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Un dels globus participants a l’European Balloon Festival’14, amb el logotip de La Veu, ahir dijous al matí. Foto: Mònica Solà. P08
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Igualada, capital 
dels globus

 L'European Balloon 
Festival omple Igualada 
de globus i d'activitats 
culturals

 El Night Glow i el 
concert de Txarango, 
demà, el més esperat

318 equips 
inscrits al 
Vòlei Sorra 
d'Igualada

ESPORTS 37

Faran una fira 
a Igualada per 
donar feina als 
tallers tèxtils

IGUALADA 12

Comença la 
Festa Major de 
Carme

ANOIA SUD 29

Setmana de 
la Joventut a 
Montbui

CONCA D’ÒDENA 22

Guerra total 
entre govern i el 
PSC de Vilanova

CONCA D’ÒDENA 21

2x1Ulleres de marca

Monofocals 
o

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

                                                  · PIERA C/Piereta, 44     ·IGUALADA C/de la Virtut, local 12
                                                 · MASQUEFA C/Major, 10    · VILANOVA DEL CAMÍ C/Verge de Montserrat, 10 
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Fira d’Igualada, el gremi Fagepi, la Fundació 
Fitex i l’Ajuntament d’Igualada s’han posat 
d’acord per crear, a finals del proper hivern, 
un certamen firal, sota el nom de BSTIM, 
destinat a portar negoci per a les empreses 
tèxtils que sobreviuen a la crisi i que en-
cara manufacturen en el nostre territori. Es 
tracta, bàsicament, d’empreses petites, els 
coneguts “tallers” que tan lligats han estat a 
la nostra cultura industrial durant dècades, 
especialment a Igualada i la Conca d’Òde-
na, molts dels quals, no ho oblidéssim pas, 
es van veure obligats a tancar com a con-
seqüència dels canvis en el mercat tèxtil a 
la Unió Europea en els primers anys del se-
gle XXI. La insistència d’alguns països de la 
UE en la potser excessiva terciarització de 
l’economia europea va comportar l’enfons-
ament de la indústria, especialment al sud 
del continent. Ara, davant de l’enorme pro-
blema, els dirigents de la Unió s’han com-
promès a que, l’any 2020, el 20% del PIB 
europeu sigui produït per la indústria. Però 
res serà igual a abans.

Malgrat tot el perdut, el sector tèxtil encara 
té a la Conca d’Òdena a 145 empreses que 
generen 2.500 llocs de treball -almenys- i 
sembla que les vendes estan millorant res-
pecte l’any passat, un 3% de mitjana pel 
que fa a totes les empreses catalanes del 
sector. Si això és així, i per mínima que si-
gui l’escletxa d’aire, és el moment d’apro-
fitar-ho. Llàstima de tot el que s’ha deixat 
perdre.
És un bon senyal la coŀlaboració público-
privada per endegar aquesta iniciativa, que 
hauria de servir d’exemple per a d’altres 
sectors de l’economia comarcal. Hi ha ra-
ons més que suficients com per provar de 
cercar sinergies -com també ha passat en 
el sector paperer- i aconseguir noves opor-
tunitats, però, al mateix temps que les pri-
meres mostres de recuperació comencen 
a dibuixar-se, encara amb moltes ombres, 
tampoc no podem perdre de vista la urgent 
necessitat que aquest territori té per nodrir-
se d’empreses de primer nivell. El fantasma 
de la desertització i de l’èxode laboral diari 
de milers d’anoiencs cap a comarques de 
l’entorn ja fa dies que és amb nosaltres, i el 
veritable maldecap és que, si la recuperació 
arriba abans a d’altres llocs, l’Anoia acabi 
essent un dormitori més de Barcelona. I 
això seria fatal.

Aprofitar el 
moment

Vòlei Sorra d’Igualada
Aquest cap de setmana se celebra a Igualada la 22a edició del 
torneig de Vòlei Sorra, una activitat que és tot un referent en l’es-
tiu esportiu de la ciutat, i que s’ha convertit en quelcom més 
enllà d’una competició per esdevenir una gran festa a l’aire lliure, 
i per a totes les edats. Bona prova de l’èxit són les inscripcions 
tancades des de fa dies, i 318 equips participants, la qual cosa 
dóna una idea de la gran quantitat de gent que passarà pel Parc 
Valldaura d’Igualada. 

Josep Antoni Duran i Lleida i Ramon Espadaler, 
membres significatius d’UDC, han fet una crida a 
“cristians o persones de cultura cristiana que provin-
guin del món socialista o d’altres partits i que no vul-
guin seguir estratègies a remolc de tercers”. Diuen 
que fan aquesta crida “per no ser prescindibles”. No 
sembla el millor plantejament.

Joan Rosell,  president de la patronal espanyo-
la CEOE, va assegurar en un acte organitzat per la 
FAES  - el ‘think tank’ del PP -  que “prop d’un milió 
d’homes i mestresses de casa s’han donat d’alta en 
els darrers temps a les llistes de l’atur a amb la inten-
ció de cobrar algun subsidi”. Si ho va dir per quedar 
bé amb els que l’invitaren a parlar és roí, però si ho 
deia convençut més val que s’ho faci mirar.

James Costos, ambaixador dels EUA a Espanya, 
va declarar que “la independència de Catalunya és 
una qüestió interna, que seguim amb atenció. I si es 
donés les empreses s’hauran d’adaptar. Les coses 
canvien, els entorns canvien i, quan això passa, qual-
sevol líder empresarial ha de pensar en el futur”. Això 
va generar reaccions irades, especialment dels mit-
jans de Madrid, cosa que va portar-lo a “lamentar que 
alguns m’hagin malinterpretat”. Era clar el que va dir i 
també la seva reacció diplomàtica. 

A Mariano Rajoy, president del govern, li han agafat 
de sopte urgències reformistes. Els líders dels altres 
partits li diuen que és per necessitats electorals. El 
que convindria és aprofitar el moment i fer passes en-
davant, però vigilant que tot plegat no sigui per perpe-
tuar en el poder al PP.

José Luis Bilbao, diputat general de Biscaia, ha ex-
pressat que la rapidesa amb què s’ha tramitat l’afo-
rament del ‘ciutadà’ Joan Carles I pot ser perquè tin-
gui “molt per amagar”. I ha afegit que la Constitució 
“potser és inconstitucional, perquè tots els espanyols 
no són iguals davant la llei, i la prova és aquesta pres-
sa pels aforaments dels membres de la Casa Reial”.

Jesús Posadas, president del Parlament espanyol, 
va admetre que “l’aforament de Joan Carles I va ser 
una mica un nyap perquè les Corts van haver de tra-
mitar-lo a tota velocitat”

Marco Antonio Tejeiro, excomptable de l’Institut 
Noos, va confessar a la Fiscalia Anticorrupció que 

Iñaki Urdangarin i el seu soci Diego Torres van utilit-
zar l’entitat per cometre els delictes. La raó és que va 
tancar un acord amb el fiscal Pedro Horrach. Exacte. 
El que tothom diu que defensa a la Infanta. 
 
Pablo Iglesias, eurodiputat i líder de ‘Podem’, s’ha 
declarat partidari d’implantar al nostre país control 
semblant al definit per la llei orgànica de comunicació 
de l’Equador -aprovada pel Govern de Rafael Correa 
i titllada des d’alguns sectors de “llei mordassa”- per 
garantir “la llibertat de premsa, sense condicionants 
de les empreses privades o la voluntat de partits polí-
tics”. És a dir ja hi som amb ‘la censura’.

Conversa enregistrada per la policia durant la investi-
gació pel cobrament de dietes dels membres del co-
mitè executiu la Federació Catalana de Municipis, 
entre David Rodríguez (ERC), alcalde de  l’Ajunta-
ment de Solsona i Manuel  Bustos, exalcalde de Sa-
badell i expresident de la Federació. “Escolta, Manel. 
Jo tinc un dubte: Nosaltres, jo almenys, cobro una 
quantitat fixa cada mes». I la resposta “no pateixis 
és la mitjana dels teus desplaçaments per assistir a 
reunions”.

Adolfo Moreno, Secretari General de la Federació e 
Municipis i mà dreta del President de la federació, ha 
estat cessat per les irregularitats dwetectades pel pa-
gament de dietes. De moment sembla el cap de turc 
que necessitaven els 44 alcaldes afectats, que diuen 
voler tornar els diners rebuts, però sense reconèixer 
cap culpa. El fiscal ha demanat que se’ls imputi.

Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat va dir 
davant la ministra de Foment Ana Pastor que el de-
cret d’aportacions a un fons portuari no afectaria al 
Port de Barcelona i així ho van publicar tots els di-
aris. L’endemà el consell de ministres va aprovar el 
decret sense fer cap esment del Port de Barcelona. 
Una nova mostra de com les gasten a Madrid. I això 
que ells dos presumien de bones relacions personals 
i institucionals.

Manuel Aragón Reyes, exjutge del Tribunal Consti-
tucional, el magistrat clau en la sentència sobre l’Es-
tatut de l’any 2010, defensa la decisió de l’alt tribunal 
i assegura, quatre anys després,  que “l’error va ser 
l’Estatut de Catalunya, no la sentència”. D’això se’n 
diu imparcialitat.

Hi ha raons més que suficients com per 
a provar de cercar sinergies -com també 
ha passat en el sector paperer- i acon-

seguir noves oportunitats, però segueix 
havent-hi una urgent necessitat de 
nodrir-nos  d’empreses de nivell
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El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Determinats polítics i, especialment, alguns dels 
partits majoritaris de Catalunya, s’ho haurien de fer 
mirar per algú que hi entengui.
Cada vegada que es descobreix un “marrón” hi ha 
implicats els mateixos “prohoms”. Tant se val que 
sigui el Fons Català, els sous irregulars de la Dipu-
tació, els sous/dietes irregulars de la FMC, les con-
cessions “sospitoses”.... sempre hi trobem els ma-
teixos noms. Tampoc deixa de ser curiós que quan 
posen l’excusa que “ha estat un error involuntari” és 
sempre un error que va a favor d’ells. Mai en con-
tra. Aquests alcaldes que han estat enxampats per 
cobrar dietes/sous irregulars, en el millor dels casos 
diuen que retornaran els diners “que he cobrat per 
error”. No és just. Si un dia cometo l’error d’ultrapas-
sar-me en el temps del tiquet de l’àrea blava, em 
posen un multa. No n’hi ha prou que posi els diners 
que falten!
Perquè un alcalde que ha comès “un error” n’ha de 
tenir prou tornant els diners? Un alcalde ha d’assu-
mir les seves responsabilitats tot donant exemple 
de respecte escrupolós a les lleis. A les lleis que 
li donen autoritat i les que ens obliga a complir als 
ciutadans.
No em serveix que els alcaldes implicats en el dar-
rer cas diguin que ha estat un error del gerent de la 
Federació Catalana de Municipis. Són precisament 
els alcaldes els que tenen la responsabilitat de con-
trolar la institució que es finança, no ho oblidem, 
amb les aportacions -gens voluntàries- dels ciuta-
dans dels municipis que en formen part.
Fa anys que els partits van retorçant lleis i regla-
ments per tal d’anar trobant fórmules més o menys 
imaginatives per “posar la mà al calaix”. L’excusa 
és sempre la mateixa: el finançament dels partits 
polítics. I el resultat és també sempre el mateix: el 
robatori dels diners dels ciutadans.
Si els alcaldes no acumulessin tants càrrecs, segu-
rament que no es veurien implicats en tants escàn-
dols. N’hi ha que acumulen més de cinc càrrecs -i 
sous- entre les institucions i el partit. És evident que 
quan un alcalde està en una reunió de la FMC o de 
l’AMC -dues entitats paraŀleles no està gestionant 
el seu municipi... però acumula dos sous en aquell 
moment. 
El ciutadà comença a estar tip de tanta barra. Està 
tip de no saber on van a parar els diners dels seus 
impostos. Està tip de tanta opacitat i tant desvergo-
nyiment. Tips que se’ns pixin a la cara i diguin que 
plou. Tips que es confongui la solidaritat internacio-
nal amb viatges en avió privat a terres indígenes i a 
nits de vi i mulates, carregades a l’erari públic. Ben 
tips n’estem. 
Els alcaldes que han cobrat indegudament han de 
dimitir immediatament. Ho han de fer per higiene, 
per donar exemple i perquè és just. I a partir d’ara 
s’ha d’imposar la transparència absoluta que faci 
possible que els ciutadans puguin seguir la pista del 
que paguen amb els seus impostos. Els diners que 
traiem de casa, han de tornar en forma de serveis.

Que pleguin!

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Les tres gràcies. A la mitologia grega les 
Càrites eren tres. La més jove es deia Aglaia (la be-
llesa), la mitjana Eufrosina (l’alegria) i la més gran, 
Talia (l’abundor). Eren deesses que formaven part del 
seguici dels déus de l’Olimp, especialment d’Afrodita. 
Estaven relacionades amb l’encant, la harmonia, la 
natura, la creativitat humana i la fertilitat. La mitologia 
romana els va canviar el nom. Es van dir les Tres Grà-
cies. La primera es deia Castitas (la verge), Pulchritu-
de (l’esposa) i Voluptas (l’amant). La mateixa triada, 
però amb diferents lectures. Els  mateixos aspectes 
d’un mateix gènere pel que fa la visió hel·lènica i tres 
arquetips de la dona en la perspectiva llatina. Però 
s’anomenin d’una o altra manera ambdós conceptes 
giren al voltant del femení, perquè és en el seu en-
torn on es genera la força que mou el món. Ningú 
pot menystenir la seva influència, malgrat en moltes 
ocasions se’ls ha volgut atorgar un paper secundari. 
Per exemple a l’antic Egipte el tron   estava destinat a 
home. El paper de la dona no era, en cap cas, ocu-
par el poder absolut, sinó ser la guardiana i protecto-
ra del marit. Les reines egípcies tenien un prodigiós 
poder a l’ombra del faraó i gran paper en nombroses 
cerimònies. L’home no podria pujar al tron   si no es 
casava abans amb una dona de sang reial. Així, no 
eren d’estranyar els casaments entre germans o els 
aparents canvis dinàstics quan al difunt el succeïa un 
gendre. La dona era la garant de la legitimitat i de la 
successió. També la principal responsable de la se-
guretat en el seu paper de deessa Isis. La religió deia 
que mai podria existir un Isis masculí, com tampoc un 
Horus femení. Cadascun dels sexes tenia una fun-
ció específica i el bon funcionament del país depenia 
d’aquesta harmonia.
Però no sempre les coses són així. I sinó que ho di-
guin Nefeusobek, Hautsepsut, Nefertiti o Cleòpatra. 
Cap d’aquestes prodigioses dones reines-faraó va 
acabar bé el seu regnat i la seva pujada al tron   es va 
produir a causa d’una emergència. Per tant és com-
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pletament fal·laç i incert culpar-les de la decadència 
dinàstica. Moltes han jugat papers essencials, siguin 
actius o passius. Reines, emperadrius, santes que 
han canviat el curs de la història. Lluny queda avui 
aquella pregunta popular “Qui porta els pantalons?” 
per saber qui manava. Les dones fa molts anys que 
en porten i a poc a poc estan fent tota mena de feines 
sense que el gènere tingui cap importància. Ni tan 
sols per anar a la guerra. Ni els cal quedar-se a casa, 
per fer les feines domèstiques o per fer pujar els fills. 
Afortunadament ja no estan a l’ombra social. Avui 
aporten permanentment a la societat una sensibilitat 
diferent a la masculina. Ja no són casos aïllats, sinó 
una força permanent. Donen una perspectiva dife-
rents a molts aspectes. També en la sexualitat. Abans 
una ‘dama’ havia de tenir comportaments ‘decents’  
perquè sinó aviat rebia uns altres qualificatius. D’ací 
la trinitat romana. Les verges estaven al servei dels 
temples. Eren pures i castes. No podien tenir contacte 
amb l’home. Les casades eren per tenir fills i cuidar-
los. I les amants eren les que donaven la felicitat al llit. 
Ara les dones han de ser unes superwomen i saber 
ser la trinitat en una única persona. Han d’arribar a tot 
arreu. Ser bones professionals, ser el pal de paller de 
la família i la millor amant. Han de saber gaudir de tot, 
sempre amb un somriure. Estar contentes i no can-
sar-se de treballar. És a dir tenir les totes les gràcies. 
I sempre.
Molts han estat els artistes que han intentat plasmar 
en quadres i escultures com podrien ser aquestes de-
esses. Rubens les va fer voluptuoses i carnals. Altres 
Idealitzades i pures com el grup escultòric d’Antonio 
Canova. I és que les dones no són lineals. Són com 
la vida mateixa. Plenes de matisos. Objecte del desig 
i energia per moure el que calgui. L’origen de tot, on 
tot hi cap... si és acceptat i benvingut. A vegades sem-
blen fràgils i desvalgudes. Especialment en algunes 
cultures. Però segueixen sent el pal que aguanta la 
societat.

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

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

61 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com

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
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LOTTO 6/49
· Dissabte 5/07/2014

5-9-28-31-35-47
Complementari: 27
Reintegrament: 5

· Dimecres 9/07/2014
3-8-18-19-34-45

Complementari: 35
Reintegrament: 1

TRIO
· Dijous 3                  685  
· Divendres 4          651
· Dissabte 5     393
· Diumenge 6          427
· Dilluns 7               265
· Dimarts 8       476
· Dimecres 9      890

ONCE
· Dijous 3              79703
· Divendres 4       43724
· Dissabte 5    15135
· Diumenge 6       67201
· Dilluns 7             26873
· Dimarts 8    11363
· Dimecres 9    63422

· Dijous 3   1-6-7-15-35-39   C: 44  R: 0
· Dissabte 5   3-6-14-41-43-45  C: 10   R: 1

· Diumenge 6   3-7-17-23-48  Núm. clau: 3 

· Dimarts 8   8-18-22-24-27  Estrellas: 4/11

JULIOL
11: Bene; Pius I, papa; Olga. 
12: Joan Gualbert; Abundi; Ignasi Delgado.
13: Enric; Eusebi de Cartago; Sara.
14: Camil de Lel·lis; Francesc Solano  
15: Bonaventura; Antíoc;
16: Mare de Déu del Carme  
17: Aleix; Justa; Rufina; Marcel·lina

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.

Resposta al comunicat 
emès per les exjugadores 
del CBI
•• JUNTA DIRECTIVA DEL CBI

En resposta al comunicat emès el 2 
de juliol per les exjugadores del Sè-
nior A femení, l’actual junta electa del 
club ha decidit, de forma excepcio-
nal, posar en coneixement dels socis 
i simpatitzants una sèrie de punts i 
fets, que en cap cas coincideixen 
amb els exposats per les exjugado-
res del Club Bàsquet Igualada.
“En resposta al comunicat emès el 2 
de juliol per les exjugadores del Sè-
nior A femení, l’actual junta electa del 
club ha decidit, de forma excepcio-
nal, posar en coneixement dels socis 
i simpatitzants el següent:
En primer lloc volem desmentir que 
no ens haguem posat en contac-
te amb totes les jugadores que for-
maven part de l’equip. Sense vo-
ler entrar a detallar les converses 
mantingudes, el fet és (i ho podem 
demostrar) que, en data 30/5, es va 
convocar a totes les jugadores  a una 
reunió per planificar la temporada vi-
nent. Només 6 de les jugadores con-
vocades hi van assistir finalment.
Ens sorprèn que es digui que a tres 
de les jugadores se’ls  ha ocultat in-
formació. La gestió de la informació  i 
la comunicació ha estat igual per to-
tes elles. Entenem que en moments 
de canvi, a vegades apareixen resis-
tències, pors i desconfiances. Per su-
posat que les decisions que aquesta 
junta prengui no tenen per què ser 
compartides, però en cap cas hem 
ocultat o manipulat dades.
És del tot cert que, gràcies a l’extra-
ordinària temporada de les jugado-
res i el cos tècnic de l’equip Sènior B 
es va assolir l’ascens de categoria i 
la propera podrem competir a 1ª ca-
talana. Mai hem dit el contrari, ans 
el contrari, reconeixem la excel·lent 

feina feta.
Haver de renunciar a jugar la Copa 
Catalunya ha estat una decisió dura 
de prendre però els esdeveniments 
succeïts els últims temps ens hi han 
condicionat. És lògic pensar que 
com a nova junta no tenim cap inte-
rès de començar prenent decisions 
d’aquest caire. Però no podem defu-
gir la nostra responsabilitat i hem fet 
el que hem cregut millor pels interes-
sos del CBI.
Com  hem manifestat públicament en 
reiterades ocasions, mentre tinguem 
la responsabilitat de dirigir el Club, 
tothom en té les portes obertes.
El rellevant és que som on som i que 
el Club ha de continuar endavant. 
Tenim les idees clares i, malgrat les 
dificultats que ens puguem trobar, 
treballarem de valent per dur-les en-
davant.
No és la nostra intenció mantenir un 
debat d’aquest estil en els mitjans. 
En tot cas, hi haurà oportunitat de 
parlar de tots els temes d’interès del 
club en l’Assemblea extraordinària 
que convocarem a partir de setem-
bre.
Finalment, Xènia, Èlia, Anna-Carla, 
Patrícia, Núria, Laura i Vero, des 
d’aquesta Junta volem desitjar-vos el 
millor en l’àmbit personal, professio-
nal i esportiu. Que tingueu molta sort 
en els nous projectes que enceteu.

Per a l’Emília Solé Esta-
llela
•• ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER

Hola Emília:
Ja que ets tan generosa amb to-
tes nosaltres, obsequiant-nos amb 
aquesta esplèndida recopilació his-
tòrica, ens veiem en l’obligació d’ex-
pressar d’alguna forma el nostre 
agraïment.
Al mateix temps que volem donar 
testimoni del nostre afecte i admira-

ció per la teva constància, fortalesa i 
esperit de treball, amb una vida de-
dicada a l’ensenyament, a la família 
i conduint durant 43 anys l’acapte a 
Santa Maria de Miralles i a Igualada, 
per a l’Associació contra el Càncer.
Amb el teu caràcter obstinat, has sa-
but fer front amb coratge a totes les 
adversitats, algunes importants, amb 
que la vida t’ha colpejat i amb la teva 
enteresa, has procurat ser un puntal 
per a la teva família.
Una família, fills i néts, que t’estimen 
com et mereixes i pel que ens cons-
ta que tu els tens devoció, cosa que 
t’honora.
Per tot això, i moltes coses mes, les 
teves amigues i coŀlaboradores en 
l’acapte contra el càncer, Celerina 
Ferrer, Concepció, Pepita, Conxita, 
Teresa, Maria i Cinta, et diem:
MOLTES GRÀCIES.

L’ensenyament del català 
a la LOMCE
•• ANTONIO JIMENO

A l’ensenyament l’objectiu més im-
portant és aconseguir que l’alumnat 
assoleixi la millor preparació possi-
ble per poder afrontar bé la seva vida 
d’adult. En l’aprenentatge de les llen-
gües a Catalunya això significa acon-
seguir que tingui un bon domini del 
català i del castellà, així com d’una 
llengua estrangera, bàsicament l’an-
glès. La principal raó és que a Cata-
lunya per accedir a un treball és con-
venient poder expressar-se oralment 
i per escrit en les tres llengües. Si bé 
per assegurar la supervivència del 
català és necessari que als països 
catalans el seu aprenentatge sigui 
obligatori, això s’ha de fer sense po-
sar en perill l’aprenentatge també del 
castellà i de l’anglès.
La millor forma d’assegurar que tots 
els alumnes en finalitzar l’ensenya-
ment obligatori hagin assolit els ni-

vells mínims en aquestes tres llen-
gües, és establir una prova externa 
amb valor acadèmic al final de l’ESO. 
En funció de les diferents necessitats 
de l’alumnat, els centres han de po-
der decidir el nombre d’hores que de-
diquen a cada llengua i si impartei-
xen alguna matèria no lingüística en 
la llengua que cal reforçar, un plante-
jament que la Conselleria d’Ensenya-
ment està potenciant per millorar el 
nivell d’anglès, sense que consideri 
que això és cap atac al català. Com 
que l’únic requisit que estableix la 
LOMCE per considerar vàlid el mo-
del de la immersió lingüística que es 
fa a Catalunya, és que almenys una 
matèria no lingüística sigui imparti-
da en castellà, l’acord hauria de ser 
possible, perquè s’ha de prioritzar la 
necessitat de l’alumnat sobre qual-
sevol altre tipus d’interessos. D’altra 
banda, gràcies a la prova externa de 
català que estableix la LOMCE, que 
dependrà exclusivament de la Ge-
neralitat, en contra dels que diuen 
que aquesta llei comporta un atac a 
l’aprenentatge del català, la realitat 
és que mai el Govern havia disposat 
d’una eina tant eficaç per potenciar i 
millorar el seu aprenentatge

Dia 11: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 12: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 13: BAUSILI/ Born, 23
Dia 14: LA CREU./ P. de la Creu, 7
Dia 15: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 16: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 17: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82

cartes al director
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Hi ha dirigents polítics que pensen que la dismi-
nució de l’atur ha de passar, necessàriament, per 
l’augment de funcionaris. Ara em ve a la memòria 
que en un viatge que vaig fer fa uns anys a Extre-
madura (Espanya), on la taxa d’atur acostuma a 
ser sempre la més alta de l’Estat. Em va sobtar la 
gran quantitat de persones amb sou públic que, li-
teralment, cobraven per no fer res. Un exemple: si 
un museu necessita tres vigilants per planta, i en 
vaig visitar uns quants, allà n’hi havia vuit.
El govern assegura que després de set anys de 
passar-les molt magres la situació econòmica del 
país es troba ja ben encarrilada cap el cercle vir-
tuós, però la majoria dels ciutadans encara no ho 
hem notat. Les xifres canten, i la realitat és que la 
taxa d’atur no baixa significativament. A causa de 
la manca de perspectives laborals els immigrants 
es veuen forçats a tornar als seus països d’ori-
gen, i les persones més preparades d’aquí con-
tinuen marxant a l’estranger en busca de noves 
oportunitats. Fruit d’aquests moviments migratoris 
la població que busca feina disminueix, i això pot 
emmascarar les estadístiques d’atur.
La creació de llocs de treball productius és encara 
una utopia, i els pocs que es creen són d’una quali-
tat tan ínfima en termes de temporalitat, retribució, 

Atur, emprenedors i administracions 
públiques

MIQUEL SAUMELL ·   

horari i condicions laborals que, per poc sensible 
que un sigui en aquests temes, produeix vergonya 
aliena. Tenim també les dades d’uns termòmetres 
socials molt significatius: Càritas i Creu Roja cada 
dia han d’atendre més persones necessitades.
Amb un panorama tan desolador els nostres diri-
gents polítics s’omplen la boca amb la bondat de 
l’emprenedoria. Avui en dia gairebé totes les admi-
nistracions públiques tenen els seus departaments 
d’emprenedoria, ben farcits d’apòstols i funciona-
ris als que mai se’ls ha passat pel cap emprendre 
un negoci propi. Això sí, ens asseguren que tots 
ells són uns grans experts en emprenedoria.
A casa nostra crear una empresa és tota una 
aventura. Segons l’informe “Doing Business” del 
Banc Mundial, Espanya és el país 142 de 189 en 
facilitat per crear empreses, el pitjor país d’Europa 
per als emprenedors. Canvien els governs però tot 
segueix igual. Se’ns promet regularment la fines-
treta única que resoldrà el problema però tot que-
da en simples promeses electorals. Amb aquesta 
realitat, el discurs polític de l’emprenedoria és er-
roni, perquè es parla més de donar subvencions 
que de suprimir burocràcia. L’emprenedor no vol 
ajuts, només necessita que l’administració no li 
compliqui la vida.

Després de sentir les seves declaracions en 
roda de premsa de Brussel·les en què va par-
lar de la consulta a Catalunya, m’han vingut al 
pensament dues coses. Vostè va dir (cito de 
memòria), que cap país del món toleraria la se-
paració d’una part del seu territori. 
Doncs miri: o vostè no té ni idea de la història o 
vol ensarronar el personal. Només cal que faci 
una breu ullada a la història del segle XX per 
adonar-se que des del 1900 fins avui, el nom-
bre d’estats independents s’ha quadruplicat. I 
si es fixa en Europa, veurà que són 20 els nous 
estats que s’han independitzat. Per citar-ne 
només alguns: Noruega (separada de Suècia 
el 1905), Finlàndia (de Rússia el 1917), Irlan-
da (de la Gran Bretanya el 1922), Islàndia (de 
Dinamarca el 1944), Estònia, Letònia i Lituània 
(de la URSS entre 1990 i 1991), Eslovènia, 
Croàcia i Bòsnia-Herzegovina (de la URSS el 
1991), Txèquia i Eslovàquia el 1993 (per mutu 
acord), Montenegro (de Sèrbia el 2006). En 
TOTS els casos es va fer per voluntat popular, 
després d’una consulta democràtica. 
No es pot dir que a la gran majoria els hagi anat 
tan malament. Només per citar-li un cas, Mon-
tenegro va assolir la independència amb una 
votació força ajustada (poc més del 55 per cent 
que exigia la UE). Però dos anys després, més 
del 80 per cent no hauria retornat a la situa-
ció anterior. I ara ve vostè a donar-nos lliçons 
d’història?
El motiu real és un altre: l’estat espanyol ha 
viscut molt de temps amb els beneficis que li 
proporciona Catalunya. Ni més ni menys que 
16.000 milions d’euros l’any que van a les ar-
ques de l’estat i no tornen, com ha dit l’ínclit 
president d’Extremadura, reconegut especialis-
ta en victimisme, demagògia i aprofitament del 
recursos que en bona part li donem els cata-
lans.
Faci-s’ho mirar, senyor Rajoy. Hi ha alguna 
cosa en el seu discurs que no funciona. Vostè 
ens nega el pa i sal i –això és més greu-, el dret 
a decidir per nosaltres mateixos. Ja som gran-
dets i podem caminar sols. Per què amaguen la 
realitat vostè i els seus? Per què no parlen mai 
del milió i mig de manifestants del 2012 a Bar-
celona o dels dos milions de la Via Catalana? 
No els interessa i per això s’enroquen en posi-
cions que a la llarga es veurà que són inútils. 
Vostè creu realment que després d’això ens 
conformarem que tot quedi igual que abans? 
No servirà de res la seva política d’escanya-
ment de l’economia, ni els atacs a la llengua 
ni la recentralització administrativa. La llista de 
greuges es faria molt llarga, però vostè es nega 
a reconèixer els seus errors.
Encara que li pesi, som una nació. Una nació 
mil·lenària, que ha viscut molts anys agerma-
nada amb els seus veïns, però que en porta 
tres-cents sotmesa. Per això ha arribat l’hora 
de dir prou. En qualsevol estat democràtic es 
donarien facilitats per saber què vol el poble, 
però vostè i els seus viuen només d’amenaces. 
A vegades penso en la feinada que tindrà el 
nostre Parlament a rectificar els errors que el 
seu govern ha imposat a Catalunya sense es-
coltar cap de les veus que hi clamaven en con-
tra. Però no pateixi, ens en sortirem. Perquè 
nosaltres som així: treballadors i tossuts. I te-
nim memòria. Per això, per més que ens vulgui 
espantar, no ens fa por. Ja fa temps que hem 
mort el llop.

Perdoni, Sr. Rajoy

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Aquesta setmana no volia escriure sobre això, però 
m’hi he vist empès per la singularitat del fet -i com 
diu el DIEC, “singularitat” és el que té qualitat de 
singular, i singular és el que es distingeix per alguna 
cosa inusitada-. A mi em diverteix molt fer consultes 
als diccionaris ja que et fan saltar d’una paraula a 
l’altra i, tot i les redundàncies, s’hi aprèn molt. Però 
deixem-nos de preferències particulars i anem al 
que no volia dir. 
Però abans parlem de què és un ajuntament.
Segons el diccionari -entre moltes accepcions, tam-
bé significa coit- un ajuntament és una corporació 
encarregada del govern i administració dels interes-
sos d’una ciutat, una vila o un poble, i per tant els 
seus gestors haurien de representar el sentir de la 
majoria de la població. Un ajuntament no és com 
el Vaticà, que una vegada t’han escollit Papa i ho 
han fet públic mitjançant el mètode de l’estufa i la 
fumata bianca, tens el poder absolut com un rei de 
l’Edat mitjana. El màxim gestor de la casa de la vila, 
l’alcalde, ha de ser sensible i escoltar el sentir dels 
vilatans. I ara anem al gra.
Des de l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) 
i l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) s’ha organitzat el pacte de les comarques 
pel dret a decidir, una acció per reforçar i empènyer 
per aconseguir aquesta cosa tan bàsica com po-
der posar una papereta dins una urna expressant 
el que penses d’una “cosa cabdal” que conformarà 
el nostre futur. L’Anoia, com totes les comarques 
de Catalunya, ha fet els deures i s’ha abocat dema-
nant la col·laboració de les forces que representen 
als ciutadans: ajuntaments, entitats i partits polítics 
-d’aquests últims només no han volgut signar PP i 
PxC, quina sorpresa-. Aquí vull recalcar que Cata-
lunya té un teixit associatiu que ve de molt lluny i té 
molta representativitat: moviments ciutadans, uni-

ons excursionistes, associacions escoltes, corals, 
de teatre d’aficionats, castellers... la llista és inter-
minable; són persones que des de temps immemo-
rials fan i han fet país.
L’Anoia té 33 municipis, uns de més grans i altres 
de més petits, governats per partits de sensibilitat 
diferents dins l’espectre que va d’esquerra a dreta. 
Doncs de les 33 batllies, 32 (el 97%) han signat el 
pacte de la comarca pel dret a decidir. Només un ha 
“decidit” no fer-ho, cosa que trobo molt respectable, 
però...
Però resulta que aquest ajuntament, que hauria de 
representar als vilatans, és el cinquè de tota la co-
marca en més entitats adherides, el que vol dir que 
una pila de vilatans han signat a favor tot i que la 
corporació municipal no ho ha volgut fer. I jo em 
pregunto, aquí no grinyola alguna cosa? Penso que 
la resposta és sí. Sembla que s’ha produït una al-
caldada que, tornant al diccionari, vol dir: acció feta 
per un alcalde abusant de la seva autoritat. Sembla 
estrany que l’opinió de l’alcalde no lligui amb tan-
tes entitats que ja existien abans de la proclamació 
dels ajuntaments en democràcia. Això és tot el que 
havia de dir... o potser no. Acabem-ho.
L’ajuntament del qual parlo és el de Santa Marga-
rida de Montbui i el seu alcalde és el senyor Teo 
Romero, conegut per la seva tossuderia i opacitat 
explicant alguns capítols de la seva gestió al front 
de certs organismes. Doncs penso que li seria bo 
reflexionar i escoltar als seus companys de partit 
-PSC, que sí s’hi adherit- i del munt d’entitats que 
van signar el PACTE DE LA COMARCA DE L’ANO-
IA PEL DRET A DECIDIR. 
És tot el que no volia dir perquè m’hauria agradat 
parlar d’una altra cosa, però de vegades els esde-
veniments et marquen l’agenda...

Singularitat
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC
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Juli Cèsar, gran estadista romà, dugué els límits  de 
l’Imperi fins a la frontera amb  Germània vorejant el riu 
Rin, després de conquerir la Gàlia. No s’imaginà mai el 
perill que això representaria per al futur, ja que seran 
les tribus germàniques, primer confederades i amigues 
dels romans, les que actuaran de contenció contra al-
tres bàrbars que pretenien envair l’Imperi. Però, anys 
després, a conseqüència del declivi del mateix Imperi, 
seran les tribus germàniques les que de forma violen-
ta a través de successives invasions, trencaran i faran 
miques el més gran imperi que mai hagi existit i que 
hagi donat un llegat tan important a l’Europa Occiden-
tal: el dret romà, la cultura, la civilització i sobretot la 
llengua llatina, mare de multitud de llengües europees. 
El successor de Cèsar, Octavi August, el gran empera-
dor, tindrà el primer gran ensurt amb la derrota de més 
de tres legions romanes i tropes auxiliars als boscos 
de Teoteburg, a la Baixa Saxònia de l’Alemanya actual, 
a mans d’un germànic anomenat Armini, antic soldat 
romà. El comandant Publi Quintili Varo serà aniquilat i 
les legions també. Actualment, encara es troben, dos 
mil anys després, restes d’aquesta gran derrota roma-
na als famosos boscos germànics. Això va provocar 
que la frontera de l’Imperi es fixés al Rin en lloc del 
riu Elba, en l’Alemanya profunda, i que els pobles ger-
mànics no fossin llatinitzats com ho van ser els pobles 

de la resta Sud d’Europa. Després  d’aquesta impres-
sionant i històrica derrota romana, l’Imperi encara va 
durar algunes poques centúries més, però finalment 
també va sucumbir a mans dels bàrbars. La causa 
principal de la ruïna de l’Imperi romà entre el segles 
IV i V després de Crist, va ser la seva pròpia decadèn-
cia, la incapacitat de l’Imperi de sobreviure a les seves 
misèries, angoixes i egoismes de la societat romana. 
Alguns historiadors culpen també al cristianisme, que 
va soscavar la vella estructura social romana; jo penso 
que segurament hi va influir, però no va ser l’única ni 
determinant causa, sinó la pròpia incompetència dels 
romans per sobreviure socialment de com havien vis-
cut fins aleshores. 
Què ens passarà en el món occidental, a Europa per 
ser més concrets, què ens passarà en els propers 
anys, als nostres fills, néts i besnéts, quins canvis els 
esperen? Tenim els ciutadans del vell continents dos 
grans enemics i un gran aliat. El primer enemic és el 
nostre propi egoisme com a ciutadans i com a país. Si 
la nostra civilització no salva la noció de bé comú i tot-
hom va a la seva bola, com es diu de forma col·loquial, 
serem incapaços de fer esforços comuns per afrontar 
tal o qual repte que ens surti per davant.
El segon enemic són els reptes externs a nosaltres, 
com poden ser els integrismes que estan traient el nas 

GALO BALL RATÉS
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darrere la porta. Parlo de l’integrisme islàmic, que cada 
vegada treu més les urpes, tant fora de casa com tam-
bé entre nosaltres. Som els europeus molt condescen-
dents amb altres formes de cultura, però això ens pot 
passat factura en el futur i fins i tot canviar les nostres 
formes culturals per poder integrar gent aliena al nostre 
món. Fins quan ens baixarem els pantalons? Fins a 
permetre que algunes persones es banyin vestides en 
les piscines públiques, o a canviar els menús de les 
escoles per respecte religiós, o dispensarem les noies 
que facin gimnàstica pels mateixos motius? La respos-
ta no és fàcil, i per tant fer demagògia amb aquests 
temes és el que ara es porta a Europa amb els movi-
ments xenòfobs o populistes. Jo vull pensar en positiu 
i penso que el nostre gran aliat és Europa, més consci-
ència de ser persones integrades en un món occiden-
tal que té molts defectes, però també molts valors que 
s’han de preservar costi el que costi, ens hi va la nostra 
supervivència. Que no ens passi com a la societat ro-
mana del segle IV, que en pocs anys tot el seu món 
se’n va anar en orris. No es tracta de discutir si som 
més catalans o més espanyols o més francesos, el que 
cal que reforcem és el concepte identitari europeu i oc-
cidental i no ens barallem en qüestions semàntiques 
de pertinença a tal o qual localisme identitari. 

Els darrers esdeveniments de la monarquia militar es-
panyola no els he pogut pas passar per alt com acostu-
mo a fer amb tot allò que protagonitzen titelles i ninots 
que practiquen activitats que, si no ho són, freguen el 
delicte. Poc amant sóc de perdre el temps amb el que 
es cou a qualsevol estat del món sabent com sabem les 
limitacions d’intervenir en afers interns. Sí que m’atrau 
més què fa i deixa de fer la Generalitat de Catalunya; 
òrgan primer d’estat quina singularitat rau en ser una 
institució quins orígens ens remunten a una edat mitja-
na d’on cap altra nació de la península ibèrica ha estat 
capaç de fer arribar a l’actualitat organisme semblant, 
ni imaginat ni somniat. D’inici assembleari en General 
Cort -una mena d’ANC- la trobem plenament conso-
lidada ja l’any 1359. És el Casal, el bé comú, aquest 
sí que ens afecta representa i procura. El que passa, 
doncs, a terres forasteres de pandereta i bandereta 
m’interessa el just per estar al dia. Cert que en l’anòmal 
cas espanyol  més que interès és estar amatent, aler-
ta, pel què puguin tornar-nos a fer. De ponent només 
n’esperem lleis d’imposar llengua, de sotmetre a espoli 
tributari, insult i amenaça. Formes que ens remeten a 
temps de pirates bàrbars i rates: és la millor herència 
junt amb la tortura animal i violència de gènere que les 
elits de guerra han transportat al món actual.
El seu gran cobrador de comissions, l’abdicat Joan 
Carles, l’home que va ser designat com a successor 
del règim anterior pel colpista Francesc Franco, ha ple-
gat per deixar pas al seu cadell, al fill mascle. En Felip. 

MANEL RAMONEDA

Ninot-xo
Encara que no ens ho diuen, ensinistrat com el seu 
pare, amb les crosses lleials a la doctrina i valors fran-
quistes. Un franquisme que és el nom amb que conei-
xem el feixisme espanyol, edulcorat a corre-cuita quan 
veieren cremar les barbes dels seus bons amics Hitler 
i Mussolini. Però l’arrel criminal per molt empelt que hi 
fem no deixa de ser la que és, ni vestit ni corbata, ni 
joia ni medalla, ni llenceria de meuca fina. D’ençà el 
1978 en què van segrestar novament la legalitat de-
mocràtica amb una Constitució redactada sota tutela 
militar, només cal estar al cas que mai han retirat les 
condecoracions als sediciosos de taverna i caserna 
atorgades entre 1936 i 1975, ni s’han anul·lat sentèn-
cies magnicides i assassines fetes durant aquell llarg 
període, intel·lectualment pla. Encara avui en edificis 
militars espanyols s’hi han observat els regals entre els 
delinqüents colpistes i els seus homòlegs esvàstics, 
aquells que més que coure pa, al forn hi coïen carn.
I per curiositat vaig escoltar les paraules primeres del 
rei Felip. L’home ens parlà del regne que descrivia com 
una nació unida i mil·lenària. Unida i mil·lenària? O ens 
pren per tòtils i imbècils o bé menteix descaradament. 
Tot i que puc entendre en ell escassetat d’estudi, defor-
mació cultural o distorsió cognitiva. Sigui el que sigui és 
deplorable per a un estadista no saber comptar. I sen-
se dir-nos Felip ni Felipet -ni tenir avantpassat tronat 
com el seu parent que fa 300 anys a terres ocupades 
feia socarrar viles senceres netejant bestiar i habitants 
o si sobrevivent sotmesos a robatori impositiu- per sim-
ple operació matemàtica restar mil anys a l’any 2014 

el resultat ens remet a l’any 1014. I tots sabem, o hau-
ríem de saber -la comunitat universitària i científica in-
ternacional ho té claríssim-  com estava composada 
política i territorialment la península ibèrica al segle XI. 
L’autoritat comtal ja hi era, és clar. I n’hi havia uns altres 
que també. Que sí, que sí, els àrabs, que portaven ja 
tres segles establerts a gran part de la terra de conills 
quan no era ni remotament castellana. De quan els se-
nyors dels castells de conquesta tot just començaven a 
nàixer i encara les gents d’oc i comtals no els hi havíem 
posat ni el nom de castellans. En canvi avui la casta 
tot ho emmarca en la línia de l’invent d’un regne basat 
en la tergiversació i apropiació, institucionalitzat per la 
família funcionariomilitar d’obsessió monolingüe quina 
afectació secular en el rendiment escolar n’hipoteca el 
creixement neuronal. Es fa difícil creure’s que el sisè 
Felip de Castella, en línia successòria amb el malig-
ne Felip V, no sàpiga que el seu parent al segle XVIII 
signava tota la documentació oficial i personal només 
com a rei de Castella, i ho feia, fa tan sols 303 anys 
-que no són mil, home!- quan s’adreçava a les acaba-
lles del 1711 en francès al seu avi Lluís XIV. Potser els 
més llestos de la corona traduirien Royaume de Casti-
lle per Reino de España.   
Comença bé doncs el noi, mentir li farà créixer el nas 
com al Pinotxo. I és que això de somniar i delir ser 
senyor de la nació verdadera, la que menja sopa de 
galets lletres i pistons i redacta llibres d’amor herbes 
i coch ho voldria qualsevol rei de soca, de soca-rel. El 
rei Ninot-xo, també.

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

finquesargent@msn.com

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

  
publianoiadisseny@gmail.com
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L’European Balloon Festival va 
arrencar ahir al matí amb una 
cinquantena de globus d’arreu 
del món. Tal i com ja s’ha fet 
a les edicions anteriors, a més 
dels vols de globus que es fa-
ran cada matí i cada vespre, 
el Festival comptarà amb l’en-
cesa nocturna de globus Night 
Glow Piromusical diumenge a 
la nit, una Fun Zone al costat 
del camp de vol que aquest 
any duplica les activitats infan-
tils i tindrà xutòmetres, sumo, 
rocòdroms, castells inflables, 
zorball, rugbi, jumping i taller 
de malabars. 
El Night Glow anirà seguit 
pel concert inaugural del fes-
tival d’estiu Anòlia a càrrec 
del grup Txarango. A més de 
les activitats que tindran lloc 
al camp de vol de l’Avinguda 
Catalunya, fins demà dissabte 
hi haurà iglús de vent repartits 
per tota la ciutat amb activitats 
diverses.
La competició esportiva de 
l’European Balloon Festival 
(EBF), que enguany arriba a la 
18a. edició, ja s’ha consolidat 
com un certamen de referèn-
cia a nivell europeu, una cita 
ineludible per als pilots i una 
festa molt esperada per a les 

L’European Balloon Festival espera la visita de 25.000 
persones, amb la presència de globus de tot el món 

més de 25.000 persones que 
participen anualment en el 
Festival. 

Més presència 
internacional
L’EBF té més presència 
d’equips internacionals que 
mai. La inscripció a darrera 
hora d’un equip de Finlàndia 
confirma l’interès que el festi-
val igualadí ha suscitat entre 
els pilots de globus de diver-
sos països d’arreu del món.
Entre la cinquantena de glo-
bus que volen destaquen un 
equip de Taiwan, que ha vin-
gut 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 

Igualada
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Night Glow, una de les activitats més esperades.

Recepció oficial als pilots, a l’Ajuntament, dimecres al vespre. Foto: Joan Guasch.

aplegarà diversos globus amb 
cistella adaptada que perme-
tran accedir-hi en cadira de 
rodes. 

Ahir, primera jornada amb 
mitjans de tot el país
Ahir al matí es va enlairar el 
primer vol de l’European Ba-
lloon Festival, un vol accessi-

ble per a persones amb mobi-
litat reduïda. El pilot de motos 
Isidre Esteve, que ha volat 
en globus per primera vega-
da a la seva vida, va agrair a 
l’organització de l’European 
Balloon Festival la possibilitat 
de volar i va qualificar l’experi-
ència de molt positiva. També 
hi van participat en aquest vol 

tres beneficiaris de la Funda-
ció Privada Àuria d’Igualada i 
la presidenta de l’Associació 
Esclerosi Múltiple de la ciutat, 
Dolors Canal.
El primer vol va comptar amb 
una quarantena de globus 
d’arreu del món. Hi destaquen 
els participants de Taiwan, Tu-
nísia, Turquia, Finlàndia, Ho-
landa, França, Mònica, Suïssa 
o Anglaterra, que fan que la 
divuitena edició de l’European 
Balloon Festival sigui la més 
internacional. Òbviament, el 
certamen també compta amb 
nombrosos pilots catalans i de 
l’Estat espanyol. 
Aquest primer vol també va 
comptar amb una trentena de 
periodistes acreditats de di-
versos mitjans de comunica-
ció d’arreu de l’Estat i d’àmbit 
internacional, fet que confir-
ma, un any més, l’interès que 
el festival desperta arreu. 
Malgrat el vent d’ahir al matí, 
els globus es van poder enlai-
rar i fer un vol curt i no gaire 
alt en el qual es van disputar 
dues proves: la meta del jutge 
i la llebre. La primera prova, 
consistent en llançar un testi-
moni el més a prop possible 
d’una diana, la va guanyar Ma-
ties Díez, pilot de Camins de 
Vent que es va acostar a 135 
metres, el segon va ser el pilot 
de Petromiralles, Miquel Mes-
segué (145 metres) i el tercer, 
Toni Colom de Vol de Coloms 
(200 metres). La segona pro-
va –la llebre- consistent a 
seguir el globus que s’enlaira 
primer i aterrar el més a prop 
possible, la va guanyar Miquel 
Messegué (Petromiralles) que 
va aterrar a 90 metres.  

Dr. Joan Vidal
Neurodesenvolupament infantil

 
Anna Roldán Bornez

Psiquiatria
 

Carme Carbonell
Psicologia clínica

 
Helga Gabarró

Psicologia Familiar i de Parella
 

Mariona Berini
Psicologia infantil

 
Assumpció Linares

Logopèdia

SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 

8 passatgers
facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com
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El pilot de motos Isidre Esteve, ahir al matí al camp de vol d’Igualada.
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La Fundació Privada Àuria 
(FAP) participa activament a 
l’European Balloon Festival.  
Enguany, el festival se centra 
a difondre l’accessibilitat al 
món dels globus. Per aquest 
motiu, diversos globus amb 
cistella adaptada, que per-
meten accedir-hi amb cadira 
de rodes, s’enlairaran en el 
vol inaugural. El motociclista 
Isidre Esteve, afectat per una 
lesió medul·lar, apadrinarà 
aquest tret de sortida, on tam-
bé hi serà la FAP. Persones 
amb discapacitat vinculades 
a la  Fundació Privada Àuria 
hi prendran part; una manera 
d’augmentar les activitats de 
lleure adreçades a persones 
amb discapacitat.  

L’iglú del Centre Josep Or-
gué a la Plaça de Cal Font 
Acompanyant l’estesa dels 
Iglús de Vent, l’iglú del Centre 
Josep Orgué, de la Fundació 
Privada Àuria, que serà pre-
sent a la plaça de Cal Font, 
fins avui divendres 11 a la tar-
da. 

Moltes activitats culturals als iglús de vent i al camp de vol,  
tot esperant el Night Glow de demà i el concert de Txarango

Allí, a banda d’obsequiar amb 
globus tots els visitants infan-
tils, es podrà recollir informa-
ció sobre el servei i realitzar 
activitats vinculades a l’acces-
sibilitat universal com jocs de 
comprensió fàcil o demostra-
ció de recursos avui ja univer-
sals, pensats inicialment per 
a públic amb discapacitat. El 
Centre Josep Orgué perse-
gueix la implicació de totes les 
administracions per la defensa 
d’un disseny fàcil per a tothom 
que faci accessible l’entorn 
per a tothom. 
Aquesta és la primera vegada 
que la FAP s’involucra en el 
programa de l’European Ba-
lloon Festival, una de les cites 
més internacionals i multitudi-
nàries que tenen lloc a la nos-
tra ciutat. Des de la Fundació 
Privada Àuria agraïm a l’orga-
nització del Festival l’oportuni-
tat de ser-hi presents i confiem 
que sigui l’inici d’una relació 
continuada que ens permeti 
vincular-nos-hi en les prope-
res edicions amb molta més 
presència i noves propostes.   
 

La Fundació Privada Àuria 
participa a l’EBF

REDACCIÓ / LA VEU

L’European Balloon Festival 
té preparades força activi-
tats culturals i d’oci per avui i 
demà, tot esperant el clàssic 
Night Glow de dissabte a la nit 
al camp de vol, i el posterior 
concert de Txarango, un dels 
grups de moda de la música 
en català.
Les activitats de l’EBF van co-
mençar dimarts, amb la pro-
jecció de peŀlícules de Harold 
Lloyd en l’iglú de vent instaŀlat 
a l’Ateneu. Ahir dijous van con-
tinuar les activitats, com una 
classe de zumba, a l’auditori 
de l’Ateneu Igualadí; un es-
pectacle de màgia i percussió 
corporal Percu-pête, a càrrec 
de Quique Cuadros, a l’Espai 
Cívic Centre; un taller d’ac-
cessibilitat universal a l’Iglú 
del Centre Josep Orgué  amb 
taller, a la plaça de Cal Font; 
el menú de pirates a càrrec 
d’Anna Garcia, a l’iglú de vent 
a la sala infantil a la Biblioteca 
Central; un concert de Sons 
exquisits, amb Albert Gàmez, 
a l’Espai Cívic Centre; un iglú 
de vent al Rec i a la plaça Dr. 
Mercader... Al vespre, tancada 
ja la nostra edició, era pre-
vist que a la plaça de la Creu, 
unes “cosidores” fabriquessin 
“in situ” i venessin bosses fe-
tes amb teles de globus, tot 
assistint també a un taller de 
frisbees en un iglú, impartit per 
alumnes de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps... També 
va haver-hi temps per la mú-
sica, amb Dixie, amb Doctor 
Jazz Friends tocant pels car-
rers del centre. Avui i demà 
també hi ha previstes moltes 
activitats.
Divendres 11 de juliol
7,30 h Vol de competició, al 
camp de vol
11.00 h. Concert en un iglú de 
vent, per a la gent gran. A càr-

rec de les Pinyols, cançó-folk 
catalana. A l’Escorxador (c. 
Prat de la Riba, 47)
17.00 h Iglú del Centre Josep 
Orgué  amb taller d’accessi-
bilitat universal. A la plaça de 
Cal Font
18.00 h. Concert de la coral @
cor, dirigida per Josep Miquel 
Mindan en un iglú de vent. 
A la basílica de Santa Maria 
d’Igualada
18.30 h. Menú de pirates a 
càrrec d’Anna Garcia. Contes 
per a nens i nenes a partir de 
4 anys, en un iglú de vent a 
la sala infantil a la Biblioteca 
Central d’Igualada (pl. de Cal 
Font). Ho organitza: IMC – Bi-
blioteca central
18.30 h. Espectacle Atrapa-
sons a càrrec de Xavi Lozano. 
Fer música amb instruments 
d’allò més quotidians. A l’Es-
pai Cívic Centre (C. Trinitat, 
12)
19.00 h. Iglú de vent al Ro-
còdrom Ingravita (c. Sebastià 
Artés, 29)
19.00 h. Sessió de meditació 
en un iglú de vent, acompa-
nyada de sons musicals. Im-
partida per Imma Vila i Joan 
Clemente. A l’auditori de l’Ate-
neu Igualadí (c. St. Pau, 12). 
Organitza Ateneu Igualadí

20.00 h. Vol de competició, al 
camp de vol
21.00 h. Taller de frisbees en 
un iglú de vent, impartit per 
alumnes de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps. Al parc 
del Garcia Fossas 
21.00 h. Tria la teva aventura. 
“Cosidores” que fabricaran i 
vendran bosses fetes amb 
teles de globus. A la plaça de 
l’Ajuntament
22.00 h. Iglú de vent i batuca-
da a càrrec de Batinkat a la 
plaça de Cal Font. 
22.30 h. Iglú de vent i assaig 
dels Moixiganguers. A la plaça 
de l’Ajuntament
Dissabte 12 de juliol
7.30 h Vol de competició, al 
camp de vol
11.00 h Iglú de vent i exhibició 
d’slackline al rocòdrom Ingra-
vita (c. Sebastià Artés, 29)
11.00 h. Taller de bombolles 
dins d’un iglú de vent. Al Mer-
cat de la Masuca.
11.00 h. Actuació de la Coral 
Exaudio en un iglú de vent. 
A la basílica de Santa Maria 
d’Igualada
12.00 h. Tria la teva aventura. 
“Cosidores” que fabricaran i 
vendran bosses fetes amb 
teles de globus. A la plaça de 
l’Ajuntament

16.00 h. Actuació de la coral 
Gatzara, en un iglú de vent. 
A l’Escorxador (c. Prat de la 
Riba, 47)
17.00 h. Actuació de la coral 
Els Verdums en un iglú de 

Activitat en un dels iglús de vent. Foto: Marc Vila.

vent. A l’Auditori de l’Ateneu 
Igualadí (c. St. Pau, 12)
18.00 h. Activitat infantil a la 
Fun Zone del camp de vol: ro-
còdrom, zorball, inflable rugbi, 
xutòmetre, jumping, taller de 
malabars, etc.
19.00 h. Sorteig de vols del 
Club Súper 3 i entrega de pre-
mis del concurs de dibuix, al 
camp de vol
20:00 h. Vol de competició, al 
camp de vol
22.30 h. Gala de lliurament de 
premis, al camp de vol.
23.00 h. Night Glow i piromu-
sical a càrrec de la pirotècnia 
Igual. Al camp de vol.
23.30 h. Concert amb els 
grups Germà Negre i Txaran-
go, al camp de vol.
Diumenge 13 de juliol
7,30 h Vol final.
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ARGENÇOLA
AJUNTAMENT  
Associació Cultural el Trill
ADF
Quadrilla de l’hort
BELLPRAT
AJUNTAMENT  
EL BRUC
AJUNTAMENT
CABRERA D’ANOIA
AJUNTAMENT
CALAF
AJUNTAMENT
AMPA Escola Alta Segarra
AMPA IES A. de Riquer
AMPA Llar d’Infants la Boireta
Fundació privada Casal
Esplai de la Gent Gran
Geganters i grallers de Calaf
Agrupament Escolta i Guia Ale-
xandre de Riquer
Associació de Veïns La Pineda 
Cor Trinvant
Family Gospel
El Polvorí. (Associació de Dina-
mització Pedagògica i Cultural)
COMTCASE (Comissió Orga-
nitzadora de Música Tradicio-
nal de Calaf i Alta Segarra)
Xarxa Calaf (Associació per a 
la promoció de l’espectacle in-
fantil i juvenil de Calaf)
Coral Ressons
ARCA (Associació Recreativa 
Cultural Dones de Calaf)
Penya Barcelonista de Calaf 
Club d’Escacs Calaf
Reagrupament independentis-
ta coordinadora de l’Alta Se-
garra
CALONGE DE SEGARRA
AJUNTAMENT
CAPELLADES
AJUNTAMENT 
Amics del R&R i una mica de 
pop
Ass. Cor Xàldiga Capellades
Ass. Cultural La MIRANDA
Ass. d’Esports de Muntanya  
Ass. de Pensionistes i Jubilats
Bombers Voluntaris
Capellades Comerç
Capellades Hoquei Club
Capgrossos de Capellades
Càritas Parroquial

Entitats adherides al Pacte Comarcal pel Dret a Decidir
Cinefòrum Josep Romanyà 
Montcada
Club d’Escacs Capellades
Club Futbol Sala Femení Kp 
Gent
Colla Gegantera de Capellades
Comissió Cavalcada de Reis
Coral Noves Veus
DIGICAPE
ENDAVANT
Esbart Dansot
Gegantets de Capellades
Grup de Puntaires
Grup per al Tercer Món
Grup Teatral de Capellades
La Xarxa d’Espectacles
Museu Molí Paperer
Paper de Música
Parròquia de Santa Maria
Societat La Lliga
Tennis Taula
Unió Esportiva Capellades
Dimonis de Capellades
AMPA Marquès de la Pobla
CARME
AJUNTAMENT 
Penya Blaugrana de Carme
Ass.Esportiva Carme 8 Pool
Ass.Ecològica de Carme
AMPA Escola Serra de Coll-
Bas de Carme
Club Esportiu de Carme
Consell Pastoral de St. Martí
Centre Recreatiu i Cultural 
Associació juvenil Terra Roja 
Esplai espiadimonis. Recer-
ques i activitats culturals
Campaner’s country
Grup de volei
Grup teatral set vetes
Góspel de Carme
Cor de caramelles de Carme
CAST. DE RIUBREGÓS
AJUNTAMENT  
CASTELLOLÍ
AJUNTAMENT  
La Fal·lera, colla gegantera
L’informatiu de Castellolí
El 6quet, Ass. sócio-cultural
COPONS
AJUNTAMENT 
HOSTALETS DE PIEROLA
AJUNTAMENT  
Associació Cultural CUCA
Entitat ARC Juvenil
ERC d’Hostalets
IGUALADA
AJUNTAMENT
Associació de Bombers 
Penya Blaugrana Igualada
Grup de Lleure La Clau
Agrupació Sardanista d’Ig.
Coral Juvenil Xalest

Agrupació Folklòrica Ig.
Centre d’Estudis Comarcals
Jove Cambra d’Igualada 
Colla gegantera Bisbalet 
Associació Juvenil de Percus-
sió els Protons
Antic Gremi de Traginers
Coral Infantil Els Verdums
Grallers d’Igualada
CERCA Grup de Recerca en 
Ciències Socials
Igualada Hoquei Club
Associació disseny = igualada
“Els voladors” Trabucaires 
d’Igualada
Unió Joventut Jorbenca
Associació de Gent Gran
Associació Esportiva Hoquei 
Línia Igualada
Coral Infantil Gatzara
Associació d’Amics de la Car-
peta Verda
La Teixidora, Casal Indepen-
dentista d’Igualada
Ass. Casino Foment
Coral Mixta d’Igualada
Ball de Sant Miquel i els Dia-
bles d’Igualada
Club de Bitlles d’Igualada
C.N. Igualada
Moto Club Igualada
Unió Ciclista Igualadina
Flama del Canigó d’Igualada
Amics del Rec
Unicoop Cult.-Teatre l’Aurora
Gralla Manufactures Teatrals
Motoclub Montbui
Agrupació Veterans Futbolistes
C.F. Igualada
Moixiganguers d’Igualada
Grup Teatre Esbart Igualadí
Coral Mig To
Bitrac Dansa
Estudi Ballet Monts. Andrés
Club Atlètic Igualada
Associació Cultural Dessota – 
Portadors de la Imatgeria Fes-
tiva d’Igualada (ACPIFI)
Paranoia Accions
El cau
Ball de pastorets
Federació de se
Revista d’Igualada
Tocats pel jazz
TIC Anoia
JORBA
AJUNTAMENT 
Agrupació de Defensa Forestal
LA LLACUNA
AJUNTAMENT 
Ball de Diables de La Llacuna
Bombers Voluntaris
Centre Excursionista

Colla del Drac Draqui-Foguero
Comissió de reis
Gegants de La Llacuna
GRILL (Grup Rural Indepen-
dentista Llacunenc)
Grup de Puntaires
Coral La Cuitora
Grup de Teatre de La Llacuna
MASQUEFA
AJUNTAMENT
Colla de Genganters i Grallers
Diables de Masquefa
Colla de Ball de Bastons 
Societat R. i Cultural L’Alzinar
Centre d’Esplai Giravolt
MONTMANEU
AJUNTAMENT  
ÒDENA
AJUNTAMENT  
Ass. de veïns de l’Espelt
Associació d’amics de la cerve-
sa “La Bromera”
ORPÍ
AJUNTAMENT 
Orpí. Gresca, plat fondo i porró 
de vi
PIERA
AJUNTAMENT 
LA POBLA DE CLARAMUNT
AJUNTAMENT
Associació de puntaires
Associació cultural La Llobreia
Coral la Lira
CF la Pobla
Ass. de veïns Cases Noves
Ass. juvenil Cal 18
Ass. juvenil Barrufet Roig
Ass. de caçadors
ELS PRATS DE REI
AJUNTAMENT  
Agrupació Cultural i Recreativa 
Sigarra 
AMPA M. de Déu del Portal
ADF dels Prats de Rei
Associació per al Desenvolu-
pament de l’Alta Anoia
PUJALT
AJUNTAMENT 
RUBIÓ
AJUNTAMENT  
SANT MARTÍ DE TOUS
AJUNTAMENT  
SANT M. DE SESGUEIOLES
AJUNTAMENT  
SANT PERE SALLAVINERA
AJUNTAMENT  
Nits Culturals de Sant Pere Sa-
llavinera
STA. M. DE MONTBUI
Ateneu Cultural i Recreatiu
Agrupació defensa forestal 
(ADF) Montbui
Club hípica la Tossa  

Club de Futbol Montbui
Penya Blaugrana Montbui
Grup de drac i diables 
Ass. Alejandro Mancha y Beri-
ce Mancha
Ass. Veïns la Margarida  
AMPA Institut Montbui
Comissió Correllengua
Fundació la Tossa
Grup de teatre Montbui  
STA. M. DE MIRALLES
AJUNTAMENT  
LA TORRE DE CLARAMUNT
AJUNTAMENT 
VALLBONA
AJUNTAMENT  
Falcons de Vallbona d’Anoia
Associació de Gent Gran  
A.D.F. Vallbona d’Anoia
Grup de Diables de Vallbona
C.F. Vallbona d’Anoia
Ampa Josep Masclans
Camí Ral
Cau
Club Ciclista
Penya Blaugrana 
Tabalers
Vallbona Solidaria
VECIANA
AJUNTAMENT 
VILANOVA DEL CAMÍ
AJUNTAMENT  
Club Esportiu Anoia
Club Futbol Vilanova
ENS/ENTITATS/REPRESEN-
TANTS COMARCALS
Associació Súmate
Òmnium Cultural Anoia
AENA Associació per a l’Estudi 
de la Natura de l’Anoia
Unió Empresarial de l’Anoia
Amics de la Ratafia de l’Anoia
Amics dels Cavalls de l’Anoia
Grup de Mestres de l’Anoia
Parkinson Anoia
Club Excursionista UecAnoia
Associació pel Medi Ambient
AUGA, Aula d’Extensió Univer-
sitària per a la Gent Gran
Endavant Anoia
Unió Intercomarcal de CCOO
UGT
Sindicat USTEC- STE
Diputades al Parlament: Maria 
Senserrich (CiU), Alba Vergés 
(ERC). Jordi Calpe (president 
d’ERC Anoia), Eusebi Alonso 
(coordinador ICV Anoia), Albert 
Llatge (coordinador EUiA  Ano-
ia), Xavier Figueras (secretari 
d’organització i comunicació 
PSC Anoia), Aleix Auber (presi-
dent CUP Anoia).  

REDACCIÓ / LA VEU

Tal i com vàrem anunciar la 
setmana passada, aquesta és 
la relació provisional d’entitats 
adherides al Pacte Comarcal 
pel Dret a Decidir.

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00   -   Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

Sopars a la terrassa
totes les nits d’estiu
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A principis de l’any vinent -fe-
brer o març- l’antic Escorxador 
acollirà una fira inèdita a Ca-
talunya, un certamen que pre-
tén acollir les empreses que 
produeixen peces tèxtils aquí. 
D’alguna manera, la nova fira, 
que portarà per nom BSTIM 
(les sigles en anglès de Best 
Solutions in Textile Manufactu-
ring Fair, fira de les millors so-
lucions en manufactura tèxtil), 
vol ser “la fira dels tallers”, un 
model econòmic de petita em-
presa de llarga tradició a casa 
nostra i que ara, dins de les 
limitacions dels nous temps, 
sembla revifar. Hi ha feina, i la 
millor manera que no s’escapi 
és controlar el mercat tan com 
sigui possible. D’aquí la volun-
tat d’acollir almenys un 10% 
de les 400 empreses que hi 
ha a Catalunya dedicades a la 
manufactura tèxtil, de manera 
que els potencials clients tin-
guin on triar i remenar. El que 
fa pocs anys només feien els 
indis o els xinesos, ara co-
mença a tornar. 
La fira es va presentar dime-
cres a l’Ajuntament amb la 
presència de la tinent d’alcalde 
de Dinamització Econòmica, 
Àngels Chacón; el president 
de Fagepi, Joan Gabarró; el 
gerent de Fitex, David Garcia; 
i el president de Fira d’Iguala-
da, Joan Domènech.
Chacón explicava que “la 
nostra voluntat és convertir la 

David Garcia, Joan Gabarró, Àngels Chacón i Joan Domènech, en roda de premsa.

En 15 anys les grans 
marques només 
produïen a Xina, 
l’Índia i països del 
Magreb... Ara es 
torna a valorar la 
feina feta aquí, però 
res serà com abans

Igualada acollirà el 2015 la fira BSTIM, per donar sortida 
a les petites empreses tèxtils que produeixen aquí

Cap de setmana de festes als carrers 
Sta. Caterina, Carme i Travessies
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest cap de setmana se ce-
lebren les festes dels carrers 
Santa  Caterina, Carme i Tra-
vessies. El programa d’actes 
és el següent:
Divendres, 11 de juliol
20.00. A la placeta de Sta. 
Caterina, pregó espectacle a 
càrrec del Grup Mal Llamp, 
que enguany fa 25 anys. No-
menament del banderer 2014. 
Correfoc. 
22.00. Al mateix lloc, Sardina-
da Popular. Venda anticipada 
de tiquets a 5€. Enguany utilit-
zaran vaixella biodegradable, 
gentilesa de Mure i Bitok, tam-
bé en el dinar de diumenge. 
Després ball de vetlla, a càr-
rec de l’orquestra Doble Perfil. 
Durant la mitja part del ball es 
farà el sorteig de la panera, els 
números de la qual s’hauran 
venut durant la primera part. A 
la segona, es farà el tradicio-
nal ball del fanalet.
Dissabte, 12 de juliol
Durant tot el dia, es podrà fer 
donació de sang a la plaça de 
Cal Font, des de les 10 del 
matí fins a les 9 del vespre.
10.00. El barri de Sta. Ca-
terina: Eixample d’Igualada. 
Aquesta serà la Passejada, 
que ens oferirà Jaume Farrés 
Vidal, veí i conegut cisteller de 
la ciutat. Sortida de la placeta 

Sta. Caterina.
17.00. A la plaça de l’Isabela, 
Taller de Tabals. Vine amb els 
tabals a assajar ritmes i tots 
aquells nens que ho vulguin 
l’endemà podran participar a 
les matines. Berenar popular 
per a la canalla.
Cercavila amb els capgrossos 
Carme i Caterina, de la Colla 
Gegantera del Bisbalet, cap a 
la plaça Cal Font.
18.00. A Cal Font, “contes de-
sexplicats”, a càrrec de Vivim 
del Cuentu. 
19.00. Espectacle infantil, a 
càrrec de Deparranda, amb 
l’espectacle “Queviures”. 
Diumenge, 13 de juliol
9.00. Diana que recorrerà els 
carrers del barri. Els nens i ne-
nes que hauran preparat el dia 
abans el repertori, estan con-
vidats a venir amb el seu tabal. 
Inici a la placeta Sta. Caterina. 
Els cònsols d’enguany faran 
ofrenes florals a Sta. Caterina 
i la Verge del Carme.
11.30. Es formarà una comiti-
va que es dirigirà a l’església 
de Sta. Maria, amb el drac Mal 
Llamp, el gegant Bisbalet i la 
geganta Cinta, acompanyats 
pels músics de la Colla Ge-
gantera del Bisbalet, la farola, 
els cònsols, la bandera, les 
patrones del barri: Santa Ca-
terina de Siena i la Verge del 

Carme, i el veïnat.
12.00. Solemne Ofici, a Sta. 
Maria, oficiat per Mn. Massa-
na, amb la participació en els 
cants de Florenci Oliva. Tam-
bé s’ofrenarà el Ball del Bisba-
let a l’interior de la basílica. 
14.30. A la placeta de Sta. Ca-
terina, s’oferirà un pica-pica i 
el soldat. Al carrer del Carme, 
dinar de veïns. És obligatòria 
la compra anticipada del tiquet 
a 10€ en els dies assenyalats. 
Al carrer del Carme es podran 
fer partides de dòmino, cartes 
i parxís.
18.00. A la placeta de Sta. Ca-
terina, taller de decoració de 
galetes a càrrec de Mi Dulce 
Paco.
19.00. En el mateix lloc, tra-
dicionals Havaneres amb 
La Bella Lola. En el descans 
s’oferirà rom cremat. Després, 
traca de fi de festa.
Dimecres, 16 de juliol
20.30. Al carrer del Carme, res 
del Rosari a la capella amb la 
imatge de la Verge del Carme, 
amb la participació de Floren-
ci Oliva. Després, els cònsols 
d’enguany (Elisabet Feced 
Riba, Asunción Aguilar Ger-
mán, Sergi Roset Esteve, Car-
me Enrich Murt i Carles Saya-
vera Carbó) oferiran coca i 
cava als assistents. 

nova fira en un punt de refe-
rència dels professionals del 
sector, en un primer moment 
a nivell català i estatal, però 
arribant en fases posteriors a 
l’àmbit internacional”. 
Garcia afegia que “després de 
quinze anys en què les mar-
ques es van fixar només en 
el continent asiàtic, ara tornen 
a valorar els productors eu-
ropeus i catalans i, per això, 
el que volem és posar al seu 
abast un escenari on puguin 
trobar tota la nostra oferta de 
manera senzilla i unificada”.  
Ara bé, els temps han canviat, 
els ritmes i les demandes de 
les empreses són diferents. 
Tot plegat també té a veure 
amb la decisió de la Unió Eu-
ropea de que, el 2020, el 20% 
del PIB europeu estigui basat 
en la indústria. Els europeus 
van apostar pel sector Ser-
veis, la indústria es va enfons-
ar en països com Espanya 
i d’altres... i ara han vist que 
la decisió va ser un error. Ara 
cal reindustrialitzar. Aquí és on 
“cal aprofitar l’experiència que 

tenim aquí, perquè els grans 
productors tornen a valorar la 
qualitat del bon producte que 
sempre s’ha fet a Catalunya”. 
Alguna cosa d’això ja s’ha vist 
en fires recents com Premiè-
re Vision a París o Pitti Filati 
a Florència. En aquesta última 
hi va ser el president de Fira 
d’Igualada per comprovar in 
situ les possibilitats de fer un 
certamen a la nostra ciutat. 

Domènech explicava que “la 
voluntat és reaccionar davant 
una demanda que actualment 
existeix i no té la resposta 
adequada i, per això, creiem 
que BSTIM pot arrencar amb 
una xifra d’expositors que pot 
oscil·lar entre els quaranta i 
els cinquanta”, aproximada-
ment un 10% del volum total 
d’empreses tèxtils del país. “Si 
són més i no ho podem fer a 

l’Escorxador, millor”, deia Do-
mènech. 
A Fagepi es respira, tot i la 
lògica prudència, un cert op-
timisme. Gabarró explicava 
que, el passat mes de maig, 
s’havia observat un increment 
del 3% en vendes respecte 
l’any anterior a les empreses 
tèxtils catalanes. “Notem que 
hi ha bones vibracions, tornen 
les fires cap a Barcelona, s’es-
tà convertint en un pol d’atrac-
ció, i les marques necessiten 
gent que fabriqui”. A primers 
d’aquest any es va detectar 
a les empreses d’aquí -bàsi-
cament a la Conca d’Òdena- 
un increment de comandes 
de 76.000 peces i de més de 
mig milió d’euros de facturació 
durant el segon semestre de 
2013. 
La capacitat productiva de les 
empreses de l’Anoia és de 
400.000 peces anuals. Avui, 
hi treballen 2.500 persones en 
145 empreses, i facturen 320 
milions d’euros a l’any.
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Les Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(JERC) celebren enguany la 
19na edició de l’Acampada 
Jove, el festival político-musi-
cal del jovent dels Països Ca-
talans, durant els dies 17, 18 i 
19 de juliol a Montblanc.
L’Acampada Jove és el fes-
tival musical més important 
dels Països Catalans i any 
rere any combrega més joves 
d’arreu, batent records d’as-
sistència. En la 18na edició hi 
van anar més de 26.000 per-

Sita Murt.

Escorpion, Punto Blanco i Sita Murt van 
participar al 080 Barcelona Fashion

Com a reacció a corruptes i 
depredadors, ha començat a 
cristal·litzar el malestar i la in-
dignació. Però les classes diri-
gents sembla que no se n’ado-
nen. Creuen que són immunes 
a la reacció popular. Pensen 
que els que es queixen són 
comparses que fan pudor de 
sofre. Estan convençuts que no 
els cal impulsar la regeneració 
que la societat demana, per-
què aquesta ‘xusma’ desorga-
nitzada no farà mai res sense 
algú que els guiï. Creuen que 
la democràcia que han muntat 
els donarà sempre una cober-
tura legal. Encara que els par-
tits clàssics perdin milions de 
vots. Diuen que són per factors 
diversos i no per culpa seva. 
Continuen pensant que no te-
nen res a qüestionar-se i que 
la culpa és dels mercats. Una 
justificació que equival a reco-
nèixer que l’Estat és impotent, 
la democràcia inservible i la 
classe política malgastadora i 
inútil. Innecessària. 
Davant la indignació popular 
creuen que no s’ha de fer res. 
No moure res. Pensen que així 
podran mantenir la seva hege-
monia. Perquè això és l’ordre. I 
els aldarulls i les situacions fora 
de control sempre han fet por a 
la majoria. El dilema està entre 
la llei, o el caos. I les reformes 
porten inexorablement a voler 
cremar-ho tot. I la ‘casta’, pa-
raula de moda, es queda com 
la crosta que sempre està al 
voltant del poder. La d’aquells 
que no han de patir per res més 
que conservar el que tenen. Els 
que diuen què, quan i com  fer 
les coses per sortir-se’n. Els 
que quan van mal dades diuen 
que no guanyen el mateix que 
abans. Els que sempre tenen 
una vida regalada. I quan patei-
xen pels diners, és per les ser-
ves inversions i no per portar el 
plat a taula. 
De nou la vella història de la 
dreta immobilista i reaccionària 
davant l’esquerra que reclama 
foc nou. Falta aquell reformis-
me que hauria de fer compatible 
canvi i continuïtat. La irritació i 
la indignació creix al adonar-se 
que l’austeritat no s’ha imposat 
a les classes privilegiades amb 
la mateixa radicalitat amb què 
s’ha imposat als altres. L’evi-
dència que uns pagaven la 

PERE PRAT

crisi mentre els altres la gesti-
onaven. I no hi haurà equilibri 
si no hi ha moral. I així arriben 
les dictadures. Siguin del capi-
tal, del proletariat, dels militars 
o del partit. D’aquelles que es 
vesteixen d’ètica i justícia soci-
al per amagar el seu compor-
tament injust, viciat i egoista. I 
s’acosta un tsunami que no es 
podrà contenir. 
No pot ser que uns pocs, que 
controlen els diners mundials 
moguin els fils i aconseguei-
xin avantatges que alguns en 
diuen visió. Com ha passat a 
USA amb els ferrocarrils. No 
anaven bé i Warren Buffett -un 
personatge que es queixa que 
paga menys impostos que la 
seva secretària- va decidir in-
vertir-hi. Ara el President Oba-
ma diu que no vol oleoductes 
per transportar petroli i s’hau-
rà de transportar en tren. Uns 
en diuen casualitats. Altres 
una cosa diferent. Hi ha una 
contradicció entre sort i poder. 
Entre ser altruista i un depre-
dador financer. D’aquells a qui 
no importa que les seves deci-
sions empobreixen els altres. 
Ni volen repartir el que tenen. 
Ni tan sols els excedents. Vo-
len seguir guanyant. Sols els 
compensa el poder. Han obli-
dat que l’avarícia és un vici, la 
usura un pecat i que l’amor als 
diners és roí. Han decidit que 
la brutícia és noble sols per ser 
rendible. Els mou l’avarícia, la 
usura i la desconfiança. Així fan 
“el seu món”. I la hipocresia, la 
mentida i la injustícia continuen 
instal·lades en el sistema. Per-
què segurament són les millors 
eines per mantenir el que cre-
uen eficàcia. 
El món no avançarà si no ho 
fa pels camins de la llibertat no 
egoista. On la fraternitat intenti 
donar les mateixes oportunitats 
a tots els humans. D’això se’n 
diuen paradisos. Però s’han 
d’edificar. I després defensar-
los. I ningú està per la feina, 
perquè encara estem en una 
societat gairebé feudal. La dels 
reis de cartró, nobles mandro-
sos, mercaders especuladors 
i prestadors usurers...Només 
han canviat els noms. Però els 
‘nobles’ volen continuar tenint 
dret de cuixa i de noblesa moral 
ben poca. 

Les classes dirigents

sones, tot i que es preveu que 
augmenti considerablement la 
xifra en aquesta nova edició. 
Al llarg de tres dies els joves 
gaudeixen de concerts, tallers, 
xerrades polítiques i d’un es-
pai de lluita i  d’amistat. 
Els amics de les Arts, Txa-
rango, La Gossa Sorda, la 
Raíz, Els Pets, Talco, Aspen-
cat, Oques Grasses, Brams, 
Juantxo Skalari & la Rude 
Band, Green Valley, Ebri Knig-
ht, Pirat’s Sound Sistema, Pe-
pet i Marieta, Itaca Band, Bo-
nobos, Cybee, Germà Negre, 

Projecte Mut, Obeses i Kaoba 
inundaran Montblanc durant el 
17, 18 i 19 de juliol.
En la darrera edició de l’Acam-
pada Jove, hi van assistir prop 
de 100 anoiencs. Les JERC 
Anoia ofereixen, en aquest 
any, servei de bus per aquells 
qui ho vulguin, que es pot re-
servar la plaça a la botiga “Po-
sa’l Disc” (Plaça del Rei núm. 
1, Igualada) on també es po-
den comprar els abonaments 
per a l’Acampada. Per a més 
informació, podeu visitar www.
acampadajove.cat

Bus a l’Acampada Jove de les JERC a Montblanc

REDACCIÓ / LA VEU

Les firmes igualadines Sita 
Murt, Escorpion i Punto Blan-
co van participar la setmana 
passada la 14a passareŀla 
080 Barcelona Fashion, que 
va registrar un total de 40.500 
visites, entre assistents a les 
desfilades, mitjans de comuni-
cació, bloggers, compradors i 
públic en general.
Pel que fa a la presència de 
mitjans de comunicació, s’han 
acreditat a la passareŀla mes 
de 730 periodistes, un cente-
nar d’àmbit internacional, de 
311 mitjans diferents, entre 
diaris, ràdios, televisions, re-
vistes o mitjans digitals, dels 
quals el 26% són de proce-
dència internacional. La web 
de l’event va registrar quasi 
trenta mil visites, la majoria 
procedent dels Estats Units, 
Mèxic i Brasil.
La participació de les xarxes 
socials ha obtingut increments 
molt significatius respecte a 
l’edició de juliol del 080, ha 
guanyat en un any 12.176 
seguidors i ara en té 29.450, 
amb un increment superior al 
41%; Twitter arriba als 17.454 
seguidors, un 27% més que 
l’any passat i Instagram torna 
a superar expectatives amb 
un augment del 72% respecte 
fa un any i es consolida com la 
xarxa social de moda per se-
guir el directe del 080 Barce-
lona Fashion. Ha aconseguit 
8.060 seguidors nous i ara en 
té 11.100.

Escorpion.

Punto Blanco.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Les tasques corresponents a 
la campanya anual d’asfaltat 
afronten aquesta setmana la 
seva recta final, després de 
deu dies de treball en diferents 
carrers d’Igualada. L’Ajunta-
ment de la ciutat ha invertit 
enguany 200.000 euros en la 
millora d’aquelles vies que re-
querien accions més urgents 
i que, pel mal estat del ferm, 
podien comportar molèsties i 
riscos per a conductors i via-
nants. 
El passat cap de setmana es 
van enllestir les actuacions a 
l’Avinguda Barcelona, entre la 
Carretera de Manresa i l’Avin-
guda Balmes, i també la cruï-
lla entre el carrer Capellades 
i la Carretera de Manresa, a 
tocar del Col·legi Monalco. 
Al llarg d’aquesta setmana, a 
més, es finalitzen els treballs 
als carrers de Piera, Bellprat 
i la Torre de Claramunt; al 
passatge Cornet i els carrers 
Virtut, Delícies i Pare Mariano; 
al tram de l’Avinguda Balmes 
que va de la plaça Castells al 
passeig Verdaguer i també a 

Nou asfaltat al xamfrà del carrer Capellades amb la carretera de Manresa.

Acaba l’asfaltat de diversos 
carrers de la ciutat

l’avinguda Pau Casals, entre 
el Passeig Verdaguer i el car-
rer Repòs. 
En el cas de l’eix format pels 
carrers de Galícia, la Dansa i 
el tram final d’Aurora, no no-
més s’ha renovat el ferm sinó 
que, en tractar-se de vies 
pròximes a Cal Font amb un 
important trànsit de vianants, 
s’hi implantarà senyalització 
especial limitant la velocitat 
a 20 km/h, reduint el trànsit 
d’automòbils exclusivament 
als residents i reforçant la pro-
hibició d’aturada o estaciona-
ment de tot tipus de vehicles. 
També s’han solucionat els 
flonjalls apareguts al pont que 

travessa el torrent de l’Espelt 
en direcció al Pla de la Massa, 
al carrer Lecco i a l’Avinguda 
Catalunya amb el carrer Co-
marca. 
Finalment, s’ha millorat el pa-
viment a la corba de l’Avingu-
da de Nostra Senyora de la 
Pietat que va des de la N-IIa 
cap al barri de Fàtima i s’ha ar-
ranjat l’esplanada del Cemen-
tiri Nou. L’únic retard al llarg 
d’aquests dies s’ha produït a 
causa de la pluja caiguda el 
passat dilluns, que ha fet en-
darrerir fins a final d’aquesta 
setmana les tasques de pintu-
ra viària en alguns d’aquests 
carrers.   

Detinguts tres colombians 
acusats de robatoris a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra de 
l’Anoia van imputar, l’11 de 
juny, dos homes i una dona, 
d’edats compreses entre els 
19 i els 29 anys, de nacio-
nalitat colombiana i veïns de 
Sant Feliu de Codines (Vallès 
Oriental), com a presumptes 
autors de dinou delictes de ro-
batori amb força. 
El passat 11 de març, els mos-
sos van detenir els tres impu-
tats per tres robatoris amb 
força a l’interior de domicilis a 
Igualada.  
L’endemà de la detenció, es va 
fer una entrada i perquisició al 
domicili dels detinguts. Durant 
l’escorcoll es van localitzar 
una gran quantitat d’objectes 
de dubtosa procedència com 

joies, rellotges, roba, aparells 
electrònics (càmeres, ordina-
dors, aparells de so, tauletes 
electròniques), els quals van 
quedar intervinguts per tal de 
comprovar el seu origen. 
Un dels detinguts va ingressar 
a presó el passat 14 de març 
i els altres dos detinguts van 
quedar en llibertat amb mesu-
res cautelars. 
La investigació va continuar 
ja que hi havia indicis que els 
presumptes autors podien ha-
ver comès més robatoris, i va 
permetre determinar que els 
objectes intervinguts es van 
sostreure en 19 robatoris amb 
força a l’interior de domicilis, 
comesos entre el setembre de 
2012 i el març de 2014, arreu 
del territori català.   

USDESITJA

2014
BONES
FESTES

FELIÇ ANY
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El setè debat-tertúlia DdD (Di-
marts de Diàlegs) va ser tes-
timoni d’una trobada inèdita 
aquest dimarts entre els dipu-
tats i exdiputats igualadins al 
Parlament de Catalunya. Tots 
ells van participar, juntament 
amb les intervencions del pú-
blic i de l’expert convidat, de 
la reflexió titulada “Què fan els 
diputats d’Igualada al Parla-
ment?” en una Sala de Socis 
plena amb prop d’un cententar 
d’assistents. Durant la sessió 
es va compartir debat amb 
el públic i entre ells mateixos 
sobre la seva tasca i organit-
zació del sistema polític i elec-
toral de Catalunya que és el 
que marca quin ha de ser el 
seu paper.
La introducció de l’acte va anar 
a càrrec del degà de la Facul-
tat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia de la UAB, el cate-

Quasi un centenar de persones van assistir al darrer Dimarts de Diàleg de la temporada.

Els militants del PSC de l’Anoia voten 
diumenge en procés de primàries

dràtic de Ciència Política Joan 
Botella qui, a través d’una en-
trevista amb el coordinador de 
DdD Jordi Cuadras, va fer un 
anàlisi de l’actual sistema ca-
talà posant especial atenció 
en que Catalunya encara no 
té una llei electoral pròpia, tot 
i els intents que hi ha hagut.  
Després es va passar la pa-
raula als exdiputats i diputats 
igualadins que han estat al 
Parlament i que van posar 
damunt de la taula com s’or-
ganitzen i quina és la seva 
feina: Marina Llansana, Antoni 
Dalmau, Ramon Tomàs, Alba 
Vergés i Pere Calbó (Maria 
Senserrich per maternitat i Ra-
mon Mir i Flora Sanabra per 
qüestions d’agenda, no hi van 
poder ser).    Amb la sessió de 
dimarts, DdD tanca el curs, 
i preveu tornar al setembre 
amb més debat i reflexió sobre 
temes que afecten Igualada.

Els diputats de l’Anoia, en el 
debat dels DdD de l’Ateneu

REDACCIÓ / LA VEU

Les renúncies dels Secreta-
ri General del PSOE, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, i del Primer 
Secretari del PSC, Pere Na-
varro, han suposat que tant 
PSC com PSOE hagin iniciat 
els processos de primàries.
El PSC-Anoia està participant 
activament d’aquests proces-
sos, que culminaran el pròxim 
diumenge 13 de juliol amb la 
votació per part de la militàn-
cia, amb 7 seus electorals re-
partides arreu de la comarca 
(Igualada, Santa Margarida de 
Montbui, Vilanova del Camí, 
Capellades, Masquefa, Piera i 
Cabrera d’Anoia).
Així, en el cas de les primà-
ries del PSOE es van recollir 
avals per part dels tres candi-
dats que han resultat (Pedro 
Sánchez, Eduardo Madina i 
JoseAntonio Pérez Tapias),i 
pel que fa a les primàries del 
PSC, també s’han recollit els 
avals pels diversos pre-candi-
dats que hi havia, dels quals 
només un, Miquel Iceta, ha 
recollit els suficients per es-
devenir candidat; amb tot, la 
votació per primer secretari 
es manté igual pel dia 13 a les 
diverses seus electorals cita-
des. Iceta va visitar dimarts al 
migdia la federació del PSC-
Anoia, amb un dinar entre mi-

litants i simpatitzants a Vilano-
va del Camí. 

Visita de la diputada 
Eva Granados
Eva Granados, diputada del 
PSC i portaveu de l’àmbit soci-
al al Parlament de Catalunya, 
va visitar el passat divendres 
Santa Margarida de Montbui, 
on va ser rebuda per l’alcalde 
del municipi, Teo Romero, i els 
regidors Jose Lluis Gonzalez, 
Sílvia Latorre i Berta López, i 

acompanyada de Carles Cu-
erva, membre de l’executiva 
del PSC-Anoia. Així, la dipu-
tada va poder signar al llibre 
d’honor de l’Ajuntament i co-
mentar alguns temes d’interès 
pel municipi, on per exemple, 
és on més s’ha reduït l’atur 
els últims mesos. També es 
va desplaçar al Centre de Dia 
ubicat al Nucli Antic i, després, 
a la Fundació Privada Àuria 
(FAP) a Igualada. 

Miquel Iceta, dimarts al migdia, amb Noemí Trucharte, alcaldable de Vilanova del Camí.

El diputat del PP a Madrid Daniel Serrano 
parla a Igualada de la reforma fiscal
REDACCIÓ / LA VEU

El diputat del Partit Popular al 
Congrés, Daniel Serrano, va 
parlar a Igualada de la reforma 
fiscal presentada pel govern, i 
va destacar que l’eix principal 
d’aquesta reforma consisteix a 
“la baixada d’impostos”. 
En aquest sentit va explicar en 
roda de premsa que aquesta 

reforma fiscal portarà a una 
disminució de l’IRPF, de l’im-
post sobre societats, a una 
congelació dels tipus imposi-
tius de l’IVA (per no perjudi-
car el consum en un moment 
en què l’economia espanyo-
la torna a repuntar) i des de 
principis del mes de juliol a 
una reducció de 6 punts en 

les retencions als autònoms i 
tot això permetrà que les per-
sones tinguin més diners a 
la butxaca, el que farà iincre-
mentar l’activitat econòmica”. 
Serrano va explicar que amb 
aquesta reforma “les rendes 
més baixes pagaran menys 
que amb el PSOE”, i les grans 
empreses pagaran més.  Daniel Serrano, durant la roda de premsa a la seu del PP a Igualada.

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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DOLORS CANAL / ASS. ESCLEROSI

L’Associació d’Esclerosi Múlti-
ple de la Comarca de l’Anoia 
ja ho té tot a punt per a cele-
brar aquest proper diumenge 
13 de juliol la iniciativa popu-
lar del “Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple”, amb la novetat que 
ja hi ha l’associació creada a 
la comarca des de fa poques 
setmanes.
Aquest any, dues piscines col·
laboraran en el Mulla’t. A Igua-
lada a la Piscina Infinit, que ja 
és coneguda per la seva parti-
cipació anys enrere, tornarà a 
ser present amb molta partici-
pació i activitats per a tots els 
que hi vulgueu anar. 
Hi seran des de les 09:00h 
fins les 14:00h amb el carril 
obert per fer moltes piscines i 
obtenir el diploma. D’11:00h  a 
12:00h “aiguagim” per tothom 
qui vulgui fer gimnàs dins de 
l’aigua.
A les 12:00h amb totes les pis-
cines de Catalunya es farà el 
Mulla’t per l’esclerosi, amb la 
presència de l’alcalde Marc 
Castells i el regidor de Sanitat, 
el Dr. Fermí Capdevila.
Tots els participants que vin-
guin sense carnet i hagin de 
fer efectiva la seva entrada a 
la piscina, cal que aquest serà 
donat per la Fundació d’Escle-
rosi Múltiple. 

Aquest diumenge, Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple!

Acaba el curs de coneixement 
de la societat catalana
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dilluns, 30 de juny, 
va finalitzar la tercera edició 
d’aquest any 2014 del Curs 
de Coneixement de la Soci-
etat Catalana, organitzat pel 
Servei de Nova Ciutadania de 
l’Ajuntament d’Igualada.  
Aquesta proposta inclou set 
sessions de dues hores durant 
les quals s’imparteixen conei-
xements d’història, geografia, 
funcionament dels serveis 
públics, cossos de seguretat, 
món laboral, llei d’estrange-
ria, cultura catalana i festes 

locals, entre altres. El curs ha 
finalitzat amb una visita a les 
dependències del consistori, 
on els participants han estat 
rebuts per l’alcalde, Marc Cas-
tells. 
En aquesta edició han parti-
cipat 19 alumnes de diferents 
nacionalitats com ara Síria, 
Egipte, la República Domini-
cana, el Marroc, el Pakistan, 
Perú i l’Equador, que han va-
lorat positivament el curs, ja 
que els permet adquirir conei-
xement i autonomia, acostant·
los més a la societat que els 
acull.  
 

Caminada familiar de “la Clau”

REDACCIÓ / LA VEU

El passat diumenge dia 6 de 
juliol trenta i escaig de cami-
naires participaren en una 
nova caminada familiar or-
ganitzada per la Secció de 
Muntanya del Grup de Lleure 
“La Clau” i el centre Cívic de 

Fàtima.
La caminada va passar pel 
Pujol de la Guàrdia de Vilano-
va del Camí, i el Castell de la 
Pobla de Claramunt. A poc del 
castell els esperava un mag-
nífic avituallament per refer 
forces. Una nova sortida molt 
amena que tindrà continuïtat a 
la tardor.
Tanmateix la secció de Munta-
nya té previst realitzar aquest 
cap de setmana, una ascensió 
al cim del Vallhibierna i el pic 
de Culebras. Ja s’està treba-
llant en la XVI Caminada Po-
pular de l’Anoia, que tindrà lloc 
al maig del 2015, a La Pobla 
de Claramunt. 

A Vilanova del Camí a la Pis-
cina Municipal Can Titó, igual 
que l’any passat, tornarà a 
fer que la gent que aneu a la 
piscina a gaudir de l’espai i de 
l’aigua, tingueu durant dues 
hores, d’11:00h a 13:00h un 
bon grapat d’activitats tant per 
la canalla com per tots els que 
vulgueu nedar per l’Esclerosi, 
amb la col.laboració de l’Ajun-
tament.
El grup Tatanka acompanyarà 
amb pallassos que ens faran 
riure i gaudir de totes les acti-
vitats que ens facin. Muntaran 
un espai de construcció de 
velers amb eines casolanes, 
tot aprofitat de les restes que 
corren per casa nostra.

El grup Els Diables de Vila-
nova, també hi serà amb el 
grup infantil, amb fum i soroll 
musical. Hi haurà un carril a la 
piscina per poder nedar i des-
près recollir el nostre diploma 
de participant, i una paradeta 
amb tots els articles comme-
moratius del Mulla’t que po-
dreu adquirir per ajudar en la 
investigació.
Aquest any, des de l’Ajunta-
ment, la regidoria d’esports 
farà la donació d’1€ per entra-
da que és faci efectiva el dia 
13 per l’esclerosi. Recordant 
que la gran majoria tenen car-
net de família i l’entrada serà 
mínima. 

La propera Botiga al Carrer d’Igualada 
Comerç serà el 6 de setembre
REDACCIÓ / LA VEU

Fa pocs dies han començat 
les rebaixes, i des d’Igualada 
Comerç ja ens comuniquen 
que la propera edició de la 
Botiga al Carrer serà el 6 de 
setembre. Es farà amb les no-
ves idees, amb productes de 
temporada i de primer nivell, 
però amb els preus competi-

tius de sempre. S’espera que 
es faci a les Rambles, des del 
c/Òdena i fins el c/Sta. Cate-
rina, amb més de 100 comer-
ços. Des de l’organització es 
preparen activitats paral•leles 
de lleure, dels que s’informarà 
properament i que tenen com 
l’objectiu de fer una jornada 
entretinguda.

Aquesta 36à edició de La 
Botiga al Carrer, és l’activitat 
amb la que es marcarà el tan-
cament de les rebaixes de la 
temporada. La Botiga al Car-
rer és una de les campanyes 
més veteranes i amb més èxit 
que organitza Igualada Co-
merç.

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
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El veterà periodista iguala·
dí Josep Elias i Farré, col·
laborador de La Veu de l’Ano·
ia des del primer número de 
la nostra publicació, i la seva 
esposa, Pilar Gàlvez, han ce·
lebrat recentment les Noces 
d’Or. Per commemorar els 
cinquanta anys d’aquesta fe·
liç unió, el matrimoni ha pogut 
fer realitat el somni de viatjar a 
Nova York acompanyats pels 
seus fills i néts.
Entre les moltes vivències 
compartides amb la seva fa·
mília a la ciutat dels gratacels, 
el degà de la premsa local va 
tenir l’emotiva satisfacció de 
poder visitar la redacció del 
prestigiós The New York Ti·
mes, referència mundial del 
periodisme.

Properes donacions 
de sang a l’Anoia per 
aquest mes de juliol

Noces d’or del periodista 
Josep Elias i la seva esposa

En Josep Elias, persona molt 
valorada per tots els com·
panys de la premsa local per 
la seva constància i bonho·
mia, ha escrit, doncs, una pà·
gina ben destacada en la par·
ticular crònica de la seva vida. 
Enhorabona!

Un somni fet realitat
Diuen que els somnis, somnis 
són. Però a voltes, es conver·
teixen en realitat. Després de 
més de vuitanta anys, he as·
solit un somni: viatjar a Nova 
York. Ara hem pogut fruir del 
meu desig, mercès  als nostres 
fills i néts, que han estat uns 
autèntics guies en aquella ciu·
tat dels gratacels.
Ja sé que no faré cap desco·
berta, però demanaria que 
em permetéssiu poder descriu·
re les meves sensacions. Va 
respondre a la meva visió volu·
mètrica que en tenia.
Com a periodista va  fer-me 
una gran iŀlusió poder entrar 
a la seu ·gratacels, per des·
comptat- del The New York 
Times, un dels gegants de 
la premsa mundial, on m’ob·
sequiaren amb un exemplar 
d’aquell dia i ens permeteren 
fer fotografies.
Des del gratuït Statren Island 
Ferry, vàrem veure l’estàtua de 
la Llibertat. Al contemplar-la, 
pensàrem en la poca que en 
tenim a casa nostra per votar o 
per decidir...
Va causar-me un desengany 
veure l’antigor de les estacions 
de Metro. En cap d’elles dispo·
sen d’escales automàtiques i la 
sensació d’abandó és ben no·
tori, com també pot dir·se del 
famós Central Parc...
Vàrem assistir a una celebra·
ció litúrgica en un centre de 
culte d’Harlem, on entre cants 
de gospel i unes imprecacions 
carismàtiques, va produir-se 
una aparent sanació. Realment 
impressiona la participació coŀ·
lectiva i extasiada d’una gent 
que ha sofert molt i que encara 
passa dificultats.
És un contrast amb les limusi·
nes que circulen pels carrers 
de Wall Street, on el diner tras·

balsa les economies mundials 
i afecte a milions de persones.
Causa respecte i emoció visitar 
la Zona Zero, on el record del 
terrorisme que assolà les Tor·
res Bessones, amb uns tres mil 
morts, posa la pell de gallina.
A Nova York, tot és gran.  L’es·
tació Central, el centre Rocke·
feller, amb dinou edificis i un 
gratacels  al qual pots pujar-hi 
-previ pagament-  fins el pis se·
tanta, i contemplar una panorà·
mica nocturna de tota la ciutat, 
que impacta.
Tot és immens; els seus parcs, 
les seves avingudes, i Times 
Square, amb els enormes rè·
tols d’acolorida lluminositat, 
anunciant les obres teatral de 
Broodway.
Causa gran sensació recórrer 
els gairebé dos mil metres del 
Pont de Brooklyn  -el primer al 
món que està penjat i que data 
del 1883- tornant de la platja de 
Coney Island...
Evidentment, la multitud és bi·
garrada i plena de contrastos. 
Pots trobar-te amb uns negres 
“catxes”, amb uns xinesos, 
amb un guia de Vic, amb una 
infermera d’Igualada, amb uns 
gais i lesbianes que desfilen 
per la Cinquena avinguda. Els 
sorolls de les ambulàncies, de 
la policia, o dels bombers són 
estridents, però no circulen 
massa motocicletes. La botiga 
de la “gran poma” estava plena 
d’usuaris de mòbils i tauletes 
cercant les darreres  novetats 
tecnològiques...
En fi , tot està dimensionalment 
ampliat. Ens resten moltes 
coses per veure..., però ja he 
complert un dels meus somnis. 
Si bé al retornar a la realitat 
igualadina, m’adono que, com 
a casa, enlloc! 
Josep Elias Farré

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres 20 de 
juny l’Espai Dinamitzador per 
a la Gent Gran del Barri Set 
Camins d’Igualada va realitzar 
l’excursió anual. Aquest any 
van visitar les instal·lacions del 
Futbol Club Barcelona, gràci·
es a l’acord de col·laboració 
que hi ha entre Creu Roja i 
aquesta entitat esportiva. Les 
40 persones que van realit·
zar la visita van poder visitar 
el Museu, on hi ha reflectit en 
imatges i trofeus els més de 
100 anys del club. En aquest 
sentit, alguns dels assistents 
recordaven partits anteriors 
als anys 50 ( ja que el promig 

d’edat és de 80 anys).
Els que no tenien problemes 
de mobilitat van poder visitar a 
més el vestidor visitant, la sala 
de premsa, i fins i tot anar a 
peu de gespa.
Recordem que l’espai de Dina·
mització està ubicat a la planta 
baixa de les oficines de Creu 
Roja Anoia a Igualada, i ja fa 
més de 9 anys que dóna ser·
vei a les persones grans del 
Barri Set Camins, Les Comes 
i la part alta del Poble Sec. 
Resta en funcionament totes 
les tardes de l’any, excepte en 
períodes de vacances de Na·
dal, Setmana Santa i durant el 
mes d’agost.  

Acaba el curs de l’Espai de la 
Gent Gran de Creu Roja

CASAL G. GRAN / E. SENSERRICH

El dia 1 de juliol, en Francesc 
Ricart de l’ANC ens va pre·
sentar a dos joves, que han 
elaborat un petit llibre, molt 
interessant, titulat “I si parlem 
amb el veí del segon?”.  No cal 
dir que les explicacions d’en 
Francesc ja eren clarificado·
res i esperançadores envers 
una Catalunya amb llibertat i 
en capacitat per governar-se... 
tot seguit va donar la paraula 
a en David Vila l’escriptor i en 
Toni l’il·lustrador, tots de Saba·
dell.
David Vila ens deia que a 
l’institut ja parlaven de la inde·
pendència, que llavors era in·
versemblant i que en 20 anys 
hi ha un canvi radical que ara 
dóna una majoria que hi creu. 
Deia que l’objectiu del llibre és 
que s’adonin que només tenim 
una sortida... Ara les enques·
tes ens diuen que més d’un 
50% ja dirien SÍ, uns altres 
un NO contundent, però entre 
mig hi ha els indecisos, que 
cal explicar-los el per què.
La independència pot ser un 
sentiment pels catalans, però 
pels que se senten espanyols 
és una racionalitat, una neces·
sitat.... Actualment hi ha una 
seixantena de llibres sobre el 
tema, però van pensar en fer 

un llibre pels que no ho tenen 
clar (aquesta és la idea). Està 
fet per donar arguments i la 
seva viabilitat, com ara que 
ho fóssim, la renta per càpita 
pujaria, si, per aquells 15.000 
ME que es queden...i moltes 
altres raons. Les pensions, 
ja que la ràtio de treballadors 
a Catalunya és més alta, per 
tant augmentaran les cotitza·
cions, i fins i tot poden pujar 
un 10% . El boicot a les em·
preses per part d’Espanya, 
afectarà poc, i menys ara amb 
la globalització que les expor·
tacions sumen més que les 
vendes a Espanya. Seguia di·
ent que les infraestructures les 
podríem millorar, Espanya les 
fa sense sentit... El reconeixe·
ment internacional ara potser 
no és gaire visible, però en al·
tres casos quan ja ets un Estat 
tots el reconeixen. Ens diuen 
que de la Unió Europea ens 
faran fora, però no es pot as·
segurar res, totes les hipòtesis 
són factibles... tampoc estem 
tant bé a la UE.... i també hi ha 

La independència explicada als indecisos, 
en les tertúlies del Casal del Passeig

REDACCIÓ / LA VEU

Dia 11. Montbui. 17 a 21  h  
Ajuntament Ctra. Valls,57
Dia 12. Igualada, pl. Cal Font. 
Es portarà a terme una acció 
amb Pizza Klam regalant un 
val per una pizza mitjana als 
donants. 
Dia 18. Tous. 18 a 21 h al Ca·
sal.
Dia 19. Piera. 10  a  14  h a 
l’Espai d’Entitats.
Dia 26. Vilanova del Camí. 10  
a 14 h al CAP.
Dia 26. Calaf. 10 a 14 a l’IES 
Riquer.

Renovació dels 
carnets del Casal del 
Passeig Verdaguer
REDACCIÓ / LA VEU

Fins al 31 de desembre de 
2014 es té temps de renovar el 
carnet d’usuari de serveis per 
a gent gran del Departament 
de Benestar Social de la Ge·
neralitat. Si té un provisional ja 
hi ha el teu carnet definitiu. La 
renovació s’efectuarà a con·
sergeria, cal portar el carnet 
que teniu ara, el provisional o 
el carnet antic. Més informació 
al tel. 938033312.

altres alternatives, deia.
Per la cultura, la llengua, la 
identitat  no caldria patir, però 
ara si... L’Estat espanyol ara 
tracta de fer desaparèixer el 
català a través de la llengua...
la seva, i cal tenir present tots 
els Països catalans avui com 
estan...  Ara tenim un 56’65 a 
favor i un 24% se senten espa·
nyols, però molts d’ells dirien 
que SI. Per acabar el llibre ex·
pliquen que la independència 
és una oportunitat partint de 
cero. Governar-nos nosaltres, 
tot transformant Catalunya en 
un país millor, en tots els as·
pectes, i això és possible.
Abans d’editar el llibre van 
deixar la maqueta a coneguts 
i van opinar-ne bé, a part de 
que 5 € es factible per poder-
lo regalar... i així fer-ho arribar 
a molts indecisos. Toni l’il··
lustrador, no és el que parla, 
però sí que anava dibuixant en 
diversos llibres per tal de de·
dicar-lo a qui el compri, el seu 
és el dibuix.. i es va cansar de 
fer dibuixos dedicats... 



VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Un acord per promoure l’em-
prenedoria i la inclusió social. 
Això és el que van signar di-
lluns l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí i la Fundació Pinnae. 
El conveni de col·laboració 
s’emmarca en el programa 
d’oportunitats Genera, que 
promou i facilita, per una ban-
da, la integració social i laboral 
de persones amb risc d’exclu-
sió per mitjà de la incorpora-
ció al món laboral, i de l’altra, 
fomenta el desenvolupament 
de l’esperit emprenedor orien-
tant-lo cap a l’autoocupació. 
La rúbrica del conveni va anar 
a càrrec de l’Alcaldessa, Va-
nesa González i de Martí Sole, 
president de la Fundació Pin-
nae, hereva de l’antiga Obra 
Social de Caixa Penedès. A la 
signatura també hi va ser pre-
sent el Primer Tinent d’Alcalde 
i titular de Promoció Econòmi-
ca, Jordi Barón.
El programa Genera basa la 
seva estratègia en crear una 
xarxa de complicitats formada, 
en primer lloc, per les entitats 
del tercer sector o vinculades 
a la promoció de l’autoocupa-
ció i de l’emprenedoria, com 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí; en segon lloc, amb la 
participació d’empreses priva-

des, acollint-se a la Respon-
sabilitat Social Corporativa, i, 
en tercer lloc, amb l’acompa-
nyament personal dels usuaris 
mitjançant el programa de vo-
luntariat propi. 
El programa s’adreça, sobre-
tot a persones en risc d’ex-
clusió, però aquest concepte, 
segons explica el president de 
la Fundació,  és molt ampli. En 
qualsevol cas, pretenen donar 
els recursos necessaris per 
iniciar un negoci i mantenir-lo; 
formació, assessorament, se-
guiment i, si cal també, finan-
çament. 

Els voluntaris són, segons el 
president de la Fundació Pin-
nae, Martí Solé, un dels pilars 
bàsics del programa. Són per-
sones que acompanyen als 
emprenedors en els primers 
mesos o anys d’inici de l’acti-

L’Ajuntament de Vilanova del Camí i la Fundació Pinnae es 
donen la mà per facilitar la inclusió social i l’emprenedoria

vitat i entre ells arriben a for-
jar-se  vincles molt importants 
on l’empatia és bàsica. Les 
seves tasques, passen per 
l’orientació i assessorament, 
oferir eines i recursos a l’hora 
de resoldre problemes i donar 
suport moral. Depenent del 
projecte, el paper del voluntari 
serà més secundari i en altres 
serà del tot essencial. 
A través d’aquest conveni, 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí es compromet a analit-
zar la viabilitat dels projectes 
que es presentin i que hau-
ran de comptar amb un pla 
d’empresa i un pla econòmic-
financer, entre altres. També 
facilitarà els serveis de suport 
i assessorament que es con-
siderin necessaris per assolir 
els objectius del programa i 
s’implicarà en el seguiment i 
control dels projectes. 
Amb la formalització d’aquest 
acord, l’Ajuntament vol po-

tenciar el suport que, des del 
departament de Promoció 
Econòmica  ja ofereix a les 
persones que tenen una idea 
de negoci i volen crear la seva 
pròpia empresa. Totes elles 
tenen a la seva disposició el 
Servei d’assessorament a em-
preses i emprenedors -amb 
seu al Centre d’Innovació 
Anoia- que ofereix informació 
i assessorament per a la crea-
ció de nous negocis. 
El programa Genera compta 
amb el suport de les institu-
cions europees a través d’un 
conveni signat entre el Fons 
Europeu d’Inversions i la Fun-
dació Pinnae.
Per a més informació sobre 
el programa Genera podeu 
adreçar-vos al departament 
de Promoció Econòmica, al 
Centre d’Innovació Anoia (Im-
pressors, 12 – Polígon Riera 
de Castellolí ) o trucar al 93 
805 44 11 (extensió 5).

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) Anoia ha 
triat Vilanova de Camí per ce-
lebrar el segon aniversari de 
l’entitat amb una festa oberta 
a la població. La faran aquest 
divendres, a l’Escola Marta 
Mata, a partir de dos quarts 
de 6 de la tarda. Hi haurà 
tallers i actuacions infantils, 
dansa del ventre, menjar i 
beure i un concert solidari  a 
càrrec del Primo Zon. L’entra-
da a la festa és farà pel carrer 
Papa Joan XXIII i serà oberta 
a qui vulgui acostar-se a co-
nèixer l’entitat.
Han estat dos anys molt in-
tensos de treball i denúncia, 
durant els quals han aconse-
guit “més de 80 dacions d’ha-
bitatge a l’Anoia i el moviment 
ha crescut sumant moltes 
persones a la tasca de de-
núncia de situacions d’emer-
gència habitacional”, explica 
Lara García des de la plata-
forma anoienca. 
Les últimes accions han por-
tat a la PAH Anoia fins a Piera 
on han fet la segona rua de 
denúncia dels pisos buits –la 
primera es va fer a Igualada. 
A Piera van arribar a marcar 
fins a 300 vivendes en mans 
de les entitats financeres. 

Aquest mes de juliol la pla-
taforma realitzarà la tercera 
rua de pisos buits a l’Anoia. 
Serà a Vilanova del Camí, el 
dissabte 19 de juliol. Des de 
la PAH Anoia denuncien que 
hi ha uns 850 habitatges buits 
a Vilanova del Camí, 500 
dels quals es troben en mans 
d’entitats bancàries. 
La font d’aquestes dades, 
corresponents a l’any 2011, 
és l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat) que tam-
bé recull que hi ha 11.000 vi-
vendes buides al conjunt de 
la comarca. Des de la PAH 
Anoia reclamen als ajunta-
ments que van aprovar mo-
cions per multar les entitats 
financeres que tenen pisos 
buits a “adoptar actituds més 
compromeses per reincor-

porar aquests habitatges al 
mercat immobiliari i posar-los 
a disposició de qui ho neces-
sita a preus accessibles o 
amb lloguer social”. 
La rua vilanovina, prevista 
pel 19 de juliol, sortirà a dos 
quarts de 7 de la tarda des 
de la plaça del mercat. En 
marcaran amb enganxines 
simbòlicament 9 pisos buits 
“molt visibles i que es troben 
al llarg del recorregut previst, 
que comptarà amb la col-
laboració de la Policia Local” 
afirma Lluís Roca, membre 
de la PAH Anoia. Serà una 
rua reivindicativa i lúdica en 
què no hi faltaran grups que 
donin ambient festiu i tampoc 
lectures de denúncia sobre 
els “draps bruts de les entitats 
bancàries que tenen aquests 
pisos buits”, afegeix Roca. 
Roca també ha explicat que 
s’han reunit amb l’alcaldessa 
de Vilanova del Camí, Vane-
sa González, i que s’ha com-
promès a fer seguiment del 
tema i a tenir contacte amb 
les entitats bancàries per tal 
d’arribar a una bona entesa 
entre les dues parts. I és que 
la finalitat és “que aquests ha-
bitatges donin servei a qui els 
necessita i no es deteriorin 
per l’abandó”.

La PAH Anoia celebra dos anys de lluita i llista 
850 pisos buits a Vilanova

Jordi Baron, Vanesa González i Martí Solé durant la signatura del conveni
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L’alcaldessa de Vilanova del Camí carrega contra el PSC 
local i acusa part de la militància de “poca vergonyes”
VILANOVA DEL C. / J. PUIGGRÒS

L’alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Vanesa González, i els 
regidors del grup municipal del 
PSC, han sortit aquesta setma-
na al pas de les declaracions 
que va fer el Primer Secretari 
socialista vilanoví, Carles Ma-
joral, la setmana passada, en 
les que convidava a González 
a renunciar a l’acta de regidora 
en considerar-se que no re-
presentava el PSC, alhora que 
des del partit s’anunciava que 
es desvinculava completament 
del grup municipal que va gua-
nyar les eleccions del 2011. Un 
capítol més de la trista història 
que viu el socialisme vilanoví, i 
que porta camí de convertir-se 
en un culebrot lamentable on 
tothom hi posa cullerada.
González explicava dilluns en 
roda de premsa que Majoral 
havia fet una “distorsió de la 
realitat”, perquè, entre d’altres 
coses, cap membre del govern 
vilanoví “mai hem mostrat la 
intenció d’abandonar el PSC, 
continuem essent militants i 
sempre hem defensat, defen-
sem i defensarem les sigles 
socialistes, els seus valors i els 
seus principis”. 

“Cinisme monumental”
L’alcaldessa qualificava aquest 
assumpte “d’absurd i irrisori, la 
legitimitat del grup municipal 
del PSC no es pot posar en 
qüestió”. La incomoditat dels 
quatre regidors socialistes a 
l’Ajuntament “és només amb 
l’executiva local del partit, que 
ha fomentat el distanciament 

Els regidors del PSC i l’alcaldessa, en roda de premsa.

El grup del PSC a 
l’Ajuntament fa pinya 
al costat de Vanesa 
González i apunta la 
possibilitat de crear 
un nou partit per a les 
properes municipals
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i que des de les últimes elec-
cions municipals ni ha donat 
suport al govern, ni ha mostrat 
interès per la nostra feina”. Per 
a l’alcaldessa, Majoral, en el 
seu anunci de desvinculació 
del grup municipal “s’oblida 
de que ell no ens va donar 
suport en les últims eleccions, 
és més, ell, altres membres de 
l’executiva i militants de base 
van fer campanya en contra, 
alguns d’ells amb tan poca ver-
gonya que van fer-ho a través 
de les xarxes socials, fins i tot 
explicant a quin candidat, que 
no era precisament del PSC, 
havien votat. Des d’aleshores 
tot han estat pals a les rodes. 
Trobem d’un cinisme monu-
mental  fer aquestes declaraci-
ons”, deia de forma contundent 
Vanesa González, qui mostra-
va també la seva sorpresa pel 
silenci de l’executiva comarcal 
socialista “que també tronto-
lla”. L’alcaldessa va recordar 
en roda de premsa el procés 
“moralment indefensable” de 
primàries, del qual va decidir 
retirar-se en trobar-se en “ma-
nifesta marginació”, un procés 
“amanyat, viciat, partidista, en 
què l’executiva tenia molt clar 
qui havia de ser el proper can-
didat”, finalment l’advocada 
Noemí Trucharte, que va gua-
nyar en solitari unes primàries 
“indignes i sabotejades”. 
Sobre la petició de Majoral 
d’entregar l’acta de regidora-
alcaldessa, González es pre-
guntava “amb quina legitimitat 
pot demanar això, quan va ser 
el poble de Vilanova qui ens va 

triar com a regidors socialistes. 
Nosaltres també som PSC, i el 
que hauria d’haver fet el Pri-
mer Secretari és donar suport 
el seu grup municipal des del 
primer moment”. Tot plegat 
només es pot entendre d’una 
forma: “l’actual executiva local 
es creu amb l’autoritat de fer-
se seu el partit, monopolitzar 
el PSC de Vilanova en benefi-
ci propi, però hi ha gent a qui 
no agrada aquesta dinàmica, 
i som els que estem al cap-
davant del govern”. Segons la 
titular de l’alcaldia vilanovina, 
Carles Majoral “potser tenia 
l’aspiració personal de ser el 
primer candidat a les passades 
eleccions, i, com que no va ser 
així, aquesta és la manera que 
té de pagar-ho, dinamitant, 
fraccionant el partit, i arribant 
a desprestigiar-me a nivell per-
sonal”. 
El regidor Toni Maturana -que 

ha substituït recentment l’exal-
calde Joan Vich com a regi-
dor- afegia que “pel carrer fan 
córrer que nosaltres hem dei-
xat de ser socialistes, i això 
no és cert. Som els primers 
representants a l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí del PSC, 
però hi ha gent que vol que ens 
assenyalin com a trànsfugues i 
que ja no creiem en el projecte 
socialista, i res més lluny de la 
realitat, no és així, de cap ma-
nera”. 
Pepita Còdol també assegura-
va que “no ens sentim repre-
sentats per l’executiva local, 
no s’han interessat per la feina 
que fem i ens en hem sentit 
molt sols”. 
Antonio Sánchez revelava que 
“no ens han convidat mai des 
de l’executiva a explicar la tas-
ca de govern, i quan ens vam 
oferir per donar a conèixer el 
treball fet en els primers dos 

anys de govern, li van donar 
cinc minuts de temps a l’avui 
alcaldessa”. El regidor afegia 
que “demano que no es foca-
litzi tot el debat en la Vanesa 
González, si volen fer qual-
sevol cosa, ens volen atacar 
més, que ho facin contra tot el 
grup. Ella no està sola en això, 
estem tots”, donant una clara 
mostra d’unitat. Respecte les 
primàries, el veterà militant so-
cialista vilanoví explicava que 
“jo també m’hagués retirat, si 
hagués hagut de lluitar contra 
17 membres de només tres 
famílies, això no és jugar net. 
Igual el que passa és que no 
ens volen al PSC, no existim 
per a ells. Sembla que no hi ha 
res a fer”.
Respecte les properes elec-
cions municipals, González 
reconeix que podria presentar-
se “sota el paraigües d’un altre 
grup, però els ideals socialistes 
seran els mateixos. Estem ma-
durant la idea. No volem dei-
xar el llegat de tants anys de 
feina en mans de segons qui. 
Ens en sentim responsables”, 
i Sánchez afegia que “és una 
possibilitat que es faci un nou 
partit polític a nivell local”.

Teo Romero torna els diners cobrats de la FMC
MONTBUI / REDACCIÓ

L’alcalde de Santa Margari-
da de Montbui, Teo Romero, 
ha decidit tornar els 3.333€ 
cobrats de la Federació de 
Municipis de Catalunya en el 
període 2011-12, correspo-
nents a percepcions per die-
tes, quelcom que aquests dies 
ha estat motiu d’actualitat a tot 
el país amb l’implicació de 44 
alcaldes de diferents colors 
polítics, que formaven part de 
l’executiva d’aquesta entitat 
municipalista, la majoria del 
PSC.
Romero ha fet públic aquesta 
setmana un comunicat que diu 
el següent:
“En relació a les darreres in-
formacions aparegudes a 
mitjans de comunicació, en 
el sentit que el Jutjat de Sa-

Teo Romero.

badell ha obert una peça se-
parada per estudiar possibles 
irregularitats en l’abonament 
de dietes a 44 alcaldes de di-
ferents partits polítics per part 

de la Federació de Municipis 
de Catalunya durant el perío-
de 2011 – 2012, vull expressar 
el següent:
• La meva sorpresa i indigna-

ció en assabentar-me per la 
premsa, que els aproximada-
ment 200€ al mes que rebia 
de la Federació de Municipis 
de Catalunya per fer la feina 
que m’havia estat assignada 
com a president de la Comis-
sió de Cultura de l’esmentada 
entitat, presumptament se’ns 
han estat abonant d’una forma 
no adequada, la qual cosa, 
com és obvi desconeixia per 
complet, doncs la tasca dels 
alcaldes en el sí de la FMC no 
és, com resulta fàcil de com-
prendre, establir la manera 
correcte de realitzar els paga-
ments, sinó treballar, com en 
el meu cas he fet i faig, per 
donar suport i impulsar políti-
ques i accions culturals pels 
municipis que formen part de 
la FMC, així com representar 
la FMC davant altres instànci-

es que també treballen per la 
cultura al nostre país com són 
la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, els 
Consells Comarcals, etc.
• Les quantitats que m’han 
estat abonades per la Fede-
ració de Municipis de Cata-
lunya (3.333€ bruts entre els 
anys 2011 i 2012) estaven 
subjectes a les corresponents 
retencions d’IRPF, i en con-
seqüència, les he declarat 
degudament a hisenda com a 
rendes del treball en els cor-
responents exercicis fiscals.
• He procedit a dipositar la 
quantitat percebuda per la 
FMC durant els anys 2011 i 
2012, per tal que no hi hagi 
cap ombra de dubte i amb 
l’únic afany que aquesta la-
mentable situació s’aclareixi 
quan abans millor”.
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MONTBUI / LA VEU

Fins el proper diumenge es 
durà a terme la Setmana de 
la Joventut de Montbui, con-
junt de propostes culturals, 
lúdiques, esportives i festives 
adreçades al jovent del muni-
cipi.  Una de les primeres ac-
tivitats realitzades va ser una 
sortida a la televisió per assis-
tir a la gravació del programa 
televisiu  “Ahora Caigo”. Una 
trentena de joves montbui-
encs van assistir a aquest acte 
celebrat dijous passat. El ma-
teix dia es va dur a terme l’es-
trena de l’exposició de gravats 
“Animalis” de Jordi Martínez i 
també l’estrena de la mostra 
“Fragmentos”. Ambdues ex-
posicions es van poder veure 
al vestíbul de l’Ajuntament.
Les activitats de la Setmana 
Jove van continuar dissab-
te amb una Nit de Terror a la 
piscina d’estiu, en un esdeve-
niment amb animació, disfres-
ses i bon cinema de terror.
Una de les activitats més 
destacades fins el moment 
va ser el segon Downhill La 
Tossa (trike drift & longboard). 
Aquest recital de baixada de 
vehicles de tres rodes va por-
tar diferents participants d’ar-
reu de Catalunya, que van po-
der gaudir d’un recorregut de 

1.700 metres de baixada es-
pectacular, i on es van poder 
veure derrapades i acrobàcies 
diverses. 
El dimarts es va realitzar una 
xerrada per a una nutrició 
saludable i també una ses-
sió d’estiraments a la piscina 
d’estiu. El mateix dia a la tarda 
va tenir lloc una xerrada sobre 
seguretat viària impartida per 
Autoescola Mont-Auto. Una 
sessió de cinema infantil a la 
fresca va cloure la jornada.

Activitats pendents
Avui divendres dia 11 a partir 
de les 10 del matí tindrà lloc 
un Campionat de Futbol Sor-

ra a la piscina. Durant la tar-
da, entre les 17 i les 21 hores, 
es durà a terme un Acapte de 
Sang al CCC La Vinícola, on 
hi serà present una unitat del 
Banc de Sang i Teixits. 
També divendres, però entre 
les 20 i les 22 hores es durà 
a terme el I Concurs de DJ’s 
amateurs. Es tracta d’una 
competició per triar els millors 
mescladors de discos ama-
teurs de l’Anoia i rodalies. El 
jurat d’aquest certamen estarà 
format per quatre reconeguts 
DJ’s. El guanyador d’aquest 
certamen s’incorporarà al ca-
tàleg de la companyia artísti-
ca Stalkers.co. A les 12 de la 

nit el guanyador del concurs 
punxarà en directe els millors 
temes musicals del moment.
Divendres entre les 10 i les 12 
de la nit s’organitzarà al CCC 
La Vinícola una Nit de Pòker. 
Es durà a terme un campionat 
amb aquest conegut joc de 
cartes. Hi haurà dos premis, 
un primer corresponent en un 
val per valor de 50 euros de 
compra a Esports Garcia i un 
altre val de 30 euros en aquest 
mateix establiment montbui-
enc. La inscripció és gratuïta.
Dissabte a partir de les 10 de 
la nit es celebrarà a la Pisci-
na d’Estiu de Montbui una “Nit 
Festa Jove”. Hi haurà anima-
ció musical amb DJ’s i entrada 
lliure per a tots els assistents 
que portin un aliment, el qual 
anirà destinat al Banc dels 
Aliments de Montbui. Aques-
ta activitat col·labora amb la 
campanya “La fam no fa va-
cances”.
I el diumenge 13 de de juliol 
clourà la Setmana de la Jo-
ventut de Montbui amb la tra-
dicional excursió a la platja de 
Salou (preu 3 euros). Els joves 
montbuiencs sortiran a les 9 
del matí en autocar des de la 
rotonda del Bou i sortiran de 
Salou a les 19.00 hores.

Gruix d’activitats de la Setmana de la Joventut 
MONTBUI / LA VEU

Aquest proper cap de setmana 
comencen les primeres activi-
tats de la Festa Major al nucli 
antic de Montbui. El proper di-
vendres a partir de les vuit de 
la tarda tindrà lloc una confe-
rència a l’Ateneu Cultural i Re-
creatiu a càrrec de l’historiador 
Ramon Arnabat, que parlarà 
sobre l’”Evolució de la societat 
civil catalana”.
I a partir de les 23.00 hores, 
també al Nucli Antic (Plaça Ma-
jor) es durà a terme el Rock-
Fest Montbui, amb l’actuació 
dels grups de música “Day 
Dream”, “MI-3” i “El Vado”.
El dissabte dia 12 a partir de 
les 9 del matí s’organitzarà un 
Esmorzar a l’Ateneu, al preu 
de 5’50 euros. A les 10 del 
matí donarà inici un Campionat 
Masculí de Bitlles, que es farà 
a la Plaça de la Sort. I durant 
tota la tarda es durà a terme a 
la Plaça Major l’activitat “Sepsi-
bilitza’t”, I Memorial Bernat Ga-
barró Ventura (veure “Setmana 
de la Joventut”).
El diumenge dia 13 a partir de 
les 10 del matí es disputarà un 
Campionat de Futbol a 7 per a 
nois i noies a partir de 14 anys 
a la pista de futbol de l’escola 
Montbou. I a partir de la una de 
la tarda s’estrenarà a l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu del Nucli 
Antic una Exposició del Curs 
de Labors.
Dilluns, dimarts i dimecres de 
la setmana que ve es farà al 
Club d’Esports Les Moreres un 
Campionat de Petanca Infantil 
(de 7 a 14 anys).

Primeres activitats al nucli 
urbà
Al Nucli Urbà de Montbui el 
dimarts 15 de juliol a partir de 
les 10 de la nit tindrà lloc la pro-
jecció de la pel·lícula “Gru, mi 
villano favorito”. Com cada di-
marts i dijous del mes de juliol 
el cinema a la fresca és prota-
gonista.
El dijous 17 a partir de les set 
de la tarda s’organitzarà un “Ta-
ller Familiar de Pasta Màgica” 
a la Biblioteca montbuienca, a 
càrrec d’Anna Ramiro. Aquest 
mateix dia, però a les vuit de 
la tarda es farà la inauguració 
de l’exposició que l’associació 
“Artesanas de Corazón” en el 
seu local solidari ubicat al CCC 
La Vinícola. 
I per acabar el mateix dijous, 
però a les 22.00 hores, es pro-
jectarà la pel·lícula “La Estre-
lla”, a la Plaça de l’Ajuntament 
de Montbui.
El gruix de les activitats festi-
ves es duran a terme entre el 
divendres 18 i el diumenge 20 
de juliol.

Primers actes de 
la Festa Major de 
Montbui

MONTBUI / LA VEU

La diputada del grup parla-
mentari del PSC i portaveu de 
l’àmbit social al Parlament Eva 
Granados va visitar divendres 
passat l’Ajuntament de Mont-
bui. Granados va signar en el 
Llibre d’Honor de l’Ajuntament 
i va departir sobre diferents 
qüestions de política local 
amb el batlle montbuienc Teo 
Romero i amb els regidors 
Josep Lluís González, Berta 
López i Silvia Latorre. També 
hi va ser present Carles Cuer-
va, membre de l’executiva del 
PSC Anoia. 
 Durant la trobada es va co-
mentar que Montbui és el 
municipi anoienc on més s’ha 
reduït l’atur els últims mesos. 
També es van repassar alguns 

temes els quals ja s’han por-
tat al Parlament de Catalunya, 
com són les aules de Mon-
tagora, l’endegament del riu 
Anoia, la 2a fase de la Ronda 
Sud entre d’altres. La diputada 
es va comprometre a continu-
ar treballant pel municipi i la 
comarca en aquelles iniciati-
ves que li siguin necessàries. 
A continuació, Eva Granados 
va visitar el Centre de Dia del 
Nucli Antic de Montbui. Allà 
va poder conèixer de prime-
ra mà aquest equipament, el 
seu funcionament i alguns 
dels usuaris/es que l’utilitzen. 
A més, es van intercanviar im-
pressions amb els professio-
nals del centre sobre el mateix 
i la situació dels serveis soci-
als al municipi.

MONTBUI / LA VEU

L’11 de setembre del 2014 es 
complirà el 300è aniversari 
dels fets del 1714. Una data 
transcendental que requereix 
una gran commemoració ciu-
tadana que serveixi per redes-
cobrir el país del segle XVIII, 
entendre la dimensió dels fets, 
posar-los en relació amb la re-
alitat present i les expectatives 
de futur del Principat.
L’Ateneu Cultural i Recreatiu 
de Santa Margarida de Mont-
bui, amb la col·laboració de la 
Federació d’Ateneus i la sec-
ció local de l’ANC, ha orga-
nitzat per al proper divendres 
11 de juliol a les 20 hores la 
conferència L’evolució de la 
societat civil catalana 1714 - 
2014 com a acte de comme-
moració del Tricentenari. Una 
xerrada a càrrec de Ramon 
Arnabat,  professor d’Història 
a la Universitat Rovira i Virgili i 
president de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs. 
La conferència anirà encami-
nada a explicar els fets i  la 
història d’aquests 300 anys 
des del punt de vista de  l’orga-

nització de la societat civil per 
poder introduir el naixement 
dels ateneus i del món atene-
ístic i el que ha representat en 
els darrers 200 anys.
Aquest mateix dia i hora, dins 
de la campanya “La fam no fa 
vacances”  es recolliran que-
viures que aniran destinats  al 
banc d’aliments de Santa Mar-
garida de Montbui. 

La diputada del PSC Eva 
Granados va visitar Montbui

Avui divendres, xerrada sobre el 
Tricentenari a l’Ateneu Cultural i 
Recreatiu del nucli antic
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Conca d’Òdena

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’espectacle del conegut Joan 
Pera va ser el colofó d’una re-
eixida Festa Major a la Pobla 
de Claramunt. Del 3 al 7 de 
juliol, la regidoria de Cultura i 
Festes de l’Ajuntament va or-
ganitzar una sèrie d’activitats 
per a totes les edats i gustos, 
com un recital d’havaneres, 
una sarsuela, un sopar popu-
lar o inflables a la piscina mu-
nicipal per a la quitxalla.
Unes 200 persones van gau-
dir, el dijous 3 de juliol a la nit a 
la plaça dels Països Catalans, 
de la cantada d’havaneres que 
va oferir el grup Cavall Bernat. 
L’Ateneu Gumersind Bisbal 
es va omplir, el divendres 4 
de juliol a la nit, per veure la 
sarsuela El duo de l’Africana a 
càrrec del grup Taller d’Òpera 
de Cant Artístic. 
La festa va continuar al parc 
de Sant Galderic amb l’actua-
ció dels grups Karaoke Band 
i Mitjanit. Molts joves van as-
sistir a aquest concert, que va 
acabar cap a les 6 de la ma-
tinada. 
El dissabte 5 de juliol a la tarda 
a la Sala Municipal d’Exposici-
ons es va inaugurar una col·
lecció escultòrica dels alum-
nes de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps d’Igualada que 
tenen com a professora Tere-
sa Riba. La inauguració va 
anar a càrrec de l’alcalde po-
blatà, Santi Broch. Després de 

l’obertura de l’exposició, des 
de l’avinguda de Gumersind 
Bisbal va sortir 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. 
Al vespre, a la plaça dels 
Països Catalans, unes 270 
persones van assistir al so-
par popular de Festa Major. 
A continuació, els Falcons de 
Vallbona d’Anoia van fer una 
sèrie de torres humanes, en 
la darrera de les quals van 
desplegar dues senyeres i la 
bandera de la Pobla de Clara-
munt.
La nit va continuar amb els 
ritmes de l’orquestra Sabor·
Sabor que van fer sortir mol-

L’humor del conegut Joan Pera, colofó d’una 
reeixida Festa Major a la Pobla de Claramunt

ta gent a la pista de ball. I per 
acabar aquest tercer dia de 
festa hi va haver discomòbil 
amb el Dj Àlex. 
El diumenge 6 de juliol al mig-
dia a l’església de Santa Ma-
ria es va celebrar una missa 
solemne cantada per la Coral 
la Lira. A la tarda, la quitxalla 
va poder passar una estona 
divertida amb els inflables que 
es van col·locar a la piscina 
municipal i al vespre va arribar 
un dels plats forts de la festa 
d’enguany: l’espectacle amb 
Joan Pera. Unes 300 perso-
nes es van aplegar a la plaça 
dels Països Catalans per no 
parar de riure amb l’actuació 
de l’humorista, que va arren-
car els aplaudiments del pú-
blic en més d’una ocasió.

LA POBLA DE C. / LA VEU

De l’11 al 13 de juliol el barri 
de les Garrigues de la Pobla 
de Claramunt estarà de festa. 
Durant aquestes tres jornades, 
des de l’associació de veïns, 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, s’organitzaran diverses 
activitats lúdiques, tant per a 
infants com per a adults. Balls, 
un torneig de petanca o una pa-
ella popular són algunes de les 
propostes que es faran aquest 
cap de setmana en aquest barri 
poblatà.
El divendres 11 de juliol a partir 
de les 9 del vespre hi haurà un 

sopar popular, en què la gent 
que hi vulgui assistir es podrà 
portar el menjar de casa. A 2/4 
d’11 de la nit hi haurà ball amb 
Joan & Josep. 
El dissabte 12 de juliol, de les 
11 del matí a les 2 del migdia, 
hi haurà inflables per a la quit-
xalla, i a les 4 de la tarda es dis-
putarà un torneig de petanca, 
que arribarà a la setena edició. 
Les inscripcions es podran fer 
un quart d’hora abans de co-
mençar el campionat. A 2/4 de 
10 del vespre hi haurà un sopar 
popular, que consistirà en pa 
amb botifarra, formatge i un re-

fresc. Els tiquets s’hauran hagut 
de comprar amb anterioritat. A 
les 11 de la nit hi haurà ball amb 
el duet Bartomeu & Sheila.
El diumenge 13 de juliol a les 
11 del matí es disputarà el setè 
campionat de futbol i la final del 
setè torneig de petanca. A les 2 
del migdia hi haurà una paella 
popular. Els tiquets s’hauran 
hagut de comprar amb anterio-
ritat. La festa s’acabarà amb un 
bingo.
Totes les activitats programa-
des es faran al voltant del parc 
del barri, situat al carrer de Gi-
rona. 

El barri de les Garrigues de la Pobla de 
Claramunt, de festa

ÒDENA / LA VEU

Aquest divendres 11 de juliol 
tindrà lloc el concert de “Ebri 
Knight”, la banda del Maresme 
de folck rock que presentarà 
el seu darrer disc “La palla va 
cara” amb melodies fresques 
i missatges reivindicatius. El 
grup es manté fidel al seu re-
gistre d’influència tradicional 
combinat amb els seus sons de 

taverna. 
El concert que tindrà lloc diven-
dres 11 de juliol, a les 23:30, al 
pati de l’escola Castell d’Òde-
na, és organitzat pel servei 
de Joventut de l’Ajuntament 
d’Òdena juntament amb  la co-
missió Jove d’Òdena. L’entra-
da és gratuïta. Seguidament al 
concert hi haurà punxa·disc fins 
a la matinada!! 

Aquest divendres “Ebri Knight” 
en concert a Òdena

ÒDENA / LA VEU

Del 14 al 19 de juliol tindrà lloc 
la primera edició del curs Sta-
ge Instrumental a Òdena.  Un 
curs, adreçat a tots els nens/
es, nois/es o adults a partir de 
10 anys que hagin cursat com 
a mínim dos anys d’instrument 
i vulguin, al llarg d’una setma-
na experimentar, aprofundir 
i consolidar tot allò que han 
anat aprenent al llarg del curs. 
Així, els seus participants po-
dran millorar aspectes tècnics 
a través del treball en petit 
grup; aprendre a tocar amb 
altres companys dins d’una 
mateixa secció; descobrir l’ex-
periència de formar part d’un 
conjunt instrumental complet i 
un concert final en un auditori. 
Tot això acompanyat d’activi-
tats amb professors convidats 
que treballaran aspectes com 
l’expressió corporal que anirà 
a càrrec de Mariona Camèlia, 
un taller de teatre per a músics 
que impartiran l’Arnau Vinós i 
la Mònica Mar, o d’altres punts 
per ampliar l’experiència mu-

sical. Una manera divertida i 
diferent de continuar amb la 
formació musical durant les 
vacances. El pla d’activitats 
està pensat per tal de poder 
combinar les hores d’assaig i 
estudi amb activitats de lleure. 
L’Stage compta amb vint·i·set 
inscrits de 10 a 15 anys i amb 
diferents tipus d’instruments;  
1 cello, 4 guitarres, 2 pianos, 7 
violins, 2 flautes travesseres, 
3 saxos, 1 viola, 1 violoncel, 1 
clarinet, 1 fagot, 1 percussió, 2 
trompeta i 1 trombó. 
El Stage Instrumental és im-
pulsat i dirigit per dos mestres 
en educació musical i amb 
una llarga experiència en el 
món docent i pedagògic, Jo-
sep Miquel Mindán Seuba i 
Neus Carles i organitzat pel 
Servei de Cultura de l’Ajun-
tament d’Òdena. Segons els 
seus mateixos impulsors, el 
curs neix per crear un “pont” 
que salvi la distància entre 
un final de curs i l’inici del se-
güent en el que es perden al-
gunes pràctiques.

Dilluns comença el primer Stage 
Instrumental d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Aquest cap de setmana se ce-
lebra la Festa del Carrer de la 
Guixera. L’associació de veïns 
del carrer amb la col•laboració 
de l’Ajuntament han preparat 
un cap de setmana en el que 
no hi faltarà els àpats per tro-
bar·nos, asseure’ns i conversar 
i la música per ballar o escoltar i 
compartir bones estones, expli-
ca el president de l’associació, 
Antoni Planell.
El tret de sortida serà dissabte 
12 de juliol a les 9 del vespre 
amb un sopar popular de veïns 

i tot seguit, a dos quarts d’onze 
començarà el ball amb “Joan i 
Josep Trio”. Diumenge segui-
rà la festivitat amb un vermut 
de veïns a la una del migdia i 
a les set de la tarda tothom po-
drà gaudir de les tradicionals 
havaneres a càrrec del grup 
“L’Espingari” amenitzades amb 
un bon rom cremat. Per acabar 
es servirà una xocolatada per a 
grans i petits.
Les activitats tindran lloc en el 
mateix carrer i en cas de mal 
temps es traslladaran al Casal 
d’Avis.

Festa del carrer de la Guixera

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió
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Yvette Pons, propietària de 
l’Institut d’estètica Yvette 
Pons, compleix 25 anys de 
trajectòria i dedicació en el 
món de l’estètica.

Reconeguda en la seva profes-
sió, destacada per diferenciar-
se en la seva manera de treballar 
única, personal i molt professio-
nal, en el tracte humà amb els 
seus clients i àmpliament  pre-
parada en estudis d’estètica, 
dietètica i nutrició, medicina or-
tomolecular, terapeuta en diag-
nòstics morfològics, cosmiatria, 
fitoteràpia, quiromassatge, cos-
metologia, etc…. l’han posicio-
nat i qualificat  per poder oferir 
els millors tractaments als seus 
clients, amb grans resultats i 
assolir els objectius que cada 
persona necessita per sentir-se 
a gust amb el seu físic i augmen-
tar la seva auto estima.

L’institut Yvette Pons està con-
siderat, per professionals en 
aquest ram, com un dels 10 ins-
tituts més glamurosos i amb les 
millors instal·lacions de Catalu-
nya i per alguns, a nivell naci-
onal. Així va ser publicat per la 
revista “El Rincón del Sibarita” 
a l’anys 2008.     

-Com van ser els teus inicis?
Amb vint-i-dos anys estava donant 
classes a alumnes que s’iniciaven 
en l’estètica. Un institut d’estè-
tica de Barcelona considerat en 
aquells moments el millor a nivell 
europeu necessitava una esteti-
cista per portar el departament de 
tractaments facials. A l’escola on jo 
estava van demanar una selecció 
de noies i em van preguntar si a 
mi m’interessava. Després de pas-
sar diversos exàmens pràctics i 
teòrics, finalment, em van escollir 
a mi. En aquest centre vaig estar 
treballant aproximadament 5 anys. 
Aquí vaig descobrir una manera 
d’enfocar l’estètica molt diferent 
a la que estem habituats a veure 
en altres centres; tractaments molt 
elaborats i combinats, sessions de 
3 i 4 h, aparotologia molt innova-
dora (que en aquella època quasi 
ningú hi treballava).
Allà realment vaig aprendre a ges-
tionar i a portar tal com cal un bon 
centre d’estètica. 
Després d’aquests 5 anys em vaig 
sentir totalment preparada per ini-
ciar el meu projecte d’obrir el meu 
propi institut aquí a Igualada.

-És cert que vas tenir el privilegi 
de conèixer molta gent famosa 
en aquest institut?
La veritat és que sí. Durant aquest 
temps vaig tenir la gran sort de 
cuidar la pell i de fer tractaments a 
personatges molt coneguts a nivell 
nacional del món de la noblesa, 
cinema, moda, senyores d’empre-
saris molt importants i reconeguts, 
etc…
Una experiència única!!

-Quan vas descobrir la teva vo-
cació per aquesta professió?
Els primers anys de la meva vida 
els vaig viure a l’Argentina. En els 
països llatins i sud-americans, en 
aquella època, el culte per la be-

25 ANYS DE PROFESSIÓ
llesa i l’estètica era molt més im-
portant que aquí a Europa. Les 
dones eren molt més atrevides en 
la manera de vestir, mini faldilles, 
escots, colors alegres, florejats…
es maquillaven amb tons més vius 
i  lluïen pentinats més extremats. 
Recordo acompanyar a la meva 
mare al centre de bellesa i quedar-
me impactada amb les olors de la 
cera, dels esmalts de les ungles, 
de les cremes…..Allà, amb més 
o menys 8 anys, vaig començar 
a pensar que de gran em voldria 
dedicar a posar guapes a les se-
nyores. Aquesta inquietud se’m va 
incentivar a l’adolescència, al patir 
de molt acne i anar descobrint que 
molts problemes de pell es podien 
solucionar a través de l’estètica i 
de la salut. Aquí és on realment 
em va començar a entusiasmar la 
meva professió, ja no tan sols la 
contemplava (com quan era petita) 
com a tractaments de bellesa, sinó 
que vaig descobrir un ventall molt 
ampli de possibilitats per ajudar a 
la gent a solucionar alteracions es-
tètiques importants mitjançant l’ali-
mentació, la cosmètica, els tracta-
ments i el reequilibri intern.

-Reconeguda dintre i fora 
d’Igualada. Tens molts clients 
de fora de la nostra comarca?
La majoria del meus clients són 
d’Igualada i la comarca, però sí 
que és cert que tinc alguna clienta 
que em va seguir quan vaig venir 
de Barcelona i durant tots aquests 
anys he aconseguit clientes de 
Tarragona, Vilafranca, Manresa, 
Tàrrega, Terrassa, Ponts  i tinc al-
guna clienta de fora de Catalunya 
però que ve molt esporàdicament.

-Molts dels teus clients són fi-
dels a tu des que vas començar.
Tinc la sort de tenir clientes setma-
nals, quinzenals i mensuals que 
no han deixat de venir des de el 
dia que vaig començar. Des d’aquí 
agraeixo la seva fidelitat, en part, 
gràcies a elles encara puc seguir 
treballant.

-Quin és el secret del teu èxit?
No ho sé, crec que la gent que 
em coneix confia en mi. Sóc molt 
perfeccionista amb la meva feina i 
tinc molt clar com s’han de fer les 
coses, també crec que estic molt 
preparada i sobretot, enfoco l’estè-
tica d’una manera diferent.

-Quins són els teus pròxims 
projectes?
En principi ampliar la meva línia de 
cosmètica.
Al setembre inauguraré una boti-
ga on-line per facilitar la compra 
a  totes aquelles persones de fora 
d’Igualada.
Tinc projectes relacionats amb la 
introducció de tècniques noves im-
portants, però m’ho reservo, en el 
seu moment ja ho informaré.
El projecte més important per mi 
és el dia a dia, continuar aprenent, 
mantenir la meva clientela, anar-
me reinventant i continuar treba-
llant bé i amb il·lusió.

-Com ha afectat la crisi econò-
mica en el teu institut?
Aquest segon institut d’Igualada el 
vaig obrir fa 6 anys i mig, en ple-

na crisi. Vaig arriscar molt per la 
gran inversió que vaig fer. La veri-
tat és que al principi em va costar 
una mica degut a que les noves 
instal·lacions frenaven una mica 
l’entrada de nous clients, pensant 
que només seria apte per un po-
der adquisitiu alt. Aquesta idea a 
poc a poc ha anat desapareixent 
ja que la gent ha pogut comprovar 
que qualitat i bon servei no estan 
renyits amb preus assequibles.
Hem notat la crisi com tothom, però 
la veritat és que hem continuat tre-
ballant molt bé. Els primers anys 
ens hem anat mantenint, però puc 
dir que en aquests tres últims anys  
hem tingut un increment important 
de feina i de nous clients. 

-Com ha avançat l’estètica en 
aquests 25 anys?
El que més ha avançat i continua 
és l’aparatologia. El canvi més im-
portant fa uns anys va ser amb el 
làser, seguit de la radiofreqüència, 
dues tecnologies molt avançades i 
que es van mantenint. La cosmè-
tica en canvi, no ha avançat tant, 
l’últim descobriment més important 
va ser aproximadament fa uns 16 
anys amb l’àcid glicòlic, des de  les 
hores no ha sortit gaire cosa més 
destacada, tot el que es coneix, 
com l’àcid hialurònic, col·lagen... 
és molt més anterior.

-Quins requisits ha de tenir una 
bona professional en l’estètica?
Anys enrere era molt més fàcil, 
avui en dia una bona professional 
en l’estètica ha d’estar molt ben 
formada en molts aspectes. No és 
suficient depilar bé o pintar bé les 
ungles, ni tan sols tenir unes bones 
mans. El més important és tenir 
una bona formació, no conformar-
se amb el que s’ensenya en l’es-
cola d’estètica, s’han de fer molts 
cursos addicionals. S’ha de conèi-
xer bé el cos humà, la fisiologia de 
la pell, saber fer bé un diagnòstic 
de pell i corporal ”és fonamental”, 
conèixer bé les diferents morfologi-
es de les persones per esbrinar les 
causes de cada alteració, tenir uns 
mínims de coneixements en dietè-
tica, en principis actius, cosmètica, 
tenir informació de les patologies 
més comuns que ens podem tro-
bar a l’igual que els medicaments 
que poden estar prenent els nos-
tres clients, doncs poden haver-hi 
moltes incompatibilitats i ho hem 
de saber, aprendre totes les tèc-
niques manuals possibles, etc. A 
més, hem de tenir molta psicologia 
amb la gent, ara moltes de les cli-
entes que van a l’institut necessi-
ten molt suport emocional, que les 
escoltis, que les aconsellis, pujar-
los l’autoestima. Pensa que moltes 
de les alteracions que pateixen es-
tan desencadenades per  l’estrès 
que es viu, l’ansietat i el desànim 
perquè són psicosomàtiques, les 
somatitzen en la pell, en l’augment 
de pes, en la retenció de líquids, 
en l’acne, taques….

-L’estètica avança a passos ge-
gantins. Com veus el seu futur?
L’aparatologia seguirà amb for-
ça, però crec que cada cop més 
s’anirà combinant amb  tècniques 
manuals. La gent necessita que 
se li transmeti  bona energia i re-
laxació. La cosmètica serà cada 

Entrevista amb 
Yvette Pons

vegada més natural i les persones 
s’aniran conscienciant cada cop 
més, de la importància que té una 
alimentació equilibrada i una bona 
nutrició, doncs són un pilar molt 
important per millorar i mantenir 
els  resultats.
També s’incrementaran els tracta-
ment de medicina estètica, són un 
bon complement amb els tracta-
ments estètics.
La medicina estètica avança molt 
ràpid, hi ha tractaments preventius 
que amb continuïtat retarden mol-
tíssim operacions estètiques com 
els líftings. Anys enrere es comen-
çaven amb 40 anys, era una boge-
ria, ara amb tots els avanços que 
hi han es poden retardar fins els 
65 o  70 anys perfectament.
A més, la medicina i la cirurgia 
estètica està canviant. Estan de-
sapareixent aquelles cares de “ve-
locitat” que tenien la majoria de les 
dones, totes tallades pel mateix 
patró. Ara es porta la màxima na-
turalitat.

-Creadora  de la teva pròpia línia 
de cosmètica YP
Sí. És un projecte que el tenia 
al cap feia molts anys, però no 
m’atrevia a iniciar-lo, sempre pen-
sava que no era el moment. Final-
ment un dia no m’ho vaig pensar  
més i ho vaig fer.
Han sigut uns dos anys de creació 
i dedicació investigant, buscant, 
provant. És una línia que està feta 
amb molta il·lusió i carinyo, he in-
tentat escollir els millors principis 
actius antienvelliment, amb con-
centracions elevades, amb un sis-
tema de penetració efectiu i amb 
molt bons resultats. El millor de 
tot és que és una líneia que la puc 
personalitzar per la necessitat de 
cada client.
Estic contenta perquè l’acceptació 
ha sigut molt positiva, el número 
de  vendes ha superat la previsió 
que jo tenia en un any i ja tinc cli-
ents que són totalment fidels a la 

línia.

-YP ha complert 1 any. Tens in-
tenció d’ampliar-la? 
Ja tinc en ment una nova línia, 
però encara haurem d’esperar una 
mica.
Aquest més és el seu primer Ani-
versari. Per aquest motiu el 31 de 
juliol sortejarem 10 cremes YP . 
Totes aquelles persones que vul-
guin participar només han de tru-
car al nostre Institut, al tlf. 93 804 
62 02, deixar el nom i número de 
telèfon, o fer-se fan del  nostre  fa-
cebook yvette pons.

-Parla’ns del teu magazín men-
sual
Fa més d’un any que escric un 
magazín que surt cada mes. En 
ell incloc notícies relacionades 
amb l’estètica, consells, dietes, 
tractaments corporals, facials, de 
medicina estètica, cosmètica i no-
vetats.
Al principi la vaig  provar durant 
tres mesos, però va tenir molt 
bona acceptació en la gent i en-
cara que m’ocupa moltes hores 
escriure-la i fer-la, he continuat 
escrivint-la ja que la gent me la 
ve a buscar i esperen que surti la 
següent.
També m’ha ajudat a que perso-
nes que no em coneixien o que 
creien que el meu centre era in-
accessible, mitjançant la revista 
han vist que sóc una persona molt 
propera i que estem a l’abast de 
tothom.

-Per acabar, quins consells els 
donaries a les persones que es 
volen cuidar?
El més important és alimentar-se 
bé, tant per la salut com per l’estè-
tica i la bellesa.
Aprendre a respirar.
I intentar estar en pau amb un ma-
teix.
Tota la resta és complementari!
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CAPELLADES / LA VEU

Dimecres el conseller d’Interi-
or de la Generalitat de Cata-
lunya, Ramon Espadaler, ha 
estat a Capellades per signar 
dos convenis amb l’Ajunta-
ment de Capellades.
L’acte ha tingut lloc a la Bi-
blioteca del Museu Molí Pa-
perer de Capellades. Hi han 
participat l’Alcalde de Cape-
llades, Marcel·lí Martorell; els 
regidors Bàrbara Pons, Anna 
Gabarró, Francesc Sabater 
i Àngel Soteras; l’intendent 
cap en funcions de la Regió 
Policial Centre, Josep Codi-
na; l’inspector cap de l’ABP 
Anoia, Damià Larriba; el so-
tinspector sotscap de l’ABP 
Anoia, Joan M. Testagorda i el 
caporal de la Policia Local de 
Capellades, Miquel Àngel Her-

nández. Després de signar els 
Convenis RESCAT i SIPCAT, 
el conseller ha signat el Llibre 
d’Honor de Visitants de l’Ajun-
tament de Capellades i ha 

fet una visita per l’exposició 
sobre la imprempta, guiat pel 
conservador del Museu Molí 
Paperer, Ton Lloret.

El conseller Ramon Espadaler visita Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquests dies han començat 
les obres per canviar la teula-
da de l’edifici de dalt de l’Esco-
la Marquès de la Pobla.
Amb aquesta intervenció 
s’aconseguirà impermeabi-
litzar el sostre, amb un pres-
supost de 68.059 euros, 
executat per l’empresa cape-
lladina Construccions Rossell. 
Aquest projecte, emmarcat 
dins el programa Xarxa de la 
Diputació de Barcelona, està 
finançat per l’Ajuntament de 
Capellades.
Des del consistori capelladí, 
tal i com explica el seu Alcal-
de, Marcel·lí Martorell, “els 
darrers anys estem invertint 
en l’escola capelladina per-

què considerem l’educació 
com una prioritat. Fa dos anys 
vam començar per arreglar 
els lavabos de la planta bai-
xa i l’estiu passat els de la 
primera. Ara, canviant tota la 
teulada, donem un bon impuls 
al bon estat i reactualització 
de l’edifici. Les dues obres, 
amb 34.000 i 41.000 euros de 
cost, van ser finançades total-
ment per la Generalitat. Ara, 
el següent punt seria la cuina 
de l’escola, i no volem deixar 
passar el temps sense inter-
venir-hi”.
Les obres a la teulada han 
començat just a l’acabar l’es-
cola i no es previst que acabin 
abans de la Festa Major.

L’Ajuntament capelladí canvia 
la teulada del col.legi Marquès 
de la Pobla

CAPELLADES / LA VEU

La setmana passada es va ce-
lebrar el Ple de juny de l’Ajun-
tament de Capellades, amb 14 
punts a l’ordre del dia.
Entre altres qüestions es va 
aprovar que l’any 2015 siguin 
festa local els divendres 6 de 
febrer, santa Dorotea, i el di-
lluns 17 d’agost, Festa Major.
També es va fer la revisió del 
padró, a 1 de gener 2014, amb 
una població censada a Cape-
llades de 5.284 persones, que 
confirma la tendència a la bai-
xa dels darrers anys.
Parlant d’ordenances fiscals 
es va aprovar amb els vots 
a favor de CiU i VdC l’orde-
nança fiscal amb els preus 

per al proper curs de la Llar 
d’Infants, de la publicitat per 
la Festa Major i també de les 
activitats del Museu Molí Pa-
perer de Capellades.
El punt que va generar més 
debat va el 12è., amb una 
modificació del pressupost. 
L’equip de govern va proposar 
que s’aprovés dins el capítol 
de despeses imprevistes 4 
despeses diferents. La prime-
ra, on tothom estava d’acord, 
servia per cobrir l’alta d’activi-
tat a l’aparcament de la Plaça 
Catalunya. La segona, també 
amb quòrum, destinava 820 
euros a la compra d’un tur-
bímetre d’aigua. La tercera, 
comprar un bufador de 4.513 

euros per millorar el servei de 
neteja, va generar un ampli 
debat centrat en la no urgència 
en la seva adquisició. D’una 
manera similar es va valorar 
la quarta i darrera proposta, 
per comprar taules i cadires 
noves per les festes populars. 
Finalment, el punt es va apro-
var amb els vots favorables de 
CiU i PSC i els vots contraris 
de VdC i ERC.
El darrer punt va aprovar una 
partida de 2.500 euros, se-
gons compromís adquirit du-
rant l’aprovació del pressupost 
anual, per destinar a actuaci-
ons que subvencionin l’àmbit 
d’actuació de joventut.

Ple ordinari de l’Ajuntament

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades i 
una comissió de persones ha 
organitzat aquest any la festa 
de Sant Cristòfol, el patró dels 
conductors.
Com és costum de cada any 
la celebració començarà a 
les 10:30 amb el trasllat de la 
imatge de Sant Cristòfol des 
del domicili del Sr. Josep Car-
reras, al C/ Torrenova 5, fins 
l’Església.
A les 11 començarà l’ofici so-
lemne a l’Església de Santa 
Maria. Mitja hora després, a la 
Font Cuitora, Concentració de 
la 4a. Mostra de vehicles clàs-
sics i amb moto, que després 
faran una passejada fins arri-
bar a la benedició, que és pre-
vist que comenci a les 12:15, 
pels vehicles lleugers. S’en-
trarà pel carrer Fossar i es 
sortirà per Casa Bas. Tot, amb 
l’acompanyament de la Banda 

de l’Escola de Música. Durant 
el matí, a les 12:30, encara es 
podrà veure en exposició a la 
plaça Catalunya, la 4a. Mos-
tra de vehicles clàssics i amb 
motor.
A la tarda, a dos quarts de vuit, 
s’inaugurarà a Casa Bas l’ex-
posició “Miniatures llegides” 
de Montserrat Soteras, amb 
fotos de llibre i lectura .

Dissabte, Capellades celebra Sant Cristòfol

A les 20 hores, benedicció de 
vehicles pesats i lleugers a la 
cruïlla del Passeig amb el car-
rer Sant Joan.
 I finalment a la nit gran ball a 
la Piscina Blava amb l’Orques-
ta Montecarlo, que farà primer 
el Concert a les 22:30. Els ti-
quets, a 7 euros, es venen a la 
Piscina Blava de Capellades.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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El passat dissabte 5 de juliol 
va tenir lloc el descobriment 
de la placa que dóna nom, 
de forma oficial, al pont que 
uneix el nuclis del Bruc de 
Baix i del Mig amb el del de 
la Parròquia, amb el nom de 
“Pont President Enric Prat de 
la Riba”.
L’alcalde del municipi, Car-
les Castro, juntament amb el 
president de la Diputació de 
Barcelona, Salvador Esteve, 
i el diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge i al-
calde de la capital de l’Anoia, 
Marc Castells, van descobrir 
la placa del pont construït fa 
90 anys per la Mancomunitat 
de Catalunya.
Tot seguit, veïns i autoritats 
van poder visitar l’exposició 
“Història de la construcció del 
pont” al Casal Familiar del 
Bruc i assistir a la conferèn-
cia a càrrec de Laura Pinyol, 
l’estudiant bruquetana que va 
iniciar el treball de recerca per 
l’institut i que ha esdevingut 
una obra que recorda aquest 

fet històric de gran valor pel 
municipi. 
Prèviament, les autoritats van 
pronunciar unes paraules ho-
norant la figura del que va ser 
l’impulsor de la Mancomunitat, 
Enric Prat de la Riba. Salva-
dor Esteve va parlar també 
del què va ser la institució i va 
comentar que “va ser el primer 
intent seriós i pràctic de fer 
un autogovern després de la 
desfeta de 1714”. Esteve, en 
referència a Laura Pinyol, va 
comentar que “s’ha de posar 
en valor aquesta joventut que 
inventa i treballa”.
Carles Castro, alcalde del con-
sistori, va explicar als assis-
tents com li va arribar aquesta 
informació a les seves mans 
i que, aquest any en el qual 
se celebra el centenari de la 
Mancomunitat, era el moment 
idoni per tancar oficialment un 
desig del consistori del 1922, 
una obra que va representar 
una millora pels habitants del 
municipi de tots els temps i 
que ara volem donar el reco-
neixement que l’hi correspon.

Després de 90 anys, el pont 
del Bruc rep el nom de “Pont 
President Enric Prat de la Riba”

L’alcalde del Bruc Carles Castro amb el president de la Diputació Salvador Esteve i el 
diputat comarcal Marc Castells en el descobriment de la placa

EL BRUC / LA VEU

Diumenge va tenir lloc el tra-
dicional aplec de la Mare de 
Déu de la Font, una festivitat 
en què s’honora a la Verge del 
Roser amb una missa a l’aire 
lliure. 
La celebració es du a terme a 
la Font de la Mare de Déu, un 
paratge en plena natura situat 
en el nucli antic del municipi 
en el qual s’hi troba la capella 
de la Mare de Déu.
Al migdia va tenir lloc la missa 
i el cant de la salve. Tot seguit, 
audició i ballada de sardanes, 
i el tradicional pica-pica en 
què petits i grans es reunei-
xen amb la intenció que les 
tradicions locals perdurin en el 
temps.

L’acte està organitzat per la 
parròquia de Santa Maria del 

Celebració de la festa de 
la Mare de Déu de la Font al Bruc

Bruc amb la col·laboració del 
consistori.

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El V Festival de Llegendes 
de Catalunya celebrat aquest 
passat cap de setmana a Sant 
Martí de Tous va acollir prop 
de 1.500 persones en el que 
va ser l’acte central del festival 
del dissabte al vespre. A les 10 
del vespre el poble va apagar 
l’enllumenat i 6.000 espelmes 
il·luminaven els carrers del 
nucli antic per l’Apagada de 
Misteri. Durant el recorregut, 
els assistents van poder es-
coltar diverses llegendes mis-
terioses dels Països Catalans 
que s’han recuperat i adaptat 
especialment per a l’ocasió. El 
moment culminant de la nit va 
ser la llegenda final que va in-
terpretar l’actriu catalana Anna 
Sahun al peu del castell i que 
portava per nom “L’empremta 
de la ferradura”.
Dissabte a la tarda també van 
visitar el poble més d’un miler 

més de persones per
escoltar les diferents llegen-
des dels Racons de Llegen-
da, en els diversos escenaris 
ubicats pel poble. Les llegen-
des que es van explicar eren 
procedents de les localitats de 
Lleida, Tarragona, el Rosselló, 
L’Escala, Igualada i Sant Martí 

Nou èxit del Festival de llegendes 
de Catalunya de Sant Martí de Tous

de Tous.
Diumenge al matí van conti-
nuar les activitats del Festival 
de Llegendes de Catalunya 
que es va acabar a la tarda 
amb l’espectacle “Tous és Lle-
genda” a càrrec de l’Esbart 
La Cérvola de Sant Martí de 
Tous.

ROSICH MOTORS, S.L. 

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

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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La Unió Esportiva Tous, cele-
bra el seus primers 100 anys.
El club, que fou fundat l’any 
1914, esdevé un dels clubs 
més antics de la comarca de 
l’Anoia.
Amb motiu d’aquesta efemèri-
de, la Unió Esportiva Tous, te 
previstos diferents actes com-

memoratius, d’entre ells, un 
sopar obert a tothom que vul-
gui gaudir d’aquesta celebra-
ció, i en especial dirigit a les 
persones que d’alguna forma 
han estat vinculades amb el 
Club, ja siguin antics directius, 
con jugadors, col·laboradors i 
simpatitzants.
Aquest sopar tindrà lloc el pro-

La UE Tous celebrarà el seu centenari amb un 
sopar obert a tothom

MIRALLES / LA VEU

Aquest diumenge tindrà lloc 
una nova edició del Jazz a 
les Vinyes, que des de fa uns 
anys es ve duent a terme a la 
Caseta Gumà de Miralles.
Aquest esdeveniment compta-
rà amb nombrosos músics de 
la primera línia del jazz actual 
així com joves promeses que 
oferiran una vesprada de bona 
música en un ambient acolli-
dor i entranyable.
Es podrà escoltar al piano 
en Joel Gonzalez, en David 
Muñoz, J. Mª Meseguer i Ro-
ger Santacana.

Diumenge, nova edició del Jazz 
a les Vinyes a la Caseta Gumà

Als saxos: Joan Albert, Frie-
drik Carlkist i Deme Gomez.
Les trompetes amb Arnau 
Boix, Oscar Latorre, Dan Po-
sen i Gregori Hollis.
Al baix, Ramon Grimal, Artur 
Regada i Pere Grivé.
El trombó amb Joan Masats i 
Jordi Claramunt.
La bateria: Adriá Font; Pau 
Bombardó i Edu Hinojosa. 
El vibràfon a càrrec de Jordi 
Rossy i Geni Barry.
La guitarra amb Pol Bracke i 
Jordi Farres.
I les veus de Laia Porta, Anna 
Catalá i Marta Rivera.

MIRALLES / LA VEU

Amb la plaça de l’església plena 
de gom a gom el passat dissab-
te 27 de juny es va realitzar l’ac-
tuació del grup La Nova Trinca. 
Aquest nou trio va tenir el públic 
encantat amb les seves versi-
ons de les cançons més cone-
gudes de La Trinca, algunes 
fins i tot amb la lletra adaptada 
a Santa Maria de Miralles. El 
concert acompanyat d’un bon 
cremat i d’una nit amb tempe-

Actuació de la Nova Trinca a Sta. 
Maria de Miralles

ratures agradables, va ser molt 
entretingut i fins i tot a una part 
del públic se’ls va fer curt.
Des de Miralles volem agrair 
l’assistència a aquest concert i 
recordar-vos que ja s’acosta la 
nostra  Festa Major, que com-
prarà amb un seguit d’actes 
que segur que seran del vostre 
interès. Ja us podeu reservar 
els dies 15 i 16 d’agost per venir 
a Miralles.”

MIRALLES / LA VEU

La Junta Local de l’Associa-
ció Contra el Càncer de Santa 
Maria de Miralles, fa entrega 
a l’Ajuntament d’una recopila-
ció dels 42 anys de treball vo-
luntari per a la recaptació de 
fons destinats a la lluita contra 
aquesta malaltia.
Les membres actuals de la 
Junta Local, Emília Solé, Con-
cepció Ferrer, Celerina Fer-

rer, Pepita Argelcih, Jacinta 
Micheli, Conxita Rubió, Paqui-
ta Ferrer, Maria Montón i Tere-
sa Soler, van fer entrega de la 
recopilació al Sr. Alcalde Pere 
Argelich i a la regidora Mònica 
Oliva. El Sr. Alcalde agraeix la 
col·laboració de tants anys i el 
llibre històric que ho acredita, 
i les anima a seguir treballant 
en aquesta tasca tant impor-
tant.

Donatiu de l’Associació contra 
el càncer de Miralles

per 19 de juliol a la Plaça de 
l’Ajuntament de Sant Martí de 
Tous.
Les persones que puguin es-
tar interessades a assistir-hi, 
poden dirigir-se a la Perruque-
ria Lloveras d’Igualada, o bé, 
informar-se a través del nos-
tre correu electrònic uetous@
gmail.com

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament i l’Alzinar han or-
ganitzat, amb la col·laboració 
d’una desena de restauradors, 
el primer concurs de tapes 
de Masquefa: ‘Fes tapes’. El 
concurs, que es farà del 12 al 
19 de juliol, coincidint amb la 
Festa Major de Santa Magda-
lena, vol contribuir a donar a 
conèixer l’oferta gastronòmica 
i dinamitzar aquest sector.
El funcionament és molt sen-
zill. Tothom qui vulgui concur-
sar haurà de passar aquella 
setmana pels 10 establiments 
participants i menjar la tapa 
que ha creat cadascun d’ells. 
Cada vegada que hagin pro-
vat una tapa, l’establiment els 
segellarà la casella corres-
ponent en la butlleta retalla-
ble que figura en el díptic del 
concurs, el qual es pot trobar 
en els bars i restaurants parti-

cipants, als forns, i a diferents 
dependències municipals. 
Només en el cas que estiguin 
segellades totes les tapes de 
la targeta, les 10, la persona 
podrà omplir les seves dades 
i votar quina tapa li ha agra-
dat més a la part del darrera 
de la targeta. Després, podrà 
dipositar la targeta en les ur-
nes situades en aquests bars 
i restaurants. Tots els concur-
sants entraran en un sorteig 
d’un sopar per a dues perso-
nes en el bar que obtingui la 
tapa guanyadora, segons les 
votacions dels concursants. 
Per la seva banda, aquest es-
tabliment serà obsequiat amb 
un trofeu i amb l’aparició en la 
revista municipal. 
El dia 22 de juliol es farà pú-
blic quina és la tapa guanya-
dora i també se sortejarà el 
sopar per a dues persones, en 

un acte a la plaça de l’Estació 
que tindrà lloc després del fa-
bulari de la Festa Major.
Els establiments participants 
al concurs ‘Fes Tapes’ són 
Bar Bodega El Raïm (amb 
una tapa de ‘callos’ casolans), 
Bar Lydia (minihamburguesa), 
CTC Cafeteria (torrada de 
pernil i salmorejo), Casal l’Al-
zinar (amb la tapa ‘Castellet 
del Casal’), Bar del Camp de 
Futbol (patata pinxo), L’Aroma 
(amb un pinxo d’escalivada i 
anxova i una canya) , L’Altra 
Cantonada (patates canàri-
es), Frankfurt Cafeteria Xarlot 
(pinxos moruns), la Placeta 
(ronyons al xerès i copa de 
vi) i Restaurant Can Cristóbal 
(torrada de formatge de ca-
bra amb fruits secs i mel). Els 
preus de les tapes oscil·len 
entre 1 i 3 euros.

“Fes tapes”, primer concurs 
de tapes a Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

Després de recuperar-lo 
l’any passat, la Comissió de 
Joves KSJ va organitzar di-
vendres i dissabte passats, 
per segon any consecutiu, el 
Kap de Setmana Jove, dos 
dies plens d’activitats per al 
col·lectiu juvenil de casa nos-
tra
El tret de sortida al KSJ el 
va donar, divendres, una in-
teressant xerrada a la Bibli-
oteca, a càrrec del Sindicat 
COS, sobre la precarietat la-
boral dels monitors del lleu-
re. Tot seguit, un concert de 
música en directe amb els 
grups los BarranKillos i Ba-
ratos va fer ballar als joves 
que es van reunir al pati de 
La Fàbrica Rogelio Rojo. 
Dissabte les activitats van 
començar a la tarda amb una 
mostra d’entitats i col·lectius 
locals, una partida de rol, 
una exhibició d’skaters i un 
dels autèntics plats forts, la 

primera Baixada d’Andròmi-
nes de Masquefa. La cursa, 
que va ser espectacular i va 
congregar força curiosos, es 
va fer en un circuit delimitat 
entre el carrer santa Clara 
i l’avinguda de la Línia. Cal 
destacar la creativitat dels 
participants, que van engi-
nyar andròmines d’una gran 
originalitat. Després, els jo-
ves van fer un sopar de ger-
manor, amenitzat per una 
sorollosa carretillada final a 
càrrec del Pixafocs i Cagas-
purnes, Colla de Diables de 
Masquefa.
Per arrodonir la jornada, i 
aprofitant que Piera celebra-
va la Festa de la Diversitat, la 
regidoria de Joventut va po-
sar a disposició dels joves un 
autocar preventiu per anar 
als concerts de la localitat 
veïna, evitant, així, els riscos 
d’haver d’agafar el cotxe i 
conduir de nit.
Cal destacar l’èxit de partici-

pació de joves en la Comis-
sió KSJ i la feina voluntària 
que van realitzar tant el ma-
teix cap de setmana de les 
activitats com les setmanes 
prèvies per preparar-les. 
La participació integral dels 
joves en la realització dels 
seus esdeveniments és un 
dels objectius de la regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament, 
que aposta perquè siguin els 
mateixos joves els qui cons-
trueixin les seves pròpies 
propostes d’oci i cultura, ja 
que, perquè les activitats si-
guin realment participatives, 
han de sorgir dels mateixos 
joves i aquests han d’involu-
crar-se activament en la seva 
creació, organització i valora-
ció. El programa del Kap de 
Setmana Jove el van escollir, 
programar i desenvolupar els 
joves de l’organització, amb 
el suport i la col·laboració de 
la regidoria de Joventut.

Masquefa viu el seu Kap de Setmana més jove
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Anoia Sud  Festa Major de Carme

Carme enceta demà dissabte 
la seva Festa Major que con-
tinuarà durant la setmana, es-
pecialment dimecres, dia de la 
Mare de Déu del Carme, amb 
diverses activitats i tancant-se 
el proper cap de setmana amb 
els actes més importants de la 
festa.
L’acte potser més important 
per al municipi serà enguany 
la benedicció de la nova cam-
pana de l’església de Sant 
Martí que es farà el proper di-
vendres dia 18 a les 9 del ves-
pre. Després de l’acte proto-
coŀlari, totes les persones que 
ho desitgin podran fer-la sonar 
com a toc de benvinguda al 
seu nou poble.
Actes per als més petits, mú-
sica per als joves i no tan jo-
ves, balls, havaneres, partits 
de futbol, teatre, castellers 
ompliran aquests dies festius 
a Carme.

Dissabte 12
- a les 7 de la tarda al teatre
Concert de gospel amb el 
grup de gòspel de Carme.

Dimarts 15
Repic de campanes de Festa 
Major.

Dimecres 16
- a les 12 del migdia

Missa solemne amb acompa-
nyament musical de cobla
- a la 1 del migdia al pati de 
missa
Sardanes amb la cobla Lluï-
sos.
- a les 8 del vespre, al pati de 
missa
Havaneres amb el grup Ultra-
mar

Dijous 17
- a les 6 de la tarda a la pista 
nova
Festa de l’escuma (amb la 
col·laboració del restaurant El 
Racó de Carme).
- a les 10 de la nit, a la pista 
vella
Teatre. De nou ens conviden, 
obra pensada i interpretada 
pel grup de teatre Set Vetes.

Divendres 18
- a 2/4 de 7 de la tarda, al pati 
de missa
Animació infantil amb el grup 
Disco Baby.
- a les 9 del vespre
Benedicció de la nova cam-
pana amb la presència dels 
padrins i el Josep Teruel, pre-
sident de l’Associació d’amics 
del campanar d’Esparreguera 
i president de la Confraria de 
campaners de Catalunya.
Després de la benedicció de 
la nova campana totes les 

Carme enceta aquest cap de setmana set dies de Festa Major

persones que ho desitgin po-
dran complir amb la tradició 
de fer-la sonar coma  toc de 
benvinguda.
- a les 10 del vespre, al carrer 
Verge del Carme
Sopar Popular amb acompa-
nyament final de l’Albert Ga-
mez, monologuista.
- a 2/4 d’1 de la matinada al 
carrer Raval de baix
Nit tremenda amb el grup 
Tremendos i Dj.

Dissabte 19
- a les 6 de la tarda al camp 
de futbol
Partit entre el CE Carme i el 
CF la Pobla de Claramunt (ca-
tegoria benjamí).
- a les 8 del vespre a la pista 
vella
Concert amb la Banda de Mú-
sica d’Igualada.
- a les 12 de la nit, a la pista 
vella
Ball de nit amb el grup Liberty.
- a la 1 de la matinada al carrer 
del Raval de baix
Concert Jove amb el grup 
Moonlight i Dj Pepe Dj Xic.

Diumenge 20
- a les 12 del migdia
Missa cantada pels amics de 
la parròquia.
- a la 1 del migdia al pati de 
missa
Castellers amb els Moixigan-
guers d’Igualada i els Salats 

de Súria.
- a les 6 de la tarda al camp 
de futbol
Futbol. Partit entre el CE Car-
me i el CF La Pobla de Clara-
munt.
- a les 8 del vespre a la pista 
vela
Ball de vetlla amb el grup 
Crystal.

Av. Catalunya, 4

 08787 CARME
• Lacats • Envernissats• Empaperats 

• Estucats  •Retolació

PINTURA I DECORACIÓ

Telèfon i fax 93 805 02 51 • Mòbil 678 43 44 66

Av. de Catalunya, 29
 Tel. 93 808 00 65

08787 CARME 
(Barcelona)  
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El passat divendres 4 de juliol 
per la tarda, el Teatre de Car-
me es va transformar en un 
gran circ. Els nens i nenes de 
la Llar d’Infants van celebrar la 
festa de fi de curs.
Hi va haver actuacions molt 
diverses; els més petits eren 
les foquetes musicals, els mit-
jans els acròbates i els grans 
els pallassos amb les seves 
pallassades.
Finalment, tots plegats vam 
acabar cantant i ballant la 
cançó del “El circ ha arribat”. 
Gràcies a tots els que ho vau 
fer possible.

Festa de final de curs del’escola bressol

Festa Major de Carme

CARME / JOSEP ELIAS I FARRÉ

En el darrer llibre de Lluís 
Raluy Tomàs El Circo de los 
saltimbanquis, fa una àm-
plia referència al Gepes, o 
a l’Arisard. Suposem que és 
un nom artístic format per 
A (Anna) R (Rosa) i  Sard  
(Sardà). 
Del llibre traduïm del cas-
tellà, els pàragrafs que fan 
referència al carmetà Jaume 
Sardà Pons
Un dels grans organitzadors 
del circ “ al tant per cent”  fou 
Jaume Arisard Pons, alias 
Gepes, fenomenal acròbata 
en les barres fixes i al qua-
drant.
Quant el Tigre de Sant Adrià, 
Lluís Raluy sofrí un greu 
accident al ser disparat pel 
seu canó, a la Ciutat de Ba-
laguer, fou el Jaume qui va 
fer-se càrrec de la manu-
tenció dels seus fills i qui va 
substituir-lo, personalment, 
en el número de l’home bala. 
Després, ell també sofriria 

un accident, com conseqüèn-
cia, aquest cop, d’un excés 
de càrrega. Jaume sortí dis-
parat amb tanta força que va 
superar la xarxa de protectora 
per caure sobre el públic, que 
amortint-lo li salvaren la vida. 
Això succeí al Circ Olímpia de 
Barcelona, i en fou testimoni 
presencial Rogelio Rivel (dels 
Andreus Rivels) qui va expli-
car-ho entre les seves anèc-
dotes favorites.
Tot i que en Jaume Arisard no 
va sofrir conseqüències greus 
en la seva caiguda, cedí el seu 
lloc a Joan Rosa Cianovas,  El 
Feo, veí de Santa Coloma de 
Gramenet.
Més endavant, el fill gran de 
la igualadina Marina Tomàs, 
explica Jaume Arisard Pons, 
acròbata al quadrant, presen-
tava el seu número a més de 
vint metres d’altura, sense 
xarxa, i sense cable de segu-
retat. En Jaume, en el món del 
circ, fou conegut també per 
haver guanyat a grans campi-

ons d’escacs.
Gran part de la seva vida la 
passà penjat en el cel del 
circ, a una altura, on el salt 
mortal, en cas de caiguda, 
passava a ser el “Salt mor-
tal” en el vertader sentit de la 
paraula.
El Lluís  Raluy, encara ens 
comentà, personalment, 
una altra ajuda que reberen 
d’en Jaume Sardà. Fou per 
les riades del 1962, a Sant 
Adrià. Els Raluy ho perde-
ren tot, i en Sardà els acollí 
i feu una acapta entre els 
seus amics que sumà 40  50 
mil pessetes d’aquell temps. 
Així, doncs, els Raluy estant 
molt agraïts al Jaume Sardà 
Pons, artista de circ, natural 
de Carme.
Ens plau difondre aquestes 
virtuts d’un home que podria 
ser considerat, pejorativa-
ment, només com un vulgar  
saltinbanqui, però que fou un 
home artista i una gran per-
sona. 

En acabar a la mateixa esco-
la bressol es va oferir un suca 

mulla a les persones assis-
tents.

Més sobre el carmetà, artista de circ, 
Jaume Sardà

Un racó de Carme: la cinglera 
del Balç de les Roquetes

CARME / LA VEU

Un dels espais poc coneguts 
del terme municipal de les 
Carme és la cinglera del Balç 
de les Roquetes, ubicat a les 
Esplugues de Carme.
Es tracta d’un meravellós es-
pai natural format per uns di-
pòsits travertínics del quater-
nari.
En aquest espai, format per 
nombroses coves, s’hi han 
localitzat nombroses troballes 
arqueològiques, ja que aques-
tes coves foren utilitzades 
com a lloc d’inhumació col-

lectiu i d’hàbitat.
Les troballes s’han datat del 
període Bronze mitjà-final pel 
que fa a les restes correspo-
nents com a lloc d’inhumació, 
i una etapa corresponent al 
món ibèric antic pel que fa a 
les troballes corresponents a 
hàbitat.
Les roques estan excavades 
en travertí, una roca sedimen-
tària calcària que es diposita 
a les emergències càrstiques 
i petites cascades, a la zona 
d’expansió de les aigües.

C. del Raval de Baix, 26
Tel. 93 808 00 18
08787 CARME (Barcelona)
gtressl@telefonica.net

PA, PASTISSOS i 
CAFÈ DEGUSTACIÓ

C.Sant Martí, 6 · Tel. 93 808 00 75 · CARME
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Raval, 5
93 808 01 50
93 808 00 58
08787
Carme (BCN)

www.onduladoscarme.com
info@onduladoscarme.com
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L’organització de la Festa de 
la Diversitat ha portat a terme 
la 8a edició d’aquesta festa a 
Piera, amb molt d’esforç, amb 
el mateix entusiasme de sem-
pre i amb un públic que ha 
pogut gaudir de dos dies de 
propostes molt variades. 
Per als organitzadors ha es-
tat un plaer haver compartit 
aquest cap de setmana tant 
amb les persones que hi han 
participat com a públic com 
amb les que han ofert espec-
tacle, entreteniment, bon men-
jar i coneixement.
Els resultats d’aquesta darrera 
edició han sigut molt satisfac-
toris i els organitzadors ja es-
tan començant a treballar de 
cara a l’any vinent per oferir 
noves propostes. D’aquesta 
edició en concret i com a no-
vetat d’aquest any, cal desta-
car la incorporació d’una zona 
d’atraccions infantils a preus 
rebaixats. Durant la festa es 
van sortejar les paneres amb 
els obsequis que els establi-
ments col·laboradors van ce-

dir. Els números premiats van 
ser el 199 i el 2.058 i els gua-
nyadors, que eren presents a 
la festa, van rebre els regals.
Cal recordar que els beneficis 
d’aquesta festa es destinen a 
engegar i a donar continuïtat 
a projectes d’alimentació, for-
mació i inserció laboral de la 
Fundació Quetzal i a donar un 
cop de mà a les persones més 
necessitades del nostre poble.
Per acabar, es vol fer una cri-

La Festa de la Diversitat de Piera 
compleix les vuit edicions

da a aquelles persones que 
poden estar interessades a 
formar part de l’organització 
de la festa. Preparar un esde-
veniment d’aquestes dimen-
sions requereix molta feina i 
cal ajuda. Si us interessa col·
laborar de cara al pròxim any, 
contacteu amb l’organització 
per mitjà del correu festadi-
versitatpiera@yahoo.es o a 
través del facebook Festa Di-
versitat Piera.

PIERA / LA VEU

El passat divendres, la Coral 
Tríola i músics de l’Aula Mu-
nicipal de Música van fer el 
primer concert del MEV 2014. 
Per les característiques de 
l’espectacle, el Teatre Foment 
de Piera va ser l’escenari es-
collit per a aquesta ocasió.
El fantasma de l’òpera, un mu-
sical original d’Andrew Lloyd 
Webber, va aconseguir omplir 
de gom a gom el teatre amb 
un públic que va poder assis-
tir a un autèntic espectacle 
ambientat a l’òpera de París. 
L’obra original va ser traduïda 
per David Andújar, director de 
la Coral Tríola, i per Joan Eu-
dald, que va interpretar també 
el paper de fantasma·Erik. De 
la direcció escènica de l’obra 
se’n va fer càrrec l’actriu pie-
renca Elisabet Vallès, que al-
hora també va conduir la tra-
ma en el paper de Mrs. Giry.
L’opinió generalitzada va ser 

totalment satisfactòria; la po-
sada en escena va agradar 
molt i la Coral Tríola va mos-
trar trobar·se en un bon mo-
ment. Al final, el millor premi 
va ser una llarga ovació i un 
bis que va posar el públic del 
teatre dempeus. Recordem 
que el MEV 2014 inclou tres 
propostes musicals més, que 
es fan les nits dels divendres 
de juliol, a les 22 hores:
Divendres 11 de juliol
The Dixieland Preachers
A la plaça del Peix
Divendres 18 de juliol
Limnos Quartet
A la plaça del Peix
Divendres 25 de juliol
Banda de la Unió Filharmòni-
ca del Prat de Llobregat
A la plaça de l’església
(Col·labora: BOP·Banda·Or-
questra de Piera)
En cas de mal temps, els con-
certs es farien al Teatre Fo-
ment de Piera.

El primer concert del MEV va 
omplir el Foment

PIERA / LA VEU

El mercat de la fruita dolça pro-
mou la fruita dolça de Piera, 
però també ofereix propostes 
paral·leles amb l’objectiu de do-
nar a conèixer tot allò relacionat 
amb aquest producte autòcton. 
El diumenge 15 de juny va en-
gegar la 3a temporada del Mer-
cat de la Fruita Dolça de Piera. 
El mercat, organitzat per l’Ajun-
tament de Piera, es fa tots els 
diumenges d’estiu, de 9 a 14 
hores, a la vorera del costat de 
la rotonda de la B·224, on actu-
alment s’està construint l’edifici 
del nou Centre d’Atenció Primà-
ria.
Una desena de productors 
exposen els seus productes, 

collits i portats al mercat direc-
tament de l’arbre. El mercat ofe-
reix la millor fruita dels pagesos 
pierencs: principalment, el prés-
sec de La Fortesa és la peça de 
fruita que té més adeptes se-
gons el paladar dels clients del 
mercat. També s’hi pot trobar 
altre tipus de fruita dolça com 
els nespres o les cireres.
Enguany, el mercat també inte-
gra altres activitats que es fan 
de forma simultània. Aquest 
diumenge 13 de juliol, hi ha 
l’opció de fer la sortida “Agafa 
el cistell i vine a collir el prés-
sec”, per descobrir la cultura 
del préssec amb el guiatge d’un 
pagès. Inclou l’esmorzar i una 
activitat d’experimentació amb 

El Mercat de la fruita dolça: més que un mercat
préssecs.
Hora de sortida: A les 10 h, des 
del Mercat de la Fruita Dolça 
(desplaçament en cotxes fins a 
La Fortesa)
Durada: 3 hores
Dificultat: Baixa
Itinerari: La Fortesa·camps de 
fruiters·La Fortesa·Mercat de la 
Fruita Dolça (Piera)
Recomanacions: Calçat còmo-
de, roba lleugera, gorra per al 
sol, menjar i aigua
I recordeu que tothom qui vul-
gui degustar i apreciar la fruita 
pierenca, pot apropar·se tots 
els diumenges d’estiu fins al se-
tembre a l’avinguda de la carre-
tera d’Igualada!

PIERA / LA VEU

El passat dissabte, el Patinat-
ge Artístic Piera va presentar 
el festival de final de tempo-
rada. El nombrós públic que 
hi va assistir va entrar en un 
bosc encantat i va poder gau-
dir de la música i les coreogra-
fies del patinatge pierenc, que 
va comptar amb la participació 
per a l’ocasió del Grup Show 

Èxit de públic al festival de 
patinatge

Pati Congres, del Patinatge 
Artístic Palau i del Club Pati 
Viladecavalls, que van oferir 
els seus números.
Felicitats als patinadors i pa-
tinadores del club, l’equip 
tècnic, la junta directiva i als 
pares i les mares que han col·
laborat i a l’Ajuntament de Pi-
era, ja que sense ells aquest 
muntatge no seria possible. 
Fins a la pròxima temporada.
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Tapes variades, menú diari, menú 
diumenge (arròs amb llamàntol),
servei de carta

Av. Barcelona, 23 - 08700 Igualada
Tel. 93 803 75 33

Sopars a la fresca. 
Plats combinats, amanides,
pasta italiana, crujicoques, braves
i moltes sorpreses més.

Plaça de la Creu, 9 - 08700  Igualada
Tel. 93 805 55 14

Esmorzars, berenars, pa,
pastisseria i coques.
No tanquem al migdia, tots els 
festius obert!

Av. Europa, 1- 08700 Igualada
Tel. 93 805 25 76

Especialistes en mariscades sempre per 
encàrrec.
Menú diari amb cuina casolana, tapes 
variades, preus especials a grups i sopar 
amb spa. Detall de cortesia amb beguda.
Vine a informar-te, estem a la teva 
disposició

C/ Aurora (Plaça Cal Font), 84 - 08700 
Igualada Tel. 93 115 51 54 / 616 534 523
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Copons busca persones volun-
tàries per a recuperar el Molí 
del Mig. Els voluntaris podran  
participar durant les tres set-
manes o escollir una setmana 
del camp de treball.
El proper divendres 11 de juliol 
a les 20:00 hores a la Plaça de 
Cal Segura es farà una sessió 
informativa sobre el camp de 

treball, les tasques que es pre-
tenen realitzar i també es visi-
tarà l’espai a rehabilitar.
Tots aquells interessats en ins-
criure’s ho poden fer presenci-
alment a l’Ajuntament de Co-
pons o trucant al 93 809 00 00.
Els Molins d’Aigua de Copons 
són patrimoni cultural indiscu-
tible del municipi i del riu Ano-
ia ja que expliquen una forma 

Camp popular de treball per recuperar el Molí del 
mig de Copons

CALAF / LA VEU

El dilluns 30 de juny la cala-
fina Josefa Muxí va celebrar 
una jornada ben especial, ja 
que va rebre la Medalla Cen-
tenària. Els responsables i els 
altres usuaris del Centre de 
Dia Casa Joan Gimferrer van 
preparar-li una gran festa, en 
la qual no hi va faltar la visi-
ta oficial del responsable de 
l’Oficina de Gent Gran Activa, 

Agustí Vilà, l’alcaldessa de 
Calaf, Maria Antònia Trullàs, 
i la regidora de Benestar So-
cial, Pilar Cardona, els quals 
van tenir unes paraules de fe-
licitació per a la Josefa. A més 
de la Medalla Centenària, la 
calafina va rebre de part de 
l’Ajuntament un bonic ram de 
flors. Tot plegat, una tarda en-
tranyable i plena d’emocions, 
sobretot per a l’homenatjada. 

La calafina Josefa Muxí rep 
la Medalla Centenària

d’aprofitament de l’aigua molt 
peculiar a partir de creació de 
basses i mines subterrànies 
per abastir el conjunt de molins 
que s’aplegaven al voltant del 
riu. 
Recuperant un dels principals 
exponents d’aquests béns pa-
trimonials es pot recuperar una 
part important de la història de 
la vila.

Fotos: Sebastià Bacardit

CALAF / LA VEU

“Els Cardona i el Castell de Ca-
laf” és el títol de la nova xerrada 
que es durà a terme aquest di-
vendres, 11 de juliol, dins del ci-
cle del Mil·lenari “Calaf, mil anys 
d’història”. La xerrada anirà a 
càrrec del Dr. Francesc Rodrí-
guez Bernal, reconegut histori-
ador medievalista i professor de 
la Universitat de Lleida.

Durant la xerrada s’explicarà 
la relació del llinatge dels Car-
dona amb el Castell de Calaf, 
una vinculació que es remunta 
a l’any 1375.
L’acte tindrà lloc a la Sala d’Ac-
tes Municipal, al carrer Mestre 
Manel Giralt, a les 8 del vespre, 
i en acabar hi haurà una degus-
tació de productes artesans per 
a tots els assistents.

“Els Cardona i el Castell de Calaf”, 
nova xerrada del cicle del Mil·lenari

CALAF / LA VEU

Aquest cap de setmana els 
veïns i veïnes del barri de la 
Pineda van celebrar la seva 
festa major, amb un programa 
d’actes complet i amb algunes 
novetats, com la desfilada del 
Calaf Fashion Night. Els ac-
tes van començar divendres 
amb una nova edició de la 
ja tradicional escala en hi-fi, 
amb més de 50 participants, i 
van continuar dissabte al llarg 
de tot el dia amb la missa de 
campanya, el vermut, el pregó 
i el sopar popular. Seguida-
ment es va estrenar i amb molt 
d’èxit la Calaf Fashion Night, i 
després encara hi va haver 
espectacle de cabaret amb la 
Mega Pubilla i la  Gyna Fer-
rary. Diumenge petits i grans 

van passar una bona estona 
jocs i xocolatada. A la tarda 
la pluja va impedir celebrar el 
ball amb el grup Cristal però, 
tot i això, un cop passat el xà-
fec, els assistents van poder 

Els veïns de la Pineda celebren una 
participada festa major amb l’estrena d’una 
desfilada de moda

ballar durant una bona estona 
amb música enllaunada i gau-
dir d’una vetllada a la fresca, 
que va cloure’s amb el repar-
timent d’un entrepà de pernil 
per a tothom.

CALAF / LA VEU

Divendres passat els petits 
alumnes de la Llar d’Infants 
Municipal “La Boireta” van 
celebrar la seva festa de fi de 
curs. Acompanyats de pares i 
mares, avis i àvies, mestres i 
altres veïns van poder ballar 
i passar-s’ho bé amb el grup 
d’animació musical, i també 
berenar coca i xocolata, que 
repartia l’AMPA del centre. A 
més a més els “grans”, que 
l’any que ve aniran ja a l’es-
cola Alta Segarra, van recollir 
de mans de la directora, Íngrid 

Animada festa de fi de curs a “La Boireta”

CALAF / LA VEU

Aquest cap de setmana tindrà 
lloc a Calaf la tradicional fes-
ta de Sant Cristòfol. Els actes 
començaran aquest dissabte, 
12 de juliol, amb la benedicció 
dels cotxes. S’iniciarà a les 6 
de la tarda a la Plaça dels Ar-
bres i es  repartiran butlletes 
per un sorteig de dos tortells 
de la pastisseria la Lionesa, i 
un val de 50 € per la botiga 

de l’Estació de Servei Calaf, 
entre els conductors que hi 
participin. Posteriorment, a les 
8 del vespre, a l’Església de 
Sant Jaume, es durà a terme 
la missa a l’honor del Sant.
La celebració es reprendrà 
diumenge amb un gran ball 
amb Pere Rico que s’iniciarà a 
2/4 de 8 del vespre a al pas-
seig de Santa Calamanda. En 
cas de pluja l’acte es trasllada-

Ruiz, l’alcaldessa, Maria Antò-
nia Trullàs, i el regidor d’Edu-

cació, Josep Manel Navarro, 
la seva “orla de graduació”.

rà a la Unió Calafina. Durant el 
ball es farà el sorteig de regals 
entre les butlletes participants.
La festa està organitzada per 
la Comissió de Sant Cristòfol 
i hi col·laboren l’Ajuntament, 
empreses, transportistes, ga-
ratges, conductors, comerços, 
el Bar Canet, el Bar Turisme, 
el Bar Casino i el Bar Santau-
lària, La Lionesa i ES Calaf.

Festa de Sant Cristòfol a CalafCelebrem 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
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Alta Anoia 

ELS PRATS DE REI / LA VEU

Aquest diumenge 13 de juliol 
tindrà lloc als Prats de Rei, la 
Pedalala en BTT del Tricen-
tenari que transcorrerà pels 
diferents indrets que van veu-
re passar, ara fa més de 300 
anys, els borbònics del Duc de 
la Vendôme i els austriacistes 
del Mariscal Guido von Star-
hemberg.
Del 17 de setembre al 25 de 
desembre de 1711, dos grans 
exèrcits, el borbònic de Felip 
V i l’austriacista de Carles III, 
van topar a la vila i a les pla-
nes dels Prats de Rei.
Els Prats de Rei, l’Estrada, la 
Torre de la Manresana, Sola-
nelles, camins i boscos,... són 
els escenaris, que perfecta-
ment conservats, ens han arri-
bat d’aquella gran batalla.
Va ser una lluita que va en-
frontar dues maneres de veu-
re i entendre el futur d’Europa, 
d’Espanya i de Catalunya. Va 
ser una batalla per decidir qui 
seria el nou rei d’Espanya. 
Més de 50.000 soldats, mi-
lers de cavalls i molts canons 
i morters es van fer sentir als 
Prats de Rei.
La pedalada en BTT de diu-
menge permetrà descobrir els 
fets de la batalla de Succes-
sió, amb un recorregut final de 
només 16 km i 190 metres de 
desnivell acumulat.
És una ruta guiada en la que 
es faran diverses aturades per 
a poder fer les corresponents 
explicacions i adient per a fer 

en família, colles d’amics i 
gent no habituada a la bicicle-
ta de muntanya
La pedalada inclou la visita al 
Museu Municipal Josep Cas-
tellà així com la visita a la pro-
jecció de l’audiovisual de La 
torre de la Manresana.
La Pedalada de la Batalla de 
Els Prats de Rei compta amb 
la col·laboració de El Consorci 
per la Promoció de l’Alta Anoia 
i enceta el cicle de pedalades 
organitzades per GuiesBtt.cat 
que transcorreran per dife-
rents indrets de l’Alta Anoia.
La sortida de la pedalada serà 
a 2/4 de 9 del matí des de 
la seu del Consorci per a la 
Promoció de l’Alta Anoia, als 
Prats de Rei i les inscripcions 
es poden fer a info@guiesbtt.
cat i al 610. 355.736.

Diumenge, la Pedalada del 
Tricentenari als Prats de Rei

CALAF / LA VEU

El passat dijous es va presen-
tar al restaurant La Cuina del 
Mercat de Calaf el projecte 
gastronòmic de l’empresa Cat 
Patrimoni.
L’empresa Cat Patrimoni, que 
té una llarga trajectòria de pro-
jectes de recreació històrica, 
juntament amb el Restaurant 
La Cuina del Mercat, de Calaf, 
que des de fa anys treballa la 
cuina històrica, han volgut su-
mar-se al projecte Cuina 1714 
que impulsa l’Agència Catala-
na de Patrimoni Cultural, en 
el marc més global de la Ruta 
1714, un projecte de turisme 
cultural que traça un itinerari 
pels principals escenaris de la 
Guerra de Successió. Aquesta 
iniciativa de l’administració pú-
blica pretén dinamitzar els res-
taurants del territori català per 
tal que ofereixin alguns plats 
i menús del segle XVIII. Per 
a tal efecte s’ha realitzat una 
acurada i rigorosa selecció 
de receptes d’època que es 
podran degustar a través de 
nombrosos restaurants distri-
buïts al llarg de la Ruta 1714, 
per tot el territori.
Cat Patrimoni afegeix al seu 
catàleg de serveis de recrea-
ció històrica aquest producte 
cultural i gastronòmic gràcies 
a la seva aliança amb el res-
taurant La Cuina del  Mercat. 
Els Ajuntaments, Institucions 
o particulars que desitgin una 
experiència gastronòmica que 
els apropi al 1714 i al segle 

XVIII, podran contractar a Cat 
Patrimoni una sèrie de tastos 
i especialitats gastronòmiques 
que s’inspiren directament 
en la selecció elaborada pel 
projecte de la Ruta 1714 a la 
vegada que, el restaurant La 
Cuina del Mercat, ja ofereix un 
menú degustació de 10 plats 
de la Ruta 1714, una cúmul de 
sabors, sensacions i història 
gastronòmica.
El territori de l’Alta Anoia té 
una presència de primer ordre 
en aquesta Ruta patrimonial 
amb el monument de la Torre 
Manresana, seu del comanda-
ment austriacista de la impor-
tant Batalla dels Prats de Rei, 
durant la tardor de 1711. Des 
del Consorci de Promoció de 

La Cuina de 1714 arrenca a l’Alta Anoia 
amb Cat Patrimoni i La Cuina del Mercat

l’Alta Anoia, amb el suport de 
l’Agència Catalana de Patri-
moni, s’està treballant intensa-
ment per a que el nostre terri-
tori tingui una forta presència 
en la Ruta i el projecte Cuina 
1714. Aquest mateix dilluns 
s’ha realitzat una reunió infor-
mativa, a la seu del Consorci, 
per tal d’engrescar a restaura-
dors i empresaris del territori 
per formar part de la ruta gas-
tronòmica 1714.
Cat Patrimoni i La Cuina del 
Mercat, amb la seva iniciati-
va, col·labora a la difusió del 
projecte i exemplifica que pot 
esdevenir un element de dina-
mització econòmica pel terri-
tori.

ELS PRATS DE REI / LA VEU

Aquest diumenge als Prats de 
Rei, tal com estava programat 
dins del cicle de commemo-
racions en espais relacionats 
amb la Guerra de Successió, 
hi va haver un emotiu acte 
organitzat pel Grup de Recer-
ques de les Terres de Ponent. 
Es tractava de conèixer i visi-
tar els espais relacionats amb 
la Batalla dels Prats de Rei de 
1711.
Primerament, i acompanyats 
per membres de l’Agrupació 
Cultural i Recreativa Sigar-
ra, els visitants van anar a La 
Manresana per veure el mag-
nífic audiovisual que introdu-
eix en els fets de la Guerra de 
Successió i en la Batalla dels 
Prats de Rei. Seguidament —i 
en el mateix espai— hi va ha-
ver una explicació més detalla-
da,  servint-se d’un PowerPo-

int, a partir dos documents: un 
d’anònim escrit probablement 
per un clergue que va viure de 
prop els fets  i un altre en for-
ma diari de guerra que detalla 
tot el què va passar del 17 de 
setembre al 27 de desembre 
de 1711. Tots dos documents 
—el primer original i l’altre cò-
pia— es poden observar en el 
Museu Josep Castellà Real 
dels Prats de Rei.
A continuació el grup es va 
traslladar al Museu dels Prats 
per tal d’efectuar una visita 
comentada. Es van concen-
trar preferentment  en l’espai 
dedicat a les Batalles. Miquel 
Torres, president del Grup de 
Recerques, va llegir el text 
L’Alta Segarra a la Guerra pel 
Dr. Josep M. Llobet i Portella.
Després hi va haver dues in-
terpretacions amb flauta tra-
vessera a càrrec d’Anna Tor-

res i Gabarra i la lectura d’un 
poema inèdit dedicat als Prats 
de Rei per part del propi autor, 
Joan-Ramon Gonzalez. 
Per acabar hi va haver la 

El Grup de Recerques de les Terres de Ponent visita els espais 
de la Batalla dels Prats de Rei en un emotiu acte

signatura d’una senyera en 
recordança de l’acte i unes 
paraules d’agraïment per als 
amfitrions de l’ACRS. Fou un 
acte molt emotiu, que també 

va servir per apropar gent de 
la Segarra històrica actual-
ment repartida en quatre co-
marques diferents.



Tercer lloc del pierenc Toni Bou al trial de Lleó
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

La pluja va ser la protagonista 
de la tercera prova puntuable 
pel campionat estatal de trial a 
l’aire lliure disputada pels vol-
tants de Pobladura de las Re-
gueras, a la provincia de Lleó  
amb la participació del pilot pi-
erenc Toni Bou amb Montesa.
Pluja que fins i tot va obligar 
als organitzadors a modificar 
algunes zones amb complicats 
passos per rieres. El guanya-
dor del trial va ser Àdam Raga 
amb Gas Gas seguit de Jeroni 
Fajardo amb Beta i completar 
el podi el pilot anoienc Toni 
Bou.
Al finalitzar el trial Bou deia: 
“Sortir al capdavant en el cam-
pionat d’Espanya passa factu-
ra i no he pogut recuperar les 
dues errades que he tingut en 
les zones. D’aquestes errades Toni Bou en una de les zones del trial lleonès.

Els jugadors de 
l’IHC Joan Muntané 
i Jassel Oller també 
renoven per una 
temporada més

em tenim que aprendre per in-
tentar millorar i que no torni a 
passar en el futur. M’he sentit 
còmode en la moto i si l’ordre 
de sortida hagués estat un al-
tre, crec que hauria pogut fer 
un millor trial”.
Tot i aquesta tercera posició, 
Toni Bou continua liderant el 
campionat. Ara el campionat 
estatal s’acomiada fins a fi-
nals de setembre i el mundial 
retorna amb tres trials conse-
cutius, Bèlgica, Gran Bretanya 
i França. El primer d’aquests 
serà aquest diumenge dia 13 a 
Bèlgica.
En aquest trial també hi van 
participar del Moto Club Mont-
bui, Mireia Conde amb Sherco 
segona a Fèmines A i Lluc Mi-
quel quart a Juvenils B, cate-
gories que també puntuaven 
pel campionat estatal a l’aire 
lliure.

Prat i Montaner van haver 
d’abandonar al Ral·li Osona
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

A les nou del matí començava 
a Vic el 46è Ral·li Osona i en 
que l’equip de Moto Club Igua-
lada format per Miquel Prat i 
Dani Montaner amb Renault 
Clio RS Sport 2.0 hi arribaven 
com a líders del campionat de 
Catalunya absolut.
Prat copilotat per Montaner 
que havia arribat dos dies 
abans de l’inici del raŀli de viat-
ge de noces a Nova York, ben 
aviat van haver d’abandonar 
per culpa de l’embragatge del 

Clio. Va ser quant portaven fets 
uns 3 kms del primer tram cro-
nometrat el de La Vola. 
També hi participava en aquest 
raŀli osonenc l’equip de Moto 
Club Igualada format pel man-
resà Miquel Marsol i Llorenç 
Martín amb Mitsubishi Evo IX 
que van aconseguir un molt 
bon lloc quart lloc absolut i pri-
mers dels grup L. El vencedor 
del raŀli va ser Josep Maria 
Membrado copilotat per Jor-
di Vilamalla amb Porsche 911 
GT3. Prat i Montaner en el podi de sortida del ral.li Osona. Foto Jordi Vidal.

Ariadna Ramos, sotscampiona d’Espanya promesa en triple salt, i 
reconeixement a Èlia Pascual pel seu rècord català de javelina
ATLETISME / REDACCIÓ

L’atleta vilanovina del C.A. 
Igualada Petromiralles Ariad-
na Ramos, es va proclamar el 
passat cap de setmana Sots-
Campiona d’Espanya Prome-
sa en triple salt, en el decurs 
dels 29ens. Campionats d’Es-
panya a l’aire lliure a Durango 
(Biscaia), amb la participació 
dels atletes estatals capdavan-
ters nascuts els anys 1992 al 
1994. Hi participaren tres atle-
tes del CAI Petromiralles.
Ramos, assolia el sotscam-
pionat estatal en el triple salt, 
amb un millor intent de 12,72 
m., únicament superada per 
Andrea Calleja (Marathon) que 
va guanyar l’or amb 13,29 m. 
Albert Hernàndez era 6è. en 
la semifinal corresponent dels 

HOQUEI / REDACCIÓ

Els jugadors Joan Muntané i 
Jassel Oller han signat, la seva 
renovació per una temporada 
més per l’Igualada HC. Amb-
dós jugaran la seva segona 
temporada al primer equip de 
l’IHC. Oller va arribar l’any pas-
sat, procedent del Sant Feliu 
de Codines, i Muntané, des-
prés d’un any i mig al Vilafran-
ca.
Les renovacions de Muntané i 
Oller s’afegeixen a les de Mo-
las, Pla i Deitg que, juntament, 
amb Ton Baliu formaran part 
de l’IHC 2014-15. 
La directiva i el cos tècnic, con-
tinuen treballant en la incorpo-
ració d’un jugador més, que 
supleixi la baixa d’Oriol Vives.

Èlia Pascual.

400 m. tanques amb 55”42,  i 
Oscar López era també 6è. en 
la s/f. corresponent dels 400 
m. llisos, amb un registre de 
50”27, que no els donaren l’ac-
cés a les finals respectives.
D’altra banda, un any més, la 
Federació Catalana d’atletis-
me ha organitzat la Diada de 
l’Atletisme Català que aquest 
any ha arribat a la seva XXIII 
edició. Aquest dimarts dia 8 
de juliol es va realitzar l’entre-
ga del lliurament de premis als 
Millors Atletes Catalans de la 
temporada 2013 i altres reco-
neixements.
Èlia Pascual va rebre el diplo-
ma acreditatiu per haver batut 
el rècord de Catalunya Absolut 
en Aire lliure a l’any 2013 en 
llançament de javelina amb 

una marca de 53,42 m, con-
tribuint una vegada més a que 
el nostre atletisme tingui espe-
rança de futur. 
Tanmateix l’atleta igualadina 
ha estat seleccionada per for-
mar part de la Selecció Cata-

lana absoluta en el Campionat 
d’Espanya de Federacions Au-
tonòmiques, que es disputarà 
aquest cap de setmana dia 12 
de juliol a la localitat d’Alcor-
cón.
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El Parc Valldaura tornarà a acollir el Voleisorra d’Igualada.

El 22è Vòlei Sorra d’Igualada, a punt!
VÒLEIBOL / REDACCIÓ

Avui divendres s’inicia la 22a 
edició del Vòlei Sorra d’Igua-
lada, al parc Valldaura (Ronda 
Fàtima). Enguany hi ha 318 
equips inscrits i amb menys 
d’una setmana ja es varen 
haver de tancar les principals 
categories. Per tal de fer cabre 
més equips i per no fer uns ho-
raris excessius hi haurà 9 pis-
tes a ple rendiment.
Fruit de l’èxit de les activitats 
destinades als més petits (fins 
a alevins) en les darreres edi-
cions, es repetiran en aques-
ta. Les activitats són en mode 
tallers i es finalitzarà amb una 
festa de l’escuma i un berenar. 
S’aniran desenvolupant durant 
la tarda, a partir de les 17h, de 
dissabte 12 de juliol pel parc. 
La inscripció és gratuïta, però 
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cal omplir un formulari amb 
les dades dels vostres petits 
que podeu trobar al web  http://
www.Vòlei Sorra.cat (opció re-
comanada) o bé inscriure’s al 
torneig mateix una mica abans 
de les 17h.

Altres activitats
Enguany el Vòlei Sorra comp-
tarà amb la cantant i guitarrista 
Adriana Muntané. La jove igua-
ladina interpretarà uns quants 
temes per tal d’amanir la ves-
prada de divendres 11 de juliol, 
a partir de les 21h a la terrassa 
del Bar.
Com cada dissabte de Vòlei 
Sorra, enguany el 12 de juliol, hi 
haurà la Paella del Vòlei Sorra, 
a un preu més que popular, per 
a tothom que s’hi vulgui apun-
tar (no només participants).

La disputa de les fases finals 
serà el diumenge a la tarda a 
partir de les 18h, enguany amb 
el nom de Tuga Finals. Es po-
drà gaudir dels partits més 
espectaculars en un ambient 
formidable. Durant la disputa 
d’aquests hi haurà diversos 
actes i sorteigs. Descobreix tu 
mateix què s’hi premia tot gau-
dint de l’espectacle! I després 
hi haurà l’entrega de trofeus.

El participant
De cara el participant, valdria la 
pena recordar que...
1)Ja hi ha penjada al web la 
Guia del participant. És bàsic 
tenir-la a mà per gaudir d’allò 
més del Vòlei Sorra.
2)Ja es pot consultar el sistema 
de competició al web. Consulta 
qui t’ha tocat al grup.
3) Els horaris són a Vòlei Sorra.
cat.
4) Hi ha de regal la samarreta 
de la 22a edició del Vòlei Sor-
ra, un parell de mitjons espor-
tius gentilesa de Punto Blanco 
i l’obsequi de la 22a edició: la 
cinta del VS. Per recollir-ho hi 
haurà uns horaris, que es po-
dran consultar a Organització. 
En cas d’inscriure’s en més 
d’un equip, hi haurà una consu-
mició per equip addicional.
5) Pel fet de ser participant 

s’entra automàticament en el 
sorteig de diversos productes 
o serveis. El número es recull 
en el moment d’anar a buscar 
la samarreta i els diferents ob-
sequis. Els sorteigs es faran a 
la tarda de finals, a partir de les 
18h. Atenció: per ser premiat 
s’hi ha d’estar present. Es sor-
tejarà el següent:
Bicicleta mountain bike, Xarxa 
de vòlei platja gentilesa A.M. 
Baliu, un pernil, un sopar per a 
dues persones a un restaurant, 
i una escapada gentilesa de Fi-
nalia.
6) Ets un costellada? No hi ha 
fases finals però sí possibles 
premis. Entre la categoria 2x2 
Costellada, tant femení, mas-
culí com mixt, es sortejaran 3 
paneres amb productes de la 
terra, i entre la categoria 4x4 
Costellada 3 paneres més. 
Atenció: les paneres es sorte-
jaran el diumenge, a la tarda 
de finals (a partir de les 18h) i 
s’hi ha d’estar present per ser 
premiat.
El Vòlei Sorra d’Igualada és 
obert a tothom i compta amb 
diferents categories en funció 
del nivell i l’edat. Les modali-
tats que s’hi troben són de 2x2 i 
4x4, cada una en femení, mas-
culí i mixt. Dins d’aquestes s’hi 
diferencien 3 nivells: costella-

da, obert i elit. Després també 
hi ha categories per als més 
joves: infantil, cadet i juvenil. 
En la categoria “Costellada” no 
hi ha fases finals, doncs s’ha 
volgut prevaler l’esperit lúdic i 
no competitiu amb què es va 
basar quan es va crear la cate-
goria. Però sí que hi haurà pre-
mis, es sortejaran tres paneres 
gentilesa Cal Piqué entre el 2x2 
costellada i 3 més entre el 4x4 
costellada a la tarda.
Els campions de la categories 
elit tindran accés a les fases 
finals del Tour de Vòlei platja 
de l’Anoia, organitzat per Jou-
Esport. Es celebrarà la tarda 
del dia 27 de juliol a Capellades 
entre els campions d’Igualada, 
Capellades, La torre i Vallbona.
Hi ha força entitats i persones 
que col·laboren i donen suport 
al Vòlei Sorra. Col·laboren: Pa-
tronat Municipal d’Esports, Glo-
bal Production,  Jocnet.
Patrocinen: Punt de Treball, 
Hospital Veterinari de Catalu-
nya, Punto Blanco, Il Mundo 
del Bambino, Peugeot, Finalia, 
Jocnet, Eines i Oportunitats, 
Rocapainballfort, Alain Affle-
lou Optica, Tuga Active Wear, 
A.M. Baliu, Cal Pique,  Pintures 
Planell, Targarona, Grup Car-
les, Rètols Planell, Igualavins i 
Paintball Els Maquis. 

Equips internacionals, en el torneig 
d’obertura de l’Handbol Sorra

HANDBOL / LAURA MARTÍN

Dins el 16è torneig d’Hand-
bol Sorra, organitzat pel Club 
Handbol Igualada, es va ce-
lebrar el dimecres 2 de juliol 
el torneig més espectacu-
lar d’aquesta edició, l’Open 
d’Handbol Sorra a la Plaça de 
Cal Font. 
Aquesta competició va cons-
tar amb la participació de dos 
equips suecs, el HK Ankaret i 
el Kungälvs HB, que van venir 
a la nostra ciutat per enfrontar-
se als infantils del Club Hand-
bol Igualada com a Sotscam-
pions de la Copa Catalana, 
al Club Handbol Vilanova del 
Camí i al Club Handbol Lloret 
de Mar. 
El torneig es va desenvolupar 
a mode de quadrangular on 
els diferents clubs s’enfronta-
ven entre ells. Va començar 
a les 16:00 h de la tarda i fins 
les 20:00 h es van disputar di-
ferents partits, tant femenins 
com masculins. En ells es va 
poder veure la qualitat dels 
clubs, on l’espectacle va estar 
present durant tota la jornada. 
La implicació i l’energia de tots 
els participants va ser la clau 
de l’Open.  
A les 20:00 h es va fer l’entrega 

de trofeus de la mà de l’alcalde 
de la ciutat, en Marc Castells. 
Els dos equips suecs van fer-
se amb els primers premis de 
les seves corresponents cate-
gories deixant el llistó ben alt; 
el HK Ankaret en la sub 17 fe-
menina i el Kungalvs HB en la 
sub 15 masculina. 
Un cop finalitzada l’entrega 
de trofeus es van realitzar uns 
partits de demostració on els 
jugadors més petits del Viu 
l’Handbol Igualada van fer una 
exhibició gaudint de l’esport 
que més els agrada i els dos 
equips sèniors, masculí i feme-
ní, del Club Igualada van dis-
putar un partit entre ells. 
Per acabar la jornada es va 
disputar el partit més impor-
tant del dia ja que s’enfronta-
ven l’equip sènior igualadí i el 
McPersons, l’equip que actual-
ment sustenta el títol de cam-
pió del Handbol Sorra 2013. 
El dia va acabar amb la satis-
facció per part del Club Hand-
bol Igualada ja que la parti-
cipació va superar les cent 
persones, i l’ambient a la Plaça 
de Cal Font va ser d’allò més 
engrescat durant tot el torneig. 
Després de la gran acollida de 
ben segur que repetiran l’expe-
riència.  

Partits a la sorra de la plaça de Cal Font. Foto: Aureli Sendra.
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S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Jordi Y. Matsuoka, bronze en Llargada.

Dues medalles de bronze del CAI en 
els campionats d’Espanya júnior
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles Jordi Yoshinori 
Matsuoka i Marc Sànchez, van 
assolir les medalles de bronze 
en les proves respectives el 
passat cap de setmana, en el 
decurs dels 61ens. Campio-
nats d’Espanya Junior aire lliu-
re de Castelló, que comptaren 
amb la participació dels atletes 
estatals capdavanters nascuts 
els anys 1995 i 1996. Hi par-
ticiparen 4 atletes del CAI Pe-
tromiralles, amb una exceŀlent 
actuació global.
Marc Sànchez assolia el 3r. 
lloc i el bronze corresponent en 
el salt d’alçada, amb un millor 
intent de 2,09 m., la seva millor 
marca a l’aire lliure, la mateixa 
que el 1r. i 2n. classificats, de-
cidint-se les medalles per nom-
bre d’intents. L’or va ser per a 
Pedro M. Zamorano, i l’argent 
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per a Carlos Rojas, ambdós de 
l’Unicaja.   
Jordi Yoshinori Matsuoka era 
3r. i medalla de Bronze en el 
salt de llargada, amb un millor 
intent de 7,32 m., que hagués 
significat la seva marca perso-
nal, de no ser pel vent favorable 

de + 2,3 m/s., i mateix registre 
que el 2n. classificat, i va ser 
a més 12è. en el salt d’alçada 
amb 1,87 m.. L’or va ser per a 
Fernando Ramos (Playas Cas-
tellón) amb 7,57 m..  
Rafael Hompanera era 12è. en 
la 1a. s/f. dels 1.500 m.llisos, 
amb un registre de 4’13”33, 
que no li donava l’accés a la fi-
nal, en el seu debut als estatals 
Junior aire lliure.  
Santi Ramos va abandonar per 
problemes físics en el Decatló 
Junior masc., quan era 3r. un 
cop disputades set proves del 
campionat de Combinades 
estatal, havent assolit la seva 
marca personal en el salt d’al-
çada, que va guanyar amb 
1,98 m., i ser 2n. en els 100 
m.ll. amb 11”28 com a mar-
ques i posicions més rellevants 
de les assolides a Castelló. 

Sheila Garcia i Edu Viles baten el rècord 
d’Igualada de 100 m. (12.29) i 200 m. (21.69)
L’atleta Juvenil del C.A.Igualada 
Petromiralles Sheila García va 
assolir el passat dimecres, en 
la seva participació en la 5a. 
Jornada del Critèrium Josep 
Campmany, un nou Rècord 
d’Igualada absolut a l’aire lliure 
en la prova dels 100 m. llisos, 
amb un registre de 12”29, su-
perant els 12”32 d’Anna Asensi 
del 5 de maig del 2013 en la 
mateixa instal·lació del Serra-
hima barceloní.  A més, era 2a. 
en la final dels 100 m.ll. amb  
12”40, en una gran actuació de 
la pierenca.
Hi participaren vuit atletes del 
CAI Petromiralles en les pro-
ves corresponents, assolint và-
ries mínimes pels Camp. d’Es-
panya Juvenils del 19 i 20 de 
Juliol a Valladolid. 
Guillem Carner, era 8è. en els 
1.500 m.ll. amb marca perso-
nal de 4’06”94.  Gemma Orte-

ga participava en 100 m.ll. amb 
un registre de 13”08, i Marta 
Llagostera en la mateixa prova 
amb 13”61.
Adrià Bertran, era 3r. en disc 
Juvenil masc., amb 39,99 m., 
seguit de Martí Farrés, 4t. en 
la mateixa prova amb 35,11 m..
Oscar López marcava 11”51 
en 100 m.ll., a més de 52”11 en 
400 m.ll., i el Veterà Toni Jorba 
assolia un registre de 13”67 en 
els 100 m.llisos.
D’altra banda, els tres atletes 
del C.A. Igualada participants, 
va protagonitzar una gran ac-
tuació el passat diumenge al 
matí, en la 31a. edició del Me-
eting Internacional Principat 
d’Andorra d’atletisme, que es 
va dur a terme a l’Estadi Co-
munal d’Andorra la Vella.  
Van sobresortir les actuacions 
d’Eduard Viles, que amb 21”69 
en la final dels 200 m.llisos, 

(vent -2,6 m/s.), assolia un nou 
Rècord d’Igualada absolut, 
millorant els 21”71 del mateix 
atleta del Maig 2013 al Serrahi-
ma barceloní.  A més, era tam-
bé el guanyador dels 100 m.ll. 
amb un registre de 10”71 a la 
final, i amb 10”80 en s/f., tots 
els registres amb vent contrari.
El Junior Marc Sànchez, as-
solia la 2a posició en el salt 
d’alçada, amb 2,05 m., mateix 
registre que el guanyador, Le-
men Fatty (Pratenc AA), i in-
tentant posteriorment els 2,10 
m., que a punt va estar de 
superar l’anoienc, en caure el 
llistó quan ja havia completat el 
salt, i que participarà el proper 
cap de setmana al Campionat 
d’Espanya Junior de Castelló.
L’atleta Promesa Oscar Ló-
pez, era el guanyador dels 400 
m. llisos, amb un registre de 
50”15, marca personal. 

Fi de temporada de la UD San Roque
Dissabte a la nit i a la plaça del 
Mercat de Vilanova del Camí,  
el club rítmica San Roque va 
posar punt i final a la tempora-
da amb una Botifarrada Popu-
lar, amb més d’un centenar de 
persones. Van fer unes exhi-
bicions les gimnastes del San 
Roque i també es va convidar 
a la festa la associació de Ball 
Ainhoa, que ens van fer de-
mostracions de diferents balls 
amb parella, i amb roda. 
San Roque vol agrair a les em-
preses Friotex, Fruites El Re-
bost, L’Art de la Llum i Rocandi 
la seva col·laboració.

GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Les gimnastes del San Roque 
Andrea Roures i Ivet Playa van 
competir al Campionat d’Espa-
nya de gimnàstica rítmica cele-
brat a Granada.
La participació a aquesta com-
petició era prèvia classificació 
al Campionat de Catalunya 
que es va celebrar a Lleida, i 
únic club de la comarca que te-
nia representació. 
Espectaculars exercicis els 
que porten aquestes dues 
gimnastes, per participar en 
aquest campionat d’Espanya, 
que el nivell és el màxim en 
aquest esport tan espectacular 
i olímpic. Les gimnastes han 
de donar el màxim en aques-
tes competicions. 
Andrea Roures portava tres 
aparells, cèrcol, cinta i maces, 
en la categoria sènior i amb un 
total de cent gimnastes partici-
pants en cada aparell. Amb el 
total de les puntuacions dels 
tres aparells va assolir ser la 
primera de totes les catalanes 
que hi van participar.
Ivet Playa portava quatre apa-
rells, cinta, cèrcol, maces i pilo-
ta, en la categoria junior i amb 
un total de cent participants en 
cada aparell. Amb el total de 

Andrea Roures i Ivet Playa, 
al campionat d’Espanya de rítmica

La botifarrada es va fer a la plaça del Mercat de Vilanova del Camí.

les puntuacions dels quatre 
aparells va assolir la segona 
posició de totes les catalanes 
que hi van participar.  

El CAI, al campionat català per 
clubs de veterans, a Tarragona

ATLETISME / I. COSTA

El CAI Petromiralles, va partici-
par a Tarragona, al Campionat 
Català per Clubs de Veterans.
L’equip masculí assolia la 12a. 
posició, amb un total de 49 
punts en la competició masc., 
guanyada pel Pratenc A.A. 
amb 150,5 punts.
A destacar la 2a. posició de 
Lluís Marimón en el llançament 
del pes, amb 6,25 m., i la 3a. 
posició de Juan Sánchez Gar-
cía en javelina amb 38,68 m..
Sobresortiren també el 5è. lloc 
de Josep M.ª Lagunas en disc 
amb 33,32 m., i els 7ens. de 
Josep Antoni Ropero en 3.000 
m.ll. amb 10’39”51, i de Fran-
cesc Segura en 200 m.ll. amb 
28”05.
Eren 9ens. Antoni Jorba en 
els 100 m.llisos, amb  13”63, 
i els rellevistes de 4 x 100 m. 
del CAI, amb l’equip format per 
Antoni Jorba - Francesc Segu-
ra - Pere Pulido i Josep Antoni 

Ropero, amb  54”06.     
Foren 10ens. Pere Pulido en 
el salt d’alçada, amb 1,48 m., i 
Jordi Fernàndez Patiño en salt 
de llargada amb 4,15 m.
L’equip femení assolia una 
molt meritòria 6a. posició amb 
un total de 22 punts en la com-
petició guanyada per l’Avinent 
Manresa amb 56 punts.
Individualment, cal destacar la 
3a. posició de Paquita Pérez 
en 1.500 m.ll., amb 5’25”49, els 
4ts. llocs de Trini Canals en els 
100 m.ll. amb 15”57, i de No-
emí Carreras en els 200 m.ll. 
amb 33”41.  
Les rellevistes de 4 x 100 m. 
del CAI, eren 6enes. amb un 
“crono” de 1’02”75, amb l’equip 
format per Trini Canals - Noemí 
Carreras - Montserrat Sànchez 
i Paquita Pérez. 
Francesca Cabré era 7a. en 
els 800 m.ll. amb 3’03”57, i 
Montserrrat Sànchez era 8a. 
en 400 m.ll. amb 1’20”98, en el 
debut d’ambdues amb el CAI. 



Partit del primer equip de la passada temporada. Arxiu Toni Marí.

Profunda reestructuració al Club Futbol Igualada 
amb l’objectiu de pujar a Tercera Divisió
FUTBOL / REDACCIÓ

La nova junta directiva del CF 
Igualada s’ha proposat redefi-
nir l’estructura del club per as-
solir millors resultats en la pro-
pera temporada i, amb aquest 
objectiu, ha traçat noves línies 
d’actuació per tal que el club 
faci un salt qualitatiu, tant a ni-
vell esportiu com humà. 
Un dels principals objectius 
de la reestructuració, segons 
ha explicat el nou president 
del club, Francesc Jorba, és 
“aconseguir pujar a la Terce-
ra Divisió”, però fer-ho “amb 
el treball constant i diari de 
l’equip, sense pressions afe-
gides”, i, tal i com ha destacat, 
“mantenint els comptes sane-
jats i sense endeutament”. 
Els canvis per afrontar la nova 
temporada amb èxit comencen 
per un nou organigrama espor-
tiu, amb un nou director tècnic 
i cares noves en la coordinació 
esportiva, tots ells amb un clar 
perfil CF Igualada. 
Pel que fa al primer equip mas-
culí, l’entrenador Joan Prat se-
guirà dirigint l’equip, que manté 
la columna vertebral dels juga-
dors de l’any passat, amb qua-
tre noves incorporacions i tres 
juvenils en els quals es té gran 
confiança. 
Una de les grans novetats 
d’enguany és que el CF Igua-
lada ha signat un acord de 
col·laboració amb la U.E San-
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Jornada 1/18 (7-9/25-1)
Tàrrega - Almacelles 
Balaguer - Viladecans 
IGUALADA - Torredembarra 
Mollerussa -Reddis 
Rapitenca - Morell 
St. Ildefons - Jov. 25 Setembre 
Torreforta - El Catllar 
Vilanova G. - Amposta 
Santboià - Lleida B 
Jornada 2/19 (14-9/1-2)
Almacelles - Santboià 
Viladecans - Tàrrega 
Torredembarra - Balaguer 
Reddis -IGUALADA 
Morell - Mollerussa 
Jov. 25 Setembre - Rapitenca 
El Catllar - St. Ildefons 
Amposta - Torreforta 
Lleida B - Vilanova G. 
Jornada 3/20 (21-9/8-2)
Almacelles - Viladecans 
Tàrrega - Torredembarra 
Balaguer - Reddis 
IGUALADA - Morell 
Mollerussa - Jov. 25 Setembre 
Rapitenca - El Catllar 
St. Ildefons - Amposta 
Torreforta - Lleida B 
Santboià - Vilanova G. 
Jornada 4/21 (28-9/22-2) 
Viladecans - Santboià 
Torredembarra - Almacelles 
Reddis - Tàrrega 
Morell - Balaguer 
Jov. 25 Setembre - IGUALADA 
El Catllar - Mollerussa 
Amposta - Rapitenca 
Lleida B - St. Ildefons 
Vilanova G. - Torreforta 

Calendari de Primera Catalana grup 2 de futbol, 2014-15
Jornada 5/22 (5-10/1-3)
IGUALADA - El Catllar 
Mollerussa - Amposta 
Rapitenca - Lleida B 
St. Ildefons - Vilanova G. 
Santboià - Torreforta 
Viladecans - Torredembarra 
Almacelles - Reddis 
Tàrrega - Morell 
Balaguer - Jov. 25 Setembre 
Jornada 6/23 (12-10/8-3)
Torredembarra - Santboià 
Reddis - Viladecans 
Morell - Almacelles 
Jov. 25 Setembre - Tàrrega 
El Catllar - Balaguer 
Amposta - IGUALADA 
Lleida B - Mollerussa 
Vilanova G. - Rapitenca 
Torreforta - St. Ildefons 
Jornada 7/24 (19-10/15-3) 
Torredembarra - Reddis 
Viladecans - Morell 
Almacelles - Jov. 25 Setembre 
Tàrrega - El Catllar 
Balaguer - Amposta 
IGUALADA - Lleida B 
Mollerussa - Vilanova G. 
Rapitenca - Torreforta 
Santboià - St. Ildefons 
Jornada 8/25 (26-10/22-3) 
Reddis - Santboià 
Morell - Torredembarra 
Jov. 25 Setembre - Viladecans 
El Catllar - Almacelles 
Amposta- Tàrrega 
Lleida B - Balaguer 
Vilanova G. - IGUALADA 
Torreforta - Mollerussa 
St. Ildefons - Rapitenca 

Jornada 9/26 (2-11/29-3) 
Reddis - Morell 
Torredembarra - Jov. 25 Setembre 
Viladecans - El Catllar 
Almacelles - Amposta 
Tàrrega - Lleida B 
Balaguer - Vilanova G. 
IGUALADA - Torreforta 
Mollerussa - St. Ildefons 
Santboià - Rapitenca 
Jornada 10/27 (9-11/12-4) 
Morell - Santboià 
Jov. 25 Setembre - Reddis 
El Catllar - Torredembarra 
Amposta - Viladecans 
Lleida B - Almacelles 
Vilanova G. - Tàrrega 
Torreforta - Balaguer 
St. Ildefons - IGUALADA 
Rapitenca - Mollerussa 
Jornada 11/28 (16-11/19-4) 
Morell - Jov. 25 Setembre 
Reddis - El Catllar 
Torredembarra - Amposta 
Viladecans - Lleida B 
Almacelles - Vilanova G. 
Tàrrega  - Torreforta 
Balaguer - St. Ildefons 
IGUALADA - Rapitenca 
Santboià - Mollerussa 

Jornada 12/29 (23-11/26-4)
Jov. 25 Setembre - Santboià 
El Catllar - Morell 
Amposta - Reddis 
Lleida B - Torredembarra 
Vilanova G. - Viladecans 
Torreforta - Almacelles 
St. Ildefons  - Tàrrega 
Rapitenca - Balaguer 
Mollerussa - IGUALADA 
Jornada 13/30 (30-11/3-5) 
Jov. 25 Setembre - El Catllar 
Morell - Amposta 
Reddis - Lleida B 
Torredembarra - Vilanova G. 
Viladecans - Torreforta 
Almacelles - St. Ildefons 
Tàrrega - Rapitenca 
Balaguer - Mollerussa 
Santboià - IGUALADA 
Jornada 14/31 (14-12/10-5)
El Catllar - Santboià 
Amposta- Jov. 25 Setembre 
Lleida B - Morell 
Vilanova G. - Reddis 
Torreforta - Torredembarra 
St. Ildefons - Viladecans 
Rapitenca - Almacelles 
Mollerussa - Tàrrega 
IGUALADA - Balaguer 

Jornada 15/32 (21-12/17-5)
El Catllar - Amposta 
Jov. 25 Setembre - Lleida B 
Morell - Vilanova G. 
Reddis - Torreforta 
Torredembarra - St. Ildefons 
Viladecans - Rapitenca 
Almacelles - Mollerussa 
Tàrrega - IGUALADA 
Santboià - Balaguer 
Jornada 16/33 (11-1/24-5)
Santboià - Amposta 
Lleida B - El Catllar 
Vilanova G. - Jov. 25 Setembre 
Torreforta - Morell 
St. Ildefons - Reddis 
Rapitenca - Torredembarra 
Mollerussa - Viladecans 
IGUALADA - Almacelles 
Balaguer - Tàrrega 
Jornada 17/34 (18-1/31-5)
Amposta - Lleida B 
El Catllar - Vilanova G. 
Jov. 25 Setembre - Torreforta 
Morell - St. Ildefons 
Reddis - Rapitenca 
Torredembarra - Mollerussa 
Viladecans - IGUALADA 
Almacelles - Balaguer 
Tàrrega - Santboià 

ta Coloma de Queralt per tal 
que aquest passi a ser club fi-
lial. “No volem perdre jugadors 
de gran vàlua ni que aquests 
es quedin sense jugar”, expli-
ca Francesc Jorba, per això 
aquest conveni permetrà que 
els juvenils que acabin el seu 
any puguin jugar tant a l’Igua-
lada com al Santa Coloma, en 
funció del què decideixi l’entre-
nador en cada moment i amb 
l’objectiu que es convoqui a 
tots els jugadors. 

Robert Palau, nou 
director tècnic
El nou director tècnic serà Ro-
bert Palau, a la vegada juga-
dor del primer equip i, per tant, 
amb connexió directa amb el 
dia a dia del que passa al club. 
D’ell dependrà la coordinació 
de tot el futbol base. 
Un altre dels canvis més des-
tacats és que el primer equip, 
tant el masculí com el femení, 
passen a dependre directa-
ment de presidència i del di-
rectiu de l’àrea esportiva Enric 
Serra. 

Per tal de millorar la coordi-
nació esportiva dels diferents 
equips i categories, tant a nivell 
masculí com femení, es creen 
tres coordinadors: un pel futbol 
7 de prebenjamins i benjamins; 
un comú pel futbol 7 aleví i el 
futbol 11 infantil; i un coordi-
nador  pel cadet masculí i el 
juvenil. En l’àmbit d’organigra-
ma, també es crea la figura del 
cercador de nous talents. 
La segona àrea d’actuació de 
la reestructuració es focalit-
za en la tecnificació dels por-
ters. El porter requereix d’un 
tractament molt específic, i a 
la vegada individualitzat, per 
això es continuarà amb l´àrea 
d´entrenaments per a porters, 
integrada en l’entrenament di-
ari de tot l’equip, i, a la vegada, 
es faran cursos de tecnificació 

específics al llarg de la tempo-
rada. El club obrirà aquestes 
sessions extres a tothom qui 
ho vulgui, per tal que porters 
d’altres llocs també hi puguin 
participar. També se segueix 
apostant per mantenir un bon 
nivell de fisioterapeutes i pre-
paradors físics, claus en la 
preparació i el rendiment dels 
jugadors. 
I la tercera gran àrea on es 
volen centrar gran part dels 
esforços per millorar és el fut-
bol base. La prioritat, com su-
bratlla el president del club, “és 
donar el màxim de protagonis-
me i rellevància a la formació 
dels nens, tant esportiva com 
humana, i a la relació amb 
els pares, per tal que estiguin 
informats en tot moment de 
l’evolució dels seus fills”. 

Intranet per a pares 
i entrenadors
Per aconseguir-ho, es crearà 
una intranet on pares i entre-
nadors podran fer un control 
complert dels jugadors, a nivell 
esportiu, però també formatiu. 
També s’implanta la figura dels 
adjunts a la direcció tècnica, 
amb tasques de perfil menys 
esportiu, que faran una entre-
ga periòdica d’informes als pa-
res, amb les notes tècniques 
dels seus fills com a jugadors, 
però també en relació al seu 
comportament, al seguiment 
de les normes i al joc net, etc. 
Per últim, cal destacar que 
també es farà una sala d’estudi 
perquè els nens puguin estudi-
ar. El club convocarà els pares 
dels jugadors del futbol base el 
setembre a una reunió.

La nova junta escull 
un club d’una altra 
comarca, la UE Santa 
Coloma de Queralt, 
per convertir-lo 
en filial

Aquesta setmana la Federació Catalana de Futbol ha publicat el calendari definitiu del grup 2 de la 
Primera Catalana, on militarà el CF Igualada. La competició s’iniciarà el 7 de setembre, i finalitzarà 
el 31 de maig, després de 34 jornades. El CFI debutarà a les Comes ja en la primera jornada, re-
bent el Torredembarra, i també acabarà a casa en un partit davant el Viladecans.
8 novetats al grup. En el grup segon de la Primera Catalana hi ha sis equips de la demarcació 
de Tarragona, sis de la de Barcelona, i sis més de la de Lleida. Santboià i Rapitenca arriben de la 
Tercera Divisió com a descendits, i les novetats procedents de 2a Catalana són Joventut 25 Setem-
bre de Rubí, St. Ildefons d’Hospitalet de Llobregat, Mollerussa, Lleida B, Reddis de Reus i Morell.



Eduard Fornaguera, Luciano i Dani Grados, José A González, Lucía Caballero i Fran-
cesc Carceller, minuts abans de la sortida de La Ribalera.

Quatre podis de la UECAnoia a la 
cursa de muntanya de la Ribalera
MUNTANYA / JOSÉ A. GONZÁLEZ

El passat diumenge 29 de juny 
es va celebrar a la localitat 
de Tírvia (Lleida) la cursa de 
muntanya La Ribalera de 38 
km,  cinquena cursa del Circuit 
de Curses de Muntanya de la 
FEEC. Durant els 38 km s’acu-
mulava un desnivell positiu de 
2.800m, concentrat amb dues 
fortes pujades, una al pic de 
Salòria, de 2.789 m d’alçada, i 
l’altra a la Font Negra, a 2.335 
m. La cursa sortia de Tírvia i 
recorria el Barranc de Burg, 
sota la Serra de la Màniga, 
ascendia al Coll  de Màniga i 
al Pic de Màniga (2516 m) per 
endinsar-se al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu fins al Pic de Sa-
lòria i retornar a Tírvia pel Coll 
de Conflent, la Serra de la Font 
Negra i els municipis de Farre-
ra i Glorieta.
La cursa va començar a les 7h 
amb una mica de pluja, això i 
el cel tancat feia dubtar als cor-
redors de quina roba portar, ja 
que amb tants quilòmetres per 
davant i estant en alta munta-
nya, mai se sap què pot passar 
i cal ser previsor. Fins i tot l’or-
ganització tenia una alternativa 
pel circuit i no fer cim a Salòria, 
en cas que la meteorologia del 
dia no ho permetés.
Tot i ser una cursa de llarga dis-
tància, es va sortir a un ritme 
alt, en Jose Antonio González 
va ser el primer UECANOIA en 
coronar el pic de Salòria amb 
un temps de 2h 38’, junt amb 
un grup de quatre corredors 
que es disputaven la quarta 
posició absoluta. Els cinc qui-
lòmetres de descens tècnic i 
molt vertical va ser decisiu per 
a la classificació final de la cur-
sa. Després d’aquest descens 
ràpid i perillós, els corredors 
tornaven a pujar durant 2,5 
quilòmetres per fer 400 metres 
més de desnivell positiu, i un 
cop dalt, encara restaven els 
12 últims quilòmetres, tots de 
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baixada per corriols molt ràpids 
per als corredors que encara 
tenien cames. 
Al final els participants de la 
UECANOIA – Base Pedraforca 
van arribar a meta en l’ordre 
següent: 6è absolut i 3r sèni-
or en Jose Antonio González 
Cobacho, amb 5h 01’ 57”, l’ 
Eduard Fornaguera Baldrich, 
18è de la general i 3r veterà, 
amb un temps de 5h 32’ 47”, 
en Dani Grados Martínez, 24è 
de la general, amb 5h 49’ 33” 
ien David Núñez Pujol, 32è en 
6h 07’ 23”. Tots els nois van en-
trar dins la primera meitat del 
total de corredors de la prova 
de 38 km, mentre que a la pro-
va de 23 km hi participava en 
Joan Expósito Martos, que va 
finalitzar en 38a posició amb 
un temps de 3h 22’ 54”. 
Si les classificacions masculi-
nes van ser bones, a l’apartat 
femení encara van ser millors, 
ja que la Lola Brusau Alòs va 
ser la segona fèmina en arri-
bar, i 17a de la classificació ge-
neral absoluta, i la incombusti-
ble Lucía Caballero Marcos, 1a 
màster i 37a de la general.
D’altra banda, dos companys 
de la Secció de Curses de 
Muntanya del club varen 

Isaac Reche i Sergi Viladot, al cim del 
Pedraforca, un cop acabada la cursa.

prendre part a la IX Cursa del 
Pedraforca – Saldes, que en-
guany es va haver de retallar 
degut al mal temps i quedava 
en una prova de 10 km i 700 
m de desnivell positiu que va 
guanyar en Just Sociats amb 
1h 04 min i la Roser Espanyol 
amb 1h 19 min. Els nostres 
companys van aconseguir en-
trar dins els 20 primers classi-
ficats: en Sergi Viladot va arri-
bar 14è, en 1h 09’ 53”, i l’Isaac 
Reche va arribar 16è en 1h 10’ 
18”, un bon temps que li va val-
dre per aconseguir la primera 
posició en categoria sub23. 

L’Ajuntament d’Òdena 
rep una distinció a la Nit del 
Bàsquet Català 2014
BÀSQUET / REDACCIÓ

El passat dissabte, 28 de juny, 
va tenir lloc la ‘Nit del Bàsquet 
Català 2014’ on es van lliurar 
les tradicionals distincions, 
guardons, medalles i reconei-
xements a entitats i persones 
diverses del Bàsquet Català 
corresponents a la temporada 
2013-2014. 
L’Ajuntament d’Òdena i en la 
seva representació la regido-
ra de cultura, Ramona Vila, va 
recollir una distinció especial 
per la col·laboració en l’orga-
nització dels Campionats de 
Catalunya de Basquetbol, con-
cretament la final territorial de 
bàsquet.
La ‘Nit del Bàsquet Català 
2014’ es va celebrar, com a les 
darreres ocasions, a la Sala 
d’Actes de La Salle, presidida 
pel Sr. Joan Fa, President de 
la Federació Catalana de Bas-
quetbol.
Durant l’acte, que enguany ha 
arribat a la seva 33a edició es 
van lliurar diferents guardons a 
persones que han desenvolu-
pat una dilatada tasca en pro 
del Bàsquet Català i a jugadors 
amb una destacada trajectòria 
esportiva.
Així mateix, també es van 
atorgar ensenyes, medalles i 

reconeixements a d’altres per-
sonalitats, entitats, jugadors, 
entrenadors, àrbitres i auxiliars 
de taula per la seva dedicació 
aquest esport, així com diplo-
mes a les entitats que han as-
solit un ascens de categoria 
(en competició) i/o han assolit 
títols en la temporada 2013-14.
L’Ajuntament d’Òdena vol com-
partir aquest reconeixement 
amb l’Òdena Club de Bàsquet 
per la seva gran col·laboració i 
implicació en l’organització de 
la Final territorial de bàsquet 
femení del campionat de Cata-
lunya que es va celebrar al pa-
velló Mestre Vila Vell el passat 
8 de juny.

Jornades de tecnificació de 
vòleibol a les Comes

VOLEIBOL / REDACCIÓ

Els propers dies es faran unes 
Jornades de Tecnificació que 
organitza l’Igualada Vòlei Club 
a Les Comes, destinades a 
nois i noies d’entre 12 i 16 anys 
d’edat. Una bona oportunitat 
per aprendre més de l’esport 
del vòleibol, o bé iniciar-se, i a 
casa mateix.
En aquestes jornades es cre-
arà la Selecció  de l’Anoia de 
Vòlei  infantil i cadet Masculina 
i Femenina.
Per a participar, només cal que 
t’agradi l’esport i sobretot l’es-
port d’equip, i venir amb roba 
esportiva. No cal saber jugar a 
Vòlei. 
Les jornades són gratuïtes, 

i tindran lloc al gimnàs de les 
Comes del 14 al 18 de Juliol i 
del 21 al 25, cada dia de 2/4 de 
7 a 2/4 de 9 de la tarda.
Allí es faran jocs  aplicats al 
vòlei, activitats d’entrena-
ment tècnic/tàctiques i sobre-
tot  campionats de 2x2, 3x3, 
4x4 i 6x6. Les places són limi-
tades.
Pots passar pel Vòlei Sorra a 
apuntar-te (dies 11, 12 i 13 de 
juliol al Parc Valldaura), anant 
a les Comes directament qual-
sevol dia de les Jornades a 2/4 
de 7 o bé telefonant o enviant 
un Watts al telèfon: 620081382 
dient el teu nom i que estàs in-
teressat/ada en participar. 

Sopar de cloenda de temporada de la UE Calaf
FUTBOL / REDACCIÓ

El passat dissabte 28 de juliol 
l’entitat calafina va celebrar la 
seva festa de fi de temporada, 
un sopar que va reunir més de 
150 persones al camp de futbol 
de les Garrigues. A més d’aco-
miadar el curs, l’acte va servir 
també per anunciar i celebrar 
l’ascens a Tercera Catalana de 
l’equip amateur, i per presen-
tar el trofeu al “fair play” que la 
Federació Catalana de Futbol 
ha concedit al club. També es 
va obsequiar tots els jugadors 
amb un detall. En el sopar hi 
va assistir el primer tinent d’al-

calde de l’Ajuntament, Joan 
Caballol, qui va felicitar la UE 
Calaf per l’excel·lent tempora-
da i resultats, i va anunciar que 

possiblement de cara al setem-
bre podran començar les obres 
de la nova cantina.



Els triatletes participants.

El CAI Triatló, setè al Campionat 
de Catalunya per a clubs
TRIATLÓ / REDACCIÓ

Diumenge 6 de juliol, a la po-
blació de Pont de Suert es va 
celebrar una nova edició del 
triatló Pont de Suert sobre dis-
tancia olímpica amb 1500m 
natació + 39km ciclisme +10 
km de cursa a peu. Aquesta 
prova es considerada una de 
les triatlons més boniques del 
circuit català de triatló pels 
seus recorreguts i paratges, 
a més de tenir una molt bona 
organització i molts voluntaris 
sempre animant i pendents 
de tots els participants. A més 
aquest any tenia l’aŀlicient que 
a més era campionat nacional 
de Catalunya per clubs.
La prova va començar a les 
8.45h en un dia assolellat, amb 
una temperatura de l’aigua de 
18º que va fer que l’ús del ne-
oprè estigues permès. Els tri-
atletes van fer una única volta 
de natació de 1500 metres al 
fantàstic llac de la població. A 
continuació, i com en les darre-
res edicions el tram de ciclisme 
consistia en una única volta 
de 39km amb circuit d’anada 
i tornada de per la carretera 
de Pont de Suert direcció Boí 
Taüll. 
Un circuit de ciclisme dur i exi-
gent però alhora molt maco 
que va permetre a tots els par-
ticipants gaudir d’unes vistes i 
paratges fantàstics. Per aca-
bar, els participants van haver 
de recórrer 4 voltes al circuit de 
cursa a peu pels voltants del 
riu per completar els 10km.
Els guanyadors de la prova 
foren Joan Ruvireta del CN 
Vic en l’apartat masculí i la 
Sara Loehr del FastTriatlon 
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en l’apartat femení. A nivell de 
clubs, va guanyar el FastTriat-
lón proclamant-se així campi-
ons de Catalunya tan en l’apar-
tat femení com masculí.
Pel que fa als components 
de l’equip igualadí, destacar 
la nombrosa participació de 
l’equip i els bons resultats de 
tots els components, que va 
permetre classificar a l’equip 
en una excel·lent 7a. posició 
de la classificació general. A 
més d’una brillant 2a. posició 
de la segona divisió del circuit 
català.

Resultats dels components del 
CAI triatló Petromiralles:
22è. Joan Riera
27è. Jordi Vidal
30è. Daniel Baraldes
38è. Josep Martinez
43è. Daniel Segura
80è. Albert Felip
115è. Josep Manel Tapia
Prova open:
36è. Felip Castellano

Aleix Carbonell, al V Aquatló 
de Creixell - Torredembarra
Dissabte es va celebrar a les 
poblacions de Creixell i Tor-
redemabarra la V edició de 
l’aquatló de llarga distancia 
amb un primer tram de 5 km 
corrent , seguits de 2000 me-
tres de natació i un últim tram 
de 5 km corrent (amb un 85% 
del tram per la platja).
Els guanyadors absoluts de la 
prova foren Carlos Galindo del 
Team Calella i Anna Flaquer 
del Fasttriatlon. Per part de 
l’equip igualadí molt bona ac-
tuació de l’Aleix Carbonell que 
va entrar amb 42 posició amb 
un temps de 1:20:52 i 8è de la 
seva categoria.Aleix Carbonell.

Proves de nivell per a les 
patinadores de l’Igualada HC
PATINATGE / REDACCIÓ

Diumenge 6 de juliol es van fer 
a Castelldefels les proves de 
nivell per  patinadores d’Inicia-
ció de Patinatge Artístic. 
Per part de la secció d’Artístic 
de l’Igualada HC, entrenada 
per Diana Baraldés,  van par-
ticipar : 
En categoria Iniciació B : Mari-
na Folqué, Paula Pérez i Aina 
Canals, aprovant totes tres, 
per la qual cosa assoleixen el 
nivell Iniciació A.
En la categoria Iniciació C van 
participar Anna Checa, Aina 
Andreu i Meritxell Somacar-
rera que també van aprovar, 

assolint categoria Iniciació B. 
També va participar Núria So-
lanelles que no va tenir sort i 
continuarà a categoria C fins la 
propera convocatòria. 
Les proves de nivell consis-
teixen en una coreografia en 
la que les patinadores han de 
realitzar correctament una sè-
rie de tres figures obligatòries, 
més difícils segons el nivell. A 
mida que perfeccionen l’estil 
i la realització de les figures, 
van pujant de nivell, dividits en 
E, D, C, B, A i Certificat. A partir 
d’aquest últim,  entren a com-
petir en categories per edats i 
participen en campionats naci-
onals.
  

El 25 i 26 de juliol, 24 hores de 
futbol sala de Vilanova del Camí
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Ja estan obertes les inscrip-
cions per participar a la 15a. 
edició de les 24 hores de futbol 
sala Can Titó, creat pel FS Can 
Titó Vilanova del Camí. El tor-
neig es realitzarà el pròxim 25 i 
26 de Juliol del 2014, al Pave-
lló Poliesportiu de Can Titó.
El torneig estarà format per una 
fase de 4 grups amb 4 equips 
a cada grup dels quals passa-
ran els 2 primers classificats 
de cada grup, després hi haurà 
una fase d’eliminatòries direc-
tes (quarts de final,semifinals, 
tercer i quart lloc i final).  El nú-
mero màxim d’equips serà de 
16 i cada equip estarà format 
per un mínim de 5 jugadors i un 
màxim de 12.
La inscripció serà de 125€/
equip i es podrà fer el paga-
ment a través del número de 
compte: ES73-0081-1649-98-
0001006704 del Banc Saba-
dell, fins el dilluns 21 de Juli-
ol.  El guanyador s’emportarà 
un premi en metàl•lic de 300€ 
+ copa, el 2n classificat s’em-
portarà un premi en metàl•lic 
de 150€ + copa, el 3r i 4rt clas-

sificat s’emportaran un pernil + 
copa. El sorteig es realitzarà el 
dijous 24 de Juliol a les 20:00h 
(lloc encara per concretar). 
L’organització del campio-
nat no es fa responsable dels 
danys que puguin patir els ju-
gadors durant la disputa de 
les 24 hores, ni tampoc es fa 
responsable de les possibles 
pèrdues d’objectes.
Per inscriure el teu equip pots 
passar a recollir el full d’ins-
cripció per les oficines del Ser-
vei d’Esports de Vilanova del 
Camí (Plaça dels Horts nº 1) o 
bé sol·licitant el full via correu 
electrònic cantitovilanova@
gmail.com.  

Podi del montbuienc Luis Luque en el 
gran premi caní Villa de Gotor
POLIESPORTIU / REDACCIÓ

El montbuienc Luis Luque que 
lidera l’escola canina Rival-
can de Santa Margarida de 
Montbui, i el seu equip van fer 
podi en el Tercer Gran Premi 
Caní Villa de Gotor que es va 
celebrar en aquesta localitat 
aragonesa el cap de setmana 
passat. 
Luque va participar-hi amb el 
seu gos Melendi en la modali-
tat Agility, quedant amb el seu 
grup  en la tercera posició.
A la competició hi van prendre 
part 645 participants provi-
nents de diferents països  que 
competien el l’Open Internaci-
onal D’Agility i en el concurs 
d’Obediència Canina Interna-
cional.
En  aquesta festa canina, la 
més gran d’Espanya, s’hi va 

celebrar també un concurs 
morfològic caní, exhibicions, 
etc.
Luis Luque té un bon palma-
rès en el seu compte particular 
després d’haver participat en 
un bon nombre de competi-

cions a nivell estatal  i també 
internacional, aconseguint com 
a títols més recents campió del 
món de jumping a Sud Àfrica 
2013, tercer del món del World 
Agility Open 2013 i campió 
d’Espanya en varies ocasions. 

Gossos i propietaris, dalt del podi.



Cultura
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TEATRE / LA VEU

El trio format per Jordi Galce-
ran, Sergi Belbel i Jordi Boi-
xaderas, al costat de Jordi 
Bosch, torna deu anys després 
de l’èxit d’El mètode Grönholm 
amb un nou projecte: El crèdit, 
el muntatge estrella d’aquesta 
temporada a Barcelona. 
Si al 2003 Galceran i Belbel 
retrataven la competitivitat la-
boral, ara presenten una ra-
diografia de la banca i la crisi 
econòmica. L’espectacle ar-
riba al Teatre Municipal l’Ate-
neu d’Igualada avui divendres, 
11 de juliol, a les 9 del vespre. 
Les entrades tenen un preu de 
25 i 15 euros i es poden com-
prar al web telentrada.com, al 
Punt de Difusió Cultural i Tu-
rística (Garcia Fossas, 2) de 
dimarts a dijous de 19 a 21h i, 
el mateix dia de la funció, a la 
taquilla del teatre des de dues 
hores abans.

Duel interpretatiu de luxe
Un difícil cara a cara entre 
els “Jordis”, que donaran vida 
a un director de banc i a un 

client que s’hi adreça per de-
manar un crèdit, malgrat les 
dificultats que això suposa. 
L’obra és una comèdia sobre 
l’economia, la desesperació, 
la fragilitat de les relacions hu-
manes i les de parella. El text 
comparteix amb El mètode 
Grönholm no poques coses: a 
partir d’una anècdota senzilla i 
bastant surrealista, ofereix un 
duel interpretatiu de luxe i pro-
met fer passar una hora i mitja 
plena de rialles i àcides reflexi-
ons sobre la realitat. Una obra 
tan necessària com balsàmica 
que ja va guanyar el primer 
Torneig de Dramatúrgia de 
Temporada Alta a Girona i a 
Buenos Aires.

Sinopsi de l’obra
En el nostre civilitzat món, 
quan necessites diners vas al 
banc i demanes un crèdit. Si 
no te’l concedeixen te’n tor-
nes cap a casa, capcot, pen-
sant que les coses estan molt 
malament, que els temps han 
canviat, que el crèdit no flueix. 
Però potser avui no. Potser 

El Teatre Municipal l’Ateneu rep divendres “El crèdit”, 
la nova proposta de l’equip d’”El mètode Grönholm”

avui, quan et deneguin el crè-
dit no te n’aniràs cap a casa 
amb la cua entre les cames 
com un xaiet. Potser avui mi-
raràs el director de l’oficina als 
ulls, posaràs les cartes sobre 

la taula i li diràs que avui ets 
tu qui té la paella pel mànec 
i que si no et dóna els diners 
penses emprendre mesures 
de força, mesures realment 
potents. Res violent, valgui’m 

déu, això no, però avui, si el 
senyor director no afluixa els 
quartos, iniciaràs una acció 
definitiva que convertirà la 
seva vida en una catàstrofe.

Txarango enceta l’Anòlia 2014 a l’European Balloon Festival
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, a 2/4 de 12 de 
la nit, al camp de vol, i inclòs 
dins els actes de l’European 
Balloon Festival, tindrà lloc 
el primer concert de l’Anòlia 
d’aquest any que anirà a càr-
rec de Germà Negre i de Txa-
rango. El concert és gratuït.
Obrirà la nit musical Germà 
negre, un grup de Banyoles, 
creat el 2012 amb músics 
units per un repertori de cançó 
popular catalana. L’espectacle 
de Germà Negre us brinda-
rà ballarusques, somriures i 
molta festa amb aquesta trepa 
d’arriats que ens repassen un 
repertori de músiques del país 
amb sonoritats de folk castís.
En el repertori de Germà Ne-
gre hi podreu trobar tot tipus 
d’adaptacions de cançons 
tradicionals i populars, plenes 
d’arranjaments propis i amb 
un clar aire festiu que fan dels 
seus concerts una autèntica 
festa popular. Però això no 
acaba aquí, aquests amants 
del folk català saben sorpren-
dre amb temes d’autors més 
recents com Quico Pi de la 
Serra, Ovidi Montllor i Al Tall, o 

plenament actuals com la Di-
jous Paella, el Pont d’Arcalís o  
Quimi Portet.
I tot seguit un dels plats forts 
del festival Anòlia d’aquest 
any: Txarango. 
Txarango va començar a ca-
minar el 2010, després de 
gravar una petita maqueta 
de dues cançons i encetar 
una gira que els va portar a 
recórrer els festivals més im-
portants de Catalunya i Espa-
nya. L’any 2012 publiquen el 
seu primer treball, Benvinguts 
al llarg viatge i es consoliden 

ràpidament com una de les 
bandes de referència del pa-
norama musical català. Gua-
nyen el Premi Enderrock al 
Millor disc del 2012, el Premi 
Enderrock al millor directe i els 
dos Premis Enderrock al Grup 
Revelació atorgats per la críti-
ca i el públic.
La primavera del 2013 omplen 
el Palau de la Música en un 
dels concerts més prestigio-
sos de la trajectòria del grup.
Aquest any 2014 el grup publi-
ca el seu segon treball Som riu 
i s’estrenen com a programa-

dors culturals amb la creació 
del Clownia Festival, un festi-
val de música, circ i teatre.

I dijous, l’Anòlia a la Fàbrica
Dijous comencen els concerts 
de la primera part de l’Anò-
lia que tindran lloc al pati de 
la Igualadina Cotonera i que 
s’engloben dins el denomina-
dor genèric d’Anòlia a la Fà-
brica.
El primer concert anirà a càr-
rec dels músics igualadins Ari-
adna Bonet i Cels Burgès i del 
músic Ramon Mirabet.
La jove cantant igualadina 
Ariadna Bonet presentarà a 
l’Anòlia les seves noves can-
çons amb el guitarrista Cels 
Burgès, un apassionat de la 
música i membre d’altres for-

macions com Balck Kiss Su-
perstar o Face. Ariadna Bonet 
ha firmat recentement con-
tracte discrogràfic amb Músi-
ca Global amb qui ja ha editat 
dos temes propis.
En acabar el concert dels jo-
ves músics igualadins serà el 
torn de Ramon Mirabet, un 
músic que ha begut tant de les 
fonts jazzístiques d’un trom-
bonista reputat com és el seu 
pare, com de la tradició folk 
americana de la seva mare. A 
Igualada Ramon Mirabet pre-
sentarà temes del seu nou tre-
ball, HappyDays, produït per 
Marc Parrot.
El concert de dijous comen-
çarà a les 11 de la nit i serà 
gratuït.
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LLIBRES / LA VEU

El proper  dimarts dia 15 surt 
a la venda el llibre escrit per 
l’igualadí Ramon Robert Vila-
seca, Les 500 millor peŀlícu-
les de la història del cinema, 
editat per Pagès Editors.
Ramon Robert ha escrit en 
diversos diaris, setmanaris i 
publicacions mensuals, cas 
de la Revista d’Igualada, La 
Strada,  Ruta 66, Fantástic 
Magazine, L’Eco de Sitges o 
El Mundo. Des de l’any 1982 
escriu les crítiques i resse-
nyes de cinema d’aquest di-
ari on també ha escrit sobre 
teatre i música. 
L’any 1984 va ser premiat en 
el Concurs de crítiques de 
cinema, organitzat pels cine-
mes Casablanca de Barcelo-
na. L’any 2001 va publicar el 
llibre ¡Locos por ellos!. Los 
Beatles en el cine (Editorial 
Milenio). Ha fet radio amb 
continguts cinematogràfics 
en Anoia Ràdio, Ràdio Igua-
lada i Onda Rambla.
A llibre el lector hi trobarà els 

títols de crèdit, una sinop-
si argumental i la valoració 
comentada de cadascuna 
de les pel·lícules seleccio-
nades. I, a més, una frase o 
un fragment de diàleg de la 
pel·lícula corresponent. Del 
cinema mut a les pel·lícules 
tridimensionals, del nitrat de 
cel·luloide a les llampants 
tecnologies infogràfiques i di-
gitals. Els primers i els nous 
astres de la pantalla, des de 
Buster Keaton i Greta Garbo, 
fins a Johnny Depp. I sense 
oblidar Chaplin, Bogart, Mas-
troianni, Loren, Delon, Ma-
rilyn Monroe, James Dean, 
Audrey Hepburn, Kirk Dou-
glas, Romy Schneider, Tom 
Hanks, Harrison Ford, Leo-
nardo DiCaprio, George Clo-
oney, Brad Pitt i tants altres 
actors i actrius que han fet 
somiar distintes generacions.  
Ramon Robert Vilaseca va 
començar a escriure Les 500 
millors peŀlícules de la histò-
ria del cinema fa cinc anys, a 
partir d’apunts sobre cinema 

“Les 500 millors pel·lícules de la història del cinema”, 
nou llibre de Ramon Robert Vilaseca
El llibre de Ramon Robert surt a la venda el dia 15 de juliol. Ell és col·laborador d'aquest setmanari des dels seus inicis. 
Setmanalment aporta la seva visió crítica i particular sobre el cinema que es fa a la comarca

Hi ha molt pocs llibres de 
cinema escrits en català, i 
cap d’aquestes característi-
ques. La segona novetat és 
que cada una de les fitxes de 
les peŀlícules seleccionades 
recull un fragment de diàleg 

o de monòleg de la peŀlícula 
corresponent. També, cada 
una de les 500 fitxes inclou 
una foto (en alguns casos 
dues o tres) de la pel·lícula 
comentada. 

POESIA / LA VEU

El proper dilluns, 14 de juliol a 
les 20h, la Fundació Romea, 
en conveni amb el servei de 
Biblioteques de la Diputa-
ció de Barcelona i l’Ajunta-
ment d’Igualada, presentarà 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
l’espectacle Amb Ales a la 
veu, dirigit per Carles Canut 
i interpretat per Enric Majó, 

Àngels Poch, Victòria Pagès 
i Miquel Pujadó.
En aquesta proposta, ac-
tors i músics conviden a fer 
un viatge per la història de 
la poesia catalana, des dels 
trobadors fins a l’actualitat, 
contextualitzant moviments 
i èpoques i oferint versions 
dites i cantades de poemes 
de diversos autors. Entre 
aquests destaquen Guillem 

L’espectacle poètic i musical “Amb ales a 
la veu” arriba al Teatre Municipal l’Ateneu 
el proper 14 de juliol

de Berguedà, Ausiàs March, 
Teodor Llorente, Joan Alco-
ver, Jacint Verdaguer, Joan 
Maragall, Josep Carner, Ma-
ria Antònia Salvà, Josep Ma-
ria de Sagarra, Joan Salvat-
Papasseit, Salvador Espriu, 
J.V. Foix, Pere Quart, Josep 
Palau i Fabre, Agustí Bartra, 
Gabriel Ferrater, Joan Bros-
sa, Vicent Andrés Estellés, 
Joan Vinyoli, Miquel Martí 
i Pol, Maria Mercè Marçal, 
Miquel Desclot i Joan Mar-
garit. Tot plegat, amanit amb 
comentaris i amb anècdotes 
que faran d’aquesta sessió 
una experiència tan rigorosa 
com amena i, sobretot, ama-
rada d’emoció.
És un espectacle gratuït que 
suposa una gran oportunitat 
per gaudir de la poesia, de la 
mà de veus extraordinàries. 
Els assistents rebran un punt 
de llibre amb una selecció de 
títols d’aquests poetes ela-
borat per la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada. Precisament, 
aquest equipament compta 
amb una important col·lecció 
de llibres de poetes catalans 
i locals de tots els temps.

que ha anat escrivint al llarg 
de molts anys. En Ramon 
ha vist milers de peŀlícules, i 
el llibre es basa en una se-
lecció personal que inclou 
peŀlícules molt conegudes 
(Casablanca, Allò que el vent 
s’endugué, Ningú no es per-
fecte, Espartac, Pa negre, Ti-
tanic, Avatar, etc), però tam-
bé moltes altres de menys 
conegudes i difícils de veure. 
Ell les ha vist majoritàriament 
en sales de cinema, però 
també mitjançant el vídeo o 
la televisió.  El llibre també 
inclou apartats dedicats als 
millors actors, millors actrius 
i millors realitzadors de peŀ-
lícules.
En el mercat editorial espa-
nyol hi ha alguns títols sem-
blants, cas del gruixut Las 
1001 películas que debes 
ver antes de morir (Editorial 
Grijalbo, 2005), però el lli-
bre de Ramon Robert apor-
ta dues importants novetats: 
la principal és que es tracta 
d’un llibre escrit en català. 

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

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

L’Ajuntament d’Igualada, per 
mitjà de l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC), ha volgut retre 
homenatge a una de les figu-
res cabdals en la història del 
dibuix i el disseny a la ciutat. 
Per això, durant el juliol, un to-
tal de tres sales acolliran l’ex-
posició retrospectiva de Miquel 
Mula “el dibuixant”.
La sala del Portal del Llevador 
(c/ Concepció, 13) recollirà la 
tasca d’il·lustracions humorís-
tiques i acudits gràfics realit-
zats per encàrrec de La Veu 
de l’Anoia, mostrant la seva 
perspectiva més aguda i de 
sentit de l’humor. L’Empremta 
de Gràfiques Vilanova (c/ San-
ta Maria, 12) exposarà alguns 
dels dissenys de cartonatge i 
imatges corporatives de dife-
rents empreses locals de gran 
record i, finalment, La Sala Mu-
nicipal d’Exposicions (c/ Garcia 
Fossas 2) repassarà el vessant 
creatiu de l’autor en el cartellis-
me i programes culturals. Tres 
espais, doncs, que posaran de 
relleu les diferents dimensions 
de qui va ser un dels dissenya-
dors gràfics i industrials més 
prolífics de la transició. 

Les exposicions es podran visi-
tar entre els dies 3 i 27 de juliol. 
Ahir dijous dia 10 de juliol, va 
tenir lloc la taula rodona El dis-
seny i la ciutat, on es va parlar 
d’aquesta disciplina com a ve-
hicle de comunicació de la cul-
tura i de l’empresa a Igualada.

Miquel Mula
Deixeble del mestre Miquel 
Llacuna i Alemany, va mostrar 
ja de ben petit unes dots inna-
tes per al dibuix. Amb els anys 
les va anar perfeccionant de 
manera artesana i autodidacta, 
primer treballant com a apre-
nent en les impremtes locals i, 
més tard, en empreses líders 
del packaging o en el seu pro-
pi estudi de disseny, des d’on 
oferia serveis gràfics a d’altres 
sectors empresarials i de l’àm-
bit social i cultural. Al llarg de la 
seva vida professional va des-
tacar en múltiples vessants de 
les arts gràfiques, recollint pre-
mis i reconeixements a nivell 
estatal, tant en cartellisme com 
en disseny publicitari. Era un 
“tot-terreny”, com a ell li agra-
dava anomenar-se.
Igualadí de soca-rel, personat-
ge excèntric i peculiar, va estar 

molt influenciat per la música 
anglesa dels anys ‘60. Va ser 
un apassionat de la cultura i la 
història de la ciutat i d’arreu, un 
sentiment que va deixar palès 
en les seves obres i que, en els 
darrers anys de la seva vida, el 
va portar a participar en pro-
jectes de recerca històrica. La 
voluntat és fer que l’exposició 
sigui alhora un homenatge als 
qui van ser els pioners del dis-
seny a Igualada, posant èmfasi 
en l’ofici artesà dels anomenats 
“dibuixants” i donant a conèixer 
el treball d’en Miquel i els seus 
contemporanis Rosich, ‘Saya’, 
Balcells, Marcial i Cuadras, en-
tre altres. Ells van ser la base 
de la que avui és una professió 
abastament representada a la 
ciutat, amb un nivell més que 
remarcable. També s’entén 
aquesta tasca com un home-
natge a la ciutat. L’art i el dis-
seny publicitari no deixen de 
ser una expressió estètica de 
la societat, una narració icono-
gràfica de la cultura, de la vida 
quotidiana en el fluir dels dies, 
per acabar esdevenint patrimo-
ni col·lectiu. Alhora, és una ex-
posició que convida el visitant 
a recórrer els carrers del centre 
històric per a completar-la. Els 
mateixos carrers que tantes 
vegades “el dibuixant” recorria 
buscant fonts d’inspiració en la 
seva arquitectura, en els seus 
detalls, en les seves escenes i 
en la seva gent.
La família d’en Miquel Mula i 
més concretament els seus 
fills, amb una passió desbor-
dant per la figura del pare, con-
juntament amb l’Ajuntament 
d’Igualada, han volgut recordar 
que a través de l’art, la indús-
tria i el disseny s’han construït 
també les vides dels igualadins 
i les igualadines i que una mi-
rada al passat, sense nostàl-
gia, convida a l’optimisme.

L’Ajuntament d’Igualada dedica el mes de juliol 
a recordar Miquel Mula “el dibuixant” i els 
pioners del disseny a la ciutat

LITERATURA / LA VEU

L’igualadí Jaume Singla, va 
guanyar dissabte el segon 
premi de la Biennal Literària 
de Rodonyà (Alt Camp) amb 
un assaig titulat 144 dies que 
poden canviar la Història, re-
ferit al Tricentenari. El primer 
premi va ser per a l’osonenc 
Josep Maria Diéguez amb 
l’assaig La guerra a ultrança, 
fals epíleg de la guerra de suc-
cessió.
En el seu treball premiat, Jau-
me Singla reflexiona al voltant 
del moment històric que vivim 
“que els nostres avantpassats 
somniaven que algun dia po-
dria arribar” i el situa en els 
144 dies que van des de l’en-
tronització del nou Rei d’Espa-
nya i el 9-N, dia de la consulta. 
És precisament en aquests 
144 dies -dels quals ja n’han 
passat gairebé 30- que els ciu-
tadans de Catalunya hem de 
treballar per fer que la propera 
diada de l’Onze de setembre i 
la consulta del 9 de novembre, 

siguin un èxit i obrin definitiva-
ment les portes de la indepen-
dència de Catalunya.
El treball guardonat amb el 
primer premi, aventura la hipò-
tesi que el 1714 la Guerra de 
Successió s’havia convertit en 
una guerra per la independèn-
cia dels catalans, en haver-
se quedat el 1713 sense cap 
suport internacional. L’autor, 
Josep Maria Diéguez, es basa 
en tres documents històrics 
que ho avalarien.
La Biennal Literària de Rodo-
nyà ha arribat a la onzena edi-
ció i des de la seva creació es 
lliura en el transcurs d’un acte 
acadèmic a l’auditori del Cas-
tell de Rodonyà, al bell mig de 
la població. Aquest any, a mes 
dels conferenciants i els pre-
miats, hi participà un grup de 
Miquelets que varen explicar 
-i demostrar- el funcionament 
dels fusells i les escopetes ca-
talanes que fien servir aquest 
cos militar català. Els premis 
tenen dotació econòmica.

Jaume Singla guanya el segon 
premi de la Biennal Literària 
de Rodonyà

IGUALADA / LA VEU

L’Associació cultural “El Pati 
d’Igualada” vol celebrar el 
150è aniversari de l’Ateneu 
amb una macropartida de Car-
cassonne, el joc de moda entre 
els aficionats als jocs de taula 
i d’estratègia. Per a l’ocasió, 
l’entitat adaptarà el joc a la 
ciutat d’Igualada i el món dels 
blanquers, crearà una versió 
especial oberta a la partici-
pació de tothom que vulgui i 
amb l’objectiu de registrar un 
record de participació, en total 
es volen aconseguir els 150 ju-
gadors. La trobada serà el dis-
sabte 19 de juliol a les 19h. Les 
persones interessades a parti-
cipar poden inscriure’s entrant 
al bloc http://elpatidigualada.
blogspot.com.es/ o anant di-
rectament al formulari:  https://
docs.google.com/forms/

El Pati d’Igualada és una as-
sociació cultural adreçada a 
un públic juvenil i adult que té 
com a objectiu difondre i gaudir 
dels jocs de taula, jocs de rol, 
jocs cooperatius, wargames... 
L’entitat forma part de l’Ateneu 
Igualadí, fet que els permet 
desenvolupar la seva activitat 
amb garanties i amb la pos-
sibilitat de generar sinergies i 
compartir coneixements i ex-
periències amb altres entitats 
lúdiques i culturals de la ciutat.
L’activitat organitzada per 
l’associació forma part de la 
programació especial que 
l’Ateneu està oferint des del 
25 d’agost de l’any passat 
i fins al pròxim 25 d’agost 
d’aquest any, coincidint amb 
el dia exacte de la seva inau-
guració, per a commemorar 
els seus 150 anys de vida. 

Macropartida del joc de 
taula Carcassonne versionat 
especialment per a Igualada

ANUNCI

El Consorci per a la promoció de l’Alta Anoia licita la concessió de l’explotació i manteni-
ment de l’equipament d’agrobotiga amb degustació.

Les persones interessades en presentar les seves ofertes, poden consultar el plec de 
condicions a la seu del Consistori: Passeig de Josep Maria Llobet, cantonada carretera 
C-1412,  dels Prats de Rei, i a la pàgina web del Consorci: www.altaanoia.info
Els Prats de Rei, 23 de juny de 2014

El President,

Joan Caballol Pérez



Beatriz de Silva va néixer a l’any 1424 a Ceuta 
o Campo Maior, Portugal, en el sí d’una il.lustre 
família. La seva mare, Isabel Meneses, procedia 
del món de la reialesa portuguesa; i, el seu pare, el 
capità Don Ruy Gómez de la Silva, havia estat un 
gran heroi de la conquesta de Ceuta que, com a 
reconeixement al seu valor, va ser valedor de l’al-
caldia de Campo Maior, a Portugal. Al costat dels 
seus deu germans, ella va ser instruïda de la mà 
dels tutors de l’ordre de Sant Francesc,  dels quals 
a més de la instrucció en lletres i humanitats, va 
rebre els dogmes del catolicisme. 
 
De joveneta, va ser cridada a la Cort de Castella i 
va ser nomenada dama de la reina Isabel, la nova 
esposa de Joan II. Una mala avinença amb la rei-
na va convertir-la en presonera seva, una desafor-
tunada circumstància d’aterridora solitud que –en 
memòria seva- va conduir-la a una aparició de la 
verge i a un immediat alliberament; de fet, va ser 
un oncle seu qui va propiciar-li el rescat, segons 
consta en el Manuscrits de Toledo. Emperò, des 
del seu interior, en la certesa que per ventura divi-
na havia retornat a la vida, va resoldre de conver-
tir-se en serventa de Déu, fugint de les intrigues i 
frivolitats cortesanes. En conseqüència, va escollir 
el camí de la resignació, la humilitat i la caritat tot 
buscant empara en el Monestir de Santo Domin-
go de Toledo. Al cap d’un temps, va conèixer a la 
nova hereva de la corona, una jove Isabel (futu-

CARMEL·LA PLANELL

Beatriz de Silva Meneses. Aquells passos de cortesana a monja

ra Isabel la Catòlica), que l’ajudaria en la fundació 
d’una nova ordre dedicada a la Purisme Concepció 
de la Verge. 

Beatriz de Silva, de primer, no va prometre fidelitat 
a cap regla ja que volia crear  la seva pròpia: un 
projecte emmarcat en una nova doctrina teològica, 
la de les “immaculades”, que proposava una refor-
ma a l’església especialment encaminada a afavorir 
a les dones. La reina, a més de cedir-li unes propie-
tats reials a Toledo per a la nova fundació, va inter-
cedir davant del Papa Inocenci VIIIè per a l’obtenció 
de la llicència d’apertura, a l’any 1486, d’una comu-
nitat de monges, sota l’observança i  jurisdicció de 
l’arquebisbe de Toledo. Ella, com a abadessa, i les 
monges adoptarien  un hàbit blancs, i per damunt 
un mantell blau cel, amb l’escapulari de la imatge 
de la Verge. 

Després  d’aconseguir el seu propòsit fundacional i 
haver-se celebrat la processó en la qual finalment 
vestirien amb els hàbits de l’ordre, Beatriz va comu-
nicar a les seves companyes que la Verge l’havia 
cridada a acompanyar-la durant deu dies; i, efecti-
vament, en deu dies va ser objecte d’una malaltia 
que, el 17 d’agost de 1491, a l’aleshores capital To-
ledo, amb les últimes estrofes del Te Deum, se la 
va endur. 

Havien de passar unes quantes centúries fins que, 

a l’any 1976, Pau VIè va retre-li tots els elogis de 
santa i va ser canonitzada per la seva condició 
de persona humil i lluminosa, capdavantera de la 
Immaculada Concepció. I, als nostres dies, l’ordre 
concepcionista, que ella va crear, encara conserva 
més de cent vint convents disseminats per Europa 
i Amèrica Llatina.

Entre nosaltres
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EXPOSICIONS / LA VEU

L’artista i directora del Museu 
Molí Paperer de Capellades, 
Victòria Rabal exposa, fins 
el 28 de setembre, al Museu 
Marítim de Barcelona, a les 
drassanes Reials, una mostra 
de la seva obra confeccionada 
amb la tècnica Gyotaku.
La mostra recull unes 300 es-
tampes, de més de 70 espè-
cies diferents entre peixos i 
moŀluscs, realitzades del 2011 
al 2014 per l’artista amb la 
tècnica d’impressió japonesa 
gyotaku, amb tinta xinesa i so-
bre paper fet a mà de fibres de 
ganpi i mitsumata (arbustos 
típics del país nipó).

L’artista capelladina Victòria 
Rabal exposa al Museu Marítim 
de Barcelona

Aquesta tècnica japonesa es 
podria traduir com la “impres-
sió de peixos” i no només re-
flecteix la fesomia d’alguns 
animals marins amb gran fide-
litat sobre el paper sinó també 
la seva ànima i essència.
Victòria Rabal va començar a 
treballar aquesta tècnica l’any 
2010 amb visites al mercat 
Central del Peix de Barcelona 
on va seleccionar els peixos i 
moŀluscs que utilitzaria. Des-
prés ha visitat els principals 
mercats de peix d’arreu del 
món on ha adquirit exemplars 
marins més exòtics per fer-ne 
els seus gyotaku que es po-
den veure ara a Barcelona.

HISTÒRIA / LA VEU

El passat mes de juny va tenir 
lloc a Igualada i a Montserrat 
el XVIII Congrés d’Història de 
la Medicina Catalana organit-
zat per la Reial Acadèmia de 
la Història de la Medicina i la 
Societat Catalana d’Història 
de la Medicina, de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques, amb la 
col·laboració del Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada.
En el Congrés, que va reunir 
més d’una cinquantena de 
professionals de la salut estu-
diosos i amants de la història 
de la medicina al nostre país, 
es van tractar  temes com; 
Museus d’Història de les Ci-
ències de la Salut; àrees de 
Farmàcia, Infermeria, Medici-
na, Odontologia i Podologia; 
Biografies de les que desta-
quem la dels “Drs. Botet, una 
nissaga de metges per a Igua-
lada” que va anar a càrrec del 
Dr. Xavier Botet i temes lliures. 
També es va dedicar un apar-
tat als aspectes sanitaris del 
segle XVIII.
Les jornades més intensives 
de treball es van realitzar al 
llarg de dos dies al Museu de 
la Pell i comarcal de l’Anoia. 
La darrera jornada i la clausu-
ra del congrés va tenir lloc a 
Montserrat, on es va comptar 

amb la benvinguda del pare 
Abat, Josep M. Soler. 
El congrés, també va destinar 
una part lúdica a les jornades 
de treball. Els participants van 
gaudir d’una visita guiada a 
l’Abric Romaní de Capellades 
i d’un intermedi musical del 
segle XVIII.
En el marc del XVIII Congrés 
d’Història de la Medicina Cata-
lana, es va atorgar el premi de 
la societat catalana d’història 
de la medicina “Dr. Lluís Co-
menge i Ferrer” a la millor co-
municació original presentada 
al llarg del congrés. Aquest  
reconeixement va ser per M. 
Rita Marimon, una igualadina, 
que va parlar sobre la incidèn-
cia de la pesta a la revolta ca-

talana del 1640 al 1652.
El Dr. Josep M. Ustrell, pre-
sident del Congrés fa una 
valoració molt positiva del de-
senvolupament del Congrés 
del que afirma s’han pogut 
conèixer importants novetats 
en la recerca de la història 
de la medicina i altres ciènci-
es de la salut i se’n ha extret 
una conclusió important: la 
“Declaració d’Igualada en de-
fensa de la conservació del 
patrimoni sanitari de Catalu-
nya i per a la seva promoció”. 
Alhora agraeix a l’Ajuntament 
d’Igualada, al Consell Comar-
cal de l’Anoia, a l’Ajuntament 
de Capellades i el Patronat de 
la Muntanya de Montserrat, la 
seva col·laboració.   

Uns 50 professionals de la història de la 
medicina es van donar cita a Igualada
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El passat 24 de juny va tenir 
lloc la Mostra de Final de Curs 
de l’escola de dansa ESPAI 
D’ARTS. L’espectacle va es-
tar dividit en dues parts i es 
van representar un total de 32 
coreografies de les diferents 
modalitats de dansa clàssica 
i contemporània del grau ele-
mental de dansa autoritzat pel 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalu-
nya, dels nivells avançats i 
també de les modalitats més 
lúdiques de dansa infantil i 
moderna.
La primera part va acabar amb 
la coreografia de La dansa de 
les hores on van actuar les 
estudiants de clàssic de grau 
elemental i nivell avançat de 
l’escola. També s’hi van re-
presentar diferents dansa de 
la Royal Academy of Dance 
dels nivells de tercer, cinquè 
i Intermediate Foundation. La 
segona part va incloure core-
ografies dels nivells de grau 
avançats i de dansa moderna 
i van desenvolupar-se amb un 
ritme molt àgil i amè.

El centenar d’alumnes que hi 
van participar d’edats des de 
4 anys fins al grup de con-
temporani adults van gaudir i 
fer gaurdi el públic amb gran 
entusiasme. Cal destacar l’alt 
nivell en l’execució de les co-
reografies i de la capacitat 
d’expressar i d’emocionar dels 
més petits fins als més grans.
La direcció de l’escola i de 
l’espectacle que és a càrrec 
de Toni Closa i Carme Solà i 
l’equip de professors van ser 
Meritxell Tutusaus, Anna Pe-
lejà, Rebeca Cristóbal, Glòria 
Budria, Montserrat Diez, M. 
Àngels Forés, Mireia Gar-
cia, Elisa Huertas i Carme 
Solà. Cal esmentar també la 
col·laboració d’altres profes-
sionals en l’espectacle com 
són l’equip de perruqueria, el 
disseny i confecció de vestu-
ari de Sònia Mateu i també 
l’equip tècnic del Teatre Mu-
nicipal de l’Ateneu. En aquest 
sentit cal remarcar l’original i 
efectiu vestuari pensat per tal 
de mostrar el treball dels joves 
ballarins amb comoditat, sen-
zillesa i elegància.

Mostra de Dansa de l’ESPAI 
d’ARTS, escola de dansa

MÚSICA / LA VEU

El proper dissabte dia 12 de 
juliol el  Trio Pedrell  actuarà 
a Sant Magí, dintre de Les III 
Nits Musicals a la Brufaganya. 
Els seus integrants són Chris-
tian Torres (violí), Ferran Bar-
dolet (violoncel) i Jordi Humet 
(piano). 
Després d’anys de formació 
com a solistes dels seus res-
pectius instruments en dife-
rents escoles nacionals com 
l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (Bcn), Musikeon 
(València) o l’Escuela Reina 
Sofia (Madrid), i internacio-
nals com la Hochscule für 
Musik Hanns Eisler (Berlín) 
i la Hochschle für Musik und 
Theater Felix Mendelssohn 
Bartholdy (Leipzig), comencen 
a caminar junts en una nova 
etapa marcada per un interès 
profund per a la música de 
cambra. 
Porten el nom de Felip Pedrell 
per recuperar en la memòria 

col·lectiva la figura del compo-
sitor, musicòleg, editor i etno-
musicòleg. Un dels pares de 
la música nacionalista espa-
nyola que va exercir una gran 
influencia, sens dubte, en per-
sonatges com Granados, Al-
béniz, Falla, Turina o Gherard 
entre d’altres i que malaurada-
ment n’ha quedat a l’ombra.

El concert a Sant Magí co-
mençarà a dos quarts de deu 
del vespre. Durant la tarda hi 
haurà servei de bar a l’espla-
nada del Santuari. Com ja és 
costum després del concert hi 
haurà xocolata desfeta amb 
coca i pa torrat. Es poden re-
servar entrades (12€) al cor-
reu amicssantmagi@tinet.cat 

El Trio Pedrell al segon concert de les 
Nits Musicals a la Brufaganya 2014

DISSENY / LA VEU

Del 30 de juny al 4 de juliol 
s’ha celebrat una nova edició 
del 080 Barcelona Fashion 
Week, en aquesta ocasió al 
Recinte Modernista de l’Hospi-
tal de Sant Pau, en la qual va 
desfilar la dissenyadora man-
resana Míriam Ponsa, amb 
la col·lecció Dones mula, els 
complements de la qual han 
estat realitzats per l’alumnat 
del cicle formatiu de grau mitjà 
d’Artesania en Cuir de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps.
Dones mula, col·lecció per a 
Primavera/Estiu 2015, vol fer 
visible la situació de les dones 

mula o portadores de Melilla 
que, posen en risc la seva sa-
lut transportant pesadíssimes 
càrregues a través de la fronte-
ra d’Espanya cap al Marroc en 
condicions de treball de semi-
esclavatge.
Per a la realització d’aquesta 
col·lecció, amb un patronatge 
basat en la idea de la càrrega 
i les motxilles, han estat molt 
importants tant els materials 
com les tècniques: tècniques 
de teixidura artesanal amb 
cintes i cordons, la cistelleria, 
el macramé i els nuats, que 
simbolitzen les cordes de les 
portadores i l’esclavitud; es-

tampats treballats a partir de 
la serigrafia; materials com la 
goma elàstica, que simbolitza 
l’opressió i la falta de llibertat 
d’aquestes portadores.
I els complements, les bosses 
realitzades per l’alumnat de 
segon curs del d’Artesania en 
Cuir de l’escola, també s’han 
treballat seguint la inspiració 
de la dissenyadora i amb el seu 
guiatge i supervisió: materials 
naturals com el cuir d’Igualada, 
colors crus i terrosos, que fan 
pensar en la pols i el fang, tot 
per aconseguir textures i peces 
que comparteixen l’esperit dels 
models de la col·lecció.

L’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps 
participa a la 080 Barcelona Fashion Week 
amb Míriam Ponsa

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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Viatges

Hi ha un vell Istanbul, a més de les grans mesquites
Si bé és imperdible de gaudir dels espectaculars 
capvespres que es van desdibuixant per darrere 
de la llegendària Torre de la Donzella, l’anomenat 
“Kiz Kulesi”, en turc, al decurs d’una travessia pel 
Bòsfor; cal parar-se a pensar en l’abast d’aquest in-
dret, a no més de dos cents metres de la ribera, just 
pel davant del barri de Salacak d’Üsküdar. Aquí, tot 
i que les resplendors del sol que vénen de més en-
llà del Pont Galata tampoc no et deixen veure amb 
detall la singular estètica d’aquesta construcció 
del segle XVI, aviat descobriràs la seva importàn-
cia pel fet de ser utilitzada secularment com a far i, 
des de finals del segle XIX -en època del sultà Mah-
mut II- l’adopció del seu aspecte actual arran de 
la incorporació d’un edifici duaner i de la caserna 
d’inspecció de la marina turca, així com la casa de 
retir dels oficials de l’exèrcit.
De dia, pel centre d’Istanbul, entre carrers i carre-
rons, tot barrejant-te amb la gent que s’amuntega 
a tort i a dret i deixant-te envestir dels insistents 
reclams de llargs camins de comerciants; un vagar 
a l’entorn del Gran Basar -la Meca de les compres- 
t’apropa al  malbaratament de colors i de pene-
trants aromes que no deixaran de perseguir-te  
fins a la porta d’accés de qualsevol de les diverses 
mesquites, destins on  l’atmosfera que es respira 
és realment una altra. Però, abans d’ingressar a 
alguns d’aquests temples sagrats, una parada a la 
gran Cisterna Bizantina t’apropa a un  dels nom-
brosos dipòsits que hi ha a Istanbul, la més gran de 
l’època bizantina (de l’any 532), que et presenta un 
colossal bosc de columnes corínties repartides en 
diverses fileres assentades sobre un monumental 
rectangle, un aparador que et transportarà per la 
màgica ambientació d’una mena de castell subter-
rani.
Tanmateix, a més de les grans mesquites, la visi-
ta de Sultanahmet no estaria acabada sense pe-
netrar pels murs del Palau de Topkapi. Allí, just a 
l’entrada de la seva porta principal et sobrevé una 
estranya sensació d’ingressar a les interioritats 
d’una espècie de bastió o ciutat fortificada on els 
sultans otomans hi havien fixat, durant més de 
quatre centúries, la seva residència en un escenari 
de gran ostentació i luxes. Aquesta fortesa ocupa 
precisament l’àrea de l’acròpolis de l’antiga Bizan-
ci, en un emplaçament privilegiat des d’on podràs 
albirar unes magnífiques perspectives del mar de 
Màrmara, del Bòsfor, del Corn d’Or i fins i tot de les 
singulars Illes dels prínceps.
El palau, rodejat per una muralla bizantina, va ser 
doncs la residència imperial de diferents sultans, 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Istanbul

des de Mehmet II, al segle XV, fins a Mahmut II, 
al segle XIX; i el seu nom fa referència a les anti-
gues portes dels canons. El complex monumental 
està format per diferents edificis, rodejats per uns 
quants patis i jardins, resultant un dels màxims ex-
ponents de l’arquitectura seglar turca. A l’actuali-
tat, aquest el Topkapı s’ha convertit en un museu 
de l’època imperial, que llueix amb orgull: la pròpia 
Porta imperial, la porta de l’acollida, el pati de ceri-
mònies, el vell Harem -amb uns espectaculars mo-
tius decoratius-, les magnífiques estances del Con-
sell privat, una sensacional Biblioteca, nombrosos 
pavellons de distintes funcions i els estables reials. 
Emperò, en tant que peces de museu, llueixen una 
multitud de ceràmiques i una valuosa col.lecció de 
porcellana, al costat de grans tresors de l’orfebre-
ria d’entre els quals destaca un dels diamants més 
grans del món.
Ara bé, si una seqüència és esparveradora aquesta 
és la desgraciadament popular “Font del botxí”: es 
tracta de la visió d’aquell històric bloc de pedra on 

tallaven i dipositaven els “caps de turc”, els caps de-
capitats dels homes que els sultans  consideraven 
menyspreables. Un cop recuperat l’alè, després 
d’un descans pels seus prodigiosos miradors, en 
sortir del Palau, la silueta de Santa Sofia, retallada 
a l’horitzó, se t’insinua per a convidar-te a una altra 
visita inexcusable.

Cisterna Bizantina

Palau Topkapi Sala del sultà

Torre de la Donzella
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CINEMA / LA VEU

La jove actriu i directora te-
atral igualadina Thaïs Rubio 
engega aquests propers dies 
un nou projecte, després de 
l’èxit assolit en l’estrena de 
la seva obra teatral Vols que 
t’ajudi? al Teatre de l’Aurora, 
que es va omplir en les dues 
sessions que es va dur a ter-
me. L’obra presentada va 
agradar molt a tot el públic 
que hi assistí, del tal manera 
que la Thaïs ja prepara la se-
gona part, que es podria es-
trenar a finals d’any.
Però ara, per aquest estiu, 
les inquietuds d’aquesta em-
prenedora igualadina van per 
uns altres camins i la setma-
na vinent, concretament el dia 
16, s’estrena al canal Youtu-
be, la seva nova creació: una 
websèrie que porta per títol 
Transeünts i que està filmada 
a la nostra comarca, amb ac-
tors d’aquí i d’altres de fora.
La websèrie s’enregistrarà 
aquest cap de setmana en 
diversos espais d’Igualada i 
la comarca, concretament en 
una masia de Capellades, a 
Santa Càndia i a Castellfollit, 
a més d’altres indrets igua-
ladins, com el Rec o l’Espai 
dels Somnis.
Els actors que surten a la 
webserie són amateurs, sor-
tits d’un càsting que es va fer 
fa uns quants dies a Igualada, 
a més d’altres vinguts d’arreu 
de l’estat espanyol. La web-

sèrie també comptarà amb 
la presència d’alguns actors 
coneguts del panorama cine-
matogràfic català i espanyol  
com poden ser Itziar Castro 
(Las brujas de Zugarramun-
di), Montse Miralles (Polseres 
Vermelles, Porca misèria) o 
Roger Príncep (El orfanato) 
que s’han volgut afegir al pro-
jecte d’aquesta jove igualadi-
na.
La websèrie explica les his-
tòries d’un grup de joves, a 
inicis de l’estiu que decidei-
xen, influenciats per diversos 
motius, marxar de les seves 
cases. Sense adonar-se’n, 
emprenen un llarg camí ple 
d’aventures que els portarà a 
créixer els uns al costat dels 
altres. Amor, passió, màgia, 
drama, una masia... I tot un 
estiu pel davant!
La websèrie Transeünts ha 

estat seleccionada com a fi-
nalista al festival de cinema 
Oriana de Sant Andreu de la 
Barca, per tant, el tràiler pro-
mocional de la sèrie no es pot 
veure públicament fins que no 
hagi tingut lloc el lliurament 
de premis del festival.
Totes les persones que inter-
venen en la websèrie ho fan 
de manera altruista: alguns 
són actors amateurs, d’altres 
són persones a les quals els 
agrada actuar i que no ho fan 
habitualment i d’altres són 
actors consagrats que han 
volgut afegir el seu granet de 
sorra a aquest projecte que 
la Thaïs Rubio engega, com 
sempre fa ella, amb moltís-
sima il.lusió i ganes i amb la 
base importantíssima de la 
cooperació entre tots els que 
formen part de la gran família 
que fa la websèrie.

“Transeünts”, una nova websèrie 
de la igualadina Thaïs Rubio

DANSA / LA VEU

Aquest cap de setmana una 
bona representació de balla-
rines de l’Aula, van compartir 
actuació en el festival celebrat 
dissabte en el marc del mag-
nífic  teatre de que disposa 
la ciutat vimaranense amb 
capacitat per mes de mil per-
sones que van omplir el recin-
te. L’expedició igualadina va 
estar allotjada durant els tres 
dies d’estada a la ciutat por-
tuguesa, en els domicilis de 
les noies portugueses que les 
acollien reforçant d’aquesta 
manera l’agermanament.
Cal destacar com molt positiu 
que aquest agermanament, 
nascut amb motiu de les rela-
cions entre  Guimaraes i Igua-
lada, és l’únic que es manté 
des de que fa més de vint 
anys quan es van iniciar els 
contactes entre Guimaraes  
Igualada.

L’espectacle celebrat al Cen-
tre Cultural Vila Flor sota el 
títol Ao sabor do Tempo va ser 
tot un esdeveniment amb dife-
rents coreografies en les quals 
van participar les alumnes de 
l’Academia de Bailado a les 
quals es van sumar les noies 
igualadines presentant  diver-
ses coreografies, totes elles 
molt be acollides pel nombrós 
públic que omplia el teatre. 
Les noies igualadines, es van 
sumar també a la coreografia 
final que tancava l’espectacle. 
Les noies igualadines van po-
der gaudir a la nit del dissabte, 
una vegada acabada l’actua-
ció, de l’anomenada “Nit blan-
ca”, amb profusió d’ornaments 
en carrers i botigues de detalls 
blancs,  amb orquestres i mú-
sica per tot el centre històric 
de la ciutat i amb presència 
de milers de persones pels 
carrers en una animada festa 
popular.

L’Aula Escola de Dansa reafirma 
l’Agermanament amb l’Academia 
de Bailado de Guimaräes
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TEATRE. “EL CRÈDIT”
- Igualada 
Una comèdia de Jordi Galceran
dirigida per Sergi Belbel amb 
Jordi Boixaderas i Jordi Bosch. 
Un dels grans èxits teatral de la 
temporada
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONTES A L’IGLÚ DE VENT
- Igualada 
Anna Garcia ens farà un Menú 
de pirates, contes per a nens i 
nenes a partir dels 4 anys. 
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

IGLÚ DE VENT. MEDITACIÓ
- Igualada 
Meditació popular oberta a 
tothom acompanyada de sons 
musicals. 
Divendres a les 7 de la tarda a 
l’auditori de l’Ateneu Igualadí.

MEV 2014
- Piera 
Segon concert del cicle ‘A l’es-
tiu música en viu’ (MEV 2014), 
amb The Dixieland Preachers, 
un septet que interpreta un re-
pertori de música tradicional de 
Nova Orleans.
Divendres a les 10 del vespre a 
la plaça del Peix.

CONCERT
- Òdena 
La banda maresmenca Ebri 
Knight de folck-rock presentarà 
el seu darrer disc “La palla va 
cara”.  
Divendres a les 11 de la nit al 
pati de l’escola Castell d’Òde-
na.

CLUB DE LECTURA

- Montbui 
Club de lectura per a persones 
adultes que han llegit totes el 
mateix llibre: “La filla del mar” 
d’Àngel Guimerà.  
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda 
al centre de serveis del Nucli 
antic.

DISSABTE 12

VINE A JUGAR A L’ATENEU
- Igualada 
Pati Societat Pathfinder
Partides per a jugadors sense 
experiència i jugadors experi-
mentats.
Dissabte a partir de les 11 del 
matí a l’auditori de l’Ateneu.

MÚSICA. ANÒLIA
- Igualada 
Germà Negre (folk, reggae) i 
Txarango (fusió musical, reg-
gae, dub i pop). Dins l’Europe-
an Ballon Festival
Diumenge a les 11 de la nit a 
l’av. Catalunya.

TEATRE
- Masquefa 
Monòleg amb Toni Moog.
Dissabte a les 10 del vespre ala 
sala polivalent Rogelio Rojo.

DESCOBREIX ELS ORÍGENS 
DE CALAF
- Calaf 
Visita guiada pel centre histò-
ric per conèixer el castell, les 
muralles i portals, l’església i la 
plaça porticada.
Dissabte a les 11 del matí a la 
plaça dels Arbres.

CINEMA INFANTIL
- El Bruc 
Sessió de cinema per a nens 
i nenes amb la projecció de la 
pel.lícula d’animació “Up”.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala d’actes de Can Casas.

CINEMA JUVENIL
- El Bruc 
Sessió de cinema per a nois 
i noies amb la projecció de la 
pel.lícula d’animació “Big Fish” 
de Tim Burton.
Dissabte a les 10 del vespre a 
la sala d’actes de Can Casas.

DIUMENGE 13

MULLA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE
- Igualada 
Activitat solidària. Al llarg del 
matí es faran diverses activitats 
aquàtiques a la piscina de l’In-
finit.
Diumenge durant tot el matí a la 
piscina de l’Infinit.

DANSA
- Igualada 
Final de curs de l’escola de 
dansa Luna Mora. Podeu gau-
dir d’una tarda plena de colors 
amb la mostra de dansa de 
l’escola igualadina.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí 
Ballada de sardanes organitza-
da per l’Agrupació Sardanista 
vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça del Mercat.

MERCAT D’ANTIGUITATS
- Capellades 
Cada segon diumenge de mes 
Capellades acull un mercat 
d’antiguitats, artesania, coŀlec-
cionisme i coses de segona 
mà.
Diumenge de les 9 del matí a 
les 3 de la tarda a la plaça de 
Catalunya.

CONCERT DE CAPVESPRE
- Capellades 
Concert amb el grup Combo 5. 
Vine a conèixer-los.
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre 
a la terrassa de la cafeteria de 
la Lliga.

DILLUNS 14

POESIA
- Igualada 
La Fundació Romea presenta 
“Amb ales a la veu”.
Enric Majó, Àngels Poch i Mi-
quel Pujadó ens conviden a fer 
un viatge per la història de la 
poesia catalana.
Dilluns a les 8 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 15
TALLER
- Igualada 
Cuina sense Pares
Taller de cuina adreçat a joves,
per fomentar una alimentació 
saludable a través de receptes 
fàcils, ràpides i econòmiques.
Dimarts de 10 a 1 del migdia a 
l’Espai Cívic Centre.

DIMECRES 16

BARRUFA CINEMA FRESC
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula per a 
nens “El peix dels desitjos”. Di-
rigida per Gorka Vazquez i Ivan
Oneka.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TALLERS A LA PLAÇA
- Igualada 
Tallers per a infants organitzats 
per la Zona Jove (joves volun-
taris/es).

ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

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

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

NATURA I SENDERIS-
ME
Fotografies de Jordi Torras.

Del 17 de maig al 31 d’agost a 
la sala del Museu de la 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 Vila-
nova
- 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.

MINIATURES LLEGIDES 
I FOTOGRAFIA
Miniatures llegides de Mont-
serrat Soteras i Fotos de llei-
bre i lectures de Xavier Etxe-
berria.
Del 12 al 27 de juliol a les Vol-
tes de Casa Bas.

DEPORTADA
Josep Cordero
mostra avantguardista de re-
trats de dones que reuneix un 
gran ventall de reaccions hu-
manes. 
De l’11 al 15 de juliol a la Fon-
da del Saumell

Agenda
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De dimecres a divendres de 
6 a 8 del vespre a la plaça de 
l’Ajuntament.

CINEMA VO
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Pau-
lette” de Jérôme Enrico. Cicle 
de cinema en versió original 
subtitulada.
Dimecres a les 10 del vespre al 
pati de La Cotonera.

CINEMA A LA FRESCA
- Capellades 
Projecció de la pel.lícula “Mac-
huca” d’Andrés Wood.
Dimecres a les 10 del vespre a 
la terrassa de la cafeteria de La 
Lliga.

DIJOUS 17

MÚSICA. ANÒLIA
- Igualada
Concert amb els igualadins Ari-
adna Bonet i Cels Burgès (pop 
electrònic) i Ramon Mirabet 
(pop).
Dijous a les 11 de la nit al pati 
de La Cotonera.

CLUB DE LECTURA
- Masquefa
Club delectua per a persones 
adultes que han llegit el llibre 
“El cor de les tenebres” de Jo-
seph Conrad.
Dijous a les 11 de la nit al pati 
de La Cotonera.

SOPEM LLIGATS AMB...
- Capellades
Nou Sopem lligats amb... en 
aquesta ocasió amb la Pilarin 
Godó Rius.
Dijous a les 9 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga



Estrena a Tous •  Nueva vida en Nueva York

RAMON ROBERT.-

Realitzada pel francès Cédric 
Klapisch, Nueva vida en Nue-
va York (Chinesse Puzzle) és 
una estimable comèdia d’amor 
i amistat. La trama, com índi-
ca el títol espanyol, succeeix 
a Nova York, la ciutat que mai 
dorm. Molt temps després del 
seu curs d’Erasmus a Espa-
nya, Xavier està casat i té dos 
fills, però tot i així segueix tro-
bant la vida molt complicada. 
Quan la seva dona es traslla-
da a Nova York per raons de 
treball, incapaç de suportar 
la situació, decideix seguir-
la amb els nens. Aquest és 
l’argument introductori de la 
peŀlícula de Cédric Klapish. 

El tercer lliurament de la saga 
que va començar amb L’au-
berge spagnole i Les nines 
russes. Explica el realitzador: 
Aquests tres llargmetratges, 
que ara batejo com “la trilogia 
dels viatges de Xavier,” narra 
la història de com les vides de 
la gent d’aquesta generació 
s’han vist marcades per la cul-
tura del viatge. Es pot compro-
var això ara: els antics estudi-
ants Erasmus s’han convertit 
en “autèntics ciutadans del 
món”. Aquests tres films des-
criuen a tota una generació de 
gent que va créixer en paral·lel 
amb la forja d’Europa i la noció 
de globalització”.
Interpretada per Romain Du-
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Una comèdia d’amor i 
amistat

ris, Audrey Tautou, Cécile De 
France, Kelly Reilly i Sandrine 
Holt, Nueva vida en Nueva 
York, la peŀlícula ha recollit 
algunes critiques molt favora-

bles, cas de la signada per un 
redactor del periòdic La Naci-
ón: “La visió d’una Nova York 
allunyada de les postals clàs-
siques i el bon to que Klapisch 

imposa, fa que el film sigui, 
amb les seves concessions i 
tot, una història gentil, recog-
nosciblement actual i, sobre-
tot, plaent”. 

Estrena de la setmana •  L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra

RAMON ROBERT.-

Amb més de 8 milions de lli-
bres venuts a tot el món, L’avi 
de 100 anys que es va es-
capar per la finestra ha estat 
un dels fenòmens editorials 
més apoteòsics dels darrers 
anys. Definida com “un viatge 
delirant per la història del se-
gle XX que fa petar de riure”, 
aquesta popular noveŀla de 
l’escriptor suec Jonas Jonas-
son s’ha traduït a 40 llengües i 
ara ha estat adaptada al cine-
ma per Felix Herngren. 
El protagonista de la peŀlí-
cula, com de la noveŀla en la 
que es basa, es un home molt 
vell. L’Allan fa cent anys. A la 
residència on viu tots estan a 

Una aventura molt esbojarrada
punt de celebrar-ho, però ell 
ha decidit tocar els dos. Salta 
per la finestra i fuig cap a l’es-
tació. Puja al primer autobús 
i s’emporta una maleta plena 
de diners que només havia de 
vigilar una estona. Immedia-
tament té al darrere els mafi-
osos, la poli i els responsables 
de la residència, que han per-
dut. A partir d’aquí comença 
una rocambolesca persecució 
on l’Allan aconsegueix supe-
rar totes les dificultats gràci-
es a la seva calma estoica i a 
l’ajuda del grup de pintorescos 
amics que anirà fent pel camí.
Aquesta aventura esbojarrada 
s’alterna amb la història de la 
vida del murri Allan. Un home 

normal i corrent, especialista 
en explosius, apolític i incul-
te però que no s’ajup davant 
del poder. Com pot ser que 
l’Allan sopi amb el futur pre-
sident Truman?I que conegui 
Churchill, Mao, Franco, De 
Gaulle o que, en un moment 
d’eufòria etílica, ajudi Stalin a 
fabricar la bomba atòmica?.
Estrenada a Suècia el passat 
més de desembre, aquesta 
peŀlícula va batre el rècord de 
recaptació cinematogràfica 
en aquell país. A Catalunya, 
aquesta peŀlícula es pot veure 
en versió doblada en castellà 
i en versió original subtitulada 
en català. 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

NUEVA VIDA EN NUEVA YORK
França. Comèdia. De Cédric Klapisch. Amb Romain Duris, Audrey Tautou, 
Cécile De France, Kelly Reilly i Sandrine Holt. Molt temps després del seu 
curs d´Erasmus a Espanya, Xavier està casat i té dos fills, però tot i així 
segueix trobant la vida molt complicada. Quan la seva dona es trasllada 
a Nova York per raons de treball, incapaç de suportar la situació, decideix 
seguir-la amb els nens.

L’AVI DE 100 ANYS QUE VA SALTAR PER LA FINESTRA
Suècia. Comèdia. De Felix  Herngren. Amb 
Robert  Gustafsson,  Iwar  Wiklander i  David  Wiberg. 
Allan  Karlsson  decideix  no fer  res  del que espera  la 
societat  d´un senyor  amb  100  anys. Vestit  amb el seu 
millor  vestit  i  unes  sabatilles,  s’escapoleix  de la residència  per 
una  finestra.  No  està  disposat a renunciar  al plaer  de viure  cada 
segon i sense saber on anar, s´encamina a l’aventura. Al llarg de la seva 
centenària  vida, aquest home ha  tingut  infinitat  d´experiències  d’allò 
més singulars

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. 

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´aprendre a disparar. Li donarà algunes lliçons una atractiva 
pistolera. Albert farà el que sigui per recuperar la seva estimada. 

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

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

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

BAJO LA MISMA ESTRELLA
Estats Units. Drama. De Josh Boone. Amb  Shailene Woodley, Ansel Elgort, 
Nat Wolff, Willem Dafoe, Laura Dern. Hazel (Shailene Woodley) i Gus 
(Ansel Elgort) són dos extraordinaris adolescents que comparteixen un 
àcid sentit de l’humor, un menyspreu per la convencional i un amor que 
els arrossega (ia nosaltres amb ells) cap a un viatge inoblidable. La seva 
relació és fins i tot més increïble si tenim en compte que s’han conegut i 
enamorat en un grup de suport a persones amb càncer.

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

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 25 SETMANES TANCAT

1/ BAJO LA MISMA ESTRELLA (7 
anys)
Dv. a Dc: 17:00/19:30/22:10
Dg.:11:45/17:00/19:30/22:10
1/ EL ORIGEN DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS (7 anys)
Dj: 20:00
1/ EL AMANECER DEL PLANETA 
DE LOS SIMIOS (7 anys)
Dj: 22:15

2/CAMPANILLA HADAS PIRATAS 
3D (apta) 
Dv. a Dj: 17:30
Dg.: 11:30/17:30
2/CAMPANILLA HADAS PIRATAS 
(apta) 
Dv. a Dj: 15:30
2/PERDONA SI TE LLAMO AMOR 
(12 anys) 
Dv. i Ds: 19:30
2/FAST & FURIOUS 6 (16 anys) 
Dv.: 22:30
Dll i Dc.: 20:30
2/EL LADO BUENO DE LAS COSAS 
(12 anys) 
Ds: 22:00
Dg. i Dm: 20:30
2/BAJO LA MISMA ESTRELLA (7 
anys) 
Dj: 19:30/22:10

3/SABOTAGE (16 anys) 
Dv. a Dj: 15:50/18:10/20:30/22:40
Dg.: 11:50/15:50/18:10/20:30/22:40

4/CAMPANILLA HADAS PIRATAS 
(apta)  
Dv. a Dj: 16:00/18:00/20:00
Dg.: 12:00/16:00/18:00/20:00
4/NO HAY DOS SIN TRES (16 anys) 
Dv. a Dj: 22:10

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
LA GRAN ESTAFA AMERICANA  
(12 anys) 5 Globus d’Or
Diumenge: 18:00
NUEVA VIDA EN NUEVA YORK 
(7 anys)
Diumenge: 20:05

5/TARZAN (apta)
Dg: 11:45
5/MIL MANERAS DE MORDER 
EL POLVO (16 anys) 
Dv a Dj.: 15:30/17:50/20:10/22:30

6/MALEFICA (12 anys)
Dv. a Dj: 16:30/18:35/20:40/22:45
Dg.: 11:40/ 16:30/18:35/20:40/22:45

7/PANCHO(12 anys)
Dv a Dj.: 15:40/17:40
Dg.: 11:50/15:40/17:40
7/X-MEN (12 anys)
Dv. a Dj.: 19:40/22:20

8/ 8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dg.: 12:00
8/ DRAGON BALL Z (12 anys)
Dv a Dj.: 15:45
8/ JUNTOS Y REVUELTOS (7 
anys)
Dv. a Dj.: 17:30/20.10
8/ TRANSCENDENCE (12 anys)
Dv. a Dj.: 22:35

CINEMA A L’ANOIA

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

MatrÍcula oberta 
nou curs 2014-15
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COPONS / LA VEU

Diumenge dia 6 de juliol, la 
vila de Copons acollí la cloen·
da de la segona visita pastoral 
del bisbe Romà Casanova a 
les Parròquies del Sector de 
Ponent del Bisbat de Vic.
A les 12h30 es celebrà la mis·
sa solemne a l’església de 
Santa Maria de Copons, al fi·
nal de la qual el bisbe inaugu·
rà oficialment la reforma de la 
teulada del temple. Les obres 
es dugueren a terme l’estiu del 
2013, però s’ha esperat la visi·
ta del bisbe Romà per a fer-ne 
l’estrena amb tota regla.
Dins l’església, es muntà una 
exposició fotogràfica de la res·
tauració de la teulada i de la 
pintura de l’altar major i d’algu·
nes capelles. En els propers 

mesos s’espera anar comple·
tant tot el repintat. 
Seguidament, com en totes 
les festes importants del po·
ble, els Bastoners de Copons 
no faltaren a la cita amb els 
seus cops de bastó i dringadis·
sa de picarols, donant un aire 
de festa grossa. De la mateixa 
manera, les dues parelles de 
gegants i tota la tropa de cap·
grossos  ballaren en cercavila 
acompanyats pels Grallers de 
Copons fins al Pedró de Sant 
Magí.  
El senyor bisbe mostrà interès 
en conèixer el Pedró de Sant 
Magí de Copons després de 
la seva recuperació aquests 
darrers anys. La visita s’apro·
fità per fer la preestrena dels 
Goigs a llaor de sant Magí ve·

Cloenda de la segona visita pastoral del bisbe Romà Casanova a 
les parròquies del sector de ponent del bisbat de Vic a Copons

nerat al pedronet de Copons. 
Uns goigs dels què se’n farà 
una edició de col·leccionista 
properament. La preestrena 
es féu amb una cantada po·
pular de tots els assistents i 
l’acompanyament dels Músics 
de Copons. Al mateix temps, 
el bisbe beneí l’aigua miracu·
losa portada des de les fonts 
de Sant Magí de la Brufaga·
nya. Aigua que es repartí a 
tots el presents.
La cercavila continuà fins a 
l’Ajuntament, on el bisbe Ca·
sanova signà el Llibre d’Honor 

de Copons, i finalitzà a la Sala 
Polivalent, on es compartí un 
deliciós dinar de germanor.
La cloenda de la segona visi·
ta pastoral del bisbe Romà ha 
sigut una oportunitat de retro·
bament entre tota la gent de 
les Parròquies del Sector de 
Ponent del Bisbat de Vic, re·
gides i servides per Mossèn 
Enric Garcia. Com en tots els 
esdeveniments que tenen lloc 
a Copons, la participació i col·
laboració de tothom fou la clau 
de l’èxit.

ESGLÉSIA / LA VEU

Diverses entitats cristianes 
de base van reunir aquest 
dilluns 7 de juliol al Caixa·
forum de Barcelona prop de 
400 persones a favor del dret 
a decidir de Catalunya. Amb 
el lema “Cristians pel dret a 
decidir”, es va celebrar una 
trobada amb debat sobre el 
dret de Catalunya a decidir 
lliurement el seu futur polític. 
Segons tots els convidats, la 
Doctrina Social de l’Església 
reconeix el dret a l’autodeter·
minació dels pobles i el res·
pecte a la llibertat d’elecció 

i d’autogovern de totes les 
nacions. Més de 60 entitats 
cristianes ja han signat el 
Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir.
Durant l’acte l’expresident 
del Parlament de Catalunya 
i coordinador del Pacte Naci·
onal per Dret a Decidir Joan 
Rigol. Rigol llançà un mis·
satge d’optimisme dient que 
si fem les coses ben fetes el 
9 de novembre votarem i re·
cordà que les institucions del 
país són les responsables de 
conduir aquest procés.

La Doctrina Social de 
l’Església reconeix el dret a 
l’autoderteminació dels pobles



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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

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

Ingredients (4 racions): 

Preparació:
Posem a bullir les patates tallades a bocins no gaire grossos. Un cop estan bullides, les aixafem amb una forquilla com si fos un puré (no han de 
quedar molt �netes). La recepta original talla la botifarra a tires i envolta un motllo rodó que servirà per a fer la presentació del plat. El que jo faig 
i també queda força bé és comprar botifarra o bull tallat en rodanxes i envolto el motllo, afegint la patata bullida omplint el motllo no del tot 
perquè a la base farem amb l'ajuda d'una cullereta o els nostres propis dits un forat similar a un volcanet. En aquest forat posarem el rovell d'un 
ou. Un cop posat l'ou taparem tota la base amb el tomàquet triturat i damunt del tomàquet afegirem pop. Posem tot el motllo al forn, pre-calentat 
a 200 graus i el deixarem durant 2 minuts. El retirem del forn i afegint oli d'oliva verge, pebre vermell i sal Maldon. Es treu del motllo. La peculiaritat 
és que quan es menja, el rovell d'ou banya tots els ingredients i queda boníssim.

Coulant de pop
    500 g PATATES, 300 g POP (pop a la gallega del que venen a supermercats),   botifarra,   tomàquet triturat
    ou, oli oliva verge,  sal Maldon,  pebre vermell

�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

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

Relax  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tel. 602 303 825

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

De 8 de la
 mañana a 12h.

 de la noche



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

D E  L ’ A N O I A Guia de la salut 55DIVENDRES
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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 Torres, 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
- Odontologia

CONVIURE AMB 
L’ADOLESCÈNCIA.
La temuda adolescència 
entra a la família com un hu-
racà posant-ho tot cap per 
avall i provocant un remolí 
d’emocions a pares i fills. 
Un dels sentiments més ha-
bituals entre els pares és el 
de fracàs, en veure que el 
seu fill no respon a les se-
ves expectatives generant  
preguntes com “en què 
m’he equivocat?” o bé “I si 
en lloc de... haguéssim...?”. 
També impera la por, ja 
que per més que ens diguin 
que es tracta d’una etapa 
passatgera, és molt difícil 
evitar el temor a que els 
mals resultats acadèmics, 
les males amistats o els 
mals costums recentment 
adquirits, deixin seqüeles 
de per vida. I què hi podem 
fer?. En primer lloc molta 
calma i confiança. Encara 
que el nostre fill ara sembli 
un estrany, no ho és. Tots 
aquells valors i bons hàbits 
que els vam inculcar en la 
infantesa, són allà i torna-
ran a aflorar un cop ell se’ls 
hagi fets seus. La nostra 
por no l’ajuda, tan sols ali-
menta la seva inseguretat. 
La comunicació és la clau, i 
a la vegada un dels nostres 
punts febles més habituals. 
Expressant-nos amb plena 
autenticitat i oferint-li espais 
d’escolta activa i empàtica, 
serà més fàcil que l’amor i 
el respecte mutu aflorin per 
sobre dels retrets i la lluita 
d’orgulls. Però per això, cal 
primer que els pares trobin 
la calma des de la confian-
ça que el seu fill esta vivint 
una etapa imprescindible 
en la seva vida per tal de 
convertir-se en un adult sa, 
conscient i feliç.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Roger Poch i Sabater és un 
home apassionat. Creu i s’es-
tima allò que fa, allò que toca. 
Igualadí nascut a Vallbona 
d’Anoia, ha treballat en hosta-
leria i és un gran somelier. En 
Roger va canviar de vida en 
canviar de segle. Des del 2001 
es dedica a vendre cava. No un 
cava qualsevol, sinó cava Llo-
part, una de les grans marques 
catalanes d’aquest producte 
tan català
Sempre ha estat comercial?
No. Abans he estat fondista a 
Vallbona. I també somelier. 
Com es ven un cava?
El cava és el resum del Pene-
dès. Quan a França la fiŀloxera 
els va deixar sense vinyes, 
varen comprar raïm al Pene-
dès per seguir produint el seu 
xampany. Els catalans vàrem 
descobrir que podíem fabricar 
un bon xampany -després es 
va dir cava- utilitzant el mètode 
champagnoise. El cava és his-
tòria, és tradició. 
El cava és el producte més 
definitori de Catalunya?
El cava defineix al Penedès. 
La producció cavista però s’ha 
anat estenent per tot el territori 
català. 
El cava és un producte molt 
complex i un cop obert l’has 
de consumir.

És complex però ha evoluci-
onat molt. D’un producte dolç 
hem anat tendint al sec. Les 
noves generacions gaudim 
d’un cava natural que permet 
gaudir-lo sense patir. Això sí, 
tot i que hi ha taps que tanquen 
hermèticament, és convenient 
consumir-lo per gaudir-ne la 
seva qualitat. Sobretot és una 
beguda per compartir.  
Què defineix el cava Llo-
part?.
La finca Llopart està situada 
als contraforts del Garraf amb 
l’Ordal. Són vinyes de munta-
nya, orientades al nord, amb 
molt pendent, molt sanes, amb 
una gran diferència de tem-
peratura entre el dia i la nit. 
Tenim maduracions més lentes 
i practiquem agricultura ecolò-
gica. Des del cava més senzill 
al més car, Llopart és un cava 
fresc i net.
Si únicament utilitzeu les 
vostres vinyes, no podreu 
pas créixer en producció.
Amb les nostres vinyes 
podríem fer el doble de pro-
ducció. Venem els excedents a 
altres productors i només ens 
quedem el millor raïm per fer la 
nostra producció que és petita 
-450.000 ampolles- i contro-
lada. La màxima de l’avi Llopart 
és: qualitat, qualitat i qualitat
També feu visites a les 

caves?. 
Enguany Llopart ha renovat la 
seva central de visites -amb 
presència del president Mas- 
perquè ens agrada ensenyar 
com fem les coses. Hi ha molta 
demanda de turisme interior, 
perquè ha millorat el prestigi de 
la producció cavista de Cata-
lunya. Convido a tothom que 
visiti les caves Llopart, s’ho 
passaran molt bé i comprova-
ran com fem les coses.
El cava permet començar 
fent l’aperitiu, seguir amb el 
menjar i acabar amb les pos-
tres, sempre bevent cava.
M’agradaria que la gent fes 
la prova de començar l’aperi-
tiu amb un brut nature, seguir 
amb un cava gran reserva per 

En plena ebullició al PSC, el 
candidat a Primer Secretari 
dels socialistes catalans, Miquel 
Iceta, va ser dimarts al migdia 
a Vilanova del Camí. El veterà 
polític català, que segurament a 
partir d’aquest diumenge serà el 
que manarà més en el PSC subs-
tituint Pere Navarro, va departir 
amb militants en un restaurant 
força conegut de la vila. Tots 
els assistents van degustar un 
“menú de la casa” de 10 eurets.
Iceta va venir a fer campanya 
per les eleccions primàries del 
proper diumenge, però, lluny 
del que hagués estat habitual 
amb tal digna visita, els eviden-
tíssims problemes del socialisme 
vilanoví -un volcà en plena erup-
ció- eren prou visibles: la flamant 
alcaldessa de Vilanova, Vanessa 
González, no hi era. El futur 
“mandamàs” del PSC estava 
flanquejat pel Primer Secretari 
dels socialistes vilanovins, Carles 
Majoral, de la candidata a les 
eleccions, Noemí Trucharte, i de 
Teo Romero, primer responsable 
comarcal... Del sector “crític”, 
representació quasi nul·la.
En tot el sopar, ni paraula del 
“cas Teo”, ni paraula del “cas 
Vilanova”... Toca refer ponts, 
però sembla molt difícil si a l’al-
tra banda no hi ha ningú.

al peix i per a la carn un gran 
reserva amb molt de cos com 
l’Original de Llopart Pots fer 
tot el menú amb cava sense 
tenir molèsties després. El que 
és més important és poder-lo 
compartir. 
El consum de cava a Espa-
nya ha baixat però ha pujat 
molt l’exportació?
Totalment cert. Pots trobar 
cava -Llopart i altres- a qualse-
vol lloc del món.
Un comercial de cava ha de 
ser enòleg?
Has de tenir formació. Millor 
enòleg o somelier. En el meu 
cas sóc somelier i això em 
dóna més facilitat de comuni-
cació. Per vendre els nostres 
productes, n’hem de saber 
més que els clients.
El client del cava és molt 
fidel a una marca.
El cava sempre ha estat una 
beguda de celebració i s’ha 
associat a una marca o una 
varietat concreta.  
Que fa un vallbonenc, que 
viu a Igualada, venent cava?
Els d’Igualada no ens n’ado-
nem però la ciutat està molt 
present per tot arreu. Viatjant 
t’adones que la gent coneix 
Igualada pels globus, pel Rec, 
pel gènere de punt, per la 
pell... Quan viatjo em fa il.lusió 
fer comarca.   

 

4 paraules amb... Roger Poch 


