero 
comença a ser asfixiant. Di-
jous passat, en una reunió en 
la que hi van prendre part els 
pesos pesants del socialisme 
comarcal, ja es va plantejar 
que el Primer Secretari del 
PSC Anoia presentés la seva 
dimissió arran de l’imputació 
en el cas del Fons Català de 
Cooperació Local, i tal i com 
marquen els estatuts del 

PSC. Romero, segons diver-
ses fonts, no sembla disposat 
a plegar, malgrat que només 
comptaria amb el suport de 
l’alcalde d’Òdena, Francesc 
Guisado.
La setmana vinent, quan hi 
ha programada una trobada 
del Consell de Federació, po-
drien produir-se sonades di-
missions si Romero no deixa 
el seu càrrec.

Soroll al PSC-Anoia



09
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

4 de juliol de 2014



10
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
4 de juliol de 2014 Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Una possible sortida al con-
flicte obert per l’ocupació del 
Casal Parroquial del passeig 
Verdaguer, convertit en l’Espai 
pels Somnis, podria ser l’ha-
bilitació de l’antiga Torre de 
Cal Badia, a l’avinguda Mont-
serrat, de propietat municipal, 
com a un nou nucli de creació 
d’iniciatives d’entitats juvenils. 
El regidor de Joventut, Joan 
Requesens (ERC), va anunci-
ar-ho així al Consell Municipal 
de Joventut, obrint ara un llarg 
període de debat per a decidir 
els usos i el model de gestió 
en un procés participatiu.
Si bé des de l’Ajuntament s’ha 
volgut separar aquesta inicia-
tiva del conflicte amb l’Espai 
pels Somnis, ningú no dubta 
que no s’entén una cosa sen-
se l’altra. “Aquesta decisió és 
fruit d’un compromís que el 
govern municipal va prendre 
el passat mes de febrer, però 
és cert que aquest va venir 
com a conseqüència del con-
flicte existent amb l’Espai pels 
Somnis”, reconeix Reque-
sens.
Cal Badia serà, doncs, el se-
gon equipament per a joves 
de la ciutat, després de la 
Kaserna, inaugurada ara fa 
onze anys. A més, aquest es-
pai -que actualment es troba 
en estat d’abandó, únicament 
ocupat per la colònia contro-
lada de gats de la ciutat, prop 
d’un centenar- tindrà ben aviat 
un parc públic en el seu entorn, 
ja que els jardins s’obriran a 
tothom com a conseqüència 
de les obres que s’endegaran 
arran de l’obertura, al costat, 
del nou supermercat Aldi.

Punt de trobada per 
a joves i entitats
El regidor  Requesens, explica 
que “el nou espai es concep 
com un punt de trobada per a 
joves i entitats que ha d’esde-
venir un pol de creació artísti-
ca, cultural, associativa, popu-
lar i esportiva”. Vol ser també 
un espai d’intercanvi cultural, 
d’idees i de projectes i, a més, 
un entorn “de generació de 
propostes, de debat al voltant 
de les polítiques de joventut, 
dels models de societat i de la 
construcció del país i de la ciu-
tat; ha de ser una seu d’enti-
tats, d’associacions i de grups 
juvenils, acollint alhora un en-
torn d’estudi i aprenentatge”. 
El proper mes de setembre 
s’iniciarà un procés participa-
tiu obert als joves de la ciutat 
per a determinar els usos i el 
model del gestió d’aquest nou 
equipament. A partir d’aquí, 
durant la propera tardor es 

Dues imatges de la Torre de Cal Badia, a l’avinguda Montserrat.

Dimecres vinent 
comença l’European 
Balloon Festival

Cal Badia, edifici 
municipal, tindrà un 
model de gestió que 
decidiran els 
propis joves en un 
procés participatiu 
que s’iniciarà la 
propera tardor

L’Ajuntament proposa la Torre de Cal Badia 
com a lloc alternatiu a l’Espai pels Somnis

preveu començar les primeres 
tasques per a garantir la segu-
retat de l’immoble i adequar-lo 
a les necessitats que sorgeixin 
d’aquest procés.  
La voluntat, segons Reque-
sens, és “crear un espai en 
base a uns valors com són la 
cooperació, la col·laboració, 
la sostenibilitat i el consum 
responsable, la participació, 
la cohesió social, la respon-
sabilitat, l’actitud vital, la no 
exclusió, la capacitat crítica, 
la solidaritat i l’economia col-
laborativa”. Des d’un principi, 
però, es determina que no si-
gui ni un espai d’oci ni un es-
pai d’ús privatiu. El model de 
gestió haurà de vetllar perquè 
sigui un equipament obert a 
tothom i perquè compleixi amb 
els principis i valors fundacio-
nals de l’espai. També haurà 
de permetre flexibilitat en el 
seu ús, donar responsabilitat 
als usuaris i deixar que tothom 
pugui participar de la gestió.  

Diferents models 
de gestió
El departament de Joventut 
contempla diferents models 
de gestió i un d’aquests po-
dria ser el de la cogestió. En 

aquest cas, les activitats o 
serveis serien gestionats prin-
cipalment pels joves amb el 
suport econòmic de l’Admi-
nistració, amb un organisme 
compartit entre tots dos, en el 
qual es dissenyarien les línies 
i s’avaluaria el funcionament.  
També es valoren altres mo-
dels com la gestió ciutadana. 
En aquest cas, una associació 
sense ànim de lucre i arrelada 
al territori gestionaria l’equipa-
ment amb voluntat de fomen-
tar la participació i transformar 
la comunitat. La titularitat, 
però, seria municipal i el res-
ponsable de la gestió seria 
l’entitat. Existeix la possibilitat, 
tal com explica Requesens, 
de crear una nova entitat de 
joves involucrats en la creació 
de l’espai. El departament de 
Joventut descarta d’entrada, 
però, la gestió municipal direc-
ta o la gestió totalment exter-
na. 
“El que sí que és segur és 
que no hi haurà conserge, ni 
ningú de l’Ajuntament que 
obri o tanqui el local”, deia el 
regidor. “De moment, no tre-
ballem amb que aquest espai 
començi, però, amb el model 
de cogestió, potser més en-

davant”, model que ara ma-
teix és el que identifica l’Espai 
pels Somnis. Segons el regi-
dor, una quarantena d’entitats 
de la ciutat -i col.lectius- po-
drien ser susceptibles de fer 
activitats a Cal Badia. Les 
obres a l’edifici tampoc seran 
importants. “S’adequaran a la 
normativa, és clar, però no re-
quereixen la inversió d’altres 
edificis municipals”, explica 
el regidor d’Urbanisme, Jordi 
Pont.
A la reunió del Consell Munici-
pal de Joventut hi havia repre-
sentants de l’Espai pels Som-
nis, que, segons Requesens, 
van venir “amb ganes de tre-
ballar, crec que les sensacions 
són positives”.
 
Un edifici de 1945
La torre de Cal Badia va ser 
construïda l’any 1.945, té una 
superfície total de 690 m2 i 
consta de quatre plantes: la 
planta baixa de 310 m2, la pri-
mera planta de 206 m2 i dos 
nivells més de 87 m2. Des del 
mes de març de 1.997 l’edifici 
és de propietat municipal. 
Actualment, acull una colònia 
urbana controlada d’un cente-
nar de gats, però el departa-
ment de Sanitat i Salut Pública 
ja gestiona el seu proper tras-
llat a una nova ubicació, que 
encara no s’ha donat a conèi-
xer.  

REDACCIÓ / LA VEU

L’European Balloon Festival 
que se celebrarà la setmana 
que ve a Igualada tindrà més 
presència d’equips internaci-
onals que mai. La inscripció 
a darrera hora d’un equip de 
Finlàndia confirma l’interès 
que el festival igualadí ha sus-
citat entre els pilots de globus 
de diversos països d’arreu del 
món.
Entre la cinquantena de glo-
bus que volaran destaquen 
un equip de Taiwan, que vin-
drà a Igualada acompanyat 
dels principals representants 
polítics del país, i globus pro-
vinents de Turquia, de Tuní-
sia, de Finlàndia, d’Holanda, 
de França, de Mònaco, dos 
globus de Suïssa i tres d’An-
glaterra, a més dels globus 
catalans i espanyols. Des de 
l’organització es valora espe-
cialment aquesta destacada 
presència internacional tenint 
en compte el cost que repre-
senten els desplaçaments en 
temps de dificultats econòmi-
ques.
Aquest any, l’European Ballo-
on Festival se centrarà a di-
fondre l’accessibilitat al món 
dels globus, és per això que 
aplegarà diversos globus amb 
cistella adaptada que perme-
tran accedir-hi en cadira de 
rodes. Un dels convidats que 
s’enlairarà des del camp de 
vol de l’Avinguda Catalunya 
en el vol inaugural del dia 10 
de juliol serà el pilot de motos 
Isidre Esteve, afectat per una 
lesió medul·lar. També s’hi 
sumarà la Fundació Privada 
Àuria (FAP), una entitat igua-
ladina sense ànim de lucre 
que des de fa anys atén a les 
persones amb discapacitat o 
dependència. 
A més de la competició espor-
tiva, el Festival comptarà amb 
l’encesa nocturna de globus 
Night Glow Piromusical, una 
Zona Village destinada a les 
empreses relacionades amb 
el món aeronàutic i una Fun 
Zone que aquest any duplica 
les activitats infantils i tindrà 
xutòmetres, sumo, rocòdroms, 
castells inflables, zorball, rug-
bi, jumping i taller de mala-
bars. 
Més informació a la propera 
edició.
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Els Mossos d’Esquadra han 
detingut, durant els darrers 
mesos, tretze persones re-
lacionades amb dos assalts 
comesos l’any passat en una 
masia d’Estaràs, en la que hi 
residia un matrimoni gran ve-
ïns de Vilanova del Camí.
Els dos fets es van produir en 
una mateixa masia situada a 
la carretera LV-1005, a l’altura 
del punt quilomètric 5’9, dins 
del terme municipal d’Estaràs 
(Segarra).
 Concretament, el primer as-
salt es va cometre la nit del 23 
de febrer de 2013 quan el pro-
pietari de la masia accedia a 
casa seva. Després d’estacio-
nar el vehicle al garatge i quan 
es dirigia a peu fins la masia, 
un home encaputxat el va inti-
midar amb una arma de foc i 
el va colpejar violentament al 
cap. Tot i això, la víctima es 
va desfer de l’agressor i es va 
tancar a l’interior del domicili 
fins l’arribada de la policia.
El segon fet es va produir la 
nit del 17 d’agost de 2013. 
Tres encaputxats, armats 
amb una escopeta retallada, 
un revòlver i una espasa, van 
accedir a la masia i van lligar 
amb brides a tres familiars de 
la víctima. Quan el propieta-
ri va accedir a casa seva, els 
assaltants li van disparar un 
tret al pit. Tot seguit, van fugir 
precipitadament amb una peti-
ta quantitat de diners. La vícti-
ma va resultar ferida greu i va 

A dalt, masia d’Estaràs -prop de la Panadella- on van succeïr els fets. A sota, 
una de les escopetes utilitzada en els fets.

Tretze detinguts a l’Anoia implicats en 
assalts violents en una masia a Estaràs

restar ingressada a l’UCI de la 
Vall d’Hebron.
Arran aquests dos fets es va 
obrir una investigació ja que 
es tenien sòlids indicis que els 
dos fets estaven relacionats.
En una primera fase de la in-
vestigació, realitzada a finals 
de l’any 2013, es va detenir 
10 persones per la seva im-
plicació en els dos robatoris, 
entre les quals hi havia l’exdo-
na de la víctima dels assalts. 
Els detinguts, un dels quals 
va ingressar a la presó, teni-
en edats compreses entre els 
25 i els 40 anys i nacionalitats 
espanyola, dominicana i equa-
toriana.
El passat 17 de juny va con-
cloure la segona fase de la 

investigació amb la detenció 
de tres persones més per la 
seva participació en els fets. 
Els detinguts són tres homes, 
d’entre 29 i 33 anys d’edat, 
de nacionalitat equatoriana, 
colombiana i República Do-
minicana, i veïns d’Igualada i 
Capellades.
De la investigació es desprèn 
que en els dos casos l’exdo-
na de la víctima va contactar 
amb cercles delinqüencials de 
l’Anoia per tal de cometre els 
robatoris a la masia.
La investigació continua ober-
ta i no es descarta alguna de-
tenció més relacionada amb 
els fets.

El proper Dimarts de Diàleg, 
dedicat als diputats al Parlament
REDACCIÓ / LA VEU

El debat-tertúlia de DdD (Di-
marts de Diàlegs) per aquest 
mes de juliol ja s’anuncia. Es 
farà el dimarts que ve 8 de juli-
ol, a les 8 del vespre, a la Sala 
de Socis de l’Ateneu Igualadí 
sota el títol: “Què fan els dipu-
tats d’Igualada al Parlament?”. 
En un sistema polític on els di-
putats no s’escullen per territo-
ris, sinó que formen part d’una 
llista electoral tancada, DdD 
vol saber quin marge tenen a 
l’hora portar la veu de la seva 
ciutat o comarca a la cambra. 
També s’analitzarà el sistema 
polític de Catalunya, si per-
met representativitat territorial 
i comparar-lo amb els d’altres 
països, en un moment en el 
qual sembla que podria haver-
hi l’impuls definitiu d’una llei 
electoral pròpia. També es vol 
conèixer quin és el dia a dia 
dels diputats igualadins i si el 
territori els utilitza com a inter-
locutors.
L’encarregat d’obrir la reflexió 
serà un dels experts amb més 
renom a Catalunya i que més 
coneix els sistemes polítics i 
electorals com és el degà de 
la Facultat de Ciències Po-

REDACCIÓ / LA VEU

Els Serveis Territorials d’Ense-
nyament a la Catalunya Cen-
tral i la Cambra de Comerç de 
Barcelona han impulsat una 
col·laboració amb 15 empre-
ses de diversos sectors de la 
indústria de la transformació, 
per promoure i desenvolu-
par, amb formació dual, el ci-
cle formatiu de grau mitjà de 
Manteniment electromecànic 
a l’Institut Milà i Fontanals 
d’Igualada. 
El centre educatiu anoienc 
compta amb 15 places per 
aquests estudis de formació 
professional en règim dual. 
Organitzats en un grup, els 
estudiants rebran durant dos 
cursos acadèmics una forma-
ció de 2.000 hores. D’aquest 
total, aproximadament el 33% 
de la durada del cicle (660 ho-
res) tindrà lloc a l’empresa, o 
bé com a formació en el cen-
tre de treball (350 hores) o bé 
com a activitat regulada mit-
jançant un contracte per a la 
formació i l’aprenentatge, un 
contracte a temps parcial amb 
vinculació formativa o qualse-
vol altra modalitat. Les empre-
ses col·laboradores –de diver-
sos àmbits-, participaran en la 
formació i la inserció laboral 
dels alumnes durant el segon 

IES Milà i Fontanals, un dels més importants de Catalunya en Formació Professional.

Quinze empreses de la comarca 
s’impliquen en la DP Dual a l’IES Milà

curs d’aquest itinerari de la 
Formació Professional Dual 
(FP Dual) que es començarà 
a impartir al setembre. 
Fruit de la col·laboració en 
l’impuls de la FP Dual amb el 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat, la Cam-
bra de Comerç va iniciar fa 9 
mesos una campanya infor-
mativa arreu de la seva de-
marcació amb empresaris de 
diferents sectors econòmics, 
interessats en conèixer els 
mecanismes d’aplicació de 
l’FP Dual. Durant les troba-
des, s’ha facilitat informació 
sobre les premisses bàsiques 
de la implantació de l’FP Dual 
a les organitzacions, fent es-
pecial èmfasi en la preparació 
i l’acompanyament necessaris 
per tal d’acollir-se a aquesta 
modalitat de formació, compa-

tible amb els sistemes tradici-
onals de formació en l’entorn 
professional.
Amb l’FP dual s’adapta la for-
mació a les necessitats de les 
empreses mitjançant la seva 
implicació en la formació de 
l’alumne i de la col·laboració 
amb el centre de formació. 
La vinculació de l’alumne a 
l’empresa té lloc mitjançant 
una beca de formació o un 
contracte per a la formació. 
Els aprenentatges adquirits 
durant l’estada de l’alumne 
a l’empresa són reconeguts 
acadèmicament pel centre. 
El suport a les empreses que 
participen a l’FP dual és una 
de les funcions que preveu la 
futura Llei de Cambres espa-
nyola, d’acord amb el projecte 
aprovat al juliol pel Consell de 
Ministres.

lítiques i de Sociologia de la 
UAB, Joan Botella, a través 
d’un diàleg-entrevista que li 
farà el coordinador de DdD, 
Jordi Cuadras.
Durant els primers 15 minuts 
del debat-tertúlia, Botella ex-
plicarà les claus del sistema 
polític i electoral de Catalunya, 
el compararà amb el d’altres 
països i posarà damunt de 
la taula quin és el paper dels 
diputats en aquest engrenat-
ge, tot prestant una especial 
atenció en la representetivitat 
territorial que permet o no. 
Una vegaga conegut el fons 
de la qüestió, es passarà a 
analitzar el tema en clau igua-
ladina amb les intervencions 
dels convidats de la “Fila 0” 
que són els diputats i exdipu-
tats igualadins que han estat 
al Parlament des de la recu-
peració de la democràcia. En 
aquest sentit, hi haurà Marina 
Llansana, Antoni Dalmau, Ra-
mon Mir i Ramon Tomàs i els 
actuals diputats Maria Senser-
rich, Alba Vergés i Pere Calbó. 
Pel que fa a Flora Sanabra, 
no podrà ser-hi per qüestions 
d’agenda. A tots ells s’hi su-
marà el públic.

DE L’ANOIA

Col.labora: 
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La darrera setmana de juny va 
finalitzar una nova edició del 
curs de l’Aula d’Alfabetització 
en Català, adreçat a persones 
immigrades que, o bé no estan 
alfabetitzades en la seva llen-
gua o bé desconeixen l’alfabet 
llatí. La iniciativa està organit-
zada pel servei d’Atenció a la 
Nova Ciutadania de l’Ajunta-
ment d’Igualada, va arrencar 
al mes de setembre del 2013 
i ha tingut una durada de 100 
hores lectives. 
Tant la mesura 34 del Pacte 
Nacional per a la Immigra-
ció com l’article 9 de la Llei 
d’Acollida de les Persones 
Immigrades i les Retornades a  
Catalunya aposten per oferir 
una formació en competènci-
es lingüístiques bàsiques a les 
persones immigrades d’origen 
estranger. 
Durant el present curs, han 
passat per aquesta aula 32 
persones, 21 de les quals han 
obtingut el certificat de les 100 
hores de classe. Han cursat 
un total de tres hores setma-
nals, de les quals una l’han 
passat a l’aula d’informàtica 
familiaritzant-se també amb 
les noves tecnologies.  
De cara al proper curs, l’ob-
jectiu és continuar amb l’Aula 
d’Alfabetització en Català i po-
der oferir un segon nivell per 
alumnes més avançats però 
que encara no tenen el nivell 
necessari per assistir als cur-
sos del Consorci de Normalit-

Alguns dels participants en el curs de català.

Una trentena d’immigrants aprenen 
català en un nou curs municipal

zació Lingüística. 
D’altra banda, els cursos de 
llengua i coneixement de l’en-
torn que imparteix Creu Roja 
Anoia,  van començar al  pas-
sat mes d’octubre i han fina-
litzat els dies 17 i 18 de juny 
amb el repartiment dels diplo-
mes,  així com una festa d’aco-
miadament amb degustacions 
gastronòmiques dels diferents 
països i una visita al Museu de 
la Pell d’Igualada a l’antiga fà-
brica de Cal Granotes. 
Aquests cursos suposen pels 
alumnes l’aprenentatge d’una 
llengua que  ajudarà a les per-
sones nouvingudes al nostre 
país, a desenvolupar-se en la 
seva vida quotidiana.
Un any més Creu Roja Ano-
ia, vol agrair la implicació de-
sinteressada dels professors 
amb aquesta tasca a la que hi 
han dedicat moltes hores de 
la seva vida, i també a l’Ajun-

tament d’Igualada per facilitar 
la visita al Museu. El nou curs 
s’iniciarà al mes d’octubre i les 
inscripcions a partir del 14 de 
setembre. 
També els dos esplai de Creu 
Roja Anoia han posat fi al curs 
2013-2014. Com a comiat, el 
dissabte 31 de maig van rea-
litzar una sortida conjunta al 
Centre d’Apropament a la Na-
tura de Navàs, on van poder 
conèixer i tocar diferents tipus 
d’animals i també gaudir d’una 
jornada a l’aire lliure.
Dues setmanes després,  l’Es-
plai de Piera va portar a terme 
la festa final amb un berenar 
per tots els nens, nenes i mo-
nitors que el formen. Per la 
seva part, l’Esplai de Vilanova 
del Camí va obrir les seves 
portes als pares i els va con-
vidar a visualitzar el vídeo i les 
fotografies que s’havien fet al 
llarg del curs.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament d’Igua-
lada modifica el seu horari als 
mesos d’estiu. Durant el juliol 
i l’agost l’atenció al públic es 
durà a terme de dilluns a di-

vendres de 8 a 14h, mentre 
que l’horari de caixa serà de 8 
a 13:30h. De l’1 al 15 de se-
tembre aquest horari passarà 
a ser de 8 a 15h en el cas de 
l’OAC i de 8 a 14:30 en el cas 
de caixa.  

Horaris d’estiu a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana 

REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal va apro-
var renovar el conveni amb 
la Generalitat de Catalunya 
per continuar oferint, aquest 
2014, la Borsa d’Habitatge per 
al Lloguer Social. Aquest ser-
vei ofereix pisos de lloguer a 
preus inferiors als del mercat 
lliure. Així es facilita l’accés a 
l’habitatge a col·lectius amb 
més dificultats, com ara les 
persones amb menys ingres-
sos i els joves, i baixa el nom-
bre de pisos buits. 
El Consell fa de mediador en-
tre els propietaris i els lloga-
ters. L’ens ofereix a les dues 
parts importants garanties per 
establir relació de confiança. 
Per mitjà del conveni, l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalu-
nya de la Generalitat atorgarà 
al Consell un màxim de 37.550 
euros -en funció del volum 
d’activitat- per al funciona-
ment de la Borsa d’Habitatge 
per al Lloguer Social aquest 
2014. En el que portem d’any 
ja s’han formalitzat 15 contrac-
tes, i s’han atès més de 100 
consultes. L’any passat es va 

tancar amb 30 contractes for-
malitzats, i es van fer gairebé 
300 atencions. 
Aquest és un servei gratu-
ït, que comporta importants 
avantatges per a propietaris 
i llogaters. A tots dos els ofe-
reix assessorament, la forma-
lització del contracte i la seva 
tramitació. A més, els llogaters 
es beneficien d’un preu inferi-
or al del mercat lliure, poden 
accedir a un habitatge que 
compleix les condicions d’ha-
bitabilitat amb tota garantia, i 
només han de dipositar les fi-
ances estrictament obligatòri-
es. Els propietaris veuen com-
pensada la rebaixa en el preu 
amb la garantia de cobrament 
del lloguer, la selecció dels fu-
turs llogaters, una asseguran-
ça multirisc gratuïta i una altra 
assegurança, també gratuïta, 
per a garantir la defensa jurídi-
ca i de caució. Ambdues parts 
s’estalvien les comissions.
A més del lloguer social, l’Ofi-
cina de l’Habitatge fa assesso-
rament tècnic per a les obres 
de rehabilitació, i en fa les 
inspeccions tècniques abans, 
durant i després dels treballs. 

Continuarà el servei d’assessoria 
de l’Oficina Local de l’Habitatge
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Un any més, empreses, em-
presaris i emprenedors de 
la comarca de l’Anoia es do-
naran cita en el XIVè Sopar 
Empresarial de la UEA que 
aquest 17 de juliol se celebra-
rà al Campus Motor Anoia de 
Castellolí. Sota el lema d’en-
guany “Sumem i amb tu mul-
tipliquem” el president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
Blai Paco, recorda el suport 
de l’entitat a tots els sectors 
econòmics, empreses gremis 
i pimes, protagonistes del so-
par, que tenen tots un paper 
clau en la realitat i el futur de la 
comarca. Ha parlat del Cam-
pus Motor Anoia com a porta 
d’entrada a la comarca, on el 
sector del motor és també clau 
per la comarca.
La presentació del sopar s’ha 
fet aquest matí al Campus Mo-
tor Anoia, on es farà el sopar,  
un espai nou, que arrenca 
amb força i amb moltes ganes, 
un optimisme i una emprene-
doria que ha d’impregnar l’es-
deveniment. Xavier Boquete, 
president del Consell Comar-
cal de l’Anoia ha destacat la 
importància d’aquesta aposta 
conjunta entre Campus i UEA 
que “fa cert el lema del sopar, 
que sumant el sector públic i el 
privat ens permet multiplicar”.
Personalitats de prestigi
Una de les estrelles del XIVè 
sopar empresarial de la co-
marca serà el ponent d’aquest 
any, Lotfi El-Ghandouri em-
prenedor, consultor, escriptor 
i conferenciant internacional 
que ens farà vibrar amb la 
conferència “L’audàcia per co-
operar i col·laborar. Clau per 
l’èxit empresarial”. També la 
cara més jove del periodisme 

Xavi Boquete, Blai Paco i Paula Arias, durant la presentació del Sopar UEA. Foto: JP.

Un nou premi i un escenari diferent, 
novetats del Sopar UEA, el 17 de juliol

La darrera setmana parlava de 
les insatisfetes classes mitja-
nes. Però no són les que més 
pateixen. Ho són les classes 
desvalgudes. Les que ja no 
se senten persones, per haver 
perdut la capacitat d’indignar-se 
i han assumit que sempre viu-
ran en l’infortuni, la precarietat i 
la misèria. Els que Simone Weil, 
la filòsofa i activista de la prime-
ra meitat del segle passat, va 
anomenar els  ‘desventurats’. 
Els que  ella comparava amb 
Jesús a la Creu, però sense 
l‘esperança en el Pare. Aquells 
que eren els esclaus a la Roma 
Imperial. Els ‘outcast’ d’avui. Els 
pàries de la nova era. Els mise-
rables i pobres de sempre.  
Els que esperen noves iniciati-
ves i solucions efectives. Dar-
rerament les idees feixistes, 
anarquistes, socialistes o co-
munistes. I també l’alliberament 
cristià, amb persones com el 
bisbe Casaldàliga, Vicens Fer-
rer o Teresa de Calcuta, que 
han donat un testimoni perso-
nal compromès i valent. O l’hu-
manista Herman Hesse, que 
és capaç d’escriure missatges 
com aquest: “Fins que un dia et 
trobes davant de la realitat des-
carnada, una visió qualsevol, o 
una veu que  t’arrenca del somni 
en el que estaves. És un jo que 
obre els ulls al veritable rostre 
de la vida, amb la seva horrible 
i grandiosa immensitat, la seva 
feixuga càrrega de dolor, d’aflic-
ció, d’amor irredent i d’anhels 
equivocats. I aleshores resso-
nen amb l’única reacció valenta 
i definitiva, que és el sacrifici de 
la persona. I s’ofereixen als fa-
mèlics, els malalts i als viciosos. 
No importa quina de les misè-
ries i deficiències és la que els 
succiona i devora. Només ve-
uen el dolor. I aquests són els 
veritables sants. Vers qui tota la 
humanitat - que aspira a algu-
na cosa més que a la norma i a 
la rutina - pot trobar els exem-
ples a seguir per regenerar la 
societat. El geni és l’amor. És 
l’anhel d’abnegació que sols es 
satisfà en aquest darrer i total 
holocaust”. Generositat, igual-
tat i fraternitat. És a dir amor al 
proïsme.
Al llarg de la història s’ha donat 
una preeminència a la activitat 
intel·lectual. Els que utilitzen 
la paraula han construït una 

PERE PRAT

relació de domini i poder, que 
ha marginat els que se ocupen 
de les coses, fins deixar-los en 
un nivell permanent d’inferio-
ritat. Per això són grandioses 
les veus dels que, estant en 
nivells dirigents, s’aixequen en 
defensa dels desvalguts. Com 
el Papa Francesc, que recorda 
que no tot es pot quedar en un 
reduccionisme material, ni en 
pensar que hi haurà un progrés 
il·limitat als que l’Home s’ha de 
subordinar, oblidant-se altres 
dimensions més profundes. Els 
que denuncien la perversitat de 
l’explotació, que belluga els fils 
dels recursos naturals i que ten-
deix a estructurar una transfor-
mació social a mida dels seus 
interessos. Perquè tothom sap 
que no pot haver-hi un creixe-
ment il·limitat del rendiment pro-
ductiu i la veritable pau social 
s’ha de fonamentar en una mi-
llor distribució de la riquesa i de 
les oportunitats.
Esborrar per sempre més que la 
caritat s’acaba donant de men-
jar a qui té fam. S’ha d’avançar 
en la cerca de solucions per-
manents. tothom ha de poder 
guanyar-se el pa. Com diuen 
a la Xina “no s’ha de donar un 
peix per menjar, sinó ensenyar 
a pescar-lo”. I no oblidar-se que 
no hi ha veritats absolutes ni 
camins sense retorns. Un estu-
di de Natixis - banc internacio-
nal de finançament i de gestió 
i de serveis financers del grup 
BPCE - prediu que la propera 
gran fàbrica del món segura-
ment seran els Estats Units, 
que està posant les bases per 
fer-ho amb estructures energè-
tiques i socials que competiran 
amb avantatge a la Xina. 
Mentre a casa nostra, seguim 
enaltint l’exclusivitat de la cul-
tura del coneixement, intentant 
fer créixer un espai petit on no 
hi cap tothom. Els dirigents no 
volen veure que així perpetuen 
a l’atur a una gran massa social, 
que es queda sense esperança 
ni futur, esperant de la benevo-
lència d’aquells que els donari-
en el que els sobra. I d’això en 
diuen justícia social i progrés, 
quan és sols un altra els instru-
ment de dominació. Els desval-
guts són la prioritat social. I no 
una càrrega que s’ha de supor-
tar.

Les classes 
desfavorides

del motor de casa nostra, Laia 
Ferrer, la presentadora de 
l’acte, que ens aproparà l’es-
pai del Campus que com ella, 
té en el món del motor un futur 
molt prometedor.
Ens acompanyaran també al-
guns amics UEA, persones 
especials que han estat els 
protagonistes d’altres esdeve-
niments  de la Unió Empresa-
rial com Carles Grau, el direc-
tor General de Microsoft, Enric 
Ticó, President de Ferrocarrils 
de Catalunya, Juan Ramon 
Rodríguez, President de l’ICIL 
i Director de Fabricació Exter-
na de Seat, i Albert Fernández 
Terricabras, economista i pro-
fessor de l’IESE.
Enguany l’acte  comptarà amb 
els parlaments del president 
de la Unió Empresarial, Blai 
Paco i del Consell Comarcal, 
Xavier Boquete. Seguirà l’en-
trega dels Premis UEA a la 
trajectòria empresarial, a la 
capacitat emprenedora, a la 
internacionalització i al gremi 
o institució. Uns premis que 
es van instituir amb l’objectiu 
de premiar la creació i con-
solidació i trajectòries de les 
empreses del territori. Com a 
novetat enguany comptarem 

amb un nou premi, el Premi 
Campus Motor Anoia que en-
tregarà Campus Motor Anoia 
com a reconeixement a una 
personalitat o institució vincu-
lada al món del motor.
Seguirà un sopar networking a 
l’entrada de les instal·lacions 
del Campus, un ambient idoni 
per consolidar i fer nous con-
tactes entre els assistents, 
una oportunitat més per fer 
negoci i estrènyer llaços per-
sonals i empresarials. 
Sumem i amb tu multipliquem
El lema d’aquest any i la imat-
ge castellera  volen trans-
metre el missatge de sumar 
esforços, amb l’efecte multipli-
cador que comporta.. La UEA, 
la comarca, les empreses de 
la comarca, l’activitat empre-
sarial, no deixa de ser el re-
sultat de l’esforç conjunt de 
les empreses, els empresaris, 
els emprenedors, els treballa-
dors, els sectors, els gremis,... 
Les persones que aposten per 
aquest territori, per les seves 
empreses i per la seva econo-
mia i és aquí on tots sumem,  
multiplicant els efectes.
Campus Motor Anoia i Unió 
Empresarial de l’Anoia signen 
un conveni de col·laboració. 
Amb aquest acord s’estrenyen 
llaços, un vincle que perme-
trà fer extensiu els serveis i 
els espais del Campus Motor 
Anoia al sector empresarial 
de la comarca. Es tracta d’un 
acord molt important ja que 
les instal·lacions del Campus 
són un valor afegit pel sector 
del motor a la nostra comarca, 
un nou enfoc i una perspectiva 
més de dinamització econòmi-
ca de la comarca que es podrà 
fer conjuntament ara també 
amb la Unió Empresarial.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
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Veritats i mentides, 
mites en la preven-
ció i tractament de 
les varius, segona 
part

Tornen a sortir les varius 
operades?

Les varius que requereixen 
cirurgia, només tornen a sor-
tir en els sectors operats de-
penent del tipus de tècnica 
quirúrgica que s’apliqui. Si es 
realitza una cirurgia incom-
pleta, és a dir, quan només 
es desconnecten les safenes 
insuficients sense eliminar-les 
totalment, ni elles ni les varius 
col·laterals, reapareixeran fre-
qüentment a curt i a mig plaç, 
per això existeix la creença 
popular que sempre s’han 
d’operar més d’una vegada. 
Però quan es realitza una ci-
rurgia radical, com la cirurgia 
làser, desapareixen absoluta-
ment totes, sent impossible, 
per tant, que tornin a sortir en 
les zones operades. 

Si treus les varius, per on 
passa la sang?

Aquesta és una pregunta molt 
habitual quan s’han d’operar 
unes varius. En primer lloc 
s’ha de saber que s’eliminen 
les varius, no venes sanes i 
útils, a més a més, les varius 
només es desenvolupen en 

la xarxa venosa superficial de 
milers i milers de venes que 
hi ha just a sota de la pell, i 
aquesta xarxa només es res-
ponsable d’un 10% de retorn 
venós, esdevenint les grans 
venes del sistema venós pro-
fund el 90% restant.
Per tant, com més varius eli-
minem, millor funcionarà la 
nostra circulació, perquè obli-
garem a la sang a circular 
sempre per venes sanes i no 
per varius malaltes. 

És cert que quan surten 
ulceres varicoses a les ca-
mes, millora la circulació?

Aquesta és una falsa creença 
molt antiga que deia que quan es 
patia de varius molt serioses, de 
llargs anys d’evolució i amb molt 
mal i complicacions tromoflebí-
tiques, en obrir-se finalment les 
ulceres es descarregava la cir-
culació i la persona millorava. La 
veritat és que és absolutament al 
contrari i les ulceres de les cames 
es la fase final de la insuficiència 
venosa molt greu i avançada amb 
molt deteriorament de tots els 
teixits superficials. Quan hi han 
ulceres s’ha d’actuar ràpidament 
i curar la mala circulació, perquè 
existeix el risc de patir complica-
cions infeccioses generalitzades i 
inclús infreqüents degeneracions 
canceroses de les mateixes. 

Les rampes nocturnes i els 
formiguejos a les cames 
són signes de la mala circu-
lació venosa?

És poc freqüent que les “pa-
restesies” (formiguejos i ram-
pes) a les cames siguin provo-
cades per a una insuficiència 
venosa o arterial, ja que són 
la manifestació d’una altera-
ció dels cordons nerviosos 
sensitius o una contractivitat 
alterada dels músculs bes-

sons, provocats en la majoria 
de casos per alteracions os-
teoarticulars de la columna, 
malucs, genolls, etc. o per al-
tres alteracions sistèmiques o 
medicamentoses, però essent 
poc freqüents en alteracions 
de la circulació dels membres 
inferiors.

És cert que els anticoncep-
tius fan sortir varius?

Només s’ha pogut demostrar 
estadísticament que les dones 
que prenen anticonceptius du-
rant llargs períodes de temps, 
poden desenvolupar varius de 
mida petita, tipus “aranya vas-
cular”, sempre que tinguin va-
rius prèviament o tinguin una 
disposició genètica familiar o 
un altre factor de risc que les 
afavoreixi, en comparació amb 
les dones que no utilitzen con-
tracepció oral i tenen les ma-
teixes condicions favorables a 
desenvolupar varius. 
Es diu també que els anticon-
ceptius afavoreixen les altera-
cions de la coagulació podent 
provocar trombosis venoses, 
però no hi ha conclusions di-
rectes que ho confirmin, tot 
i que en la literatura mèdica 
s’han descrit casos de trom-
bosis venoses només per an-
ticonceptius sense cap altre 
causa ni relació amb qualsevol 
altre factor de risc, i perso-
nalment, en més de quaranta 
anys d’especialista, només he 
pogut valorar dos casos amb 
signes evidents de certesa, 
entre milers de pacients amb 
trombosis.

És perillós per la salut o fa 
sortir noves varius l’esclero-
si de varius?

La tècnica de l’esclerosi de les 
varius va començar a realitzar-
se a finals del segle XIX per in-
tentar millorar les complicaci-
ons de la insuficiència venosa 
en una època que la cirurgia 
estava iniciant-se, amb evi-
dents resultats pobres. 
És a principis dels anys seixan-
ta que s’introdueix d’una ma-
nera més o menys estàndard, 
però amb criteris i productes 
poc útils o massa agressius 
per sí mateixos o per exces-
siva concentració, obtenint 
resultats pobres i no podent 
accedir a varius de petit ta-
many. Poc després, es descriu 
l’esclerosi amb escuma que 
al llarg d’aquests últims trenta 
cinc anys s’ha anat perfeccio-
nant, per tant no és una tèc-

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
POLICLÍNICA IGUALADA

Carrer de carretera de Manresa, 59 - Tel. 93 804 37 48 - Igualada
www.laservarices.com

www.angiovascular.com

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL 

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

nica nova i té moltes limitaci-
ons. Actualment, quasi només 
s’utilitzen productes derivats 
del alcohol etílic (esperit de 
vi) en concentracions baixíssi-
mes, que si no tens al·lèrgia, 
que és totalment excepcional 
i que va lligada a l’al·lèrgia als 
anestèsics locals, no s’ha des-
crit en més de quaranta anys 
cap alteració sistèmica per a 
la salut per l’esclerosi de va-
rius, sempre i quan es sigui 
rigurós amb la utilització i la 
tècnica d’aplicació, no havent 
d’utilitzar mai, en persones 
que pateixin malalties o con-
traindicacions precises. 
Respecte a la sortida de no-
ves varius, l’esclerosi no sols 
eliminarà les varius tractades 

Preguntes i respostes més freqüents en les malalties 
circulatòries arterials, venoses i limfàtiques

sinó que impedirà el desenvo-
lupament de noves varius que 
creixerien per ser col·laterals 
venoses normals de las ja es-
clerosades i que de no fer-ho 
es convertiran en noves va-
rius. 
Existeix ocasionalment un 
aspecte incòmode en el trac-
tament esclerosant que es 
denomina “neoangiogénesis” 
que és el desenvolupament 
de noves i molt petites ara-
nyes vasculars al voltant de 
les ja tractades, però pràcti-
cament només es dóna en un 
desconeixement del desen-
volupament anatòmic de les 
varius i en una falta d’experi-
ència tècnica. 

Úlceres varicoses
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El passat dissabte dia 7 de 
juny, el Grup Mal-Llamp va 
omplir la Rambla de jocs i ac-
tivitats per als més menuts. 
Aquesta va ser la primera ac-
tivitat del 25è aniversari del 
grup i va ser un gran èxit, grà-
cies a la vostra participació.
La nit de la revetlla de Sant 
Joan, el Grup Mal-Llamp i els 
Petits Mal-Llamp, juntament 
amb els Diables Petits, el Pixa-
polvora i els Diables d’Iguala-
da, van omplir de foc i color els 
carrers del centre d’Igualada. 
Tot va començar a les 19:30 
de la tarda, amb la rebuda de 
la Flama del Canigó a la Ram-
bla St. Isidre, posteriorment 
les colles, es varen desplaçar 
cap a la plaça de l’ajuntament 
a recollir la Flama de Canigó, 
la qual va servir por encendre 
el correfoc.
La propera sortida del grup 
Mal-Llamp, serà el pròxim di-

25 anys del grup Mal-Llamp

vendres dia 11 de Juliol al bar-
ri Santa Caterina, per celebrar 
l’aniversari del Mal-Llamp.
Tot començarà a les 20:00h 
del vespre al carrer Santa 
Caterina, amb un espectacle 
pregó a càrrec del Grup Mal-
Llamp, posteriorment es dona-
rà l’inici del correfoc pels que 

recorrerà el c/ Santa Cateria, 
C/de la Torre, C/ Sebastià 
Artés, C/Cervantes, C/ Joan 
Martí Franquesa, per acabar 
a l’anfiteatre de l’estació vella.
En el seu aniversari, acompa-
nyaran al Grup Mal-Llamp, les 
Guspires de Sants i els Dia-
bles de Castellar del Vallès.

REDACCIÓ / LA VEU

El projecte per a la recupe-
ració virtual de les pintures 
romàniques de Sant Climent 
de Taüll, obra dels igualadins 
Ester Comenge i Albert Bur-
zon, ha estat guardonat amb 
un Premi Laus d’Or, en la ca-
tegoria d’Audiovisuals.  El pro-
jecte Taüll 1123 està impulsat 
pel Departament de Cultura 
i l’Obra Social “la Caixa”. La 
recuperació forma part del 
programa Romànic Obert, de 
recuperació i posada en valor 
de l’art romànic català.
Des de la seva inauguració al 
novembre de 2013, la iniciati-

va Taüll 1123 ha permès incre-
mentar d’un 40 per cent  els 
visitants a l’església. Aquest 
projecte de museïtzació forma 
part de la restauració i ade-
quació de l’església romànica 
que en els darrers anys han 
portat a terme el Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i l’Obra Social “la 
Caixa”, amb la col·laboració 
del Bisbat d’Urgell, el Consorci 
del Patrimoni de la Vall de Boí, 
i el MNAC. El projecte global 
va tenir un cost de 400.000 
euros que va aportar íntegra-
ment l’Obra Social “la Caixa”.

El videomapping de Taüll, dels 
igualadins Ester Comenge i 
Albert Burzon, premi Laus d’Or

REDACCIÓ / LA VEU

719 quilos de menjar fresc pel 
Banc de Queviures d’Igua-
lada. Aquesta és la quantitat 
que s’ha aconseguit recap-
tar, durant aquests darrers 
cinc mesos, al Mercat de la 
Masuca gràcies a l’acord de 
col·laboració entre de l’Asso-
ciació de Botiguers del Mercat 
de la Masuca i aquest servei, 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i el Grup Escola 
Jaume Caresmar.  

Aquesta col·laboració ha per-
mès que els usuaris del Banc 
de Queviures d’Igualada, un 
servei que és fruit d’un conve-
ni entre l’Ajuntament d’Iguala-
da, Caritas, Creu Roja i l’Es-
cola Pia, hagin rebut aliments 
frescos de primera necessitat, 
com ara fruites i verdures, lle-
gums, carn de tot tipus, peix, 
embotits i pasta, entre d’altres. 
Aliments bàsics molt apreci-
ats i valorats pels beneficiaris 
d’aquest servei.  

La Masuca recull 719 kg. d’aliments 
per al Banc de Queviures

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres, 27 de 
juny, es va dur a terme l’ac-
te d’inauguració dels nous 
estudis de Ràdio Igualada, 
vint-i-un anys després que 
aquesta passés a ser de ti-
tularitat municipal. A l’acte hi 
van assistir representants de 
l’àmbit periodístic i de la co-
municació d’Igualada i l’Anoia, 
a banda de professionals i col-
laboradors de Ràdio Igualada, 
actuals i també d’èpoques an-
teriors. Precisament, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, va 
obrir l’acte amb un agraïment 
“a tots aquells que heu fet pos-
sible la ràdio pública a Iguala-
da i que la feu possible avui” 
i va afirmar que “amb aquests 
nous estudis, l’Ajuntament fa 

Jaume Barberà, a l’acte d’obertura dels 
nous estudis de Ràdio Igualada

una aposta clara per dignificar 
i potenciar un mitjà de comuni-
cació que, per sobre de tot, té 
una obligació de pluralitat i de 
servei a la ciutadania”. 
La trobada va comptar amb 
una conferència a càrrec del 
periodista Jaume Barberà 
que, sota el títol Periodisme i 
democràcia, va reflexionar al 
voltant de com haurien d’actu-

ar els professionals de la infor-
mació en el context actual.  
El secretari de Comunicació 
del Govern de la Generalitat, 
Josep Martí, va cloure l’ober-
tura destacant “la important 
tasca de cohesió que han dut i 
duen a terme les emissores de 
ràdio locals als pobles i ciutats 
del nostre país”. L’acte va fina-
litzar amb la visita als estudis. 
 

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

Felicita als qui 
més estimes!

(C/ Retir 40)
o via e-mail

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com
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Caminada fins el Castell de la 
Pobla de Claramunt i retorn en 
recorregut circular. La sortida 
serà puntualment a les 9 del 
matí de la zona esportiva de 
Can Titó. Petit avituallament 
a mig camí. frecomanen dur 
calçat adient, protecció solar 
i aigua.
Durada aproximada: 4h.
Les inscripcions són gratuïtes 
però obligatòries, i poden re-
alitzar-se als centres Ccívics 
d’Igualada.

Els Amics del Tren, a l’interior del museu igualadí.

Diumenge, excursió 
de la Clau al Castell 
de la Pobla 

El Museu de Tren Miniatura, inclòs a la 
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya

L’Associació Bonsai i natura 
de l’Anoia té previst organit-
zar, pel pròxim 5 de juliol, el 
quart mercat de bonsai, pre-
bonsai i complements. A més 
també s’aprofitara la jornada 
del mercat per realitzar el ta-
ller mensual de remodelació 
dels arbres i/o resoldre qual-
sevol dubte que tingueu.
L’acte es realitzarà al pati del 
Museu de la Pell d’Igualada 
(C/Doctor Joan Mercader S/n) 
de 10:00h a 14:00h i l’entrada 
és gratuïta.

Demà dissabte, 4art 
Mercat de Bonsai, i 
complements

“Quasi bé totes som usuàries 
de tecnologia i eines informà-
tiques, tanmateix en sabem 
molt poc de què hi ha darre-
ra de les grans corporacions, 
de què se’n fa de les nostres 
dades o, simplement, de com 
gestionar-les”, ens diuen des 
de l’Espai pels Somnis-Casal 
Autogestionat d’Igualada.
Per això, allí instauraran un 
punt de Hacklab cada dis-
sabte primer de mes de 10h. 
a 12h. del matí. Allà hi haurà 
tallers de seguretat informàti-
ca i també un punt de suport 
tècnic.

Punt de Hacklab a 
l’Espai pels Somnis

El Centre d’Innovació Anoia 
de Vilanova del Camí  acolli-
rà avui divendres una trobada 
de l’Associació Polígons dels 
Plans que abordarà el “Mo-
del energètic actual i futur a 
Catalunya i Espanya”. L’acte 
anirà a càrrec de Pere Pala-
cín, Director General de Mines 
i Seguretat Industrial. Palacín 
és catedràtic de la Universitat 
Ramon Llull i una de les veus 
més consultades i escoltades 
pel que fa al sector elèctric es-
panyol i europeu.
La trobada començarà a les 
9 del matí. L’acte es porta a 
terme des de l’Associació Po-
lígons dels Plans, la Unió Em-
presarial de l’Anoia, la Cambra 
de Comerç i el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya.

El Centre d’Innovació 
Anoia acull avui una 
xerrada sobre model 
energètic

Els passats dies 18 i 19 de 
juny es va dur a terme, a les 
Comes, la festa de final de 
curs de l’activitat física per 
a la gent gran, que organit-
zen l’Ajuntament i el Patronat 
Municipal d’Esports. Tots els 
grups participants es van tro-
bar per realitzar una matinal 
conjunta plena d’activitats. 
Van arrencar amb un escalfa-
ment, seguit d’una caminada 
d’una hora de durada a les ro-
dalies de Les Comes. Després 
es van fer jocs de precisió i 
diferents coreografies de ball. 
Acabats els estiraments es va 
obsequiar tots els assistents 
amb un aperitiu. 

Final de curs de 
l’activitat física per a 
la gent gran

REDACCIÓ / LA VEU

El recentment inaugurat Mu-
seu del Tren Miniatura -Rail-
home BCN- va rebre la visita 
el passat diumenge dia 29, 
dels Amics del Tren d’Iguala-
da, acte en el qual es va dur a 
terme el lliurament de la placa 
de l’entitat al promotor del mu-
seu Antoni Rabell com agraï-
ment per la tasca de difusió de 
l’afició que està duent a terme.
El Museu del Tren Miniatura 
ha passat a formar part des 
d’aquesta mateixa setmana, 
de la XATIC (Xarxa de Turis-
me Industrial de Catalunya) 
l’associació que agrupa l’ofer-
ta de turisme industrial més 

àmplia de Catalunya:  Mu-
seus, Centres d’Interpretació, 
Antigues Fàbriques o Mines 
d’arreu del territori català.
Cal recordar que l’Anoia ja 

és comarca XATIC per altres 
equipaments museístics com 
el Museu de la Pell, el del Tra-
giner o el Molí-Paperer de Ca-
pellades.

Començen les rebaixes d’estiu a Igualada 
amb descomptes de fins al 50%
REDACCIÓ / LA VEU

Les rebaixes d’estiu d’en-
guany han començat el di-
marts, dia 1 de juliol.
S’espera que a Igualada les 
rebaixes tinguin un comença-
ment agresiu, amb uns des-
comptes que en la majoria 
dels casos puguin arribar fins 
a 50 %. Els primers dies, quan 
encara quedi genère a rema-
nar, seràn els dies amb més 
moviment.
Encara així, hi ha molts es-

tabliments que apliquen des-
comptes i ofertes permanents 
per animar les vendes durant 
tot l’any. El buit legal que exis-
teix actualment provoca que 
moltes empreses ofereixen 

fòrmules de ventes de saldos 
en qualsevol altre moment de 
l’any, expliquen des d’Iguala-
da Comerç.
Les dates entre les quals han 
de tenir lloc les vendes de 
rebaixes d’estiu són les se-
güents: del 1 de juliol al 31 
d’agost, ambdós inclosos.  
Per tant, i amb el motiu del 
començament de les rebaixes 
d’estiu, el proper diumenge, 
dia 6 de juliol, els comerços 
de Catalunya poden romandre 
oberts al públic.

El Consell Comarcal presenta el Servei de 
Mediació als directors de les escoles
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 5 de juny els Serveis 
Educatius de l’Anoia van aco-
llir la presentació als directors 
de les escoles del Servei de 
Mediació Ciutadana amb l’ob-
jectiu de promoure la derivació 
de casos des de les escoles i 

centres de secundària. La pre-
sentació va ser a càrrec de la 
mediadora del Consell, Maria 
Sacasas, i la coordinadora del 
Pla de Ciutadania i Convivèn-
cia, Anahí de Febrer, les quals 
van explicar quina és la fina-
litat del servei i quin tipus de 

conflictes es gestionen (veï-
nals, familiars, escolar...).  
Des del Servei de Mediació 
també s’ofereixen sessions in-
formatives als centres, per tal 
de donar a conèixer la cultura 
de la mediació, tant a claus-
tres de mestres i a l’alumnat.

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



El president de la Generalitat, Artur Mas, 
va visitar dimecres els Prats de Rei i Calaf
REDACCIÓ / LA VEU

El president de la Generalitat, 
Artur Mas, va efectuar dime-
cres al matí una visita institu-
cional als Prats de Rei i Calaf.  
A la capital de l’Alta Anoia va 
participar en l’acte comme-
moratiu del 50è aniversari de 
l’empresa Constructora de 
Calaf.  
El president va remarcar en el 
seu parlament l’esforç d’em-
preses com Constructora Ca-
laf  “d’una trajectòria sòlida”, 
que han hagut de superar les 
dificultats d’un sector molt col-
pejat per la recessió, i va elo-
giar que “s’hagin adaptat a la 
nova situació, s’hagin reinven-
tat per tirar endavant, explo-
rant terrenys nous com és la 
internacionalització”.
Abans dels parlaments, Artur 
Mas, acompanyat del presi-
dent i del vicepresident de Ca-
laf Group, Xavier i Josep Ma. 
Pujol, respectivament, va fer 
un recorregut per les diferents 
instal•lacions i tallers de l’em-
presa. També hi va assistir el 
conseller d’Empresa i Ocupa-
ció Felip Puig; el delegat del 
Govern a la Catalunya cen-
tral, Juli Gendrau; la diputada 
Maria Senserrich, el diputat 
privincial i alcalde d’Igualada 
Marc Castells, i l’alcaldessa 
de Calaf, Ma. Antònia Trullàs, 
qui prèviament havia rebut el 
president a l’Ajuntament.

Una empresa familiar
Constructora Calaf és una em-
presa familiar de tercera gene-
ració, dedicada bàsicament a 
la construcció, però que en  
l’última dècada ha diversificat 
el negoci, per tal de minvar la 
dependència de l’obra pública. 
En aquests últims anys, Calaf 
s’ha incorporat al negoci in-
dustrial, com per exemple en 

la fabricació de maquinària de 
construcció o el disseny de 
productes més especialitzats 
com plantes de tractament de 
residus. Entre els seus pro-
jectes d’actuació, destaquen 
les obres de rehabilitació del 
pavelló de l’Administració de 
l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona, o la 
restauració del Palau de l’Abat 
al Monestir de Poblet.
A més, l’empresa ha fet en l’úl-
tima dècada una forta aposta 
per la internacionalització, 
associant-se amb altres em-
preses a l’estranger per po-
der-se implantar i aconseguir 
contractes d’obra pública en 
altres països. Així, des del de-
sembre del 2013, Calaf Group 
participa en les obres del Pa-
lau de Beys a la Citadelle d’Al-
ger.  L’any 2012 va ser recone-
guda per la Generalitat amb la 
Medalla del Treball president 
Macià.

Visita al nucli antic 
dels Prats de Rei
Prèviament a la seva estada a 
Calaf, el president de la Gene-
ralitat va ser als Prats de Rei, 
on va visitar les obres d’urba-
nització del nucli antic, que 
tenen un pressupost de prop 
d’1.300.000 euros. L’alcalde 
dels Prats, Francesc Duocas-
tella, va rebre el president a 
l’Ajuntament i després el va 
acompanyar en el recorregut 
pels carrers del poble.  

Davant l’Ajuntament, el presi-
dent Mas es va mostrar con-
vençut que els catalans “tenim 
tot el dret a decidir el nostre 
futur com a nació” i va assegu-
rar que aquest dret “ens l’hem 
guanyat a pols”, perquè durant 
segles “la gent no ha abaixat 
el cap, no ha tirat la tovallola 
i ha mantingut la identitat, la 
cultura i la llengua catalanes” 
al mateix temps que “el ner-
vi de la nostra economia, del 
nostre anar endavant i última-
ment del nostre estat del be-
nestar”.

Pel president, es necessari 
que al costat del “dret a decidir 
lliurament el nostre futur com 
a nació” es treballi per “aixecar 
Catalunya econòmicament i 
socialment”, perquè  “les dues 
coses van juntes”, i va advertir 
que  “no es tracta d’una cosa 
o l’altre, com alguns ens volen 
dir”.
En aquest punt, el cap de 
l’Executiu va insistir que Ca-
talunya tirarà endavant aquest 
procés de manera “tranquil•la, 
serena, positiva, constructiva 
i amb  la mà estesa respecte 

a tothom” i va subratllar que 
es tracta d’un “procés estric-
tament democràtic que ha 
d’escoltar a la gent que està 
a favor d’alguna cosa i a la 
gent hi està en contra”. Per tot 
plegat, el president Mases va 
mostrar-se convençut que “a 
Catalunya no podem perdre 
en cap moment aquesta ma-
nera de fer”.
El president també va subrat-
llar la capacitat de Catalunya 
“com a nació integrada per 
moltíssima gent que ha vin-
gut de fora Catalunya” capaç 
de configurar-se com “un país 
que ha mantingut al llarg de la 
seva història el nervi del que 
significa una nació com la ca-
talana”, mantenint-se al llarg 
dels segles “contra totes les 
circumstàncies de la història 
i contra tots els obstacles que 
se li han posat” .
Mas va visitar també les res-
tes arqueològiques que s’hi 
han  trobat en el decurs de les 
obres d’arranjament del cas 
antic. Es tracta d’una mura-
lla ibèrica i un fossar associ-
at, datats del segle VI-V a.C, 
que , segons els arqueòlegs, 
podria demostrar que aquest 
municipi  va acollir el poblat 
ibèric de Sikarra.

Canvi en el sistema d’elec-
ció dels alcaldes
En declaracions als mitjans 
de comunicació, Artur Mas es 
va referir també a la proposta 
del PP per canviar el sistema 
d’elecció dels alcaldes. El pre-
sident va afirmar que la seva 
impressió és que aquesta idea 
“sorgeix per intentar mantenir 
les quotes de poder després 
dels últims resultats electo-
rals”, i  “dóna la sensació que 
volen canviar ara a corre-cuita 
el sistema per preservar això”; 
tot i així, ha ressaltat que “si 
m’equivoco i no és aquesta 
la intenció i el que es vol és 
enfortir les institucions i donar 
més instruments perquè es 
pugui governar millor, doncs 
en podem parlar”.    
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Mas, en un moment de la seva visita als Prats de Rei.

“Els catalans tenim 
tot el dret a decidir 
el nostre futur com a 
nació”, diu Mas 
als Prats de Rei, una 
de les viles més 
importants dels fets 
de 1714

El president Mas va 
visitar el nucli antic 
dels Prats de Rei i 
després va assistir 
a l’acte del 50 
aniversari de 
Constructora de Calaf

El president, amb Xavier i Josep M. Pujol, propietaris de Constructora de Calaf.

Dues imatges de la visita del president Mas al nucli antic dels Prats de Rei.



Arriba la Festa Major de 
la Pobla de Claramunt
LA POBLA CLAR. / LA VEU

Fins al 7 de juliol la Pobla de 
Claramunt es vestirà de gala 
per rebre la Festa Major. Du-
rant aquests cinc dies, des de 
la regidoria de Cultura i Fes-
tes de l’Ajuntament s’organit-
zen una sèrie d’activitats per 
a totes les edats, petits, joves i 
grans. Una cantada d’havane-
res, una cercavila o un espec-
tacle d’humor amb el conegut 
Joan Pera són algunes de les 
propostes que es portaran a 
terme aquestes jornades.
La programació festiva es va 
obrir ahir dijous, i els actes 
continuaran avui divendres 4 
de juliol al vespre amb la sar-
suela “El duo de l’Africana”, a 
càrrec del grup Taller d’Òpera 
de Cant Artístic. La representa-
ció, en un acte i amb lletra de 
Miguel Echegaray i música de 
M. Fernández Caballero, tindrà 
lloc a les 10 del vespre a l’Ate-
neu Gumersind Bisbal. Aquest 
mateix dia a 2/4 d’1 de la ma-
tinada al parc de Sant Galderic 
hi haurà l’actuació dels grups 
Karaoke Band i Mitjanit.
El dissabte 5 de juliol a 2/4 de 
6 de la tarda a la Sala Munici-
pal d’Exposicions s’inaugurarà 
una mostra dels treballs d’es-
cultura dels alumnes de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps d’Igualada, amb el títol 
“Volums”. La col·lecció es po-
drà visitar fins al diumenge 20 
de juliol, de dilluns a divendres, 

Ball de Festa Major, l’any passat.

Millores a la 
façana de l’Ateneu 
Gumersind Bisbal
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de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre, i els diumenges, de les 
12 a les 2 del migdia.
A les 7 de la tarda a l’avinguda 
Gumersind Bisbal començarà 
una cercavila amb els gegants, 
els grallers i els capgrossos de 
la Pobla de Claramunt, la Colla 
Gegantera de Castellolí i els 
Falcons de Vallbona d’Anoia. 
El recorregut finalitzarà al parc 
de Sant Galderic.
A 2/4 de 10 del vespre a la 
plaça dels Països Catalans 
hi haurà un sopar popular, el 
menú del qual serà amanida 
verda, fideuà, pa, aigua, vi i 
cava, pastís, cafè i gotes. Des-
prés del sopar, hi haurà una 
actuació dels Falcons de Va-
llbona d’Anoia i, a continuació, 
ball amb l’orquestra Sabor-Sa-
bor i festa amb el Dj Àlex.
Una missa solemne cantada 
per la Coral La Lira obrirà les 
activitats del diumenge 6 de 
juliol. La celebració tindrà lloc 
a partir de les 12 del migdia a 

l’església de Santa Maria. De 
les 4 a les 7 de la tarda a la 
piscina municipal hi haurà in-
flables per a la quitxalla. 
I a partir de 2/4 de 10 del ves-
pre a la plaça dels Països Ca-
talans hi haurà un dels plats 
forts de la Festa Major d’en-
guany: l’espectacle amb el co-
negut humorista Joan Pera. En 
cas de pluja, aquesta actuació 
es farà a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal.
El darrer dia de la festa gros-
sa poblatana serà el dilluns 7 
de juliol i, com altres anys, a la 
plaça dels Països Catalans hi 
haurà un parc infantil, des de 
les 11 del matí i durant tot el 
dia. A les 6 de la tarda, la quit-
xalla s’ho podrà passar d’allò 
més bé amb la festa de l’escu-
ma.  

Aparcament al camp de futbol 
i millores a la Ctra. de la Rata
LA POBLA CLAR. / LA VEU

La Pobla de Claramunt va 
estrenar, el dissabte 28 de 
juny a la tarda, la nova zona 
d’aparcament del camp de 
futbol municipal del Pas Blau 
i l’arranjament d’un tram de la 
carretera de la Rata. La inau-
guració d’aquesta obra va anar 
a càrrec de l’alcalde, Santi 
Broch.
L’actuació l’ha executat l’em-
presa Icman i ha suposat una 
inversió d’uns 255.000 euros. 
Es compta amb una subvenció 
de 163.598 euros del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC). Durant la seva inter-
venció, l’alcalde va afirmar que 
“aquest nou equipament és 
fruit de l’esforç de tota la ciu-
tadania i cal fer-ne un bon ús”.
El torn de parlaments el va 
obrir el regidor d’Esports po-
blatà, Juan Carlos Pérez, que 
va fer un repàs a les obres re-
alitzades a la zona del camp 
de futbol. En aquest sentit, va 
citar el nou bar i local social, el 
2007; la col·locació de gespa 
artificial, el 2008; els nous ves-
tidors, el 2010, i, finalment, la 
nova zona de pàrquing. El re-
gidor va destacar que aquest 
nou espai no només s’ha pen-
sat pels vehicles sinó també 
per les persones, amb l’accés 
a la porta principal i una zona 
de descans. 
Tot seguit, va intervenir l’alcal-
de, Santi Broch, que va expli-
car detalls del nou aparca-
ment, com que té capacitat per 
a 100 places i que també s’ha 
habilitat una nova zona de pàr-
quing darrere del consultori per 
donar resposta els dies que 
hi hagi partit, a més de l’espai 
que ja existeix darrere de l’es-
cola. L’alcalde es va referir a la 
intervenció que s’ha realitzat 
en un tram de la carretera de 
la Rata, que “estava molt mal-
mesa”. 
Per cloure el seu parlament, 
Broch va citar algunes de les 
obres que es tiraran endavant 
abans de finalitzar aquest 
mandat, com la construcció de 
dues passarel·les de vianants 
sobre el riu Anoia, l’obertura 

d’un carrer darrere del consul-
tori, les millores als serveis de 
l’Ateneu Gumersind Bisbal o 
l’arranjament del camí de dins 
el Castell de Claramunt. L’al-
calde va acabar la seva inter-
venció agraint la feina realitza-
da pels tècnics municipals en 
aquesta obra, l’empresa Icman 
i el Club de Futbol la Pobla.
Un cop tancat el torn de par-
laments, l’alcalde, el regidor 
d’Esports i el president del club 
poblatà, Zorion Llaguno, van 
descobrir una placa comme-
morativa. Tot seguit, hi va ha-
ver cava i refrescos per a tots 
els assistents. 
Després de l’acte inaugural, es 
va fer la festa de fi de tempo-
rada del CF la Pobla. Primer, 
es van lliurar els trofeus als 
jugadors dels diferents equips 
de l’entitat esportiva i com a 
novetat es va reconèixer el mi-
llor company de cada equip. 
El lliurament va anar càrrec de 
l’alcalde, del regidor d’Esports 
i del president del club.  Des-
prés es va fer un sopar, al qual 
van assistir unes 300 perso-
nes, i la festa es va tancar amb 
una discomòbil. 

Detalls de les obres
A la nova zona d’aparcament 
hi ha tres parts ben diferenci-
ades. Una part d’entrada que 
porta directament al camp de 
futbol. Una altra part d’aparca-
ment, amb dos espais a banda 
i banda de l’entrada, amb ca-
pacitat de cent places. I una 
tercera zona destinada a jardí, 
on es mantenen 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 esportiva 
fins a davant de l’edifici de l’an-
tic consultori. El ferm d’aquest 
vial estava molt malmès, a 
causa de l’important volum de 
vehicles, sobretot pesants, que 
hi circula i per l’esfondrament 
d’una canonada d’aigua d’alta 
capacitat d’Aigües Ter-Llobre-
gat (ATLL). 

LA POBLA CLAR. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla està 
realitzant diverses millores a 
la façana principal de l’edifici 
de l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
Aquesta actuació l’està portant 
a terme el pintor poblatà Sal-
vador Bou i té un pressupost 
d’uns 5.000 euros.
La intervenció ha consistit en 
arranjar les parts de la façana 
que estaven malmeses i pin-
tar. A més de la façana, també 
s’ha pintat el vestíbul d’entrada 
al bar. Cal afegir també que 
aquest establiment s’obrirà de 
nou al públic el dijous 3 de juli-
ol. La inauguració tindrà lloc a 
les 7 de la tarda. Els nou arren-
datari d’aquest local és la UTE 
Bar Ateneu Gumersind Bisbal.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

El guanyador
de 100€ 

per la reparació 
DE XAPA i 

PINTURA ÉS:

Josep 
Parcerisas
d’Igualada

Felicitats!



El concert, sopar i bingo, el més 
destacat de la Setmana 
de la Joventut de la Pobla
LA POBLA CLAR. / LA VEU

Del 19 al 22 de juny la Pobla 
de Claramunt va viure una 
nova edició de la Setmana de 
la Joventut, que en aquesta 
ocasió ja era la dotzena i que 
va organitzar l’entitat local Bar-
rufet Roig amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. El concert de 
divendres a la nit i el sopar 
i el bingo de dissabte a la nit 
van ser alguns dels actes més 
destacats d’aquestes jornades 
destinades al jovent.
Vint-i-sis joves van participar al 
campionat de Fifa 14, que es 
va fer el dijous 19 de juny a la 
tarda al Teatre Jardí. Els dos 
primers classificats van ser els 
poblatans Víctor Blanca i Quim 
Miquel, que van ser obsequi-
ats amb un trofeu. Aquesta 
proposta era una novetat en la 
programació d’enguany.
El divendres 20 de juny al ves-
pre el correbars va reunir més 
d’un centenar de persones, 
que van fer un recorregut pels 
diferents bars del municipi amb 
l’animació del grup Batinkat. A 
la nit el jovent va omplir el parc 
de Sant Galderic per ballar els 
ritmes dels grups Anything, Be-
sos de Perro i The Outsiders. 

Concert de la Setmana de la Joventut.

El programa 
Catalunya Emprèn, 
també a Òdena
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La festa es va acabar cap a les 
6 de la matinada. 
El sopar i el bingo del dissabte 
21 de juny a la plaça dels Pa-
ïsos Catalans van reunir unes 
180 persones. Aquesta és una 
de les activitats més conso-
lidades de la Setmana de la 
Joventut poblatana. Enguany, 
i com a novetat, el sopar va 
consistir en una paella d’arròs, 
que va ser del grat de tots els 
comensals. 
Després, es va fer el bingo. Es 
van cantar sis bingos i els re-
gals els van cedir empreses i 
establiments locals i la matei-
xa entitat organitzadora. De la 
recaptació aconseguida, 400 € 
es destinaran a l’escola per a 
la compra de llibres per a famí-
lies amb pocs recursos. Un cop 
finalitzada aquesta activitat, hi 
va haver discomòbil.
La dotzena Setmana de la Jo-
ventut es va cloure el diumen-
ge 22 de juny amb un campi-
onat de billar que es va fer a 
la tarda al Teatre Jardí i que va 
comptar amb una vintena de 
participants. Els dos primers 
classificats van ser els pobla-
tans Dani Blanca i Antonio Gar-
cía, que van rebre un trofeu.  

Aquest cap de setmana, festa 
del Barri de la Font d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

Aquest cap de setmana el Barri 
de la Font d’Òdena celebra la 
seva Festa i ho fa com sempre 
amb un conjunt d’activitats per 
tal que tots, grans i petits, pu-
guin deixar de banda la rutina 
del dia a dia i passar un cap de 
setmana amb amics  i familiars 
gaudint de sopar, disco-mobils, 
ball, concert i un grapat de pro-
postes que segur venen molt 
de gust”, expliquen l’associació 
d’Amics i Veïns del Barri.

Activitats
El tret de sortida serà el di-
vendres a les nou del vespre 
amb la botifarrada popular. 
Després, a dos quarts d’onze, 
seguirà la festa amb la disco-
mòbil a càrrec del DJ José  que 
farà un combinat de cançons i 
versions dels hits dels millors 
anys.
Dissabte al matí  l’animació 
serà pels més petits de la casa. 
Al matí amb inflables i a la tar-
da  amb la festa de l’escuma 
per a totes les edats, només 
cal portar banyador, tovallola 

i xancletes i moltes ganes de 
passar-ho bé. La festa seguirà 
a les nou del vespre amb el so-
par de germanor, on cada veí 
portarà de casa seva el sopar. 
Durant el sopar es sortejarà un 
xai per tot seguit començar a 
ballar amb l’orquestra Liberty. 
El diumenge a les 12,00h tin-
drà lloc una remullada familiar 
amb globus d’aigua, galledes, 
xeringues, etc, tot s’hi val, i al 
migdia, a les 13,15h, el tradici-
onal vermut popular. 
Tot seguit s’hauran preparat 
carpes, taules i cadires per el 
dinar popular i de germanor. 
Tothom qui vulgui se’l pot por-
tar de casa.
A la tarda i per anar acomiadant 
la Festa del barri de la Font, 
s’ha programat, a dos quarts 
de set de la tarda l’actuació 
“Carpe Diem” amb l’odenenca 
Silvia Grau i Núria Guirado i a 
les 19,15 concert amb el grup 
“Son Delaire” que a ritme de 
rumba i flamenc faran aixecar 
tots els culs de les cadires. 
Tots els actes es realitzaran al 
Parc de la Font. 

Propostes d’estiu per als joves 
de la Pobla de Claramunt
LA POBLA CLAR. / LA VEU

La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament i el Cau Jove, pre-
para per a aquest juliol diver-
ses propostes. 
Tallers de granissats, còctels, 
gelats i amanides fredes són 
les ofertes en què podran par-
ticipar el jovent poblatà els di-
marts 8, 15 i 22 de juliol. Les 
activitats, que seran gratuïtes, 
es faran a partir de 2/4 de 7 de 
la tarda a la sala polivalent del 
Cau Jove. 
Els dimecres 9, 16 i 23 de juliol 
es dedicaran a aprendre dife-
rents balls, com batuka, zumba 
o hip hop. Aquesta proposta es 
farà de les 6 a les 7 de la tarda 
al Teatre Jardí i el preu per par-
ticipar-hi serà de 2 €. 
Els dijous 10, 17 i 24 de juliol 

es farà un campionat de futbol, 
a partir de les 6 de la tarda al 
pati de l’escola Maria Borés. 
Les inscripcions es podran fer 
fins al divendres 4 de juliol i el 
preu serà de 10 € per equip.
A més d’aquestes propostes, 
durant el juliol, de les 3 de la 
tarda a les 8 del vespre a la 
sala polivalent del Cau Jove, 
es faran tallers de polseres i 
de trenes de fil. Aquesta activi-
tat és gratuïta. Per al dissabte 
19 de juliol, és previst fer una 
sortida a un parc aquàtic i com 
cloenda de les activitats i per 
donar la benvinguda a les va-
cances, el divendres 25 de 
juliol, de les 9 del vespre a les 
11 de la nit a la sala polivalent 
del Cau Jove, es farà una festa 
mexicana. 

ÒDENA / LA VEU

Tots els odenencs que estiguin 
pensant a obrir el seu propi 
negoci ja poden beneficiar-se 
dels serveis d’assessorament 
i acompanyament que el pro-
grama Catalunya Emprèn ofe-
reix. En concret, aquest servei 
ofereix orientació, des de l’anà-
lisi de l’oportunitat empresarial, 
fins a la creació de l’empresa, a 
més de posar a disposició una 
àmplia oferta de jornades, se-
minaris i activitats formatives.
Un conveni signat entre l’ajun-
tament de Vilanova del Camí, 
La Pobla de Claramunt i Òde-
na permet que els ciutadans 
dels tres municipis puguin 
beneficiar-se d’aquest pro-
grama tutelat per Vilanova. El 
mateix acord permet que tots 
els odenencs puguin utilitzar a 
partir d’ara tots els serveis que 
ofereix el Centre de Serveis a 
les Empreses de Vilanova del 
Camí, situat al carrer dels Im-
pressors, 12 de Vilanova del 
Camí (Polígon de la Riera de 
Castellolí). Més informació tru-
cant al 938054411 – ext.5.



Quasi una vintena de persones es formen 
a Vilanova per obtenir el certificat ACTIC
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

18 persones, 12 de les quals 
són de Vilanova del Camí, han 
començat aquesta setmana, al 
Centre d’Innovació Anoia, un 
curs per preparar la prova del 
certificat ACTIC, de nivell dos, 
un certificat sobre les compe-
tències en tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
Aquesta certificació, avalua 
tant els coneixements, com 
les habilitats i les actituds en 
l’àmbit de les tecnologies de 
la informació i la comunicació 
que les persones despleguen 
en situacions reals per asso-
lir objectius determinats amb 
eficàcia i eficiència. Per això 
aquest certificat abasta no so-
lament els ordinadors perso-
nals clàssics, sinó el conjunt 
d’eines TIC. Té en compte, 
per exemple, les tauletes, els 
telèfons mòbils i els sistemes 
GPS, entre altres. 
El regidor de Promoció Econò-
mica, Jordi Baron, va ser l’en-
carregar d’inaugurar el curs, 
el passat dilluns 30 de juny, 
tot encoratjant els participants 
a treure’n el màxim profit. El 

Un restaurant per 
a celíacs, premi 
a la millor idea 
empresarial 
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regidor va posar a la seva dis-
posició d’alumnes i professors  
el Centre d’Innovació i es va 
mostrar satisfet i agraït de la 
seva utilització per a l’aprenen-
tatge i l’aplicació de les TIC.
Les sessions preparatòries, 
com dèiem van començar di-
lluns i continuaran el 2, 4, 7, 9, 
11, 14 i 16 de juliol. Un total de 
25 hores formatives que aniran 
a càrrec de l’expert Carlos Ex-
tremera Cuartero.
L’ACTIC permet a qualsevol 
persona major de 16 anys de-
mostrar les seves competènci-

es en TIC mitjançant una pro-
va per ordinador. La prova és 
telemàtica, encara que s’ha de 
fer en un centre col·laborador 
autoritzat per la Generalitat, el 
qual garanteix que es fa en les 
condicions adequades. 
Les persones que superen sa-
tisfactòriament la prova obte-
nen un certificat (bàsic, mitjà o 
avançat) que emet la Generali-
tat, i que els possibilita acredi-
tar un determinat nivell (1, 2 o 
3, respectivament) de compe-
tències en TIC davant de qual-
sevol empresa o administració. 

La campanya de Barris Antics acaba 
amb una festa plena de color i de sabor
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Dissabte passat ha culminat 
la campanya Barris Antics, 
a Vilanova del Camí, amb la 
Festa dels colors i les tapes. 
La vetllada va servir de colofó 
a aquesta campanya de pro-
ximitat sobre el comerç local 
a la qual s’han adherit 23 mu-
nicipis d’arreu de Catalunya. 
L’Associació de Comerciants 
del Mercat de Sant Hilari van 
oferir a centenars d’assistents 
tapes variades amb productes 
frescos, mentre els comerços 
de l’ACI es van ocupar de la 
part lúdica de la festa amb una 
mostra del comerç local, exhi-
bicions i tallers. 
Des de l’Associació de comer-
ciants del Mercat de Sant Hila-
ri, Conxita Roca es mostrava 
aquest dilluns contenta de com 
havia anat la festa. Senyalava 
que l’organització aquesta ve-
gada, era millor que de l’any 
passat, en què es van veure 
desbordats per la participació. 
Aquest cop, però, l’assistèn-
cia no ha estat tan elevada i la 
festa ha estat més tranquil·la, 
sense aglomeracions. En total 
van repartir unes 1200 tapes 
de fins a onze varietats.
Un total de 33 comerços vi-
lanovins han participat en 
aquesta edició de la campa-

nya del comerç de proximitat, 
una xifra que supera la de la 
primera edició. El regidor An-
tonio Sánchez, responsable 
polític del programa de la Llei 
de Barris ha valorat amb satis-
facció aquest esdeveniment, 
que es celebra per segon any 
consecutiu amb molt bona 
acollida  i que ha aconseguit 
ampliar el nombre de comer-
ços que aquest any s’han su-
mat a la campanya. A banda 
de dinamitzar el petit comerç, 
el regidor destacava també 
l’oportunitat d’oferir als clients 
la possibilitat de conèixer altres 

municipis per mitjà del sorteig 
de lots de productes autòctons.  
D’altra banda, 23 clients del 
comerç local de Vilanova del 
Camí han estat agraciades 
amb lots de productes d’arreu 
de Catalunya. I a més, s’ha sor-
tejat un altre lot –gentilesa de 
l’Ajuntament- amb productes i 
serveis que han aportat els co-
merços vilanovins adherits a la 
campanya. Un pack que recau 
també en una persona de Vila-
nova del Camí, que ha realitzat 
les seves compres en algun 
dels establiments participants. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Un restaurant per a persones 
celíaques, un sistema de càr-
rega per a telèfons mòbils, un 
cinema a la carta i una botiga 
de guants per a porters de fut-
bol de disseny. Aquests han 
estat els quatre projectes fina-
listes presentats per alumnes 
de l’Institut Pla de les Moreres 
que han optat al Premi a la mi-
llor idea empresarial: Irene Bri-
ongos, Héctor Pascual, Marta 
Gabarró i Romans Carrillo. 
Finalment Irene Briongos ha 
estat la guanyadora del premi 
que es va lliurar el passat di-
vendres, 27 de juny, en el marc 
de la festa de final de curs de 
l’Institut Pla de les Moreres, al 
centre polivalent de Can Pa-
passeit. Aquest premi és fruit 
de la col·laboració entre l’Ins-
titut Pla de les Moreres i Pro-
moció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí en 
el marc del projecte de Foment 
de la Cultura Emprenedora 
que es va iniciar el curs passat.
El projecte ha anat enfocat 
en dues línies: la primera han 
estat unes sessions de sensi-
bilització a l’emprenedoria als 
alumnes de 4t d’ESO i 1r de 
batxillerat. La segona ha es-
tat un seguit de sessions als 
alumnes de 2n de batxillerat 
de l’assignatura Economia 
de l’Empresa. Aquests alum-
nes han anat elaborant un pla 
d’empresa que optava al re-
cent creat Premi a la millor idea 
empresarial.
El Jurat ha valorat que Irene 
Briongos, amb el seu restau-
rant per a persones celíaques, 
ha presentat el millor projecte, 
no només per la idoneïtat de la 
idea, sinó també pel desenvo-
lupament encertat. 
La resta dels projectes finalis-
tes també han estat molt inte-
ressants.
Héctor Pascual proposa un sis-
tema de càrrega per a telèfons 
mòbils. Marta Gabarró propo-
sa un cinema a la carta.  I per 
últim, però no menys original, 
Romans Carrillo proposa una 
botiga de guants per a porters 
de futbol de disseny. 
Aquest projecte de Foment de 
l’Emprenedoria a l’Institut for-
ma part de les actuacions que 
es fan dins la Xarxa d’Entitats 
de Catalunya Emprèn.

Acaba el curs de 
gimnàstica correctiva 
a l’aire lliure a 
Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els participants en el grup de 
gimnàstica correctiva a l’aire 
lliure de Vilanova del Camí han 
acabat el curs després de tres 
mesos d’activitat, gràcies a la 
qual han millorat la seva salut 
tant física com emocional. Han 
mostrat grans dosis d’esforç i 
perseverança al llarg de l’acti-
vitat, que ha inclòs des de ca-
minades curtes o jocs de pilota 
fins a sessions d’exercicis de 
correcció postural, que s’han 
dut a terme al poliesportiu de 
Can Titó. 
L’activitat de gimnàstica correc-
tiva s’adreça a persones que, 
per motius de salut, no poden 
participar en els grups d’activi-
tat física convencional que es 
fan al municipi. Es tracta d’una 
iniciativa del Servei d’Esports 
de l’Ajuntament, coordinat per 
la llicenciada en educació físi-
ca Núria Fàbregas, que té com 
a principal objectiu que els 
participants adoptin un estil de 
vida més actiu que contribueixi 
a millorar el seu estat de salut. 
El fet que l’activitat hagi estat 
finançada per l’Ajuntament ha 
afavorit que hi poguessin parti-
cipar persones que per motius 
econòmics no haurien pogut 
accedir-hi. La majoria dels par-
ticipants són persones d’entre 
55 i 70 anys. 
Els professionals del CAP de 
Vilanova del Camí han contri-
buït a fer difusió d’aquest curs 
i la infermera referent del Pla 
d’activitat física, esport i salut 
(PAFES), Marisol Oliva, ha par-
ticipat en la sessió de cloenda.  

PxC tornarà a recollir 
aliments per a la 
“gent de casa” a 
canvi de pa amb 
tomàquet i pernil

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

PxC tornarà a recollir aliments 
per a gent necessitada de casa 
a canvi de pa tomàquet amb 
pernil a totes les persones que 
col·laborin en la recollida soli-
dària al mercat d’avui diven-
dres a Vilanova del Camí.
Aquesta acció es repeteix des 
de fa temps en diverses pobla-
cions catalanes. A l’Anoia ja 
s’ha fet a Calaf i Igualada.



Comença la Setmana de la Joventut a 
Santa Margarida de Montbui
STA M. MONTBUI / LA VEU

Montbui ja viu, des d’ahir di-
jous, la Setmana de la Joven-
tut. Es tracta d’un seguit d’ac-
tivitats esportives, lúdiques, 
educatives i festives adreça-
des al jovent del municipi. 
Ahir a la tarda es va inaugurar 
l’exposició de gravats “Anima-
lis” realitzada per Jordi Mar-
tínez i també l’estrena de la 
mostra “Fragmentos”, a càrrec 
de Javi Díaz. Ambdues exposi-
cions es podran veure al vestí-
bul de l’Ajuntament durant els 
dies de celebració de la Set-
mana de la Joventut.
Avui divendres 4 de juliol es 
realitzarà una sortida al Parc 
Aquàtic Waterworld de Lloret 
de Mar. Els joves montbui-
encs aniran durant tot el dia a 
aquest parc aquàtic ubicat a 
la Costa Brava (sortiran a les 
8.30 hores, en autocar, des de 
la Rotonda del Bou).
El dissabte 5 de juliol, a la pis-
cina d’estiu, tindrà lloc una “Nit 
de Terror” amb la projecció de 
diferents pel·lícules de terror i 
supens. Hi haurà servei de bar. 
Les pel·lícules començaran a 
les 22.00 hores.
I aquest diumenge dia 6 durant 
tot el matí es realitzarà a la car-
retera d’accés a La Tossa de 
Montbui el “Downhill La Tossa”, 
una espectacular baixada de 
vehicles Trike Drift & Longbo-
ard. L’activitat començarà amb 
la concentració dels inscrits 

Xerrada sobre la sèpsia, en el I Memorial Bernat Gabarró Ventura
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arribats d’arreu de Catalunya 
i continuarà amb les corres-
ponents baixades. Sens dubte 
una activitat espectacular i en 
un entorn envejable com és La 
Tossa.
El dilluns 7 de juliol, durant tot 
el dia s’organitzaran les “12 
hores de Vòlei Sorra”. L’activi-
tat, que compta amb el suport 
de Bàsic Ona Natació, es re-
alitzarà en el camp d’activitats 
de lleure de la piscina d’estiu. 
També el mateix dilluns, però 
a partir de les cinc de la tarda, 
s’organitzarà al CCC La Viní-
cola un taller de còctels –sense 
alcohol i amb alcohol-. I a partir 
de les set de la tarda, també 
a La Vinícola, es realitzarà un 
taller de maquillatge especi-
al: “Aprèn a maquillar-te per a 
Halloween” on s’impartirà una 
classe sobre com aconseguir 
els maquillatges més terrorí-

fics.
El dimarts 8 de juliol a partir de 
les 11.15 hores tindrà lloc a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament 
una “Xerrada per a una nutrició 
saludable” a càrrec de la doc-
tora Sara Sánchez i de Gabriel 
Angarita. A continuació, a les 
12 del migdia, tindrà lloc a la 
piscina d’estiu de Montbui una 
sessió d’estiraments per als 
assistents a la xerrada i també 
hi haurà un refrigeri. Col·labora 
en aquesta activitat Fruit Sa-
2Pe. 
Aquest mateix dia, però a les 
19 hores, tindrà lloc la xerrada 
“Els joves i la seguretat viària”, 
a càrrec de l’empresa Montau-
to. Es durà a terme al CCC La 
Vinícola. 
I el mateix dimarts finalitzaran 
les activitats amb una nova 
projecció de cinema a la fres-
ca, en aquest cas adreçada al 
públic infantil. 
El dimecres 9 de juliol s’orga-
nitzarà l’Acampada Jove a La 
Tossa. Els joves que ho desit-
gin podran portar tenda i sac 
de dormir per gaudir d’una nit 
plena de música i cinema. Els 
participants hauran de tenir un 
mínim de 15 anys. Hi haurà 
servei de bus gratuït, amb sor-
tida des de la rotonda del Bou 
a les vuit del vespre. L’activitat 
té un preu de 2’5 euros i les 
inscripcions es poden formalit-
zar al CCC La Vinícola.
Les activitats continuaran fins 
el dia 13 de juliol.

86 montbuiencs reben ajuts 
municipals per estudis superiors
STA M. MONTBUI / LA VEU

Divendres passat va tenir lloc 
a la sala d’actes de l’Ajunta-
ment de Montbui el lliurament 
dels sisens ajuts municipals a 
l’estudi, adreçats a estudiants 
montbuiencs universitaris i que 
també han cursat cicles forma-
tius. Els ajuts, corresponents al 
curs 2013-2014 van ser lliurats 
en un acte públic amb la pre-
sència de l’alcalde montbuienc 
Teo Romero i el Tinent d’Alcal-
de de Governació, Educació i 
Esports Josep Palacios.
Per sisè any consecutiu el con-
sistori montbuienc va destinar 
una partida econòmica del 
seu pressupost, en aquest cas 
30.000 euros per tal d’ajudar 
aquest col·lectiu d’estudiants. 
En aquesta convocatòria s’hi 
van presentar més d’un cente-
nar de sol·licituds, de les quals 
86 complien els requisits de 
la convocatòria. 74 estudiants 
universitaris i 12 que han cur-

sat cicles formatius. La mitjana 
dels ajuts s’acosta als 400 eu-
ros i és lleugerament superior 
a la d’anteriors convocatòries. 
Durant l’acte, l’alcalde Teo Ro-
mero va destacar que “Montbui 
continua apostant per aquests 
ajuts als nostres estudiants. Ja 
són sis convocatòries fomen-
tant que es millori la formació 
dels nostres joves”. Romero 
va remarcar que “és bàsic que 
els nostres estudiants estiguin 
plenament compromesos amb 
la nostra comunitat, amb un 
municipi que vol el seu conei-
xement i compromís”. Teo Ro-
mero va recordar que les “aju-
des són les que són, tenim uns 
recursos limitats, però tenim 
un clar compromís d’ajudar els 
nostres joves a millorar la seva 
formació, just en un moment 
de fort increment de les taxes 
per poder estudiar a la univer-
sitat”.   

Onze persones treballen gràcies 
a un nou pla d’ocupació

STA M. MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui va 
posar en marxa, la passada 
setmana, un nou pla d’ocupa-
ció adreçat a persones atu-
rades, en el marc del progra-
ma “Treball als barris 2013”. 
Aquest programa, subvencio-
nat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i pel Fons Social Eu-
ropeu, permet la contractació 
d’un total d’onze persones per 
a fer tasques d’interès general 
al Barri de Sant Maure. Les 
tasques previstes que desen-
voluparan aquests treballadors 
seran les de manteniment i ne-
teja d’espais i edificis públics (7 
peons) i l’atenció domiciliària a 
la gent gran del barri que viu 
sola, (4 auxiliars).  Els contrac-

tes es formalitzen per un perío-
de de sis mesos i amb jornada 
complerta. 
Aquest programa ocupacional 
s’afegeix als altres que l’Ajun-
tament ha anat posant en mar-
xa al llarg de l’any i que contri-
bueixen a la lluita contra l’atur 
a Montbui. Actualment, són 
21 persones contractades per 
l’Ajuntament les que es bene-
ficien dels diferents programes 
d’ocupació. Segons l’Alcalde, 
Teo Romero, “entre les políti-
ques ocupacionals subvenci-
onades per la Generalitat i les 
que posem en marxa amb els 
recursos propis del municipi, 
Montbui està fent molta feina 
per  millorar l’ocupació de les  
persones aturades, una feina 
que ja comença a donar fruits”. 

STA M. MONTBUI / LA VEU

Un centenar de persones van 
assistir divendres a una con-
ferència per sensibilitzar la 
població sobre els riscos de la 
sèpsia. Aquesta activitat és la 
primera que es fa a Montbui 

del I Memorial Bernat Gabarró 
Ventura. Aquest memorial és 
un homenatge a en Bernat, un 
nen que amb només dos anys 
va haver de lluitar contra una 
leucèmia que es va complicar 
amb una sèpsia. 

Aquest proper dissabte es 
farà un concert solidari al Rec 
d’Igualada, on hi actuaran els 
grups El Vado, Kork, Fracktal, 
Adultarat i altres artistes convi-
dats.  

• Fabricants de tubs aletejats, intercanviadors.
• Instal.lacions industrials de vapor, oli tèrmic, 
  aigua i aire comprimit.
• Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
• Manteniments industrials.
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El PSC de Vilanova es desvincula de l’alcaldessa Vanesa 
González i li demana que no utilitzi les sigles del partit
VILANOVA DEL CAMÍ / J. PUIGGRÒS

Embolica que fa fort al PSC de 
Vilanova del Camí. Prou mogu-
da és la situació en el partit a 
nivell nacional -i comarcal- que 
en aquesta població no sembla 
aturar-se la crisi interna que ja 
fa molt temps que dura. Des-
prés del comiat a l’Ajuntament 
de Joan Vich, tancant un pe-
ríode de 35 anys a l’alcaldia, i 
l’entrada de Vanesa González 
com a cap visible d’un nou go-
vern de coalició amb CiU, ja 
es veia venir que el darrer any 
de mandat municipal seria un 
polvorí. I tot sembla indicar que 
serà així.
Dimarts, el Primer Secretari 
del PSC vilanoví, Carles Ma-
joral, va donar a conéixer un 
comunicat en roda de premsa 
de la comissió executiva en el 
que afirma que “si l’alcaldessa 
Vanesa González no se sent 
representada pel PSC, tampoc 
el PSC de Vilanova se sent re-
presentada per ella”, i, per tant 
“des d’aquest moment el PSC 
de Vilanova del Camí es des-

Carles Majoral, en la roda de premsa de dimarts al local del PSC de Vilanova.

El sector “oficial” 
del partit a Vilano-
va carrega contra 
l’alcaldessa i li dema-
na que deixi la seva 
acta de regidora si 
pensa presentar-se 
en una altra candida-
tura a les eleccions 
municipals

24
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
4 de juliol de 2014 Comarca

Conca d’Òdena

vincula de totes les actuacions 
que porti a terme com alcal-
dessa i li demanaríem que dei-
xi d’utilitzar les sigles del PSC, 
ja que no sent representada 
per elles”.
González va deixar entreveu-
re en una entrevista a La Veu 
i abans en una roda de premsa 
que podria continuar la seva 
carrera política més enllà de les 
properes eleccions municipals, 
quelcom que només podria 
fer en una altra candidatura, 
doncs el PSC ja va escollir en 
primàries a l’advocada Noemí 
Trucharte. Majoral afirma que, 
si aquesta és la seva intenció 
“ja està tardant”, i que “si té co-
herència deixi la seva acta de 
regidora i així podrà continuar 
la seva trajectòria política i bus-
car tal com diu una alternativa 
viable sense sentir-se llastrada 
per unes sigles en les que no 
encaixa”. Aquesta actitud del 
sector “oficial” es focalitza úni-
cament en l’alcaldessa, no en 
els altres tres regidors del PSC. 
“Veurem si es pronuncien en la 

mateixa direcció que  la Vane-
sa”, deia Majoral, que recorda-
va, com per intentar demostrar 
que no tothom pensa igual en 
el grup municipal socialista a 
l’Ajuntament, que en la moció 
sobre Sobirania i Dret a Decidir 
“un d’ells va votar en contra”.
El màxim representant de 
l’agrupació local del PSC vila-
noví ha volgut també sortir al 
pas de les manifestacions en 
les que González afirmava ha-
ver estat marginada en el pro-
cés de primàries. “El PSC no 
ha marginat a ningú, la Vanesa 

González potser va marginar-
se ella sola, va presentar-se 
a unes primàries, a les que 
després va renunciar, i si, s’ha 
elegit una altra candidata amb 
el suport majoritari de la mili-
tància”. Majoral recordava que, 
dels 63 militants del PSC a Vi-
lanova en van votar 43. “Noemí 
Trucharte va rebre un amplís-
sim suport, i voldria recordar 
que, en les últimes eleccions, 
Joan Vich va rebre 23 vots de 
militants”. També es mostrava 
contrari a les primàries ober-
tes, com algú va demanar a 

Vilanova. “Contravenen els 
estatuts del partit, que diuen 
ben clar que només es poden 
fer en poblacions de més de 
50.000 habitants. Sols s’han 
fet a Barcelona i Castelldefels. 
Aquí no tindria sentit”.
Sobre l’exalcalde el Primer 
Secretari es mostrava també 
molest amb els seus últims ar-
ticles publicats a La Veu. “No 
entenc que ara demani reno-
vació, just una persona que ha 
estat 35 anys en el càrrec. Hi 
ha gent més apropiada que ell 
per demanar-ho”, deia.

Vols en globus 
per regalar 

i utilitzar el bonus 
qualsevol dia de l’any!

Passa pel nostre estand durant 
l’European Balloon Festival i participa 

en el sorteig d’un vol en globus!

Segueix-nos!
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Tous acull la cinquena edició del Festival de Llegendes
SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Sant Martí de Tous acull aquest 
cap de setmana el V Festival 
de Llegendes de Catalunya. 
Durant dos dies s’espera la 
presència d’unes 3.000 per-
sones i l’activitat principal és 
l’Apagada de Misteri que cada 
any aplega més d’un miler 
d’assistents als peus del castell 
de Sant Martí de Tous. El poble 
apaga l’enllumenat públic, du-
rant la nit del dissabte dia 5 de 
juliol i il·lumina tot el casc antic 
amb més de 6000 espelmes 
que marquen un recorregut 
de llegendes misterioses i que 
culminen amb una última lle-
genda que enguany interpreta 
l’actriu catalana Anna Sahun i 
que porta per nom “L’emprem-
ta de la ferradura”.
Els Racons de Llegenda és 
l’altre acte central del Festival 
de Llegendes de Catalunya.
Durant la tarda del dissabte dia 
5 de juliol, milers de persones 
visiten els diferents escenaris 
del poble on aquest any s’es-
coltaran llegendes de Lleida, 
Tarragona, el Rosselló, l’Es-
cala, Igualada i Sant Martí de 
Tous.
A part de les activitats que ver-
tebren i consoliden el Festival 
any rere any, en cada progra-
mació hi ha novetats o activi-
tats modificades per mante-
nir viu el Festival. Per aquest 
motiu el FesLleCat busca les 
complicitats de les diferents 
propostes artístiques que hi ha 
dins el panorama de la cultura 

Els carrers de Tous s’omplen de llegendes durant tot el cap de setmana.

L’Apagada de Misteri, 
espectacular
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popular i tradicional de Catalu-
nya.
Un punt innovador per a aques-

Anna Sahun contarà la llegenda “L’empremta de la ferradura” a la nit de dissabte.

ta edició és L’Altaveu popular. 
una mostra de representacions 
de diverses localitats de Cata-
lunya que estan estretament 
lligades o relacionades a les 
seves llegendes. 
Sant Martí de Tous té al seu 
darrere un número molt ampli 
d’històries i llegendes popu-
lars de fons històric que s’han 
anat transmetent de generació 
en generació. L’objectiu dels 

DISSABTE 5 DE JULIOL
12.00 h Espectacle: Arribada 
de les Llegendes: El Somni 
d’Alícia. Plaça Ajuntament
13.00 h Concurs Trwiter la lle-
genda. Escenari Safareig
17.00 h Obertura del Mercat 
de la Bossa de Bou. C/ Carre-
tera i C/Major
17:00h a 22.00 h Passeja en 
Poni escoltant llegendes (in-
terrupcions per descans de 
l’animal) Safareig
17.00 h Espectacle: Dones 
d’aigua. Dansa . Escenari Sa-
fareig
17:45 h Robatori a les Encan-
tades. Joc d’aigua. Safareig
* 18.30 h a 21.30 h Racons de 
llegenda. Diverses localitzaci-
ons del poble (veure mapa)
* 18:30 h a 0:30 h La Quaran-
taMaula i Els Tres Soldats. 
Produccions Audiovisuals. Lo-
cal Aecom
* 22.30 h a 01.30 h Especta-
cle: Apagada de misteri. Nucli 
antic del poble.
23:30 h a 00.00 h Piano al Sa-
fareig
00.00 h a 00.30 h Espectacle: 
Dones d’aigua. Dansa . Esce-
nari Safareig
00:30h a 01:30 Espectacle: 
La Nit del Cangur (Llegendes 
Eròtiques). Escenari Safareig
01.00h Tancament del Mercat 

organitzadors era recuperar-
les, potenciar-les i donar-les a 
conèixer. Això va provocar el 
2010 al naixement del Festival 
de Llegendes de Catalunya, un 
model d’èxit que ha aconseguit 
situar al mapa dels grans esde-
veniments culturals a aquesta 
població de l’Anoia i que ja 
ha tingut seqüel.les en altres 
punts del país. 

de la Bossa de Bou.

DIUMENGE 6 DE JULIOL
10.00 h a 20:00 h Mercat de 
la Bossa de Bou. C/ Carretera 
i C/Major
10:00h a 20.00 h Passeja en 
Poni escoltant llegendes (in-
terrupcions per descans de 
l’animal). Safareig
* 10:00 h a 20:00 h La Qua-
rantaMaula i Els Tres Soldats. 
Produccions Audiovisuals. 
Local Aecom
* 10.00 h a 13.30 h Espec-
tacle: Castells Llegendaris. 
Castell
10.00 h a 13.30 h Espai En-
tendre. Pl. Ajuntament
11.00 h a 11.40 h Espectacle: 
Dansa de les dones d’aigua. 
Escenari Safareig
12:00 h a 13:00 h Espectacle: 
Llegendes de Jaume I. Esce-
nari Central
17:00h a 18:15 h L’altaveu 
Popular. Mostra d’especta-
cles de llegenda
18:30 h a 19:15 h Espectacle: 
Tous és llegenda amb l’Es-
bart Cérvola de Tous. Plaça 
Manel Girona
20:00h Sorteig dels diferents 
Obsequis dels Col·laboradors 
del FesLleCat 2014.
*: Activitats amb diversos 
passis en l’horari programat.

Totes les activitats 
de dissabte i diumenge

Hora: 22:30 (recorregut mar-
cat). Preu: 5€ (aforament 
limitat) / venta d’entrades el 
mateix dia al Punt d’Informa-
ció o a Atrapalo.com.
Públic: A partir de 13 anys. 
Menors acompanyats.
El poble apaga l’enllumenat 
públic i s’il·lumina tot el casc 
antic amb més de 6000 es-
pelmes que marquen un re-
corregut que condueix fins 
als peus del castell. 
Diversos quadres plàstics 
inspirats en les llegendes de 
bruixes de Catalunya i histò-
ries de fantasmes de Barce-
lona convertiran el recorregut 
en un passatge de misteri.
En aquest lloc, una última lle-
genda interpretada per Anna 
Sahun, actriu que actualment 
treballa a la sèrie La Riera, 
de TV3, que serà qui donarà 
peu a la clausura nocturna 
que convidarà a tots els par-
ticipants a poder escriure els 
seus neguits, angoixes i pors, 
en un paper i cremar-los final-
ment a La Caldera de Tous, 
i tot això acompanyat d’un 
Rom Cremat. 

El guanyador d’UN VOL EN GLOBUS és:

EDUARD ESTEVE GRAS
de CASTELLOLÍ

www.caminsdevent.com

FELIC
ITATS!
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REDACCIÓ / LA VEU

Un any més, torna la festa de 
Sant Cristòfor. En diferents 
punts de la comarca, i a Igua-
lada, es podrà participar en la 
tradicional benedicció de vehi-
cles. Aquest any, el nou aban-
derat són el Parc de Bombers 
de la Generalitat a Igualada.
Els actes són els següents:

Dimecres 9 de juliol
-Entrega al parc de Bombers 
de la bandera per l’anterior 
abanderat a les 20.00 h.
-Passejada del nou abanderat 
(cos de bombers d’Igualada) 
pels carrers de la ciutat (av. 
Catalunya, av. Balmes, ram-
bles, Soledat…) i tornada al 
parc de Bombers.
-Petit refrigeri (detall del nou 
abanderat) de coca i cava.

Dijous 10 de juliol
-Trasllat de la bandera pels 
Bombers fins la basílica de 
Santa Maria per assistir a la 
missa de Sant Cristòfol, al 
migdia.
-Acabada la missa, trasllat 
de la bandera fins al Passeig 
Verdaguer i dipositar-la a la 
parada de la benedicció (acte 
organitzat per Auto Sport 
Igualada). Com cada any, els 
conductors que ho desitgin 
podran assistir amb el seu ve-
hicle a la benedicció cristiana, 
un acte que ja és una tradició 
anual a Igualada, però també 
en altres punts de la comar-
ca, com per exemple a Piera 
o Calaf.
-Un cop acabada la bene-
diccio dels cotxes Auto Sport 
Igualada retornarà la bandera 
al parc de Bombers. 

Alguns experts 
afirmen que Sant 
Cristòfor, de fet, no 
va existir mai, i que és 
fruit de la llegenda

Dimecres i dijous vinent, tornen els actes entorn de 
Sant Cristòfol, patró dels conductors

Sant Cristòfor
El culte a Cristòfor de Lícia és 
d’origen oriental, i ja consta 
una església dedicada a Bití-
nia al 452. Arriba a Occident 
després del segle V, passant 
de Constantinoble a Sicília 
(al segle VI hi ha un monestir 
amb el seu nom a Taormina) i 
d’allí a Europa Occidental. Du-
rant l’Edat mitjana va ser un 
dels sants més venerats, tant 
en orient com en occident. 
La festa de sant Cristòfol a 
occident se celebra el 25 de 
juliol i a les esglésies ortodo-
xes i orientals el 9 de maig. 
La tradició catalana i hispana 
(com n’és un exemple Premià 
de Mar, que el té com a pa-
tró), però, el celebra el 10 de 
juliol (d’acord amb la tradició 
mossàrab) per a deixar lliure 
el 25 de juliol per a la festa de 
Sant Jaume el Major apòstol; 
a Cuba, la festa es desplaça, a 
l’Havana, al 16 de novembre, 
aniversari de la fundació de la 
ciutat.
Sant Cristòfol va ser venerat 
com un dels Catorze Sants 
Auxiliadors, especialment com 
a protector contra la pesta: 
això va fer que, durant l’Edat 
mitjana, a moltes esglésies 
europees es pintés un gran 
Sant Cristòfor a l’entrada, vora 
les piles d’aigua baptismal, 
per evitar-ne el contagi. Per 
haver portat el Nen Jesús, 
com a sant patró dels xòfers i 
conductors. Fins a la seva su-
pressió, sant Cristòfol era pa-
tró dels viatgers, els arquers, 
els automobilistes, els solters, 
els barquers, els conductors 
de autobús i de taxi, els vene-
dors de fruita, els mariners, els 

mossos de corda, els aigua-
ders, les tempestes, la pedra, 
els afectats de mal de queixal 
i la ciutat de Rab, en l’actual 
Croàcia.
Alguns historiadors han sug-
gerit que les restes del sant 
van ésser portades a Alexan-
dria, on van ésser confoses 
amb les del màrtir Menna 
d’Alexandria. La tradició vol 
que unes relíquies del sant pu-
guin ésser a la catedral de Mo-
relia (Mèxic), on arribaren com 
a obsequi de la Santa Seu per 
la inauguració de la diòcesi en 
el segle XVI. Erasme de Rot-
terdam va criticar el seu culte 
en la seua obra Elogi de la fo-
llia (Moriae Encomium). 
Cristòfol de Lícia (del grec 
Χριστόφορος, “que porta 
Crist”), també conegut com 
a Sant Cristòfol, és un sant 
cristià, sobre l’origen del qual 
les distintes tradicions cristi-
anes estan en desacord. És 
un sant llegendari, l’existència 
del qual, pel que sembla, és 
improbable.
El text més antic de les Actes 
del sant, en llatí, és del sege 
VII, però serà la Llegenda àu-
ria de Iacopo da Varazze la 
via de difusió de la llegenda a 
l’Europa catòlica.
La tradició catòlica, el descriu 
com un gegant cananeu, que 
abans de la seua conversió 
al cristianisme ajudava els vi-
atgers a travessar un perillós 
gual portant-los sobre els seus 
muscles; vivia sol al bosc de la 
vora i es deia Reprobus. Altres 
tradicions situen el lloc a Lícia. 
La llegenda afirma que en una 
ocasió, va ajudar un xiquet a 
creuar el riu; sorprés pel pes 

de l’infant, major a cada pas 
que feia, el nen, que era Je-
sús, li va dir que era perquè 

portava sobre la seua esque-
na els pecats de tot el món, 
i després d’això va batejar el 
gegant i li va encomanar la 
prèdica. El nom de Cristòfol 
(del grec Χριστόφορος, Ch-
ristóforos, “portador de Crist”) 
li vindria d’aquest fet. La lle-
genda, considerada apòcrifa 
des d’antic, continua essent 
popular.
Una tradició indica que Cris-
tòfor va ser el fill únic d’un rei 
cananeu i que havia nascut a 
Tir o Sidó, tenin com a nom 
Relicto. Per servir “el rei més 
gran la Terra”, es va allistar a 
l’exèrcit de l’emperador romà, 
que era Gordià III, a punt d’en-
trar en guerra amb els perses.
Algunes fonts llatines i gre-
gues més antigues registren 
un màrtir anomenat Cristòfor, 
originari d’una tribu nord-afri-
cana. Capturat per les tropes 
romanes al començament del 
segle IV, va ser obligat a allis-
tar-se com a legionari i tras-
lladat a prestar servici en una 
guarnició romana prop de An-
tioquia, on va ésser batejat pel 
bisbe Bàbiles d’Antioquia i, a 
conseqüència d’això va ésser 
perseguit i mort.

LOGO
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Amb l’arribada de l’estiu el 
preu dels combustibles mar-
quen nous rècords històrics. 
La gasolina i el gasoil estan 
pels núvols. Els preus pugen 
i pugen fins a alçades on ja ni 
els avions poden arribar... A 
Itàlia, la gasolina ja està per 
sobre d’1,8€/litre. A veure fins 
on arribarem…
Per aquest motiu, vet aquí 
10 consells per aquells que 
estiguin preocupats per com 
poden estalviar el consum de 
combustible del seu vehicle:

1. Cerca les benzineres més 
barates de la teva zona (visita 
la web del Ministeri d’Indústria 
amb la informació dels preus 
dels combustibles), i analitza 
on es troba el combustible 
més barat dins de l’àmbit on 
et mous. Aprofita quan passis 
prop d’una per omplir el dipò-
sit. Anar a propòsit a omplir el 
dipòsit és una despesa gens 
menyspreable que també cal 
tenir en compte. A més, cal te-
nir en compte les ofertes dels 
hipermercats amb benzinera 
que tinguis a prop i et puguin 
anar de pas, de vegades són 
força interessants. I si surts 
de la Comunitat autònoma 
pots trobar diferències impor-
tants per l’anomenat cèntim 
sanitari que és molt més d’un 

10 consells per a estalviar gasolina o gasoil al vostre cotxe
cèntim, per exemple a l’Aragó 
no s’aplica el cèntim i convé 
aprofitar.

2. Omple el dipòsit sense pré-
mer al màxim la mànega del 
sortidor. En anar al màxim 
augmenta l’escuma i per tant, 
l’evaporació de la benzin; en 
el gasoil també, però menys. 
Tampoc convé omplir el dipò-
sit de forma molt lenta, ja que 
la benzina s’evapora ràpid. En 
acabar tanca ràpid i bé el tap 
del dipòsit, amb això evitaràs 
l’evaporació de la benzina.
3 . Efecte “dilluns”. Omple el 
dipòsit abans del dimecres, el 
dilluns és el millor dia, ja que 
és quan les benzineres han 
de comunicar al Ministeri el 
seu preu, i abans del dime-
cres perquè els preus es mo-
difiquen setmanalment.  Per 
al cap de setmana els preus 
pugen, i fins i tot s’ha denun-
ciat la mala pràctica que fan 
algunes benzineres que pu-
gen el preu el cap de setma-
na o abans d’un pont, que és 
quan hi ha més demanda en 
els particulars. Per tant, un 
bon dia per a anar a la gasoli-
nera és el dilluns o el dimarts 
si tendeixen a baixar els preus 
i els pitjors dies són dissabte i 
diumenge. Però això sí, recor-
dant que si no hi ha prevista 

una pujada forta cal procurar 
evitar anar-hi a propòsit.

4. Omplir el dipòsit a la ma-
tinada ho recomanen molts 
decàlegs de l’estalvi. Fer cas 
a això és ridícul. Els que ho 
recomanen al·leguen què els 
sortidors treuen més gasolina 
quan les temperatures són 
més baixes. Els dipòsits són 
subterranis i la diferència de 
temperatura entre la màxima i 
mínima al dia és mínima, i en 
conseqüència la diferència de 
combustible de la matinada 
a l’hora de més calor és ina-
preciable. És millor aprofitar 
la benzinera quan us vagi de 
pas, sigui l’hora que sigui.

5. Evita benzineres amb poc 
gir. Les estacions que estan 
sempre plenes han de recar-
regar els seus tancs regular-
ment, el que significa que la 
seva benzina és més fresca. 
La benzina nova té major po-
tència que la que duu més 
temps guardada.

6. Evita les estacions prope-
res a les autopistes perquè 
els seus preus són més alts. 
Planifica, prèviament, on re-

postaràs si has de fer un vi-
atge llarg. Visitant la web del 
Ministeri d’Indústria.

7. Empra la benzina recoma-
nada pel fabricant de menor 
octanatge possible (la de ma-
jor octanatge és més cara i el 
seu preu no compensa a no 
ser que vulguem fer alguna 
cursa o rally).

8. Evita anar amb poca ga-
solina al dipòsit. Encara que 
es pot pensar que així portes 
menys pes i, per tant, has de 
consumir menys, duent poc 
combustible en realitat el ve-
hicle funciona menys efici-
entment i al final, sorprenent-
ment, consumeix més. Convé 
evitar baixar de la meitat del 
dipòsit. Un altra raó de tenir 
el dipòsit més ple que buit, és 
perquè hi ha menys aire al di-
pòsit i hi ha menys evaporació 
de combustible. Tot això és 
per als motors de gasolina.

9. Aprofita alguna visita a la 
benzinera per revisar la pres-
sió dels pneumàtics per a te-
nir-los sempre amb la pressió 
idònia. Una roda inflada per 
sota de la seva pressió normal 

augmenta la resistència i per 
tant obliga al motor a treballar 
més. Cal evitar fer-ho a les 
benzineres on cobren per re-
visar la pressió de l’aire dels 
pneumàtics. A més de la pres-
sió, en el consum també influ-
eix el tipus de pneumàtic, es-
pecialment si han de fer molts 
quilòmetres i a alta velocitat. 
Segons alguns estudis, fins a 
un 20% del consum d’un vehi-
cle pot ser imputat a la fricció 
de l’asfalt amb els pneumà-
tics. Últimament, alguns ta-
llers ja estan oferint omplir els 
pneumàtics de nitrògen, en 
lloc d’aire, això ens evita ha-
ver de revisar la pressió dels 
pneumàtics -es recomana 
fer-ho cada quinze dies-. Els 
pneumàtics que tenen nitrò-
gen tenen pintada la vàlvula 
de color verd per indicar-ho.

10. Aprofita els viatges. Pla-
nifica bé els trajectes, evitant 
les anades i tornades d’un 
lloc a un altre de forma inne-
cessària per no saber per on 
es va. Google Maps o un na-
vegador poden ser una bona 
ajuda. També intenta compar-
tir cotxe en els trajectes més 
habituals i despeses.
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El cotxe elèctric és una rea-
litat. Els primers models “de 
veritat” ja estan disponibles 
en els concessionaris i la seva 
presència als nostres carrers 
comença a ser familiar, tot i 
que encara són una rara ex-
cepció entre el trànsit rodat, 
una gota en un oceà de vehi-
cles dièsel o gasolina. Però a 
poc a poc, aquesta tecnologia 
s’ha d’estendre, com les infra-
estructures necessàries per-
què sigui viable. Perquè això 
succeeixi, a més de comptar 
amb el suport de la indústria 
i les administracions, els usu-
aris han d’adaptar-se també 
als canvis que comporta, no 
només la conducció d’un cot-
xe elèctric, en qüestió d’hà-
bits, sinó també la possessió 
d’un cotxe que funciona amb 
electricitat. De moment, les 
seves característiques -espe-
cialment autonomia i temps de 
recàrrega- són les principals 
barreres juntament amb el 

El cotxe elèctric: què hem de tenir en compte si el volem comprar

preu, que impedeixen que els 
vehicles elèctrics es popularit-
zin. Els híbrids i especialment 
els híbrids endollables són 
encara una alternativa molt 
més real, viable, econòmica i 
pràctica.

Unes desenes d’unitats
Les xifres de vendes al nostre 
país -i també en la majoria de 
mercats- reflecteixen que els 
cotxes elèctrics són encara 

una tímida declaració d’inten-
cions per part d’algunes em-
preses, flotes i particulars molt 
conscienciats amb la causa 
ecològica o amb unes circum-
stàncies particulars molt espe-
cífiques. 
De moment, poc més de 100 
unitats al mes, i menys de 
1.500 cotxes en 10 mesos 
per a un mercat que matricu-
la més de mig milió d’unitats 
“tèrmiques” en un any de dura 
crisi. Els resultats no són ni 
tan sols representatius, són 
anecdòtics. Només el Renault 
Twizy, un vehicle de dues pla-
ces que se situa a mig camí 
entre un cotxe i un quadricicle 
o una moto, pel seu baix preu 
i la seva peculiar arquitectura 
i configuració, demostra que 
encaixa en un nínxol de mer-
cat molt concret: majoritària-
ment per empreses de lloguer 
i amb fins turístics en zones 
urbanes o costaneres.
El Leaf, un turisme real, guar-
donat fins i tot amb el Premi al 
Cotxe de l’Any a Europa 2011, 
ven només un centenar i mig 
de cotxes a Espanya l’any, 
xifres clarament per sota de 
les expectatives del fabricant 
i de la pròpia indústria, que 
confiava en la viabilitat d’un 
projecte com aquest: el primer 
automòbil dissenyat específi-
cament per ser 100% elèctric. 

Una furgoneta de repartiment 
elèctrica (Kangoo ZE) i un 
model que no és purament 
un elèctric 100% d’emissions 
zero (Ampera/Volt) són les 
altres dues alternatives de 
més acceptació, la qual cosa 
demostra que el cotxe elèctric 
no només és verd sinó que 
està molt “verd”.

Autonomia i recàrrega
Són, a hores d’ara, les prin-
cipals limitacions juntament 
amb el preu. En el millor dels 
casos, amb una conducció 
eficient i moderada, és gai-
rebé un miracle arribar a la 
barrera dels 200km amb un 
elèctric sense recarregar. El 
Leaf anuncia aquests regis-
tres d’autonomia en condici-
ons ideals, però la realitat de 
la conducció, els embussos, 
la orografia, i la climatologia 
(que també incideix en la du-
rada de la bateria) demostren 
que un registre fiable i segur 
se situa a la meitat: 100-
150km. D’altres, directament, 
no arriben a cobrir aquesta 
distància, com el Twizy, amb 
80km de rang màxim.
L’elèctric d’autonomia este-
sa d’Opel i Chevrolet juga la 
seva carta d’èxit precisament 
en què a més de 80 km en 
mode totalment elèctric pot 
cobrir 500 km, però fent ús 
d’un petit motor auxiliar de 
gasolina que s’utilitza no per 
impulsar les rodes sinó per 
generar l’electricitat neces-
sària per alimentar les bate-
ries, pel que no és un cotxe 
d’emissions 0 i segueix depe-
nent del petroli.
Quant a la recàrrega, tot i que 
Nissan anuncia un dispositiu 
de càrrega ràpida per al Leaf 
que permet recuperar el 80% 
de la capacitat de la bateria 
en 30 minuts, la majoria de 
les infraestructures públiques 

(i també particulars) obliguen 
a mantenir el cotxe endo-
llat a la xarxa entre de 4 a 6 
hores, 8 en alguns vehicles, 
per aconseguir una càrrega 
completa, la qual cosa com-
porta un ús pautat i invariable 
d’utilització diària i recàrrega 
nocturna, però sempre dins 
d’una distància molt limitada. 
Els imprevistos, les urgències, 
la disponibilitat 24 hores, els 
viatges, les vacances i altres 
circumstàncies no figuren en-
tre les capacitats d’un cotxe 
elèctric, per ara.

Menys costos però més cars
Els interessats en adquirir un 
cotxe elèctric podran benefici-
ar-se d’un incentiu total de fins 
a 8.000 euros per automòbilen 
ser compatibles les ajudes 
específiques per a aquest ti-
pus de vehicles del Pa Move-
le (amb vigència inicial fins a 
2012, però prorrogat) amb la 
subvenció prevista en el nou 
Pla PIVE. 
D’aquesta manera, el cotxe 
elèctric manté la subvenció 
màxima de 6.000 euros per a 
particulars i flotes, a la qual se 
suma l’incentiu de 2.000 eu-
ros inclòs en el Pla d’incentius 
del Vehicle Elèctric (PIVE). El 
Govern consignava una parti-
da de deu milions d’euros en 
els Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2013 destinada a 
subvencionar l’adquisició de 
cotxes elèctrics. 
De totes maneres, tant aquest 
pla com el PIVE, amb 75 mili-
ons d’euros per subvencionar 
amb 1.000 euros la compra 
d’un vehicle nou (els altres 
1.000 els aporta el fabricant) 
tenen una caducitat estimada 
del fons que no cobriria tot 
el 2013. Amb això s’han de 
compensar unes tarifes no-
tablement més elevades en 
comparació amb els cotxes 
convencionals. 
Així, un Leaf, per exemple, 
costa 35.950 euros, i un Flu-
ence ZE 20.600 sense la ba-
teria, per la qual s’ha de pagar 
un lloguer mensual, com en 
tots els elèctrics de Renault, 
mentre que un Ampera / Volt 
supera els 42.000 euros. És 
cert que els seus costos de 
manteniment en general són 
menors (menys components, 
menys fregaments, menys 
elements mecànics...) i que el 
cost per km de l’electricitat en 
comparació amb la gasolina 
pot ser fins a un 75% menor. 
No obstant això, recuperar la 
diferència del cost d’adquisició 
mitjançant l’ús, amb la seva 
limitada autonomia, és molt 
difícil encara, tot i que en un 
futur pot ser possible.

C/ Alemanya, 20 -22
Tel. 93 805 31 96

 fontanataller@gmail.com
08700 IGUALADA

COMPROVI L'AIRE CONDICIONAT DEL SEU VEHICLE 
AQUEST ESTIU, MANTENIMENT I DIAGNÒSTIC, PNEUMÀTICS
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Des de finals de l’any 2012 
va entrar en vigor la nova nor-
mativa europea que té com a 
finalitat reforçar la seguretat 
dels vehicles.   Malgrat que la 
legislació és de 2009, no va 
ser fins a finals del 2012 quan 
es va començar a aplicar.   
Aquests requisits de seguretat 
són obligatoris per als nous 
vehicles, és a dir, els que es 
van sotmetre a homologació 
després de l’1 de novembre 
de 2012 i també per a tots els 
vehicles nous venuts en la 
Unió Europea a partir d’aquest 
any 2014. L’objectiu d’aquesta 
legislació és aconseguir que 
els cotxes fabricats a partir 
d’aquesta data recullin to-

Cotxes més segurs gràcies a l’aprovació d’una normativa europea

tes les mesures de seguretat 
més noves amb la finalitat de 
garantir la major protecció i 
tranquil·litat tant al conductor 
com als passatgers del vehicle 
i que per al 2020 hi hagi una 
major reducció de les víctimes 
de carretera en la Unió Euro-
pea, amb la intenció de fer-les 
reduir en un 50% en relació 
amb el 2010. A més aquest 
nou reglament comunitari con-
tribuirà a una simplificació de 
la normativa comunitària en 
matèria de seguretat vial, re-
duint així de forma significativa 
la càrrega reglamentària i ad-
ministrativa per a la indústria 
de l’automòbil, ja que d’aques-
ta manera se substituirà a més 

de 50 directives europees. 

Quines novetats contempla 
A partir d’ara és obligatori in-
cloure en els cotxes sistemes 
d’alerta visual o auditiva en 
cas d’oblit del cinturó en el se-
ient del conductor. I en el cas 
que el vehicle s’engegui i els 
ocupants no ho ajustin, segui-
rà repetint l’alerta. D’aquesta 
forma es busca garantir que 
tots i cadascun dels ocupants 
es preocupin d’assegurar el 
seu cinturó. 
Aquesta nova normativa tam-
bé afecta de forma específi-
ca als cotxes elèctrics, ja que 
hauran de portar un sistema 
de seguretat que garanteixi 
que els usuaris del vehicle no 
rebin una descàrrega elèctrica 
procedent de peces del ve-
hicle o del compartiment del 
motor. També hauran de por-
tar almenys dos punts d’an-
coratge per a seients infantils 
ISOFIX en els seients poste-
riors per reforçar l’estabilitat 
i la seguretat dels nens. Els 
seients infantils seran també 
més fàcils d’instal·lar en els 

seients del vehicle, i per evitar 
dubtes a l’hora de decidir on 
col·locar aquests seients, els 
cotxes portaran també unes 
etiquetes que advertiran con-
tra la col·locació de dispositius 
de retenció per a nens orien-
tats cap a enrere en un seient 
protegit per un coixí de segu-
retat frontal actiu.
Seguint amb l’anàlisi de la 
nova normativa europea so-
bre seguretat en els vehicles, 
veiem més novetats. Pel que 
fa als pneumàtics estaran pro-
veïts d’un sistema de control 
de la pressió a bord que de-
tectarà la pèrdua d’aire i li farà 
saber al conductor. El risc de 
punxada, per tant, es reduirà 
considerablement i així s’evi-
taran greus accidents. Una 
pressió adequada dels pneu-
màtics garantirà també la 
menor distància possible de 
frenada, estalviarà carburant i 
reduirà les emissions de CO2. 
A més aquesta normativa in-
clourà també un nou etiquetat-
ge que haurà de proporcionar 
informació sobre aspectes en 
termes d’eficiència energètica, 

com l’adherència en sòl moll o 
soroll extern amb pictogrames 
clars i fàcils d’entendre, per fa-
cilitar als conductors compres 
amb coneixement de causa. 
Els pneumàtics estaran clas-
sificats en una escala des de 
la pitjor ‘G’ fins a la millor, ‘A’. 
Aquesta classificació posa 
l’accent també en la qualitat 
dels mateixos, els classificats 
com A poden contribuir a un 
estalvi de combustible d’en-
tre 170 i 230 euros a l’any en 
comparació als de l’escala G.   
L’ús d’uns bons pneumàtics 
pot representar entre el 20% i 
el 30% del cost de combusti-
ble, així que també es busca 
de forma transversal reduir 
aquest consum, contribuir a 
l’estalvi energètic, reduir les 
emissions de C02 i intentar 
disminuir la dependència del 
petroli. En aquest sentit, els 
nous vehicles estaran proveïts 
d’indicadors de canvi de velo-
citat per ajudar als conductors 
a estalviar combustible adop-
tant un estil de conducció més 
respectuós amb el medi ambi-
ent.

En nuestra familia, todo tiende a ser muy
dinámico, por eso es muy importante poder
confiar en nuestro Mercedes. Cuando vamos a la

guardería, a ballet, a casa de la abuela, al médico o

de vacaciones en nuestro vehículo familiar, lo

hacemos con total seguridad. El personal cualifi-

cado de nuestro Taller Autorizado Mercedes-Benz

vela por ello con un servicio profesional. Siempre

tienen la solución adecuada a nuestras necesidades

particulares. Por eso ya son como parte de la

familia.

www.mercedes-benz.es

Taller Autorizado Mercedes-Benz, Ctra. la Pobla, n. 205, 8788 Vilanova del Cami. Barcelona, Tel.: 93 806 04 79, Fax: 93 806 04 84, www.mercedes-benz.es

Talleres Montoliu

My ServiceMi coche familiar.
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Segons les estadístiques es 
diu que Espanya està en el 
pòdium de robatori de cotxes, 
sota els països d’Itàlia i de 
Regne Unit. 
Fins fa relativament poc, els 
vehicles més robats eren vehi-
cles de gamma alta, però amb 
la crisi actual el tipus de vehi-
cles robats ha anat canviant i 
cada vegada és més habitual 
la desaparició de vehicles de 
gamma mitja, i desgraciada-
ment molts d’ells mai són recu-
perats. Els vehicles de gamma 
baixa, la majoria de vegades 
són robats per a la substitució 
de peces i maquinària, que 
s’ha quedat desfasada amb 
el pas del temps i és difícil 
trobar-la en el mercat actual. 
Els indrets on es produeixen 
robatoris més freqüentment, 
són els pàrquings, sobretot els 
públics, com  els dels centres 
comercials. Encara que sem-
bli mentida, haurem d’asse-
gurar-nos que hem tancat bé 
el cotxe. Sovint  sense voler 
queden oberts i com és evi-
dent facilitem la feina al lladre 
ja que és molt més fàcil posar-

Com evitar el robatori del teu cotxe

Factors que influeixen per 
contractar una assegurança
A l’hora de contractar una as-
segurança d’automòbil, als 
Estats Units s’està duent a 
terme una tendència que s’ha 
anunciat i estudiat ja per diver-
ses associacions de consumi-
dors, i és que algunes grans 
asseguradores han començat 
a calcular el preu de la pòlissa 
de l’assegurança en funció de 
factors tan aliens a la conduc-
ció com poden ser l’estat civil 
del prenedor, el nivell d’ingres-
sos d’aquest o fins i tot el seu 
grau de formació.
Segons una notícia recollida 
a la publicació digital de l’Eco-
nomista s’ha realitzat una anà-
lisi entre les cinc webs de les 
majors companyies d’Amèri-
ca i les condicions personals 
provoquen que variï de forma 
considerable la quantia de la 
pòlissa.
Però aquesta informació no 
és nova, a Espanya també es 
donen aquestes variacions en 
funció de factors, com pot ser 
l’edat o el sexe del conductor.
Aquests criteris que no estan 
relacionats directament amb 
la conducció de la persona 
són molt importants per a les 
asseguradores, ja que es pre-
nen de referència per diverses 
estadístiques i estudis socio-

lògics que orienten a l’hora de 
calcular el risc dels conductors 
i conductores.
Condueix igual un jove amb el 
permís de conduir recentment 
tret i sense cap responsabilitat 
familiar que un pare de famí-
lia amb anys d’antiguitat en la 
conducció? És evident que a 
part dels anys d’experiència 
a l’hora de conduir, el nombre 
de sinistres que s’hagin tingut 
prèviament o el tipus de cotxe 
que tinguem i l’antiguitat del 
mateix, hi ha factors que in-
flueixen molt i que estan més 
relacionats amb el propi àm-
bit personal de l’assegurat, el 
seu entorn més directe, el seu 
grau de responsabilitat, etc.
I és que no ens comportem 
igual amb 20 anys que amb 
40, i per tant, tampoc la nostra 
actitud al volant és la mateixa 
a una edat o una altra. Al final, 
el més important és que el cap 
estigui centrat en la seguretat 
de la conducció i siguem cons-
cients que en conduir ni anem 
sols ni som immortals.

Sancions per a no tenir-ne
La llei 21/2007, modificat l’ar-
ticle 3.1 de la Llei de Respon-
sabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación de Vehículos a 
Motor, diu que l’incompliment 
de l’obligació d’assegurar-se 
determinarà:

- La prohibició de circulació 
pel territori nacional dels vehi-
cles no assegurats.

- El dipòsit o precinte públic 
o domiciliari del vehicle, amb 
càrrec al seu propietari, men-
tre no sigui concertada l’asse-
gurança.

-Una sanció pecuniària de 601 
a 3005 euros de multa, gradu-
ada segons què  el vehicle cir-
culés o no, la seva categoria, 
el servei que presti, la gravetat 
del perjudici causat, en el seu 
cas, la duració de la manca 
d’assegurament i la reiteració 
de la mateixa infracció.

lo en marxa. 
Existeixen diverses alterna-
tives per a evitar que un cot-
xe sigui robat, encara que és 
cert, que els lladres sempre 
van per davant i tenen tots els 
recursos per  aconseguir-ho. 
És important no facilitar-los 
la feina i posar-los  inconveni-
ents i dificultats. Sempre ani-
ran a robar el que sigui més 
fàcil. Diferents solucions són 
els clàssics talla corrents, que 
anul·len l’electricitat de la ba-
teria evitant que el cotxe es 
posi en marxa; diverses clas-
ses d’alarmes, la majoria són 
molt sensibles i es disparen 
amb el menor cop o moviment; 
o els típics i clàssics “ceps”; 
n’existeixen de diferents tipus, 
els més corrents són els que 
bloquegen el volant o els que 
impedeixen el moviment del 
canvi de marxes. Un dispo-
sitiu que té molta sortida últi-
mament, són els xips i GPS, 
que una vegada col·locats en 
el vehicle, permeten conèi-
xer en tot moment la situació 
d’aquest, fent un seguiment  
del cotxe. Aquests dispositius 

electrònics són molt eficaci-
ents i avui en dia, la millor ga-
rantia per recuperar un vehicle 
robat. Ja que no oblidem que 
la majoria d’ells (sense GPS) 
no es recuperen mai. 

7 consells per evitar-ho
1. Viatja amb les portes blo-
quejades. No deixis bosses, 
maletins o portàtils en llocs vi-
sibles i fàcilment accessibles.

2. Aparca a carrers concorre-
guts i il·luminats. Desconfia 
si els cotxes del voltant estan 
forçats, o si al terra hi ha tros-
sos de vidre.

3. Als aparcaments, estaciona 
a prop del vigilant i a la zona 
coberta per les càmeres de 
seguretat.

4. Després d’omplir el maleter, 
es recomana moure el cotxe 
per a evitar possibles mirades 
indiscretes.

5. No deixis objectes de valor 
al vehicle, amaga els equips 
de música i el navegador 
(també el carregador). De 
vacances, no cridis l’atenció i 
amaga els mapes. 

6. Tot i que només t’allunyis 
del vehicle pocs minuts, treu 
les claus del contacte i com-
prova (fins i tot acciona alguna 
maneta) que les portes i les fi-
nestres han quedat ben tanca-
des. Guarda les claus immedi-
atament i, preferiblement, a la 
butxaca dels pantalons.

7. Fes servir elements dissua-
soris, com ara immoblitzadors 
de volant, alarmes o gravar la 
matrícula als vidres.

Finlament, si trobes el teu cot-
xe o qualsevol altre del carrer 
forçat, truca al 112.

Plaça de la Bomba, 7 Telf. 93 805 40 72
·MECÀNICA                                      ·DIAGNOSI
·FRENS I AMORTIDORS                 ·SERVEI RÀPID
·INJECCIÓ ELECTRÒNICA             ·INJECCIÓ DIESEL

REVISI EL SEU VEHICLE PER LES VACANCES
Pressupostos sense compromís

Transports gran tonatge, tot Espanya
Transports contenidors al servei

de la construcció i indústria
Venda de llenya

Magatzem: Països Baixos, 1 - Pol. Industrial
 08700 Igualada

Tel.: 93 803 72 98 - 93 805 42 17
transdiema@rutalia.net

TRANSDIEMA, S.L.
Transports Contenidors 
al servei de la Construcció i indústria
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Setmana Santa, escapades 
de cap de setmana, vacances 
d’estiu… durant tot l’any es 
realitzen sortides familiars en 
cotxe. Quan es realitza una 
escapa en família, els nens, 
són els protagonistes. S’ha 
de planificar la sortida per a 
que especialment ells s’ho 
passin bé i surti tot perfecte. 
Si es tenen pocs dies de festa 
convé planificar-se per aprofi-
tar al màxim el temps de que 
es disposa. Moltes hores de 
cotxe, visites a museus o a 
monument avorrits no solen 
ser les vacances ideals dels 
nens, tant si són petits com 
més grans. Per això hem de 
planificar algunes idees per a 
gaudir d’uns dies junts, nens 
i grans.  Combinant moments 
de cultura amb moments d’oci, 
esport i diversió. 

Consells per unes vacances 
amb nens en cotxe
Si ens desplacem amb cotxe, 
hem d’equipar-nos amb el ne-
cessari per a distreure (sem-
pre sense perill) als nens. I 
serà imprescindible viatjar 

Com planificar les teves vacances en cotxe amb nens petits
amb una farmaciola per a pe-
tites emergències. Ja sabem 
que l’energia dels nens és im-
parable.  
És molt important circular 
sempre amb seguretat. El 
conductor ha de descansar 
be la nit anterior al viatge, ja 
que és responsable de tota la 
família. No és necessari recor-
dar que no s’ha de beure al-
cohol ni realitzar menjades ex-
cessives, i evitar en la mesura 
que sigui possible, menjar en 
l’interior del cotxe, sobretot si 
es condueix. 
No conduir en condicions cli-
matològiques adverses, ja 
que augmentem els riscos 
d’accident. Planificar la ruta 
que seguirem i no oblidar la 
documentació obligatòria, tant 
la del vehicle com la personal. 
Realitzar un repàs al cotxe, 
per a tenir-lo en un estat per-
fecte. És important revisar els 
elements bàsics com pot ser 
la pressió dels pneumàtics, 
els nivells d’oli, el líquid refri-
gerant, la bateria o la roda de 
recanvi.  
Durant el viatge, és important 

que el conductor condueixi en 
una posició còmoda al volant, 
para cada dues hores i des-
cansar com a mínim uns deu 
minuts, tant el conductor com 
els més petits. 
Estar en tot moment, sempre 
pendent de la conducció evi-
tant qualsevol distracció, com 
fumar o la utilització dels dis-
positius mòbils. 
Els dispositius de seguretat, 
tant les cadiretes pels més pe-
tits com el cinturó pels demés, 
que sempre estiguin col·locats 
en la posició correcte, i que 

compleixin amb les normati-
ves vigents. 
Un viatge en família ha de ser 
una sortida on tots els seus 
membres es diverteixin i gau-
deixin al màxim d’uns dies tots 
junts, fora de l’estrès i de la ru-
tina diària.   

Publicacions sobre com vi-
atjar amb nens
En aquest sentit us acostem 
algunes de les possibilitats 
que ofereix Internet per a vi-
atjar, ja sigui amb cotxe o no, 
amb canalla petita. Cyberpa-
dres.com és un portal molt 
complert dedicat a l’educació 
i té un apartat força interes-
sant dedicat als viatges. Hi 
trobareu informació per or-
ganitzar un llarg viatge o per 
fer una escapada en família. 
Si aneu a la pestanya “viajar 
con niños” us proposa dife-
rents destins amb vols, hotels, 
creuers, parcs temàtics, etc. A 
més, hi teniu un munt de con-
sells per si viatgeu amb nens 
en avió, en tren, en vaixell, 
quan el petit és un nadó o fins i 
tot quan encara no ha sortit de 
la panxa. Tot per fer del viatge 
una experiència més còmode i 
agradable. L’apartat “Itinerari-
os” us proposa activitats con-
cretes en funció del destí. 
Mamasviajeras.com és un 

blog complert amb publica-
cions molt interessants i on 
sempre tindreu bones reco-
manacions segons l’època de 
l’any. Està escrit per mares vi-
atgeres i periodistes, i es nota. 
La informació és molt profitosa 
i es veu que neix de l’experi-
ència. 
A més, tenen en compte l’as-
pecte econòmic així que sem-
pre hi trobareu plans adients 
per a qualsevol butxaca. Tam-
bé hi teniu recomanacions per 
destí i articles sobre educació. 
És un web excel·lent. I ara 
les mares semblem nosaltres 
però us convidem sincera-
ment a entrar-hi. I si el que us 
interessa és la natura i voleu 
que els vostres fills la gaudei-
xin igual heu d’anar a viaja-
renfamilia.net. Visites a parcs 
naturals, excursions, esports 
d’aventura, activitats d’ecotu-
risme,… sortides en família i 
en clau ecològica. 
Un web que també ofereix viat-
ges especialitzats ésviajacon-
tuhijo.com. Avui dia són molts 
els nens amb els pares sepa-
rats així que proposen viatges 
per a famílies monoparentals. 
Són viatges en grup on l’ob-
jectiu és fer amics. Al web s’hi 
poden veure fotografies de les 
sortides ja realitzades que són 
molt engrescadors.

Gaspar Camps, 31
08700 IGUALADA (Barcelona)

www.planxisteriagelabert.com
Tel. 93 803 21 98

Fax: 93 803 74 12
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La motocicleta, un vehicle clau 
a les grans ciutats
El trànsit en les grans ciutats 
ha augmentat considerable-
ment en els últims anys i en 
la majoria de les localitats es 
considerat un problema per 
als ciutadans i per a la fluïdesa 
en els desplaçaments que es 
produeixen dia rere dia, i so-
bre tot en els hores puntes. En 
aquest context, el motorista es 
converteix en una figura clau 
en la circulació de les grans 
ciutats. 
Moure’s en moto és més flexi-
ble per a circular i per a apar-
car. Però el motorista ha de 
conduir sempre amb la màxi-
ma precaució possible. Qui cir-
cula en moto sap que està sot-
mès a un risc constant, ja que 
en la majoria dels accidents 
és qui  s’endú la pitjor part. El 
motorista ha de ser conscient 
d’aquest fet i no realitzar mo-
viments bruscos, ja que molts 
dels accidents en moto són a 
causa al factor humà i a la falta 
de concentració conduint. És 
essencial complir en tot mo-
ment amb les normes de cir-
culació i les seves senyals. És 
aconsellable realitzar un curs 
sobre conducció segura. Per 
a conduir en moto és molt im-
portant anar ben equipats i no 
escatimar en aquest aspecte, 
utilitzant sempre el casc. La 
roba i el calçat que siguin els 
adequats, preferiblement de 

màniga llarga i sempre calçat 
tancat, ja que en una possible 
caiguda ens protegirà. Tant 
la moto com els seus com-
plements hauran de ser els 
més segurs possibles. És a 
dir, motos amb sistemes de 
seguretat o cascos integrals; 
tenen un cost més elevat però 
davant un accident ens prote-
geixen millor. És aconsellable 
conduir amb roba reflectant, 
d’aquesta manera ets més vi-
sible a la resta de conductors. 
Si plou, hi ha boira o vent, hem 
d’evitar viatjar en moto, ja que 
si les condicions meteorològi-
ques són adverses el perill es 
multiplica considerablement, i 
no es prescindible córrer ris-
cos innecessaris. 
No hem d’oblidar-nos que 
en la moto la carrosseria és 
sempre un mateix. Davant als 
perills que els motoristes  es 
troben exposats es prenen 
mesures preventives cons-
tants per a millorar i augmen-
tar la seva seguretat i intentar 
minimitzar al màxim la sinis-
tralitat en la que viuen  sotme-
sos. Davant de tots els perills 
que el motorista està exposat 
es prenen mesures preventi-
ves constants per a millorar i 
augmentar la seva seguretat 
i intentar minimitzar al màxim 
la sinistralitat en la que viuen 
sotmesos.  

Els navegadors GPS poden ser 
una eina útil per als automobilistes

El GPS és una eina útil per 
a l’automobilista, però pot 
provocar greus distraccions 
que ens condueixin a un ac-
cident mentre és manipula 
conduint.  Avui en dia el GPS 
és considerat un company in-
separable del conductor, un 
acompanyant més. Durant el 
pas del temps s’ha apostat per 
la comoditat d’aquest aparell 
electrònic i molts han deixat 
de portar mapes. 
Aquest dispositiu és capaç de 
portar-nos fins el nostre destí 
indicant el camí a seguir en 
veu alta només introduint la 
direcció de destí. També es 
poden activar altres funcions, 
com pot ser la d’informació 
del trànsit, la localització dels 
radars o les rutes més ràpi-
des, més eficaces o de menor 
consum, evitant o afegint les 
zones de peatges. El senyal 
que rep el GPS a través de 
l’antena el proporciona un dels 
satèl·lits situats a quilòmetres 
d’alçada. Aquest satèl·lit ens 
permet situar i rebre la infor-
mació del vehicle mitjançant 
les coordenades de latitud i 

longitud.  Encara que es tingui 
GPS és important planificar 
la ruta abans de sortir, ja que 
aquests dispositius poden fa-
llar. El GPS s’ha de col·locar 
en un lloc visible però que 
no impedeixi la visió del con-
ductor. És aconsellable que 
es bloquegi mentre s’està en 
marxa i que quedi ben subjec-
te. Per més seguretat no situ-
ar-lo en les zones d’airbag.  
Però s’ha de tenir cura, ja que 
utilitzar el GPS mentre es con-
dueix pot produir distraccions 
i aquestes a la vegada acci-
dents, ja que quan es manipu-
la aquest dispositiu electrònic 
es perd momentàniament el 
control del vehicle evitant re-
accionar a temps davant qual-
sevol imprevist i es redueix 
l’atenció, deixant de veure al-
guns senyals que ens trobem 
circulant. És per això que no 
es pot utilitzar el GPS quan 
es condueix. El destí és mi-
llor que l’introdueixi l’acompa-
nyant, o en la seva absència 
programar-lo abans de sortir. 
La manipulació del GPS, està 
penada amb la retirada de tres 

punts del carnet de conduir, 
per una multa de 200 euros i 
està considerada falta greu. 
Vegem com cal utilitzar el na-
vegador perquè sigui, simple-
ment, uns dels nostres aliats a 
la carretera:
- Llegir les instruccions. Obvi 
però bàsic. L’ús del navegador 
requereix un aprenentatge. I 
per això ens hem d’estudiar 
les explicacions del manual 
d’instruccions.

- Les dades s’introdueixen 
amb el fre de mà posat. Tam-
bé convé deixar-ho clar: les 
dades, és millor introduir-les 
sempre amb el vehicle aturat. 
De fet és preferible (alguns 
dispositius ho fan) que el na-
vegador incorpori un meca-
nisme que impedeixi introduir 
dades quan el cotxe està en 
marxa.

- Millor les instruccions orals. 
En cas d’haver de modificar la 
ruta o manipular el navegador 
en marxa, sempre és preferi-
ble donar instruccions via veu 
que introduir-les manualment.

- El GPS s’alinea amb els 
nostres ulls i la carretera. El 
contrari seria complicar-nos 
la vida innecessàriament. El 
més aconsellable, a l’hora de 
col·locar el navegador a l’inte-
rior del vehicle (al parabrisa o 
al quadre de comandament), 
és fer-ho situant la pantalla en 
un lloc de fàcil accés per a la 
vista, que, a més, no suposi 
haver de desviar-la de la car-
retera.

- No convé tapar la carretera. 
La vista sobre la carretera ha 
de quedar lliure: cal col·locar 
el dispositiu en un lloc còmo-
de, alineat amb la nostra vista, 
sense que això comporti que 
perdem capacitat de veure tot 
el que tenim davant.  Carrer del Rec, 96 B, nau 4 - 08700 Igualada - auto.gama@hotmail.es

DIAGNOSI DEL VEHICLE 
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Email: tsi@sarosa.es
08700 IGUALADA
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Consells bàsics sobre el 
manteniment dels vehicles
Moltes famílies disposen d’un 
o dos vehicles a motor,  les in-
dústries també tenen una tipo-
logia molt variada de mitjans 
per transportar els seus pro-
ductes i cal afegir el transport 
de persones i de mercaderies. 
Quan es compra  un vehicle 
nou tots compleixen la nor-
mativa, estan dins els límits 
d’emissió de gasos, i totes les 
peces dels seus mecanismes 
funcionen correctament. 
A mesura que van fent quilò-
metres, transportant tot tipus 
de material, travessant vies i 
camins de diferents qualitat, es 
van desgastant, s’incremen-
ta el consum de carburant, hi 
comencen a haver desajustos 
mecànics que poden conver-
tir-se en fallides dels vehicles 
amb les corresponents atura-
des i possibles pèrdues de la 
mercaderia transportada i fins 
i tot ensurts que poden deri-
var en accidents. Per evitar 
o minvar els problemes que 
comporten els vehicles quan 
s’espatllen cal emprendre una 
sèrie d’accions de manera 
sistemàtica per a que com-
pleixin amb totes les  funcions 
requerides durant el màxim 
de temps possible i allargar la 
seva vida útil. Aquestes acci-

ons o manteniment no neces-
sàriament s’han de realitzar 
als serveis especialitzats sinó 
que els propis propietaris han 
de conèixer mínimament les 
quatre regles del funciona-
ment del vehicle per a poder 
explicar als especialistes la 
incidència observada. Si fem 
un bon manteniment dels nos-
tres vehicles els tindrem en 
perfecte estat de conservació 
per fer les tasques previs-
tes, disminuirem les aturades 
d’emergència, hi haurà una 
important reducció de costos 
al tenir menys avaries i el que 
és més important la fiabilitat 
d’un correcte funcionament es 
veurà incrementada quan esti-
gui en funcionament. Cal que 
complim estrictament les pre-
visions de revisió del nostre 
vehicle,  hem de passar, quan 
així se’ns requereix, les ins-
peccions tècniques obligatò-
ries en les que ens faran una 
revisió global del cotxe, sobre-
tot de les seves parts mòbils 
més importants i de la direcció 
per una conducció més segu-
ra, tenint cura de canviar les 
peces, que hagin complert el 
seu cicle d’hores i quilòmetres 
realitzats i així evitarem avari-
es més grans.

Vull estrenar un cotxe. A quines 
subvencions públiques puc optar?
No hi ha dubte que ens trobem 
en un bon moment per a es-
trenar cotxe. El govern té en 
marxadiversos programes de 
subvenció de la compra de ve-
hicles nous, desenvolupats en 
col·laboració amb concessio-
naris i punts de venda. En el 
cas dels turismes, s’ofereixen 
ajudes d’entre 2.000 i 6.500 
euros en funció del tipus de 
vehicle (la major subvenció 
és per als elèctrics). Tot ple-
gat, sense comptar les ajudes 
addicionals a famílies nombro-
ses i altres promocions dels 
concessionaris.
Les ajudes comprenen vehi-
cles de pràcticament tots els 
segments i responen, amb pa-
raules del govern, a l’aposta 
per “la renovació del parc de 
vehicles i la substitució per 
models més eficients i amb 
un impacte ambiental menor”. 
A més, la renovació del parc 
permet també una millora de 
la seguretat viària, perquè els 
nous vehicles estan equipats 
amb les últimes tecnologies 
en seguretat activa i passiva. 
Els tres principals programes 
vigents en l’actualitat són 
PIVE-6, Movele 2014 i PIMA 
Aire 3. 
Vegem breument en què con-
sisteixen:

-Pla PIVE, el revulsiu de la 
indústria de l’automoció 
Gràcies a l’extensa gamma 
de models que cobreix, el Pla 
PIVE –sigles de “Programa 
d’Incentius al Vehicle Efici-
ent”– ha aconseguit conte-
nir la caiguda en picat en la 
compra de vehicles nous per 
la crisi econòmica. La prime-
ra edició es va convocar el 
setembre del 2012 i les cinc 
primeres fases han acabat ex-
haurint els fons. Des del 20 de 

juny està vigent el PIVE-6, que 
manté unes ajudes de 2.000 
euros per la compra de turis-
mes i comercials lleugers (am-
pliables a 3.000 euros en cas 
de famílies nombroses per 
a vehicles amb més de cinc 
places, i de persones amb mi-
nusvalidesa que comprin un 
vehicle adaptat). Els requisits 
són que el cost del vehicle nou 
no superi els 25.000 euros 
abans d’aplicar l’IVA i es lliure 
el vehicle antic per a desba-
llestar-lo. A més, el cotxe nou 
ha de trobar-se a la llista de 
models autoritzats per l’Insti-
tut de la Diversificació i Estalvi 
de l’Energia (IDAE), segons el 
consum del combustible i de 
les emissions de CO2. Es pot 
consultar la llista de models i 
totes les bases del pla a www.
pive6.es. 

-MOVELE, impuls a la mobi-
litat elèctrica
Els altres dos programes 
s’adrecen fonamentalment a 
promoure la compra de vehi-
cles elèctrics per a impulsar 
una tecnologia que, per raons 
ben diverses, no acaba de te-
nir èxit. El programa Movele 

2014 ofereix ajudes a la com-
pra de vehicles 100% elèctrics 
o híbrids endollables, dels 
segments següents: quadri-
cicles, turismes, furgonetes 
o camions lleugers, autobu-
sos i autocars. L’ajuda arriba 
als 6.500 euros per un turis-
me elèctric amb autonomia 
superior a 90 km. També en 
aquest cas hi ha ajudes per a 
famílies nombroses i persones 
amb minusvalidesa. La taula 
següent mostra un resum de 
les subvencions, segons el 
segment. Tota la informaicó, 
a www.movele2014.es. 

PIMA Aire: ajuts per a vehi-
cles comercials 
Finalment, el pla PIMA Aire 
3 amplia l’ajuda a la mobilitat 
elèctrica a vehicles comerci-
als, motocicletes i ciclomotors 
elèctrics i híbrids i de bicicle-
tes amb pedaleig assistit per 
motor elèctric. En aquest cas, 
les ajudes arriben als 200 eu-
ros per a bicicletes, 350 euros 
per a ciclomotors, 600 euros 
per a motocicletes (amb des-
ballestament d’un altre vehi-
cle) i entre 2.000 i 4.000 euros 
per a vehicles comercials. 

.  Frens

.  Suspensió 

.  Pneumàtics 

.  Accessoris

. Banc de potència
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Llegendes i realitats del món de l’automòbil
Hi ha tot un conjunt d’afirmaci-
ons relacionades amb el món 
de l’automòbil que es donen 
per fet sense que hagin estat 
contrastades. Sembla que el 
temps les hagi convertit en ve-
ritats immutables. Tot i això, és 
al contrari: el pas del temps i, 
amb ell, l’evolució en la fabri-
cació d’automòbils i en la tec-
nologia han convertit moltes 
d’aquestes afirmacions o cre-
ences en falsedats, llegendes 
basades en una època anteri-
or que ja no tenen raó de ser.
Tot seguit us detallem 7 lle-
gendes, i també 2 afirmacions 
que sí que continuen sent cer-
tes.

LES LLEGENDES
1. Els cotxes més grans són 
més segurs
En aquest cas, la mida no im-
porta. El fet que un automòbil 
sigui més gran no vol dir que 
sigui més segur que un de pe-
tit. És evident que una mida 
més gran dóna l’avantatge en 
un xoc (sobretot frontal i late-
ral) al vehicle més gran, però 
això no vol dir que ofereixi més 
garanties per si mateix. També 
cal tenir en compte que els ve-
hicles més grans pesen més i, 
per tant, la seva distància de 
frenada és major, la qual cosa 
augmenta les possibilitats de 
col·lisió. Més que la mida, el 
que cal valorar és el tipus de 
sistemes de seguretat que 
ofereix cada model. Per tant, 
no hi ha una relació genèrica 
d’equivalència entre una mida 
més gran i millor seguretat.
2. Els cotxes xinesos són de 
mala qualitat
Això a poc a poc es va allu-
nyant de la realitat. Euro 
NCAP (organisme indepen-
dent associat a la FIA que va-
lora la seguretat dels vehicles) 
ha donat el lloc de cotxe amb 

més puntuació en segure-
tat als assajos de xoc del 2013 
al Qoros 3 Sedan, una berlina 
de fabricació xinesa. 
3. Una gasolina més cara 
ofereix més potència
La gasolina de 98 octans –
escala que mesura el poder 
antidetonant dels carburants– 
és més cara que la de 95. 
Algunes persones relacionen 
aquest fet amb un major ren-
diment, que es tradueix en 
major potència, però aquesta 
relació no existeix. El que su-
posa un combustible amb un 
índex d’octà superior és major 
eficiència de combustió, cosa 
que vol dir que la gasolina fa 
combustió més tard i, per tant, 
millor. El resultat és un motor 
més net, però no un increment 
en l’acceleració de l’automò-
bil.
4. Cal fer el rodatge als cot-
xes
Totalment fals. En el passat 
sí que calia que els vehicles 
fessin un període d’adaptació 
dels components del motor. 
La construcció dels propulsors 
molts cops no eren prou pre-

cises i podien quedar rebaves 
i algunes imperfeccions. Avui 
en dia la construcció dels mo-
tors és altament exacta i minu-
ciosa i, així doncs, només cal 
una conducció adequada.
5. Deixar que el cotxe s’escalfi 
abans de començar la marxa
Això era cert abans. Actual-
ment les noves generacions 
d’injectors regulen la tempe-
ratura durant la fase d’escal-
fament del motor. D’aquesta 
manera, tot i que és conveni-
ent i necessari anar a baixes 
revolucions sempre, els fabri-
cants fins i tot recomanen ini-
ciar la marxa de seguida que 
posem el motor en marxa.
6. Si l’oli és de color negre 
cal canviar-lo
Que l’oli del nostre motor si-
gui de color negre no és res 
dolent. Al contrari. El que vol 
dir és que està fent bé la seva 
feina netejant el motor de car-
bonissa. Es fa impossible de-
terminar si l’oli del motor està 
bé sense fer un examen quí-
mic –que costa més que can-
viar l’oli–, així que tampoc no 
serveix de gaire comprovar-ne 

la viscositat o fer altres pro-
ves. El que és aconsellable és 
seguir les indicacions del fa-
bricant i canviar-lo cada quant 
s’estipuli. Per tant, no haurí-
em de seguir alguns consells 
oportunistes que afirmen que 
l’oli està en males condicions, 
perquè és impossible determi-
nar-ho a simple vista.
7. Els automàtics consumei-
xen més
Durant molt temps els canvis 
automàtics provocaven més 
consum; el convertidor de pa-
rell i els embragatges hidràu-
lics requerien molt energia 
per a funcionar i, per tant, el 
consum creixia. Actualment la 
tecnologia ha millorat molt i, 
gràcies als programes de can-
vi intel·ligent, el consum s’ha 
reduït i s’assembla als de can-
vi manual, i fins i tot en alguns 
casos són més eficients que el 
mateix conductor. 

LES REALITATS
Després d’aquestes 7 llegen-
des, vegem les 2 realitats que 
encara es mantenen:
1. Els cotxes moderns són 
més difícils de reparar
Sí, és cert. Cada dia els auto-
mòbils són més i més comple-

xos i l’electrònica ha passat a 
ser bàsica en el seu funciona-
ment. Sempre és convenient 
anar a un mecànic, encara que 
avui dia per a reparar un vehi-
cle cal anar inevitablement a 
un especialista i endollar-lo a 
un dispositiu de diagnòstic. 
2. Gastar tota la gasolina da-
nya el motor
Sí. El fet de gastar tot el tanc 
implica que la bomba de com-
bustible succioni bombolles 
d’aire i sediments i que, així, 
pugui danyar-se de mane-
ra irreparable. Es recomana 
sempre mantenir el nivell de 
combustible per sobre del mig 
dipòsit per a evitar que s’em-
bruti la bomba. 
Com has pogut veure, amb el 
pas del temps afirmacions que 
tenien sentit deixen de tenir-
ne, per l’evolució i les millores 
en la fabricació dels cotxes. 
És important conèixer les evo-
lucions per a no prendre de-
cisions errònies basades en 
creences ja sense fonament. 
Així, la propera vegada que 
t’expliquin alguna llegenda 
sobre els cotxes, la podràs 
rebatre sense problemes, i 
explicar, en aquest cas, la part 
certa de la història.

ANOIA INSURANCE S.L
Agents d’Assegurances Exclusius
Codi de Registre: C0026B64088057

Sebastià Sanvicente Viles
Sebastià Sanvicente Pons

Òdena, 121 baixos
 08700 Igualada 

Tel. 93 803 02 01
ssanvicente@segurosbilbao.com

Grupo

c. Alemanya, 33 nau 3 - 08700 IGUALADA · 
Tel. 93 803 10 78 - Fax 93 804 02 38 • e-mail:fermivalls@telefonica.net

TALLERS FERMÍ VALLS, SL.

Posa a punt l’aire condicionat del teu cotxe,
 i no passis calor! 

(manteniment, reparació, etc...)

CAR SERVICE
MECÀNICA- ELECTRICIAT- ELECTRÒNICA



Sant Cristòfol 2014

37
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
4 de juliol de 2014

Arriben els primers cotxes que ja no 
utilitzen bombetes en la il·luminació
La tecnologia de la il·luminació 
dels vehicles ha millorat en 
els últims anys de manera 
notable. Durant dècades, els 
llums incandescents de més o 
menys qualitat eren els únics 
a què es podia accedir. Des-
prés, van arribar als fars dels 
automòbils, els halògens, que 
no deixaven de ser una vari-
ant dels llums incandescents, 
però més potents i duradors.
Als anys noranta van comen-
çar a aparèixer els fars de 
xenó, una tecnologia que en-
cara és molt present avui en 
dia. El 1991 Osram va ser 
l’empresa que va posar per 
primer cop en un vehicle, el 
BMW sèrie 7, aquest tipus 
d’il·luminació en llums d’en-
creuament, i moltes marques 
prèmium s’hi van afegir. A par-
tir del 2001 es van incorporar 
a molts vehicles els llums de 
carretera, que van passar a 
denominar-se de xenó dual.

Arriba el sistema LED
Els llums LED (light-emitting 
diode, o díodes emissors de 
llum), que van néixer el 1962 
de manera molt rudimentària, 
ara són l’últim en il·luminació. 
S’han anat incorporant a poc 
a poc als automòbils: primer 
a l’interior, perquè així no cal 
canviar-les, i a partir del 2007, 
a l’exterior, gràcies a l’aplica-
ció perfecta com a llums per-
manents.
En principi, tot són avantatges 
perquè tenen molt menys con-
sum que les convencionals, 
duren unes 100.000 hores (o 
sigui, uns 20 anys com a mí-
nim), mantenen per sempre 
la mateixa intensitat, són fà-
cilment dirigibles automàtica-
ment per a seguir la carretera 
i permeten aplicar moltes pos-
sibilitats de tecnologia “intel-

ligent” que beneficien tant el 
conductor com la resta d’usu-
aris, sobretot a la nit en vies 
amb il·luminació deficient o 
nul·la. 

Mercedes Classe S, el cotxe 
sense bombetes
Ara, més d’un segle després 
que els cotxes incorporessin 
enllumenat elèctric, Merce-
des ha presentat el primer 
vehicle que no té ni una sola 
bombeta d’incandescència. 
Evidentment, ho ha fet amb el 
seu model insígnia, el classe 
S, el màxim exponent de la 
marca alemanya. El Mercedes 
Classe S, a més de prescindir 
completament de les bombe-
tes que hem conegut sempre, 
presenta noves funcions d’il·-
luminació, com la d’intensitat 
variable del fre per a no mo-
lestar els altres conductors, o 
els dos sistemes de millora de 
la visibilitat nocturna: els llums 
de carretera automàtics plus i 
l’assistent per a visió nocturna 
plus. El resultat és un aug-
ment considerable de la segu-
retat en circulació.
Si parlem de números, en al-
guns acabats del classe S 
té gairebé 500 díodes que 

il·luminen la calçada i tot el 
vehicle, inclosos l’habitacle i 
el maleter. Els fars davanters 
tenen fins a 56 LED per far; les 
òptiques posteriors, 35 cadas-
cuna, i a l’interior compta amb 
uns 300 llums LED.

Il·luminació làser
Quan aquest tipus d’il·-
luminació LED tot just s’està 
incorporant al mercat, s’anun-
cia per a final d’any una tec-
nologia que la superarà: làser. 
Permetrà arribar a una distàn-
cia de visió de 600 metres i és 
encara més eficient en l’àmbit 
energètic perquè els diòdes 
són més petits. Aquest abast 
bé ha de tenir uns límits, motiu 
pel qual s’emprarà un siste-
ma de càmeres que orientarà 
la llum emesa sense perdre 
camp visual, però tenint en 
compte els cotxes que circu-
len de cara i els que circulen 
darrere quan ens avancen.
La tecnologia làser ja ha estat 
anunciada per Mercedes amb 
el prototipus GLA, i Audi, amb 
l’R8, ja la té a punt, tot i que 
serà BMW, amb el nou híbrid 
i8 espectacular, el primer que 
surti a la venda amb aquests 
fars.

La farmaciola de viatge que 
no pot faltar dins l’automòbil
Triangles de senyalització i 
una armilla reflectant. Són els 
elements que has de portar 
al cotxe per llei. Però n’hi ha 
d’altres, com una farmaciola 
de viatge, que tot i que no són 
obligatoris, sí que són molt re-
comanables.
Tenir a mà productes bàsics 
per a fer cures pot ser molt útil 
en cas de patir i presenciar un 
accident de trànsit, i també per 
a petits tallets, ferides o tras-
torns lleus de salut.

Què ha d’incloure un equip 
de primers auxilis?
Et recomanem que li facis un 
cop d’ull a la normativa DIN 
13164, que proposa portar es-
paradrap, compreses, guants, 
tisores, apòsits, benes i una 
manta tèrmica a la farmaciola 
del cotxe. La caixa o el maletí 
ha de ser de plàstic resistent 
als cops. Pregunta a la teva 
farmàcia habitual si disposen 
de farmacioles que compleixin 
la normativa.
A més d’aquests productes, 
tant des de la Direcció Gene-
ral de Trànsit (DGT) com des 
delMinisteri de Sanitat sugge-
reixen portar analgèsics d’ús 
comú (com el paracetamol) i 
antisèptics per a desinfectar 

ferides. Un termòmetre, unes 
pinces i un producte per a 
tractar les picades d’insectes 
et poden fer servei. La Creu 
Roja aconsella incloure a la 
farmaciola del cotxe, també, 
pastilles contra el mareig.
I, evidentment, si al vehicle hi 
viatgen persones amb tras-
torns per als quals necessiten 
medicació, cal incloure’ls a la 
farmaciola amb el prospec-
te i la forma d’ús. També pot 
ser útil afegir una llista amb el 
grup sanguini tant del conduc-
tor com dels acompanyants 
habituals.

Una aplicació web 
Els laboratoris farmacèutics 
catalans Esteve han presentat 
una aplicació web que per-
met, amb quatre clics, tenir 
un llistat personal de tots els 
medicaments i estris sanitaris 
necessaris per a les nostres 
vacances. Podem triar entre 
quatre tipus de destinació, 
ciutat, muntanya, mar o lloc 
exòtic, i definir el tipus de viat-
ger, adult, nen o tercera edat, 
si s’és discapacitat, si es té 
cap al·lèrgia o malaltia crònica 
o si s’està embarassada. En 
funció d’això, ens facilita quin 
n’ha de ser el contingut.

Francesc Gràcia

AUTOMÒBILS

MOTOS

• Pintat d’automòbils en cabina de 80º.
• Reparació de para-xocs de plàstic i fibra, amb
soldadura per escalfador.
• Retolació.
• Reparació i pintura de motos al forn. Tot tipus de 
plàstics:ABS, Policarbonat, Polietilè, etc.

Carrer Pujades, 77 • tel. 93 803 11 68 • 08700 IGUALADA
siscogracia@hotmail.com

Ctra. de Vilanova, 22
Igualada

Tel./Fax 93 803 04 42
Mòbil 619 752 363

autoelectricpujol@hotmail.com

PUJOL
taller electro-mecànic



Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attracted 90CV
PVP  22.573 EUR

Preu oferta: 16.070 EUR

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Attraction 105CV
PVP 28.779 EUR

Preu oferta: 23.300 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI Advanced Edition 136CV
PVP 35.255 EUR

Preu oferta: 29.470 EUR

Audi A3 Sedan 2.0 TDI Ambition 150CV
PVP 34.334 EUR

Preu oferta: 29.330 EUR

Audi A4 2.0 TDI DPF 143CV
PVP 32.124 EUR

Preu oferta: 15.900 EUR

Audi A6 Avant 2.0TDI Corporate 170CV
PVP 48.135 EUR

Preu oferta: 24.470 EUR

Audi A6 2.0 TDI Advanced Edition Multitronic 177CV
PVP 49.343EUR

Preu oferta: 37.430 EUR

Audi A7 Sportback 3.0 TDI S-Tronic Quattro 
245CV         PVP 90.765 EUR

Preu oferta: 67.430 EUR

IGUALADA
08700 Igualada · Alemanya, 17
Tel. 93 805 21 17 · Fax 93 805 42 31

TÀRREGA
25300 Tàrrega · Av. Barcelona, 19
Tel. 973 31 34 06 · Fax 973 31 34 10

MOLLERUSSA
25241 Colmés · Polígon Golpark
Tel. 973 60 29 63 · Fax 973 60 25 51

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

Sortejos:
 Participa als sortejos exclusius
per als nostres subscriptors.

Comoditat:
 Pots rebre la teva Veu 
a domicili o al quiosc més proper.

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

o entra a  
www.veuanoia.cat 



Raül Parramon (CiU), 
nou alcalde de Vallbona d’Anoia
VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

Des de divendres, 27 de juny, 
Raül Parramon i Junyent (CiU) 
és el nou alcalde de Vallbo-
na d’Anoia. Parramon pren el 
relleu en el càrrec de Romà 
Casanovas i Sardà (PSC), en 
compliment del pacte de go-
vern que aquests dos grups 
municipals van establir el 2011. 
En funció d’aquest acord, el 
PSC ha tingut l’alcaldia els tres 
primers anys de mandat, i CiU 
l’ostentarà l’any que resta.
L’elecció de Parramon com a 
nou alcalde es va fer, diven-
dres, en una sessió extraordi-
nària del Ple Municipal que va 
comptar amb la presència de 
la diputada anoienca al Par-
lament de Catalunya per CiU, 
Maria Senserrich, el també di-
putat al Parlament Joan Reca-
sens, el diputat a la Diputació 
de Barcelona Ramon Caste-
llano, el president comarcal 
d’UDC, Xavier Boquete, i els 
alcaldes de Piera i la Torre de 
Claramunt, Jaume S. Guixà 
i Jaume Riba, a més d’altres 
representants polítics instituci-
onals i veïns.
Després de constituir la mesa 
d’edat, Parramon va ser elegit 
alcalde amb els quatre vots a 
favor del PSC –que no va pre-
sentar candidat- i el vot de CiU. 
Els tres regidors d’ERC -Òscar 
Labraña no va poder assistir a 
la sessió per motius professio-
nals- van manifestar que s’abs-
tenien.
En la seva intervenció, el nou 
alcalde va afirmar que aquest 
relleu en l’alcaldia és “una con-
tinuïtat” al projecte del govern 
del PSC i CiU  -que queda 
integrat pels mateixos mem-
bres-, i va agrair “el suport i 
la col·laboració” que ha trobat 
des del primer moment en els 
seus socis socialistes. També 
va recordar que Convergència 

Romà Casanovas (PSC), alcalde sortint, amb Raül Parramon (CiU), nou alcalde.

Diversos estudis 
municipals sobre 
el poliesportiu de 
Capellades
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i Unió “torna a encapçalar el 
govern municipal de Vallbona 
d’Anoia després de molts anys, 
des del primer mandat de les 
eleccions democràtiques del 
1979”.
A més, Raül Parramon va fer 
un exhaustiu repàs de l’acció 
de govern en aquests tres pri-
mers anys de mandat, en “què 
s’ha fet molta feina”, malgrat 
la difícil situació econòmica 
generalitzada. Va destacar es-
pecialment les actuacions de 
millora i conservació que s’han 
fet en el municipi, i els esforços 
per racionalitzar i optimitzar els 
serveis municipals. Pel que fa 
als reptes d’aquest darrer any 
de mandat, va exposar alguns 
dels principals projectes que 
el govern PSC-CiU té sobre la 
taula, com ara la reforma de 
l’Ajuntament vell per condicio-
nar-hi un nou consultori mèdic 
i un espai per a les entitats, o 
el col·lector de clavegueram a 
la urbanització Vallbonica i el 
polígon del Carol, per al qual ja 

s’ha aconseguit una subvenció 
d’un PUOSC extraordinari.
Parramon també va detallar 
el seu model de poble, i va 
dir que Vallbona “ha de seguir 
sent un poble tranquil, amb un 
creixement de població sostin-
gut, on els joves trobin un futur 
després d’acabar els estudis, 
i on la gent tingui feina i dis-
posi del màxim de serveis de 
qualitat”.  El nou alcalde es va 
comprometre a governar “per 
a tots els vallbonencs”, “amb 
molt diàleg, escoltant tothom, i 
donant suport a totes les inicia-
tives que contribueixin a millo-
rar Vallbona i la qualitat de vida 
dels seus veïns”.
Per la seva banda, l’alcalde 
sortint, Romà Casanovas, va 
coincidir a destacar que l’equip 
de govern “continuarà en la 
mateixa línia” d’aquests pri-
mers tres anys de mandat, va 
felicitar Parramon per l’alcaldia 
i va desitjar-li “molt d’encert” al 
capdavant del govern munici-
pal. 

Unió Democràtica es 
desmarca de CDC al Bruc
EL BRUC / JAUME SINGLA

Els dos regidors d’Unió al Bruc, 
que varen entrar a l’ajuntament 
en la llista de CiU, s’han reiterat 
en el seu distanciament polític 
de l’alcalde -i cap de llista- el 
convergent Carles Castro, amb 
el repartiment del segon butlletí 
public -del que s’han editat uns 
1000 exemplars- on critiquen 
la política de l’equip de govern 
de l’ajuntament del Bruc.
Els dos regidors d’Unió, Josep 
Ramon Coma i Núria Ramirez 
fa temps que estran en desa-
cord amb Carles Castro, fins al 
punt que aquest els va treure 
les competencies municipals 
que tenien atorgades -Sanitat 
i Ensenyament i Atenció Ciuta-
dana respectivament- buscant 
el suport dels dos regidors del 
PSC. El passat mes de no-
vembre la secció loocal d’UDC 
al Bruc va repartir un primer 
butlletí on donava compte de 
la seva postura diferenciada i 
denunciava els aspectes de la 
gestió de Castro que els havi-
en portat a desmarcar-se de la 
seva gestió.
A mitjans del mes de maig, es 
va repartir un segon butlletí, 
mes extens, on entre altrres 
coses es valora l’adopció de 
la “sol·licitud de Recusació da-
vant l’Ajuntament de El Bruc 
contra l’alcalde Carles Castro, 
i el regidor Joan Subirana, en 
la tramitació i aprovació de 
l’Avantprojecte del Pla Urba-
nístic Municipal (POUM). En-
tenem que es beneficien d’un 
interès directe familiar en bona 
part de les propietats que es 
pretenen requalificar”
Unió també ha presentat una 

demanda davant l’Oficina An-
tifrau de Catalunya, ja que, 
segons el seu criteri, a l’Ajun-
tament d’El Bruc, es podrien 
haver comès fets mancats de 
les bones pràctiques exigibles 
a tota administració pública i 
que entenem són mereixedors 
de l’anàlisi per part de l’Ofici-
na Antifrau per tal d’aclarir els 
fets” La denuncia fa referencia 
a l’avantprojecte del POUM. 
Una altra demanda davant el 
Ministeri Fiscal del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), motivada pel que Unió 
considera que “presumpta-
ment, s’haurien comès delictes 
de prevaricació i tràfic d’influ-
ències. La denúncia és contra 
la secretària-interventora Eli-
sabet Udina, l’alcalde Carles 
Castro, junt als altres quatre 
membres del consistori Antolí 
Domínguez, Joan Subirana, 
Núria Binefa i Josep Montes, 
que varen gestionar, tramitar i 
aprovar l’adquisició, per 55.000 
euros, d’un terreny propietat de 
familiars directes d’un regidor”. 
En aquest segon butlletí -tam-
bé repartit a les llars bruque-
tanes- els dos regidors d’Unió 
reconeixen a les regidores 
d’ERC “l’honestedat demostra-
da per Marí Jo Aubarell i Mari-
ví Velasco, que han refusat la 
temptadora oferta de l’alcalde 
d’entrar a formar-hi part de la 
pinya i de percebre remunera-
ció econòmica”
Finalment Josep Ramon Coma 
i Nuria Ramirez, donen public 
supòrt a la plataforma Salvem 
el Bruc, en la seva lluita per 
a protegir el Parc Natural de 
Montserrat.  

Trobada de l’alcalde de Capellades 
amb l’Institut Català de les Dones

CAPELLADES / LA VEU

L’alcalde de Capellades, 
Marcel·lí Martorell, s’ha reunit 
amb la Coordinadora Territorial 
de Barcelona de l’Institut Cata-
là de la Dona, Ivet Castaño.
En aquesta trobada s’ha co-
mentat les polítiques locals des 
de la perspectiva de gènere. 

Castaño, ha informat Martorell 
de les diferents actuacions i 
polítiques que es duen a terme 
per part del Govern de la Ge-
neralitat i ha animat als munici-
pis a treballar en paral·lel amb 
el Govern per tal d’aprofitar si-
nèrgies.

CAPELLADES / LA VEU

El passat divendres 27 de juny 
l’Ajuntament de Capellades va 
acordar amb la Diputació fer un 
estudi d’avaluació de consum 
energètic del poliesportiu mu-
nicipal valorat en 3000 € i que 
farà la consultora Cubic Estudi 
SL, i un pla d’autoprotecció per 
millorar la seguretat en els es-
deveniments permanents i ex-
traesportius que s’hi realitzen, 
per un un valor de 3.500 € i 
farà el treball l’enginyeria JG 
Ingenieros SL. 

Propostes de la Biblioteca de Capellades 
per aquest estiu

CAPELLADES / LA VEU

Fins al dimarts 8 de juliol, a les 
20 hores, és obert el període 
per a presentar les imatges 
del primer concurs fotogràfic 
amateur sobre les Festes del 
Carrer. 
L’objectiu de la proposta és 
recollir fotografies sobres les 
nostrades festes capelladines i 
poder organitzar una exposició 
amb totes les imatges partici-
pants. 
El dia 11 de juliol el jurat dirà 
el nom dels guanyadors del 
concurs i seguidament s’obrirà 
la mostra que es podrà visitar 

durant la resta del mes a la 
sala d’actes de la Biblioteca “El 
Safareig”.
També el proper dimarts 8 de 
juliol, a dos quarts de set de la 
tarda, es farà la xerrada sobre 
viatges, amb Montse Corral, 
per resoldre dubtes sobre pro-
postes de vacances.
Aquests dies a la Biblioteca El 
Safareig es pot trobar un cen-
tre d’interès sobre guies de 
viatges per poder fer en aques-
tes vacances d’estiu, que està 
tenint molt bona acollida entre 
els usuaris.



Més participació que mai a la Festa Major de la Torre
LA TORRE CLARAMUNT / LA VEU 

Les novetats que incorporava 
la Festa Major de la Torre de 
Claramunt d’enguany ha fet 
que la celebració fos de les 
més participatives que es re-
corden. El motiu ha estat princi-
palment les noves activitats del 
programa com el concurs de 
fotografia amb més d’una tren-
tena de participants, el concurs 
de pintura ràpida amb 14 ins-
crits d’arreu de Catalunya i la 
Festa de la Cassola amb més 
de 400 degustacions reparti-
des, un taller molt participatiu 
de maquetes de barraques de 
pedra per a nens i nenes, entre 
altres activitats.
La Festa Major es va encetar el 
dissabte, des de primera hora 
del matí amb la 4a Trobada de 
Plaques de Cava i les activi-
tats esportives, amb el segon 
Open de tennis taula al gimnàs 
de l’escola La Torre i els partits 
de futbol sala dels més petits. A 
la tarda, els actes esportius es 
van combinar amb els popu-
lars amb l’exhibició de gimnàs-
tica rítmica, l’inici del concurs 
de fotografia, el pregó de festa 
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major a càrrec dels alumnes 
de 6è i la presentació de l’he-
reu Àlex Salvador i la pubilla 
Mercè Riba Vera. Després, va 
haver-hi l’actuació de gegants i 
Falcons de Vilanova, la troba-
da Country i el ball de nit amb 
l’orquestra Liberty. El punt final 
del primer dia de festa el va 
posar la discomòbil al parc del 
Mil·leni.
La Festa va continuar diumen-
ge amb el concurs de pintura 
ràpida i la inauguració de la 
Fira de la Cassola de Vinya i 
Mercat del Rebasser, una nova 
festivitat que va comptar amb 
una gran programació amb vi-
sites guiades a llocs d’interès 
del municipi, construccions de 
pedra seca, el concurs de la 
cassola de vinya i degustació 
popular, el mercat del rebasser, 
jocs i tallers pels més petits, 
actuació dels falcons i rutes a 
peu pels paratges de La Tor-
re Claramunt. Paral·lelament, 
es desenvolupaven els partits 
de futbol, l’exhibició de dansa 
de la polinèsia i l’actuació del 
Coro Romero Virgen de la Ca-
beza de Capellades.

Per als més petits, el dilluns 
al matí hi va haver la festa de 
l’escuma, i a la tarda especta-
cle infantil. El mateix dia, a la 
Festa Major se li van sumar els 
actes de celebració de la revet-
lla de Sant Joan amb l’arribada 
de la Flama del Canigó i el ball 
amb l’orquestra La Metropol.
Finalment, el darrer dia de Fes-
ta Major va començar a les vuit 
del matí amb la Missa de Pe-
legrins, a l’església Sant Joan 
Baptista i a dos quarts d’una 
del migdia l’ofici solemne, a la 
mateixa església, i acompa-
nyat de la Coral Sol Ixent 1904 
del Pla del Penedès. Durant 
la tarda, tot i la pluja la festa 
va continuar amb espectacle 
infantil i el partit de futbol 4a 
Catalana entre La Torra i Fàti-
ma. Els darrers actes van ser 
la ballada de sardanes amb la 
Cobla Catània, a la plaça de 
l’església, i les havaneres amb 
el grup Barca de Mitjana, al re-
cinte Torresport.
L’alcalde del municipi, Jaume 
Riba, va mostrar la seva satis-
facció per la bona acollida que 
les noves activitats han tingut 

“sobretot pels concursos i la 
Festa de la Cassola, una festi-
vitat que posa en valor alguns 
dels trets més destacats del 
municipi com són les barra-
ques de pedra, la vinya, el vi 

i la cassola de vinya i que re-
corda el dur treball dels page-
sos que estaven, de sol a sol, 
treballant a la vinya i s’havien 
de fer el dinar entre els ceps, a 
tocar de les barraques”.

Sortida des de 
l’Estació Nova 

d’Igualada

Dissabte,  
21:30 h.

Trio Pedrell
Música de cambra

Dissabte,    
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

info@xptours.cat
Tel. 669 485 500
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Reserva la teva plaça a

Nits Musicals
Transport en autobús + entrada 25

Santuari de St. Magí de la Brufaganya



El Gall Mullat de Piera acull 
la 8a Festa de la Diversitat
PIERA / LA VEU 

El Gall Mullat acull la 8a Festa 
de la Diversitat amb l’objectiu 
de recaptar fons per als pro-
jectes de la Fundació Quetzal 
a Guatemala, l’Índia i Etiòpia i 
per a les famílies més necessi-
tades de la nostra vila. 
La festa de la Diversitat, que 
es fa aquest cap de setmana, 
és un esdeveniment que apro-
pa altres cultures d’arreu a la 
nostra comarca, intentant fer-
ho en un ambient que projecti 
els valors humans, tals com la 
solidaritat, convivència o pau. 
L’objecte essencial de la Fes-
ta de la Diversitat és el de re-
captar fons per a mantenir els 
recursos necessaris per tal de 
poder continuar amb els pro-
jectes que la Fundació Quetzal 
porta a terme a Guatemala, 
Índia i Etiòpia i també per aju-
dar les persones mes necessi-
tades de la nostra vila, i fer-ho 
potenciant la convivència inter-
cultural, exposant la riquesa i 
diversitat de diferents països.

Dissabte 5 de Juliol
11.00 h Inauguració de la Fes-
ta amb  rua de tambors de “La 
Tita i el Fumat”
12.00 h Balls del món a càrrec 
dels nens de l’Escola Bressol 
la Tortuga: Danses russes
12.30 h Dansa-Jazz i Rítmica 
amb els grups de La Piscina de 
Piera
13.15 h Concert-vermut amb 
“Dixieland Preachers”
16.00 h Espai infantil amb Jocs 
Populars en família.
17.00 h Xerrada a càrrec d’ An-
drea Montero (actriu de teatre, 
cinema i televisió)

Aquest cap de setmana se celebra la 8a Festa de la Diversitat.

41
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
4 de juliol de 2014Comarca

Anoia Sud  

18:00 h Rua i taller amb el Grup 
Folklòric Rus “Vetxerinka”
18.45 h Exhibició de balls de la 
Polinèsia, a càrrec del grup de 
danses polinèsies de Piera
19.15 h Actuació de Gospel 
amb “Gospel Meeting”
20.00 h Taller i exhibició de 
Bachata a càrrec d’Argenis i 
Carolina de “La Martorell Sal-
sera”
20.45 h Animacions i “Rueda 
Cubana”  a càrrec de Pototo, 
de “La Martorell Salsera”
21.45 h Concert Muntmy
A partir de les 23.00 h concerts 
de nit:
COSTO RICO, I*MAD,  MAMA 
PATXANGA , DJ amb mestis-
satge i Batukada Amassats.

Diumenge 6 de Juliol
11.00 h Tai-txi, a càrrec de 
Montse Ruiz
12.00 h Eixerits Timbalers de 
Piera
12.30 h Actuació del Grup Fol-
klòric Rus “Vetxerinka”
13.15 h Concert Vermut amb el 
grup Más Gardenias
16.00 h Jocs d’aigua per a pe-
tits i grans.

17.00 h Taller de percussió 
amb Childo Tomás
18.00 h Actuació de comiat  del 
Grup Folklòric Rus “Vetxerin-
ka”
18.30 h Taller i Exhibició Fre-
estyle – House Dance (May ) i 
de Break Dance (Marcos)
19.30 h Actuació dels grups de 
Piera: Dansa Oriental i Polinè-
sia
20.00 h Exhibició de Capoeira 
a càrrec d’Emanuel Buiu
20.30 h Actuació de CHILDO 
TOMÁS presentant el seu 
treball, MOÇAMBIQUE NI 
N’TUMBULUKU
21.30 h Exhibició de Bollywood 
amb el grup de Piera
22.00 h Actuació del grup “THE 
SWING SOLDIERS”
23.00 h Cloenda de la Festa 
amb la coreografia-paranoia 
dels Diables de Piera
Durant tot el fi de setmana tam-
bé es podrà gaudir de parades 
gastronòmiques i artesanes 
d’arreu del món, tallers infan-
tils de la Creu Roja, passejos 
en poni de l’Hípica La Lluna, 
atraccions infantils i servei de 
bar de l’organització.

Èxit de la 7a Ruta dels Músics
PIERA / LA VEU 

Èxit de la 7a Ruta dels Músics
La 7a Ruta dels Músics va ser 
un èxit de participació, tant de 
públic com d’agrupacions mu-
sicals, amb un molt bon nivell 
que va fer les delícies de tots 
els qui la van voler gaudir. 
La Ruta dels Músics, organit-
zada per la comissió del Barri 
dels Gats amb el suport de la 
regidoria de Festes, va tornar 
a ser un èxit de participació. 
Enguany, van participar en 
aquesta setena edició:
1. Sàndal Boada
2. Aula Municipal de Música
3. Germans Veciana
4. Xavier Villanueva
5. Bauma
6. Carme Llovera
7. Carolina Veciana i Júlia Bueno
8. Dixieland Preachers
9. Muntmy
10 Poètix i Obèlix

11. Mas Gardenias
12. Projecte NA
13. Hello Lillyput
14. Escola de Teatre de Piera
15. BOP (Banda-Orquestra de Piera)
16. Grup de percussió Amassats
17. Kill Drake
L’espectacle inaugural, amb 
Sàndal Boada, va obrir la ruta 
al públic que va seguir l’itinera-
ri pel barri del Raval, il·luminat 
únicament per espelmes i teie-
res. Portals, racons, places... 
van acollir els grups i els diver-
sos estils musicals que oferi-
en. També van col·laborar en 
l’esdeveniment integrants de 
l’Escola de Teatre de Piera, i 
va tancar la ruta el grup de per-
cussió Amassats i una crema-
da dels Diables de Piera. Se-
guidament, va ser el torn dels 
concerts de nit, a l’escenari de 
la plaça de la Sardana, amb els 
Kill Drake, Nose i Sittar Green.

Els Dixieland Preachers, un dels grups participants a la 7a Ruta dels Músics.

“El fantasma de l’òpera” 
engega el MEV’2014
PIERA / LA VEU 

Avui divendres comença el ci-
cle de concerts ‘A l’estiu músi-
ca en viu’(MEV’2014), que om-
ple les nits dels divendres de 
juliol amb propostes musicals 
de qualitat.
Aquest any, la regidoria de 
Cultura ha treballat per oferir 
una proposta de concerts ben 
variada i, com a valor afegit, 
amb músics que d’una manera 
o altra estan vinculats amb la 
nostra vila. En aquesta ocasió, 
els concerts del MEV’2014 es 
faran en 3 ubicacions diferents: 
el Teatre Foment (el 1r), la pla-
ça del Peix (el 2n i el 3r) i la 
plaça de l’església (l’últim con-
cert).
El MEV’2014 engega aquest 
divendres, a les 22 hores al Te-
atre Foment, amb El fantasma 
de l’òpera, una proposta origi-
nal d’Andrew Lloyd Webber, 
presentada per la Coral Tríola 
amb la col·laboració de l’Aula 
de Música de Piera, amb direc-
ció musical de David Andújar i 
direcció artística de l’Elisabet 
Vallès. 
El cartell d’enguany inclou con-

certs d’estils variats i de for-
macions en petit i gran format. 
Així, el divendres 11 de juliol 
vénen els Dixieland Preachers, 
un septet de música dixieland 
que actuarà a la plaça del Peix. 
El divendres 21 serà el torn de 
Limnos Quartet, un quartet de 
saxos amb un repertori molt 
original i sorprenent. El punt fi-
nal a l’edició de 2014 el posa la 
Banda de la Unió Filharmònica 
del Prat de Llobregat, dirigida 
per Xavier Piquer, professor 
de l’Aula de Música de Piera, 
en un concert que comptarà 
amb la col·laboració de la BOP 
(Banda-Orquestra de Piera).
Tots els concerts es faran a les 
22 hores. En cas de pluja, es 
traslladarien al Teatre Foment.

Creus de forja a l’esglèsia
PIERA / LA VEU 

El passat diumenge, dins els 
actes de la festa del barri dels 
Gats, es van inaugurar i bene-
ir les creus de forja que llueix 
la porta lateral del Sagrat Cor 
de l’església de Sta. Maria de 
Piera.
Sortint de la missa de diumen-
ge, es van inaugurar les creus 
de forja que s’han posat a la 
porta lateral del Sagrat Cor de 
l’església Santa Maria de Pie-
ra. Les creus es van començar 
a fer als tallers de forja de la 
Festa de la Forja del barri dels 
Gats d’enguany i es van aca-
bar d’enllestir a l’estand que 
Art metal va posar a la Fira del 
Sant Crist de Piera.
En un acte senzill, el rector-
degà de Piera, Mn. Ramon M. 
Bosch, acompanyat de l’alcal-

de de Piera, Jaume S. Guixà, 
i dels forjadors de les creus, 
Jaume Raventós Solà i Albert 
Ribes, Gonzalo Ruiz, Albert 
Domínguez, Nicolau Escudero 
i Francesc Escudero, va agrair 
la feina feta i va explicar que 

les creus s’havien ubicat en 
aquesta porta per ser la més 
visible quan s’entra a la plaça 
de l’església.
En finalitzar la inauguració, es 
va repartir coca i mistela per a 
tothom.

Inauguració de les creus de forja de la porta lateral del Sagrat Cor a l’església.



L’Agrupació Sardanista de Piera 
celebra el 40è aniversari
PIERA / LA VEU 

L’Agrupació Sardanista de Pie-
ra va celebrar quatre dècades 
al servei de la cultura catalana 
amb una festa al Parc del Gall 
Mullat i amb actes ben especi-
als: ballada de sardanes, exhi-
bició de set colles sardanistes i 
reconeixements. 
L’Agrupació Sardanista ha 
complert quaranta anys de 
vida amb una activitat constant 
dins el món sardanístic i ho 
va celebrar el passat diumen-
ge amb un acte al Gall Mullat. 
Actualment, els actes que han 
marcat el tarannà de l’Agrupa-
ció Sardanista de Piera passen 
per ensenyar a puntejar la sar-
dana, per promoure-la en dife-
rents dates del nostre calenda-
ri, la més destacada l’Aplec de 
Mas Bonans, col·laborar amb 
iniciatives solidàries com la 
Marató de la Sang o la Marató 
d’aliments Pro-Càritas de Pie-
ra TV, organitzar el Concurs de 
Dibuix per la Fira a les escoles, 
el Concert de Sant Esteve i la 
Festa de l’Agrupació. En defi-
nitiva, ens transmet l’estimació 
per aquest món i per aquesta 
dansa, element festiu patrimo-
nial d’interès nacional.
La cobla ILuro va iniciar la pri-
mera part de la festa, mentre 
que la mitja part va ser prota-
gonitzada per les cobles con-
vidades a l’aniversari: Petits 
Amunt i Crits (infantil de Terras-
sa), Joves Dansaires (juvenil 

Celebració del 40è aniversari de l’Agrupació Sardanista de Piera.

Avui divendes, 
xerrada: Llicència 
per véncer
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del Vendrell), 9 de novembre 
(Barcelona), Amunt i Crits (Ter-
rassa), Dansaires del Penedès 
(El Vendrell), Mare Nostrum i 
Xàldiga (Barcelona). Les colles 
van sortir a la pista amb el Ga-
lop d’entrada per presentar el 
que va ser una gran exhibició: 
primerament  van ballar una 
sardana de punts lliures, Al-
legoria, i tot seguit una sardana 
de lluïment, Somni.
Després d’una breu interven-
ció de la presidenta de l’Agru-
pació Sardanista, Montserrat 
Roca, el presentador de l’acte, 
Jaume Torres, va anunciar el 
lliurament d’una placa de re-
coneixement a l’entitat per part 
de l’alcalde de Piera, Jaume 
S. Guixà, i que va recollir la 
presidenta, des de fa 27 anys, 
acompanyada d’alguns dels 
socis de l’entitat.
Un moment per recordar els 
inicis de l’Agrupació quan va 

organitzar el seu primer Con-
curs de Sardanes l’any 1976, 
uns inicis amb imaginació al 
cap i il·lusió al cor que es man-
tenen intactes, no sense trobar 
a faltar alguns dels membres 
que ja no hi són, però que són 
recordats amb simpatia i ad-
miració. L’Agrupació ha tingut, 
durant la seva trajectòria, cinc 
presidents que n’han sabut 
mantenir el seu esperit inicial: 
Mercè Fons, Jaume Carbonell, 
Lluís Mera, Antoni Escudero i 
Montserrat Roca.
El monument a la Sardana de 
la Plaça del Sant Crist inaugu-
rat el 1981, construït amb les 
mans de la gent del poble des 
dels fonaments a la corona, re-
presenta aquest tarannà que 
ha seguit l’entitat al llarg de la 
seva vida: treball i il·lusió.

PIERA / LA VEU 

La ruta dels músics de diven-
dres a la nit va marcar el tret de 
sortida de la festa d’estiu del 
barri dels Gats. Després d’un 
esdeveniment que ha tingut un 
gran èxit de participació, amb 
més de 120 músics tocant per 
portals, carrers i places, la fes-
ta va continuar dissabte, amb 
jocs per a tothom i el sopar de 
barri, dissabte a la nit, ame-
nitzat per un ball popular i per 
l’humor del duet “Les Teres”, 

Festa del barri dels Gats
que van fer un repàs de les his-
tòries més divertides del barri i 
van conduir el quinto popular.
Diumenge al matí, tot sortint 
de missa, es van  inaugurar les 
creus de ferro forjat de la porta 
lateral del Sagrat Cor de l’es-
glésia Santa Maria de Piera i, 
tot seguit, hi va haver un con-
cert-vermut amb Els Forgats, a 
la plaça de la Sardana, un grup 
format per gent del barri i nas-
cut arran de la festa de la forja 
d’enguany.

Els Forgats van tancar la festa del barri dels Gats amb un concert vermut.

PIERA / LA VEU 

L’associació Dones amb Em-
penta va tornar a formalitzar el 
conveni que manté amb l’ajun-
tament pierenc, on manifes-
ten la voluntat de col·laborar i 
treballar conjuntament per la 
superació de les situacions de 
discriminació de les dones i per 
l’eradicació de la violència per 
raó de gènere. 
Amb la signatura d’aquest 
conveni, signat el passat 25 
de juny, Dones amb Empenta 
es compromet a fer arribar els 
serveis de l’Equip d’Atenció a 
la Dona (EAD) al municipi de 
Piera, mitjançant diverses ac-
cions amb la finalitat de res-
pondre adequadament a les 
demandes i necessitats de les 
dones del municipi.
Per una banda, Mar Granados 
com a representant legal de 
l’associació Dones amb Em-
penta i per l’altra, Jaume S. 
Guixà com a alcalde de Piera, 

Conveni de Dones amb Empenta

van rubricar novament l’acord 
de continuar treballant per dur 
a terme el programa tècnic 
EAD, que actualment ofereix 
els serveis d’informació i aco-
llida, d’atenció psicològica i 
d’assessorament jurídic a les 
dones que ho necessiten.
L’Ajuntament hi col·labora 
lliurant-los un ajut econòmic, 
cedint un espai municipal ade-
quat a les necessitats i peculi-
aritats dels serveis de l’EAD i 
difonent els serveis de l’equip 
en l’àmbit municipal.
Qualsevol persona que neces-
siti accedir als serveis que ofe-
reixen Dones amb Empenta, 
dos cops al mes a les depen-
dències municipals de La Bò-
bila, cal que demani cita prèvia 
al 636 365 631. Les properes 
dates en què es podrà accedir 
al servei a Piera són el 16 i 30 
de juliol, a l’agost fan vacances 
i el 10 i 24 de setembre de 15 
a 18 h.

Signatura del Conveni Dones amb Empenta.

Els Serveis d’Ocupació Local 
organitzen una xerrada adre-
çada als usuaris del Servei 
d’Ocupació Local, per ajudar-
los a identificar i decidir l’itine-
rari professional.
Per assistir-hi cal posar-se 
en contacte amb els Serveis 
d’Ocupació Local, tel. 93 776 
00 76 (ext. 305).

Èxit de participació 
en el reforç d’estiu

Durant el mes de juliol es durà 
a terme el programa de reforç 
escolar organitzat des del Pla 
Educatiu d’Entorn de Piera 
(PEEP). Els destinataris són 
40 alumnes que començaran 
primer d’ESO en els centres de 
secundària públics del municipi 
i que estaran acompanyats per 
10 persones voluntàries.
Les activitats d’estiu permeten 
reforçar els aprenentatges del 
curs i no interrompre durant un 
llarg període de temps la pràc-
tica d’habilitats de les àrees de 
llengua i matemàtiques.

Es necessita senyora per una casa a la platja de 
Comarruga, desde �nals de juliol i tot el mes d´agost. 

Per fer feines de la casa i que sapiga cuinar. 

Possar-se en contacte al 
telf. 93.803.16.22 – 649.916.017.

Es necessita senyora 



Participades activitats de primavera 
a Santa Maria de Miralles 

STA. M. MIRALLES / LA VEU 

Durant aquesta primavera 
s’han realitzat diferents actes 
culturals i lúdics que han tingut 
una gran acceptació entre els 
veïns de Miralles.
El 29 de maig la gent gran de 
Miralles va realitzar la sorti-
da anual, en aquesta ocasió 
varen visitar la Seu Vella de 
Lleida i la ciutat de Cervera.La 
trentena de veïns que hi van 
participar van passar un dia de 
convivència a l’hora que varen 
poder conèixer més detalls de 
la Catalunya del 1714 visitant 
aquests dos punts emblemà-
tics de la nostra història.
taller gintònics
A l’acabar el mes de maig es va 
fer un taller de Gintònics, im-
partit per un dels millors sume-
liers de Catalunya, Xavier Bas-
sa i Valls, on els participants 
van aprendre a reconèixer els 
diferents tipus de ginebres i tò-
niques i a preparar-les tot com-
binant-les amb diferents fruites 
i espècies per potenciar el sa-
bor d’aquesta beguda que està 
tant de moda.
Per acabar aquest seguit d’ac-
tes el passat diumenge es va 

Aplec. Crida als Jocs.

43
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
4 de juliol de 2014Comarca

Anoia Sud  

celebrar el tradicional Aplec del 
Castell de Miralles.
L’aplec va començar de bon 
matí amb una caminada per 
la Serra de Miralles tot pujant 
a l’Agulla Grossa on els ca-
minaires van poder gaudir de 
les magnífiques vistes de la 
nostra comarca. Després d’un 
bon esmorzar amb botifarra a 
l’esplanada del Castell de Mi-

ralles varem poder gaudir amb 
l’espectacle “17:14 la crida 
dels Jocs”, espectacle inclòs 
en el marc de la celebració del 
tricentenari dels fets de 1714, 
que va fer participar a tots els 
assistents. Per acabar l’aplec 
es va celebrar la Missa So-
lemne a l’església romànica 
de Santa Maria del Castell de 
Miralles.

Taller de gintònics.

Avui, presentació del Camp de 
Treball Juvenil a la Llacuna
LA LLACUNA / LA VEU 

Avui divendres dia 4  de juliol a 
les 19,00 al gimnàs de la Lla-
cuna, tindrà lloc la presentació 
del camp de treball juvenil “Els 
Ibers, la vida sota terra”.
Del 5 al 17 de juliol, a la Lla-
cuna es realitzarà un camp de 
treball juvenil adreçat a joves 
d’entre 14 a 17 anys. Durant 
aquest dies els i les  joves pro-
vinents de tota  Catalunya, al-
ternaran un treball tècnic que 
es realitzarà els matins amb 
activitats de lleure i de desco-
berta de l’entorn.
El treball tècnic que es durà a 
terme i té com a objectiu mu-
seïtzar les troballes arqueolò-
giques de La Llacuna i realitzar 
intervencions arqueològiques 
en el poblat iber existent a la 
Llacuna. Les tasques a realit-
zar dins els poblat consten del 
desbrossament inicial de l’àrea 

d’excavació, desbrossament i 
condicionament de l’entorn im-
mediat al jaciment, excavació 
de l’àrea determinada, estudi 
dels materials, interpretació 
dels treballs fets i condiciona-
ment de l’espai.
Cal destacar que tot el treball 
arqueològic estarà supervisat 
per l’empresa “Món Iber Rocs 
SL” i per l’entitat municipal “LA 
Llacuna Recupera” aques-
ta última entitat ja ha realitzat 
tasques en el poblat iber i és 
l’encarregada de classificar i 
museïtzar  les troballes arque-
ològiques que sorgeixen a la 
Llacuna.
Aquest camp de treball està or-
ganitzat per la Fundació Escol-
ta Josep Carol i compta amb 
l’estreta col·laboració de l’Ajun-
tament de la Llacuna i  amb el 
suport de la Direcció General 
de Joventut de la Generalitat.

Sortida per la Llacuna dels 
Amics de la Ratafia de l’Anoia
LA LLACUNA / LA VEU 

Els Amics de la Ratafia de 
l’Anoia proposen una sortida, 
d’allò més saludable, pels bos-
cos i pels prats de la Llacuna, 
amb l’objectiu de recollir les 
herbes aromàtiques necessà-
ries per elaborar aquest licor, 
i conèixer les propietats reme-
ieres que amaguen cadascuna 
d’elles. Envoltats del bon am-

bient que caracteritza aquesta 
ja tradicional sortida, també 
podràs assessorar-te i resol-
dre qualsevol dubte que tinguis 
al voltant de l’elaboració de la 
Ratafia. 
Els interessats poden assistir 
directament a la Plaça de la 
Llacuna a les 17h del diumen-
ge 6 de juliol, des d’on sortirà 
l’expedició ratafiaire.  



El Parlament tomba una proposta de 
l’oposició sobre les restes de Sikarra
ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

Els vots dels grups parlamen-
taris de CiU i ERC van rebutjar 
el passat 18 de juny la propos-
ta de resolució presentada a la 
Comissió de Cultura del Parla-
ment pel salvament de les res-
tes arqueològiques dels Prats 
de Rei. 
El text de la proposta demana-
va el compromís de la màxima 
institució de Catalunya i les 
garanties pressupostàries per 
descartar definitiu el soterra-
ment del jaciment de Sikarra. 
Presentada per part del PSC, 
ICV-Verds i CUP, el text de la 
resolució instava al Parlament 
perquè demanés al Govern 
que descartés definitivament 
el soterrament, que enllestís 
un projecte de màxims per la 
preservació i museïtzació del 
jaciment i que es fessin les 
gestions pertinents perquè s’hi 
destinés una partida dins l’1% 
cultural dels pressupostos de 
2014 de Catalunya i de l’Estat 
espanyol. 
Els motius del “no” per part de 
CiU, ha explicat Jaume Moya, 
de la Xarxa Sikarra, s’han basat 
“en el fet que dins dels grups 
que han presentat la proposta 
no hi ha cap diputat de l’Anoia 
i perquè ja hi ha un acord en-
tre l’Ajuntament dels Prats de 
Rei, la Diputació de Barcelona 
i el Departament de Cultura per 
preservar el jaciment”. Mentre 
que, per part d’ICV, s’ha de-
nunciat el retard en resoldre 
la proposta i la necessitat de 
garantir pressupostàriament i 
amb el compromís institucional 
la voluntat de posar en valor 
les restes de Sikarra. 
La rellevància del jaciment 
se centra en especial en 
un tram de muralla ibèrica 
excel•lentment conservat (10 
metres de longitud per 5 me-

Jordi Viladoms en plena etapa amb la Husqvarna.
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tres d’amplada i 4 metres d’al-
çada, aproximadament) i un 
fossat associat, datats, pel que 
fa al moment de la seva cons-
trucció, dins del període Ibèric 
Antic, a cavall entre finals del 
segle VI i primera meitat del 
segle V aC. Les restes consti-
tueixen una fita de l’arqueolo-
gia catalana: demostrar l’exis-
tència de l’oppidum ibèric que 
va donar nom a tota la comar-
ca de la Segarra. Els experts 
afirmen que es tracta d’un dels 

grans descobriments dels dar-
rers anys i el moviment social 
#salvemSIKARRA ha lluitat per 
evitar-ne el soterrament.
Actualment, el jaciment dels 
Prats de Rei roman parcialment 
protegit per una cobertura pro-
visional, instal•lada al mes de 
novembre, i està a l’espera que 
la Diputació de Barcelona faci 
efectiva la redacció i execució 
d’un projecte que va anunciar 
que estaria llest abans de juliol 
de 2014.

Detall de les restes de Sikarra.

Els orígens dels Prats de Rei, just al davant de l’esglèsia parroquial.

ARGENÇOLA / REDACCIÓ

El proper 12 de juliol a Argen-
çola tindrà lloc la quarta edició 
de la Passejada Popular Noc-
turna, que organitzen Amics 
dels cavalls de l’Anoia amb la 
col.laboració de l’Ajuntament 
d’Argençola i l’Associació cul-
tural el Trill.
Sortida a dos quarts de deu 
del vespre de l’esplanada de 
Sant Maria del Camí direcció 
Porquerisses passant per la 
vora del torrent fins arribar a 
la Quinta Forca, es passarà el 
pont i es continuarà per la car-
retera d’Argençola a uns 100 
metres. Desviament a la dreta 
a un camí de terra direcció el 
Moli de les Vinyes i entrada a 
la Segarra humida fins arribar 
a la Capella de Sant Jaume de 

El 12 de juliol, 4a Passejada 
Popular Nocturna a Argençola

la Vall de Rocamora.
El recorregut es de 7 kilome-
tres aproximadament. Per més 
informació trucar als telèfons 
938092000, 663622008. 

Curs de Manipulador d’Aliments
CALAF / REDACCIÓ

El Consorci per a la Promoció 
de l’Alta Anoia organitza un 
curs per obtenir el carnet de 

Manipulador d’Aliments. Es 
farà el proper 15 de juliol de 
9.30h a 12.30h. Té un cost de 
10€ per als aturats, i de 20€ 
per als treballadors en actiu.

Ruta en BTT de la Batalla 
dels Prats de Rei 
ELS PRATS DE REI / REDACCIÓ

Coneix la Ruta de la Batalla 
dels Prats de Rei en bicicle-
ta de muntanya!! Una ruta en 
BTT per indrets plens d’història 
i natura. Serà el proper 13 de 
juliol a Els Prats de Rei. Aques-
ta ruta comprèn els principals 
espais històrics de la batalla, 
ocorreguda l’any 1711 durant 
la Guerra de Successió. Inclou 
el pas per:
Torre de la Manresana:  Aques-
ta va esdevenir l’observatori 
estratègic del comandament 
aliat català. Masia Albareda: 
Espai austriacista des del qual 

foren rebutjats dos batallons 
francesos. Ermita de Sant Er-
mengol: Aquesta ermita, jun-
tament amb els turons i plans 
propers, van formar part de la 
reraguarda borbònica. Masia 
Cal Codina de la Quadra: Un 
sector més de la reraguarda 
franco-espanyola, on hi tenien 
diverses unitats d’infanteria, 
cavalleria i bateries d’artilleria.
Municipi de Solanelles: Ocupa 
el punt més alt de la Serra.  Ca 
l’Estrada: Era una posició bor-
bònica.  
Inscripcions al 610.35.57.36 o 
bé info@guiesbtt.cat.  

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

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

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADOR
  DEL MES 
DE JUNY

JOSEFINA RIBAS
d’Òdena
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Josep Casulleras desvetlla detalls 
sobre l’orígen del topònim de Calaf
CALAF / REDACCIÓ

La Sala d’actes de Calaf va 
aplegar divendres passat un 
bon nombre de persones que 
no es van voler perdre la ter-
cera conferència del Mil·lenari, 
aquesta vegada dedicada a 
“La vida del país mil anys en-
rere”. El calafí Josep Casulle-
ras, professor de l’Àrea d’Estu-
dis Àrabs de la Universitat de 
Barcelona i doctor especialista 
en Història de la Ciència Àrab, 
va dedicar la seva intervenció 
a parlar de com era la vida en 
territori català al segle XI i, més 
concretament, a Calaf. 
Sobre el municipi, Casulleras 
va explicar que el topònim de 
“Calaf” s’origina en un nom 
propi àrab, i que els darrers 
estudis l’atribuïen amb for-
ça seguretat a la família dels 
Khalaf —que van tenir pos-
sessions en aquest territori. El 
conferenciant va parlar amb 
més detall de Khalaf ibn Ras-
hid (802-862), un curiós per-
sonatge, “senyor de la frontera 
de Barbitània”, que s’ocupava 
de defensar la frontera a favor 
dels musulmans i a pesar del 
seus orígens cristians —a més 
d’apropiar-se de les possessi-
ons dels qui abandonaven el 
territori. Probablement es troba 
en ell i en la seva descendèn-
cia l’origen del topònim actual.

Força públic en la tercera conferència del Mil.lenari.

Terra de frontera
Josep Casulleras també va fer 
incidència en la posició privile-
giada de Calaf en aquella èpo-
ca: en un punt estratègic d’una 
important via de comunicació 
que correspondria amb l’actu-
al traçat de l’eix transversal, i 
exercint de “porta” entre l’àrea 
cristiana del nord i l’àrea mu-
sulmana del sud-oest.
En la darrera part de la xerra-
da, el professor va parlar de 
la ciència de fa mil anys i de 
la importància de la cultura i la 
llengua àrab, que exercia d’idi-
oma internacional. En aquest 
sentit, Casulleras va dir que els 
avenços de l’època eren apro-
fitats i desenvolupats per les 
diferents comunitats deixant 
de banda els interessos polí-

tics i religiosos, fent prevaler 
l’interès comú i l’avenç de la 
ciència.
En acabar la xerrada, l’alcal-
dessa Maria Antònia Trullàs 
—que també va encarregar-se 
de la presentació de l’acte i el 
conferenciant— va fer lliura-
ment a Josep Casulleras d’un 
obsequi commemoratiu del 
Mil·lenari. A continuació, els 
assistents van poder degustar 
productes artesans calafins, 
concretament de Cal Gatells i 
del Forn de Cabrianes. 
La propera conferència del Mil-
lenari serà el divendres 11 de 
juliol: Francesc Rodríguez Ber-
nal, de la Universitat de Lleida, 
parlarà sobre “Els Cardona i el 
castell de Calaf”.

Més de 2.300 alumnes han visitat 
aquest curs l’observatori de Pujalt
PUJALT / REDACCIÓ

Amb el curs acabat és moment 
de fer balanç de les visites es-
colars a l’Observatori de Pujalt. 
En tot el curs 2013-2014 han 
visitat l’Observatori un total de 
50 escoles que han portat més 
de 2300 alumnes i més de 100 
mestres i professors. 
Aquestes escoles han portat a 
terme tallers de tot tipus, taller 
de meteorologia, taller d’astro-
nomia i taller d’energies reno-
vables. També han fet visites 
específiques a l’Observatori de 
Pujalt combinant amb el Radar 
Meteorològic de la Panadella, 
propietat del Servei Meteoro-
lògic de Catalunya, visita que 
es porta a terme també des 
de l’Observatori de Pujalt des 
del 2011. A part d’això s’han 
impartit diferents tipus de xer-
rades a les escoles, s’han 
portat a terme observacions 
astronòmiques a Pujalt i a les 
mateixes escoles i s’han portat 
a terme per segon any estades 
de 2 dies en que es treballa 
la meteorologia, l’astronomia 

Trobada de puntaires de 
l’associació Arca de Calaf
CALAF / REDACCIÓ

Puntaires de totes les edats i 
d’arreu de Catalunya van do-
nar-se cita dissabte passat a la 
cèntrica plaça dels Arbres, per 
participar en la 23a trobada de 
puntaires de Calaf. Durant tot 
el matí, i protegides del sol per 
unes carpes, les participants 
van estar fent puntes, intercan-
viant coneixements i experièn-
cies. 

Amb motiu de la trobada tam-
bé s’hi van desplaçar diverses 
parades amb productes relaci-
onats amb les puntes al coixí. 
Per la seva banda, l’associació 
ARCA va portar a terme una 
rifa i va obsequiar totes les 
participants amb un record de 
la diada. La trobada comptava 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Calaf. 

23a trobada de puntaires.

Els veïns de la Pineda de Calaf, 
a punt per a les festes
CALAF / REDACCIÓ

Al calafí barri de la Pineda ja 
ho tenen tot a punt per cele-
brar una nova edició de la seva 
festa major, aquest cap de set-
mana. 
Els actes començaran diven-
dres 4 a les 22.00 h, amb l’es-
pectacle d’escala en hi-fi que 
reunirà més de 50 actors i ac-
trius de diverses edats. Dissab-
te 5, la primera activitat serà a 
la missa de campanya a les 
13.00 h, acompanyada per la 
coral de la Pineda dirigida per 
Conxita Solà i Jaume Fonoll. 
Seguidament, hi haurà vermut. 
De cara al vespre, a les 21.00 

h hi haurà el tradicional pregó i 
el sopar de festa major (podeu 
comprar els tiquets al camí vell 
de Manresa, 9). A les 22.00 h 
hi haurà el Calaf Fashion Nig-
ht, seguit del bingo i del show 
Cabaret amb Gyna Ferrary i la 
Mega Pubilla. Finalment, el diu-
menge a les 10.00 h hi haurà 
xocolatada, per agafar forces 
per al II torneig de Nini-futbol 
La Pineda i per als jocs infantils 
i tallers. Diumenge al vespre, el 
gran ball de  vetlla amb el Grup 
Cristal, el bingo i l’entrepà de 
pernil posaran punt i final a la 
Festa Major d’enguany.

Inflables i animació infantil.

i les energies renovables des 
d’aquest punt privilegiat de la 
comarca de l’Anoia.
Cal dir que per aquest mes 
de juliol s’espera acabar de 
signar el conveni amb el de-
partament d’Ensenyament per 
tal que l’Observatori de Pujalt 
sigui reconegut com a “Entorn 
d’aprenentatge” del departa-
ment d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

Finalment l’Observatori de 
Pujalt recorda que aquells 
professors interessats en les 
activitats que es porten a ter-
me,  poden visitar l’observato-
ri si volen, i se’ls explicarà in 
situ com es desenvolupen les 
diferents activitats. Per tal de 
concertar aquestes visites es 
demana trucar al 93 869 80 22 
o enviar mail a  info@observa-
toridepujalt.cat

Vista exterior de l’observatori de Pujalt.



Laura Orgué, campiona del Kilòmetre Vertical al Mont Blanc
CURSES / REDACCIÓ

La igualadina Laura Orgué i Ki-
lian Jornet estaven entre els fa-
vorits a fer podi al Km Vertical 
del Mont Blanc, prova inclosa 
en el Campionat del Món de 
Curses de Muntanya. Tanma-
teix, ni els més optimistes po-
dien preveure un doblet d’or 
català. Els dos atletes, a més, 
han aconseguit el rècord de la 
prova.
L’atleta d’Igualada va passar 
el punt intermedi com a se-
gona classificada. Tenia un Laura Orgué.
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temps de 19:04, deu segons 
pitjor que la nord-americana 
Stevie Kremer, segurament 
la gran favorita a aconseguir 
l’or. Tanmateix, la segona part 
de la cursa d’Orgué va estar 
espectacular i va aconseguir 
arribar a la meta com a prime-
ra classificada. Va fer rècord 
de la prova amb 41:29, amb 
un marge de vuit segons res-
pecte Kremer (41:37). Christel 
Dewalle –que tenia el rècord 
fins avui- va completar el podi 
mentre que la basca Maite Ma-

iora va aconseguir una notable 
cinquena posició. 
Un nou èxit per a la igualadi-
na resident a l’Alt Urgell, que 
va camí de convertir-se com 
una de les tres millors espe-
cialistes mundials en curses 
d’alta resistència, i una de les 
esportistes més completes del 
món. Recordem que també és 
olímpica en esquí nòrdic, ha-
vent participat en els dos dar-
rers Jocs Olímpics, en els que 
també va ser l’abanderada de 
l’equip estatal.

Segueixen renovant 
jugadors de l’IHC
HOQUEI / REDACCIÓ

Els jugadors Jaume Molas i 
Sergi Pla han signat la seva 
renovació per una temporada 
més per l’Igualada HC. Molas 
jugarà, així, la seva segona 
temporada, a Les Comes, i Pla 
la seva tercera.  
Les renovacions de Molas i Pla 
s’afegeixen a la d’Elagi Deitg 
que, juntament, amb Ton Baliu 
formaran part de l’IHC 2014-
15.  
Tot apunta, per altra banda, 
que tant Jassel Oller, com Joan 
Muntané signaran la seva re-
novació la propera setmana. 
L’única incògnita per desvetllar 

és el fitxatge d’un sisè jugador 
que supleixi la baixa d’Oriol Vi-
ves, que, recordem, ha fitxat 
pel Liceo de La Corunya.

Jaume Molas, amb el president de l’IHC 
Manel Burón, poc després de renovar.

La cadet Paula Blasco (CAI), 
sotscampiona d’Espanya de 1.500 m.
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Cadet del C.A.Igualada 
Petromiralles Paula Blasco, es 
va proclamar brillantment Sots-
Campiona d’Espanya Cadet 
en 1.500 m.llisos, en el decurs 
dels 13.ens. Campionats d’Es-
panya Cadet a l’aire lliure del 
passat cap de setmana a l’Es-
tadi Iberoamericà de Huelva, 
en una excel.lent actuació de 
la calafina.
En aquests Campionats, dis-
putats en doble Jornada de 
dissabte i diumenge, hi partici-
paren 7 atletes del CAI Petro-
miralles, amb una destacada 
actuació global, entre més de 
800 atletes estatals capdavan-
ters nascuts els anys 1999/00.
Va sobresortir la magnífica ac-
tuació de Paula Blasco, 2.ª i 
Sots-Campiona d’Espanya en 
la final dels 1.500 m. Obstacles 
amb 5’10”78, marca personal, i 
únicament superada per Marta 
Rojano - A.C. Trotasierra - que 
amb  5’09”10 va assolir la me-
dalla d’Or, entre un total de 18 

atletes participants. 
Hector Ramos era 10.é. en el 
Salt d’Alçada, amb un millor in-
tent de 1,72 m., molt proper a 
la seva marca personal.  Pau 
Roca era 16.e. en la prova 
del llançament del Disc, amb 
37,74 m., en el debut d’amb-
dós atletes als estatals Cadet. 
Cristina Gabarró era 5.ª en 
la s/f. corresponent dels 300 
m.llisos amb 43”78, i Judit 
Bascompte era 7.ª en la seva 
s/. classificatòria dels 100 m. 

llisos, amb 13”06, no accedint 
a les seguents rondes respec-
tives, en el seu debut als esta-
tals Cadet.
Èlia Ibarra era 7.ª  en la 2.ª 
s/. classificatòria  dels 1.000 
m.llisos amb 3’07”23, i Marcel 
Abad era 13.é. en la s/. clas-
sificatòria corresponent dels 
1.000 m.ll. amb 2’50”99, que 
no els donaren l’accés a les fi-
nals corresponents, en el seu 
debut als estatals Cadet aire 
lliure. 

Paula Blasco.

Meritxell Comellas, a la 
selecció catalana d’handbol
HANDBOL / REDACCIÓ

La jugadora infantil del  Club  
Handbol Igualada  va esser 
incorporada per la  Federació 
Catalana d’Handbol al progra-
ma de tecnificació el passat  
mes de Març del 2014 i des 
llavors, ha seguit  dins del grup 
de les jugadores escollides  
per formar part de la selecció 
catalana infantil. 
Ara, per primera vegada en la 
història del Club  Handbol Igua-
lada, una jugadora formada al 
club, ha estat escollida per ser 
part de la Selecció Catalana In-

fantil. La jugadora seguirà  dins 
el programa de tecnificació i si 
tot evoluciona favorablement, 
podria formar part de la Se-
lecció Catalana que competirà 
en el Campionat estatal de se-
leccions autonòmiques que es 
disputarà al  Gener del 2015. 
Del 25 al 29 del passat mes de 
juny, la Meritxell va participar 
per primera vegada com a por-
tera de la Selecció Catalana In-
fantil Femenina al 16è Torneig 
Granollers CUP, un dels més 
prestigiosos tornejos interna-
cionals d’handbol. Aquest any, 

han participat 17 països en 
categories aleví, infantil, cadet, 
juvenil i júnior. En categoria in-
fantil femenina, han intervingut 
31 equips de diferents països.. 
La Selecció Catalana, ha rebut 
la copa que l’acredita com la 
tercera classificada en aquest 
important torneig d’handbol. 
Des del Club Handbol Iguala-
da “estem molt contents per 
aquest repte que la Meritxell 
estem segurs que sabrà apro-
fitar. Des del CHI tot el nostre 
suport i la felicitació més sin-
cera”.

Celebrem els 120 anys del Frare,
el meteoròleg més antic del món

120 cèntims (1,20 €) de descompte, 
i amb l’anunci de la Veu 240 cèntims (2,40 €)

 Joguines El Faro Magatzem ANGELINA

Promoció vàlida de l’1 al 31 de juiol

C/ Santa Caterina, 27 C/ Migdia, 60
Vilanova del Camí aIgualada



Prat i Montaner encapçalen el Campionat de Catalunya. Foto: Jordi Vidal

Miquel Prat i Dani Montaner, 
a mantenir el liderat al Ral.li Osona
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A les nou del matí de demà 
començarà a Vic el 46è Ral.
li Osona puntuable pel Cam-
pionat de Catalunya, Copa de 
Catalunya de Regularitat, Vo-
lant RACC i Open de Catalu-
nya, organitzat per l’escuderia 
Osona que presideix Joan Pa-
nadès.
En aquest ral.li hi participaran 
dos equips de Moto Club Igua-
lada; Miquel Prat i Dani Monta-
ner amb Renault Clio RS Sport 
2.0 i el manresà Miquel Marsol 
copilotat per Llorenç Martín 
amb Mitsubishi Evo IX.
Aquesta edició del ral.li esti-
uenc per excel.lència, consta 
de cinc trams cronometrats; 
La Vola, La Trona i La Costa 
dels Gats amb dues passa-
des per cadascun d’ells i Coll 
de Mansa i Enclusa Romagats 
que es disputaran tres vega-

Domini de la UECAnoia a la 
Cursa d’en Panna el Bandoler
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des cadascun d’ells. També al 
final del ral.li es disputarà una 
curta súper especial al Circuit 
d’Osona.
Miquel Prat i Dani Montaner 
arriben a aquest Ral.li Osona 
liderant la classificació absolu-
ta per davant de pilots amb cot-
xes molts potents i amb molta 
experiència com els Llinàs, 

Orriols i Membrado que estan 
classificats darrera i que a ben 
segur intentaran desbancar 
de la situació de privilegi en la 
que es troben Prat i Monatner 
després de les seves magnífi-
ques classificacions als ral.lis 
Pla d’Urgell, Ciutat d’Igualada 
i Empordà.  

La UE Calaf assoleix l’ascens a Tercera 
per la renúncia del Base Vilanova i Geltrú
FUTBOL / JORDI PUIGGRÒS

La UE Calaf, segona classifica-
da del grup anoienc de Quarta 
Catalana, i que no va poder 
superar la promoció d’ascens 
davant el Castellar del Vallès 
B, podrà jugar finalment a Ter-
cera Catalana la propera tem-
porada gràcies a la renúncia 
del Base Vilanova i la Geltrú, 
i pel fet de ser el millor segon 
classificat de la demarcació de 
Barcelona. 
Aquest final de temporada ha 
vingut carregat d’emocions 
per a la Unió Esportiva Calaf, 
recompensant l’esforç i dedica-
ció de tots aquests mesos per 
aconseguir els millors resultats 
possibles i gaudir amb la pràc-
tica del futbol. 
D’altra banda, el club va rebre 
el trofeu del “fair play” en la dar-
rera edició de la Nit dels Cam-
pions de l’Anoia, organitzada 
per la Federació Catalana de 
Futbol i que es va celebrar a 
Vilanova del Camí. A més de 
representants del club calafí, 
a l’acte també hi va assistir el 
regidor d’Esports de l’Ajunta-
ment, Josep Manel Navarro. 

Definits els grups de 
1a, 2a i 3a Catalana
La Federació Catalana de Fut-
bol ja ha fet la proposta dels 
grups de 1a, 2a i 3a Catalana 
per a la propera temporada, 
amb la qual cosa ja sabem 
quins seran els rivals dels 
equips anoiencs. 
1a Catalana Grup 2
1. Amposta CF 
2. Balaguer UE 

3. EFAC Almacelles CE 
4. El Catllar CE 
5. Igualada CF 
6. Juventud 25 Septiembre 
7. Manresa CE 
8. Mollerussa CFJ 
9. Morell CD 
10. Rapitenca UE 
11. Reddis CF 
12. Sant Ildefons UE 
13. Santboià FC 
14. Tàrrega UE 
15. TorredembarraUD 
16. Torreforta CDC 
17. Viladecans UD 
18. Vilanova i la Geltrú CF 
2a Catalana Grup 2
1. Begues CF 
2. Can Vidalet CF 
3. Espluguenc FA 
4. Gornal UD 
5. Júnior CF 
6. Juventud Prat 
7. Marianao Poblet UD 
8. Martorell CF 
9. Moja AE 
10. Olivella CE 

11. Pª Unión Málaga Club 
12. San Mauro UD 
13. Sant Andreu de la Barca  
14. Sant Cugat FC 
15. Sant Joan Despí UE 
16. Suburense CF 
17. Unificación Bellvitge UD 
18. Vista Alegre UD 
3a Catalana Grup 12
1. Anoia CE Vilanova Camí
2. Base Espirall Les Clotes 
3. Calaf UD 
4. Carme CE 
5. Cubelles CF 
6. Atlètic Vilafranca 
7. La Granada CF 
8. La Múnia AE 
9. Les Roquetes CF 
10. Montserrat Igualada UD 
11. Òdena CE 
12. Pª Jove Les Roquetes 
13. Piera AE 
14. Ribes CD 
15. Riudebitlles CE 
16. St. Cugat Sesgarrigues CF 
17. Sant Pere Molanta CFP 
18. Sitges UE 

La UE Calaf 2013-14.

CURSES / DAVID NÚÑEZ

Diumenge 22 de juny es va ce-
lebrar a St. Martí de Tous la 1a 
cursa d’en Panna el Bandoler 
que, amb 21km i 900 metres 
acumulats de desnivell i amb un 
recorregut força tècnic, va com-
plir amb escreix les expectati-
ves del corredor més exigent, 
passant per llocs tant emblemà-
tics com l’ermita de Roqueta i la 
Creu de Ferro.
La victòria en categoria mascu-
lina va ser per l’Albert Ferrer, de 
la UECAnoia-Base Pedraforca, 
que va dominar amb autoritat 
tota la cursa, finalitzant la matei-

xa amb un temps d’1.48.30. En 
categoria femenina la victòria 
va ser per a la Marta Muixí, del 
Cola Team, amb 2.22.41.
Per la UECAnoia, en Rafa Cres-
po, va arribar 2n de la general i 
1r veterà, amb 2h 01’10”, en Da-
vid Núñez entrava 3r de la ge-
neral i 2n veterà, en 2h 09’03”, 
després en Josep Sánchez, 6è 
de la general en 2h 12’50” i l’Is-
mael Molina, 1è en 2h 29’01”. 
En fèmines, destaquem la parti-
cipació de la Pepita Carner, que 
va acabar 16a de la general, 2a 
fèmina absoluta i 1a veterana, 
amb 2h 29’02”.

L’Ismael, en David, l’Albert, la Pepita, en Josep i en Rafa, minuts abans de la sortida.

EXCURSIONISME / UECANOIA

Els de la Secció Familiar de la 
Uecanoia hem tornat a portar 
els nostres pares i mares d’ex-
cursió. No us podeu imaginar 
com costa d’arrencar-los del 
sofà de casa i fer-los pujar mun-
tanyes! Per aconseguir-ho vam 
haver de prometre’ls que no tot 
fóra caminar, que una part de 
l’excursió la fariem amb tren. I 
no un, sino tres!
Dissabte passat ens vam llevar 
que encara era fosc. A la vigília 
ja havíem deixat les motxilles a 
punt. Vam sortir d’Igualada en 
direcció a Puigcerdà i La Guin-
gueta d’Ix o Bourg-Madame, 
com en diuen els francesos. 
Allà vam agafar el Tren Groc 
que, amb molta persimònia, 
ens va portar per uns paisat-
ges espectaculars fins arribar 
a l’estació que hi ha al peu de 
les Gorges de Carançà. Pels 
que no ho coneixeu, us direm 
que l’indret és impressionant. 
El riu, al llarg de milers d’anys, 
s’ha anat obrint  pas a través de 
la muntanya i aquest camí és 
un congost llarg i estret. Però el 
que més ens agrada, tant a pe-
tits com a grans, és una sèrie de 
passarel·les i ponts penjats que 
hom hi ha instal·lat en un tram 
de l’engorjat. Allà ens ho vam 
passar pipa! 
Un cop acabat aquesta part de 
les Gorges, vam seguir pujant 

en direcció al Refugi de Ras de 
Carançà. Vam sopar i fer-hi nit 
i, el diumenge de bon matí, un 
cop esmorzats, amb la motxilla 
a l’esquena, vam seguir remun-
tant el curs del riu Carançà en 
direcció sud cap a Núria. Fixeu-
vos si vam pujar enlaire que 
vam trobar clapes de neu en el 
nostre camí i un llac que encara 
tenia una part de la seva super-
ficie gelada. Finalment després 
d’una bona suada, vam arribar 
al coll de Carançà. Ja tornàvem 
a trepitjar territori català. Abans 
d’iniciar el descens, vam tenir 
temps de fer un cim, el pic de la 
Fossa del Gegant de 2808 mts. 
Allà ens hi vam fer la foto de 
record i vam iniciar el descens 
cap a Núria. On després d’un 
dinar per refer-nos de l’esforç, 
vam agafar el cremallera cap a 
Ribes. D’aquí, amb un tren de 
rodalies, cap a Puigcerdà on va 
acabar la nostra aventura. I, tal 
com havíem promès als nostres 
pares, els hi vam comprar un 
gelat. S’ho havien guanyat. Això 
sí, estaven tan rebentats que no 
podien dir ni fava...
Ara ja estem preparant la prope-
ra sortida que serà al Comabo-
na, a la serra del Cadí. Aquesta 
vegada haurem de temptar els 
pares amb un trinxat de la Cer-
danya o un tiró amb naps, sinó 
no els podrem tornar a desen-
ganxar del sofà...

De Carançà a Núria en tren



Insígnies d’or -a dalt- i de plata -a baix- concedides en el 55 aniversari.

Torneig de clausura de la II Lliga Anoia +45 de pàdel a Can Busqué

ENTITATS / REDACCIÓ

Dissabte passat, la Penya 
Blaugrana d’Igualada va rea-
litzar un sopar de commemo-
ració del seu 55è aniversari. 
Un centenar llarg de penyistes 
van participar en la celebració, 
que va comptar també amb la 
presència de Xavier Ilincheta, 
directiu de la Comissió Soci-
al del FCB, i de Jordi Abellan, 
president de la Federació Ano-
ia-Penedès-Garraf de Penyes 
del FCB. 
Durant el sopar es va fer en-
trega de les insígnies d’or als 
penyistes Josep Massana, 
Josep Serra, Pere Soler i Jo-
aquim Soler pels seus més de 
cinquanta anys de compromís 
amb l’entitat, i també les in-
sígnies de plata als penyistes 
Martí Prat, Maria Riba, Manel 
Roca, Ramon Creus i Ramon 
Freixas pels seus més de vinti-
cinc anys d’associats. 
Va amenitzar la cerimònia 
d’entrega de les insígnies, la 
coral Schola Cantorum, que 
va aprofitar l’esdeveniment per 
fer la presentació pública de 

55 aniversari de la Penya Blaugrana d’Igualada 
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l’himne de la Penya Blaugra-
na d’Igualada. L’autor d’aquest 
himne (lletra i música) és  Jo-
sep Maria Talló, membre de la 
Junta de la Penya Blaugrana, 
que ha volgut donar una relle-
vància especial a aquesta ani-
versari amb aquest “regal” que 

ha fet a l’entitat, que ha partit 
d’aquest moment ja disposa 
d’un himne oficial. 
La celebració es va tancar amb 
la presència de Jordi Rios, imi-
tador de coneguts personatges 
al programa televisiu del Crac-
kòvia. 

PÀDEL / REDACCIÓ

El dissabte 28 de juny, el Club 
Can Busqué Igualada, va ce-
dir les seves instal·lacions per 
celebrar un torneig de clausura 
de la II Lliga Anoia +45.
Va ser un torneig una mica pe-
culiar, les parelles de joc van 
fer-se per sorteig i totes es-
taven formades per jugadors 
de diferents equips. Al llarg 
del matí van jugar-se tots els 
partits, resultant guanyadora 
la parella formada per Lluís 
Piqué-Suso Anseres.
Jordi Masip, va fer entrega 
als capitans del equips millors 

classificats de la lliga Anoia +45 
dels trofeus corresponents:

- 1ers CT Les Moreres-Calfont.
-2ons Esquaix Igualada.

- 3ers CT La Llacuna.
La jornada va finalitzar amb un 

dinar de germanor a Vilanova 
del Camí.

Trobada de la Penya Madridista de Vilanova 
i la Unió Cultural Extremenya Anoia

ENTITATS / REDACCIÓ

La Penya Madridista Vilanova 
del Camí ha celebrat la fi de 
temporada amb un partit de 

futbol i un dinar en el seu lo-
cal social. El partit es va jugar 
davant un combinat de la Unió 
Cultural Extremenya Anoia, a 

qui van derrotar per un clar 3-0. 
Ambdues entitats van acabar 
la trobada junts a la taula, per 
fomentar les bones relacions.

Raúl Ramírez, nou entrenador 
de l’Igualada Femení HCP

HOQUEI / REDACCIÓ

L’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins ha anunciat que 
Raül Ramírez serà el nou en-
trenador que es posarà al cap-
davant de l’equip. Ramírez, 
que ara té 29 anys, s’ha mos-
trat “molt il·lusionat i molt con-
tent” davant d’aquesta “gran 
oportunitat i aquest repte”. El 
nou entrenador ha assegurat 
que “té moltes ganes de co-
mençar a treballar. No hem de 
ser pretensiosos a l’hora de fi-
xar-nos objectius, sinó que cal 

ser humils”. Després d’acon-
seguir la salvació a la màxima 
categoria de l’hoquei femení, 
el nou entrenador reconeix 
que els objectius del club no 
van enfocats a aconseguir una 
bona classificació, sinó “a re-
cuperar sensacions perdudes i 
que hi torni a haver ganes de 
guanyar”. 
Raül Ramírez ha estat molt 
vinculat a l’hoquei, primer com 
a jugador i després com a en-
trenador. Va començar a jugar 
als quatre anys a l’Igualada, i 
dos anys després es va fer por-
ter. La seva tasca d’entrenador 
l’ha portat a Mollerussa, Su-
dàfrica i Colòmbia, i també ha 
treballat dos anys amb la Fe-
deració d’Hoquei de Lleida. Ara 
entrenava el juvenil de l’IHC.

i

Victor
Olivan
de Sta.

Margarida de
Montbui

EL  GUANYADOR
D’UN TASTEIG 
D’ESCALADA

ÉS:



Antequera va acollir en aquest pavelló els campionats d’Espanya.

L’equip Special FAP d’handbol 
acaba la temporada
HANDBOL / REDACCIÓ

Partidet per acabar la tempora-
da de l’equip de la FAP, aquest 
passat dissabte 21 de juny da-
vant l’equip Cadet Masculí del 
Club Handbol Igualada.
El passat dissabte 21 de Juny 
els jugadors del Special Hand-
bol Igualada van celebrar el fi-
nal de la temporada disputant 
un partit contra l’equip cadet 
d’aquest mateix club. Els ju-
gadors del Special van posar 
en pràctica tot allò que han 
après durant tota la temporada 
davant d’un contrincant molt 
superior físicament, però això 
no va suposar un impediment 
perquè els nostres nois gaudis-
sin d’un matí d’handbol de pri-
mera classe. Donar gràcies al 
Sergi Garcia i al seu equip per 
ajudar-nos a celebrar aquesta 
jornada d’handbol.
L’equip Special acaba d’aques-

Primer Tour de 
Vòlei Platja a l’Anoia

49
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
4 de juliol de 2014Esports

ta manera els partits oficials de 
la temporada, a l’espera del 
16è Torneig Handbol Sorra que 
se celebrarà la primera setma-
na de juliol. L’equip espera el 
seu torn dissabte 5 de juliol a 
partir de les 10 del matí al Parc 
de Valladura per participar-hi 
davant els amics d’ APINAS 
i els companys de Catalonia i 

Aspasur. 
Per l’equip Special FAP, van 
jugar: Paloma Boix, Alba Nie-
to, Carles Pons, Carles Torres, 
Toni Torres, Alfons Marí, David 
Cobo, Manuel Cañete, Imanol i 
Pere Segura, dirigits per Edu-
ard Jounou. Col·labora: SAI 
Computers

El CNI Best Fasol, a la Monegrosman 
TRIATLÓ / REDACCIÓ

Es va disputar la Monegros-
man LD, la triatló de llarga dis-
tància disputada als Monegros 
amb sortida a San Juan del 
Flumen, al municipi de Sariñe-
na i que es realitzà amb unes 
distàncies de 1,8 km de nata-
ció, 74 km en bicicleta i 14 km 
de cursa a peu. La prova va es-
tar marcada per la forta calor, 
un tram de bici dur amb impor-
tants desnivells, on a més el 
vent bufava fort i una tram final 
de cursa a peu amb alguna pu-
jada considerable
Entre els gairebé 250 partici-
pants, prengueren la sortida 
3 triatletes del CN Igualada/ 
Best/ Fasol Bicis; Antonio Ro-
mero, Raul Fernández i Dolors 
Palau.
Raul Fernández va completar 
una bona actuació, finalitzant 
la triatló amb un temps total de 
4h 14’ i 55’’, assolint la 170ena 

posició absoluta, realitzant uns 
parcials de 30’28’’ en el tram 
d’aigua, 2h i 28’ en bici i 1h i 15’ 
en el tram de cursa a peu
Antonio Romero que havia dis-
putat el dia abans la marxa ci-
cloturista Quebrantahuesos va 
decidir realitzar la triatló per tal 
d’acompanyar-los va finalitzar 
la prova amb un temps total de 
4h 19’ i 46’’, en la 184ena posi-
ció absoluta, donant suport du-
rant tota la triatló als seus dos 
companys.
Pel que fa a Dolors Palau, va 

realitzar una gran actuació, 
més tenint en compte que 
portava més de 20 dies sense 
poder entrenar a causa d’una 
caiguda entrenant amb bici. 
Palau realitzava uns parcials 
de 28’39’’ al tram de natació, 
2h 35’ al tram de ciclisme, tot i 
patir problemes mecànics que 
l’hi impedien posar el plat gran 
i 1h i 20’ en el tram de cursa 
a peu, finalitzant en una més 
que meritòria 12ena posició 
general i 4rta veterana amb un 
temps total de 4h 24’ i 21’’.

VÒLEIBOL / REDACCIÓ

L’empresa Jou-Esport SL ja 
està treballant en l’organització 
del primer Tour de Vòlei Platja 
de l’Anoia, que integrarà els 
tornejos d’aquesta especta-
cular disciplina esportiva que 
aquest estiu se celebraran als 
municipis de la Torre de Clara-
munt (4, 5 i 6 de juliol), Igua-
lada (11,12 i 13 de juliol), Va-
llbona d’Anoia (18,19 i 20 de 
juliol) i Capellades (25,26 i 27 
de juliol).
El Jou-Esport Beach Volley 
Tour unificarà aquests qua-
tre tornejos. Gràcies a la col-
laboració del Club Voleibol 
Igualada -organitzadors del 
Vòlei Ciutat d’Igualada- els 
seus participants podran entrar 

a participar en el tour. Els tor-
nejos dels altres tres municipis 
els organitzarà l’empresa Jou-
Esport amb la col·laboració del 
Vòlei Club la Torre, i els Ajun-
taments de la Torre, Vallbona 
d’Anoia i Capellades.

Fase final a Capellades
Els participants es podran 
apuntar a les categories 2x2 i 
4x4. Els guanyadors de cada 
torneig es classificaran per dis-
putar la fase final el diumenge 
27 de juliol a Capellades, ju-
gant un partit de semifinals i 
final. Els guanyadors del tour, 
en la categoria 2x2, rebran un 
premi econòmic de 150 euros, i 
els guanyadors en la categoria 
4x4 de 300 euros. 

Bernat Jaume guanya el seu segon 
torneig PSA en dues setmanes

Espectacular presència del CPPI 
en els Campionats d’Espanya
TENNIS TAULA / CPPI

La setmana començava amb 
la disputa del campionat juve-
nil, en la fase de grups es va 
guanyar a CN Helios (Zarago-
za) per 3-2, al CTM Progreso 
(Madrid) per 3-0 i al CTM His-
palis (Sevilla) per 3-0. El primer 
partit eliminatori va ésser con-
tra el CTT Olesa guanyant per 
3-1, posteriorment a quarts de 
final contra el potent CTM Gra-
nada per 3-1 i perdent a semifi-
nals contra el CTM Burgos per 
3-1. Molt bona l’actuació dels 
nostres jugadors Joan Masip, 
Francesc Masip i Albert Kenji 
Matsuoka.
En les proves d’individuals i do-
bles bona actuació però sense 
arribar a llocs de podi.
Amb el bon regust del campio-
nat juvenil, passem a disputar 
el campionat infantil on prime-
rament en la fase de grups es 
va guanyar els equips de Vasa 
Arroyo (Castella i Lleó), per 
3-0, CTM Cartama (Andalusia) 
3-2, CTM Alcoi (Comunitat Va-
lenciana) 3-0 i Lluïsos de Grà-
cia (Catalunya) per 3-0. En les 
eliminatòries primer es va jugar 

contra CTM Granada (Andalu-
sia), guanyant per 3-1, desprès 
van caure  AD Vincius (Galícia) 
per 3-0 i a semifinals el CTM 
Alacant (Comunitat Valencia-
na) per 3-1. A la final no es va 
poder superar el potent equip 
del CTM Murcia (Comunitat 
Valenciana) perdent per 3-0. 
Fantàstica actuació dels nos-
tres palistes Joan Masip, Fran-
cesc Masip i Eduard Viladegut.
I la guinda va arribar amb la 
consecució del campionat indi-
vidual infantil d’Espanya per en 
Joan Masip, desprès d’anant 
guanyant eliminatòries, es va 
trobar a quarts de final amb An-
gel Ayuso (Madrid), semifinals 
amb David Ivan Pérez (Ala-
cant) i passant a disputar la fi-
nal contra Javier Soria, número 
1 del ranking estatal guanyant 
per 4-3, després de remuntar 
un 1 a 3 en contra. 
Bona actuació de Francesc 
Masip i Eduard Viladegut en 
la prova individual, així com la 
parella de dobles Joan i Fran-
cesc Masip que varen arribar a 
quarts de final. 

ESQUAIX / DAVID JAUME

El jove igualadí Bernat Jaume 
segueix en estat de gràcia. 
Campió d’un PSA fa una set-
mana a Igualada, aquesta va 
sumar un altre important victò-
ria al Triops de Banyoles.
Ho va fer de forma molt brillant 
guanyant la final 3-1 al vallesà 
Iker Pajares qui havia estat el 
seu botxí en els últims 2 anys. 
El nostre jove anoienc, va com-
pletar de nou un torneig impe-
cable, dominant a quarts 3-0 al 
8 de Catalunya Jordi Navines i 

a semis per idèntic resultat al 
gironí Xavi Blasco, 7 del rán-
quing català.
Els PSA, com així és denomina 
el circuit professional d’aquest 
esport, permet a cada país or-
ganitzar 5 proves reservades 
“closed” a jugadors espanyols 
o estrangers residents. A canvi, 
els millors de cada torneig po-
den sumar uns punts molt va-
luosos per entrar en els grans 
torneigs del circuit internacio-
nal. Aquest de Banyoles era el 
tercer dels cinc que es duran a 

terme aquest any a Catalunya. 
Amb aquestes dues victòries, 
més els punts aconseguits a 
Nantes i Madrid, el jove ano-
ienc te opcions d’entrar entre 
els 250 millors jugadors del 
món.
Amb la prova de Banyoles, fi-
nalitza la 1a part de la tempo-
rada, menys pel Bernat, que 
juga a França un torneig obert 
PSA el 16 de juliol a Chateau 
Arnoux i iniciarà la preparació 
pels mundials junior del proper 
mes d’agost a Namíbia.
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Els Moixiganguers carreguen el seu primer castell amb 
folre completant la seva millor actuació de la història
Diada de Cal Tabola • Els Magraners de Guissona i els Castellers de Lleida van acompanyar els igualadins en la seva 
gran Diada celebrada a la Plaça Pius XII

CASTELLS / LA VEU

El passat diumenge 29 de 
juny, els Moixiganguers 
d’Igualada van carregar el seu 
primer castell folrat de la histò-
ria en la Diada de Cal Tabola, 
celebrada a la plaça Pius XII. 
Després de mesos d’assaig i 
d’una campanya de mobilitza-
ció de la societat igualadina, 
els Moixiganguers d’Igualada 
van acabar la Diada eufòrics 
després realitzar la millor actu-
ació dels seus quasi vint anys 
d’història. 
Prop de 250 camises i samar-
retes morades, a més d’un 
nombrós públic, van omplir la 
plaça Pius XII. Així, les proves 
que la colla igualadina havia 
fet darrerament de la torre de 
vuit amb folre convidaven a 
l’optimisme, i l’empenta final 
dels darrers assajos, sobretot 
el del darrer divendres, no van 
fer dubtar als morats de pro-
var-ho, plantejant una actua-
ció de màxims. 
En primera ronda es va des-
carregar el quatre de vuit, el 
tercer de la temporada, que va 
donar confiança a la colla. La 
plaça era conscient que el plat 
fort venia en segona ronda, i 
la torre de vuit va començar al 
primer intent, després de l’acu-
rada preparació de la soca i el 
folre que el castell mereixia. 
Amb terços i quarts col·locats, 

els morats no van dubtar i van 
tirar amunt el seu primer intent 
de torre de vuit. Després de 
carregar-se, el castell no es va 
poder completar per proble-
mes al pis de quarts i quints; 
malgrat això, els castellers no 
podien amagar l’eufòria del 
que significava la millor actu-
ació de la seva història i haver 
assolit, per primera vegada, 
un castell amb folre. La caigu-
da no va comportar mals de 
caps als morats, que després 
van descarregar el nou de set, 
el primer de la temporada que 
els Moixiganguers aconsegui-
en descarregar després d’ha-
ver-lo fet ara fa un any i mig al 
concurs de Tarragona, només 
amb una enxaneta. 
Per tancar l’exitosa actuació 
amb nota, els igualadins van 
atrevir-se amb tres pilars de 
cinc,  molt aplaudits per la pla-
ça.
D’altra banda, els Margeners 
de Guissona i els Castellers 
de Lleida van acompanyar als 
Moixiganguers, carregant, els 
de la terra ferma,  la torre de 
set, i el tres de set amb agulla, 
pels segarrencs, com a millors 
castells de les dues colles. 
Així doncs, els castells que 
es van veure a plaça van ser, 
per part dels Moixiganguers 
d’Igualada el 4/8, 2/8f(c), 9/7 i 
3 pilars de 5. Pels Castellers 

de Lleida es van poder aplau-
dir el id5/7, id5/7, 2/7, 4/7a, 5/7 
i un vano de 5. Finalment, els 
Margeners de Guissona van 
carregar i descarregar el 3/7a, 
4/7, 3/7 i un pilar de 5.
Cal destacar que la torre de 
vuit amb folre representa un 
pas important pels castellers 
de la capital de l’Anoia, que no 
hagués estat possible sense 
la col·laboració d’entitats com 
l’Agrupament Escolta Jaume 
Caresmar - Maria Antònia Sal-
và d’Igualada, el Club Manga, 
Dessota, i el suport de molts 
altres igualadins i anoiencs 
que es van voler sumar a la pi-
nya dels castells. Ara, els mo-
rats hauran d’afrontar un altre 
repte, descarregar la torre de 
vuit amb folre.

Els castellers igualadins amb la torre de vuit amb folre carregada davant una plaça plena de gom a gom. 

El 4 de 8 i el 9 de 7 varen ser els altres castells que la colla morada va carregar.

Sant Pere Sallavinera acull una nova edició de les Nits Culturals

Una imatge d’una de les actuacions que van tenir lloc la passada edició. 

MÚSICA / LA VEU

El municipi anoienc de Sant 
Pere Sallavinera encetarà, un 
any més, l’estiu d’una manera 
ben especial, i és que avui dia 
4 i demà 5 de juliol se celebra-
rà la 19a edició de les seves 
Nits Culturals. Amb un pro-
grama de qualitat i un entorn 
màgic, l’organització espera 
tornar a fer les delícies del pú-
blic assistent.
Els actes començaran avui 
divendres 4 de juliol a les deu 
del vespre a la plaça, amb el 
“Voyage musical” que propo-
sen Júlia Farrés-Llongueras 
(soprano), Patrícia de No (flau-
ta) i Husan Park (piano). Sota 
el lema “De l’encant mozartià 
a l’encís romàntic francès”, les 
intèrprets han escollit peces 

de Chopin, Mozart, Schubert, 
Saint-Saëns, Fauré o Gounod, 
entre d’altres.
D’altra banda, demà dissab-
te, 5 de juliol, també hi haurà 
ocasió per a què els més pe-
tits gaudeixin de la música, 
i és que la Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia (JOSA) 
presentarà el conte musical 
“L’Aina, en Roc i els quatre 
elements”, escrit especialment 
per a les Nits Culturals. Un es-
pectacle amb música i direc-
ció d’Albert Gumí i amb text 
i narració de David Puertas, 
que de ben segur fascinarà el 
públic infantil. 
La Jove Orquestra Simfòni-
ca de l’Anoia es va formar el 
1998 amb la voluntat de do-
nar continuïtat a l’orquestra  i 

poder oferir la possibilitat de 
tocar a nens i nenes de la co-
marca que tot just iniciaven els 
seus estudis musicals. Aques-
ta filosofia va servir per ende-
gar el projecte JOSA, que es 
va iniciar sota la direcció de 
Moisès Fernàndez, però tam-
bé ha estat dirigida de forma 
estable per Eva Martínez i 
Jaume Sala. L’actual directora 
de la Jove Orquestra és Albert 
Gumí. L’actuació de la JOSA a 
les Nits Culturals serà a les sis 
de la tarda al Local Social. 
Finalment, el darrer concert de 
les Nits Culturals d’enguany el 
protagonitzaran Kai Gleusteen 
(violí), Catherine Ordronneau 
(piano), David Mengual (con-
trabaix) i Oriol Roca (bateria). 
Amb el títol “Maurice Ravel i 

Jazz a París”, faran un repàs 
de diferents peces del compo-
sitor francès, així com d’altres 
compositors com Gershwin i 
de Bolling.
L’organització remarca que 
qui vulgui assistir als concerts 

de les Nits Musicals de Sant 
Pere Sallavinera, poden ad-
quirir l’entrada anticipadament 
a www.tiquetea.com, trucant 
al 93 744 40 49 o bé enviant 
un correu electrònic a reser-
ves@nitsculturals.cat.
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L’Estival de Jazz d’Igualada tanca amb èxit la segona edició 
amb l’actuació d’un referent de la cançó com Sílvia Pérez-Cruz

L’actuació més esperada del festival va ser la d’un gran referent de la cançó a tota la península, Sílvia Pérez Cruz. 

MÚSICA / LA VEU

La segona edició de l’Estival 
de Jazz d’Igualada tenia un 
cap de cartell immillorable; 
més enllà de les propostes 
jazzístiques del panorama 
tant nacional com internacio-
nal, amb noms com Johannes 
Nästesjö, Dani Comas o Xavi 
Castillo Quartet, el concert 
estrella d’aquesta edició era 
el de Sílvia Pérez-Cruz, amb 
“El reencuentro con el Güito”, 
celebrat el passat dissabte 28 
de juny al Teatre Municipal de 
l’Ateneu, amb una molt bona 
entrada i una gran aclamació 
per part del públic assistent.

Història del Güito 
El Güito va néixer l’any 2005 
quan Sílvia Pérez-Cruz i el 
pianista gadità Javier Galiana 
acabaven els seus estudis a 
l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). En 
aquells temps simbolitzava 
un gitano que viatjava a Amè-
rica per descobrir i fusionar 
els palos del flamenc amb el 
jazz. El viatge del personatge 
principal va ser l’excusa de 
Galiana per plasmar l’apropa-
ment d’aquestes músiques i 
la trobada amb una dona que 
cantava “sons negres” per unir 

les dues tradicions musicals.
La negativa d’ella a consumar 
la relació amorosa va deixar 
les portes obertes a continu-
ar la cerca i, quasi 10 anys 
després, – i amb dos escu-
ders de luxe com Marc Miralta 
a la bateria i Javier Colina al 
Contrabaix – Galiana i Pérez-
Cruz recuperen el projecte i el 
transformen radicalment en 
«El Reencuentro del Güito», 
un espectacle únic revisat i 
arranjat expressament per a 
l’Estival de Jazz, el dia que el 
jazz va deixar de ser momen-
tàniament minoritari a la ciutat 
d’Igualada.
Al cap d’aquest temps, i des-
prés de creuar el mar i que-
dar-se sol al continent ameri-
cà, el Güito ha viatjat al sud i 
incorpora cançons de Mèxic, 
amb “Cucurrucucú paloma”, 
Perú, cantant “Mechita”, Ar-
gentina amb “Alfonsina y el 
mar” o Brasil, amb una lenta, 
cristal·lina i sorprenent revisió 
de “La lambada”; a més de re-
cuperar cançons flamenques 
de Javier Ruibal com “Por tu 
amor me duele el aire”, i tam-
bé composicions de la pròpia 
Pérez-Cruz i de Galiana que 
han escrit durant aquests dar-
rers deu anys. I del record de 

fa deu anys manté les aplau-
dides “Dime que sí” y “Noche 
en el río”. 
La veu inconfusible de Sílvia 
Pérez-Cruz, delicada i càlida 
en moments i lluminosa i amb 
força en d’altres, que combi-
na la improvisació del jazz, 
el “duende” del flamenc, la 
“saudade” del fado i la natura-
litat de la cançó de taverna va 

captivar el públic, mentre que, 
la perícia de Galiana en com-
binar harmonies jazz i flamenc 
amb la cançó iberoamericana 
va aconseguir que sonés al-
hora Chano Dominguez, Bill 
Evans o Bebo Valdés sense 
afectar la pròpia personalitat 
del pianista. Colina i Miralta, 
impecables en l’execució, van 
destacar sobretot en els mo-
ments de llibertat i improvisa-
ció amb llargs aplaudiments al 
final de “Paseo de los tristes”.

Referent de la cançó
Però aquests deu anys, també 

han situat Sílvia Pérez-Cruz 
com un referent de la cançó a 
tota la península i part d’Euro-
pa, mentre que Javier Galiana 
ha passejat el seu art flamenc 
al piano arreu del món. Així 
doncs, ha estat tot un luxe que 
l’Estival de Jazz pugui portar 
a Igualada intèrprets amb tant 
renom com Pérez-Cruz i un 
privilegi permetre als iguala-
dins i la resta de la comarca a 
assistir a aquest retrobament 
amb el Güito, tot esperant que 
el proper cop que es retrobin, 
no hagin passat deu anys sinó 
molts menys. 

La prosa de Júlio Cortázar 
també esdevé protagonista

El pícnic Jazz torna a ser l’acte 
més participatiu de tot el festival

La Big Band de l’Escola Akords va ser una de les bandes que van participar en el pícnic de l’Estival de Jazz 2014.

El sol va tornar a acom-
panyar durant tot el dia el 
pícnic Jazz al Parc de Va-
llbona i, com l’any passat, 
es va tornar a convertir 
en l’acte més participatiu i 
reeixit de l’Estival de Jazz 
d’Igualada 2014. Paelles 
per dinar, piscines per als 
més menuts i un escena-
ri on durant nou hores es 
va poder escoltar el dixie 
dels Dr. Jazz Friends, La 

Big Band de l’Escola de 
Música d’Igualada, els mú-
sics de l’Escola LAM i els de 
l’escola Red Music o la Big 
Band de l’Escola Akords. 
Una immensa varietat del 
jazz i de la música moderna 
que en aquests moments 
es pot escoltar a les esco-
les d’Igualada i que formen 
part de la columna vertebral 
d’aquest pícnic-jazz.
Però, sens dubte, els caps 

de cartell va ser el concert 
de música a ritme jamai-
cà de la Gramophone All 
Stars Big Band. Amb tres 
discs a l’esquena i amb 
directes als festivals més 
importants de l’estat, la 
banda liderada per Genís 
Bou i la veu de Judit Ned-
dermann, va portar a Igua-
lada el repertori què for-
marà part del quart i nou 
disc de la formació. 

MÚSICA / LA VEU

En aquesta segona edició de 
l’Estival de Jazz els seus orga-
nitzadors van programar amb 
encert dues propostes que 
van obrir el festival a d’altres 
arts amb les que aquesta mú-
sica s’hi relaciona d’allò més 
bé. Si en la primera jornada 
vam escoltar jazz a través del 
cinema, dissabte passat va 
ser el torn de la literatura, mit-
jançant la prosa lliure de Júlio 
Cortázar.
En el 50 aniversari de Rayue-
la, segurament la seva obra 
més coneguda, ha estat l’en-
titat igualadina Paranoia Acci-
ons qui, en col·laboració amb 
l’Estival, va voler fer-li un ho-
menatge amb una lectura dra-
matitzada d’alguns dels textos 
d’aquesta obra, que vessen 
jazz per tot arreu, fent-hi refe-
rència directa o assumint com 
a motor la seva força desbor-
dant. Louis Armstrong, Bessie 

Smith, Duke Ellington, Johnny 
Hodges... el jazz i el seu swing 
van ser companys ideals, ves-
tits a mida per a les paraules 
escrites de Cortázar. Per a 
l’ocasió, la música va ser més 
swing que bebop, segurament 
l’estil que millor hi encaixa.

Propostes internacionals
D’altra banda, en aquesta se-
gona edició del festival, igual 
que en la primera, es va poder 
gaudir d’una proposta interna-
cional, el concert del contra-
baixista suec Johannes Näs-
tesjö, un habitual de l’escena 
de jazz barcelonina dels últims 
temps. Així, NEO, la Nästesjö 
Extreme Orchestra, va arribar 
al Hot Blues igualadí, que els 
rebia amb una combinació de 
l’excitació pròpia del primer 
concert del festival i la nor-
malitat de qui acull, com cada 
setmana, músics d’arreu amb 
ganes d’oferir el seu art.
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L’esglèsia de La 
Tossa acull el darrer 
concert de “Vetllades 
de capvespre”
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, 5 de juliol, a 
les vuit del vespre, tindrà lloc 
a l’Església romànica de La 
Tossa de Montbui el darrer 
concert del primer cicle de 
recitals, “Vetllades de capves-
pre”. En aquest darrer concert 
actuaran el trio vocal femení, 
Xaira, integrat per Ulrike Kae-
se, Maria Bossy i Mar Esteva, 
amb un repertori a capella que 
porta per nom  “Miquetes”, 
integrat per cançons tradicio-
nals d’arreu, des del renaixe-
ment, passant pel barroc i el 
romanticisme, i fins la cançó 
popular i moderna o el blues, 
entre d’altres. 
El preu de l’entrada és de 6 
euros i es poden adquirir una 
estona abans del concert o 
bé comprant-la de forma an-
ticipada a la llibrerir Llegim...? 
d’Igualada, amb un preu infe-
rior, de 5 euros. Cal destacar 
que els infants entre 9 i 14 
anys tenen l’entrada a meitat 
de preu i per als menors de 9 
anys és gratuïta. D’altra ban-
da, amb el tiquet de l’entrada 
es podrà obtenir un descomp-
te per al sopar que tindrà lloc 
al Restaurant La Tossa, al 
costat mateix de l’esglèsia. 

El Museu de la Pell ofereix 
una observació astronòmica 
ASTRONOMIA / LA VEU

Avui divendres, 4 de juliol, es 
portarà a terme una obser-
vació astronòmica gratuïta al 
Museu de la Pell d’Igualada. A 
partir de les deu de la nit, i grà-
cies als telescopis de l’agru-
pació astronòmica de l’Anoia, 
AstroAnoia (www.astroanoia.
org), i també de l’Observatori 
de Pujalt (www.observatoride-
pujalt.cat), serà possible ob-
servar el cel nocturn des de la 
capital de l’Anoia. 
En primer lloc, i per comen-
çar, s’observarà la Lluna i el 
planeta Saturn mentre es vagi 
fent fosc, ja que en les da-
tes en què ens trobem, el dia 
gaudeix de més hores de sol.  
Després, una vegada el cel ja 

s’hagi enfosquit, s’ensenyaran 
algunes de les constel·lacions 
visibles amb els aparells que 
es disposen, com les tres que 
formen el triangle d’estiu amb 
les estrelles Vega, Altair i De-
neb, com a principals de cada 
constel·lació. També s’ense-
nyarà com trobar l’estel po-
lar, per tal d’explicar com ens 
hem d’orientar a la nit. D’altra 
banda, s’observaran també 
alguns estels dobles. Per aca-
bar, quan el cel estigui com-
pletament fosc, s’intentarà ob-
servar alguns objectes de cel 
profund com cúmuls globulars 
d’estrelles, galàxies i nebulo-
ses. Tot plegat amb els permís 
de la meteorologia i la conta-
minació de l’aire.   

El BBVA col·labora en les 
festes de la Coral Santa Maria

La ratificació de l’acord entre els senyors León i Del Rio.

CULTURA / LA VEU

El director de Centre de Ban-
ca Comercial del BBVA, Joan 
León Méndez, ha gestionat 
l’atorgament d’una aportación 
econòmica per a les festes del 
75è Aniversari de la Coral de 
Santa Maria d’Igualada, ate-
nent les gestions del presi-
dent de l’entitat Lleonard del 
Rio Campmajó. La subvenció 
estarà vinculada a la jornada 
“Tot un dia a Montserrat”, que 
la Coral organitza per al diu-
menge 21 de setembre, amb 

pujada al Monestir amb el cre-
mallera, l’assistència a la Mis-
sa conventual, un concert al 
presbiteri de la basílica, la re-
cepció, el dinar de germanor, 
el retorn a Monistrol amb el 
cremallera i una visita al taller 
de ceràmica de sant Benet. 
No cal dir com la Coral agra-
eix l’important col·laboració 
que aquest centra bancari ha 
fet per a celebrar una efermè-
ride tant important com els 75 
anys de la Coral Santa Maria 
d’Igualada.

Amb la incoherència pròpia d’un destí contrari a 
les expectatives d’una jove princesa, i en el sí 
d’una atmosfera marcada per la hipocresia, l’ava-
rícia, l’odi i la traïció entre els seus més propers 
compromissaris i familiars va veure’s irremeia-
blement conduïda a viure en la cruïllada de ser 
coronada reina, amb la denominació de Joana I 
de Nàpols, amb no més de setze anys d’edat en 
un beneït o maleït dia d’un llunyà 1343. A propò-
sit d’aquesta adversa comesa, la disposició ple-
na de la seva lliure autoritat i el món del poder 
a les seves mans van propiciar que de seguida 
es veiés proveïda de tota sort d’instruments i su-
ports per a maniobrar estratègicament contra el 
seu principal enemic, aquell més proper, el seu 
propi espòs. En aquest sentit, el sobirà honga-
rès va convertir-se en una de les primeres vícti-
mes d’una ordidora conjuració que, en una hàbil 
i subtil intriga va arrossegar a més a alguns dels 
membres més representatius d’aquella intrusa 
cort hongaresa sobre les possessions del regne 
napolità. 
Això no obstant, de la nit al dia, del tot reviscolada 
de les borrascades dels mals aires precedents, 
com si d’un rampell es tractés, va apostar –això 
sí-  en aquesta ocasió per voluntat pròpia- per a 
anunciar públicament el seu compromís d’unes 
segones núpcies amb Lluís de Tarento, un jove 
pretendent que havia estat una llarga tempo-
rada el seu més incondicional i estimat favorit. 
Aquesta ràpida decisió i els obscurs passatges 

CARMEL·LA PLANELL

Joana  I  de  Nàpols 2a. Part
que havien escrit les circumstàncies estra-
nyes de la mort del seu anterior espòs van 
contribuir a desplegar contra ella, en clau de 
venjança, tot un exèrcit que va obligar-la irre-
ductiblement a buscar protecció a la mateixa 
seu del Papat d’Avinyó; on un respectables 
dignatari, el Papa Climent VIè, va oferir-li el 
favor espiritual d’intervenir com a mitjancer 
per uns pertinents reclams d’absolució i de 
perdó. De nou instal.lada a la cort napoli-
tana, a pesar d’una ferma voluntat de reor-
ganitzar i donar coherència al seu mandat, 
en un curt termini, va veure’s involucrada en 
unes serioses complicacions d’Estat atesa la 
nefasta gestió de govern d’alguns dels seus 
compromissaris que van sumar-se a la llarga 
llista d’accions desafortunades que anaven 
trasbalsant inequívocament els passos de la 
seva vida en el sentit de transportar-la a uns 
corprenedors desequilibris. Així les coses, 
el seu tercer espòs, el rei Jaume III de Ma-
llorca, també va pretextar tota mena d’evasi-
ves per a delegar en un segon plànol el seu 
compromís marital bo i desplaçant els seus 
interessos cap a distintes accions bèl.liques, 
fins el dia en què va caure mort en una de les 
seves glorioses campanyes.
D’aleshoes ençà, ella -més que de vídua afli-
gida- no va poder o no va saber vèncer el 
sentiment de fracàs de l’abandó. Ara bé, un 
cop transcorreguts nou mesos d’aquella in-

admissible rabieta, va veu-
re un futur gratificant en la 
compensació d’esposar-se 
amb un distingit i jove pre-
tendent alemany. La con-
dició de forà d’aquest nou 
membre incorporat a la re-
ialesa al costat d’una llista 
lamentable d’infernals en-
contres entre ells van ul-
trapassar les portes de pa-
lau i van contribuir a crear 
un estat d’agitació popular 
per aquells temps mai vis-
ta; un desencert que va 
abocar-la a la renúncia de 
la seva regència. No massa més tard, emperò, es 
van desvetllar moltes de les incògnites d’aquell desa-
fortunat estat d’irritació popular i es va saber –segons 
coincideixen diverses fonts consultades- que el prin-
cipal conspirador i capdavanter de tota la maquiavèl.
lica trama de desacreditació personal per a despos-
seir-la del seu mandat havia estat conduïda –ironies 
del destí, altra volta- per l’únic fill adoptiu que ella 
s’havia avingut a reconèixer públicament. Malgrat 
tot, el darrer infortuni que va haver de suportar fins 
els últims dies de la seva controvertida existència va 
minar-la a viure el malson i la desesperació del nihi-
lisme veient-se consumida a un definitiu confinament 
a la seva finca residencial de Basiliticato, tot i ser un 
dels paradisíacs racons de món per ella més preuats.

Entre nosaltres
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Nova graduació d’alumnes a l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps

Alguns dels alumnes graduats a l’escola igualadina que van presentar les Obres Finals. 

ART / LA VEU

Els passats dies 18 i 19 de juny 
van tenir lloc a l’Escola Muni-
cipal d’Art Gaspar Camps les 
presentacions de les Obres 
Finals dels cicles formatius de 
grau mitjà d’Art Final i d’Arte-
sania en Cuir, i dels Projectes 
Finals del cicle de grau superi-
or de Gràfica Publicitària.
Aquets projectes s’han es-
tat elaborant durant el darrer 
trimestre del curs, i els pro-
fessionals i públic assistent a 
l’acte van constatar l’alt nivell 
de qualitat que va assolir el 
disseny dels diferents treballs 
presentats. 
Per a la realització d’aquestes 
obres i projectes finals, dife-
renciant el nivell referent a un 
grau mitjà o a un de superior, 

cal seguir un procés de crea-
ció que té en compte l’estudi 
de mercat, l’anàlisi de la com-
petència, el posicionament, 
la definició del producte, la 
denominació i la creació de la 
marca i el disseny del produc-
te (prototip), a més del packa-
ging o de la papereria segons 
els casos, les propostes i es-
pecialitats.
El treball proposat per a les 
obres d’Art Final consistia 
en la realització del dossier 
d’aplicacions de la imatge cor-
porativa d’un local de restau-
ració,  musical o alternatiu; en 
el cas d’Artesania en Cuir es 
van presentar peces relacio-
nades amb la col·lecció d’una 
dissenyadora de moda molt 
coneguda que properament 

desfilaran a la passarel·la del 
080 Fashion Week a Barce-
lona, i que són fruit del treball 
de col·laboració realitzat amb 
l’escola; finalment, l’alumnat 
de Gràfica Publicitària també 
va presentar propostes perso-
nals a partir de les idees do-
nades, l’espai i el temps, que 
es van concretar en projectes 
relacionats amb el turisme a la 
comarca de l’Anoia, una mar-
ca de cotxes, una xocolateria 
o una col·lecció de joies, entre 
d’altres. Des de l’Escola Muni-
cipal d’Art Gaspar Camps es 
vol felicitar els estudiants que 
acaben i que, en cada nova 
convocatòria, demostren el 
bon nivell i els grans resultats 
que adquireixen amb l’estudi i 
l’esforç continuat.

Lleonard del Rio rep la dotació del premi de mans de la tinent d’alcalde, M. del Mar Sánchez.

L’igualadí Lleonard del Rio rep 
el premi de poesia Oncovallès
POESIA / LA VEU

Dijous passat, 26 de juny, el 
poeta igualadí Lleonard del 
Rio va rebre el segon premi 
del IX Certamen de poesia-
prosa Pepi Pagès amb el poe-
ma «Bassal d’albades», referit 
al càncer i d’acord amb el tema 
«Conviure amb la malaltia». El 
primer premi, en aquest cas 
de narrativa, va correspondre 
a Silvestre Vilaplana, d’Alcoi. 
Cal destacar que al concurs 
s’hi van presentar vuitanta-
tres treballs.
El lliurament de premis fou pre-
sidit per Pere Cladellas, titular 

d’Oncovallès, Fundació d’Aju-
da Oncològica, acompanyat 
de Maria del Mar Sánchez i 
Alba Barnusell, tinents d’alcal-
de de salut i cultura de Grano-
llers, respectivament. 
L’acte es desenvolupà en la 
sala gòtica del teatre Tarafa, 
en el transcurs d’una festa li-
terària amenitzada pel Grup 
Teatre Mandala, provinent del 
taller terapèutic d’expressió 
emocional i el Grup Flors i Vio-
les, que van oferir l’espectacle 
«Nit de verbena». La vetllada 
acabà amb coca i cava per a 
tothom.

La Coral Santa Maria no atura 
l’activitat durant aquests dies

Ja ha començat el cicle de 
cinema en V.O. a la Cotonera

Paper de Música de 
Capellades ofereix 
demà el Concert de 
Valsos de Brahms
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, 5 de juliol, 
tindrà lloc, a partir de les set 
de la tarda, el Concert de Val-
sos de Johannes Brahms, a 
la sala Paper de Música de 
Capellades. El concert anirà 
a càrrec de 4x4Sextet, format 
per Christina Koch, soprano, 
Margarida Lladó, mezzoso-
prano, Carlos Alcocer, tenor, 
Jordi Boltà, baríton, Chiko Ta-
naka i Olga Licerán al piano. 
Així, tothom qui vulgui assis-
tir a l’actuació d’aquest con-
junt de cambra, format per un 
quartet vocal i dues pinaistes, 
pot reservar lloc trucant al 93 
801 40 43, de vuit del matí a 
quatre de la tarda, o bé al 93 
801 17 07, de quatre a set de 
la tarda. El mateix dia del con-
cert, es podran reservar entra-
des fins a les tres de la tarda 
a través del correu electrònic.  

MÚSICA / LA VEU

La Coral de Santa Maria 
d’Igualada està portant a ter-
me aquests dies una notable 
activitat. Diumenge passat, 
29 de juny, va solemnitzar a 
la basílica, la missa estacio-
nal presidida per Mons. Romà 
Casanova, com a cloenda de 
la visita pastoral a la parròquia 
de Santa Maria; en aquesta 
ocasió, els cants dirigits com 
és habitual per Coni Torrents, 
foren acompanyats a l’orgue 
per Lluís Victori. 
D’altra banda, el diumenge 
anterior, dia 22, havia partici-
pat en la festa del Corpus a la 
parròquia de la Sagrada Fa-
mília, amb l’acompanyament 
a l’orgue de Maite Torrents. 
De cara als propers actes, 
demà, dissabte, hi haurà un 
recital de poemas de Lleonard 
del Rio, en el que participaran 
una trentena de cantaires. 
El dijous 10, es solemnitzarà a 
la basílica, la missa en honor 
de sant Cristòfor, patró dels 
conductors de vehicles i el 
dissabte 12 es reuniran a can 
Bordis en el tradicional dinar 
i festa de fi de curs. I encara 
el dissabte 19 hi haurà el típic 
sopar-sardinada.

Nou exemplar d’«el trumfo»
A més a més, aquests dies, 

s’està distribuint als socis pro-
tectors, el nou exemplar d’«el 
trumfo», que correspon al nú-
mero 199. Aquesta publicació 
fa de portaveu de la Coral de 
Santa Maria d’Igualada. Tam-
bé és l’opuscle de les poesies 
finalistes del Certamen de Po-
esia Breu sobre Música i Cant 
Coral.
Aquest «trumfo» consta de 44 
pàgines i l’encapçala l’editori-
al «Hem traspassat l’equador 
del programa de les Noces 
de Platí», signat pel president 
Lleonard del Rio.
Es dóna notícia detallada dels 
múltiples actes celebrats els 
darrers mesos d’abril i maig, 
il·lustrats amb profusió de fo-
tografies. Entre tots els actes, 
destaca el reportatge del Cer-
tamen Poètic. 
D’altra banda, Josep Nadal 
entrevista la cantaire Pepita 
Abril Pérez; i les “27 pregun-
tes a…” són respostes per 
Elisabet Puñal Miró. Pel que 
fa a l’enquesta de “La quarta 
i la quinta” és atesa per Josep 
Nadal Mir.
També hi consta el calen-
dari de properes activitats i 
les seccions “Aula d’assaig”, 
“Estafeta de correus”, “Picant 
l’ullet sense malícia” i “Vida fa-
miliar”, que completen aques-
ta edició del butlletí.

Un fotograma de la pel·lícula projectada en dues sessions, “Olor de colònia”.

CINEMA / LA VEU

Aquest passat dimecres, 2 de 
juliol, es va donar el tret de 
sortida al cicle de cinema en 
versió original (V.O.) al pati de 
l’Igualada Cotonera. La pri-
mera projecció va ser el pro-
grama emès a TV3, “Material 
Sensible”, dedicat a la família 
tèxtil de Ramon Godó. La se-

gona de les projeccions fou la 
primera part de la minisèrie 
catalana, “Olor de colònia”, 
sobre la vida a les colònies 
tèxtils dels anys 50. La sego-
na part d’aquesta tv movie es 
projectarà el proper dimecres 
9 de juliol. Encara hi haurà 
dues projeccions més els se-
güent dimecres de juliol.  
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L’Ateneu igualadí va acollir 
amb èxit la Mostra de Dansa

Tot el grup de ballarins amb la coreògrafa i directora de l’escola de dansa, Dolors López.

DANSA / LA VEU

El passat diumenge, 29 de 
juny, el teatre municipal de 
l’Ateneu d’Igualada va acollir 
la Mostra de Dansa de l’Asso-
ciació Amics per la Dansa de 
Fàtima, una escola de dansa 
dirigida per la professora i co-
reògrafa, Dolors López, i en 
què els alumnes van posar 
sobre l’escenari els coneixe-
ments adquirits durant aquest 
curs 2013 - 14 i que es va do-
nar per finalitzat amb aquesta 
representació.
L’espectacle, que va durar 
prop d’una hora i mitja, va 
comptar amb la presència de 
totes les alumnes del centre, 
amb ballarins i ballarines des 
dels quatre anys i fins als més 
adults, que van fer de les se-
ves coreografies, que amb 
tanta cura i atenció realitza 
la seva professora, tota una 
festa de color, dansa, ritme i 
espectacle sobre l’escenari 
de l’Ateneu igualadí, un teatre 
ple de gom a gom, amb totes 
les localitats venudes, i un pú-
blic que es va rendir a la gran 
actuació de tots els grups de 
l’escola de dansa, amb forts 
aplaudiments per a totes les 
actuacions realitzades.

Tretze coreografies
D’aquesta manera, els assis-
tents gaudiren de tretze core-
ografies que mostraren els di-

versos estils que es treballen 
en el centre de dansa durant 
tot el curs, des d’una sarsuela 
harmonitzada amb castanyo-
les a l’actuació més picaresca 
del Charleston, passant també 
per la rumba de Barcelona de 
Peret o una graciosa actuació 
dels més petits de l’escola al 
ritme del sons de l’illa ameri-
cana de Cuba.
Com a final de festa, tots els 
alumnes ballaren conjunta-
ment la cançó oficial del Mun-
dial de futbol que se celebra al 
Brasil, deixant sobre l’escenari 
la millor imatge que una esco-
la pot tenir, la d’una família 
que té la mateixa passió, la 
dansa.
En finalitzar l’acte, com a clo-
enda, els alumnes van voler 
agrair públicament la tasca 
de la seva professora i coreò-
grafa, però a la vegada amiga 
i companya de sacrificis, Do-
lors López, per tota la feina 
elaborada aquest curs que ja 
ha finalitzat i per tots els anys 
de dedicació a la dansa. Així 
mateix, la professora va agra-
ir, no només la tasca dels seus 
alumnes en l’escenari i en les 
classes, sinó a tots els pares, 
mares i familiars dels alumnes 
per la seva implicació i per 
les mostres d’afecte vers els 
grups de ballarins i la mateixa 
professora, tots amb ganes de 
tornar el curs vinent.

BIBLIOTEQUES / LA VEU

Cinema d’aventures, hores del 
conte, exposicions originals... 
La Biblioteca Central d’Iguala-
da proposa viure un estiu ben 
refrescant amb activitats pen-
sades especialment per als 
més menuts i les seves famíli-
es. Com sempre, la Biblioteca 
no tanca per vacances i obre 
tot el juliol i l’agost en horari 
d’estiu; els matins de dimarts 
a divendres, de deu a una, i 
les tardes de dilluns a diven-
dres, de cinc a 2/4 de nou del 
vespre.
L’agenda d’estiu de la Biblio-
teca comença ja amb una re-
frescant exposició al vestíbul 
titulada “Xip-xap: 15 contes 
d’aigua”, on del 3 al 31 de juliol 
es podran veure lectures infan-
tils relacionades amb aquesta 
temàtica, com el clàssic de “El 
peix irisat”, de Marcus Pfister. 
El cinema per als més petits 
serà també el gran protago-
nista de les tardes d’estiu, 
amb quatre sessions de Bar-
rufacinema programades per 
als dimecres de juliol, a les sis 
de la tarda. Així el 9 de juliol es 
projectarà “Friends: aventura 

a l’illa dels monstres”, de Ta-
kashi Yamazaki; el dimecres 
16, “El peix dels desitjos”, de 
Gorka Vazquez; el 23, “Epic: 
el món secret”, de Chris Wed-
ger, i el 30, “Els Croods: una 
aventura prehistòrica”, de Kirk 
de Micco.
Un any més, i després de l’èxit 
de l’any passat, la Biblioteca 
ha organitzat una sessió de 
contes dins un iglú de vent. 
Es tracta d’una original inicia-
tiva emmarcada dins l’Europe-
an Ballon Festival en què els 
nens poden gaudir de bones 
històries en un entorn singu-
lar, com és un gran iglú que 
s’instal·la durant dos dies a la 
sala infantil. Aquesta hora del 
conte tan especial tindrà lloc el 
dijous 10 i el divendres 11 de 
juliol, a les sis de la tarda, i tor-
narà a anar a càrrec de l’Anna 
Garcia.
A més de les activitats infan-
tils, i durant tot el mes de juli-
ol, obre les portes l’exposició 
“Diafragma: fotografia i poe-
sia”, de Joan Ramell i Gemma 
Gorga. La mostra explora la 
connexió entre els dos llen-
guatges artístics, la imatge i 

La Biblioteca Central ofereix aquest 
estiu activitats per als més menuts

la paraula, uns vincles que no 
són sempre evidents. 

Guies de viatge i molt més
D’altra banda, aquests primers 
dies d’estiu són un bon mo-
ment per planificar les vacan-
ces.  A la Biblioteca trobareu 
diversos recursos en aquest 
sentit: una àmplia selecció de 
guies de viatges de tots els 
indrets del món; miniguies de 
conversa en altres llengües 
com anglès, francès o ale-
many; narrativa de viatges 
amb les cròniques més trepi-
dants i exòtiques, i totes les 
novel·les, contes, pel·lícules i 
cd’s per gaudir de les estones 
de descans. Finalment, durant 
tot l’estiu i fins a finals d’agost 
es pot participar a la cinquena 
edició del concurs fotogràfic 
“Els llibres viatgers” de la Bi-
blioteca, que vol servir per 
promoure la lectura a l’estiu, 
a través del facebook, per cor-
reu electrònic i personalment. 
Les bases es poden consultar 
a la web. Les activitats s’em-
marquen en el programa 3L 
de foment de la lectura, la llen-
gua i la literatura.

Una de les activitats serà gaudir d’un conte dins d’un iglú de vent.

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.
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El Museu ofereix una visita guiada 
per a conèixer la tasca dels adobers

El Museu compta amb tres espais d’exposicions permanents sobre aquest ofici. 

CULTURA / LA VEU

Com cada primer diumenge 
de mes, el proper 6 de juliol 
a 2/4 de dotze del migdia, el 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia convida 
a visitar les seves diferents 
exposicions permanents, que 
permeten conèixer el món de 
la pell i de les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, s’hi troben 
tres àmbits: L’home i l’aigua, 
Univers de pell i L’ofici d’ado-
ber. L’home i l’aigua presen-
ta una visió general de les 
qualitats i ús de l’aigua. La 
col·lecció d’estris i enginys 
hidràulics es reforça amb el 
Canal d’Experimentació, que 
ajuda a comprendre els mè-
todes de canalització i d’apro-
fitament energètic i industrial 
d’aquest element. Univers de 
pell és una de les sales cen-
trades en la pell i està dedi-
cada a explicar l’ús de la pell 
per a la humanitat al llarg del 
temps i per diferents cultures, 
a través d’una selecció acura-
da d’objectes, confeccionats 

total o parcialment amb pell, 
que exemplifiquen les múlti-
ples aplicacions i utilitats de la 
pell adobada. L’altre espai so-
bre la pell, L’ofici d’adober, se 
centra en el treball de la pell 
a Igualada des de fa generaci-
ons. Eines i màquines són els 
testimonis dels inicis manufac-
turers i de la millora constant, 
fins a la implantació industrial 
que explica la vigència dels 
processos productius de les 
empreses adoberes actuals i 
la configuració de tot el barri 

del Rec igualadí.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. És situada a pocs 
metres de Cal Boyer i a tocar 
del Rec, el canal medieval 
que abastia les fàbriques de 
la zona. La posada en escena 
de l’ofici artesanal de l’adob 
de la pell grossa transporta a 
la Igualada preindustrial. Així, 
aquest diumenge les visites a 
les exposicions de Cal Boyer i 
Cal Granotes són gratuïtes.

Tots els alumnes de l’Aula-Escola de Dansa en finalitzar la representació de l’espectacle. 

L’Aula-Escola de Dansa 
celebra el seu 30è aniversari
DANSA / LA VEU

Amb total èxit, l’Aula-Escola 
de Dansa d’Igualada va ce-
lebrar aquest darrer cap de 
setmana el seu 30è aniversari 
amb un complert espectacle al 
Teatre Ateneu. La primera part 
va estar dedicada a la pre-
sentació de coreografies, que 
ja van ser destacades des de 
l’any 1984 fins ara. Cada una
d’ elles presentades amb imat-
ges de les seves estrenes i 
ballades ara per les noves ge-
neracions. De totes les coreo-
grafies caldria destacar “Estu-
dis”, una coreografia de ballet
clàssic de Joan Sánchez en la 
qual es van trobar des de les 

més joves ballarines a les més 
avançades, amb inclusió de 
quatre individualitats de balla-
rines que ja havien ballat l’ any 
1992, data de  la seva estrena. 
La segona part, presentada en 
forma dinàmica i continuada 
amb el fons de la música rock, 
va comptar amb la participació 
de totes les alumnes de l’Aula i 
va donar pas a la col·laboració  
d’Akord’s - Escola de música, 
amb una composició especial-
ment dedicada a aquest ani-
versari, interpretada per Pol 
Sánchez, en la música, Lys 
Miró en la lletra i la veu, jun-
tament amb Carme Planell, i 
ballada per les alumnes.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

Almagro et regala una ciutat envaïda 
de passat gràcies a un atresorat pa-
trimoni i a una magnífica oferta de 
festivals de teatre clàssic que tot just 
comença a despertar, ara a l’estiu, 
com cada any.
Amb una respectable antiguitat, en 
tant que estratègica cruïlla de ca-
mins, Almagro va esdevenir-se un 
important referent històric sota el 
domini de l’Ordre de Calatrava. La 
“villa” va acollir a aquesta noble famí-
lia i això li va conferir un reeixit esta-
tus i tota mena de favoritismes mer-
cantils i nobiliaris. En dies del regnat 
de Carles Vè, una resplendent Cort 
de famílies de Flandes: els Fugger, 
els Xedler o els Wesler es van veure 
atrets  pels generosos recursos de les 
veïnes Mines d’Almadén; de  manera 
que ben aviat, Almagro va convertir-
se en un prestigiós destí residencial 
per a aquells insignes forasters. Els 
capricis del destí van fer que, final-
ment, la vila visqués un canvi de sig-
ne que havia de desplaçar-la, sota els 
designis de Ciudad Real.

De sempre, un passeig per Almagro 
és del tot inexcusable; i,  t’avindràs 
amb què un dels punts de referèn-
cia per a estrenar-lo és l’espectacular 
Plaça Major. Aquí, t’embadaliràs amb 
el seu perfil genuí que dibuixa en els 
seus costats unes bellíssimes fileres 
de porxos que suporten dos nivells 
de finestrals, pintats d’un verd ma-
ragda intens. Les laborioses punte-
tes de les seves cortines se sumen a 

fer-la única al món. Més enllà, des d’aquesta captivadora plaça, el carrer de la 
Mare de Déu de les Neus t’aproparà a una successió d’edificis i portals atapeïts 
d’honorables escuts. I, entre esglésies i convents, no pots esquivar el de Sant 
Domènec, seu de l’antiga Universitat,  concessió de Carles Vè que només va 
durar tres centúries. Més enllà, per últim, un edifici d’excepció és el vell Convent 
de Sant Francesc, que de fa unes dècades alberga el Parador Nacional, un dels 
recintes hostalers d’elevats valors artesanals. 
Des d’una altra perspectiva, la visita a l’antic Corral de Comèdies del segle XVI 
et traspassarà a l’imaginari del “segle d’or”. Aquest recinte teatral és una peça 
exclusiva perquè, realment, no n’hi ha d’altra. L’exigüitat del seu preciós inte-
rior et descobreix un ínfim vestíbul que s’obre a un tancat amb tres flancs de 
galeries abocades a un escenari, de dues alçàries. I, no et perdis, al davant de 
l’escenari, un espai genèric, l’anomenada “cassola”, un reducte destinat exclusi-
vament a les dones.

Almagro, un veïnatge envaït de passat 
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L’espai El Reservat 
dels Hostalets de 
Pierola acull una nova 
exposició de pintura

PINTURA / LA VEU

Avui, divendres 4 de juliol, a 
les vuit del vespre, el Reservat 
dels Hostalets de Pierola inau-
guren una nova exposició, que 
porata per nom “Pintures de 
José Luis Navarro”, una petita 
mostra dels treballs d’aquest 
pintor, en aquest cas, obres 
de format mitjà i gran inspirats 
en el mar Mediterrani, en què 
la textura, com és habitual en 
el seu treball, juntament amb 
el color ens ofereixen una in-
teressant conjunció que s’har-
monitza formant una sola visu-
al que sorprèn a l’espectador.
A més, durant la inauguració 
hi haurà l’actuació musical de 
la cantant i alumna Paqui Gi-
ménez i al piano Marc Ferrer, 
professor de l’escola de músi-
ca Centre d’Estudis Musicals 
Cal Maristany, interpretant la 
peça “Time after time”.

L’Ateneu organitza una classe 
de “zumba” en un iglú de vent

Una de les classes de “zumba” que acull l’Ateneu Igualadí. 

DANSA / LA VEU

La centenària entitat iguala-
dina de l’Ateneu, que aquest 
any commemora els seus 150 
anys, omple la seva agenda 
amb noves activitats per a tots 
els gustos i edats. Aquest cop, 
ha organitzat una classe de 
“zumba” dins d’un iglú de vent, 
oberta a tothom qui vulgui pro-
var aquesta modalitat d’exer-
cicis cardiovasculars gratuïta-
ment. La trobada és el proper 
dijous 10 de juliol a 2/4 de deu 
del matí i anirà a càrrec Zaira 
Mesa González, la instructora 
responsable del taller de Zum-
ba que habitualment imparteix 
les classes de Zumba a l’Ate-
neu igualadí per a tothom que 
es vulgui apuntar.
Zumba és una disciplina fit-
ness d’origen colombià, enfo-
cat d’una banda a mantenir un 
cos saludable i per una altra a 
desenvolupar, enfortir i donar 
flexibilitat al cos mitjançant 
moviments de ball combinats 
amb una sèrie de rutines ae-

ròbiques. La “zumba” utilitza 
dins de les seves rutines els 
principals ritmes llatinoameri-
cans, com  són la salsa, el me-
rengue, la cumbia, el reggae-
tón i la samba. En cada sessió 
de Zumba, es poden arribar 
a cremar 1500 quilo calories, 
a més a més, és un poderós 
antidepressiu, ja que estimula 
el bon humor combinant rit-
mes divertits amb moviments 
fàcils. Un altre aspecte positiu 
d’aquesta activitat és el baix 
risc de lesions, ja que tots els 
moviments són tècnics i han 
estat estudiats per als seus 
beneficis per la salut.
Així, dins d’una de les moltes 
activitats que l’Ateneu Igualadí 
celebra per a commemorar el 
seu 150è aniversari, hi trobem 
aquesta proposta esportiva i 
amena, realitzada d’una forma 
diferent a l’habitual, ja que l’es-
pai serà del tot nou, un iglú de 
vent. L’entitat doncs, segueix 
amb molts projectes de futur i 
no atura la seva activitat.

Moisés Fernàndez Via a les 
Serenates d’estiu de diumenge

TEATRE / LA VEU

Diumenge, dia 6 de juliol, el 
pianista Moisès Fernández 
Via oferirà un recital de piano 
en homenatge a Josefina Ri-
golfas a La Puda de Francolí 
(Castellolí), en el marc de les 
35es Serenates d’estiu orga-
nitzades per Joventuts Mu-
sicals d’Igualada. El concert 
serà a les 7 del vespre amb 
entrades a un preu únic de 
5€. El recital serà també la 
presentació del disc Les mains 
nues (Urtext Classics), amb 
música de Frederic Mompou, 
Lili Boulanger i David Chaillou.
Mompou i Boulanger, tot i néi-
xer el mateix any (1893) i bus-
car l’èxit musical en la mateixa 
ciutat, París, mai van arribar a 
coincidir. Fernández Via ha re-
creat un diàleg musical imagi-
nari entre les músiques d’amb-
dós compositors. Hi inclou una 
peça molt especial: l’estrena 
mundial de Les mains nues, 
de David Chaillou, compositor 

mereixedor de diversos guar-
dons internacionals, que s’in-
teressa sobretot per la relació 
de la música amb altres arts.
Moisès Fernández Via debutà 
l’any 1993, amb 13 anys, i des 
de llavors manté una activitat 
concertística regular per Es-
panya, Itàlia, Portugal, Alema-
nya, Àustria, Marooc, Xipre, Is-
rael, els Estats Units, Canadà i 
la Xina. El seu primer entegis-
trament discogràfic, l’obra de 
Joseph Nebra Des del silenci 
(Verso), va ser aplaudit unà-
nimement per la crítica inter-
nacional, i situat entre les mi-
llors gravacions de l’any 2012. 
S’allunya voluntàriament de la 
figura del solista virtuós: “La 
música mai ha provocat en mi 
un sentiment d’importància o 
excepcionalitat. La creativitat i 
la invenció són l’únic mitjà de 
què disposo per relacionar-
me amb la meva fascinació 
latent per la vida, i per tant, 
per la música. Aliè a l’ambició, 
únicament l’honestedat emo-
cional i intel·lectual em guien 
en el meu camí a través de 
la música.” Actualment lidera 
l’Arts Outreach Program, un 
espai d’experimentació per a 
les arts al càmpus mèdic de la 
Boston University.
Les Serenates d’estiu continu-
aran la setmana vinent, amb el 
concert de Neus Peris (piano) 
i Louise Gormi (violí). Serà di-
mecres, dia 9 de juliol, a 2/4 
de 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu (Igualada). 
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FESTES DEL BARRI DELS SET 
CAMINS
- Igualada 
Activitats festives per a totes 
les edats. Sopar i ball.
Divendres i dissabte al barri 
dels Set Camins.

ANIMACIÓ INFANTIL
- Igualada 
Animació infantil i ball, a càrrec 
de Pep Callau
Activitat per donar el tret de sor-
tida a les activitats de l’estiuet.
Divendres a 2/4 d’11 del matí a 
la plaça de l’Ajuntament.

ASTRONOMIA
- Igualada 
Observació nocturna del cel. 
Vine al Museu i, amb una mica 
de sort, contemplaràs Mart i 
Saturn, constel·lacions visibles.
Divendres a les 10 del vespre al 
Museu de la Pell d’Igualada.

MEV 2014
- Piera 
La Coral Tríola engega el fes-
tival ‘A l’estiu música en viu!’ 
amb el musical El fantasma de 
l’òpera.
Divendres a les 10 del vespre al 
Teatre Foment.

NITS CULTURALS
- Sant Pere Sallavinera 
“Voyage musical”. De l’encant 
mozartià a l’encís romàntic 
francès. Júlia Farrés (soprano), 
Patrícia de No (flauta) i Husan 
Park (piano).
Divendres a les 10 del vespre a 
la plaça de Sant Pere.

DISSABTE 5

DANSA
- Igualada 
37a. Mostra de dansa i arts es-

cèniques dell’ARTE: Coses de 
la vida.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

CICLE DE TEATRE AMATEUR 
DE L’ANOIA
- Igualada 
Presentació de l’obra “Quatre 
locas i un funeral”  a càrrec del 
grup Quadrat Màgic d’Igualada.
Dissabte a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

NITS CULTURALS
- Sant Pere Sallavinera 
“Maurice Ravel i jazz a París”. 
Kai Gleusteen (violí), Catheri-
ne Ordronneau (piano), David 
Mengual (contrabaix) i Oriol 
Roca (bateria).
Dissabte a les 10 del vespre a 
la plaça de Sant Pere

RECITAL
- Santa Coloma de Queralt
“Els cants de nostra terra als 
cors dels catalans”. Un viatge 
per la poesia i la música co-
ral catalana de tots els temps 
(1300-2014).
Dissabte a les 10 del vespre a 
l’esglèsia parroquial de Santa 
Coloma

TEATRE
- Igualada
“Quatre locas i un funeral”. Re-
presentació per part del grup 
de teatre Quadrat Màgic
Dissabte a les 10 del vespre al 
Teatre de l’Aurora. Entrades a 
10 i 8 euros

DIUMENGE 6

MÚSICA I ART
- Igualada 
RECREA’T, amb l’actuació de 
la Big Band i de l’escola Akords
Espai social i artístic pensat 
per gaudir d’un diumenge al 
matí diferent amb tallers, exhi-

bicions i activitats musicals..
Diumenge a partir de les 10 del 
matí a laBastida.

CICLE DE TEATRE AMATEUR 
DE L’ANOIA
- Igualada 
Presentació de l’obra “Quatre 
locas i un funeral”  a càrrec del 
grup Quadrat Màgic d’Igualada.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

CONEIX EL MUSEU DE LA 
PELL
- Igualada 
Visita guiada gratuïta a tots els 
espais: Univers de pell, L’ofici 
d’adober, L’Home i l’Aigua, i a 
l’antiga adoberia de Cal Gra-
notes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la Pell d’Igualada.

SERENATES D’ESTIU
- Castellolí 
Moisès Fernandez ens inter-
pretarà obres del seu últim 
disc, enregistrat recentment i 
dedicat a la pianista igualadina
Josefina Rigolfas..
Diumenge a les 7 de la tarda a 
la Puda

DILLUNS 7

SERENATES D’ESTIU
- Igualada 
Sessió de treball a càrrec de 
Moisès Fernàndez.
El pianista igualadí oferirà una 
sessió conjunta de treball diri-
gida a pianistes i grups de cam-
bra..
Dilluns a partir de les 10 del 
matí a l’Escola Municipal de 
Música.

DIMARTS 8

DIMARTS DE DIÀLEG

- Igualada 
Espai de tertúlia, debat i refle-
xió.
Totes les qüestions guardaran 
alguna relació amb Igualada
Dimarts a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

CINEMA
- Igualada
Sessió de cinema mut Harold 
Lloyd, musicat pel pianista Da-
vid Anguera. Dins dels actes 
de l’European Balloon Festival 
2014.
Dimarts a les 8 del vespre al te-
atre municipal de l’Ateneu. 

DIMECRES 9

BARRUFA CINEMA FRESC
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula per a 
nens “Friends: Aventura a l’illa 
dels monstres”. Dirigida per Ta-
kashi Yamazaki
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

SERENATES D’ESTIU
- Igualada 
Concert de música de cambra 
a càrrec de Louise Gorm i Neus 
Peris.
Dimecres a 2/4 de 9 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

CINEMA VO
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Olor 
de colònia” ( 2ª part)
Dirigida per Lluís M. Güell i ba-
sada en la novel·la de Sílvia Al-
cantara.
Dimecres a les 10 del vespre al 
pati de la Cotonera.

CLUB DE LECTURA AL NUCLI 
URBÀ
- Sta. Margarida de Montbui 
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit un mateix 
llibre. “Tòquio blues”, de Haruki 

Murakami.
Dimecres a les 7 de la tarda a 
l’Escola Garcia Lorca.

DIJOUS 10

DANSA
- Igualada
Classe gratuïta de “zumba” 
fitness. Festa en moviment. 
Impartida per Zaira Mesa, ins-
tructora de l’acadèmia Zumba, 
dins d’un iglú de vent. Acte em-
marcat a l’European Balloon 
Festival
Dijous a 2/4 de 10 del matí a 
l’auditori del Teatre Municipal 
de l’Ateneu Igualada

FESTES DEL BARRI DE SAN-
TA CATERINA
- Igualada 
Oferiran activitats per a tots els 
gustos i les edats, obertes a 
tothom.
A partir de dijous al barri de Sta. 
Caterina.

CONTES A L’IGLÚ DE VENT
- Igualada 
“Menú de pirates”. A càrrec de 
la contacontes Anna Garcia.
Contes per a nens i nenes a 
partir de 4 anys
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TAULA RODONA
- Igualada 
Taula rodona a l’entorn del dis-
seny i la ciutat d’Igualada, amb 
motiu de l’exposició retrospec-
tiva Miquel Mula, ‘el dibuixant’.
Dijous a les 8 del vespre a So-
miatruites.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de l’Orquestra Simfò-
nica d’Abingdon School
Dijous a les 9 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

 

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 SENDERISME
Fotografies de Jordi Torras.
Del 17 de maig al 31 d’agost a 
la sala del Museu de la Munta-
nya de Montserrat del Bruc.

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.

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.

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.

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 persones 
que ja l’entenen.
Del 2 al 30 de juliol a l’Espai Cí-
vic Centre.

MIQUEL MULA: EL DI-
BUIXANT
Exposició retrospectiva de la 
seva obra.
- Cartells i programes culturals. 
La Sala – Sala Municipal d’Ex-
posicions
- 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
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Estrena a Tous •  La gran estafa americana

RAMON ROBERT.-

 Aquesta pel.lícula nord-ameri-
cana ha rebut bones critiques 
i ha guanyat molts premis, cas 
de tres Oscar, un d´ells el de 
Millor guió original.  La gran 
estafa americana (American 
Hustle) està protagonitzada 
per Christian Bale, Bradley 
Cooper, Amy Adams, Jeremy 
Renner i Jennifer Lawrence, 
també recompensada amb 
un Oscar. La pel.lícula situa 
la seva acció als anys 70 i 
narra la història d’un estafa-
dor brillant, Irving Rosenfeld 
(Christian Bale), que amb la 
seva astuta i seductora com-
panya Sydney Prosser (Amy 
Adams) es veu obligat a tre-
ballar per a un tempestuós 
agent del FBI, Richie DiMa-
so (Bradley Cooper). Aquest 
peculiar policia els arrossega 
dins el món de la política i de 

la màfia de Nova Jersey, que 
és tan perillós com atractiu. 
Jeremy Renner fa el paper de 
Carmine Polito, un apassionat 
i volàtil polític de Nova Jersey, 
atrapat entre els estafadors i 
els agents federals. La impre-
dictible dona d´Irving, Rosalyn 
(Jennifer Lawrence), podria 
ser la que tiri de la manta, fent 
que és descobreixi tot el pas-
tel. 
La pel·lícula ha estat realitza-
da per un dels cineastes ame-
ricans contemporanis més 
brillants, David O. Russell, del 
qui anteriorment coneixíem el 
molt singular drama boxistic 
The Fighter (2009) i la molt 
especial comèdia El lado bue-
no de las coses (2012).  Igual 
que amb les dues pel.lícules 
prèvies, el guionista i realitza-
dor David O. Russell se surt 
d´un gènere en concret per 
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Estafadors i agents federals

a fer una pel.lícula molt per-
sonal, i alhora explicant una 
història d´amor, reinvenció i 
supervivència. Potser amb 
els reconeguts personatges 

que intenten canviar les se-
ves vides, Russell es repeteix 
una mica, però les seves pel.
lícules sempre esdevenen bri-
llants i magnifiques. “Es una 

pel.lícula audaç, fascinant i 
molt entretinguda”, va escriu-
re un crític nord-americà en la 
seva pagina web sobre aques-
ta obra que s’estrena a Tous.

Estrena de la setmana •  Mil maneras de morder el polvo

RAMON ROBERT.-

De pel.lícules de l´Oest se’n 
han fet milers. I de comèdi-
es i parodies del cinema de 
l´Oest també n´hi ha un bon 
grapat. Recordem sinó Los 
hermanos Marx en el Oeste 
(1940),  Sillas de montar ca-
lientes (1974) o la llarga nis-
saga del pistoler Trinidad.
La darrera comèdia o pa-
rodia del cinema de l´Oest 
porta el títol de Mil maneras 
de morder el polvo, i ha estat 
escrita, realitzada i interpre-
tada per Seth MacFarlane, 
un ídol de la televisió ame-
ricana, però també un cine-
asta molt ben considerat per 
l’industria, atès el seu èxit de 
fa tres anys, Ted, la pel·lícula 
de l’osset de peluix groller i 
parlant.
Ara doncs, Seth MacFarlane 
ens convida a anar al sal-
vatge Oest (Arizona, 1880) 
per explicar-nos la ridícula 
historia del granger Albert, 

Comèdia de l’oest
personatge caracteritzat pel 
propi MacFarlane. Després 
de fugir atemorit d´un tiro-
teig, el pobre Albert és aban-
donat per la seva promesa. 
Elli s’avergonyís del granger 
i li diu que es un covard. Però 
per demostrar el seu valor, 
Albert haurà d´aprendre a 
disparar. Li donarà algunes 
lliçons una atractiva pistole-
ra, per cert interpretada per 
Charlize Theron. Comple-
ten el repartiment d´aquest 
paròdic i extravagant wes-
tern Liam Neeson, Amanda 
Seyfried, Sarah Silverman, 
Giovanni Ribisi i Neil Patrick 
Harris. 
Aquesta és, doncs, l’estrena 
de la setmana que es podrà 
veure des d’avui divendres, 
en una de les sales dels Yel-
mo Cinemes d’Abrera, entre 
d’altres projeccions també 
destacades. 

Felicitats!
Veniu a buscar les entrades al carrer del Retir, 40. 

Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de juny són:
Marc Romero (Igualada), Magda Pareta (Igualada),

 Josep Vilà (Capellades), Sergio López (Jorba)



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

LA GRAN ESTAFA AMERICANA 
Estats Units. Thriller. De David O. Russell. Amb Christian Bale, Amy Adams, 
Bradley Cooper, Jennifer Lawrence i Robert de Niro. Thriller polític 
ambientat en els anys 70 sobre un agent de l´FBI que investiga un cas 
en el qual apareixen implicats alguns membres del Congrés. El brillant 
estafador Irving Rosenfeld i la seva sòcia i amant, la seductora Sydney 
Prosser, han de treballar per l´impetuós agent del FBI Richie DiMaso, 
que els obliga a infiltrar-se en el perillós món dels corredors de borsa de 
Jersey. ESTRENA 

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.

MIL MANERAS DE MORDER EL POLVO
Estats Units. Comèdia de l´Oest. De Seth MacFarlane. Amb Seth 
MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson i Amanda Seyfried. Després 
de fugir espantat d´un tiroteig, el granger Albert és abandonat per la 
seva promesa. Li diu que es un covard. Però per demostrar el seu valor, 
Albert haurà d áprendre a disparar. Li donarà algunes lliçons una atractiva 
pistolera. Albert farà el que sigui per recuperar la seva estimada. 

EL SUEÑO DE ELLIS
Estats Units. Dramàtica. De Charles Gray. Amb Marion Cotillard, Joaquin 
Phoenix, Jeremy Renner i Angela Sarafyan. El 1921, Ewa i la seva germana 
Magda deixen la seva Polònia natal i emigren a Nova York. Quan arriben a 
Ellis Island, a Magda, malalta de tuberculosi, la posen en quarantena. Ewa, 
sola i desemparada, cau en mans de Bruno, un rufià sense escrúpols. Per 
salvar la seva germana, Ewa està disposada a acceptar tots els sacrificis i 
es lliura resignada a la prostitució. 

MI OTRO YO
Regne Unit - Espanya. Terror. D´Isabel Coixet. Amb Sophie Turner, Clara 
Forlani, Jonathan Rhys Meyers, Ivana Baquero, Geraldine Chaplin i Leonor 
Watling. La vida de la jove Fay sembla perfecta, però tot canviarà de la 
manera més insospitada. Un dia, Fay comença a tenir la molesta sensació 
que algú l´està seguint. Encara que sembla absurd, Fay juraria que aquest 
algú és el seu doble, una persona igual a ella. I cada vegada està més 
convençuda que aquesta persona no es conforma amb tenir el seu mateix 
aspecte, sinó que vol tenir la seva vida sencera. 

TRASCENDENCE
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 áquest.  Ambdues es fan amigues i 
decideixen venjar-se d’ell i de les seves infidelitats

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

PANTALLA OBERTA - CINECLUB
Projecció de tres curts de Harold 
Lloyd. Dimarts 8: 22.00h

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 24 SETMANES TANCAT

1/ BAJO LA MISMA ESTRELLA (7 
anys)
Dv. a Dg: 15:30/17:50/20:15/22:40
Dll. a Dj.: 15:30/17:50/20:15/22:40

2/HADAS PIRATAS (en català) 
(apta) 
Ds. i Dg.: 16:20
Dll. a Dj.: 16:20
2/HADAS PIRATAS 3D (apta) 
Dv. i Ds.: 18:00
Dg.: 11:40/18:00
Dll. a Dj.: 18:00
2/PERDONA SI TE LLAMO AMOR
Dv. a Dg.: 19:40
Dll. a Dj.: 19:40
2/LAS DOS CARAS DE ENERO
Dg.: 22:10
Dll a Dj.: 22:10
2/GRAVITY
Dv.: 22:00
2/IRON MAN 3
Ds.: 22:00

3/ DRAGON BALL Z (12 anys)
Dv. i Dg.: 15:50
Dll. a Dj.: 15:50
3/TRANSCENDENCE (12 anys)
Dv. a Dg.: 17:45/20:10/22:30
Dll. a Dj.: 17:45/20:10/22:30

4/HADAS PIRATAS (apta)  
Dv. a Ds.: 15:35/17:10/18:50/20:30
Dg. a Dj.: 15:35/17:10/18:50
4/NO HAY DOS SIN TRES (12 anys)
Dv. a Ds.: 22:15
Dg.: 22:40
Dm. i Dj.: 22:40
4/GRAVITY 
Dg.: 20:30
Dm. i Dj.: 20:30
4/IRON MAN 3
Dll. i Dmc.: 20:30

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL (doble sessió)
TREN DE NOCHE A LISBOA
Diumenge: 18:00h

LA GRAN ESTAFA AMERICANA
Diumenge: 19.50h

5/MIL MANERAS DE MORDER 
EL POLVO (16 anys)
Dv. i Ds.: 15:35/17:55/20:20/22:45
Dg.: 11:30/15:35/17:55/20:20/22:45
Dll a Dj.: 15:35/17:55/20:20/22:45

6/MALEFICA (apta)
Dv. i Ds.: 16:30/18:35/20:40/22:50
Dg.: 11:40/16:30/ 18:35/20:40/22:50
Dll. a Dj.: 16:30/18:35/20:40/22:50

7/PANCHO (apta)
Dv. i Ds.: 15:30/17:30
Dg.: 11:30/15:30/17:30
Dll. a Dj.: 15:30/17:30
7/X-MEN (12 anys)  
Dv. a Dg.: 19:30/22:10
Dll. a Dj.: 19:30/22:10

8/ TARZAN (apta)
Dg.: 11:50
8/ OCHO APELLIDOS VASCOS 
(apta)
Dv. a Dg: 15:30
Dll. a Dj.: 15:30
8/ JUNTOS Y REVUELTOS
 (7 anys)
Dv. a Dg: 17:30/20:00/22:25
Dll. a Dj.: 17:30/20:00/22:25

CINEMA A L’ANOIA
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HOSPITALITAT M.D.LOURDES

L’Hospitalitat de l’Anoia va 
participar durant els dies de 
l’14 al 18 de Juny en el 47è 
Pelegrinatge a Lourdes amb 
malalts i minusvàlids que or-
ganitza l’Hospitalitat de la 
Mare de Deu de Lourdes dels 
Bisbats de Vic i Solsona.
El dissabte dia 14 de Juny,  87 
persones sortien   de l’estació 
d’autobusos d’Igualada per 
emprendre novament el camí 
de Lourdes.
El viatge es va desenvolupar 
amb tota normalitat, com es 
habitual en els nostres darrers 
pelegrinatges; ens vam aturar 
a Castillonroy per esmorzar i a 
Pont d’Arròs per dinar.
Arribarem a Lourdes al voltant 
de les cinc de la tarda, allotjant 
les persones a les respectives 
residències reservades amb 
anterioritat.
Tots els actes religiosos van 
ser presidits pel Bisbe de Vic 
Móns. Romà Casanova Casa-
nova.
Un dels actes tradicionals a 
Lourdes es la missa dels Cors 
Joves presidida pel nostre 
consiliari, en  Mn. Joan Vila, 
es una missa diferent, plena 
d’emotivitat, i a la vegada molt 
participada per la gran quanti-
tat de persones que hi assis-
teixen.
Cal fer esment de la Missa 
de Joves, presidida pel Bisbe 
Romà. Aquesta missa està 
preparada pel jovent de les 
nostres hospitalitats; les ofre-
nes, les pregaries, els seus 
cants, música amb guitarres i 

47è Pelegrinatge a Lourdes, un viatge ple de sentiments

percussió, fan que la celebra-
ció eucarística sigui molt par-
ticipada.
La nit del dilluns i després de 
sopar tot el personal de servei 
junt amb els pelegrins de la 
nostra comarca, celebrarem 
a la Residència de l’Amour de 
Dieu la bona marxa del pele-
grinatge amb galetes i cava, 
tot celebrant l’aniversari d’una 
de les voluntàries i l’aniversari 
de casats d’un matrimoni tam-
bé voluntaris, els quals van 
voler celebrar la festa i agraint 
amb galetes i cava.
La tarda del dimarts tots els 

components del pelegrinatge 
ens traslladarem cap el cine-
ma La Fôret, situat al costat 
del riu Gave per participar 
i poder gaudir de l’acte lú-
dic preparat per els joves de 
l’Hospitalitat de Vic. En Jaume 
Pérez va aprofitar per donar a 
conèixer el llibre que ha edi-
tat, el qual va signar a tots/es 
els/les lectores/es. Al final es 
donà coca de Perafita i xoco-
lata per a tothom.
Un cop acabat aquest acte lú-
dic ens acomiadarem del pe-
legrinatge en front de la Gruta 
amb una salutació del Senyor 

Bisbe.
El dimecres dia 18, tot el per-
sonal de servei vàrem tenir de 
matinar per tal de preparar el 
viatge de tornada. Un grup de 
pelegrins i voluntaris també 
ho va fer-ho el dilluns,  per tal 
d’omplir de les fonts del cos-
tat de la gruta les 90 garrafes 
de 5 litres d’aigua que van ser 
distribuïdes a cada un dels 
participants del pelegrinatge.
Plens d’alegria per haver po-
gut compartir cinc dies de 
pelegrinatge, tornarem cap a 
Igualada a on arribarem al vol-
tant de les 20’30 del vespre. El 

temps va acompanyar al llarg 
de tot el pelegrinatge, fet que 
encara vam viure el pelegri-
natge amb més intensitat.
Cal remarcar que el Pelegri-
natge no són només cinc dies, 
sinó que es el fruit del treball 
i esforç de tot un any, gràcies 
al personal de servei, malalts i 
pelegrins, i als membres que 
organitzen durant molts me-
sos aquets fantàstics dies a 
Lourdes. Aquest any coinci-
dint amb el pelegrinatge, un 
dels nostres voluntaris més 
estimat va emprendre el camí 
a la casa del senyor. Marià, 
els teus companys de l’hos-
pitalitat et trobaran molt a fal-
tar, per la teva senzillesa, per 
la teva predisposició a ajudar 
a tothom perquè en definitiva 
erets un gran home hospitala-
ri. També coincidint amb la tor-
nada del pelegrinatge s’aco-
miadà l’Enriqueta, la qual va 
participar durant uns anys al 
pelegrinatge com a malalta. 
Ha estat un viatge amb un re-
gust estrany, però a la vegada 
contents pels resultats tant po-
sitius i l’alegria que ha tornat 
tothom de Lourdes.
Un any més se’ns fa difícil 
descriure quins son els sen-
timents i les sensacions que 
ens transmet Peregrinar a 
Lourdes. Aquestes sensaci-
ons només es poden descriu-
re si hi vas, si ho vius amb 
primera persona, fet molt re-
comanable per a tothom; es 
una experiència diferent, que 
no trobem les paraules que ho 
descriguin tal i com es. 

Igualada, juliol de 2014

11è Aniversari

Josep Ma. Vilaseca Farré

El temps passa.
El record perdura dins del nostre cor.

batega el nostre amor.

T’estimarem per sempre més.

La teva esposa, �lls i néts sempre et recordarem



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 (3 racions): Preparació:
2 cullerades de mantega fosa
2 grans d'all picats
1 culleradeta i mitja de sal
2 cullerades de suc de llimona
1 culleradeta de comí en pols
½ culleradeta de pebre de caiena
4 cuixes de pollastre tallades per la meitat
1 Paquet de coco ratllat o laminat (aproximadament 80 g)
 4 racions

Barreja la mantega i tots els ingredients i assaona amb sal. 
Pinzella les peces de pollastre i seguidament les passes pel preparat 
de coco, solament per un cantó, pressiona bé perquè quedi ben adhe-
rit.
Col·loca les peces de pollastre sobre una safata folrada de paper per 
enfornar i cou al centre del forn pre escalfat a 180 graus

Pollastre amb crosta de coco

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

 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

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

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

Restaurant
Braseria i Cafeteria

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

(maig i juny)

Música 
en directe 
i Gintònics

Menús per a celebracions 
Menjador privat

Obert caps de setmana i festius

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual

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

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

www.facebook.com/calescola

 

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

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

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.

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



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
Consells 

de Pilar Prat Jorba 
 Col. 18704 

Psicòlolga General Sanitaria. 
Màster en Psicopatologia Legal i Forense. 
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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

POC A POC I 
BONA LLETRA...

Sovint enfrontem els pro-
blemes de forma poc rea-
lista. Ens neguitegem i no 
entenem ben bé què ens 
passa. I les reaccions so-
len ser: 
Generalitzar. Fem una 
muntanya d’un sol incident 
o d’alguns. “Tots els cot-
xes van malament” quan 
en realitat només em tingut 
alguna avaria de tant en 
tant...

Exagerar. “Ningú mai 
m’escolta” quan la majoria 
de persones ens escolten i 
ens respecten

Limitar els aspectes o les 
possibilitats positives. Vo-
lem veure sols els inconve-
nients i els problemes que 
ens portaran els canvis, 
quan sempre hi ha algun 
aspecte positiu. 

Per això s’han de potenci-
ar els pensaments que ens 
ajuden a anar endavant i 
no instal·lar-se en aquells 
que ens frenen. És impor-
tant adonar-nos que la vida 
sempre té motius pels que 
lluitar i per adonar-nos de 
la nostra contribució a que 
les coses vagin millor. Mi-
llor cercar la llum que la 
foscor. Frenar el negati-
visme que només asse-
nyala els inconvenients 
i carregar-nos d’energia 
positiva per seguir sent qui 
som i fer-ho el millor possi-
ble. Ens trobarem més bé 
amb nosaltres mateixos. I 
fer les coses a poc a poc 
i amb bona lletra. Gaudint 
de cada detall.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Fa dos anys ens va deixar el 
dibuixant Miquel Mula. Ara els 
seus fills Roger i Xavi Mula Ferrer 
han muntat una exposició en tres 
sales -Lasala, L’Empremta i lel 
Portal del LLevador- on es dóna 
a conèixer la vasta obra gràfica 
d’en Miquel Mula.
Per a molts pot ser una sorpresa 
veure l’abast de la tasca d’aquest 
dibuixant autodidacta i autoexi-
gent, que va fer la seva particular 
“Volta a Espanya” guanyant cer-
tàmens de cartells.
Hem mantingut la conversa amb 
tots dos i a l’hora de transcriure-
la, és impossible discriminar si 
qui parla en en Xavi o en Roger.
Qui era Miquel Mula?.
Un dels pioners del disseny. Va 
començar treballant en imprem-
tes locals i després va crear 
el seu propi estudi quan no hi 
havien publicistes. Va tocar tots 
els pals del dibuix i va guanyar 
premis per tot l’Estat. Va publicar 
la seva primera auca dels Reis 
d’Igualada als onze anys.
Va crear molts logotips.
A Igualada podem trobar els 
retols de La Bodega, de l’Avet, 
de Comercial Godó... també 
es seu el disseny de marca del 
torró 1880, de l’adob Flower, de 
Rosdor, del Gucken....
Es va fer ric amb els drets 
d’autor?

No. A casa no viviem malament, 
però res de fer-se ric. De fet la 
majoria de marques les va dis-
senyar treballant a Grafopack. 
És reconeixible l’estil del 
vostre pare?
Documentant-nos a la biblioteca 
hem trobat cartells d’ell, sense 
signatura. Tenia un estil molt 
reconeixible, però va evolucio-
nar molt.
En Xavi Mula continua la 
vocació del pare. Ha heretat 
el seu estil?
En moltes coses sí. Sobretot en 
el tractament del color. La dife-
rència és que jo utilitzo l’ordina-
dor que és una eina que ell no 
va voler utilitzar. Va ser sempre 
fidel al treball artesà del paper, 
les tintes, les superposicions, 
l’aerògraf....
Miquel Mula també va ser un 
gran caricaturista.

Hi ha caricatures repartides en 
moltes cases. Al Portal del Lle-
vador n’exposem moltes però 
sabem que n’hi ha moltes més 
escampades per Igualada.
Els cartells de Lasala són tots 
originals?
No tots. La majoria són els car-
tells impressos o reproduccions 
a partir de fotografies. Hi hem 
reproduït la seva taula de treball 
amb totes les coses que hi tenia.
Com treballava?
Feia les superposicions per 
colors com s’havia fet sempre a 
l’impremta. Era meticulós, paci-
ent, i buscava sempre la màxima 
qualitat del seu treball. No va uti-
litzar mai l’ordinador, però va ser 
un gran mestre amb l’aerògraf. 
Des de molt jove estava influ-
encia per la música anglesa, 
especialment pels Beatles.
Ho va mantenir tota la seva vida. 

En aquests dies són moltes les 
expressions populars que es 
fan a l’aire lliure. Les terrasses 
dels bars ja no es veuen només 
a places espaioses. Ara també 
ocupen voreres de carrers 
estrets. Però aquestes incomo-
ditats es veuen amb resignació 
per la majoria dels ciutadans, si 
això ajuda a bars i restaurants. 
El que costa més d’admetre són 
els sorolls derivats de les ‘festes’ 
que es fan al carrer. La ‘musica’ 
que s’escolta es vulgui o no. A 
l’estiu les finestres normalment 
es volen obertes. 
Però no hi entra només l’aire. 
També el brogit dels que canten, 
ballen i s’ho ‘munten’ al carrer. I 
el que és pitjor, no hi ha horari 
per acabar. A vegades arriba 
l’albada i encara hi ha gent que 
no en té prou. Hom ja entén que 
hi hagi llibertat per organitzar 
les mostres d’esplai als horaris 
més convenients pels qui els 
organitzen. Però exigeixen un 
respecte per poder descansar a 
la nit. I ja hi ha qui es pregunta 
per què havent-hi ordenances 
que s’ocupen d’això, com és que 
hi ha tanta deixadesa en fer-les 
complir. I aquesta és feina de 
l’Ajuntament que ha de vetllar 
per tots els ciutadans, siguin a 
casa o al carrer.

Li agradava l’estil anglès dels 
anys setanta.
Com era personalment?
En alguns aspectes podia sem-
blar esquerp o excèntric. Dotat 
d’un sentit de l’humor irònic i 
burleta, de sobte podia fer una 
broma. El pare mai deixava 
ningú indiferent. 
Perquè heu fet aquesta triple 
exposició?
Te tres objectius bàsics. Un és 
mostrar a la ciutat la seva obra 
completa. Un altre és donar 
valor a l’ofici de dibuixant. El 
tercer és arribar als ciutadans 
que a través de tornar a veure 
els seus dibuixos recuperaran 
recods i sensacions.  
Al marge de ser els seus fills -i 
la seva vídua- pensem que ha 
estat un dels grans dissenya-
dors de la seva época. Ara quan 
fa dos anys de la seva mort, 
hem pensat que és moment de 
recuperar la seva obra. Hi ha 
qui coneix millor la seva vessant 
cartellista i altres la seva ves-
sant de disseny de marca. 
Preparant les exposicions 
heu trobat material inèdit?
Molt perque hi ha esborranys, 
bocets, estudis, cartells ina-
cabats.... Pensem que a partir 
de l’esposició potser trobarem 
material inèdit escampat per 
impremtes i particulars.

4 paraules amb... Roger i Xavi Mula


