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J. Vilaseca, Punto Blanco, La Mostra d'Igualada, 
Equipceràmic i el pilot Toni Bou, premis UEA 

P21El president Artur Mas, amb directius de J. VIlaseca SA i l’alcalde de Capellades, Marcel.lí Martorell, visitant l’interior de l’empresa paperera en l’acte del seu Tricentenari. 
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Laura Orgué, 
imparable a Val 
d'Isère i a Núria

ESPORTS 38

Artur Mas, a Capellades

P08Campus del Motor de Castellolí va ser ahir a la nit la seu dels premis de la Unió Empresarial de l’Anoia. 
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Alcaldes de la comarca es mostren re-
celosos de tirar endavant les obres pre-
vistes per al darrer any abans de les 
eleccions municipals, perquè els diners 
promesos tarden en arribar, i a les seves 
arques no n’hi ha prou. Els ajuntaments 
reben la confirmació de la Generalitat que 
s’ha aprovat una subvenció, però que es 
pagarà d’aquí dos anys, com a mínim. 
Mentrestant, els proveïdors volen cobrar. 
I els diners necessaris són al banc, en 
forma de crèdit. Els més afortunats dis-
posen de  lletres sense interessos amb 
la Diputació de Barcelona d’intermedià-
ria, però, a efectes comptables, això és 
deute municipal, que s’incrementa men-
tre els diners promesos no arribin, i aca-
ba servint d’excusa a l’Estat per pagar 
menys o fer esperar més als ajuntaments 
que “deuen” massa. És un peix legal que 
es mossega la cua, pa de cada dia dels 
ajuntaments, però l’origen sempre és el 
mateix: Madrid. 

El darrer cas ha estat un conflicte entre 
l’Ajuntament d’Igualada i el govern de 
l’Estat pels deutes pendents -més d’un 
milió d’euros- per la construcció dels pi-
sos tutelats de ViureB2, un projecte inici-
at en els temps on els diners no eren un 
problema, on potser tampoc calia estirar 
més el braç que la màniga, però que es 
van aixecar demanant onerosos crèdits 
pendents de subvencions promeses que 
ara no hi ha manera de cobrar. Al final, 
qui acaba patint les conseqüències és el 
ciutadà, participant anualment de la con-
tribució pública amb impostos que servei-
xen bàsicament per pagar molt personal i 
massa crèdits pendents... 
L’Estat és un poderós agent que controla 
totes les finances públiques, i que, d’un 
temps ençà, provoca enormes problemes 
en tot allò que té a la Generalitat pel mig. 
Les raons són de tots conegudes. Però 
allí on hi ha un deute reconegut, més en-
llà de debats polítics de cara a la gale-
ria, hi ha l’obligació universal de pagar. 
D’això en depèn el funcionament de tots 
serveis públics, sigui qui sigui el gestor.
Si això falla, entrarem tard o d’hora en 
perillosos escenaris que s’han d’evitar de 
totes les formes possibles. 

Els deutes s’han  
de pagar

Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
El Bruc, Masquefa, Piera, Calaf, Igualada, Vallbona d’Anoia i Vi-
lanova del Camí van acollir diumenge passat una nova edició del 
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, una activitat solidària i de suport 
que ja s’ha convertit en una cita referent a l’inici de l’estiu de 
cada any. A la capital de la comarca i Vilanova era organitzada 
per l’Associació d’Esclerosi Múltiple de la Comarca de l’Anoia, 
recentment creada, que va recollir més de mil euros en favor de 
la seva causa de difusió i investigació d’aquesta malaltia.

José Castro, jutge que instrueix el cas Noos, va ci-
tar a declarar a Marco Antonio Tejeiro, després del 
pacte que va fer amb el fisca Pedro Horrach, pel que 
deia que Iñaki Urdangarin i Diego Torres eren “els 
que van ordir l’entramat d’empreses per repartir-se 
fons públics percebuts de forma il·lícita i que van fer 
servir factures falses”. A més, el jutge ha acceptat 
suspendre, com va demanar el fiscal, el termini de 
presentació dels escrits d’acusació de les parts fins 
que l’Audiència Provincial de Palma es pronunciï so-
bre els recursos.

Però la defensa de Marco Antonio Tejeiro ha dit 
que no volia declarar davant el jutge, que ha dit que, 
a partir d’ara, l’autoinculpació no forma part de la 
instrucció i serà en el judici on el comptable haurà 
d’aclarir els fets. Si ja era un procediment una mica 
tèrbol, ara s’hi afegeix la fortor. 

Santi Vila, conseller de Territori, es va casar amb el 
cuiner Rafael Vertamatti. Entre els més de dos-cents 
invitats hi havia la ministra Ana Pastor i el govern de 
la Generalitat amb el President Artur Mas al capda-
vant.

Miquel Iceta, Secretari General del PSC ha declarat 
que “El PSC no serà diferent: serà catalanista, fede-
ralista i socialista” I va proposar una ‘nova pregunta’ 
per esmenar “el nyap” de la que hi ha plantejada. 
Però no cal preguntar el que és obvi, sinó el que es 
vol. Ell també ha dit que” Saber què opina Catalunya 
sobre la doble pregunta no m’interessa”. Més clar 
l’aigua.

Josu Erkoreka, portaveu del Govern Basc, ha acon-
sellat al president del Govern, Mariano Rajoy, que 
actuï i “no deixi passar les coses, perquè en cas 
contrari pot empitjorar també la situació a Euskadi”. 
Encara que ha insistit que Euskadi i Catalunya són 
realitats molt diferents, ha considerat que la passivi-
tat demostra quina és l’estratègia davant les reivindi-
cacions de les “nacions sense Estat que cohabiten a 
Espanya”, i que “abans o després faran el seu propi 
plantejament de reivindicació d’emancipació nacio-
nal”.

Mariano Rajoy, cap del govern de l’estat reconeix 
“Existeix un problema a Catalunya”, però no proposa 
cap solució, per què “haurien hagut de pensar-s’ho 
abans de crear-los”.

José Antonio Monago, el president de la Comunitat 
Extremenya,  va anunciar una rebaixa de l’IRPF, va-
lorada en 50 milions d’euros i de la qual es beneficia-
ran el 90% dels contribuents d’Extremadura. 

Antonio Narváez, tinent fiscal del Tribunal Suprem 
ha estat elegit magistrat del Tribunal Constitucional 
per substituir Enrique López  (que va haver de di-
mitir al ser enxampat conduint sense casc i ebri). 
D’aquesta manera el govern central s’assegura un 
fidel a les seves tesis ja que com a fiscal va defensar 
la il·legalització de Sortu. 

José Ignacio Wert, ministre de Cultura, ha dit que 
no es tornarà cap més paper dels que hi ha a l’Arxiu 
de Salamanca, “perquè no s’han pogut identificar els 
propietaris”. Josep Cruanyes, portaveu de la Comis-
sió de la Dignitat, ha considerat “que no tornar tots 
els papers de Salamanca és un menyspreu i una 
deslleialtat institucional per part del Govern de l’Es-
tat”.

Xavier Jiménez responsable d’urgències del Hos-
pital Vall d’Hebrón ha estat destituït  per haver en-
viat una carta a la direcció del Institut Català de la 
Salut (ICS i a la Conselleria de Salut, en què infor-
mava de la insuficiència d’espai i saturació després 
del pont de Sant Joan. “Alguns pacients han arribat a 
estar cinc dies als boxs d’urgències”. Potser pensen 
que acomiadar-lo és una manera de fer lloc.

Francisco Camps, expresident de la Generalitat 
Valenciana, calla davant l’acusació de que han estat 
falsejant els comptes de la comunitat en els darrers 
vint anys. Ser ‘guai’ com el seu amic de partit Jaume 
Matas de Ses Illes, però sort diferent.

CiU no vol deixar l’alcaldia de Torredembarra i pre-
sentava a última hora el seu candidat, imputat també 
en la trama de corrupció. El candidat va ser escollit 
sense cap vot, amb set abstencions i set vots en con-
tra de la resta del consistori. Inverosímil!

Àngel Ros ja no és crític i ha acceptat la proposta 
que li ha fet Miquel Iceta de presidir el Partit dels So-
cialistes. No fa tant Ros havia deixat el seu escó al 
Parlament per discrepàncies i forma part del corrent 
crític Agrupament Socialista. Ai, el poder...!

Els ajuntaments reben la confirmació 
de la Generalitat que s’ha aprovat una 
subvenció, però que es pagarà d’aquí 
dos anys. Mentrestant, els proveïdors 
volen cobrar. I els diners són al banc, 

en forma de crèdit. 
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Fa uns dies vaig participar en una jornada de di-
vulgació de l’Assemblea Nacional Catalana on els 
assistents ens vàrem recarregar d’arguments per 
defensar la independència per a Catalunya. Tot i 
que és molt evident que, tres-cents anys després 
del 1714, continuar lligats a Espanya ens porta al 
desastre més absolut, en el moment actual és molt 
important que tinguem arguments clars.
Si volgués ser exhaustiu en el relat dels arguments 
que avalen la necessitat de declarar-nos indepen-
dents, no tindria prou espai per expressar tots els 
arguments. No em resisteixo però donar-ne alguns 
prou clarificadors i, el que és més important, de tota 
solvència.
Els que diuen que una Catalunya Independent no 
podria pagar les pensions, menteixen. Menteixen 
perquè no diuen que en els darrers 16 anys, el sis-
tema de pensions a Catalunya ha guanyat 24.000 
milions d’euros. En el mateix període de temps, 
Espanya -sense Catalunya- ha tingut un dèficit de 
108.000 milions d’euros. Les pensions d’avui es pa-
guen amb les cotitzacions dels treballadors d’avui, 
i la proporció de treballadors envers jubilats és més 
alta a Catalunya que a la resta d’Espanya.
Rodalies fou transferida a la Generalitat amb un 
compromís d’inversió de 4.000 milions d’euros per 
al període 2008-2015, i fins a l’any 2012 només 
n’ha invertit el 7% (277 milions). Línies noves fe-
tes els últims 20 anys: a Barcelona 3 quilòmetres, 
a Madrid: 84.
El Corredor Mediterrani afavoriria l’establiment 
d’empreses a la zona, i el Llevant peninsular (40% 
del PIB i 50% de les exportacions de l’Estat espa-
nyol) seria la 1a zona portuària i la porta d’accés al 
sud d’Europa, però la prioritat del Govern espanyol 
és el Corredor central que travessaria els Pirineus i 
seria molt més car i menys rendible, i és considerat 
no prioritari per la UE. L’Estat, però, ja ha construït 
trams de connexió de les indústries del País Valen-
cià (Ford) cap al centre.
I si parlem del Port de Barcelona, l’Estat no sola-
ment no hi fa les inversions promeses, sinó que vol 
quedar-se la meitat dels seus beneficis, per invertir-
los en els ports que li fan la competència.
Els que diuen que si sortim d’Espanya també sorti-
rem d’Europa, no diuen que de fet és ara que estem 
a Espanya quan no som a Europa. L’agricultura i la 
ramaderia catalanes no reben ni la meitat dels ajuts 
europeus que rep l’espanyola. La nostra és una 
agricultura molt evolucionada, amb camps petits i 
molt treballats, mentre que l’espanyola és de grans 
extensions amb poc treball i baixa producció. Si ens 
comparem amb els nostres veïns del nord -França- 
veurem que les agricultures són molt similars, però 
els ajuts que ells reben són el triple que els ajuts 
que, via Espanya, arriben a Catalunya.
Al capdavall de tot però, el motiu més important per 
voler ser independents és: perquè volem. Tan sim-
ple i tan senzill com això. Tenim el Dret de Decidir.

Ens sobren motius

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Blancaneus. Hi havia una vegada una prin-
cesa que va caure en desgràcia, quan va voler em-
mirallar-se amb els que mai són responsables de 
res. La manta protectora del rei no tapava a tots, 
com tothom pensava. I quan es va decidir que l’havi-
en d’eliminar, els sicaris, que també s’aprofitaven del 
poder, van pensar que potser amagant-la n’hi hauria 
prou. La princesa desvalguda semblava abandona-
da dels seus. Ni anant a Amèrica i Suïssa es va es-
capolir de la persecució del bruixot negre entestat 
en imputar-la. Però els nans que la cuidaven no pa-
raven de treballar i no deixaven de cantar “Ai Noos, 
Ai Noos, a casa a descansar...” Tots havien trobat 
una mina d’or i no volien que cap maldestre acabés 
el negoci. Feien jocs de mans per tapar el que cal-
gués. La princesa va passar de ser la filla del rei, a 
ser-ne germana. De ser de la  Família Reial, a ser 
només de família del rei. I els nans seguien treba-
llant per evitar que el bruixot negre se sortís amb la 
seva. Però, l’encarregat d’empaitar-la, era qui més la 
defensava. I es disfressava també de bruixot negre 
-però d’una classe diferent- per fer tractes i prome-
ses per salvar-la. 
Altres s’havien equivocat de conte, creien ser Sant 
Jordi i anaven buscant el drac. Però la majoria es-
tava en el d’Alí Babà i els quaranta lladres. Perquè 
allà tothom arramblava amb el que podia. Hi havia 
totes les misèries de palau. L’avarícia. La murrieria. 
L’abús de poder. Les traïcions. L’afany de protago-
nisme i les maniobres brutes. És a dir, els que més 
prediquen la igualtat, són qui més exageren les dife-
rències. Com deia el pobre Hamlet “ser o no ser”... 
Però no per tenir sang blava, sinó per seguir posant 
la mà al calaix sense que et diguin res. Es noti o 
no que s’hi posa. El que els de debò els importava 
no era donar mala imatge, sinó acabar a la garjo-
la. Tants mals exemples, durant tant temps, havien 
aconseguit que la corrupció afectés a grans capes 
socials i no a uns pocs individus. S’havia fet col-
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lectiva, espessa i pestilent. I es declinava en tots els 
colors possibles. En els partits, en les administraci-
ons, en les institucions, hospitals, col·legis, cases i 
carrers. Un món on tot això s’havia fet corrent. I es 
deia tonto a qui no s’aprofitava. 
En tots els escàndols, els grans, els mitjans i els 
petits, la corrupció es genera perquè el sistema és 
opac i edificat sobre els silencis còmplices. Els que 
veient com “es fan les coses” també en volen treure 
quelcom, encara que siguin les engrunes. Ningú vol 
qüestiona res. Ni tan sols preguntar. És millor anar 
per feina. Perquè es necessiten moltes complicitats 
per lucrar-se amb la disbauxa de diners públics que 
surten de la caixa i entren a les butxaques dels qui 
remenen les cireres. I això no es detura, mentre nin-
gú ho denunciï o simplement demani explicacions. 
Només cal fixar-se en com ara es percep la corrup-
ció. Sembla una menudalla que uns alcaldes tinguin 
un sobresou o facin un viatge pagats amb diners pú-
blics. Però això és el que genera els fums que tapen 
escàndols més grans. Silencis que clamen al cel o 
justificacions vergonyoses. I quan els seus noms 
surten a la llum es fan els distrets i culpen els funcio-
naris. I és que sense aquesta complicitat estreta, tèr-
bola i fosca no seria possible la corrupció. Per això 
es volen relativitzar els fets. Diuen que el que s’han 
quedat és poca cosa. I a més s’ho mereixen, perquè 
treballen molt i tenen grans responsabilitats. I si no 
es paga a Hisenda, és per enginy i coneixement. Sa-
ben que els primers en evadir, són els que recapten. 
I així es van confegint les males pràctiques, s’adme-
ten els suborns i s’enriqueixen els que manen. Tots 
necessiten la connivència dels altres i el silenci de 
tots. La corrupció porta moltes disfresses i algunes 
de vestimentes honorables. Com les de la Blanca-
neus del conte. Però la fortor d’avui s’ha fet tan gran, 
que Hamlet ja no sentiria l’olor a podrit només a Di-
namarca. La trobaria arreu.

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

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

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR
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LOTTO 6/49
· Dissabte 12/07/2014

6-14-20-27-32-42
Complementari: 34
Reintegrament: 8

· Dimecres 16/07/2014
9-10-11-19-22-36

Complementari: 44
Reintegrament: 0

TRIO
· Dijous 10                  641  
· Divendres 11          141
· Dissabte 12     975
· Diumenge 13          123
· Dilluns 14               337
· Dimarts 15       567
· Dimecres 16      532

ONCE
· Dijous 10              54725
· Divendres 11       56121
· Dissabte 12    61283
· Diumenge 13       71433
· Dilluns 14             15306
· Dimarts 15    45652
· Dimecres 16    79171

· Dijous 10   11-17-18-29-38-40   C: 24  R: 1
· Dissabte 12   9-11-12-20-27-43  C: 34   R: 6

· Diumenge 13   3-20-26-27-32  Núm. clau: 7 

· Dimarts 15   15-18-20-27-34  Estrellas: 1/3

JULIOL
18: Frederic; Marina; Simforosa. 
19: Àurea; Símmac; Pere de Cadireta.
20: Elies; Torlaci; Pau; Margarida.
21: Llorenç de Bríndisi; Daniel; Pràxedes.  
22: Maria Magdalena; Teòfil; Menelau
23: Brígida; Bernat d’Alzira; Cunegunda. 
24: Víctor; Borís; Cristina.

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.

Un fantàstic vol en globus
•• DOLORS CANALS

Dimarts dia 8 de juliol, 21:00hores
Ja havíem sopat quan rebo un missat-
ge, un missatge que em deixa boca-
badada.  Em diuen que em cedeixen 
un lloc per participar en l’European Ba-
lloon Festival, com a representant de 
l’Associació d’Esclerosi Múltiple de la 
Comarca de l’Anoia, la nova associa-
ció creada per ajudar a tots els afectats 
d’Esclerosi.
La meva resposta és dir SÍ, i tant. Os-
tres no he volat mai en globus i és una 
cosa que hores d’ara no em plantejava 
pel fet de tenir problemes de mobilitat 
i és clar, penso en entrar en la cistella 
del globus, jejejeje, si no puc aixecar la  
cama, m’hi hauré de llençar com a la 
piscina i que m’aixequin.
Nervis i alegria de pensar-hi.
Dimecres dia 9 de juliol, 12:00 hores, 
migdia.
Rebo una trucada de la Marina Llan-
sana, del gabinet de premsa de l’orga-
nització; em confirma que estic en la 
llista per fer un vol, que està mirant on 
em podran posar, que la seva intenció 
és la cistella accessible on aniríem 3 
persones amb problemes de mobilitat, 
i/o disminuïts. A la fi és el que jo tinc, 
problemes de mobilitat.
El mateix dimecres a les 14:00 hores, 
em truca altre cop la Marina i ja em diu 
amb qui volaré. El meu estómac gira, 
Uix, quins nervis, quina il·lusió: ani-
ré amb el globus “Un vol de Coloms” 
amb en Toni, un gran pilot. “Has de 
ser demà dijous dia 10 a les 07:15h al 
camp de vol de l’avinguda Catalunya, 
(antiga N-II) d’Igualada. Està molt ple, 
molta gent està en llista d’espera per 
poder volar, a tu se t’ofereix per tal de 
representar la nova Associació que 
heu creat”, m’explica. “Gaudeix del vol, 
del dia i aprofita a fer-ne difusió”.
Tarda de nervis, alegria, què em poso, 
què puc dir, com puc agrair, quines ga-
nes que arribi demà!
Dijous dia 10 de juliol 06:55 hores.

Em recull a sota casa meva una bona 
amiga. Marxem totes dues excitades 
perquè ja estem en camí d’iniciar un 
gran dia. Arribem i a ella se l’emporten 
molt ràpid amb l’equip que ha de volar 
i a mi m’acompanyen amb l’equip que 
he de volar.
Els globus ja està en marxa. Uns arri-
ben, altres ja inflen, uns ja col·loquen 
els seus ocupants.... En Toni, el meu 
pilot, i en Xevi el seu company, m’obren 
la porta de la cistella: una cadira com 
si fos un cotxe de carreres, super cò-
mode, cinturó a la cintura, cinturó pels 
braços-espatlles-cintura. Ben lligada 
i em puja amb una palanca perquè ja 
asseguda quedi per sobre de la ba-
rana de la cistella i pugui veure-hi bé. 
Arriben en Pedro i en Jordi, dos nois 
del Taller Auria d’Igualada, genials. Els 
col·loquen i arriben les càmeres de 
Tele5, periodistes de Catalunya Ràdio i 
Catalunya Central i un càmera de TV1. 
Entrevista de Tele5 que em demanen 
sigui en castellà. Cap problema: qui 
sóc, què tinc, si he volat alguna vega-
da, si tinc por, si em fa il·lusió i també 
pregunten en Jordi i en Pedro. Alesho-
res ja pugen TV1 i Cat.radio i cat.cen-
tral darrera nostre, amb totes les seves 
eines a la mà.
Marxem i sense adonar-nos-en ja es-
tem enlairats i en Jordi em diu: “no és 
belluga però ja no som a terra!!!” Si noi, 
estem volant, que maco és veu tot oi? 
Silenci, només s’escolta de tant en tant 
la flama del gas del globus. 
Un dia preciós, el sol llueix esplèndid i 
és perfecte. Sembla que estem sobre 
d’un núvol de cotó fluix que ens porta 
sense fer cap cop, cap tremolor, sen-
sacional la sensació de pau que se 
sent allà a dalt. Fantàstic el pilot que 
governa el globus, bon tracte, dolç, 
amable. Molt bé.
Es posa a fer molt vent i estem volant 
baix per tal de començar a tocar ter-
ra, no volem patir cap ensurt, i el vent 
és fort. En Toni, té un domini perfecte 
i toquem terra d’una manera extraordi-
nària.

Girem una mica per la força del vent i 
... quiets. Plantats al terra com si res. 
S’ha acabat el vol, som a terra i estem 
contents.
El vent no ens vol deixar, en Toni bai-
xa de la cistella per tal de començar el 
procés de baixada dels passatgers. Un 
cop de vent inclina una mica la cistella, 
però res. Per tal que les dues periodis-
tes ens puguin fer l’entrevista, baixen 
de la cistella i queda el càmera de TV1 
i nosaltres. Un cop de vent i la cistella 
que és més buida, s’inclina una mica, 
en Toni fa de contrapès. Cop de vent 
altre cop, en Toni salta per la força del 
vent i la cistella es tomba amb nosaltres 
dintre asseguts, lligats i rient per la si-
tuació. En Pedro es tronxa de riure per 
com hem quedat. Semblem tres ànecs 
cap per avall i les cames en l’aire. 
Arriben els de Tele5 i ens graven en 
aquesta posició i ens pregunten si es-
tem bé, si ens ha agradat el vol, i em 
diuen a mi, amb la càmera quasi men-
jant-me-la: “que le parece?”. “Esto? 
Una experiència religiosa sin ser de 
religión!” Riem tots.
Han arribat els cotxes i el del Taller 
Auria i comencen a treure en Pedro 
rient, i en posició estirat. Treuen en 
Jordi i jo dic al Toni: “jo em giro sola, i 
si pots, m’ajudes aixecar-me i ja surto 
sola, que peso molt”. Molt amablement 

m’ajuda i riem. Ja som a fora de la cis-
tella. Entrevista en Pedro, que amb els 
seus fulls de dibuixos explica que està 
content, que s’ho ha passat molt bé i 
que li ha agradat molt.
Ens fan una fotografia tots junts. I ara 
toca plegar el globus, desar-ho tot, car-
regar la furgoneta i tornar al lloc d’on 
hem sortit. 
Des de les 07:30 que hem marxat fins 
les 09:00h que m’han deixat en el lloc 
de partida, he passat dues hores geni-
als. Inesperades. Fantàstiques.
Només em queda dir GRÀCIES! Gràci-
es crec que puc donar, en nom de totes 
les persones que pateixen qualsevol ti-
pus de discapacitat, sigui del tipus que 
sigui, a en Toni i en Xevi, els conduc-
tors del globus “Vol de coloms” amb 
cistella adaptada per a discapacitats. 
GRÀCIES!
Gràcies a La Veu de l’Anoia per pro-
posar-me a l’organització com a parti-
cipant en el vol en globus.
Gràcies a la Marina Llansana per tor-
bar una cistella on poder entrar-hi jo.
Gràcies a tots els que avui estem junts,  
gràcies per ajudar-me a complir amb la 
meva il·lusió, la Creació de l’Associa-
ció d’esclerosi Múltiple de la comarca 
de l’Anoia.
Moltes gràcies per aquest dia.

Dia 18: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 19: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 20: BAUSILI/CASAS/ Born, 23/Soledat, 119
Dia 21: PAGÈS./ Pau Muntadas, 58
Dia 22: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 23: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 24: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25

cartes al director

Amb bon humor
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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, coŀlagen... 
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’atre-
via a iniciar-lo, sempre pensava 
que no era el moment. Finalment 
un dia no m’ho vaig pensar  més i 
ho vaig fer.
Han sigut uns dos anys de creació i 
dedicació investigant, buscant, pro-
vant. És una línia que està feta amb 
molta il·lusió i carinyo, he intentat 
escollir els millors principis actius 
antienvelliment, amb concentraci-
ons elevades, amb un sistema 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 clients 
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!

A causa d’una errada de registre en la impressió LA VEU de l’Anoia creu necessari inserir de nou aquest espai publicitari ja que la qualitat de les imatges de la setmana passada no era 
del tot correcta. Amb aquest gest volem ressaltar la nostra professionalitat i saber fer, acceptant responsabilitats davant el nostre anunciant.
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L’abril de 1979 es feien les primeres eleccions mu-
nicipals democràtiques postfranquistes. D’alesho-
res ençà han passat moltes coses, s’ha evolucionat 
moltíssim i en general en la bona direcció, però no 
sempre. Avui, a mitjan 2014, en el llindar d’una re-
cuperació econòmica llargament anunciada, ens tro-
ben davant d’una situació crítica pel desprestigi de 
les institucions, la desafecció política generalitzada i 
amenaçats per una sortida de la crisi que ens deixarà 
malmesos, social, institucional i políticament parlant.
L’Ajuntament és la institució més propera als ciuta-
dans, i per això cal que la defensem com a element 
vertebrador de la societat. Els gestors escollits demo-
cràticament han d’obrir les portes de la institució per-
metent que els veïns i veïnes del municipi arribin a la 
cuina de la institució, allà on es prenen les decisions 
que els afecten.
Cal demostrar des de l’Ajuntament, que la política és 
la gestió del bé comú i per això és necessària.
Cal que d’una vegada per totes las Institucions esti-
guin al servei dels ciutadans i no a l’inrevés. Neces-
sitem polítics que vulguin fer les coses diferents, que 
estiguin més preocupats pel bé comú que pel mante-
niment del seu poder.
Cal reivindicar més transparència i una millor gestió 
dels recursos públics i per això, calen essencialment 
dos mecanismes: Participació Ciutadana i Llistes 
Obertes.
Cal una reforma de la llei electoral que permeti escollir 
als representants municipals que els veïns i veïnes 
vulguin, per davant dels interessos dels partits polí-
tics. La reforma de la llei electoral correspon al Con-
grés dels Diputats i per això cal que ho reivindiquem 
des de la societat.
En canvi LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA només de-

A la recerca del bé comú
CARLES RIUS ·    

pèn de la voluntat política de l’Alcalde de torn. Volun-
tat que significarà consensuar amb els veïns i veïnes 
del municipi qüestions que per ell mateix o juntament 
amb els membres del govern municipal, tenen capa-
citat decisòria i per tant, hi ha una cessió voluntària 
de poder que ha d’estar fonamentada en una ferma 
voluntat de servei a les persones.
La democràcia del segle XXI ha de comportar una 
nova manera de fer i entendre la política, els gover-
nants escollits democràticament han d’assolir la co-
hesió social i l’interès general amb la col·laboració 
dels ciutadans, escoltant-los, explicant les decisions i 
no imposant-les. Nomes així reforçarem la democrà-
cia representativa i les institucions.

La idea de participació ciutadana :
Es tracta de la integració de la ciutadania en la presa 
de decisions en les institucions públiques, especial-
ment en els Ajuntaments. Podem dir que així entesa 
la Participació Ciutadana ens porta cap a la denomi-
nada Democràcia participativa.
La Participació Ciutadana s’ha d’orientar a la presa de 
decisions amb el màxim consens possible, no només 
(com s’ha dit) per als temes més rellevants sinó per 
a tots els temes que es vulgui de les diferents àrees 
de l’Ajuntament. Els espais de participació ciutadana 
i els mecanismes són molt versàtils i permeten tractar 
qualsevol tema, com exemple, la Comissió de Festes 
o el Consell de Redacció de les publicacions munici-
pals que han de ser espais de participació.
La Participació Ciutadana és un instrument bidirecci-
onal de comunicació entre l’Ajuntament i els veïns i 
veïnes, però essencialment ha de comportar la par-
ticipació dels ciutadans en la presa de decisions que 
els afecten. Les decisions polítiques fruït d’un procés 
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participatiu guanyen en legitimitat i per tant contribuei-
xen a millorar la qualitat democràtica, ajudant a com-
batre la desafecció política.
Ens cal distingir entre el processos de participació ciu-
tadana i les recollides d’opinió, la informació, la comu-
nicació i la transparència. Si bé la participació ciuta-
dana comporta tot això, el més important d’un procés 
participatiu és la influència del parer dels veïns en la 
presa de decisions per part dels poders públics.
Participació Ciutadana és el conjunt d’activitats que 
promouen la implicació de la ciutadania en la presa 
de decisions polítiques, oberta a tothom, als veïns i 
veïnes del municipi, a les entitats, als agents social i 
econòmics del municipi. A TOTHOM.
La Participació Ciutadana reforça la implicació i el 
sentiment d’estimació envers el municipi, reforçant el 
teixit associatiu en la mesura que adquireix una capa-
citat d’influència en les decisions polítiques. La decisió 
final sempre estarà en mans de l’Ajuntament -no és 
tracta de que els polítics renunciïn a la facultat de de-
cisió- el que la participació promou és la col·laboració 
entre els veïns/es i els responsables polítics.
Per una gestió eficaç dels assumptes públics cal in-
corporar nous elements de decisió, sense que això 
signifiqui pèrdua de legitimitat dels responsables polí-
tics, ben al contrari.
En una societat cada cop més formada, amb estu-
dis i lliure accés a la informació i al coneixement, les 
decisions dels poders públics s’han de basar en un 
coneixement profund de la societat i de les seves ne-
cessitats. La participació ciutadana és essencial en 
la presa de les decisions més correctes i, molt sovint, 
evitant conflictes.
Cal recordar que l’ús de l’autoritat sense debat demo-
cràtic comporta autoritarisme.

O�cina de lloguer a 
Calaf

100m² aprox.
Completament

equipada
Tel 608 46 38 29

ES VEN AUDI A-6 
QUATTRO

Econòmic
Molt ben conservat

Tel 608 46 38 29

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

  
publianoiadisseny@gmail.com

PER PUBLICITAT

REDACCIÓ / LA VEU

La Comissió de Cultura del 
Parlament de Catalunya va 
aprovar ahir dijous per unani-
mitat “donar suport a la can-
didatura de la Festa dels Reis 
d’Igualada com a nou element 
del Patrimoni Cultural Imma-
terial de la Humanitat de la 
UNESCO”. 
Àngels Ponsa, diputada de 
CiU, va llegir un escrit de la di-
putada igualadina Maria Sen-
serrich, impulsora de la inicia-
tiva i que no va poder assistir a 
la comissió com a conseqüèn-
cia de la seva baixa per ma-
ternitat. Senserrich va agraïr 
a tots els grups parlamentaris 
el seu suport ja que “és un fet 
que la UNESCO reconeix” i va 

Res a la mesquita d’Igualada, ubicada al barri del Rec.

El Parlament dóna suport a la Festa dels Reis d’Igualada 
com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO

destacar que “treballar conjun-
tament per ser Patrimoni Cultu-
ral Immaterial de la Humanitat 
suposa un repte per la ciutat”.
 “Pels igualadins és una festa 
on tota la ciutat s’implica, amb 
molts voluntaris, on el teixit 
associatiu i les persones fan 
que sigui una nit màgica en la 
qual els ulls dels infants i dels 
grans s’il·luminen”, assenyala 
la diputada en el seu escrit. La 
Festa dels Reis d’Igualada és 
considerada la més antiga de 
Catalunya i se’n tenen notícies 
escrites des de finals del segle 
XIX. És un exemple d’implica-
ció i de participació de la soci-
etat civil, del teixit associatiu, 
del món empresarial, de les 
institucions, i el seu caràcter 

DARRERA HORA

obert, festiu i popular propi-
cia els ponts del diàleg social 
i cultural, la manifestació de la 
diversitat i el respecte mutu. 
“Tant la implicació de la socie-
tat civil com l’àmplia participa-
ció ciutadana eren valors que 
es ressaltaven en la concessió 
de la Creu de Sant Jordi a la 
Comissió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada, en la seva darrera 
edició”, remarca.
Aquests valors encaixen per-
fectament en l’esperit i la lletra 
de la Convenció de 2003, de 
la UNESCO, per a la Salva-
guarda del Patrimoni Cultural 
Immaterial i, en conseqüència, 
CiU considera que la Festa 
dels Reis d’Igualada està en 
condicions de poder ser ins-

crita com a nou element en la 
Llista representativa del patri-
moni cultural immaterial de la 
humanitat, com amb anteriori-
tat ja ho han estat altres ele-
ments del patrimoni del nostre 
país.

A l’acte d’ahir hi van ser pre-
sents els diputats igualadins 
Alba Vergés (ERC) i Pere 
Calbó (PP), així com l’alcalde 
Marc Castells i representants 
d’Unesco Igualada i de la Co-
missió Cavalcada de Reis.



Festa eivissenca de les empresàries de Mary 
Kay de l’equip d’Olga Jiménez als jardins 
d’Scorpia
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Divendres 11 de juny totes 
les empresàries que for-
men part de l’equip d’Olga 
Jiménez, que són ja més 
de 60, van viatjar amb els 
seus marits fins a Igualada 
per celebrar una especta-
cular Festa Eivissenca.
L’acte, organitzat per la 
mateixa Olga Jiménez, va 
sortir rodó gràcies als pro-
fessionals que el van fer 
possible, tots ells iguala-
dins: la festa es va portar 
a terme als jardins d’Scor-
pia, la decoració va ser a 
càrrec de la interiorista i 
exteriorista Marta Viscarro, 
que va crear ambients en-
cantadors i Olga Jiménez 
vestia de Cabotine per la 
boutique Glamour.
Aquesta espectacular festa 
va ser organitzada per ce-
lebrar que l’equip ja compta 
amb els requisits per con-
vertir-se, el proper 2015, 
en la primera àrea nacio-
nal catalana de MaryKay, 
que estarà formada per 
directives d’èxit que lideren 
equips sòlids i professio-
nals.
Marykay és una companyia 
que cuida les persones 
que en formen part i per 
això les seves empresà-
ries tenen l’oportunitat de 
viure festes pròpies de les 
celebrities. Qui construeix 
relacions construeix l’èxit, 
com deia Vince Lombardi, 
“Compromís individual cap 
a un esforç en grup, això es 
el que fa que un equip fun-
cioni, que una companyia 
funcioni, que una societat 
funcioni, que una civilitza-
ció funcioni”.
La vetllada va començar 
amb una recepció amb re-
gals per tots els assistents, 
per continuar després amb 
un còctel als jardins, un 
pastís al voltant del qual 
es va aplegar tot el grup, 
un vídeo molt emotiu on 
apareixien totes les empre-
sàries i un moment màgic 
on es van llençar globus 
blancs al cel.
A l’ambient es respirava 
companyonia, il·lusió i unió. 
Val a dir que les dones que 
es consoliden com empre-
sàries tenen un perfil admi-
rable i per això, una festa 
amb elles és una experièn-
cia enriquidora en tots els 
sentits.
 
Arriba l’estiu i la pell neces-

sita preparar-se per lluir un 
bronzejat saludable. Comp-
ta amb nosaltres per expli-
car-te com. Si ho desitges 
podem crear per tu un look 
ideal per totes les ocasions 
que tinguis: harmonies de 
maquillatge personalitza-
des per a casaments, vet-
llades a la fresca, festes 
majors... Les consultores 
de bellesa independents 
de MaryKay us assesso-
raran per tenir una pell i un 
maquillatge impecable. Fer 
una classe amb les teves 
amigues pot ser una activi-
tat i una experiència única 
per gaudir de l’amistat i la 
bellesa, prova-ho i desco-
briràs perquè tothom ho 
recomana! Aquest juliol, a 
més, els nous llançaments 
d’estiu et captivaran: deli-
niadors de colors vibrants, 
bàlsams labials amb color 
i un llançament estrella, 
la nova CCCream (crema 
correctora de color), amb 8 
beneficis que són: corregir, 
il·luminar, protegir del sol, 
calmar vermellors, aportar 
beneficis antiedat, hidratar 
fins 10 hores, perfeccionar i 
defensar la pell dels agents 
agressors del medi ambi-
ent. És la combinació per-
fecta entre cura de la pell i 
maquillatge! 
Consulta-ho tot a 
www.marykay.es
No dubtis a contactar amb 
la teva consultora de belle-
sa independent per probar-
la o, si no la tinguessis, 
contacta al 630670239 o a 
olgajimenezmk@gmail.com  
 
L’estiu és una època fan-
tàstica per començar el teu 
negoci MaryKay. Com tu, 
moltes dones estan desit-
jant aprendre a cuidar-se 
i tu les pots ajudar. Con-
tacta amb nosaltres per 
concertar una entrevista i 
començar la teva formació. 
Decideix si desitges iniciar 
una activitat amb ingressos 
extra o una carrera profes-
sional exitosa, elaborarem 
un pla a mida per tu.
 
Us desitgem un estiu ple 
de bellesa amb Marykay!

Olga Jiménez Muntané
Empresària Senior Eje-
cutiva Elite de Mary Kay 
Saló: C/ Pau Muntadas, 
13 - 08700 IGUALADA

Tel.: 630670239
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Les empreses J. Vilaseca de 
Capellades, Equipceràmic i 
Punto Blanco d’Igualada, i 
la Mostra de Teatre Infantil i 
Juvenil van ser guardonades 
ahir a la nit amb els premis 
UEA 2014, en el transcurs del 
Sopar de la Unió Empresarial 
de l’Anoia que es va fer a les 
instaŀlacions del Campus del 
Motor de Castellolí. El pilot 
pierenc Toni Bou, campió del 
món de trial, també va rebre 
un guardó del Consell Comar-
cal, gestor del Campus.
El conseller de Territori de la 
Generalitat, Santi Vila, era 
previst que presidís l’acte. 
Prop de 300 persones van as-
sistir al sopar, que cada any 
té l’objectiu de reconèixer el 
treball dels empresaris, direc-
tius i emprenedors del nostre 
territori. Aquest any, el lema 
era “Sumem i amb tu multipli-
quem”, ja que, tal i com expli-
caven des de la UEA “creiem 
que el nou paradigma és coo-
perar, sumar i treballar plegats 
per tal de defensar la viabilitat 
de les nostres empreses i aju-
dar a revifar la nostra econo-
mia”.
El sopar, presentat per la pe-
riodista de TV3 del motor Laia 
Ferrer, va comptar també amb 
la ponència “L’audàcia de  co-
operar i col·laborar. Clau per 

J. Vilaseca SA, La Mostra d’Igualada, Equipceràmic 
SA i Punto Blanco, premis UEA

Campus Motor de Castellolí va acollir, ahir a la nit, el Sopar de la UEA 2014.

Igualada

El pierenc Toni Bou, 
campió del món de 
trial, també va rebre 
un guardó
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El PP encén l’alcalde Castells 
J.P. / LA VEU

La setmana passada, la vice-
presidenta Tercera del Con-
grés dels Diputats, Dolors 
Montserrat, va anunciar en 
una nota de premsa que s’ha-
via donat l’ordre de pagament 
des del govern de l’Estat de 
la subvenció de 142.000€ 
per al Consorci Sociosanitari 
d’Igualada, un 10% del deute 
que té Madrid amb la factura 
de les obres dels pisos tutelats 
ViureB2. Montserrat deia que 
“s’ha demostrat una vegada 
més que el Govern d’Espanya 
i el Ministeri de Foment com-
pleixen amb els seus com-
promisos”. El regidor del PP a 
Igualada Joan Agramunt apro-
fitava per a celebrar la bona 
nova i afirmava “el Govern 
d’Espanya es preocupa per 
tots els municipis espanyols i 
actua amb responsabilitat”.

El Campus del Motor de Castellolí va acollir, ahir al vespre, el Sopar de la Unió Empresarial de l’Anoia amb 300 assistents

l’èxit empresarial”, a càrrec de 
Lotfi El-Ghandouri.
El jurat va decidir atorgar els 
següents premis UEA.
Premi a la Trajectòria Empre-
sarial a J. Vilaseca SA “per la 
seva trajectòria històrica que 
es remunta 300 anys enrere 
amb l’arribada de la família 
Vilaseca a Capellades fins a 
la seva evolució actual. Una 
corporació que compta amb 
dues plantes de producció a 
Capellades, una a Vallbona d’ 

Anoia  i les oficines a Barce-
lona”, i que dimarts visitava el 
president Mas (veure pàgina 
21). El jurat valora també “una 
estratègia empresarial basa-
da ens els valors de respecte 
i compromís social, vocació 
de servei excel·lent al client, 
enfocament sostenible,  capa-
citat d’adaptació i la contínua 
inversió per a crear noves fa-
mílies de productes”, i per ser 
“una empresa capdavantera 
en el sector de la fabricació 
del paper d’alta gamma, pel 
creixement  constant a acon-
seguint  la seva presència  a 
tot  el territori espanyol   i en el 
mercat internacional”. 

Premi a la Iniciativa Comar-
cal a La Mostra, una iniciativa 
“que projecta Igualada atraient 
milers d’espectadors d’arreu 
de  Catalunya” després de 25 
edicions, i per “la doble ves-
sant de ser un mercat de refe-
rència de les arts escèniques  
i un punt de trobada al servei 
de companyies i programa-
dors i, al mateix temps és una 
gran festa de les arts escèni-
ques per al públic família”.
Premi a la Capacitat Empre-
nedora a Equipceràmic SA, 
creada el 1998, per “la seva 
alta competitivitat en el sector  
del disseny i posada en funci-
onament de instal·lacions per 

a la indústria de la ceràmica 
estructural” i “pels seus valors: 
entusiasme, professionalitat 
i proximitat al client. Una em-
presa jove però amb grans 
propòsits i en constant evo-
lució tecnològica aplicada a 
la indústria ceràmica”. Equip-
ceràmic ha construït plantes 
arreu del món i compta amb 
delegacions a Rússia, Marroc, 
Àsia, Sud-americà i Orient Mit-
jà.
Premi a la Internacionalitza-
cióa Punto Blanco, una em-
presa amb quasi 70 anys de 
trajectòria d’una marca “que 
és un referent en el sector de 
la  fabricació  de gènere de 
punt interior i que, malgrat la 
deslocalització del sector, ha 
apostat per quedar-se a Igua-
lada”. El jurat també ha valo-
rat “la posada en marxa d’un 
projecte de retail que compta 
amb 16 botigues pròpies a  la 
península Ibérica”, i pel fet de 
ser “una empresa pionera en 
la internacionalització, una 
aposta que s’inicia el 1953 i   
que actualment compta amb  
una extensa  xarxa de distri-
bució i comercialització amb 
presència a més de 40 països  
d’ arreu del món  i amb diver-
ses filials a Madrid, França, 
Països baixos, Benelux i Ori-
ent Mitjà”. Més informació a la 
propera edició.

Marc Castells, ensenyant la nota de premsa en la que el PP deia que havia pagat el deute.

El Consorci està també pen-
dent d’una subvenció de 
894.600 € per a pisos de llo-
guer del Pla d’Habitatge.
El Ministeri de Foment ha 
avançat a la Generalitat fons 
per a ajudes al promotor al 
lloguer, dels quals 1.300.000 
€ estan pendents de justifi-
cació. Montserrat i Agramunt 

van reclamar a la Generalitat 
“que tingui com a prioritat el 
Consorci a l’hora de repartir 
aquests diners i que també 
desbloquegi el pagament com 
ho ha fet el Ministeri de Fo-
ment”.
La notícia va encendre l’al-
calde Marc Castells que, qua-
si una setmana després de 

l’anunci de Montserrat, va sal-
tar a la jugular del PP afirmant 
que estava “disgustat i molest 
perquè diuen una mentida, es-
tan jugant amb la gent”.
“Aquí ningú no ha pagat res”, 
va dir l’alcalde. “Demano al PP 
que pagui el que deu, són uns 
morosos i estan estafant als 
ciutadans. Que paguin el que 
ens deuen d’una punyetera 
vegada”, deia Castells visible-
ment emprenyat.
L’Ajuntament pensa anar més 
enllà, i “es posa al costat de 
la Generalitat” per iniciar una 
demanda contra el govern es-
panyol per la via del contenci-
ós-administratiu “i demanarem 
danys i perjudicis”. Castells 
afirmava que “mai m’he tro-
bat en una situació tan esper-
pèntica. És una vergonya”, al 
mateix temps que mostrava 
una carta dirigida a l’alcalde 

per part del Secretari General 
d’Habitatge de la Generalitat, 
Carles Sala, en la que assegu-
ra explícitament que el govern 
català no ha rebut els diners. 
“Ens trobem davant una clara 
intencionalitat política per cas-
tigar Igualada”, va sentenciar 
l’alcalde. 
El cost que ha hagut de pagar-
se des d’Igualada als bancs 
per no haver cobrat aquesta 
subvenció entre juliol de 2012 
i juliol de 2014 ha estat de 
247.000€.

L’alcalde, molt 
emprenyat, tracta 
el PP de morosos i 
estafadors, de jugar 
amb la gent gran i de 
castigar Igualada
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Igualada comptarà finalment 
amb un crematori. Actual-
ment, aquest servei s’està fent 
al cementiri de les Roques 
Blanques, a Castellbisbal. 
Amb tot, l’empresa Funerària 
Anoia ja havia demanat al go-
vern municipal que valorés la 
possibilitat de construir-ne un 
a la ciutat. Serà així, al cemen-
tiri Nou de les Comes, creat 
pels arquitectes Enric Miralles 
i Carme Pinós a la dècada 
dels 80.
El crematori, que s’integrarà 
completament en el paisat-
ge de l’interior del cementiri, 
no costarà ni un euro a les 
arques municipals. A canvi 
d’una concessió a l’empre-
sa que se’n faci càrrec per a 
45 anys, aquesta serà la que 
costejarà les obres, valorades 
en 484.000€, i la maquinària 
necessària, 166.000€ més. 
L’empresa concessionària 
també haurà de pagar un cà-
nom anual a l’Ajuntament de 
6.500€. El que sí que està es-
tudiant de fer l’Ajuntament, és 
la instaŀlació d’uns columba-
ris per a poder guardar-hi les 
cendres dels difunts.
El tinent d’alcalde d’Entorn i 
Promoció Cultural, Josep Mi-

Vista virtual de com serà el crematori.

Els 650.000 € que 
costarà la instal·lació 
els pagarà l’empresa 
que tingui la 
concessió, que 
serà per 45 anys

El cementiri nou de les Comes acollirà un crematori

serachs, va explicar dimecres 
que la voluntat de l’Ajuntament 
“és ser fidels en tot moment 
a l’esperit original d’aquesta 
joia” i, per això, l’avantpro-
jecte del futur edifici ha estat 
elaborat aquest any 2014 per 
l’estudi de Carme Pinós, que 
va ser responsable del pro-
jecte original juntament amb 
Enric Miralles a la dècada dels 
anys ’80. La convocatòria del 
concurs públic es farà aquest 
mateix estiu, al qual es podran 
presentar totes les empreses 
interessades.
Com s’explica en l’avantpro-
jecte, l’estudi responsable de 
la seva redacció proposa la 
utilització de materials que re-
lacionaran el nou edifici amb 
el cementiri existent, com ara 
el formigó, que li atorga “un 
caràcter més escultòric” i el 
tancament ceràmic, “que li do-
narà una dimensió més acolli-
dora”. 

La superfície prevista serà de 
255 m2, incloent les depen-
dències necessàries per al 
comiat per part dels familiars, 
amb una sala d’espera, una 
balconada de comiat a l’entra-
da dels forns i una petita sala 
per l’últim adéu. El crematori 
s’aixecarà a la part inferior del 
turó que cobreix la capella i 
els serveis, de manera que 
“des del cementiri no es per-
cebi l’edificació però, en canvi, 
des d’aquesta sí que es cop-
si l’atmosfera i la bellesa del 
conjunt”. 

Pla de promoció 
del Cementiri Nou
Aquesta mesura anirà acom-
panyada d’un pla de promo-
ció del Cementiri Nou de les 
Comes, que és un dels espais 
més visitats de la ciutat, so-
bretot per estudiants d’arqui-
tectura d’arreu del món. 
Al marge del recent arranja-
ment de l’esplanada d’accés 
feta aquest juliol, s’instal·laran 
baranes de protecció en ram-
pes, escales i forats de clara-
boies, es repararan les portes 
giratòries malmeses, es mi-
llorarà la il·luminació i el pavi-
ment de la capella i s’adequa-
rà un espai al jardí superior 
per a dipositar-hi les cendres.  
D’altra banda, es volen dur a 
terme també accions promoci-
onals d’aquest espai singular, 
que posin en valor el patrimoni 
arquitectònic amb l’edició de 

tríptics informatius, un web es-
pecífic i noves visites guiades. 
A més, el consistori avalua la 
possibilitat de difondre l’obra 
de l’arquitecte Enric Miralles 
amb diferents iniciatives, com 
podria ser la implantació d’un 
punt d’informació de la seva 
obra, exposicions i trobades 
específiques d’urbanistes i ar-
quitectes al voltant de la seva 
figura. La voluntat, segons Mi-
serachs, és fer “que aquells 
que visitin el cementiri s’acos-
tin també al centre de la ciutat, 
coneguin el nostre patrimoni 
i, alhora, relacionin sempre 
l’obra de Miralles amb la nos-
tra ciutat”. 
Aquest Parc Cementiri va ser 
el resultat del concurs con-
vocat per l’Ajuntament l’any 
1.983, on es va escollir projec-
te guanyador el presentat pels 
arquitectes Enric Miralles i 
Carme Pinós. Era una propos-
ta allunyada de la concepció 
dels cementiris tradicionals, 
volent mostrar la instal·lació 
com un parc on passejar, 
sense la necessitat d’haver 
d’estar envoltat de les imat-
ges típiques d’aquest tipus 
de recintes. Es va construir 
progressivament entre 1.985 
i 1.994. 
La proposta era fer un tall en 
el sòl amb els nínxols a les 
seves parets. Per això, gran 
part del cementiri es va ubicar 
dins d’una gran fossa, que fa 
que s’integri en el terreny i el 

paisatge. A totes les depen-
dències del recinte hi abunden 
racons, objectes i detalls que 
juguen constantment amb la 
llum i l’ombra, donant a tota 
aquesta construcció un gran 
simbolisme. El nou cementiri, 
del qual n’han fet ampli ressò 
publicacions especialitzades, 
és Bé Cultural d’Interès Lo-
cal, va ser guardonat amb el 
premi FAD d’Arquitectura l’any 
1.992.
 
Millores al cementiri Vell
Al Cementiri Vell, darrerament 
s’hi han instal·lat nous colum-
baris i s’han afegit 2.800 pla-
ques amb numeració de nín-
xols que s’havien perdut amb 
el pas dels anys. Properament 
es millorarà l’arrebossat del 
mur exterior de la cara Sud, 
es repintaran galeries i parets 
interiors, i es repararà el mur 
de contenció del carrer Repòs, 
caigut arran d’una esllavissa-
da. 
Actualment, al Cementiri Vell 
hi ha unes 6.000 tombes, i, 
al Nou, unes 900. Unes tres-
centes són lliures, sobre tot 
al de les Comes, que té una 
ocupació de prop del 70%. Fa 
poc, l’Ajuntament va fer una 
recerca per trobar els titulars  
desconeguts de prop de 400 
nínxols del cementiri Vell. De 
moment, s’han localitzat prop 
d’un centenar.

Nínxols del cementiri Nou de les Comes.

EL BÀSQUET NO HA TINGUT MAI

PROTAGONISTES TAN BAIXETS
En aquesta Copa del Món de bàsquet donarem tota la nostra  

energia a una NOVA GENERACIÓ de petits Basket Lover.  
Perquè seran precisament ells els encarregats de començar  

cadascun dels setanta-sis partits que es disputin, i portaran la pilota 
del partit i sentiran a prop els jugadors.

ENTRA A www.entregaelbalon.com I PARTICIPA-HI.  
TENS TEMPS FINS AL 16 D’AGOST!  

NO DEIXIS PASSAR L’OPORTUNITAT QUE EL TEU FILL  
SIGUI UN DELS PROTAGONISTES DE LA COPA DEL MÓN!

entregaelbalon.com

LAVEUDELNOIA_245X87_S&S_Endesa_BALLCARRIER_F_A_CAT.indd   1 14/07/14   14:27
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El juliol del 2013 es van ocu-
par les antigues piscines del 
Casal d’Igualada al finalitzar 
un manifestació que reivindi-
cava espais pel jovent d’Igua-
lada i denunciava la inoperàn-
cia de l’ajuntament d’Igualada 
en aquest sentit. Ara, un any 
després, l’Espai pels Somnis 
celebra amb diversos actes el 
seu primer aniversari.
Les activitats van iniciar-se di-
marts dibuixant el mural “Els 
somnis no es desallotgen” de 
Joan Turu; dimecres es va 
projectar a l’antic Kursal el 
documental Promise, un apro-
pament alternatiu al conflicte 
Palestí, i un torneig de joc de 
cartes. Els actes continuaran 
demà i diumenge.
El dissabte 19, a partir de les 
12h del migdia, i durant tot el 
dia, s’exposaran a l’Espai pels 
Somnis les obres d’alguns 
artistes de la comarca com 
David Martín (pintura), Ruth 
Gabarró (dibuix), Elisabet Ser-
ra (dibuix), Ana Soriano (pintu-
ra), Jordi Solà (fotografia), Pol 
de la gralla (fotografia) i Eira 
Solé (dibuix). En paral·lel a les 
exposicions, de 12h a les 15h, 
s’organitzaran jocs infantils i 
un vermut musical a la terras-
sa del casal i, a continuació, a 
les 15h, començarà el  dinar 
popular amb fideuà, amanides 
i beguda (tot a 5€). Des de 
l’organització es demana a qui 

Una de les primeres assemblees obertes de l’Espai pels Somnis, fa un any.

Carme Forcadell, Santiago Vidal i 
Lluís Llach, el 25 de juliol a Igualada

tingui previst assistir-hi que 
faci una confirmació prèvia 
a joves.igualada@gmail.com.
I després de dinar, a partir 
de les 16.30h, amenitzaran 
la sobretaula amb música en 
directe, amb els grups So de-
lad i The big banana, dues for-
macions de versions de Bob 
Marley, Steve Wonder, Green 
Valley, Amy Winehouse, Muc-
hachito Bombo Infierno, entre 
d’altres.
I per últim, el diumenge 20 
de juliol a les 20h, tindrà lloc 
una assemblea oberta, on es 
convidaran entitats, mitjans de 
comunicació i tothom que hi 
vulgui assistir. Durant aques-
ta assemblea s’explicarà com 
està funcionant actualment 
l’espai pels somnis, es valo-
rarà el treball del darrer any 
i es deixarà un torn obert per 
a que, qui ho vulgui, hi pugui 
participar.  
Un cop acabada l’assemblea, 
a les 21h, s’organitza un sopar 
musical a la fresca (entrepans 
a 3’5€) i, per acabar la cele-
bració del primer aniversari, 
a les 22h, cinema a la fresca 
amb la pel·lícula Persépolis, 
un entranyable pel·lícula de di-
buixos animats que narra la bi-
ografia de la iraniana Marjane 
Satrapi, la història d’una nena 
que va créixer en un règim fo-
namentalista islàmic que aca-
barà per expulsar-la del país,  
una activitat organitzada per 
l’entitat Paranoia Accions. 

L’Espai pels Somnis celebra el 
seu primer aniversari

REDACCIÓ / LA VEU

La presidenta de l’ANC, Car-
me Forcadell, el jutge i escrip-
tor Santiago Vidal i el músic i 
escriptor Lluís Llach seran a 
Igualada el divendres 25 de 
juliol, a les 20 hores, al Pave-
lló d’hoquei patins de Les Co-
mes, per participar en el debat  
“El país que volem”. El pre-
sident de l’ANC a Igualada, 
Francesc Ricart, i la represen-
tat del Secretariat Nacional 
de l’ANC, Núria Vinyals, faran 
la introducció al debat.
Igualada per la Independèn-
cia, que és l’Assemblea Terri-
torial de l’ ANC a Igualada, or-
ganitza aquest acte que serà 
conduït pel periodista igualadí 
de RAC1 Joan M. Morros i que 
es farà dins un iglú de vent.
El debat s’emmarca en un mo-
ment en què polítics i mitjans 
de comunicació unionistes 
reaccionen contra el procés 
català amb previsions apoca-

líptiques per a la Catalunya 
independent. L’ANC organitza 
la taula rodona per oferir infor-
mació sòlida sobre el procés 
d’independència a través de  
Carme Forcadell, Santiago Vi-
dal i Lluís Llach, tres persones 
de gran rellevància, coneixe-
dores de la realitat social, 
política, econòmica i cultural 
del país. Els tres parlaran del 

país que volem, parlaran d’as-
pectes concrets que afecten 
la vida quotidiana de les per-
sones i donaran resposta als 
dubtes que els plantegin.  
Per tal d’afavorir la participa-
ció ciutadana al debat, Iguala-
da per  la Independència pro-
posa que les preguntes es 
facin arribar a través de les 
xarxes socials: a twitter amb 
l’etiqueta #IglúANC o bé 
al mur de facebook d’Igualada 
per la independència https://
www.facebook.com/igdxinde-
pendencia També es podran 
fer preguntes a través del 
web http://www.igdxindepen-
dencia.cat 
Les preguntes poden ser per 
escrit i també audiovisuals. 
Durant l’acte es projectaran 
les preguntes trameses en 
format vídeo. Així mateix, es 
triaran preguntes els autors de 
les quals podran fer en viu du-
rant el debat.    

El pàrquing de l’Hospital obrirà 24 hores, 
i es farà una passera coberta
REDACCIÓ / LA VEU

La Societat Igualadina Muni-
cipal d’Aparcaments, SIMA, té 
previst obrir als usuaris el pàr-
quing subterrani de l’Hospital 
de la ciutat les 24 hores del 
dia a partir de mitjans del mes 
de setembre. Segons ha de-
tallat aquest dimecres l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
l’Hospital atén cada dia unes 
180 urgències, el 34% de les 
quals, més de 60 casos, es 
produeixen entre les 21h del 
vespre i les 8h del matí. Per 
això, com ha explicat, el que 
pretenen el consistori i l’em-
presa SIMA és “fer tots els 
possibles per tal d’oferir als 
acompanyants i familiars de 

les persones que entren a Ur-
gències les màximes facilitats 
en l’ús de l’aparcament”.  
Per a fer-ho possible, caldrà 
una inversió de 36.000 euros 
destinada a monitoritzar la 
instal·lació i dotar-la de la ma-
quinària necessària per al ser-
vei automàtic a l’usuari. 
Al mes de gener de l’any 
2012, com ha recordat Cas-
tells, el consistori ja va eli-
minar les zones blaves dels 
carrers propers a l’Hospital, i 
es va aplicar la primera hora 
gratuïta per a tots els usuaris 
de l’aparcament subterrani. 
El número de tiquets de rota-
ció s’ha més que triplicat en-
tre 2011 i 2014, fet que aviat 

demanarà obrir la planta infe-
rior de la instal·lació, fins ara 
sempre tancada, i oferir ja les 
300 places totals de què dis-
posa. Si el primer semestre de 
2011 se’n van generar 9.698, 
el primer semestre de 2014 el 
nombre de tiquets generats ha 
arribat als 34.642. 
L’alcalde ha avançat, a més, 
l’aprovació imminent d’una 
altra actuació que connectarà 
la sortida per a vianants de 
l’aparcament amb l’accés a 
l’Hospital del carrer Lecco mit-
jançant un passadís cobert en 
superfície. Això farà que els 
usuaris puguin arribar fins al 
centre de manera còmoda fins 
i tot els dies de pluja. 

Sortida des de l’Estació Nova
d’Igualada

Dissabte,    
21:30 h.

Ignasi Terraza Trio
Jazz

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

info@xptours.cat
Tel. 669 485 500

DE L’ANOIA

2 d’agost

Reserva la teva plaça a

Nits Musicals
Transport en autobús + entrada 25

Santuari de St. Magí de la Brufaganya
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La Diputació de Barcelona vigila els boscos aquest estiu
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gestió forestal. En aquest 
sentit, assenyala com a ac-
cions prioritàries el pla d’ex-
plotació dels boscos a partir 
de la utilització de la biomas-
sa, i remarca que aquesta 
acció és especialment im-
portant ja que «dinamitza 
el territori, fa més rendibles 
els boscos i funciona molt bé 
com a prevenció d’incendis». 
També destaca la continuïtat 
de l’acció de prevenció d’una 
forma coordinada amb els 
ajuntaments, la Generalitat, 
les ADF i els consorcis per 
vetllar que no es produeixin 
incendis com la millor mane-
ra de lluitar contra els focs.

A mitjan juny va comen-
çar l’operatiu del Pla d’In-
formació i Vigilància (PVI) 
contra incendis forestals 
2014, que la Diputació de 
Barcelona ha posat en 
marxa fins a principis de 
setembre, dins la campa-
nya d’estiu.
  
En aquest Pla hi participen, 
a més de la Diputació de 
Barcelona, un total de 265 
ajuntaments, deu consells co-
marcals, 118 ADF i nou fede-
racions d’ADF. Amb un pres-
supost global de 2.717.745 
€, està previst que aquest Pla 
mobilitzi un total de 334 per-
sones, entre les quals hi ha 
212 informadors, 25 opera-
dors de comunicacions, onze 
enginyers de zona, 58 guaites 
i deu auxiliars de zona. Totes 
elles disposaran d’una flota 
de 106 vehicles 4X4 per rea-
litzar tasques de vigilància de 
472.979 hectàrees forestals 
de la demarcació de Barce-
lona. 

En total, el Pla d’Informació 
i Vigilància contra incendis 
forestals de la Diputació de 
Barcelona d’aquest estiu 
consta de nou zones de vi-
gilància i un total de 112 ru-
tes, cada una d’elles dotada 
d’una unitat mòbil (vehicle 
4x4), que recorreran les més 
de 470.000 hectàrees de bos-
cos. 

El president de la Diputació 
de Barcelona, Salvador Este-
ve, ressalta  els bons resultats 
obtinguts en les campanyes 
dels darrers anys, però recor-
da que cal seguir treballant 
en la prevenció mitjançant la 

El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, ressalta els bons resultats obtinguts 
en les campanyes dels darrers anys 
 

El Pla té com a finalitat principal d’evitar els incendis i limitar-ne els seus efectes
 

D’altra banda, el president de 
la Diputació també posa èm-
fasi en la recent aprovació del 
programa europeu Life per a 
la gestió forestal i prevenció 
d’incendis a la muntanya de 
Montserrat, com a exemple 
d’accions importants que es-
tan en marxa en el territori, 
entre les quals també hi ha la 
gestió de la biomassa o la in-
troducció de ramats en la ne-
teja dels boscos. Per aquest 
motiu, destaca que en la 
prevenció d’incendis és molt 
important el civisme i la res-
ponsabilitat de totes les per-
sones, com la millor manera 
d’evitar-los.

Objectius del Pla
Aquesta iniciativa forma part 
del programa de suport als 
municipis en la prevenció 
dels incendis forestals, que 
té com a finalitat principal 
evitar-los i limitar-ne els 
efectes. Les Oficines Tèc-
niques de Prevenció Muni-
cipal d’Incendis Forestals i 
de Parcs Naturals han dis-
senyat un conjunt d’accions 
informatives, dissuasives i 
d’anticipació, dirigides a evi-

tar l’inici dels incendis fores-
tals. 

El Pla conté propostes per al 
desplegament i distribució, 
en el territori, de personal 
especialitzat i del material 
que li sigui necessari per 
complir la seva tasca d’infor-
mació i vigilància amb efici-
ència i seguretat. Tanmateix, 
també realitzarà tasques re-
lacionades amb la prevenció 
i la intervenció immediata en 
cas d’incendi forestal.  

Zona vigilància de l’ANOIA

 Nom de la ruta

Foto:Diputació de Barcelona

Foto:Judit Contreras/Diputació de Barcelona

       La Llacuna/Santa Maria de Miralles
       Carme/Orpí/Santa Margarida de Montbui/
       Vilanova del Camí
       Torre de Claramunt/ Pobla de Claramunt/ 
       Cabrera d’Anoia/Capellades/Vallbona 
       d’Anoia
       Piera
       Hostalets de Pierola/Masquefa
       Sant Martí de Tous/Bellprat 
       Montmaneu/Argençola
       Òdena/Jorba
       El Bruc/Castellolí
       Rubió/Copons/Els Prats de Rei
       Veciana/Sant Martí de Sesgueioles/Pujalt
       Calonge de Segarra/ Castellfollit de
       Riubregós
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La nit més esperada de l’Eu-
ropean Balloon Festival no 
va defraudar les expectati-
ves dels milers d’espectadors 
vinguts d’arreu de Catalunya; 
després de les participades 
activitats infantils i del vol de 
tarda, dissabte a la nit es va 
tancar el festival de globus 
més important de l’Estat amb 
el Night Glow Piromusical, 
l’encesa nocturna de globus 
que un any més va tenyir de 
colors la nit igualadina. El 
concert inaugural de l’Anòlia, 
a càrrec dels grups Txarango 
i Germà Negre, va posar dis-
sabte punt i final a quatre dies 
d’activitat frenètica frenètica.

Miquel Mesegué, 
el guanyador de l’EBF
El pilot Miquel Mesegué, de 
l’equip de Globus Kon-Tiki, 
es va proclamar guanyador 
absolut de l’European Ba-
lloon Festival 2014, després 
d’haver obtingut les millors 
puntuacions en les proves es-
portives de la llebre i la meta 
del jutge. Mesegué va rebre 
el trofeu de mans de l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells. La 
segona posició va ser per a 
un altre pilot de l’equip Globus 
Kon-Tiki: Jordi Rodríguez, i en 
tercer lloc es va classificar el 
pilot d’Ultramagic Josep Maria 
Lladó. 
Pel que fa als premis especi-
als, l’equip de Taiwan es va 
endur la distinció a l’equip vin-
gut de més lluny, i l’equip de 
la Capadòcia –Turquia- va ser 
guardonat amb el premi al mà-
xim esperit d’equip. Tots dos, 
després de rebre el trofeu de 
mans de la tinent d’alcalde de 
dinamització econòmica Àn-
gels Chacón, van assegurar 
que havien viscut una magní-
fica experiència i que tenien 
intenció de tornar a venir a 
Igualada l’any que ve.
La gala d’entrega de premis 
també va servir per reconèi-
xer altres premiats com els 
guanyadors dels vols del Club 
Súper3 i del concurs de dibuix 
infantil que ha omplert aquests 
dies els aparadors dels co-
merços de la ciutat i que es va 
endur la jove igualadina Júlia 
Soler.

Obertura a les persones 
amb mobilitat reduïda
L’edició d’aquest any de l’Eu-
ropean Balloon Festival s’ha 
caracteritzat per la seva ober-
tura a les persones amb mobi-
litat reduïda –hi han participat 
diversos globus amb cistella 
accessible- i per la seva inter-
nacionalització, ja que és l’edi-

Malgrat les condicions del vent, els globus van aixecar-se cada matí i als vespres.

Nou servei de 
prevenció de les 
drogodependències 
obert a tota la 
comarca

Més de 25.000 persones van participar 
d’un espectacular l’European Balloon Festival

ció que ha comptat amb més 
participació d’equips vinguts 
de països més llunyans com 
Tunísia, Finlàndia, Turquia o 
Taiwan. 
Des de l’organització es fa 
una valoració molt positiva de 
l’edició d’enguany, ja que no 
s’ha hagut de suspendre cap 
dels vols previstos a causa del 
temps i totes les activitats han 
estat molt participades, tant 

les del camp de vol com les re-
alitzades en diferents iglús de 
vent que han omplert durant 
quatre dies diversos racons 
de la ciutat amb activitats pro-
tagonitzades per entitats igua-
ladines.
Es calcula que aquesta di-
vuitena edició ha comptat 
amb una participació global 
de 25.000 persones, la ma-
joria vingudes de fora de la 

comarca. L’European Balloon 
Festival, impulsat per l’Ajun-
tament d’Igualada, l’empresa 
fabricant de globus Ultramagic 
i l’empresa de vol Globus Kon-
Tiki és una de les activitats 
amb més projecció que cele-
bra la ciutat al llarg de l’any 
ja que es tracta d’una de les 
concentracions de globus més 
importants d’Europa. 

Tots els guanyadors de l’EBF’14, amb l’alcalde Marc Castells i la regidora Àngels Chacón.

El Night Glow, sempre espectacular, va tancar el festival.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dia 10 de juny, a la 
seu del Consell Comarcal de 
l’Anoia, es va presentar el ser-
vei de prevenció de les drogo-
dependències a l’Anoia, que 
donarà cobertura als munici-
pis de la comarca menors de 
20000 habitants.
La tècnica responsable del 
servei de prevenció, que de-
pèn del departament de Be-
nestar Social i Atenció a la 
Ciutadania del consell comar-
cal, va realitzar una sessió 
adreçada a professionals de 
diferents serveis de la xarxa, 
en la qual es va informar dels 
objectius i de la metodologia 
de treball que se seguiria per 
a la recepció i l’atenció de les 
persones.

Reunió amb una quinzena 
de professionals
La reunió, a la qual van as-
sistir una quinzena de profes-
sionals, va continuar amb la 
intervenció d’una representant 
del Centre de Prevenció i In-
tervenció en drogodependèn-
cies -SPOTT- de la Diputació 
de Barcelona, que enguany ha 
iniciat una nova etapa d’aten-
ció, exclusiva i especialitzada, 
a menors de les comarques 
de Barcelona que presentin 
una problemàtica de consum 
de drogues, i a les seves fa-
mílies.
L’objectiu principal de la troba-
da va ser el de fer una aproxi-
mació dels serveis al territori, 
potenciar la coresponsabilitat 
i la coordinació amb els ser-
veis municipals i donar a co-
nèixer de primera ma els nous 
projectes i el protocol per sol-
licitar la derivació d’adoles-
cents i/o famílies.
El Consell Comarcal de l’Ano-
ia i la Diputació de Barcelona 
van acordar que el servei co-
marcal, a través de la tècnica 
referent, seria l’encarregat de 
realitzar la primera atenció i la 
derivació, quan fos escaient, 
dels joves i/o les seves famí-
lies al Centre SPOTT.
Per més informació podeu 
consultar el lloc web del Con-
sell Comarcal de l’Anoia: http://
www.anoia.cat/departaments/
benestar-social/serveis-soci-
alsespecialitzats/prevencio-
de-drogodependencies
Podeu accedir al servei a 
través de l’adreça de correu 
electrònic  evaroset@anoia.
cat o per telèfon al número: 
938051585, de dilluns a diven-
dres de 8 a 15h, demanant pel 
programa de prevenció de les 
drogodependències.  
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L’Ajuntament i les entitats que 
comparteixen la gestió del 
Banc de Queviures d’Iguala-
da, Càritas Arxiprestal Anoia-
Segarra, Creu Roja Anoia i 
l’Escola Pia, agraeixen les 
nombroses contribucions re-
budes durant el mes de juny 
dins de la campanya Ens aju-
des?. 
Durant quatre setmanes, i 
coincidint també amb la cam-
panya La fam no fa vacances 
de la Fundació Banc dels Ali-
ments de Barcelona, Igualada 
va acollir una iniciativa adre-
çada a reforçar les donacions 
de productes alimentaris i de 
primera necessitat en aquella 
època en què habitualment 
disminueixen. 
En total s’han recollit 1.700 
quilos d’aliments i, per això, el 
tinent d’alcalde d’Acció Social, 
el republicà Joan Torras, agra-
eix “la gran implicació d’en-
titats, col·lectius, comerços, 
empreses i ciutadans a títol 
particular, que han estat sen-
sibles a la nostra crida i que, 

Banc de Queviures d’Igualada.

Concurs per trobar 
l’eslògan de la marató 
de donació de sang

1.700 kilos d’aliments recollits en la campanya 
Ens ajudes? per al Banc de Queviures d’Igualada

amb la seva solidaritat, aquest 
estiu ajudaran moltes famílies 
que ho necessiten”. 
La recollida es va dur a terme 
inicialment en equipaments 
municipals com l’edifici cen-
tral de l’Ajuntament, la Bibli-
oteca Central, el Centre Cí-
vic de Fàtima i l’Espai Cívic 
Centre, Ig-nova, La Kaserna, 
La Sala Municipal d’Exposici-
ons, el Mercat de la Masuca, 
el Museu de la Pell, el Patro-
nat d’Esports, l’Oficina del Pla 

de Barris de Sant Agustí, la 
Policia Local i els residenci-
als Viu B i Viu B2. Posterior-
ment també s’hi van sumar el 
Centre Arian, l’Hospital de Dia 
Sant Jordi, la Residència Pare 
Vilaseca, les llars d’infants 
municipals, el Casal del Pas-
seig, el CAP Igualada Nord i el 
CAP Igualada Urbà, l’Hospital 
d’Igualada, la Clínica Sant Jo-
sep, el restaurant Les Olles, la 
Pastisseria Pla, el forn Jaume 
i Vicenç, la Penya Blanc i Bla-

va d’Igualada, el Club Bàsquet 
Igualada, l’EGAN, l’Associació 
de Veïns del Barri Set Camins, 
FAP, la llibreria Llegim?, l’es-
cola Akords i múltiples particu-
lars.  
També del concert del grup 
Barcelona Gospel Messen-
gers, el passat 7 de juny, va 
recollir 3.556 euros destinats 
al Banc de Queviures, que 
s’afegien als 3.000 euros lliu-
rats també aquest estiu per 
l’Obra Social “la Caixa”. 

REDACCIÓ / LA VEU

Després del gran èxit de l’any 
passat, assolint quasi 650 
donants, el Banc de Sang i 
Teixits, conjuntament amb el 
Centre MIPS Fundació Priva-
da, l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Associació de Donants de 
Sang de l’Anoia, tornen a pro-
moure la Marató de donació 
de sang d’Igualada, enguany 
dissabte 27 de setembre, de 
10 a 22h, al Centre MIPS Fun-
dació Privada. 
Per tal de trobar el lema que 
identifiqui la campanya, i 
l’acompanyi en tota la seva 
promoció, un any més es pro-
mou un concurs d’eslògans 
que finalitza el 29 d’agost. 
Durant aquests dies, s’espe-
ra rebre diferents propostes 
d’eslògan originals, atractives 
i que sobretot, que motivin als 
igualadins i igualadines a venir 
a donar sang, i a participar de 
la festa. El guanyador s’anun-
ciarà el dilluns 1 de setembre, 
i s’emportarà una samarreta 
de la donació de sang. Les 
propostes es poden enviar a 
saymerich@nadark.com, o bé 
trucant al 93 805 00 68.
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El conflicte endegat entre al-
gunes associacions de pares 
d’alumnes d’escoles de la 
comarca arran de la quali-
tat del menjar a les escoles 
públiques  ha acabat amb la 
presentació d’una sèrie d’aŀ-
legacions davant el Consell 
Comarcal respecte el plec de 
clàusules del concurs d’adju-
dicació del servei. Recordem 
que l’empresa concessionària 
actual és Serunión, de la que 
es va denunciar que alguns 
menjars arriben preparats des 
de Màlaga.
Representants de la Federa-
ció d’associacions de mares i 
pares de Catalunya (FAPAC), 
en representació d’una vinte-
na d’associacions de pares 
d’escoles de l’Anoia, van pre-
sentar la setmana passada 
les aŀlegacions, fent-se arribar 
també una còpia a la Genera-
litat. Des de la FAPAC s’ha de-
nunciat que, a l’hora d’elabo-
rar les condicions que haurà 
de complir a partir d’ara l’em-
presa concessionària, no s’ha 
comptat amb l’opinió dels di-
rectors de les escoles, ni dels 
pares, ni de les Comissions de 
Menjador que hi ha en alguns 
centres escolars.

Una vintena d’escoles han 
presentat aŀlegacions
Les Ampes que han presentat 
les aŀlegacions, segons van 
donar a conèixer la Fapac 
als mitjans de comunicació, 
són les de les escoles IES 
Alexandre Riquer de Calaf; 
Antoni Gaudí, Montbou i Gar-
cia Lorca de Sta Margarida 
de Montbui; Creixà de Piera; 
Dolors Martí, Emili Vallès, Ga-
briel Castellà i Garcia Fossas 
d’Igualada; Turó, Masquefa II 
i Font de Roure de Masquefa; 
Escola de Jorba; Josep Mas-
clans de Vallbona; Escola de 
Torre de Claramunt; Les Pas-
seres de Castellolí; Maria Bo-
rés de Pobla de Claramunt; 
Serra de Coll-Bas de Vilanova 
d’Espoia; Vilademàger de La 
Llacuna; Herois del Bruc de 
Piera; Les Oliveres de Cabre-
ra; Marquès de la Pobla de 
Capellades; i, finalment, Cér-
vola Blanca  de Tous. També 

Representants de les associacions de pares, davant les portes del Consell Comarcal.

Josep Rull va 
participar del 
Sopar d’Estiu de 
Convergència a IGD

Ampes d’escoles de la comarca presenten 
al·legacions per millorar el servei de menjador

Reunió de representants de pares d’alumnes de la comarca.

s’hi han adherit els ajunta-
ments de Calaf, Castellolí, la 
Llacuna i Sant Martí de Tous.
A les aŀlegacions, la FAPAC 
demana que el 15% dels ali-
ments ha de procedir de l’agri-
cultura ecològica, i que el pa, 
brioixeria, verdures, fruites, 
carn i peix siguin frescos i 
“no hagin estat sotmesos a 
un tractament tèrmic especial 
(congelats, esterilització, en-
llaunat...)”, i que els aliments 
procedeixin d’un radi màxim 
de 125 quilòmetres. Es vol 
també que els àpats siguin 
preparats diàriament, i només 
es contempla acceptar conge-
lats quan no hi hagi cuina al 
centre, hi hagi pocs alumnes 

usuaris i/o hi hagi més de 15 
minuts de distància entre la 
cuina i el centre. També es vol 
crear un programa ludicoedu-
catiu durant l’espai de men-
jador, i enquestes trimestrals 
de satisfacció i mecanismes 
perquè pares i centres puguin 
comprovar in situ i en qualse-
vol moment la qualitat del ser-
vei de menjador.
Serunión, l’actual concessio-
nària sobre la que plouen les 
crítiques, té la seu a Barcelona 
i ofereix servei de restauració 
a centres de tot l’Estat espa-
nyol, a centres escolars, i tam-
bé a hospitals, residències per 
la gent gran i tot tipus d’em-
preses. És un conglomerat de 

diverses empreses entre les 
quals hi ha Alessa, Singularis 
o Restaurama. El president i 
director general de Serunión 
és Antonio Llorens. Segons 
la mateixa companyia, tenen 
16.700 treballadors per tal de 
donar servei a 2.800 centres 
que ofereixen àpats a un total 
d’unes 450.000 persones.
Segons han publicat alguns 
mitjans de caire econòmic, pel 
que fa als ingressos, el 2012 
(darrera dada pública) van te-
nir un volum de vendes de 390 
milions d’euros, cosa que els 
situa com l’empresa de res-
tauració col·lectiva líder del 
mercat per facturació. 

REDACCIÓ / LA VEU

Josep Rull, secretari d’Orga-
nització de Convergència, i 
Diputat al Parlament de Cata-
lunya, va ser a Igualada, per 
tal de participar en el sopar 
d’estiu de CDC, el mateix dia 
que al Parlament, s’havia fet el 
primer pas per aprovar la Llei 
de Consultes.
En la trobada hi van ser l’alcal-
de d’Igualada Marc Castells, 
el President de la Federació 
de les Comarques Centrals de 
Catalunya de CDC i alcalde 
de Berga, en Juli Gendrau, i el 
President Comarcal de CDC 
Jordi Torra, a més d’alcaldes, 
regidors, militants i simpatit-
zants de CDC. 
En el seu parlament, Rull va 
explicar la situació política ac-
tual, tot remarcant “la voluntat 
que té CDC de liderar i passar 
al davant per fer un Nou Estat.
Ja tenim part de les estructu-
res necessàries, com Mossos, 
Hisenda i altres, però cal anar 
fent-ho tot per ser un Estat. Tot 
és possible, però hem de sal-
tar el mur i amb voluntat, con-
vicció i creient-nos-ho que en 
sortirem, som un país capaç 
de generar treball i riquesa”. 
L’egarenc va afegir que “hem 
fet un pas molt important per 
tenir una Llei de Consultes, 
que ens permetrà votar el 9N 
i ens dotarà d’un nou sistema 
per acostar la política a la ciu-
tadania. Esperem que a final 
de setembre estigui aprovada. 
Penseu que l’Estat espanyol 
ja la vol impugnar abans de 
fer-la... però l’Estatut ens per-
met fer-ho”. Va dir també que 
“els forts pacten, els dèbils 
imposen, Londres pacta amb 
Escòcia a diferència d’Es-
panya. Votar el 9N depèn de 
nosaltres i ens cal donar prou 
garanties perquè pugui voti 
tothom. “Un guanyador és un 
somiador que mai s’ha rendit”, 
va sentenciar Rull.  

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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Tal i com ja va anunciar La 
Veu de l’Anoia a finals d’agost 
de l’any passat, quan l’entitat 
islàmica Almahabba Watta-
wassoul va demanar una lli-
cència d’obres per ampliar la 
mesquita d’Igualada, ubicada 
al carrer Merlet del barri del 
Rec, finalment l’Ajuntament 
ha procedit a la concessió del 
permís. Les primeres gestions 
es van fer el febrer de 2013.
L’entitat que gestiona la mes-
quita, Almahabba Wattawas-
soul, és qui es va posar en 
contacte amb l’Ajuntament 
qui, va donar el vistiplau fa-
vorable. Els veïns de la zona 
han rebut tots els detalls de la 
soŀlicitud.
L’espai de culte dels musul-
mans igualadins és una nau 
industrial idèntica a les adja-
cents, molt a prop del carrer 
del Rec. Allí s’hi fan oracions 
cada divendres des de l’any 
2010, quan hi van començar  
les activitats. L’entitat que en 
té cura ha adequat l’espai 
amb tot l’imprescindible i tots 
els elements de seguretat com 
sortides d’emergència, ven-

Res a la mesquita d’Igualada, ubicada al barri del Rec.

L’Ajuntament atorga finalment la 
llicència per ampliar la mesquita

tilació... El que quedava era 
adequar el segon pis per a les 
dones i alguns espais perquè 
els infants poguessin venir-hi 
a aprendre l’Alcorà. 
Actualment, l’espai disposa 
de llicència per a encabir-hi 
145 persones, i amb la nova 
en permetrà quasi el doble, tot 
ampliant la superfície útil de 
l’edifici.
La decisió del govern munici-
pal no ha agradat a tothom. 
Els primers -i, de moment, 
els únics- que han criticat la 
mesura són Plataforma per 
Catalunya. El regidor Robert 
Hernando ha declarat que “és 
un error terrible permetre que 
a la nostra ciutat s’adoctrini 
l’islamisme, suposa una invo-
lució en la nostra cultura i en 
la nostra història de més de 
800 anys, el bonisme del go-
vern de CiU i ERC, tant en el 
govern de la Generalitat com a 
l’Ajuntament d’Igualada, resul-
ta vergonyós”.
Hernando afegeix que “la ma-
joria de les mesquites de Ca-
talunya són salafistes i promo-
uen imposar la llei xaria en la 
nostra societat, el seu objectiu 

no és integrar és conquerir, la 
xaria a més atempta contra 
els drets de les dones”. El re-
gidor igualadí retreu al govern 
de la ciutat i la resta de partits 
de l’oposició, PP, ICV i PSC, 
que no votessin a favor de la 
moció de PxC per no cedir 
aquest any el pavelló de les 
Comes per a la celebració de 
la festa del Ramadà. Precisa-
ment aquests dies és previst 
que s’acullin sessions de res 
amb una gran quantitat d’as-
sistents. Per a Robert Hernan-
do “els pavellons municipals 
són per fer esport, nosaltres 
no podem permetre que cultu-
res que no tenen a veure amb 
la nostra practiquin el seu fa-
natisme religiós en espais pa-
gats per tots nosaltres”. 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat diumenge es van 
efectuar les eleccions per es-
collir el Primer Secretari del 
PSC, i també el nou líder dels 
socialistes espanyols. 
L’únic candidat a la secretaria 
general del PSC, Miquel Iceta, 
va rebre el suport majoritari 
de la militància a l’Anoia, i, pel 
que fa al PSOE, els socialis-
tes anoiencs van votar majo-
ritàriament a Eduardo Madina, 
per davant de Tapias, que ha 
guanyat a Igualada, i Pedro 
Sánchez, que, tot i guanyar 
a Espanya, no ho va fer ni a 
l’Anoia ni a Catalunya.
La participació a Igualada va 
ser del 30%, deu punts més a 
tota la comarca.
Segons dades proporcionades 
pel PSC Anoia, a tota la co-
marca Iceta va rebre el 86,9% 
dels vots emesos, un percen-
tatge més alt que l’obtingut a 
Igualada, on l’únic candidat a 
liderar el PSC va tenir el su-
port el 62% dels vots de la mi-
litància.   A resaltar que, dels 
23 vots en blanc de les elecci-
ons del PSC registrats a l’Ano-

ia, 11 van ser a Igualada.
Un cop celebrat el procés, ara 
s’han de celebrar els congres-
sos respectius que ratificaran 
els càrrecs escollits i s’escolli-
ran les respectives executives 
per tal que els projectes soci-
alistes català i espanyol treba-
llin per tornar a ser referència.

Resultats a Igualada
PRIMÀRIES PSC
- 29 vots emesos
- 18 per Miquel Iceta
- 11 en blanc
PRIMÀRIES PSOE
- 29 vots emesos
- 12 per José Antonio Tapias.
- 9 per Eduardo Madina
- 8 per Pedro Sánchez

Resultats a l’Anoia (Total)
PRIMÀRIESC PSC
- 176 vots emesos
- 153 per Miquel Iceta
- 23 en blanc
PRIMÀRIES PSOE
- 176 vots emesos
- 41 per José Antonio Tapias
- 70 per Eduardo Madina
- 64 per Pedro Sánchez
- 1 en blanc

Iceta rep el suport dels militants 
del PSC, però a Igualada és on 
hi ha més “crítics”

Miquel Iceta i Eduardo Madina.

                           ANUNCI

Aprovació definitiva del compte de liquidació definitiva de les obres 
d’urbanització del Pla parcial urbanístic de la zona de sota el barri de la Creu de 
Sant Pere de Jorba. 

Per resolució de l’alcaldia de 10 de juliol de 2014, s’ha aprovat definitivament el compte de 
liquidació definitiva de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic de la zona de sota el barri 
de la Creu de Sant Pere de Jorba, presentat per Corporació Alimentària Guissona SA. 

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci. També es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu del a província de Barcelona, en el 
termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el 
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva notificació. Si la desestimació 
es produeix per silenci administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar 
des de la data de la interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què el referit recurs de reposició d’entengui desestimat. 

Jorba, 10 de juliol de 2014.

L’alcalde,

Josep Maria Palau Arnau

Ajuntament de Jorba

Moltes Felicitats

L’àvia en fa 60 i el nét 1

per molts anys !!

Rosa Mª i Tom!
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Diumenge 20 de juliol es cele-
bra al Pla de Campllong (Ber-
guedà) una nova  edició de la 
trobada catalanista al Pi de 
les Tres Branques que és el 
símbol de la unitat dels Països 
Catalans. 
Des de fa una bastants anys, 
s’organitza un autocar per 
assistir-hi, aquest any els en-
carregats de fer-ho han estat 
l’associació Juvenil El Gar-
bell, l’associació Flama del 
Canigó d’Igualada amb la col·
laboració del Casal Indepen-
dentista La Teixidora.
L’autocar sortirà a les 9.00 del 
matí de l’estació d’autobusos 
d’Igualada del diumenge 20 
de juliol i tornarà els voltants 
de les 6 de la tarda. Un cop 
acabat les activitats al voltant 
del pi de les 3 branques, s’ani-
rà a dinar i a visitar la zona 
del Santuari de Santa Maria 
de Queralt. El preu de la sor-
tida és de 8 euros. Us podeu 
inscriure enviant un email a 
elgarbell@gmail.com  o a La 
Teixidora (C/ Custiol 10).

Grup d’anoiencs, l’any passat, a la Diada del Pi de les Tres Branques.

Diumenge, autocar de l’Anoia a la 
Diada del Pi de les Tres Branques

L’Aplec del Pi de les Tres 
Branques és un aplec nacio-
nalista que es celebra tots els 
anys, al voltant d’un pi de tres 
branques, de 25 metres d’al-
çària i un perímetre a la base 
del tronc d’uns 5 metres. És 
considerat com a un símbol 
de la unitat dels Països Cata-
lans: Catalunya, País Valencià 
i Illes Balears. Tres branques 
que surten simètricament 
d’una soca única.
Algunes creences populars di-
uen que el seu naixement va 
tenir lloc al segle XVI assolint 

Demanen adhesió de les entitats 
a la Marxa de Torxes de la Diada
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada acollirà, per tercera 
vegada i coincidint amb els 
actes de la diada nacional, 
la marxa de torxes per la in-
dependència. La iniciativa és 
promoguda pel casal La Teixi-
dora i s’emmarca en un acte 
d’àmbit nacional per reivindi-
car la independència de la na-
ció catalana. 
Les marxes de torxes es cele-
bren en moltes poblacions ca-
talanes, i s’articulen a través 
d’una convocatòria massiva 
en un espai cèntric o singu-
lar del poble, ciutat o vila, la 
nit del dia 10 de setembre. 
Es transcorre pels carrers del 
centre, torxes en mà, i al final 
es fa lectura d’un manifest o 
parlament. Algunes d’elles, 
com la de Vilafranca, ja fa 12 
anys que se celebren.

El 10 de setembre de l’any 
passat, més de 100 pobles 
i ciutats d’arreu del país van 
convocar la Marxa de Torxes 
pels seus carrers, aplegant a 
milers de persones sota el ma-
teix objectiu: la independència 
de la nació catalana. Ciutats 
com Vilafranca del Penedès, 
Manresa, Terrassa, Lleida, Gi-
rona, Mataró...  van acollir les 
marxes més concorregudes.
Des del casal la Teixidora es 
busca que la marxa tingui el 
suport ciutadà més ampli pos-
sible en aquest moment trans-
cendental pel nostre país, i 
s’ha fet extensiva al teixit as-
sociatiu de la ciutat. De mo-
ment, es porten una quinzena 
d’adhesions a la marxa. Tota 
aquella entitat que es vulgui 
sumar a la iniciativa pot fer-ho 
enviant un correu electrònic a 
casal@lateixidora.cat. 

Aquest cap de setmana, festes 
del barri de l’Antiga Bàscula
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest cap de setmana es 
faran les festes del barri de 
l’Antiga Bàscula i Rodalies, 
que recentment també s’han 
constituït en associació, que 
presideix Marta Figueres i 
Grau. Els actes s’inicien demà 
dissabte a les 6, amb jocs in-
fantils. Seguidament, concurs 
de truites. A les set de la tarda, 

concurs de dibuix. A 2/4 de 10, 
sopar popular, i ball amenitzat 
per DJ Chisian. Es farà també 
un sorteig de productes cos-
mètics, gentilesa de Farmàcia 
Casas, i d’una tablet, gentilesa 
de Megaconfort. El tIquet del 
sopar és de 8 euros. Diumen-
ge, a les 12 del migdia, es farà 
un triangular de futbol sala a 
les Comes.

el segle XVIII una grandària 
considerable, durant el renai-
xement va esdevenir un sím-
bol pel moviment excursionis-
ta català que el va convertir en 
un indret de pelegrinatge i de 
visita, va ser Jacint Verdaguer 
a través del seu poema “El pi 
de les Tres Branques) que li 
va donar un caràcter nacional.
Malgrat la mort de l’arbre, ja fa 
més de 50 anys, s’hi continua 
celebrant cada any el tradici-
onal aplec del Pi de les Tres 
Branques. Recentment va ser 
objecte d’una bretolada.

Accions del sindicat de pensionistes 
i jubilats de CC.OO., als mercats de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

El  Sindicat de Pensionistes i 
Jubilats de CCOO amb les in-
tervencions del passat diven-
dres, al mercat de Vilanova 
del Camí i dissabte, al mercat 
de Santa Margarida de Mont-
bui finalitzen  les accions de 
difusió engegades a la prima-
vera. Anteriorment s’havien fet 
accions a Igualada i Calaf.
Segons expliquen des de Co-
missions Obreres, a la carpa 
muntada per aquestes acci-
ons “s’ha explicat a tothom 
que ha volgut les mancances 

que els governs actuals fan 
patir a les persones pensionis-
tes i  jubilades, aportant-los-hi 
documentació de taules de 
quantia de retribucions míni-
mes de pensions contributives 
públiques, no contributives, 
d’assistència social i de perí-
odes d’aplicació de  retallades 
en la seva pensió,.. i altra do-
cumentació que, més antiga 
i coneguda,  continua essent 
explicació del flagell als treba-
lladors  jubilats i pensionistes: 
de l’increment de les retalla-
des sanitàries i de la creixent  

insuficiència de l’atenció a la 
dependència”. 
Després d’aquestes  trobades 
als mercats l’acció es repren-
drà passat l’estiu als mercats 
de Piera i Masquefa i amb xer-
rades a Casals de Gent Gran 
de la comarca. Les persones 
i organitzacions a qui pugui 
interessar l’assessorament, 
organitzar  un acte o xerrada, 
poden trucar al 938050494 o 
anar personalment al Passeig 
Verdaguer,122, de dilluns a 
divendres de 10 a 13h. i de di-
lluns a dijous de 16 a 19h. 

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 

Felicita als qui 
més estimes!

(C/ Retir 40)
o via e-mail

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

unió comercial de 

GASOILS

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

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

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili
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El passat diumenge va tenir 
lloc una nova edició del Mulla’t 
per l’Esclerosi Múltiple, amb la 
participació de 620 piscines a 
tot el país, set d’elles a l’Anoia. 
El Bruc, Masquefa, Piera, Ca-
laf, Igualada, Vallbona d’Anoia 
i Vilanova del Camí van aco-
llir aquesta activitat solidària, 
que a la capital de la comar-
ca i Vilanova era organitzada 
per l’Associació d’Esclerosi 
Múltiple de la Comarca de 
l’Anoia, amb la participació del 
petits diables de Vilanova amb 
música i fum, i els pallassos 
de Tatanka, que van organit-
zar uns tallers de construcció 
de velers de plats de plàstic, 
de carmanyoles, de safates 
de porexpan, de trossets de 
troncs petits...
A Vilanova van participar en 
la remullada per l’esclerosi 
múltiple els regidors Xavier 
Bermudez, Antoni Maturana 
i Pepita Còdol, i l’alcaldessa 
Vanesa González. A Igualada, 
amb la col.laboració dels vo-
luntaris d’Anima’ns i Infinit, hi 
foren presents l’alcalde Marc 

Dues imatges de l’edició d’aquest any del Mulla’t.

Més de mil euros recaptats en el 
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple

Castells i els regidors Fermí 
Capdevila i Jordi Pont. En 
total, van nedar 49 persones 
fent 34.705 mts. A les 12 es 

van tirar a la piscina unes 80 
persones. La recaptació entre 
entrades, donatius i venda del 
material va ser de 1.092 €.

Descompte del 20% a Punto 
Blanco amb el carnet de La Veu
REDACCIÓ / LA VEU

Els subscriptors de La Veu de 
l’Anoia tindran un descompte 
del 20% en els productes que 
es venen a la botiga outlet de 
Punto Blanco, situada a l’avin-
guda Balmes d’Igualada. 
Per tal d’accedir a aquest 
descompte, els subscriptors 
s’hauran d’identificar a la bo-
tiga amb el carnet del Club 
de La Veu. Recentment, la 
directora general de Publica-
cions Anoia SL, Pia Prat, i la 
coordinadora de Màrqueting 
d’Industrias Valls 1 SA, Anna 
Maria Zenon, van signar la re-

La directora general de Publicacions Anoia SL, Pia Prat, i Anna Maria Zenon, coordinadora de 
Màrqueting d’Indústries Valls 1 SA, signant el conveni.

novació del conveni entre les 
dues empreses, que comporta 
aquest significatiu avantatge 
per als nostres subscriptors.
Actualment, el Club del Subs-
criptor de La Veu de l’Anoia 
ofereix promocions a més 
d’una cinquantena d’establi-
ments d’Igualada i comarca, 
amb descomptes que osciŀ-
len entre el 5 i el 30%. Fer-se 
subscriptor de La Veu no no-
més permet obtenir el periòdic 
a un preu més econòmic i te-
nir-lo cada divendres amb més 
comoditat, sinó també gaudir 
d’interessants descomptes.
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El Servei Comarcal de Jo-
ventut del Consell Comarcal 
de l’Anoia ha posat en mar-
xa un servei gratuït per als 
Ajuntaments amb l’objectiu 
de promocionar els hàbits 
saludables entre el col·lectiu 
juvenil. Es tracta del progra-
ma GPS (Grup de Promoció 
de la Salut) Anoia Jove, una 
autocaravana cedida per Di-
putació de Barcelona que ha 
estat transformada pel Ser-
vei Comarcal de Joventut del 
Consell en una Oficina Mòbil 
d’Informació Juvenil.  El servei 
GPS s’instal·larà en els actes 
juvenils nocturns dels muni-
cipis que ho hagin sol·licitat i 
on un tècnic de Joventut del 
Consell els informarà sobre 
hàbits saludables i conductes 
responsables i segures. 
A l’oficina s’hi pot trobar am-
pli material informatiu sobre 

L’oficina mòbil del Consell Comarcal.

Oficina mòbil per promoure bons 
hàbits entre els joves a les nits d’estiu

qüestions com ara la preven-
ció de les drogodependències, 
la prevenció de riscos en les 
relacions sexuals i la preven-
ció en el consum d’alcohol i la 
conducció segura. També s’hi 
reparteixen preservatius i al-
coholímetres d’un sol ús.
L’oficina mòbil GPS Anoia 
Jove 2014 es va iniciar el dis-
sabte 12 de juliol a la ‘Festa 

Jove’ de Santa Margarida de 
Montbui, i les setmanes vi-
nents visitarà els municipis de 
Carme, Castellolí, Hostalets 
de Pierola, Vallbona d’Anoia, 
Capellades, Igualada, Sant 
Martí de Tous, Vilanova del 
Camí i Calaf, amb motiu de 
les seves festes majors i altres 
esdeveniments populars. 

REDACCIÓ / LA VEU

El dijous dia 10 de juliol els 
membres del Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia van 
participar en una sessió for-
mativa organitzada per l’Àrea 
de Ciutadania i Convivència i 
emmarcada en un pla forma-
tiu sobre gestió de rumors que 
s’està duent a terme a dife-
rents municipis. 
La sessió, conduïda per Ra-
quel Moreno, sociòloga de la 
consultora D-CAS, tenia per 
objectiu reflexionar entorn la 
diversitat, els estereotips i els 
prejudicis. Per fer-ho, es va 
partir de la  pròpia vivència de 
les migracions que van expe-
rimentar molts dels assistents 
en algun moment de la seva 

Taller sobre estereotips, rumors i 
convivència al Consell de la Gent Gran

vida (alguns d’ells van venir 
a Catalunya els anys 60-70 
provinents d’Andalusia i Extre-
madura, principalment). En el 
decurs de la sessió es va re-
flexionar sobre el concepte de 
rumor i la importància de ser 
crític amb aquestes especula-

cions i les opinions externes, 
sobretot les que deriven dels 
mitjans de comunicació. La  
formació també va ajudar a 
aflorar aquells rumors que es 
tenen entorn la vellesa i la dis-
criminació segons l’edat, ano-
menada també edatisme.

REDACCIÓ / LA VEU

El Rotary Club d’Igualada ce-
lebra aquests dies la XXI edi-
ció del seu tradicional campus 
de joventut que porta com a 
lema “Catalonia, Art i Natura”. 
Aquesta activitat té com a ob-
jectiu l’enriquiment personal 
dels joves a través de la con-
vivència amb famílies rotàries 
de països i cultures diferents. 
Els joves que estan d’inter-
canvi tenen l’oportunitat de 
conèixer en primera persona 
costums, gastronomia, festes 
tradicionals, patrimoni arqui-
tectònic,…
Així, el passat 8 de juliol arri-
baven a Igualada 12 joves, 8 
noies i 4 nois, provinents d’Ità-
lia, Txèquia, Estònia, Lituània, 
Dinamarca, Turquia, Hongria, 
Macedònia, Taiwan i Holanda. 
Els 12 joves s’allotgen amb 
famílies del club a la nostra 
ciutat i tenen programat per 
aquests dies una gran agenda 
per conèixer la nostra ciutat 
i comarca. Els joves rotaris 
pujaran a la Tossa, faran un 
vol en globus, assistiran a un 
assaig dels Moixiganguers i 
faran una visita guiada a Can 
Granotes i a l’empresa de cur-
tits Badia. També coneixeran 
el nostre nucli antic i seran re-
buts a l’Ajuntament per l’alcal-
dia. Des d’Igualada viatjaran 
per altres indrets de Catalu-
nya, així visitaran les Caves 
Codorniu, la ciutat de Sitges i 

El Rotary Club Igualada celebra 
el seu camp de joventut

Barcelona, on visitaran el Pa-
lau de la Música i el Museu del 
Barça.
Els joves que assisteixen al 
campus d’Igualada compar-
tiran excursions amb altres 
joves dels campus del Rotary 
de Manresa i el Rotary de Cal-
des de Montbui. Així, el Club 
Rotary de Manresa té organit-
zades visites per la seva ciu-
tat, Montserrat, el Berguedà i 
Mont Sant Benet. Per la seva 
banda, el Rotary de Caldes 
de Montbui, ha organitzat una 
sortida a les seves termes, un 
dia a Tossa de Mar i novament 
a Barcelona per visitar La Sa-
grada Família i el barri de El 
Born.
Pel que fa als joves de famíli-
es rotàries igualadines, aquest 
any han participat 8 joves als 
campus europeus i han viatjat 
a Turquia, Eslovènia, Bulgà-
ria, Alemanya, Finlàndia i Ità-
lia. Els joves igualadins també 
gaudiran del mes de juliol en 
els països de destí escollits i 
de la mà de famílies rotàries 
practicaran l’anglès i coneixe-
ran altres cultures.
En total, a la història del Ro-
tary Club Igualada s’han rebut 
324 joves estrangers i 186 jo-
ves d’aquí han viatjat per tot el 
món. El Rotary Club Igualada 
és una de les seccions locals 
del Rotary International, una 
organització internacional fun-
dada el 1905 que es proposa 
reunir persones de negocis, 
de professions liberals o de 
servei públic per tal de prestar 
ajut humanitari als que ho ne-
cessiten, fomentar uns nivells 
elevats d’ètica en totes les 
activitats humanes i contribuir 
a la difusió del bé i la pau per 
tot el món. Actualment, hi ha 
34.000 clubs en 196 països, 
205 a Espanya i 50 a Cata-
lunya.

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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Santi-Enrique rep  el reconeixement de Nissan com 
un dels millors concessionaris Nissan a Espanya

DIVENDRES
18 de juliol de 2014

premi, Enrique Gutiérrez 
va manifestar el seu agra-
ïment a tots els coŀlabora-
dors per la seva demostra-
da professionalitat i pel seu 
esforç en oferir un tracte 
excel·lent als seus clients. 
En el seu discurs Gutiérrez 
va declarar: 

“És un orgull rebre 
aquest guardó i una pro-
va més del compromís de 
Santi-Enrique amb Nis-
san per seguir creixent 
junts sobre la base de la 
màxima satisfacció dels 
nostres clients”.

Santi-Enrique va començar 
el seu camí amb Nissan 
l’any 1992 amb l’obertura 
de les seves instaŀlacions a 
Barberà del Vallès. És l’any 
2003 quan absorbeix la 
concessió Nissan de Saba-
dell per posteriorment l’any 
2009 obrir les seves noves 
instaŀlacions a Sabadell. Al 
desembre del 2013 Santi-
Enrique dóna un nou pas 
més amb Nissan implan-
tant-se a les comarques de 
l’Anoia, amb les seves no-
ves instaŀlacions a Iguala-
da i al Baix Llobregat, amb 
instaŀlacions a Martorell. 
Amb l’obertura d’aquestes 
noves instaŀlacions Santi-
Enrique preveu tancar l’any 
2014 amb prop de 2.000 
vehicles venuts.

Barberà del Vallès, 25 de 
juny de 2014 - Santi-Enri-
que, concessionari oficial 
Nissan a la localitat de Bar-
berà del Vallès, Sabadell, 
Martorell i Igualada, ha es-
tat premiat amb el trofeu 
Equip d’Or de l’any fiscal 
2013, que el distingeix com 
la segona millor concessió 
Nissan a Espanya, pels 
seus resultats de vendes i 
per la qualitat de servei en 
les operacions de venda i 
postvenda, segons l’opinió 
dels seus propis clients. 
Aquest reconeixement s’in-
tegra en el desplegament 
per països del pla de nego-
ci global de Nissan a mitjà 
termini, “Nissan Power 88”, 
que té com a objectius aug-
mentar la rendibilitat i les 
vendes, i potenciar la imat-
ge de la marca. 
El trofeu Equip d’Or de l’any 
fiscal 2013 va ser lliurat per 
Marco Toro, Conseller Di-
rector General de Nissan 
Iberia i recollit per Enrique 
Gutiérrez, gerent de la con-
cessió, davant la presència 
de tots els seus empleats.
En el moment de rebre el 

Santi-Enrique s’ha 
classificat en segona 
posició del rànquing 
de millors concessio-
naris Nissan a Espan-
ya en vendes i qualitat 
durant l’any fiscal 2013
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L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i la regidora d’Ense-
nyament i Universitats, Anna 
Bacardit, han traslladat la fe-
licitació en nom de la ciutat a 
les tres millors estudiants de 
les Proves d’Accés a la Uni-
versitat (PAU) al centres edu-
catius de la capital de l’Anoia. 
En aquesta ocasió han estat 
tres alumnes de l’IES Joan 
Mercader, Laia Rius Borrell 
amb un 9,00, Alba Compte Ro-
sich amb un 8,95 i Aina Marsal 
Olivan, amb un 8,85. Mariona 
Padró Riba, de l’Escola Pia, 
ha tret també un 8,85, tot i 
que amb una nota de Batxille-
rat lleugerament inferior i, per 
tant, ha estat quarta. 
La novetat d’aquest curs és 
que, a banda de la recepció 
institucional, l’Ajuntament 
d’Igualada atorga a les tres 
primeres classificades un ajut 
econòmic per als posteriors 
estudis que desenvolupin: 500 
euros a la primera classifica-
da, 200 euros a la segona i 100 

Les tres alumnes, amb la regidora d’Educació i l’alcalde d’Igualada.

Tres alumnes de l’IES Mercader, 
les millors d’Igualada a les PAU

Sempre l’enginy s’ha estimulat  
amb les situacions de penúria 
que s’endevinen permanents. 
Surten idees que s’escapen 
de la legislació establerta. Són 
iniciatives innovadores i dife-
rents. Com les de l’economia 
col·laborativa i el baix cost, 
que lliguen velles necessitats 
amb nous paradigmes. Així, 
a l’empara del món digital i 
la mobilitat dels smartphones 
i tablets, s’han creat formats 
per compartir serveis que 
sempre s’havien considerat 
elitistes. Posen a l’abast de 
grans capes socials allò que 
abans era sols per minories. I 
això provoca reaccions irades 
contra plataformes com el Low 
Cost, REC, Booking, HomeA-
way, Airbnb, Uber, Blablacar, 
Trocobuy o ING. Les generen 
les empreses tradicionals, que 
es queixen de competència 
deslleial. Així estructures em-
presarials molt lleugeres, apa-
reixen i desapareixen en un 
obrir i tancar ulls. Miren de fer 
servei i beneficis amb la infor-
mació i intangibles. Són més 
rendibles i paguen menys im-
postos. Afecten a les botigues, 
venent productes en llocs in-
versemblants. Competeixen 
amb les empreses turístiques, 
avions, taxis i hotels. I també 
creen nous vehicles financers, 
sense establiments perma-
nents.  
La digitalització ja ha fet tron-
tollar moltes indústries, siguin 
els rellotges, les fotografies, 
les agències de viatge, els 
correus... Però les activitats 
amb poder i influència política  
reaccionen per impulsar lleis 
per perseguir els “intrusos”. 
Així comencen a aparèixer 
noves regulacions permeten 
posar multes per sancionar a 
conductors que transporten 
passatgers a través d’Uber  
o a l’empresa que Airbnb per 
facilitar apartaments que no 
estan qualificats com “turís-
tics”. Però són incapaços de 
controlar els balcons del car-
rer Estafeta de Pamplona que 
es lloguen per contemplar els 
que corren davant dels braus, 
o els de la Gran Via de Madrid, 
que s’oferien les empreses de 
comunicació per que podessin 
enregistrar la passejada reial 
en el dia de la seva coronació.
Els “tradicionals” estan revolu-
cionats, malgrat tenir el suport 
legal, per acció o omissió, per-
què les administracions sols 
poden seguir el rastre de les 
empreses “estables” a qui  co-
brar els impostos. I en canvi 
són incapaces d’exigir-los a 
aquests “fantasmes” que com-
parteixen béns i serveis. Per 

PERE PRAT

què, qui no ha fet un viatge 
en un cotxe on entre tots han 
pagat la benzina? Però ara 
aquestes conductes esporà-
diques es generalitzen i apa-
reixen plataformes que proli-
feren com bolets a la tardor. I 
a més s’han convertit en una 
opció ideològica. Una mena 
de religió que es fonamenta 
en la intel·ligència per deixar la 
marginalitat i esdevenir un fe-
nomen de masses. Una forma 
per entrar a la “nova era” que 
diuen que serà més humana 
i menys reglamentada. Més 
anàrquica i que rebutja la cas-
ta del poder. 
I les administracions esdeve-
nen ineficients perquè sols po-
den actuar quan les empreses 
tenen dimensió econòmica. 
Quan s’han convertit en com-
petidors dels sectors tradicio-
nals, que es queixen perquè ja 
suposen una amenaça per les 
seves estructures existents. 
Però són els que paguen els 
impostos que aguanten l’en-
tramat del poder, que es fona-
menta en la regulació. Però no 
sempre té temps per actualit-
zar les lleis, perquè a vegades 
es tracta sols d’intermediaci-
ons i comissions. I aleshores 
és difícil saber com taxar-ho, 
perquè és difícil fer-ho amb 
gent que complementa els 
seus ingressos - que la margi-
nalitat els ha pres-  i que vol 
deslligar-se del jou legislatiu, 
malgrat segueixin proclamant 
que cap activitat ha d’afavorir 
l’economia submergida, saltar-
se el pagament d’impostos, 
malbaratar els drets laborals o 
els dels consumidors. 
Però no es deturarà l’evolució 
de les activitats a models més 
eficients, malgrat les sancions 
i prohibicions. Les transacci-
ons a la xarxa es fan en mili-
segons, mentre que les lleis i 
reglaments han de passar de-
bats i tràmits que requereixen 
molt temps. I l’opinió del con-
sumidor difícilment variarà per 
un canvi legislatiu, si ja ha vist 
els beneficis i l’activitat ha as-
solit una implantació massiva. 
Aleshores el sistema haurà de 
regular el model, però aquest 
ja serà un altra diferent quan 
arribi la nova norma. Aquest 
és l’ideal dels emprenedors. 
Fer activitats ràpides, que per-
metin fer proves sense arriscar 
en excés.  Per això cada any 
en sorgeixen més. Els joves 
veuen ací l’oportunitat d’inten-
tar el somni que els doni futur 
i esperança. Per la revolució 
del “peer-to-peer” (de particu-
lar a particular) ja no es pot 
deturar. Com els temps. Som 
a la nova era.

L’economia
col·laborativa

euros a la tercera. A més, des 
d’aquest 2014, el Rotary Club 
Igualada concedeix també un 
guardó a la millor estudiant, 
que consisteix en la participa-
ció en un Camp Internacional 
de Joventut de Rotary a Eu-
ropa i en la participació en el 
Camp Catalunya Art i Natura, 
durant els quatre dies que se 
celebri a Igualada. Vicenç Ló-
pez, president de l’entitat, ha 
assistit també a l’acte. 

Aquest curs, 437 alumnes han 
estudiat 2n de Batxillerat als 
centres educatius d’Igualada i 
261 s’han presentat a la con-
vocatòria de juny de les PAU. 
D’aquests, han aprovat 252, 
un 96,55% del total. Al conjunt 
del país, l’índex d’aprovats ha 
estat del 95,48%. La nota mit-
jana d’accés a la universitat és 
enguany la més alta dels úl-
tims cursos a Catalunya, amb 
un 6,96. 

Comença la campanya de seguretat 
a l’estiu dels comerços 
REDACCIÓ / LA VEU

Amb l’arribada de l’estiu, els 
establiments comercials de les 
nostres ciutats viuen un dels 
moments demàxima activitat. 
És per aquest motiu que, des 

dels Mossos d’Esquadra, s’ha 
activat la campanya d’estiu 
mitjançant el Programa Ope-
ratiu Estacional de Seguretat 
Gregal 2014, amb l’objectiu de 
reforçar la presència policial 
en aquelles zones de més ac-

tivitat turística i comercial.
Igualada Comerç col·labora 
amb els Mossos en la difusió 
d’aquesta informació a tots els 
comerços de la ciutat, per tal 
que la campanya d’estiu pugui 
ser el més segura possible.
Fins el 30 de setembre, es du-
ran a terme accions concretes 
de prevenció policial dirigides 
a les zones d’activitat turística 
i eixos comercials, a la protec-
ció de l’habitatge, a l’oci diürn 
i nocturn i a la seguretat en 
la mobilitat, tant per les car-
reteresc om per la xarxa de 
transports públics i privats, 
aix ícome ls espais de pública 
concurrència i platges.  
Els objectius són:
• Prevenir i/o reduir els fets 
delictius que es produeixin 
en els àmbits considerats 
estratègics,atenent les condi-
cions específiques que es do-
nen en aquest període.
• Garantir la seguretat en la 
mobilitat en la xarxaviària, en 
la xarxa del transport públic i 
en els grans eixos de conne-
xió. 
• Garantir el normal desen-
volupament de les activitats 
i esdeveniments específics 
d’aquest període.
• Augmentar la percepció de 
seguretat en els diferents àm-
bits d’actuació.
• Fomentar la implicació i co-
ordinació amb els actors que 
intervenen en el programa. 

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

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail
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Artur Mas va presidir, dimarts, l’acte del Tricentenari 
de la paperera J. Vilaseca de Capellades

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El president de la Generalitat, 
Artur Mas, va tornar dimarts a 
l’Anoia. Dues setmanes des-
prés de visitar l’Alta Anoia, en 
aquesta ocasió va ser a Ca-
pellades per presidir l’acte del 
300 aniversari de la fundació 
de l’empresa paperera J. Vi-
laseca SA. Mas va ser abans 
també al Museu Molí Paperer, 
on va signar el llibre d’honor 
de l’Ajuntament.
Acompanyat de l’alcalde 
Marcel·lí Martorell, dels regi-
dors del consistori i dels direc-
tius de l’empresa, el president 
va arribar, a peu, a l’empresa 
paperera, on va fer un recorre-
gut pel seu interior.
 
El president va posar com 
exemple la rellevància que el 
consens ha tingut per l’empre-
sa capelladina, i va advertir 
que “les grans decisions que 
hem de prendre en els pro-
pers temps s’han de prendre 
amb un consens important en-
tre la majoria social i les forces 
polítiques del país” . Pel presi-
dent, “no hi ha altra manera de 
fer-ho, si ho volem fer bé”.
Per a Mas “Catalunya vol fer 
les coses bé en aquests grans 
temes de país i l’exemple que 
s’ha de donar a ella mateixa 
és de grans majories”. Tot i 
que va reconèixer que “a ve-
gades no és possible la una-
nimitat total”, va insistir que 
“totes les decisions importants 
-siguin les que siguin- fins i tot 
les més delicades, s’han de 
prendre amb el màxim con-
sens possible”.
L’exemple dels 300 anys 
d’existència, de supervivèn-
cia i de futur de l’empresa J. 
Vilaseca serveixen també de 
model per a altres realitats del 
país. Va destacar la “capacitat 
d’adaptació” de la paperera 
i va assegurar que es tracta 
d’una “empresa molt antiga en 
les arrels, però molt moder-
na en l’esperit, en la voluntat 
i en els objectius”, perquè “és 
una empresa posada al dia”. 
Mas es va referir també a la 
vocació industrial d’aquesta 
empresa i es va mostrar con-
vençut que els països que han 
apostat per tenir “una base in-

Els discursos es van fer a l’exterior de la fàbrica, amb la presència d’un bon nombre de convidats. Fotos: Jordi Puiggròs.
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dustrial renovada i posada al 
dia” són els que funcionen mi-
llor. I, en aquest sentit, va in-
sistir que Catalunya vol seguir 
contribuint amb “aquesta vo-
cació industrial” al conjunt de 
l’Estat, al sud d’Europa, però 
sobretot al projecte europeu.
Malgrat la coincidència del 
Tricentenari de l’empresa, 
creada el 1714, amb els fets 
de la caiguda de Barcelona i 
el procés sobiranista actual 
liderat pel propi Mas, el pre-
sident pràcticament no va fer-
ne ni referència en tot el seu 
discurs, molt més “econòmic” 

que no “polític”. Abans de 
Mas, van prendre la paraula 
Carles Torredemer, conseller 
delegat de l’empresa; Jaume 
Batllori, director general; i l’al-
calde Marcel·lí Martorell, qui 
va agrair al president el gest 
de visitar l’empresa, va felici-
tar els directius de J. Vilaseca 
per la fita aconseguida, i de 
forma especial, als seus tre-
balladors. Martorell també va 
aprofitar el seu discurs per a 
reclamar el paper industrial de 
Capellades i de tota la comar-
ca, com a únic camí per a la 
plena recuperació econòmica.

218 treballadors i 70% de 
producció exportada 
J. Vilaseca SA està especialit-
zada en la fabricació de paper 
de seguretat, que es fa servir 
per fer bitllets de banc, loteria, 
documents notarials i passa-
ports, i també es dedica a pro-
duir tot tipus de papers d’alta 
gamma. Dóna feina directa a 
218 persones i exporta el 70% 
de la seva producció a més de 
84 països. En els darrers qua-
tre anys ha fet una inversió  
global de 10 milions d’euros, 
destinats a la millora de l’efi-
ciència energètica, l’adquisició 

Mas va fer un recorregut per l’interior de la paperera, una de les empreses més antigues del país.

El president Mas i l’alcalde Marcel.lí Martorell, amb directius de l’empresa. A la dreta, signant el llibre d’honor de l’Ajuntament, a l’interior del Museu Molí Paperer.

de nova maquinària, i, recent-
ment, la compra de Paperera 
Munné -a la Torre de Clara-
munt- especialitzada en carto-
lines de color. Els accionistes 
són la família Torredemer (des 
de 1953), la  Casa de la Mone-
da, i el Grupo Signe.
L’any passat, J. Vilaseca SA 
va assolir una facturació de 51 
milions d’euros, amb un aug-
ment del 7% de les vendes 
respecte el 2012. L’empresa 
capelladina compta amb una 
capacitat de producció de 
63.000 tones anuals.

Mas situa J. Vilaseca 
SA com a “model” 
per a altres realitats 
del país
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Montbui celebrarà entre els 
dies 17 i 20 de juliol una nova 
edició de la Festa Major. L’al-
calde, Teo Romero, repassa  
en aquesta entrevista els te-
mes de major actualitat de la 
gestió municipal montbuienca. 

P. Com es presenta la Festa 
Major d’enguany?
R. Estem vivint uns temps molt 
difícils com a conseqüència de 
la crisi econòmica, i la Festa 
Major és un bon moment per 
retrobar-nos en un ambient 
més distès amb totes les per-
sones que estimem i amb els 
que compartim vida al poble. 
Hem de gaudir de la nostra 
gran festa local, però sense 
oblidar que malauradament 
encara hi ha molts veïns que 
pateixen dificultats i als quals 
hem de prestar tot el nostre 
suport, tant des de les políti-
ques municipals com des de 
la solidaritat col·lectiva. 
P. Quin suport presta l’ajun-
tament als veïns que més 
pateixen la crisi?
El govern socialista de Montbui 
tenim ben clar que la principal 
necessitat de moltes famílies 
es trobar una feina. Malaura-
dament els ajuntaments no te-
nim ni els recursos suficients 
ni les competències per solu-
cionar aquest greu problema. 
Però malgrat això, a Montbui 
no ens quedem de braços cre-
uats i intentem pal·liar la situa-
ció de les famílies més neces-
sitades activant diversos plans 
d’ocupació al llarg de l’any. 
Gràcies a aquests plans, prop 
de 200 persones del municipi 
han estat contractades tempo-
ralment per fer feines pel po-
ble. No és doncs casual que 
l’any passat el 25% dels nous 
ocupats a la nostra comarca 
fos ciutadà de Montbui. Però 
a més d’això, donem suport 
a les persones en atur mitjan-
çant el club de feina, cursos 
diversos de capacitació, etc. 
Procurem, en definitiva, obrir 
finestres d’oportunitat per la 
gent que pitjor ho està passant 
amb la crisi. 
P. Ha augmentat la demanda 
de serveis socials?
R. Som un govern amb una 

clara vocació social i molt 
proper a les necessitats reals 
de la gent. Per això hem aug-
mentat un 30% el pressupost 
destinat a atenció social. En 
aquest sentit, vull destacar la 
gran feina que també estan 
fent les persones i les entitats 
del nostre municipi que tre-
ballen en l’àmbit social. Això, 
juntament amb les polítiques 
socials impulsades des de 
l’ajuntament, ens està perme-
tent arribar amb més facilitat a 
totes les persones de Montbui 
que tenen necessitats socials. 
Penso sincerament que entre 
tots estem fent una gran feina 
col·lectiva en aquest àmbit. 
Montbui és un poble solidari.
P. Estan ja enllestides les 
obres de les quatre noves 
aules de l’Escola García 
Lorca?
R. Sí! Ja estan acabades i al 
setembre es podran utilitzar. 
Aquest és un bon exemple 
que il·lustra que el govern so-
cialista de Montbui creu que 
una educació pública i de 
qualitat és fonamental pel fu-
tur del poble i de la seva gent. 
Amb aquesta obra hem donat 
resposta a una problemàtica 
existent que calia solucionar: 
l’acumulació de barracots al 
pati de l’escola. Si volem oferir 
una educació de qualitat als 
nostres fills i filles, les nostres 
escoles han de disposar d’es-
pais adequats. Crec que la 
comunitat educativa valorarà 
molt positivament aquesta im-
portant millora, que sigui dit de 
passada, comença a omplir de 
contingut l’espai cultural i lúdic 
de Mont Àgora.
P.  Parlant de Mont Àgora, 
quan serà una realitat la 
nova biblioteca ?
R. El nou equipament serà un 
dels símbols del Montbui que 
tots volem: un municipi on el 
coneixement, la formació i 
la cultura siguin uns valors 
molt importants en la vida de 
les persones.  El govern de 
Montbui treballem intensa-
ment perquè la biblioteca entri 
en funcionament el més aviat 
possible, però sense que això 
suposi estirar més el braç que 
la màniga en matèria econò-
mica, perquè tothom sap que 
els recursos dels ajuntaments 
són limitats i nosaltres no som 
cap excepció. La Generalitat 
de Catalunya ens deu prop de 
4 milions d’euros per diferents 
conceptes, una quantitat molt 
important per un poble com 
el nostre. Des del govern re-
clamem que ens paguin allò 

que ens deuen precisament 
per poder enllestir i posar en 
marxa projectes com aquest i 
d’altres que són molt necessa-
ris pel poble. 
P. Recentment s’han lliurat 
els ajuts municipals als es-
tudiants universitaris i de ci-
cles formatius. No hi ha gai-
re pobles que prestin aquest 
tipus d’ajut als estudiants. 
Per què ho fa l’ajuntament 
de Montbui?
R. Estem molt satisfets d’haver 
posat en marxa aquests ajuts 
ara fa uns anys i de mantenir-
los, sobretot perquè sabem la 
importància que aquesta aju-
da té per a moltes famílies que 
fan un gran esforç perquè els 
fills puguin estudiar a la uni-
versitat. Gairebé un centenar 
de joves del municipi han re-
but aquest suport. Portem sis 
convocatòries d’uns ajuts amb 
els que pretenem donar el mà-
xim suport a la formació dels 
nostres joves perquè tinguin la 
millor formació possible. Una 
bona formació és la clau per 
tenir més possibilitats en el 
mercat de treball i per forjar-
se un bon futur.
P. Després d’alguns anys de 
parlar-ne, Montbui comença 
enguany a elaborar el seu 
POUM. Què comportarà per 
al municipi el nou pla urba-
nístic ?
R. El POUM és un instrument 
clau per dissenyar el Mont-
bui dels propers 20 anys. Ara 
és el moment de començar a 
pensar en això. És important 
disposar de les màximes opor-

tunitats per generar nous llocs 
de treball i noves fonts d’in-
gressos quan la crisi s’acabi i 
el POUM serà l’instrument que 
permetrà que Montbui conti-
nuï progressant. Però el més 
important de tot és que no el 
farem solament l’ajuntament, 
sinó que serà un instrument 
participatiu. 
P. Parlant del futur, com 
l’afronta en aquests mo-
ments de tanta dificultat 
econòmica i de neguit social 
i polític?
L’afronto amb força, amb op-
timisme i amb esperança per-
què jo crec en Montbui i en 
la capacitat de la seva gent 
per mirar de cara els reptes 
i superar-los. El nostre és un 
poble de gent lluitadora que 
difícilment es tira enrere mal-
grat les dificultats. Al contrari, 
les afrontem de cara. Per-
sonalment he de dir que tinc 
molts projectes pel futur de 
Montbui al cap i molta il·lusió 
per poder-los materialitzar 
juntament amb els meus com-
panys i companyes, malgrat 
soc conscient que hi ha qui ha 
decidit atacar la meva imatge 
i la meva honorabilitat pre-
cisament perquè ens veuen 
forts. Estic segur que durant 
aquests mesos que falten per 
les eleccions veurem i escol-
tarem nous atacs personals 
i polítics de tota mena, tant 
cap al nostre partit com cap 
a la meva persona en parti-
cular. Alguns són experts en 
allò de “calumnia que alguna 
cosa queda”. Que cadascú 

Teo Romero: “Afronto el futur amb força, amb 
optimisme i amb esperança”

faci el que consideri oportú. A 
l’equip de govern socialista, i 
a mi com alcalde, ens troba-
ran sempre a peu de carrer, 
al costat de la gent, fent pro-
postes per millorar la vida dels 
nostres veïns i treballant pels 
qui més necessiten el nostre 
suport.
P. Abans deia que la Genera-
litat li deu al poble de Mont-
bui uns 4 milions d’euros...
Com estan les finances de 
l’ajuntament ?
R. L’Ajuntament de Montbui 
sempre ha estat auster. Mai 
hem estirat més el braç que la 
màniga i fruit d’aquest rigor en 
la gestió econòmica tenim un 
baix nivell d’endeutament. Els 
ciutadans i les ciutadans po-
den estar ben tranquils perquè 
l’ajuntament té una bona salut 
econòmica, la qual cosa ens 
permet encarar el futur amb 
moltes esperances de conti-
nuar progressant i millorant 
els serveis. 
P. Dijous passat el ple mu-
nicipal va aprovar la segona 
fase d’aquest gran eix que 
enllaçarà MontMercat i Mon-
tÀgora…
R. Sí! Vam aprovar el projec-
te del Torrent Torres. Serà el 
passeig-parc que comptarà 
amb 150 places d’aparcament 
i amb un amfiteatre a l’aire lliu-
re per a unes 300 persones 
que unirà el nou centre cultu-
ral Mont-Àgora i MontMercat. 
Els socialistes sempre hem 
treballat per cohesionar el mà-
xim possible la nostra societat 
i això, en part, també es fa im-
pulsant projectes urbanístics 
que fomentin la cohesió. El 
projecte del Torrent Torres és 
un exemple d’això que dic. El 
nostre objectiu és que aques-
ta obra sigui una realitat a mit-
jans de l’any que ve. Estem 
convençuts que els ciutadans 
ho valoraran molt positiva-
ment.
P. Quin acte de la Festa Ma-
jor li agrada més a l’alcalde 
de Montbui?
No podria citar-ne un de sol 
perquè la nostra Festa Major 
és un compendi de moltes 
coses: festa, tradició, música, 
esports, activitats que orga-
nitzen les entitats, concursos, 
elecció de la pubilla, concert 
gratuït al Boulevard....El que 
sí vull fer si m’ho permets, 
és convidar tothom a gaudir 
la nostra Festa Major, no no-
més els montbuiencs, sinó a 
tots els veïns de la comarca, 
a l’hora que desitjar-vos a tots 
un bon estiu.

Aquesta entrevista ha es-
tat realitzada pel servei de 
premsa de l’Ajuntament 
de Santa Margarida de 
Montbui i no contempla 
preguntes que s’hagin 
formulat des d’aquesta re-
dacció.
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Montbui celebrarà durant 
aquest cap de setmana la 
seva tradicional Festa Ma-
jor, amb activitats per a tots 
els públics. Enguany la festa 
grossa presenta un programa 
on sobresurten les propostes 
festives i lúdiques. Pel que fa 
al Nucli Urbà, hi destaquen 
algunes activitats: avui diven-
dres, a partir de dos quarts de 
10 de la nit tindrà lloc la pro-
clamació de la pubilla i les Da-
mes d’Honor de Montbui, en el 
marc del II “Talent Show” “Por-
que tú lo vales”, un certamen 
en el qual una quinzena d’ar-
tistes amateurs demostraran 
les seves habilitats en el món 
de la música, la dansa, el ball, 
la gimnàstica, etc.
Dissabte a la nit arribarà el 
moment de fer pinya a l’entorn 
de les atraccions dels firaires i 
de les “Kasetes de Nit” ubica-
des a MontMercat, en un es-
pai que s’omplirà amb el millor 
ambient i on es podrà gaudir 
la “Nit de la Tapa Familiar”. A 
partir d’1’5 euros es podran 
degustar saboroses tapes a 
les diferents “Kasetes” de les 
entitats i establiments mont-
buiencs participants. 
Tammateix el gran concert 
de cloenda de Festa Major 
es durà a terme diumenge a 
partir de les nou del vespre al 
Boulevard. Hi actuarà el tele-
visiu grup “Los Supersingles”, 
en una activitat que de ben se-
gur omplirà el Boulevard. “Los 
Supersingles” és un grup co-
negut per la seva participació 
en el programa de Telecinco 
“Qué tiempo tan feliz” que pre-
senta Maria Teresa Campos. 
El formen exconcursants del 

programa Operación Triunfo 
Fran Dieli, Mercedes Durán, 
Anabel Dueñas i Joan Allende 
que reversionen alguns dels 
grans èxits del pop espanyol. 
No hi faltaran tampoc diferents 
activitats per a la mainada, 
campionats esportius i una 
important presència de les en-
titats durant els diferents dies 
de la festa grossa montbuien-
ca. 

El programa d’activitats        
Divendres les activitats co-
mençaran a partir de les 7 de 
la tarda. D’entrada es durà 
a terme la inauguració d’un 
mural-graffiti realitzat a la fa-
çada de Mont-aQua càrrec de 
l’artista i graffiter Javi Díaz. 
A dos quarts de nou del ves-
pre, el Boulevard montbuienc 
acollirà la tradicional Sardina-
da Popular de Festa Major, la 
qual es durà a terme amb la 
col·laboració de la Comissió 
de Festes. Els assistents a la 
Sardinada podran portar un 
aliment per col·laborar amb el 
Banc d’Aliments del municipi.
A partir de dos quarts de 10 de 
la nit tindrà lloc un acte tradi-
cional, l’elecció de la pubilla 
i les seves Dames d’Honor. 
Caldrà veure qui substitueix 
a Noelia Garcia com a Pubilla 
de les festes i també a les Da-
mes Emma Maldonado i Mar 
Pérez. I a les 22 hores donarà 
inici el xou de talents “Porque 
tú lo vales”. En aquesta sego-
na edició el concurs tornarà a 
portar fins a Montbui alguns 
dels millors artistes amateurs 
de la comarca, en les diferents 
modalitats (música, ball, dan-
sa, màgia, etc). Cal destacar 
que l’acte serà presentat per 

Niko Rosales. El jurat d’aquest 
certamen el formaran el Tèc-
nic de Festes montbuienc Toni 
Casellas, el finalista de l’edició 
anterior Mag Nani i el conegut 
cantant i showman Ivan Zayas 
que per segon any consecu-
tiu serà a Montbui amb el seu 
bon humor. El guanyador del 
“Porque tú lo vales” s’endurà 
un premi de 500 euros.
El dissabte 20 de juliol, dia de 
Santa Margarida, començaran 
les activitats amb  un espai lú-
dic amb inflables per als més 
menuts al Boulevard –entre 
les 11 i les 14 hores-, i també 
en el mateix espai s’organit-
zarà un Taller de Maquillatge 
i Manualitats. A partir de dos 
quarts d’una del migdia, al 
Boulevard, “Discoteca Infan-

til” per a la mainada, i a la una 
de tarda, a la sala de plens de 
l’Ajuntament es coneixerà el 
guanyador del I Concurs de 
Pizzes de Festa Major. I a par-
tir de les 14 hores es farà un 
dels actes preferits per la mai-
nada, la Festa de l’Escuma al 
Boulevard.
Ja a la tarda, a partir de les 
19.30 hores es farà la tradici-
onal Cercavila de Festa Ma-
jor. En aquesta ocasió anirà a 
càrrec dels Tabals de l’Institut 
Montbui. També es farà una 
Cercavila-Espectacle amb el 
grup “No m’atabalis”. La cer-
cavila sortirà de la Plaça de 
l’Ajuntament i MontMercat.
Dissabte al vespre a partir 
de les set de la tarda es farà 
a MontMercat la Festa de la 

Dies de Festa Major a Santa Margarida de Montbui
Tapa Familiar dintre de l’espai 
de “Kasetes de Nit”. Hi haurà 
disco mòbil per animar la fes-
ta. 
I a dos quarts de 12, al Boule-
vard, Ball de Nit amb l’Orques-
tra Aquarama.
El diumenge 20 de juliol, diada 
de Santa Margarida, s’organit-
zarà un Mercat Infantil per a 
nens i nenes de 8 a 12 anys al 
Boulevard. Començarà a les 
11 del matí finalitzarà a la una 
de la tarda. 
També al migdia, al Boulevard, 
actuacions musicals a càrrecs 
de diferents joves artistes de 
Montbui. Així, hi actuarà el 
Grup de Flamenc de l’escola 
Garcia Lorca, també el Grup 
de Dansa Àrab de l’Escola An-
toni Gaudí, el Grup de Dansa 
Àrab de l’Institut Montbui, la 
professora de ball Cristina Mo-
rente, així com també hi pren-
drà part l’Associació Cultural 
de Les Comes amb el grup de 
Flamenc.
A partir de la una del migdia, 
també al Boulevard, es durà 
a terme una sessió de màgia 
i clown, amb animació infantil 
a càrrec del grup ¾ de Quinze.
Ja a la tarda, a partir de les 
18.30 hores es durà a terme 
una Marató de Country al Bou-
levard. I durant tota la tarda i 
vespre estarà novament obert 
a MontMercar l’espai de Kase-
tes de Nit.
Com és habitual a Montbui el 
darrer gran acte de Festa Ma-
jor serà el concert que faran 
a Montbui els “Supersingles”, 
un grup format per excompo-
nents del televisiu “Operación 
Triunfo” i que actuaran a partir 
de les nou de la nit en concert 
gratuït. 

MONTBUI / LA VEU

Durant el passat cap de set-
mana es van dur a terme 
al Nucli Antic les primeres 
activitats de la Festa Major 
montbuienca. Així, el diven-
dres passat va tenir lloc una 
xerrada a càrrec del professor 
Ramon Arnabat, qui va parlar 
a l’Ateneu Cultural i Recreatiu 
sobre l’evolució de la societat 
civil catalana.
El mateix divendres a la nit, la 
Plaça Major va acollir el Rock 
Fest Montbui, concert amb 
els grups anoiencs Day Dre-
am, Mi-3 i El Vado. L’endemà 
dissabte es va organitzar un 
esmorzar popular, un campio-
nat de bitlles i la Plaça Major 
va acollir un exitós I Memorial 
Bernat Gabarró Ventura. Prop 

de 500 persones es van do-
nar cita en un acte que, sota 
el lema “Sepsibilitza’t” va in-
cloure diferents activitats com 
ara una tómbola solidària, un 
taller de xapes, l’actuació dels 
“pallapupes”, una caminada i 
botifarrada popular, actuaci-
ons musicals, el corresponent 
col·loqui i el torn final d’agra-
ïments. Va cloure la intensa 
jornada d’activitats amb una 
batukada a càrrec dels Pro-
tons d’Igualada.
Diumenge al matí es va orga-
nitzar un Campionat de Fut-
bol a 7 a la pista de futbol de 
l’escola Montbou i tammateix 
es va inaugurar una exposició 
del curs de labors. 
Avui divendres a partir de les 9 
de la nit, estarà en marxa una 

“Barraca Cornellana”, amb ta-
pes per a tots els assistents. 
A les 10 de la nit es realitzarà 
el tradicional Correfoc de Fes-
ta Major a càrrec del grup de 
Dracs i Diables de Montbui. 
A les 12 de la nit començarà 
una mini-disco per al jovent i 
a partir de dos quarts de la nit 
es realitzarà una Festa Jove.
El dissabte dia 19 a partir de 
les 10 del matí s’encetarà un 
Campionat de Futbol de Bo-
tons a l’Ateneu. A partir de les 
cinc de la tarda es realitzarà 
un campionat femení de dò-
mino a l’Ateneu, i també una 
sessió d’introducció al futbol 
de botons infantil  al camp de 
la Sort. També a les 17.00 ho-
res, a la Plaça Major es farà 
una sessió d’Hípica per a in-

fants, a càrrec d’Hípica La 
Tossa. I a les nou de la nit es 
durà a terme una arengadada 
popular a la Plaça Major. A les 
onze de la nit es realitzarà el 
Ball de Festa Major, a càrrec 
del grup Café Trio. Clourà la 
jornada amb una sessió “pe-
tarda-musical” a càrrec de 
Joel Grau, a la plaça Major, 
amb músical dels anys 70, 80 
i 90.
I el diumenge dia 20, dia de 
Santa Margarida, es farà a 
partir de les 11 del matí una 
gimcana pel poble –es co-
mençarà des de la Plaça Ma-
jor-. A les 12 s’oficiarà la tra-
dicional missa per la patrona 
Santa Margarida i a la una hi 
haurà un Canó d’Escuma per 
a la Mainada i també un pe-

tit refrigeri a la plaça Major. A 
partir de les cinc de la tarda, 
final del Campionat de Petan-
ca Femení a la Plaça de la 
Sort. I a dos quarts de set de 
la tarda, actuació del pallasso 
Globó –membre del Circ Ra-
luy-. El darrer acte de la festa 
al Nucli Antic serà el Concert 
del grup Root Diamoons, du-
rant el decurs del qual es durà 
a terme el repartiment de pre-
mis de tots els campionats.
Les activitats de la Festa Ma-
jor del Nucli Antic són orga-
nitzades per la Comissió de 
Festes Nucli Antic, ens que 
aglutina les diferents entitats 
del nucli històric montbuienc, 
i en especial per l’Associació 
de Veïns La Margarida.

La Festa Major al nucli antic
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JORBA / LA VEU

La comissió organitzadora de 
la Festa Major de Jorba, forma-
da per veïns, col.lectius, enti-
tats i ajuntament, ja té a punt el 
programa d’activitats d’aquest 
any. Aquest cap de setmana 
concretament el diumenge dia 
20, comencen els actes, amb 
la tercera tirada de bitlles per 
equips de la Festa Major de 
Jorba, Memorial Èlia Badia i 
Casas, que es portarà  terme a 
partir de dos quarts de deu del 
matí al camp de futbol del po-
ble, organitzada per l’equip de 
bitlles local “Jorbencs Embit-
llats”. També es donarà inicia 
al segon concurs de fotografia, 
amb la temàtica “Descobrint 
racons de Jorba”. Les activitats 
continuaran el dijous 24 amb el 
Basquet 3x3, el campionat de 
pòquer, la 3a Nit Gin-Jazz i el 
remullat a la fresca. 
Una de les principals novetats, 
junt amb l’espectacle “Audièn-
cia i-real” de l’actor Toni Albà 

del diumenge dia 27, serà la 
segona nit de recreació de fets 
històrics succeïts al Castell de 
Jorba. Després de la recreació 
de la vida i gestes del cavaller 
medieval fundador del munici-
pi (Guerau de Jorba, al segle 
XII) que es va portar a terme 
com a inici de la festa major 
de l’any passat, aquest any, 
el divendres dia 25 de juliol, a 
partir de dos quarts de nou del 
vespre, es podrà gaudir d’una 
recreació dels regiments de 
Miquelets que durant la guerra 
de Successió (1701-1714) va-
ren defensar les institucions i 
les llibertats de Catalunya, que 
fins aleshores va ser un país 
formalment independent, que 
només compartia amb el reg-
ne de Castella, juntament amb 
Aragó, la institució reial.
Després de l’entrada de les 
tropes borbòniques a Barcelo-
na, deixaren d’existir les insti-
tucions catalanes, i les forces 
d’ocupació constituïren una 

Nova recreació de fets històrics al Castell de Jorba 
com a pregó d’inici de la Festa Major

JORBA / LA VEU

L’electrificació del carrer de 
la zona de la Riera de Rubió, 
forma part dels treballs d’ur-
banització de la unitat d’ac-
tuació número 8 del Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbana de 

Jorba, i es va adjudicar el 17 
de març de 2011 a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
SLU, pel preu de 155.179,50 
euros (IVA al 18% inclòs). 
Els treballs d’electrificació, a 
conseqüència del canvi del 

tipus impositiu de l’IVA, han 
comportat un cost final de 
159.121,11 euros, signant-se 
l’acta de recepció en data 26 
de novembre de 2013. 
Amb l’electrificació de la 
zona de la Riera de Rubió, 
s’ha dotat de subministra-
ment elèctric a aquest nou 
sector, amb la construcció 
d’un nou centre transforma-
dor al costat de l’edifici del 
centre de dia, i s’ha concer-
tat el subministrament elèc-
tric per a les diferents parcel.
les de la unitat d’actuació nú-
mero 8 de Jorba. La potència 
respecte la qual s’han satis-
fet totes les despeses ha es-
tat de 584,31 quilovats, per 
electrificar l’edifici del centre 
de dia i per a les tres parcel.
les privades de 22 habitatges 
previstos. 
Al cost de l’actuació pròpi-
ament dita cal afegir-hi el 
que s’ha hagut de pagar a 
l’INCASOL (Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya) 
com a drets de rescabala-
ment de les despeses de 
construcció subestació Anoia 
(situada al final del Polígon 
del Pla de Les Gavarreres, 
Òdena), per a poder connec-
tar la nova xarxa, a raó de 
82,04 euros per quilovat més 
IVA. Els drets de rescabala-
ment, han sumat 58.001,33 
euros. Aquests drets deriven 

Acabades les obres d’electrificació de la zona de l’edifici del centre de dia

“Junta Superior de Gobierno 
del Principado de Cataluña”, la 
qual assumí el control del país. 
El règim de terror i la repressió 
brutal es mantingué, pel cap 
baix, durant uns dos anys més, 
fins que, el 1.716, Felip V va  
promulgar el Decret de Nova 
Planta que va deixar Catalunya 
sense cap rastre de les seves 
institucions pròpies i la seva 
llegua i cultura completament 
prohibides.
En la recreació del dia 25 de 
juliol, a l’esplanada del Castell 
de Jorba, es podrà compro-
var com era un campament 
des dels quals es va defensar 
el país, s’interpretaran peces 
musicals amb instruments de 
l’època, un soldat Miquelet lle-
girà el pregó de la festa major, 
i finalment, quan es comenci a 
fer fosc, encapçalarà una co-
mitiva de torxes fins a la pista 
esportiva ones durà a terme el 
sopar popular de la festa ma-
jor.

d’un conveni signat entre 
ENDESA i INCASOL per a la 
construcció de la Subestació 
Anoia, en el què s’establia 
l’obligació d’aquest resca-
balament per a la connexió 
i posada en servei dels nous 
subministraments elèctrics a 
Igualada i rodalies. 
El cost de les actuacions 
d’electrificació d’aquest sec-
tor doncs, ha arribat a un 
total de 217.122,44 euros, 
dels quals l’Ajuntament de 
Jorba n’ha assumit, en vir-
tut del projecte de reparcel.
lació que es va aprovar en 
data 6 d’octubre de 2009 un 
78,02 % (169.398,93 euros) i 
l’altre propietari del sector, el 
21,98 % restant. L’aportació 
de l’ajuntament s’ha finançat 
mitjançant subvencions en 
un 95,54%  (161.847,27 eu-
ros), que han provingut del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya de la Generalitat 
del 2009 i 2010, per import 
de 116.594,63 euros i del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” de la Diputació 
de Barcelona, per import de 
45.252,64. 
Per a Josep Maria Vallès, re-
gidor d’Obres de l’ajuntament 
de Jorba, “aquesta actuació 
ha estat molt costosa i molt 
llarga de realitzar, sobretot 
a causa dels endarreriments 
en les decisions i en l’acció 
d’Endesa, però finalment s’ha 

aconseguit i aquest edifici ja 
té subministrament elèctric i 
ja pot tenir un ús social”. Se-
gons David Sánchez, regidor 
de Serveis a les Persones, 
Tecnologies de la Informació 
i Comunicació i Participació 
de l’ajuntament de Jorba, 
“davant la realitat de que és 
força difícil que actualment 
es pugui donar un ús assis-
tencial per a la gent gran a 
l’edifici, a causa de que en 
aquests moments no hi ha 
les subvencions per cada 
plaça concertada de centre 
de dia, ni els ajuts a les per-
sones grans dependents que 
hi havia quan es va construir, 
des de l’ajuntament s’inten-
tarà acordar amb del Depar-
tament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalu-
nya que, a partir del proper 
mes de setembre, el centre 
ja pugui tenir un ús social 
com a centre cívic o centre 
d’entitats, en el qual les di-
ferents entitats i col.lectius 
del municipi hi puguin desen-
volupar les seves activitats, 
reservant per horaris d’ús 
els espais corresponents. Si 
en el futur, hi torna a haver 
subvencions per plaça as-
sistencial i en algun moment 
es viable que funcioni com a 
centre de dia, aquest ús en 
serà el prioritari.”

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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ÒDENA / LA VEU

Un any més, l’Ajuntament 
d’Òdena, amb la col•laboració 
de les entitats esportives i ju-
venils del municipi s’ha propo-
sat omplir una setmana d’ac-
tivitats saludables, d’oci i de 
lleure, una setmana en la qual 
es podrà descobrir i practicar 
de forma gratuïta diferents 
disciplines esportives com el 
ciclisme, l’aiguagim, el rugbi, l’ 
skate,... a més de gaudir d’ac-
tivitats com la baixada d’an-
dròmines, el circuit de terror, 
entre altres. 
El programa d’aquest any pre-
senta un ampli ventall de pro-
postes per a tots els públics i 
nivells, més de 50 activitats, 
amb una setmana completa, 
del 21 al 27 de juliol; però d’al-
tres activitats repartides per tot 
el mes, creant una programa-
ció àmplia i variada. A més, en 

el marc de la setmana també 
s’han programat activitats per 
als més menuts, com parcs in-
fantils de llits elàstics, inflables 
aquàtics i el rocòdrom infantil.
La Setmana de l’Esport i la 
Joventut, si bé té l’objectiu de 
promoure l’exercici físic i les 
activitats de lleure i musicals 
per als més joves, també vol 
ser un aparador per donar a 
conèixer l’oferta esportiva i 
cultural que ofereix el munici-
pi i les entitats que organitzen 
esdeveniments lúdics i cultu-
rals, potenciant i promocio-
nant la tasca d’aquestes enti-
tats i clubs esportius.
L’ajuntament agraeix la col·
laboració de totes les entitats 
que participen en l’organitza-
ció d’aquesta setmana. 
Podeu trobar el detall del pro-
grama a la web de l’ajunta-
ment www.odena.cat

Preparats i llestos per començar 
la setmana de l’esport i la 
joventut a Òdena

L’ESPELT / LA VEU

Amb motiu del 125è aniversa-
ri de l’Associació Cultural del 
Centre de l’Espelt, la junta del 
Centre amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Òdena ha 
preparat per aquest cap de 
setmana una programació es-
pecial i un acte central per a 
celebrar l’efemèride.
Divendres 18 de juliol a les 
20.30 h tindrà lloc la inaugu-
ració de l’exposició que amb 
imatges farà reviure la història 
del Centre i del poble de l’Es-
pelt. Josep Vincenç Mestre 
també ho explicarà amb una 
xerrada sobre aquests 125 
anys.
L’endemà dissabte 19 de juliol 
se celebrarà l’acte central de 
la celebració. Serà un sopar a 
les 21.30 h al mateix Centre. 
Abans, a les 20 h s’ha progra-
mat una cercavila pels carrers 
del poble a càrrec de la Doctor 
Jazz Friend’s. A més, a partir 
de les 9 del matí, al c/ Pau 
Casals, al costat del Centre, 
s’anirà fent la cuita de la vede-
lla amb patates panadera. Tot-
hom qui vulgui podrà veure la 
cocció al llarg de les 12 hores 
i, finalment, al sopar degustar·
la. Seguidament hi haurà ball 
a càrrec de Josep M. Oriol.
Un cop incorporat l’Espelt al 
municipi d’Òdena, aquest es 
configurà com un dels nuclis 
més actius en els moviments 
associatius i socials del terme. 
A finals del segle XIX i inicis 
del XX es crearen a Òdena un 

total de cinc societats o asso-
ciacions amb diferents finali-
tats: “San Sebastiàn”, fundada
el 12 de setembre de 1888, 
dedicada a la beneficiència; 
“Centro Catòlico”, de caràc-
ter religiós i fundada el 12 de 
maig de 1898; “La Unión”, 
fundada el 20 de gener de 
1898, amb finalitats d’esbarjo 
i diversió; “Centro Fraternal 
Instructivo de Odena”, fundat 
el 21 de març de 1906 per 
tal de treballar en favor de la 
cultura, instrucció i dels prin-
cipis republicans, democràtics 
i federalistes; i “Centro de la 
Unión Odenense”, constitu-
ït a l’Espelt el 13 de març de 
1889 amb finalitats recreati-
ves i d’esbarjo. Aquesta soci-
etat que tenia la seu a l’actual 
Centre de l’Espelt tenia un ca-
ràcter independent, exclòs de 
tota activitat política segons 

consta en el seu propi regla-
ment.
El 20 de setembre de 1909 el 
seu president era Juan Tor-
rents Altimira i comptava amb 
un total de 28 socis, mentre el 
“Centro Fraternal Instructivo” 
al nucli d’Odena disposava de 
cent vint·i·quatre afiliats. El 12 
de juliol de 1910,”La Unión de 
Odena” ,”Centro Católico” i el 
“Centro de la Unión Odenen-
se”, es trobaven dissolts tot i 
que aquest darrer, uns anys 
després havia recuperat la 
seva activitat. 
En l’actualitat ha variat la seva 
denominació inicial i està ges-
tionat per l’Associació Cultural 
Centre de l’Espelt, que manté 
una dinàmica participativa en-
vejable, essent un dels eixos 
vertebradors de la identitat del 
poble.

El Centre de l’Espelt celebra 125 anys 
amb actes especials

ÒDENA / LA VEU

El projecte de canvi de car-
retera a passeig de la C37z 
en el seu pas pel terme mu-
nicipal d’Òdena es troba 
aturat després que el passat 
dimarts, en seu de ple, els 
grups d’Òdena2011 i PSC hi 
votessin en contra. Tot i que 
els informes dels serveis tèc-
nics són favorables i garantei-
xen que el projecte compleix 
les prescripcions tècniques, 
les normes de seguretat i sa-
lut, i en general tots els requi-
sits establerts per la normati-
va, Òdena2011 (ERC) i PSC 
no estan d’acord en tirar en-
davant  el projecte.
Per part Òdena2011 (ERC), 
Carles Casanova, va mani-
festar que “creiem en aquest 
projecte però necessitem 
més temps per analitzar·lo. 
Ens agradaria ensenyar·lo a 
la ciutadania, donar a conèi-
xer la seva forma i explicar el 
seu finançament”, per aquest 
motiu ERC proposa realitzar 
una consulta amb la ciutada-
nia.
Per la seva banda, el cap dels 
socialistes, Francisco Guisa-
do, va explicar que si bé el 
projecte significaria una  gran 
millora pel municipi ara hi 
hauria altres prioritats. A més, 
Guisado va recordar que “en  
el seu moment el grup del 
PSC va presentar certes ob-
servacions que caldria corre-

gir abans d’aprovar·lo”. Gui-
sado va mostrar el seu acord 
amb ERC en fer una consulta. 
En canvi, CiU defensa una 
gestió àgil del projecte sense 
més dilatacions per tal de fer 
del passeig una realitat, un 
passeig que ha de permetre 
i ajudar a generar una nova 
activitats econòmica i revita-
litzar el comerç i serveis, va 
explicar Pep Solé.
Per fer aquest projecte, Òde-
na, s’acull a la Llei de Barris 
que la Generalitat li va ator-
gar l’any 2008,, prorrogada el 
2012, per invertir en millores 
per al municipi. Així, la refor-
ma de l’antiga carretera es-
tarà subvencionada una part 
per la Llei de Barris i una altra 
part per altres subvencions 
que l’Ajuntament ha cercat 
per tal  que les obres del nou 
passeig no suposessin cap 
despesa per al municipi ni per 
als veïns.
La reforma del passeig, en-
cara avui carretera de Man-
resa, permetria donar prioritat 
als ciutadans per sobre dels 
vehicles i acostar les dues 
parts del nucli ara separades 
per la carretera. Cal tenir en 
compte que la majoria de ser-
veis municipals es troben a 
la part nord del nucli amb el 
perill que suposa el pas dels 
infants cap a l’escola, llar d’in-
fants o pavelló, entre altres 
equipaments.

ERC i PSC frenen el projecte 
que ha de convertir en passeig 
la C37z al pas per Òdena

ÒDENA / LA VEU

Aquesta setmana té lloc el 
primer Stage Instrumental a 
Òdena en el que hi participen 
25 nens i nenes de 10 a 15 
anys amb l’objectiu de millorar 
aspectes tècnics de la forma-
ció musical rebuda al llarg de 
l’any.
Al llarg de la setmana, els 
alumnes, podran aprofundir i 
consolidar els coneixements 
musicals i   combinar·ho amb 
activitats i tallers més diste-
sos. Així, el participants ex-
perimentaran amb el cos a 
les classes de que treballaran 
aspectes com l’expressió cor-
poral que anirà a càrrec de 
Mariona Camèlia i un taller de 
teatre per a músics que impar-
tiran l’Arnau Vinós i la Mònica 
Mar. 
Però el punt i final el posarà 
el concert que tindrà lloc el 
dissabte. Sota la direcció dels 
professors del Stage Josep 
Miquel Mindan i la Neus Car-

les dissabte 19 de juliol, a les 
7 de la tarda, al teatre Centre 
Unió Agrícola d’Òdena es po-
drà gaudir del concert amb el 
repertori que hauran preparat 
al llarg de la setmana. Cada 
alumne hi participarà amb el 
seu instrument. L’orquestra 

Stage Instrumental d’Òdena en concert

tindrà doncs:  1 cello, 4 gui-
tarres, 2 pianos, 7 violins, 1 
flautes travesseres, 2 saxos, 1 
viola, 1 violoncel, 1 clarinet, 1 
fagot, 1 percussió, 2 trompeta 
i 1 trompa. L’entrada és gratu-
ïta i oberta a tothom.
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LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt té previst asfaltar, a 
principi d’agost, diversos vials 
del municipi. Així ho va explicar 
l’alcalde, Santi Broch, en el Ple 
ordinari que es va fer el dijous 
10 de juliol i que és el darrer 
abans de les vacances d’estiu.
En l’apartat d’informes i pro-
postes d’alcaldia, Broch va 
comentar que al barri de les 
Garrigues s’asfaltarà el carrer 
de Vilafranca i també es faran 
reparacions en diversos vials 
de la zona. L’actuació tindrà 
un cost d’uns 29.000 € (sense 
IVA). Al polígon industrial dels 
Plans d’Arau les obres d’asfal-
tatge es faran en un tram del 
carrer de Narcís Monturiol, da-
vant de l’empresa Mecaplast, 
amb un pressupost aproximat 
d’uns 50.000 € (sense IVA). 
Les dues intervencions les 

executarà l’empresa Firtec So-
rigué.
A més d’aquest tema, l’alcalde 
poblatà va explicar que una 
altra de les actuacions pre-
vistes és pintar els passos de 
vianants del pont que creua el 
riu Anoia i les línies de les pla-
ces d’aparcament del pàrquing 
de Sant Galderic. Santi Broch 
també va fer una bona valora-
ció de la Setmana de la Joven-
tut i de la Festa Major, així com 
de l’inici de la temporada de la 
piscina municipal.
Per part de l’oposició, en l’apar-
tat de precs, preguntes i moci-
ons es van plantejar diverses 
qüestions, com el tancament 
del pas sobre el riu Anoia a la 
zona del camp de futbol muni-
cipal o el canvi dels semàfors 
que hi ha al municipi. Des de 
l’equip de govern es van res-
pondre els diferents temes pro-
posats.

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt asfaltarà diversos 
vials del municipi

LA POBLA DE C. / LA VEU

Els veïns de les Garrigues, de 
la Pobla de Claramunt, van 
gaudir aquest cap de setma-
na de la festa del barri. Els 
sopars populars de divendres 
i de dissabte i la paella de 
diumenge van ser algunes de 
les activitats més participades 
d’aquestes jornades festives, 
que va organitzar l’associació 
veïnal amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.
Al sopar del divendres 11 de 
juliol, en què els comensals es 
van portar el menjar de casa, 
hi van assistir unes 125 perso-
nes. La festa va continuar amb 
un ball a càrrec del trio Joan & 
Josep. 
El dissabte 12 de juliol al matí 
la quitxalla es va divertir jugant 
als inflables i a la tarda es va 
fer el torneig de petanca, que 
va arribar a la setena edició. 
A la nit, més de 300 perso-
nes van anar a sopar pa amb 
botifarra. I després de l’àpat, 
va arribar l’hora de sortir a la 
pista amb els ritmes del duet 
Bartomeu & Sheila.
El diumenge 12 de juliol al matí 
es va jugar un partit de futbol 

entre els veïns i es va disputar 
la final del torneig de petanca. 
Els tres primers classificats 
de cada categoria van ser: 
Agustín Martín i José Antonio 
Maturana, Francisco Guillén i 
Gregorio Arjona i Juan Olmo i 
José Luis Maturana, categoria 
masculina; Marcela Jiménez i 
Rafaela Pedrero, Dulcenom-
bre Estévez i Isabel Bernal i 
Ainoa Maturana i M. Carmen 
García, categoria femenina; i 
Iván Rodríguez i Marc Ortiz, 
Maria i Diego Zorita i Ivet Ma-
turana i Ariadna Cervera, ca-

Els veïns de les Garrigues, de la Pobla de 
Claramunt, gaudeixen de la festa del barri

MONTBUI / LA VEU

El passat dissabte 12 de ju-
liol es va dur a terme l’acte 
que clausurava tot un seguit 
d’activitats emmarcades dins 
del memorial Bernat Gabar-
ró i Ventura. Els pares d’en 
Bernat, un nen de 2 anys 
que malauradament ens va 
deixar el passat setembre 
a causa d’una sèpsia, amb 
el suport de la família i els 
amics, han planificat i han 
dut a terme una sèrie d’acti-
vitats que han acabat aquest 
passat cap de setmana amb 
una jornada plena d’il·lusió 
i solidaritat al nucli antic de 
Santa Margarida de Montbui. 
Sota el lema SEPSIBILIT-
ZA’T, el Memorial Bernat Ga-
barró i Ventura, neix amb la 
voluntat de conscienciar i di-
fondre la problemàtica de la 
sèpsia. A més, amb aquesta 
iniciativa, es pretenia també 
recollir fons per destinar-los 
integrament a projectes d’in-
vestigació de la sèpsia, en 
aquest cas, en benefici del 
projecte ABISS-Edusepsis el 
qual pretén reduir el temps 
mitjà de diagnòstic (3 hores) 
al temps ideal de diagnòstic 
(1 hora) ja que tal i com va 

explicar la Dra. Elisabet Es-
teban, “el més important de 
la sèpsia és una detecció 
precoç, perquè normalment 
quan es detecta, ja està for-
ça avançada”.  Finalitzats els 
actes es pot dir que aquest 
doble objectiu ha estat assolit 
ja que, l’assistència per una 
banda, unes 550 persones, i 
el recompte de les aportaci-
ons fetes, més de 14.000€, 
se’ns dubte en donen fe.
Tal i com expliquen Gerard 
Gabarró i Marta Ventura, els 
pares d’en Bernat “és el nos-
tre petit homenatge a aquest 
gran campió, valent i lluita-
dor, que ens va ensenyar a 
valorar les petites coses re-
llevants de la vida”. 
La sèpsia és una condició 
que amenaça la vida i que 
sorgeix quan la resposta del 
cos per lluitar contra una in-
fecció danya els teixits i òr-
gans de la persona que la 
pateix. És la primera causa 
de mort per infecció al món 
(60-80%). Cada any moren 
8 milions de persones afec-
tades per la sèpsia. La in-
cidència de la sèpsia va en 
augment, i també creix el 
nombre de pacients que mo-
ren cada any. A Catalunya es 

diagnostiquen 20.000 casos 
l’any de sèpsia greu. Elisa-
bet Esteban, metge adjunt 
de la UCI pediàtrica de Sant 
Joan de Déu i coordinadora 
dels estudis pediàtrics de la 
sèpsia, ha afirmat que “sa-
bem com l’hem de tractar, és 
una malaltia en la que hi ha 
un consens molt clar sobre 
el què hem de fer i com ho 
hem de fer”, convençuda que 
“és un treball en equip entre 
professionals, famílies i paci-
ents”.  Al món, cada tres ba-

Més de mig miler de persones assisteixen, participen i es 
“Sepsibilitzen” al Memorial Bernat Gabarró i Ventura

tegoria infantil. 
Els guanyadors van rebre com 
a obsequi un lot amb diferents 
productes, entre els quals hi 
havia una samarreta que es 
va fer amb motiu de la festa. 
Cap a les 2 del migdia més de 
120 persones van poder men-
jar un plat de paella i després 
van participar en un bingo, 
que va posar el punt i final a 
la festa d’aquest any. Totes les 
activitats es van fer al voltant 
del parc del barri, situat al car-
rer de Girona.

tecs de cor, mor una persona 
a causa de sèpsia.
Els actes del Memorial es 
van iniciar el 28 de maig 
amb una jornada adreçada 
a professionals de la salut a 
l’Hospital General d’Igualada 
i el 26 i 27 de juny van tenir 
lloc, a l’Espai Cívic Centre i 
a l’Ateneu Cultural i Recre-
atiu de Montbui respectiva-
ment, les jornades informati-
ves “Sèpsia: descobrint una 
realitat”, adreçades a la ciu-
tadania. El 5 de juliol, el Rec 
On Fire d’Igualada va acollir 
el concert solidari, on hi van 
participar les formacions mu-
sicals Lo Martí de Térmens, 

Rafa Laguna i Laura Goco, 
El Vado, el primo Zon y los 
culpables de todo, Kork i 
Fracktal. El Memorial va con-
cloure el passat dissabte a la 
plaça Major del Nucli Antic de 
Santa Margarida de Montbui 
on es van dur a terme dife-
rents activitats: una tómbola 
solidària, activitats infantils 
com taller de xapes i l’actu-
ació dels “pallapupes”, una 
caminada i botifarrada popu-
lar, actuacions musicals, el 
corresponent col·loqui i agra-
ïments i, finalment, una ac-
tuació de batukada per part 
dels Protons d’Igualada. 
L’organització del memorial 
voldria donar les gràcies a 
totes aquelles persones que 
han col·laborat d’una mane-
ra o altre amb les diferents 
activitats. També donar les 
gràcies als ajuntaments, a 
les entitats i a les associaci-
ons que han ajudat a fer-ho 
possible; especialment a Am-
bulancat, a l’Hospital Sant 
Joan de Déu i a la seva Obra 
Social, sense deixar totes les 
empreses i els comerços de 
la comarca que han fet les 
seves aportacions i donaci-
ons d’una manera desinte-
ressada; gràcies a tots els 
que s’han sensibilitzat amb 
aquesta iniciativa, gràcies 
per “Sepsibilitzar-vos”!. 
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí va fer la signatura de 
conveni amb tretze entitats 
culturals del municipi, a les 
quals se’ls atorga la subven-
ció corresponent a l’any en 
curs. Les quantitats econòmi-
ques previstes als convenis es 
mantenen en aquest exercici i 
no varien respecte l’any pas-
sat. Segons explica l’alcaldes-
sa Vanesa González, el pres-
supost 2014 de la cartera de 
Cultura s’ha retallat força, per 
tal de prioritzar altres àrees 
com Serveis Socials i Promo-
ció Econòmica.
Un total de 13 entitats van par-
ticipar a l’acte de signatura de 
convenis i es van comprome-
tre així a continuar realitzant 
activitats culturals i lúdiques 
per a la població vilanovina.
A banda de les subvencions, 
com explica González l’Ajun-
tament dóna suport puntual a 
les entitats amb ajuts econò-

mics concrets per desenvolu-
par algunes activitats i també 
posa a la seva disposició les 
instal·lacions municipals. 
Les entitats que han signat 
conveni amb l’Ajuntament 
són: l’Associació de la Dona 
Vilanovina, el Centro Cultural 
Casa de Andalucía de l’Anoia, 
Xarxa Vilanova, l’Associació 
de Veïns del barri Bonavista, 

la Unión Cultural Extremeña 
Anoia, l’Associació Cultural 
Camp del Rei, la Colla Excur-
sionista de Vilanova del Camí, 
l’Associació Tatanka, la coral 
La Pregona, Sindy Kat’s Rock, 
l’Associació de Sardanistes, 
l’Agrupació Cultural i Recrea-
tiva de Vilanova del Camí i els 
diables Els Cabrons.

Entitats i Cultura vilanovines renoven 
compromís amb la signatura de convenis 2014

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El bon temps ha acompanyat 
aquest any la Festa Major del 
barri del Camp del Rei que un 
any més ha convidat al veïnat 
a gaudir d’una de les primeres 
festes d’estiu rellevants a l’en-
torn del municipi, en aquest 
cas sense sortir de Vilanova 
del Camí. L’Associació Camp 
del Rei ha tornat a posar tota 
la carn a la graella per fer una 
gran festa i estan satisfets 
de la resposta ciutadana. El 
president de l’entitat, Manolo 
Cano, ha destacat l’èxit de la 
festa jove que ha fet traslladar 
per primera vegada la Sardi-
nada, de divendres a dissabte.
La tercera és la bona i el jo-
vent del Camp del Rei ho ha 
demostrat aquest any. Segons 
Cano el jovent de l’associa-
ció ha triomfat amb la Jach’us 
Party i ha aconseguit tirar en-
davant la seva pròpia festa 
amb èxit. La nit de divendres 
van aplegar centenars de 
persones a la plaça de Can 
Papasseit –en algun moment 
àlgid pensen que hi havia més 
de 500 - i van fer gaudir al pú-
blic d’una gran nit de concerts 
amb actuacions molt reeixi-
des. 
La festa va obligar a traslladar 
la Sardinada al dissabte, però 
també això va ser un encert 
i “el públic va respondre a la 
cita, sobretot gent gran, però 
també es van animar alguns 

joves, és a dir que l’any vinent 
es mantindrà el mateix dia”, 
explica Manolo Cano. 
Aquest any una de les nove-
tats destacades era la Ruta 
del Vi i la tapa. L’associació 
encara no ha fet la valoració 
definitiva amb els locals i bars 
del barri que hi van partici-
par, però segons les primeres 
impressions recollides l’ex-
periència ha estat bona: “hi 
ha hagut força moviment als 
carrers”, assenyala Cano, tot 
afegint que “és una iniciativa 
que els restauradors hauran 
de fer seva i podran repetir-la 
l’any que ve si la consideren 
interessant”.
La cercavila cultural de diu-
menge va tornar a ser un dels 
actes més reeixits del cap de 
setmana. Una quinzena de co-
lles van participar a la mostra 
que va recórrer el barri donant 
ambient i color als carrers da-
vant un bon nombre de perso-

nes de totes les edats. L’esforç 
es va veure novament recom-
pensat en aquesta gran mati-
nal que ja s’ha convertit en el 
plat estrella del programa.
Pel que fa als aspectes a mi-
llorar, Cano afirma que cal 
continuar provant propostes 
noves per a la tarda de diu-
menge. 
Després de celebrar la seva 
festa, l’Associació Cultural 
Camp del Rei ja es prepara 
per a la Festa Major de Vila-
nova del Camí. Estan orga-
nitzant una nova Xambalada 
pel dissabte 6 de setembre. 
Aquest cop volen convidar 
menys grups –tot i que arriba-
ran a una quinzena- per tal de 
facilitar que tothom es pugui 
lluir amb prou temps. Cal des-
tacar el canvi d’emplaçament, 
perquè aquest any la trobada 
de tabals es farà a l’Escola 
Joan Maragall en comptes del 
parc fluvial.

El Camp del Rei celebra l’èxit de la 
Jach’us i el trasllat de la Sardinada

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest cop som 30 persones, 
i ens dirigim amb cotxes cap al 
Balneari de Panticosa.
Comencem a caminar pel GR-
11, darrere de la Casa de Pie-
dra. Son les quatre de la tarda, 
anem guanyant alçada ràpida-
ment fins arribar al plà de Bo-
zuelo, passant per la bonica 
cascada del Pino. Superem la 
Cuesta del Fraile i arribem al 
Embalse de Bachimaña Bajo. 
Sobre el llom del embassa-
ment, hi ha el nou refugi de los 
ibones de Bachimaña , inaugu-
rat el 14 de juliol de 2012. Aquí 
és on pernoctarem la nit del 
dissabte, nit de lluna plena. A 
l’endemà després d’un bon es-
morzar, continuem per la marge 
dreta del ibons de Bachimaña. 
Baixem a la superfície del ibón 
de Bachimaña Alto, travessem 
el riu i seguim girant cap a l’oest 
en direcció als llacs Blaus. Con-
tinuem progressant pel fons de 
la vall, passem pel ibón Azul In-
ferior i arribem al ibón Azul Su-
perior on mengem una mica, tot 
contemplant els Pics dels Infier-
nos amb la seva espectacular 
marbrera. Aquí ens fiquem els 

grampons (alguns per primer 
cop) per poder arribar al Coll 
dels Infiernos. Un cop al coll, 
davant nostre, apareix el pic i 
estany de Tebarray. Ara toca 
flanquejar el ibón de Tebarrai, 
encara mig glaçat. Arribem al 
coll de Tebarrai i enfilem la ca-
rena fins assolir el cim de Te-
barrai de 2.916 m. d´alçada.
El dia és espectacular, i podem 
gaudir de les vistes cap tota 
la Vall de Tena, Anayet, Midi 
d´Ossau, Balaitus, Vignema-
le, Infiernos, Garmo Negro .... 
Tots contents pel repte assolit, 
ens toca desfer el camí fins els 
Baños de Panticosa. 
Agraïr aquesta bonica sortida 
als nostres vocals Jordi Bacar-
dit, Carles Méndez i Sílvia Ca-
ballero. La propera sortida serà 
el dia 27 de juliol a Andorra (Pic 
dels Agols), sortim a les 5:30 
del matí i tornem a les 20 h.
INSCRIPCIONS PER LES EX-
CURSIONS: Tots els dilluns i 
dijous de la setmana de l’excur-
sió, de 19 a 20:45 hores, a la 
seu social. Els socis poden fer 
la reserva telefònicament o per 
correu electrònic. cevcami@
hotmail.com i 93 803 43 88.

La Colla Excursionista 
al Pic de Tebarrai

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Espai Jove de Vilanova del 
Camí està preparant el curs 
2014-2015 amb noves propos-
tes per al jovent. L’espai, ubicat 
al Centre Cívic Barri de la Pau 
(carrer Verge del Cap 26) està 
destinat als joves del municipi. 
Els permet rebre assessora-
ment acadèmic, de viatges, 
feina… realitzar consultes, con-
nexió a Internet gratuïta i també 
esdevé un espai on poder dir la 
seva i exposar el que necessi-
ten.
Entre els serveis que ofereix hi 
ha una Sala d’Estudis per fer 
treballs individuals o en grup, 
tots els dimarts, dijous i diven-
dres de les 5 a les 7 de la tarda, 
i un Servei d’assessorament 
per als treballs escolars per 
alumnat d’ESO que es realitza-
rà els dijous, de 17 a 19h.

L’espai també acull el Servei 
d’Informació Juvenil gratuït on 
es pot demanar informació i as-
sessorament en diferents àm-
bits. Obre de dilluns a divendres 
de 4 a 7 de la tarda, però també 
es pot rebre atenció personal, 
per telèfon al  93 805 44 22 (ex-
tensió 127) i al correu: espaijo-
ve@vilanovadelcami.cat 
Un altre dels serveis és l’Espai 
Tic, una sala amb una desena 
d’ordinadors connectats i en 
xarxa, on és fer ús lliurement 
d’aquests equips per fer consul-
tes, treballs o altres documents 
i impressions o gravacions en 
USB. L’horari és els dijous i di-
vendres de 2/4 de 3 a 2/4 de 8 
de la tarda.
Per últim, cada divendres des 
de les 5 i fins a les 7 de la tarda 
hi ha un club obert per aprendre 
i jugar a Cartes màgic.

L’Espai Jove prepara el curs 
amb noves propostes
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MONTBUI / LA VEU

L’associació Som poble ha lliu-
rat uns 1600 quilos d’aliments a 
l’Ajuntament de Santa Margari-
da de Montbui fruit de la cam-
panya “La fam no fa vacances”. 
L’entrega es va fer dimecres 
passat, 9 de juliol, als locals 
parroquials de Sant Maure, 
on tots els aliments recaptats 
s’havien emmagatzemat provi-
sionalment. Ara es faran arribar 
al banc d’aliments del municipi 
i es destinaran a les famílies 
de Santa Margarida de Mont-
bui que més ho necessiten. En 
nom de Som poble, el president 
de l’associació, Manel Monti-
el, va fer l’acte de lliurament a 
la regidora de Serveis Socials, 
Aurora Fernández. 
Els aliments es van recollir els 
dies 27 i 28 de juny a Santa 
Margarida de Montbui gràcies 
a la implicació del comerç local 
que va facilitar fins a 27 punts 
de recollida a tot el municipi 
i a la gran resposta del veïnat 
que va col·laborar activament 
aportant productes bàsics i ali-
ment fresc. A més, algunes en-
titats van organitzar activitats 
per contribuir al recapte. Fins 
a finals d’aquest mes de juliol 
encara hi ha algunes accions 
previstes en aquesta línia de 
col·laboració. 
La campanya ha estat impulsa-
da pels quatre Bancs d’Aliments 
de Catalunya, amb l’objectiu de 
recaptar aliments de prioritat 

per garantir que les persones 
que ho necessitin rebin ajuda 
alimentària també durant l’estiu.
Des de Som poble han agraït 
les nombroses mostres solidà-
ries tant al comerç, com a la 
clientela, les entitats, les esco-
les... tot remarcant que “el gest 
d’aportar voluntàriament algun 
aliment contribueix a fer més 
humana i solidària la vida social 
a Santa Margarida de Montbui”.

Més de 1600 quilos de solidaritat per al 
banc d’aliments de Montbui

La quantitat d’aliments recollits 
fins al moment pesen uns 1.650 
kg., dels quals 300kg. són de 
menjar fresc –que es van re-
partir el mateix dia del recapte 
amb la col·laboració de Serveis 
Socials. A aquestes quantitats 
cal afegir un total 90 dotzenes 
d’ous (1.080 unitats). Cal re-
marcar que es continuaran re-
collint aliments durant tot el mes 
de juliol.

Membres de Som Poble amb la regidora de Serveis Socials Aurora Fernandez

Lídia Pujol en concert a la Tossa
MONTBUI / LA VEU

El proper dia 26 la cantant Lí-
dia Pujol actuarà a la Tossa de 
Montbui en un concert inclòs 
en la seva gira pels monestirs 
de Catalunya “Iter Luminis”, 
en què presenta el seu nou 
treball Mariam Matrem. El tre-
ball està format per cançons 

de trobadors i d’arrels espiri-
tuals.
El concert serà a les 9 del ves-
pre i el preu de les entrades és 
de 15 euros (12€ anticipada-
ment) i es poden adquirir de 
forma anticipada a Llegim... 
Llibreria i al Restaurant La 
Tossa.

MONTBUI / LA VEU

Diumenge va finalitzar la 
Setmana de la Joventut de 
Montbui, conjunt de propos-
tes culturals, lúdiques, es-
portives i festives adreçades 
al jovent del municipi.  Durant 
els darrers dies d’activitats 
es van dur a terme propostes 
participades com l’Acampa-
da Jove a La Tossa, la tarda 
d’aventura organitzada pel 
Club Esportiu “Els Bous de 
Montbui “ i també diferents 
campionats de futbol sorra i 
vòlei sorra a la piscina.
Divendres passat va arribar 
el torn de la millor música 
“techno i dance” amb el I 
Concurs de DJ’s i també es 
va celebrar el Campionat de 

Pòker, una de les propostes 
amb més acceptació i que va 
tenir com a vencedor a Javier 
Piqueras i el segon lloc per 
a Aitor Urbano. Tammateix 
es va celebrar  un acapte de 
Sang al CCC La Vinícola, a 
càrrec del Banc de Sang i 
Teixits. Dissabte a partir de 
les 10 de la nit es va celebrar 
a la Piscina d’Estiu la gran 
festa juvenil amb música i 
animació. Aquesta activitat 
va col·laborar amb la campa-
nya “La fam no fa vacances”.
I el diumenge 13 de de juliol 
va finalitzar la Setmana de la 
Joventut de Montbui amb la 
tradicional excursió a la plat-
ja de Salou.

Punt i final de la Setmana de la 
Joventut montbuienca

Els vencedors del campionat de pòquer
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MASQUEFA / LA VEU

Després de les primeres acti-
vitats –que van tenir lloc dis-
sabte i dimarts-, Masquefa ce-
lebra aquest cap de setmana 
el gruix d’actes de la Festa 
Major de Santa Magdalena, 
amb un programa per a tots 
els públics. Aquest 2014 la 
festa serà històrica i marcarà 
un punt d’inflexió. Després de 
molts anys de celebrar-se a 
la pista de l’Alzinar, el fet que 
l’entitat l’hagi reconvertida en 
unes instal·lacions de pàdel, 
i hagi comunicat la impossi-
bilitat de continuar acollint les 
activitats, ha fet que l’Ajun-
tament apostés per portar la 
Festa Major no pas a un altre 
recinte tancat, com podria ser 
La Fàbrica Rogelio Rojo, sinó 
a un espai obert, cèntric, i vin-
culat a les arrels, la història i 
la cultura masquefines: la pla-
ça de l’Estació i els jardins de 
la Torre dels Tena. Un indret 
emblemàtic que és de tots 
els masquefins i amb el qual 
mantenen un fort lligam senti-
mental. La Festa Major surt al 
carrer per obrir-se a tothom.
Amb aquest objectiu, l’Ajunta-
ment ha remodelat els jardins 
de la Torre dels Tena perquè, 
el conjunt històric que formen 
conjuntament amb la pla-
ça de l’Estació, pugui donar 
una millor resposta i cabuda 
tant a la Festa Major com a 
la resta d’esdeveniments que 
s’hi celebren al llarg de l’any 
i que avui són molt més mul-
titudinaris que temps enrere. 
Amb aquesta reforma, que 
ha mantingut l’essència i el 
simbolisme de l’indret, es vol 

que la plaça de l’Estació i els 
jardins continuïn sent el centre 
neuràlgic de l’activitat cultural i 
econòmica, un espai més fun-
cional que podrà acollir també 
més i noves activitats populars 
en condicions òptimes. A més, 
facilitarà que es pugui ampliar 
el mercat setmanal a l’aire lliu-
re, i, així, consolidar-lo.
La remodelació dels jardins de 
la Torre dels Tena s’inclou en 
un pla global de l’Ajuntament 
per reformar i dignificar també 
altres places, jardins i vies pú-
bliques i fer de Masquefa un 
municipi endreçat i agradable. 
El Consistori hi destina una 
petita part -170.000 euros- 
del romanent de tresoreria 
del qual disposa després de 

la gestió econòmica dels dar-
rers anys. El pla es pot posar 
en marxa ara que el Govern 
Central ha aixecat l’obligació 
als ajuntaments de destinar 
el romanent només a amor-
titzar crèdit anticipadament, i 
permet també fer inversions. 
Aquest pla per remodelar 
espais públics ha permès a 
l’Ajuntament contractar tem-
poralment 8 veïns que esta-
ven a l’atur, mitjançant plans 
d’ocupació finançats amb re-
cursos propis i una subvenció 
de la Diputació.

Cultura, història i tradicions, 
les protagonistes
Igual que el nou escenari, 
també la programació de la 

Masquefa porta la Festa Major al carrer

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Masquefa ha 
començat a ingressar els seus 
impostos –concretament les 
retencions de l’IRPF dels tre-
balladors i dels lloguers dels 
locals- a l’Agència Tributària 
de Catalunya (ATC) en lloc de 
l’Agència Tributària Espanyo-
la. Amb aquest gest, l’Ajunta-
ment masquefí –que és mem-
bre fundador de l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència- secunda la crida de 
l’AMI a exercir la sobirania fis-
cal i a dipositar els impostos a 
la Generalitat en comptes de 
pagar-los directament a l’Es-
tat.
El de Masquefa se suma a uns 
altres 62 Ajuntaments d’arreu 
de Catalunya que ja ingressen 
l’IRPF i l’IVA a l’agència tribu-
tària de la Generalitat com a 
mesura per a denunciar l’es-
poli fiscal que pateix Catalu-
nya i per contribuir a posar les 
bases d’una futura estructura 
d’estat, la hisenda pròpia ca-
talana. A més, unes altres 172 
administracions locals han 
aprovat mocions comprome-
tent-se a exercir aquest acte 
de sobirania fiscal. 
El fet d’ingressar els impostos 
a l’Agència Tributària de Cata-
lunya és un acte legal, ja que 
els Ajuntaments no deixen de 
complir amb les seves obliga-
cions tributàries. De fet, els 
impostos que els municipis di-
positen a l’ATC són finalment 
liquidats a l’Estat per part de 
la Generalitat
A més dels Ajuntaments, al-
tres institucions, empresaris i 
ciutadans també exerceixen 
aquest acte de sobirania fis-
cal.

Festa Major de Santa Magda-
lena –coorganitzada per l’Alzi-
nar i l’Ajuntament, i patrocina-
da pel Consistori- aposta com 
mai per la cultura popular, les 
tradicions i la història. Ho fa, 
per exemple, amb la cerca-
vila que recorrerà els carrers 
encapçalada per la Colla de 
Geganters i Grallers, la Colla 
de Ball de Bastons i els Pixa-
focs i Cagaspurnes, amb el 
doble correfoc dels diables, 
amb l’exposició de pòrtics de 
Festa Major, o amb l’exposició 
sobre els 250 anys de ball de 
bastons a Masquefa. 
També amb el sopar de ger-
manor, la mostra de cuina, 
l’ofici solemne de missa, el fa-
bulari, i la presència -per 67è 
any consecutiu!- dels Mont-
grins, que tornaran a ser els 
protagonistes de les sarda-
nes, la serenata, el sarau, la 
passada, el concert i el gran 
concert de Festa Major, i el 
ball de gala. Com a novetat, 
aquest any també podrem 
anar a plaça i gaudir d’una ex-
hibició castellera amb la colla 
Xicots de Vilafranca. 
Altres novetats destacades 
són el concurs de tapes Fes 
Tapa –en marxa des de dis-
sabte passat-, la Nit Jove -que 
torna després d’un parèntesi-, 
els jocs d’aigua ‘La xeringada’ 
o l’actuació del Mag Lari, per 
citar-ne algunes. En definitiva, 
una programació per a tots els 
gustos i totes les edats, que 
no oblida tampoc les activitats 
esportives.  
El programa d’actes complet 
el podeu consultar a www.
masquefa.cat.

L’Ajuntament de 
Masquefa exerceix 
la sobirania fiscal i 
passa a ingressar 
els impostos a 
l’Agència Tributària de 
Catalunya

La Llacuna 
commemora el 
Tricentenari

LA LLACUNA / LA VEU

Demà dissabte a la Llacuna 
tindrà lloc un acte commemo-
ratiu del Tricentenari. 
A les 7 de la tarda a la plaça 
Major es farà una batucada 
i una gran partida d’escacs 
vivents del Centre Moral 
d’Arenys de Munt que esce-
nificarà el conflicte entre els 
Borbons i els Àustries amb 
l’enfrontament de dues famí-
lies: una pagesa i l’altra mari-
nera.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Durant els primers dies de 
juliol, l’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola, a través del 
seu alcalde, Daniel Vendrell, 
ha signat diversos convenis 
de col·laboració i ha lliurat els 
premis a la participació a clubs 
esportius.
Les entitats amb les que s’ha 
signat els convenis de col-
laboració han estat les se-
güents:
- Agrupació Sardanista dels 
Hostalets de Pierola: Es tracta 
d’un suport per aquest any de 
1.875€ amb la finalitat d’orga-
nitzar la Festa de la Sardana 
i la col·laboració amb l’agru-
pació en la promoció i conser-
vació del ball de la sardana al 
municipi.

- Associació de veïns de Can 
Marcet: El conveni pretén aju-
dar al municipi a l’organització 
d’activitats culturals al veï-
natge. D’aquesta manera es 
dóna un suport econòmic de 
2.250€ per organitzar la Festa 

Major i altres activitats cultu-
rals durant l’any 2014.
D’altra banda, també s’han 
lliurat els premis a la participa-
ció esportiva a dos clubs es-
portius hostaletencs que van 
tenir una representació nom-

Signatura de convenis de col·laboració i entrega 
de premis esportius als Hostalets

brosa durant el Cros Popular, 
celebrat el passat 15 de fe-
brer. Les entitats guardonades 
són les següents:
- Secció Esportiva de Bàsquet 
del Casal Català: Se li ha fet 
entrega de material esportiu 
basat en pilotes oficials de 
bàsquet.
- Club Esportiu de Can Fo-
salba: Se li ha lliurat material 
esportiu amb els equipaments 
per al seu conjunt de futbol.
Amb la signatura d’aquests 
convenis i premis, l’Ajunta-
ment dels Hostalets exerceix 
el seu compromís amb el de-
senvolupament de les entitats 
associatives del municipi i la 
seva acció, ja sigui en l’àmbit 
cultural o esportiu.



“Si no canvia la situació econòmica a la Generalitat, 
no licitarem les obres previstes a Carme del PUOSC”
CARME/ JORDI PUIGGRÒS

Carme viu aquests dies la 
seva Festa Major, una fes-
ta molt participada i que els 
carmetans, com no podia ser 
d’una altra manera, se la fan 
molt seva. 
La festa, de fet, ja la vam co-
mençar el passat cap de set-
mana amb un concert d’un 
grup de gospel que s’ha fet al 
poble. A Carme tenim la sort 
que hi ha entitats i coŀlectius 
que són capaços d’organitzar 
moltes coses. Des que van fer-
se els tallers de la festa ja es va 
veient, això. I en el cas del gos-
pel ja hi ha unes 30 persones. 
El concert que van fer va estar 
molt bé, tothom va quedar molt 
satisfet, jo també, perquè veus 
que també ha ajudat a unir 
moltes persones i molt diver-
ses. Pel que fa a la resta de la 
Festa Major, segueix una certa 
continuïtat, tot i que aquest any 
és quan es veurà més la reta-
llada que hem hagut de fer. Ja 
no vindrà cap orquestra, sinó 
grups, i, pel que fa al concert, 
hem arribat a un acord amb la 
Banda de Música d’Igualada. 

Veig que aquest any el pro-
grama oficial té com a pro-
tagonista una campana. Per 
què?
Bé, a Carme tenim el Siscu, 
que és el campaner del poble. 
El campanar que hi ha a l’es-
glésia té quatre ulls, i només 
hi havia tres campanes. En 
faltava una, i ha aconseguit, 
després de molt insistir, que 
en tinguem una de nova. Jo 
ho desconeixia, però es veu 
que s’ha de beneir, i porta sort 
tocar-la. O sigui que, qui vul-
gui del poble, la podrà fer anar 
avui divendres, que és el dia, 
diguem-ne, més bellugadís. 
Tenim animació pels infants, 
el sopar popular, que fèiem 
una sardinada però aquest any 
serà una “sopar d’ous”, a base 
de truites diverses, bacallà es-
queixat... Després hi haurà uns 
monòlegs, i el concert jove. 
També tornen els Moixigan-
guers, a la plaça de Missa, 
aguantant el preu, cosa que 
els agraeixo molt... L’any pas-
sat no va haver-hi teatre, però 
aquesta vegada tornen els de 
“Set Betes”, gent del poble que 
ho fan molt bé. Això és èxit se-
gur.

De projectes en marxa ja en 
vam parlar recentment en 
una entrevista a La Veu, però 
poc del moment que viu el 

Jordi Sellarès, alcalde de Carme.

“Els que creiem en 
la independència, 
creiem en la lliber-
tat de les persones. 
M’estranyen, doncs, 
aquells alcaldes que 
es posen en contra 
del que vol la majoria 
d’aquest país, que és 
el dret a decidir”
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Entrevista amb l’alcalde de Carme, Jordi Sellarès

país. S’acosten mesos deci-
sius en relació al 9N. Com es 
veu i viu això, des d’un poble 
petit com Carme, i amb un al-
calde d’ERC?
Ho veig d’una forma molt posi-
tiva. Crec que ens en sortirem, 
i ho dic perquè m’he quedat 
sorprès. En un poble coneixes 
a tothom, i m’he trobat amb 
gent que no hagués dit mai 
que eren no només favorables 
al dret a decidir, sinó també per 
la independència. Costarà, sí, 
i molt. Potser no ens deixaran 
votar el 9N, però jo estic con-
vençut. A Carme la gent s’ha 
mobilitzat, ja tenim l’autocar 
pràcticament ple per la Diada... 
També hem aprovat una moció 
a l’Ajuntament, aquesta setma-
na, sobre la Bandera Negra. Ja 
hi han fet quatre o cinc consis-
toris de la comarca... Qui hagu-
és dit, fa només uns anys, que 
estaríem parlant ara d’aquesta 
manera? Abans ens haguessin 
mirat con si parléssim en xinès, 
i aquesta relació Catalunya-
Espanya havia de ser perpè-
tua. Jo no vull cap trencament 
dràstic, ans al contrari, però és 
que viurem millor tots plegats 
en una relació entre iguals.

Va dir en la darrera entrevis-
ta que no es tornaria a pre-
sentar. Encara pensa igual?
Jo vaig prendre aquesta deter-
minació quan vaig començar fa 
set anys, però entenc també 
que tot depèn de què passi el 
9N, de què passarà amb les 
municipals del 2015. S’estan 
bellugant coses, i aquest és 
un moment que m’agrada molt 
viure’l. Tocant de peus a terra, 
no es descarta fer una llista 
unitària, depenent de com va-
gin les coses, i si el poble ho 
demana. Cal esperar, i veure 
què diu el president Mas, i, en 

el meu cas, la gent d’Esquerra 
Republicana.

De cara al 9N, quin creu que 
ha de ser el paper dels alcal-
des. N’hi ha que no volen ce-
dir el cens ni ajudar en res.
Els que creiem en la indepen-

dència, creiem en la llibertat de 
les persones. A partir d’aquí, 
que cadascú faci el que vulgui. 
Aquest és un procés senzill. 
A Carme ningú no es tensio-
na, per això. Les coses s’han 
parlat. El paper de l’alcalde és 
respondre al que vol el poble. 
Una alcaldia et conforma, per-
què parles amb molta gent, 
més enllà de les teves idees. 
M’estranyen, doncs, aquells al-
caldes que es posen en contra 
del que vol la majoria d’aquest 
país, que és el dret a decidir.

Tot plegat, enmig d’una crisi 
que continua essent molt fo-
tuda a l’administració. 
Sí, molt. Tant que potser les 
obres que teníem previstes 
del Pla Únic d’Obres i Serveis 

de Catalunya, el PUOSC, les 
aturarem. El banc t’aprova la 
inversió, però els diners no hi 
són, i si et diuen que no cobra-
ràs fins d’aquí dos anys... No 
pots demanar més crèdits. Per 
fer les obres de l’Escorxador 
ja tenim un crèdit pont de la 
Diputació, i sense interessos, 
però l’Estat t’ho comptabilitza 
com un deute, i per tant, el que 
deu Carme creixerà... Obres 
que creiem que són impres-
cindibles, d’arreglar voreres, 
de fer rampes, asfaltat, clave-
gueres.. que pugen 195.000€, 
amb la subvenció aprovada, si 
no canvien les coses abans de 
final d’any, no les licitarem. Em 
sap greu dir-ho, molt, perquè 
són obres pactades amb mol-
ta gent. La crisi està fent molt 
mal a la Generalitat, però els 
diners de l’Estat no arriben. No 
estem parlant de cap luxe, són 
obres necessàries. No podem 
fer més que dedicar-nos al dia 
a dia. I poca cosa més.

Us van tancar l’únic banc 
que teníeu al poble.
Si, Catalunya Caixa. Estem 
fent passes per a que almenys 
hi hagi un caixer automàtic, 
però de moment no hi ha no-
vetats. De moment, per a la 
gent gran que està sola, si cal 
es paga un taxi per a que vagin 
a la Pobla, facin la gestió, i tor-
nin. Això són primeres necessi-
tats, allò que deia. I, si cal, es 
continuarà fent.

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 
campana amb la presència 
dels padrins i el Josep Teru-
el, president de l’Associació 
d’amics del campanar d’Es-
parreguera i president de la 
Confraria de campaners de 
Catalunya.
Després de la benedicció 
de la nova campana totes 
les persones que ho de-
sitgin podran complir amb 
la tradició de fer-la sonar 
coma  toc de benvinguda.
- a les 10 del vespre, al car-
rer Verge del Carme
Sopar Popular amb acom-

panyament final de l’Albert 
Gamez, 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 
(categoria benjamí).
- a les 8 del vespre a la pista 
vella
Concert amb la Banda de 
Música d’Igualada.
- a les 12 de la nit, a la pista 
vella
Ball de nit amb el grup Li-
berty.
- a la 1 de la matinada al car-
rer 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 Moixi-
ganguers d’Igualada i els 
Salats de Súria.
- a les 6 de la tarda al 
camp de futbol
Futbol. Partit entre el CE 
Carme i el CF La Pobla de 
Claramunt.
- a les 8 del vespre a la 
pista vela
Ball de vetlla amb el grup 
Crystal.

Actes festius per aquest cap de setmana
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CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana s’ha entre-
gat uns diplomes als alumnes 
que, de manera totalment vo-
luntària durant tot el curs han 
fet classes. D’una banda, cinc 
estudiants de segon de Batxi-
llerat de l’IES Molí de la Vila 
han participat en el Taller d’Es-
tudi que s’ha fet amb els alum-
nes dels tres cicles de l’Escola 
Marquès de la Pobla.
Per la seva banda, les dues 
nois de quart d’ESO de l’Es-
cola Mare del Diví Pastor, han 
fet classes en el Taller d’Estudi 
Assistit del seu mateix centre.
L’entrega dels diplomes de 
reconeixement es va fer da-
vant l’Alcalde de Capellades, 
Marcel·lí Martorell i l’inspec-
tor d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, Albert 
Ramírez. Els dos van coincidir 
a valorar molt positivament la 
tasca altruista d’aquests alum-
nes que finalment seran re-

coneguts amb un abonament 
gratuït per a la temporada de 
bany d’estiu a la Piscina Blava 
de Capellades.
Aprofitant la presència de l’Al-
calde, l’inspector i les direc-
tores dels tres centres edu-
catius de la vila, també es va 
fer voler fer un reconeixement 
als alumnes i professors de 

L’Ajuntament de Capellades lliura diplomes a 
alumnes altruistes

l’Institut Molí de la Vila que du-
rant el curs 2012-13 van rea-
litzar un curt metratge des de 
l’Aula Oberta, anomenat “360 
graus”, que ha estat premiat 
pel CAC amb el segon premi 
que otorga aquest organisme 
a projectes realitzats des dels 
centres educatius de Catalu-
nya.

CAPELLADES / LA VEU

El patró dels conductors ha 
tingut en els vehicles als grans 
protagonistes de la celebració 
de la Festa de Sant Cristòfol a 
Capellades. 
Després de la benedicció al 
matí dels vehicles davant l’es-
glésia de Santa Maria, amb 
l’acompanyament de la Banda 
de l’Escola de Música de Ca-
pellades, hi hagué a la Plaça 

Catalunya una exposició amb 
els vehicles clàssics de la 4a. 
Mostra de vehicles clàssics i 
amb motor.
A la tarda, es va fer la bene-
dicció de vehicle pesats i lleu-
gers, a la cruïlla del Passeig i 
el carrer Sant Joan.
Finalment, a la nit, l’activitat es 
va centrar a la Piscina Blava 
amb el Gran Ball de l’Orques-
tra Montecarlo.

Capellades celebra un any més 
la Festa de Sant Cristòfol

CAPELLADES / LA VEU

Aquests dies s’està procedint 
a arreglar l’entrada al Camp 
d’Esports Municipal, una de 
les parts del projecte de refor-

ma que estava pendent d’exe-
cució.
Finalment, ha estat Juan Co-
nejo, amb un pressupost de 
10.227 euros, qui ha estat 

Obres a l’entrada del camp de futbol

ANOIA SUD / LA VEU

Aquest mes de juliol s’ha sig-
nat el conveni de col·laboració 
del projecte “Portes Obertes” 
entre els municipis d’Hostalets 
de Pierola, Collbató i El Bruc, 
mostra de col·laboració entre 
municipis veïns en la manco-
munitat de serveis comuns, en 
aquest cas per donar suport a 
infants i joves dels tres muni-
cipis.
L’objectiu d’aquest projecte 
és oferir als adolescents, que 
en un moment donat passen 
per un període de dificultats 
socials o d’aprenentatge, un 
suport educatiu que els ajudi 
a millorar la seva integració 
escolar i social, els nivells 
d’aprenentatge i l’adquisició 
d’actituds, valors i normes 
socialment establertes. Així 
doncs, es treballa per enfortir 
aspectes que no són essen-
cialment acadèmics però que 
sí influeixen en el rendiment 
escolar i, per suposat, en el 
creixement personal de cada 
individu. 
L’organització d’activitats que 
estructuren el projecte Portes 
Obertes, en el que hi parti-
cipen joves dels tres munici-

pis, es divideix en dos grans 
blocs. En un d’aquest blocs 
podem encabir totes aque-
lles activitats, on els alumnes 
de secundària reben l’aten-
ció especialitzada de suport 
a l’escolarització i la incorpo-
ració de  factors de protecció 
que els ajudin en l’àmbit de 
l’afectivitat, la resolució de 
conflictes, el treball d’hàbits, 
la disciplina i habilitats socials, 
entre d’altres. En l’altre bloc, 
hi tenen cabuda les accions 
complementàries, com poden 
ser equinoteràpia, mòdul de 

Es signa el conveni del projecte educatiu “Portes 
Obertes” entre Collbató, el Bruc i els Hostalets

coaching, hàbits saludables, 
expressió artística, etc.
Els grups es divideixen ate-
nent les necessitats educati-
ves i no sobrepassant la ràtio 
de 7-8 usuaris per educador, 
doncs es considera que un 
nombre major d’assistents po-
dria afectar negativament en 
la qualitat de l’activitat, la qual 
requereix en alguns moments 
una atenció més individualit-
zada i una sèrie de tècniques 
i estratègies encarades a aug-
mentar la motivació i atenció 
de l’alumnat.

l’encarregat de dur aquesta 
obra que té com a principal 
objectiu acondicionar l’entrada 
al Camp Municipal d’Esports.

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

La secció local d’ERC de 
Sant Martí de Tous ha orga-
nitzat, per aquest diumenge 
dia 20 de juliol, una arros-
sada popular amb el diputat 
d’ERC al Congrés Joan Tar-
dà.
A partir de les 13h, a la plaça 
de l’ajuntament (carrer Car-
retera), es servirà l’arrossa-
da popular.
A la sobretaula hi haurà els 
parlaments del diputat Joan 
Tardà i de l’alcalde de Tous 
David Alquézar. Tardà parla-
rà del moment polític que es-
tem vivint, amb una atenció 
especial al proper curs polític 
que iniciarem amb l’Onze de 
setembre i la mobilització po-
pular cap el 9N.
Al seu torn Alquézar farà una 

retrospectiva de l’evolució 
del municipi des de que va 
arribar a l’alcaldia del munici-
pi, i també de quin ha de ser 
el futur del municipi.

Aquest diumenge, arrossada 
popular amb Joan Tarda
a Sant Martí de Tous

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

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

 Joguines El Faro Magatzem ANGELINA

Promoció vàlida de l’1 al 31 de juiol

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



35
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
18 de juliol de 2014Comarca

Anoia Sud/Alta Anoia  

CALAF / LA VEU

El restaurant de Calaf, La Cui-
na del Mercat, que gaudeix 
des de la setmana passada 
del distintiu de Restaurant 
de la Ruta 1714, per la seva 
aposta decidida i de qualitat 
en l’oferta de cuina històrica 
del 1714,  ha estat convidat a 
presentar un plat en l’acte ar-
rencada de la cuina del 1714 a 
Catalunya, que està impulsant 
del Departament de Cultura a 
través de l’Agencia Catalana 
del Patrimoni Cultural, amb el 
Suport de l’Agència Catalana 
de Turisme.
L’acte que es va realitzar a 
Barcelona el passat dijous va 
comptar amb la presència del 
Conseller de Cultura Ferran 
Mascarell i el Comissari del 
Tricentenari Miquel Calzada i 
hi van participar catorze res-
taurants d’arreu de Catalunya 
que impulsen la cuina vincula-
da al 1714. 
Durant la presentació, el con-
seller Mascarell va declarar 
que la iniciativa “Cuina 1714 
marida precisament atributs 
de patrimoni material amb atri-
buts de patrimoni immaterial 
que suposa la cuina i la gas-
tronomia” els quals són bàsics 
“per conèixer el nostre passat 
i també el nostre present i la 
nostra essència com a terri-

tori. El conseller Mascarell va 
afegir que “recuperar la cuina 
també és una forma de recu-
perar la memòria col·lectiva 
i per aquesta són essencials 
quatre conceptes: la identitat, 
la creativitat, la prosperitat i el 
sentiment de comunitat”. 
El plat que va presentar La 
Cuina del Mercat es la Car-
bassa a la Morisca i és un dels 
vint plats seleccionats i adap-
tats per la doctora  Maria Àn-
gels Pérez Sàmper, catedrà-
tica d’Història Moderna de la 
Universitat de Barcelona, que 
actualment ofereix aquest res-
taurant de Calaf en el menú 
degustació de la Ruta 1714. 
Aquest plat que combina els 

sabors mediterranis, les es-
pècies, la carn de xai i l’ou, 
és un plat que sorprèn a qui 
el tasta pel que fa a textures, 
sensacions i aromes. Val a dir 
que va gaudir d’unes magnífi-
ques valoracions pels gastrò-
noms i periodistes presents en 
aquest acte de presentació de 
la Cuina del 1714.
L’aposta de La Cuina del Mer-
cat és ferma i decidida partici-
pant, des de fa temps, en di-
ferents projectes de recreació 
històrica del 1714 impulsats 
per Cat Patrimoni, empresa 
que treballa en l’organització 
i producció d’actes vinculats a 
la commemoració del Tricen-
tenari 1714-2014. 

El restaurant calafí La cuina del Mercat presenta 
un plat del 1714

PIERA / LA VEU

Diumenge dia 13 de Juliol es 
va celebrar a l’Espai d’Enti-
tats de Piera la III Assemblea 
del moviment “Ara és demà”. 
Aquest espai de debat i pro-
posta es consolida on una 
trentena de persones presents 
provinents de diferents àmbits 
com entitats, plataformes ciu-
tadanes; sindicats, polítics de 
diferents sensibilitats ideolò-
giques, i persones a títol per-
sonal sense cap vinculació or-
ganitzativa, varen estar fent el 
seguiment de la II Assemblea 
del maig, i debatent i aportant 
noves línies de debat per pro-
peres assemblees.
D’inici, per treballar contra els 
rumors, es va fer una posada 
en comú, exposant la troba-

da amb els serveis socials de 
l’ajuntament de Piera.
Es va explicar quin és el circuit 
administratiu que es segueix 
quan qualsevol persona fa ús 
dels Serveis Socials
Tot seguit, després d’una dis-
cussió per grups i un interes-
sant debat col·lectiu, es va 
abordar com organitzar la par-
ticipació ciutadana per tal que 
es faci retiment de comptes i 
fiscalitzar l’acció de l’equip de 
govern, es va fer el resum del 
debat i es van obrir noves líni-
es de treball.
Ara és demà es va autoconvo-
car de nou pel dia 28 de se-
tembre on es seguirà recollint 
més temes per a la seva diag-
nosi i com articular les alterna-
tives proposades.

Nova assemblea d’Ara és demà 
a Piera

PIERA / LA VEU

Avui divendres a les 10 del 
vespre a la plaça del Peix 
tindrà lloc el tercer concert 
del cicle “A l’estiu, música en 
viu”  (MEV 2014), amb Limnos 
Quartet, un quartet de saxos 
integrat per: Núria Brull (saxo 
baríton), Fàtima Hidalgo (saxo 
soprano), Elena León (saxo 
tenor) i Esther Sabaté (saxo 
alt).

Avui, concert de Limnos Quartet

PIERA / LA VEU

Divendres 18 de juliol
- 21.15h Inici de Festa Major
- 21.30h El grup de Teatre de 
Ca n’Aguilera posarà en es-
cena l’obra, El método Grön-
holm, original de Jordi Gal-
cerán
Preu soci: 4 € / Preu no socis: 
6 € / Entrada gratuïta fins als 
12 anys
Sorteig d’una fantàstica pane-
ra a la mitja part de l’obra de 
teatre

Dissabte 19 de juliol
- 9.30h Xocolatada popular al 
bar El Jardí
- 10.30h Cercavila amb El 
Amassats d’Hostalets
- 12h Gimcana lectora per 
als més petits i III Concurs de 
domino (si en teniu, baixeu el 
vostre domino)
Per finalitzar remullada amb 
jocs d’aigua)
- 18.30h Baixada popular d’an-
dròmines infantil 2014 (carrer 
Major-Pujada de Cal Jeroni; 
inscripcions a les 18 h)
- 21.30h Sopar popular al “Jar-
dí”
- 23h Orquestra i Ball de Festa 
Major amb el trio Doble Cara i 
tradicional ball del fanalet

Exposició de Pintures d’Anto-
nio Vaquero: de 10 a 14h i de 
16 a 20h al Dispensari

Diumenge 20 de juliol
- 10h Missa Solemne i Bene-
dicció de vehicles
de 10 a 14h X Trobada d’inter-
canvi de plaques de cava
- 12h Exhibició Agility per part 
de la residència canina Font-
Galí
- de 18 a 20h Torneig de Fut-
bol
- 21h Fi de Festa amb coca i 
cava

Ca n’Aguilera viurà aquest cap 
de setmana la seva Festa Major

PIERA / LA VEU

El dissabte 19 de juliol és pre-
vista una donació de sang es-
pecial d’estiu organitzada pel 
Banc de Sang i Teixits. Les 
persones interessades a col-
laborar en aquest acapte han 
d’anar a l’Espai d’Entitats, de 
10 a 14 h.
Des de la regidoria de Salut, 
s’anima a tots els donants pie-
rencs de la rodalia i persones 
que vulguin aportar el seu gra-
net de sorra, que facin aquest 
gest voluntari i solidari, ja que 
cada dia es necessiten més de 
1.000 donacions per a garantir 
que tothom tingui sang quan 

en necessita. La sang recolli-
da s’utilitza principalment per 
a intervencions quirúrgiques, 
tractaments oncològics, tras-
plantaments i en cas d’acci-
dents greus.
Qualsevol persona major de 

Demà dissabte, acapte de sang a Piera

18 anys, més de 15 quilos i en 
bon estat de salut pot donar 
sang i per fer-ho no cal estar 
en dejú. Per a qualsevol dubte 
o informació complementària, 
podeu trucar al 061 del CatSa-
lut Respon.
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Divendres passat va tenir lloc 
el darrer acte abans de l’estiu 
del cicle de conferències del 
Mil·lenari de Calaf. En aquesta 
ocasió va ser el Dr. Francesc 
Rodríguez Bernal, medievalis-
ta de la Universitat de Lleida, 
qui va encarregar-se de des-
granar detalladament la rela-
ció de la família Cardona amb 
el castell calafí. 
La recerca documental i l’estu-
di de l’arxiu dels Cardona per 
part del professor han permès 
establir una cronologia, que es 
remunta a l’any 998, quan els 
comtes de Barcelona venen 
als Cardona unes propietats 
on s’inclou el futur terme del 
castell de Calaf. Posterior-
ment arriba el document on 
s’esmenta per primera vega-
da el topònim de Calaf i que 
data del 1015, quan la seu de 
Vic dóna aquestes terres a 
Guillem de Mediona. Aquest 
personatge esdevingué cast-
là dels Cardona l’any 1030 i 
morí el 1033. Fou precisament 
aquest any quan se celebrà 

un judici per dirimir de qui 
eren aquestes terres, litigi que 
guanyaren els Cardona. L’any 
1038 se celebrà un segon ju-
dici i, encara que els Cardona 
demostraren amb “testimonis” 
que la propietat era seva, al 
final hi acabaren renunciant 
a canvi de la seva explotació 
senyorial.
Com sempre, l’acte s’acomia-
dà amb el lliurament del record 

El Dr. Rodríguez Bernal desvetlla la relació del 
llinatge dels Cardona i el castell de Calaf, dins 
del cicle del Mil·lenari

del Mil·lenari al conferenciant 
per part de l’alcaldessa, Maria 
Antònia Trullàs, i amb una pe-
tita degustació de productes 
artesans —aquesta vegada 
de “Formatges de Veciana”. 
La propera conferència se 
celebrarà el divendres 29 
d’agost, a càrrec de Mn. Josep 
M. Masnou, i parlarà sobre el 
priorat de Sant Jaume de Ca-
laf.

CALAF / LA VEU

Aquest cap de setmana la co-
missió de Sant Cristòfol, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment, va organitzar una nova 
edició d’aquesta festa, que va 
comptar amb notable partici-
pació en tots els actes. Dis-
sabte a la tarda van ser nom-
brosos els vehicles que van fer 
els tradicionals “tres tombs” de 

benedicció. Com sempre, els 
conductors eren obsequiats 
amb un petit record així com 
amb números per al sorteig de 
l’endemà diumenge. Diumen-
ge a la tarda, el ball al passeig 
de Santa Calamanda va ser 
d’allò més animat, ja que a 
més el bon temps va acompa-
nyar la vetllada. 

Calaf es va sumar a la tradicional 
festa de Sant Cristòfol

CALAF / LA VEU

Divendres passat l’alcaldessa 
de Calaf, Maria Antònia Trullàs, 
va rebre de mans del diputat 
d’Infraestructures, Urbanisme 
i Habitatge de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells, el 
projecte de construcció d’una 
nova rotonda a la N-141b al 
seu pas per Calaf.
Aquest projecte correspon a la 
segona fase de millores a la via 
—propietat de la Diputació de 
Barcelona— amb les quals es 
pretén millorar les condicions 
de la carretera i la seguretat 
per als vianants al seu pas pel 
nucli urbà, i que es va iniciar 
el passat 2013 amb un seguit 
de millores en aquesta via en 
el tram de l’estació i fins al 
barri de la Pineda i el polígon 
industrial. En aquest sentit cal 
destacar la bona entesa entre 
ambdues administracions que 
faran possible aquestes millo-
res mentre no es materialitzi la 
ronda sud i s’hi pugui desviar 
el trànsit pesant amb origen o 
destí al polígon industrial. Amb 
aquesta obra es pretén donar 
compliment a l’objectiu de pa-
cificar el trànsit d’aquesta via 
i millorar els accessos de via-
nants establint itineraris segurs 
en aquesta zona especialment 
complexa per la confluència 

entre el trànsit rodat, els usu-
aris de l’estació de tren i dels 
autobusos.
La rotonda es construirà en 
el tram de la N-141b conegut 
com a Avinguda Josep Miró, a 
l’alçada de l’estació de RENFE 
i del Passeig de Santa Cala-
manda, una de les principals 
vies d’accés al centre del mu-
nicipi.
 
Passos per a vianants
Es construiran passos depri-
mits per als vianants i la roton-
da serà de tipus remuntable, 
és a dir, podrà ser trepitjada 
pels vehicles de gran tonatge i 
agrícoles. També es col·locarà 
nova senyalització vertical i 
horitzontal i se solucionarà 
el problema d’acumulacions 

d’aigües. A més l’obra inclou 
l’aixecament i reparació, en tot 
l’àmbit, de les xarxes públiques 
de clavegueram i enllumenat. 
L’actuació també inclourà la 
construcció d’un pas elevat 
de vianants, just al davant de 
Constructora Calaf, per ajudar 
a garantir l’accés al barri de la 
Pineda per la vorera.
El projecte té un cost estimat 
de 183.695 euros IVA inclòs, 
que es finançaran conjunta-
ment entre la Diputació de Bar-
celona i l’Ajuntament del muni-
cipi, té un període d’execució 
de tres mesos i es preveu que 
les obres s’iniciïn a la tardor. 
Mentre durin els treballs, és 
previst desviar provisionalment 
el transit pesant per vies alter-
natives.

Calaf tindrà una nova rotonda a la N-141b, 
davant de l’estació de tren

CALAF / LA VEU

Des d’aquest dijous, tothom 
qui ho desitgi podrà participar 
de la campanya del Carretó 
Solidari que es porta a terme 
al municipi des de fa un temps, 
i que té com a objectiu aprovi-
sionar el Banc d’Aliments de 
Calaf.
A través d’aquesta campanya, 
que se suma al lema “La fam 
no fa vacances”, es col·loquen 
carretons de la compra en un 
lloc visible dels diversos su-
permercats del poble, de ma-
nera que els clients puguin 
dipositar-hi còmodament els 
productes que desitgin fer ar-
ribar al Banc d’Aliments. 
D’aquesta manera es posa 

a l’abast de tothom la col-
laboració en aquest projecte, 
per fer arribar a les persones 
que més ho necessiten els ali-
ments de primera necessitat, 
als quals massa sovint no po-
den accedir. 
La campanya l’impulsen 
l’Ajuntament de Calaf i Càri-
tas Calaf, amb el suport del 
Supermercat Casa Florentina, 
Supermercat Prat - Suma, Su-
permercat Condis-Carnisseria 
Adoració i Supermercat Su-
per-T. És en aquests quatre 
establiments on s’instal·laran 
els carretons destinats a la 
recollida solidària, a més de 
l’Oficina de Turisme de la pla-
ça dels Arbres, on també es 
podran portar els aliments.

Nova edició de la campanya del 
“Carretó solidari” per col·laborar 
amb el Banc d’Aliments

CALAF / LA VEU

El proper dissabte, 26 de juli-
ol es durà a terme la festa del 
Nucli Antic de Calaf. Els actes 
s’iniciaran a les 6 de la tarda 
a la Plaça Gran amb jocs i xo-
colatada per a tothom. A les 
9 del vespre, al mateix espai 
tindrà lloc el sopar popular 
que aquest any serà a base 
de pa amb tomàquet i botifar-
ra, amanides i begudes i tindrà 
un cost de 6 € per persona. 

Els tiquets es poden comprar 
a Cal Fitó, el bar El Kau, Cal 
Xandri i cal Gatells fins dilluns 
21 de juliol.
Després del ball la festa con-
tinuarà amb ball i música en 
directe amb Raül i posarà el 
punt i final a la festa una dis-
comòbil.
La festa està organitzada per 
l’Associació de Veïns del Casc 
Antic amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Calaf.

Xocolatada, sopar i ball per la 
Festa del Nucli Antic
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Diumenge 6 de juliol va tenir 
lloc al Moli de la Roda  (TM de 
Veciana) la cloenda de les co-
lònies que AACIC (Associació 
de Cardiopaties congènites)  i  
Equinoteràpia  Cal Graells or-
ganitzen per a nens amb car-
diopaties.
Enguany han estat 28 els 
nens, nenes, nois i noies, de 5 
a 19 anys, que han pogut gau-
dir dels 10 dies que han durat 
les colònies. Uns dies plens 
d’activitats, sempre pensades 
específicament per a ells, tant 
en el cap físic com emocional 
i psicològic.
Els assistents a aquestes 
colònies tots pateixen, o la 
majoria, patologies cardía-
ques congènites, algunes d’ 
elles greus. L’objectiu és que 
aquests nens, nenes i/o joves 
puguin gaudir d’una estada a 
l’aire lliure plena d’activitats i 
sobretot en contacte amb els 
cavalls, que son un dels princi-
pals agents de treball d’aque-
tes colònies juntament amb 
els assistents.
Esperit de superació l’eix que 
s’ha treballat enguany
Cada any es busca un eix 
d’animació, enguany  ha es-
tat l’esperit de superació, par-
tint del Jippi, un cavall recollit 
per l’hípica, que havia estat 
maltractat. Amb ell un altres 
els nens i joves han treballat 
i treballen cada any. Enguany 
a estat una feina intensa per  
preparar-lo per a participar en 
un raid. El raid és una discipli-
na de resistència i necessita 
un bon entrenament  i unes ru-
tines molt concretes  i estrictes 
tant per als genets com per als 
cavalls, és per tant una tasca 
de superació constant,  aquest 
esperit és el que se’ls ha vol-
gut transmetre.
L’experiència ha estat molt 

positiva, fins i tot el segon dia 
de colònies, un grup dels nois 
i noies més grans van poder 
viure un raid en directe. Junt 
amb l’equip de raid de Cal 
Graells es van desplaçar a Po-
linyà on en va tenir lloc un dels  
tradicionals en aquest món.
L’últim dia, diumenge, es va 
organitzar una trobada entre 
pares, família, fills i monitors. 
Amb l’excusa de venir a reco-
llir la mainada, tothom va por-
tar algun/s plat/s i entre tots 
es va organitzar un dinar de 
germanor, que cal dir que va 
ser fantàstic, tant per la qua-
litat com per la quantitat i això 
és extensible al menjar i a la 
relació. Van ser les últimes ho-
res de les colònies 2014 com-
partides entre tots, alguns del 
quals no es tornaran a veure 
fins d’aquí un any. Això va  
provocar moments d’emoció, 
de tristesa i, fins i tot, de llàgri-
mes. Però és aquí on es veu el 
resultat de la feina feta durant 
aquest 10 dies.
Enguany han estat més de 
12 els monitors que han tin-
gut cura del grup entre ells un 
psicopedagog, una psicòloga, 
una infermera, fisioterapeu-
tes, monitors especialitzats 

Dinar de germanor en les Colònies de Cal 
Graells per a nens amb cardiopaties congènites

en equinoteràpia, educadors 
socials, monitors de lleure i 
voluntaris. En el projecte hi ha 
moltes més persones involu-
crades, tant a l’hora d’organit-
zar com a l’hora de preparar 
les diferents activitats o a l’ho-
ra de fer l’avaluació final.
Des de fa quatre anys l’Asso-
ciació d’Equinoteràpia de Cal 
Graells organitza conjunta-
ment amb AACIC (Associació 
de Cardiopaties congènites), 
aquestes colònies on un dels 
principals objectius és que els 
nens-es, nois-ies afectats per 
cardiopaties puguin dur a ter-
me una activitat a l’aire lliure, 
on puguin fer esport, gaudir 
en companyia d’altres nens 
o joves de jocs, piscina, can-
çons, ... i sobretot de l’activi-
tat estrella, el contacte amb 
els cavalls, que són l’eina per 
que els nens puguin compartir, 
puguin materialitzar les seves 
ganes, les seves frustracions, 
les seves lluites. El cavall es 
converteix en una eina, però 
sobretot en una company, en 
un amic al que li pots trans-
metre emocions i ell, al mateix 
temps, també te les transmet i 
t’ensenya i ajuda a autosupe-
rar-te. Fins l’any que be nois!!

VECIANA / LA VEU

El passat diumenge dia 6 de 
juliol el bisbe de Vic, monse-
nyor Romà Casanova, va es-
tar al nucli vecianenc de Sant 
Pere del Vim en motiu de la 
seva visita pastoral a l’arxi-
prestat i confirmació del jove 
Josep Maria Planell.
Aprofitant l’estada el bisbe va 
poder contemplar l’estat actual 
de l’església romànica de Sant 
Pere després de la restaura-

ció que es va realitzar l’any 
2011 amb la col·laboració del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, el 
Bisbat de Vic, la parròquia de 
Sant Pere i l’Ajuntament de 
Veciana. A la sortida del tem-
ple també va visitar la plaça 
dedicada a mossèn Esteve 
Prat, rector de Sant Pere del 
Vim durant trenta anys, inau-
gurada l’any 2012. 

El bisbe de Vic va visitar el nucli 
de Sant Pere del Vim

VECIANA / LA VEU

En un municipi com el de Ve-
ciana, amb una població força 
reduïda, l’arribada d’infants és 
sempre motiu d’alegria  com-
partida. És per això que des 
de l’Ajuntament es vol donar 
la més sentida benvinguda als 
recents nascuts que s’empa-
dronen al municipi.
Així, el passat diumenge 13 
de juliol, es va donar la ben-

vinguda a la vecianenca Maria 
Mata Trull, que va néixer el 25 
de maig i viu, juntament amb 
els seus pares Daniel i Marta 
i la seva germana Jana, a Cal 
Seneca de La Rubiola.
La trobada va servir per pale-
sar a la família l’entusiasme i 
força que transmet al consis-
tori l’arribada d’infants al mu-
nicipi.

L’Ajuntament dóna la benvinguda 
a la vecianenca Maria Mata

CALAF / LA VEU

Aquest dissabte, el carrer 
de la Sort de Calaf estarà de 
festa. Els veïns i veïnes han 
organitzat una nova edició 
d’aquesta celebració estiuen-
ca que comptarà amb actes 
per a tots els públics.
Durant la jornada es podrà 

participar d’una xocolatada i 
d’un rocòdrom inflable, i a 2/4 
de 6 de la tarda Patrícia ens 
proposarà descobrir els miste-
ris dels superherois.
La festa l’organitzen els veïns 
del carrer de la Sort amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i 
de l’empresa Braysa.

Dissabte, festa al carrer de la 
Sort

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Laura Orgué, victòria i rècord a la Copa del Món 
de Val d’Isère, als Alps francesos
MUNTANYA / REDACCIÓ

L’atleta igualadina resident a 
Andorra del Salomon Santive-
ri Outdoor Team Laura Orgué 
s’ha adjudicat el Quilòmetre 
Vertical de la Copa del Món de 
Val d’Isere.
Orgué ha signat la victòria amb 
rècord inclòs: 40’52’’, dos mi-
nuts menys que l’anterior plus-
marca en mans de la italiana 
Antonella Confortola des de 
2002. 
L’atleta de casa nostra segueix 
en ratxa. La flamant campiona 
del món de Quilòmetre Vertical 
després de la victòria acon-
seguida fa dues setmanes a 
Chamonix, s’ha proclamat ven-
cedora del Quilòmetre Vertical 
de la Copa del Món disputat a 
Val d’Isere. Una victòria que la 
confirma com a clara candida-
ta al títol final a aquesta tem-
porada. 
Laura, que va debutar a la 
Copa del Món de Quilòmetre 
Vertical el passat mes de maig 
amb un segon lloc a la prova 
celebrada a Transvulcania, 
s’ha proclamat vencedora a 
Val d’Isere i ho ha fet batent 
el rècord de la prova, amb un 
crono de 40’52’’, dos minuts 
menys que l’anterior plusmar-
ca que estava en possessió 
des de 2002 de l’atleta italiana 
Antonella Confortola (42’48’’). 
Laura ha ‘volat’ pel recorregut 

21 quilòmetres entre cims com 
el Puigmal, el Pic del Segre o 
Noufonts. 

Laura Orgué, després de guanyar l’Olla de Núria, diumenge passat.
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L’Igualada HC presenta la nova equipació per 
a la propera temporada i tanca el retorn de Dani López
HOQUEI / REDACCIÓ

L’IHC i la marca igualadina, 
Tuga, han presentat les noves 
samarretes, per a la propera 
temporada. El disseny trenca-
dor, modificant una mica l’ar-
lequinat habitual, pretén ser 
un model original i vistós, per 
afrontar el repte de la tempora-
da 2014-2015.
L’acord entre ambdues parts, 
s’ha fet oficial, a les oficines del 
club igualadí, i els unirà durant 
aquesta temporada. 
El president de l’entitat, Manel 
Burón; el capità, Ton Baliu; els 
jugadors, Elagi Deitg i Joan 
Muntane; i els representants 
de Tuga, Illan Botines i Frede-
ric Insenser; han sigut els res-
ponsables de fer oficial aquest 
compromís.
D’altra banda, el jugador igua-

ladí, Dani López, de 29 anys és 
la nova incorporació de l’Igua-
lada Hoquei Club per a la pro-
pera temporada. López arriba 
a l’Igualada després de jugar a 
Vilafranca, Lleida, Calafell i Vi-
lanova. L’igualadí ja havia mili-
tat al primer equip de l’entitat la 
temporada 2006-2007. 

L’acord entre ambdues parts, 
s’ha fet oficial, a les oficines del 
club, i els unirà durant aquesta 
temporada.  

Equip tancat
Amb la incorporació de Dani 
López, l’equip queda tancat 
per a la propera temporada. 

En total, són 7 jugadors de 
pista i 2 porters. La plaça que 
queda lliure serà ocupada pels 
jugadors sub23, Edgar Peralta 
i Albert Querol, o pels jugadors 
juniors i juvenils de l’entitat. 
La relació de dorsals, per a la 
propera temporada, serà la se-
güent: 

1- Elagi Deitg (p) 
4- Joan Muntané 
5- Jaume Molas 
7- Sergi Pla 
8- Ton Baliu (c) 
9- Nil Garreta 
18- Dani López 
24- Jassel Oller 
10- Àlex Ferrer. 

A l’esquerra, presentació de la nova equipació. A la dreta, Manel Burón i Francesc Monclús amb el nou jugador Dani López.

de gairebé tres quilòmetres de 
longitud i 1.000 metres de des-
nivell amb límit de pendent que 
arribava fins al 63 per cent. 
En categoria masculina la vic-
tòria ha estat per a Marco Mo-
letto, amb un temps de 36’50’’, 
dos minuts més que el crono 
rècord de Marco de Gasperi, 
34’51’’ des del 2003. 
Laura Orgué declarava des-
prés de la cursa que “afrontava 
molt motivada el Quilòmetre 
Vertical de Val d’Isere després 
de guanyar a Chamonix i amb 
un plus de confiança. Es tracta 

de la segona prova de la Copa 
del Món després del meu se-
gon lloc en la Transvulcania i 
vull lluitar pel títol “. 

També guanya 
a l’Olla de Núria
Diumenge Laura Orgué prenia 
part a l’Olla de Núria, “una car-
rera mítica del nostre territori 
que per a mi significa també 
el retorn a la competició d’una 
disciplina de trail running que 
fa temps que tinc una mica 
aparcada, el Skyrace. Per això 
em feia especial il·lusió i alho-

ra era un primer test de cara 
a les curses de Copa del Món 
de Skyrace en què participaré 
aquesta temporada”, explica 
Laura.
Hi havia cartell de luxe, i la pri-
mera dona a arribar a la meta 
va ser Laura Orgué, en un estat 
de forma excepcional després 
de guanyar dos dies abans a 
Val-d’Isère. A l’Olla de Núria es 
va imposar amb un temps de 2 
hores, 37 minuts i 33 segons. 
Per darrere d’ella van arribar 
Emanuela Brizio i Laia Andreu. 
Els participants van recórrer 

L’atleta igualadina 
afincada a Andorra 
està en plena ratxa, 
després de guanyar 
una nova prova de 
la Copa del Món, a 
Val d’Isère, i dos dies 
després l’Olla 
de Núria



San Mauro, a segona, i sis equips anoiencs, a tercera, 
ja tenen calendari per a la propera temporada
FUTBOL / REDACCIÓ

Si la setmana passada publicà-
vem el calendari de la Primera 
Catalana, amb la presència del 
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Jornada 1/18 (7-9/25-1)
Vista Alegre - St. Joan Despí 
Marianao P. - SAN MAURO 
St. Andreu Barca - Olivella 
U. Bellvitge -Martorell 
Prat B - Júnior 
Moja - Gornal 
P. Málaga - Espluguenc 
St. Cugat - Can Vidalet 
Begues - Suburense 
Jornada 2/19 (14-9/1-2)
St. Joan Despí - Begues 
SAN MAURO - Vista Alegre 
Olivella - Marianao P. 
Martorell -St. Andreu Barca 
Júnior - U. Bellvitge 
Gornal - Prat B 
Espluguenc - Moja 
Can Vidalet - P. Málaga 
Suburense - St. Cugat 
Jornada 3/20 (21-9/8-2)
St. Joan Despí - SAN MAURO 
Vista Alegre - Olivella 
Marianao P. - Martorell 
St. Andreu Barca - Júnior 
U. Bellvitge - Gornal 
Prat B - Espluguenc 
Moja - Can Vidalet 
P. Málaga - Suburense 
Begues - St. Cugat 
Jornada 4/21 (28-9/22-2) 
SAN MAURO - Begues 
Olivella - St. Joan Despí 
Martorell - Vista Alegre 
Júnior - Marianao P. 
Gornal - St. Andreu Barca 
Espluguenc - U. Bellvitge 
Can Vidalet - Prat B 
Suburense - Moja 
St. Cugat - P. Málaga 

Calendari de Segona Catalana grup 3 de futbol, 2014-15
Jornada 5/22 (5-10/1-3)
St. Andreu Barca - Espluguenc 
U. Bellvitge - Can Vidalet 
Prat B - Suburense 
Moja - St. Cugat 
Begues - P. Málaga 
SAN MAURO - Olivella 
St. Joan Despí - Martorell 
Vista Alegre - Júnior 
Marianao P. - Gornal 
Jornada 6/23 (12-10/8-3)
Olivella - Begues 
Martorell - SAN MAURO 
Júnior - St. Joan Despí 
Gornal - Vista Alegre 
Espluguenc - Marianao P. 
Can Vidalet - St. Andreu Barca 
Suburense - U. Bellvitge 
St. Cugat - Prat B 
P. Málaga - Moja 
Jornada 7/24 (19-10/15-3) 
Olivella - Martorell 
SAN MAURO - Júnior 
St. Joan Despí - Gornal 
Vista Alegre - Espluguenc 
Marianao P. - Can Vidalet 
St. Andreu Barca - Suburense 
U. Bellvitge - St. Cugat 
Prat B - P. Málaga 
Begues - Moja 
Jornada 8/25 (26-10/22-3) 
Martorell - Begues 
Júnior - Olivella 
Gornal - SAN MAURO 
Espluguenc - St. Joan Despí 
Can Vidalet- Vista Alegre 
Suburense - Marianao P. 
St. Cugat - St. Andreu Barca 
P. Málaga - U. Bellvitge 
Moja - Prat B 

Jornada 9/26 (2-11/29-3) 
Martorell - Júnior 
Olivella - Gornal 
SAN MAURO - Espluguenc 
St. Joan Despí - Can Vidalet 
Vista Alegre - Suburense 
Marianao P. - St. Cugat 
St. Andreu Barca - P. Málaga 
U. Bellvitge - Moja 
Begues - Prat B 
Jornada 10/27 (9-11/12-4) 
Júnior - Begues 
Gornal - Martorell 
Espluguenc - Olivella 
Can Vidalet - SAN MAURO 
Suburense - St. Joan Despí 
St. Cugat - Vista Alegre 
P. Málaga - Marianao P. 
Moja - St. Andreu Barca 
Prat B - U. Bellvitge 
Jornada 11/28 (16-11/19-4) 
Júnior - Gornal 
Martorell - Espluguenc 
Olivella - Can Vidalet 
SAN MAURO - Suburense 
St. Joan Despí - St. Cugat 
Vista Alegre  - P. Málaga 
Marianao P. - Moja 
St. Andreu Barca - Prat B 
Begues - U. Bellvitge 

Jornada 12/29 (23-11/26-4)
Gornal - Begues 
Espluguenc - Júnior 
Can Vidalet - Martorell 
Suburense - Olivella 
St. Cugat - SAN MAURO 
P. Málaga - St. Joan Despí 
Moja  - Vista Alegre 
Prat B - Marianao P. 
U. Bellvitge - St. Andreu Barca 
Jornada 13/30 (30-11/3-5) 
Gornal - Espluguenc 
Júnior - Can Vidalet 
Martorell - Suburense 
Olivella - St. Cugat 
SAN MAURO - P. Málaga 
St. Joan Despí - Moja 
Vista Alegre - Prat B 
Marianao P. - U. Bellvitge 
Begues - St. Andreu Barca 
Jornada 14/31 (14-12/10-5)
Espluguenc - Begues 
Can Vidalet- Gornal 
Suburense - Júnior 
St. Cugat - Martorell 
P. Málaga - Olivella 
Moja - SAN MAURO 
Prat B - St. Joan Despí 
U. Bellvitge - Vista Alegre 
St. Andreu Barca - Marianao P. 

Jornada 15/32 (21-12/17-5)
Espluguenc - Can Vidalet 
Gornal - Suburense 
Júnior - St. Cugat 
Martorell - P. Málaga 
Olivella - Moja 
SAN MAURO - Prat B 
St. Joan Despí - U. Bellvitge 
Vista Alegre - St. Andreu Barca 
Begues - Marianao P. 
Jornada 16/33 (11-1/24-5)
Begues - Can Vidalet 
Suburense - Espluguenc 
St. Cugat - Gornal 
P. Málaga - Júnior 
Moja - Martorell 
Prat B - Olivella 
U. Bellvitge - SAN MAURO 
St. Andreu Barca - St. Joan D. 
Marianao P. - Vista Alegre 
Jornada 17/34 (18-1/31-5)
Can Vidalet - Suburense 
Espluguenc - St. Cugat 
Gornal - P. Málaga 
Júnior - Moja 
Martorell - Prat B 
Olivella - U. Bellvitge 
SAN MAURO - St. Andreu B. 
St. Joan Despí - Marianao P. 
Vista Alegre - Begues 

Jornada 1/18 (7-9/25-1)
Sitges - Riudebitlles 
Vilafranca At. - P. Roquetes 
CARME - St. Pere M. 
La Granada -ÒDENA 
MONTSERRAT - La Múnia 
PIERA - Cubelles 
Roquetes - CALAF 
Ribes - Espirall 
ANOIA - St. Cugat Ses. 
Jornada 2/19 (14-9/1-2)
Riudebitlles - ANOIA 
P. Roquetes - Sitges 
St. Pere M. - Vilafranca At. 
ÒDENA -CARME 
La Múnia - La Granada 
Cubelles - MONTSERRAT 
CALAF - PIERA 
Espirall - Roquetes 
St. Cugat Ses. - Ribes 
Jornada 3/20 (21-9/8-2)
Riudebitlles - P. Roquetes 
Sitges - St. Pere M. 
Vilafranca At. - ÒDENA 
CARME - La Múnia 
La Granada - Cubelles 
MONTSERRAT - CALAF 
PIERA - Espirall 
Roquetes - St. Cugat Ses. 
ANOIA - Ribes 
Jornada 4/21 (28-9/22-2) 
P. Roquetes - ANOIA 
St. Pere M. - Riudebitlles 
ÒDENA - Sitges 
La Múnia - Vilafranca At. 
Cubelles - CARME 
CALAF - La Granada 
Espirall - MONTSERRAT 
St. Cugat Ses. - PIERA 
Ribes - Roquetes 

Calendari de Tercera Catalana grup 12 de futbol, 2014-15
Jornada 5/22 (5-10/1-3)
CARME - CALAF 
La Granada - Espirall 
MONTSERRAT - St. Cugat Ses. 
PIERA - Ribes 
ANOIA - Roquetes 
P. Roquetes - St. Pere M. 
Riudebitlles - ÒDENA 
Sitges - La Múnia 
Vilafranca At. - Cubelles 
Jornada 6/23 (12-10/8-3)
St. Pere M. - ANOIA 
ÒDENA - P. Roquetes 
La Múnia - Riudebitlles 
Cubelles - Sitges 
CALAF - Vilafranca At. 
Espirall - CARME 
St. Cugat Ses. - La Granada 
Ribes - MONTSERRAT 
Roquetes - PIERA 
Jornada 7/24 (19-10/15-3) 
St. Pere M. - ÒDENA 
P. Roquetes - La Múnia 
Riudebitlles - Cubelles 
Sitges - CALAF 
Vilafranca At. - Espirall 
CARME - St. Cugat Ses. 
La Granada - Ribes 
MONTSERRAT - Roquetes 
ANOIA - PIERA 
Jornada 8/25 (26-10/22-3) 
ÒDENA - ANOIA 
La Múnia - St. Pere M. 
Cubelles - P. Roquetes 
CALAF - Riudebitlles 
Espirall- Sitges 
St. Cugat Ses. - Vilafranca At. 
Ribes - CARME 
Roquetes - La Granada 
PIERA - MONTSERRAT 

Jornada 9/26 (2-11/29-3) 
ÒDENA - La Múnia 
St. Pere M. - Cubelles 
P. Roquetes - CALAF 
Riudebitlles - Espirall 
Sitges - St. Cugat Ses. 
Vilafranca At. - Ribes 
CARME - Roquetes 
La Granada - PIERA 
ANOIA - MONTSERRAT 
Jornada 10/27 (9-11/12-4) 
La Múnia - ANOIA 
Cubelles - ÒDENA 
CALAF - St. Pere M. 
Espirall - P. Roquetes 
St. Cugat Ses. - Riudebitlles 
Ribes - Sitges 
Roquetes - Vilafranca At. 
PIERA - CARME 
MONTSERRAT - La Granada 
Jornada 11/28 (16-11/19-4) 
La Múnia - Cubelles 
ÒDENA - CALAF 
St. Pere M. - Espirall 
P. Roquetes - St. Cugat Ses. 
Riudebitlles - Ribes 
Sitges  - Roquetes 
Vilafranca At. - PIERA 
CARME - MONTSERRAT 
ANOIA - La Granada 

Jornada 12/29 (23-11/26-4)
Cubelles - ANOIA 
CALAF - La Múnia 
Espirall - ÒDENA 
St. Cugat Ses. - St. Pere M. 
Ribes - P. Roquetes 
Roquetes - Riudebitlles 
PIERA  - Sitges 
MONTSERRAT - Vilafranca At. 
La Granada - CARME 
Jornada 13/30 (30-11/3-5) 
Cubelles - CALAF 
La Múnia - Espirall 
ÒDENA - St. Cugat Ses. 
St. Pere M. - Ribes 
P. Roquetes - Roquetes 
Riudebitlles - PIERA 
Sitges - MONTSERRAT 
Vilafranca At. - La Granada 
ANOIA - CARME 
Jornada 14/31 (14-12/10-5)
CALAF - ANOIA 
Espirall- Cubelles 
St. Cugat Ses. - La Múnia 
Ribes - ÒDENA 
Roquetes - St. Pere M. 
PIERA - P. Roquetes 
MONTSERRAT - Riudebitlles 
La Granada - Sitges 
CARME - Vilafranca At. 

Jornada 15/32 (21-12/17-5)
CALAF - Espirall 
Cubelles - St. Cugat Ses. 
La Múnia - Ribes 
ÒDENA - Roquetes 
St. Pere M. - PIERA 
P. Roquetes - MONTSERRAT 
Riudebitlles - La Granada 
Sitges - CARME 
ANOIA - Vilafranca At. 
Jornada 16/33 (11-1/24-5)
ANOIA - Espirall 
St. Cugat Ses. - CALAF 
Ribes - Cubelles 
Roquetes - La Múnia 
PIERA - ÒDENA 
MONTSERRAT - St. Pere M. 
La Granada - P. Roquetes 
CARME - Riudebitlles 
Vilafranca At. - Sitges 
Jornada 17/34 (18-1/31-5)
Espirall - St. Cugat Ses. 
CALAF - Ribes 
Cubelles - Roquetes 
La Múnia - PIERA 
ÒDENA - MONTSERRAT 
St. Pere M. - La Granada 
P. Roquetes - CARME 
Riudebitlles - Vilafranca At. 
Sitges - ANOIA 

CF Igualada, aquesta setmana 
la FCF donava a conèixer els 
calendaris de Segona i Terce-
ra Catalana. Les competicions 

començaran el 7 de setembre i 
acabaran el 31 de maig. A Se-
gona, presència del San Mau-
ro, i a Tercera, de sis equips 

anoiencs, tots ells enquadrats 
en el mateix grup 12è. Es 
tracta de l’Òdena, Montserrat, 
Carme, i la novetat, aquesta 

temporada, de l’Anoia, el Calaf 
i el Piera, que procedeixen de 
Quarta. 

Ascens: Primer Classificat.
Promoció d’Ascens: Segon Classificat. Eliminatòria a doble partit entre els sotscampions.
Descens: Els quatre últims classificats, en els llocs 15, 16, 17 i 18, més els dos pitjors equips de tots 
els grups de Barcelona que acabin en la 14a posició.

Ascens: Primer Classificat, i el sotscampió amb la millor puntuació de tots els grups de Barcelona.
Promoció d’Ascens: Segon Classificat. Eliminatòria a doble partit entre els sotscampions -menys el 
que puja de forma directa-.
Descens: Els tres últims classificats, en els llocs 16, 17 i 18.



Toni Bou en una de les zones del trial belga.

Edu Viles i Jordi Matsuoka, campions 
d’Espanya per federacions

El pierenc Toni Bou, guanyador 
del Trial de Bèlgica
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Amb estones de pluja al llarg 
de la jornada, es va disputar a 
Bèlgica la cinquena prova pun-
tuable pel campionat del món a 
l’aire lliure amb la participació 
del pilot perenc Toni Bou amb 
Montesa. Tot i que la a la prime-
ra volta va cometre alguna que 
altra errada, amb una gran se-
gona volta a les zones, el pilot 
anoienc va ser el vencedor del 
trial belga per davant de Àdam 
Raga (Gas Gas), sent tercer Al-
bert Cabestany (Sherco).
Una vegada finalitzat el trial 
Bou comentava: “No ha sigut 
una victòria fàcil, he punxat a la 
zona 3 i he sumat un 5 amb que 
no hi comptava. M’ha costat en 
entrar en carrera i la primera 
volta no estat molt bona, en la 
segona he pogut millorar i en 
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la tercera amb algun que altre 
problema inclòs he pogut con-
servar la primera posició. És 
per això que estic molt content 
amb la victòria”.
Ara el pilot de Piera Toni Bou 

encapçala el mundial amb 4 
punts d’avantatge sobre Raga 
i que aquest cap de setmana 
amb motiu del trial de la Gran 
Bretanya intentarà augmentar 
la diferència de punts.

Àlex Haro, a la Baja Aragón
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A dos quarts de sis d’aquesta 
tarda començarà a Terol una 
nova edició de la Baja Aragón, 
sens dubte la prova d’aquestes 
característiques més popular 
europea.
Hi participarà l’odenenc Àlex 
Haro de Moto Club Igualada 
que copilotarà a Joan Roca 
amb un vehicle Schlesser 4x4 
dins la categoria de cotxes. 
Cada dia el final d’etapa la sor-
tida i arribada serà a la capital 
terolana. L’etapa de demà dis-
sabte començarà a a les vuit 
del matí i a tres quarts de set 
del matí l’etapa del diumenge. Schlesser 4x4 amb el que hi participen Roca i Haro.

ATLETISME / REDACCIÓ

El C.A.Igualada Petromiralles, 
va ser premiat amb dues dis-
tincions el passat dimarts 8 
de juliol al vespre, en la gala 
de la Nit de l’Atletisme Català 
2013, que es va celebrar a la 
Sala d’Actes de l’edifici Docent 
del Consell Català de l’Esport, 
a Esplugues de Llobregat, 
amb organització de la Fede-
ració Catalana d’Atletisme. 
L’acte va ser presidit per Ivan 
Tibau, Secretari gral. de l’Es-
port de la Generalitat de Cata-
lunya. En l’apartat de Clubs, el 
C.A.Igualada Petromiralles va 
esser premiat en la categoria 
Juvenil masculí, com a club 
amb millor puntuació en els 
campionats catalans individu-
als en Pista aire lliure 2013, i 
en Alevins fèmines, per la mi-
llor puntuació en els camp. ca-
talans aire lliure 2013, recollint 
els premis el President del CAI 
Ramón Mir. Eduard Viles va 
ser premiat pel seu Rècord de 
Catalunya en relleus 4 x 100 
m. amb la selecció catalana, 
amb 40”02.

VOLEIBOL / IVC

Gran èxit en la 22a edició del 
Vòlei sorra d’Igualada. El tor-
neig es va desenvolupar sen-
se entrebancs i es van poder 
disputar els 500 partits al llarg 
d’un cap de setmana marcat 
per l’absència de pluja i amb 
temperatures moderades, con-
dicions esplèndides per prac-
ticar voleibol a l’aire lliure. Un 
any més es fa palès el gran 
atractiu que té el vòlei sorra 
en veure la gran afluència de 
persones que es van acostar 
al Parc Valldaura per gaudir-ne 
ja sigui participant voleibol o 
fent d’espectador. Un any més 
Igualada té un torneig referent 
a tot Catalunya.
Recordar que els campions de 
les categories elit accedeixen 
a les finals del Tour Anoia, el 
circuit de vòlei platja de la co-
marca de l’Anoia que enguany 
s’estrena. Les fases finals es 
disputaran al finalitzar el “Vo-

Foren guardonats diversos 
clubs i  atletes catalans com a 
mes destacats de les diferents 
categories, recollint els guar-
dons la marxadora internaci-
onal del Valencia Terra i Mar 
Beatriz Pascual, i el seu entre-
nador Josep Marín, i l’obstacu-
lista internacional Àngel Mulle-
ra - Lloret La Selva -, i el seu 
entrenador Isidre Jiménez.
Altres guardons i homenatges 
foren per al Jutge Joan Torné, 
que va recollir la placa al mè-
rit “Domingo Casillas”, i Edu-
ard Zamora, que va recollir el 
premi al jutge de l’any, entre 
altres. Es va premiar també al 
Gimnàstic de Tarragona, per 
l’efemèride del seu centenari, 
i al C.A. Calella, pels seus 50 
anys d’activitat atlètica. 
Finalment, es va mostrar el 
reconeixement per la seva 
brillant carrera esportiva als 
atletes Reyes Estevez i María 
Vasco, al diari Mundo Depor-
tivo, per la seva tasca d’orga-
nització de la Jean Bouin,  i a 
l’entitat l’Aliança - Divina Pas-
tora, pel seu suport a la FCA i a 
l’Atletisme en general.  

El CAI, premiat a la Nit de 
l’Atletisme Català a 
Esplugues de Llobregat

El president del CAI, Ramon Mir, en el moment de recollir el guardó.

Els atletes del CAI Petromi-
ralles Eduard Viles i Jordi Yo-
shinori Matsuoka col·laboren 
a que la Selecció Catalana 
absoluta es proclami per 6a. 
vegada consecutiva Campio-
na d’Espanya per Federacions 
Autonòmiques a Alcorcón.
L’equip català ha guanyat amb 
585,5 punts, amb un punt de 
diferència sobre la Comunitat 
de Madrid que ha estat segona 
en la classificació amb 584,5 
punts en un igualadíssim final, i 
en 3r. lloc s’ha classificat la Co-
munitat Andalusa, amb 499,5 
punts. 
A aquest excel·lent resultat hi 
han contribuït els atletes del 
Club Atlètic Igualada Petromi-
ralles, que van estar seleccio-

nats per representar a Catalu-
nya en aquesta competició.
Eduard Viles ha assolit una bri-
llant victòria en la prova de 100 
m. llisos, amb 10”66,  i ha rea-
litzat la primera posta del relleu 
4 x 100 m. en que l’equip cata-
là s’ha imposat amb gran auto-
ritat a les altres 16 seleccions 
participants i ha aconseguit la 
victòria amb 40”31, formant 
l’equip amb Viles - Sergio Ruiz 
- Adrià Burriel i Rubén Pros.
Jordi Matsuoka, atleta Junior, 
ha assolit un meritori  onzé lloc 
en el Salt de Llargada, amb 
un millor intent de 7,02 m. en 
el seu debut amb la Selecció 
Catalana Absoluta, prova en-
capçalada per Luis F. Méliz - 
Castella i Lleó - , amb 7,81 m.

El 22è Vòlei Sorra, un èxit

leikp”, el darrer torneig subscrit 
al Tour Anoia, el dia 27 de juliol 
a la tarda a Capellades.
Tan sols queda agrair a totes 
aquelles persones que han po-
sat el seu granet de sorra per 
tal que el torneig rodi en les 
millors condicions. La bona vo-
luntat i l’actitud positiva entorn 
el torneig no només contribuei-
xen a fer una gran 22a edició, 
sinó que perpetua les ganes i 

la il·lusió de tots aquells agents 
que envolten el torneig a seguir 
fent-lo possible. Un vòlei sorra 
sempre és sinònim de lliçons i 
aprenentatge en tots els sen-
tits, no només l’esportiu. L’al-
truisme que desprèn el torneig 
fa evident l’externalitat positiva 
que ajudarà al llarg dels anys a 
que Igualada tingui un torneig 
referent a Catalunya.



Reixachs, durant la prova. A sota, dalt del podi.

L’igualadí Pau Reixachs, sotscampió 
d’Espanya d’Enduro BTT
BTT / REDACCIÓ

El biker anoienc s’ha problamat 
Subcampió d’Espanya Màster 
30A a tan sols 3 segons del pri-
mer classificat després d’una 
caiguda.
La modalitat d’Enduro BTT, en 
ple apogeu, ha viscut els seus 
primers campionats  d’Espa-
nya a la localitat de Maçanet 
de Cabrenys en el qual els més 
de 300 participants reunits de 
tota la península han hagut 
de completar un recorregut de 
25Km amb cinc especials de 
descens cronometrades, en 
les que Reixachs ha emprat un 
total de 17 minuts i 49 segons 
a tres segons del guanyador 
David Navas. Tanmateix Rei-
xachs es lamenta de l’error de 
conducció que va patir en l’inici 
de la quarta especial en la que 
passant arran d’un arbre es va 
enganxar amb l’espatlla, ha-
vent de continuar amb l’intens 
dolor l’especial que precisa-
ment s’adaptava millor al seu 
pilotatge.
Reixachs, ha estrenat nova 
muntura i marca tornant a San-
taCruz Bycicles,  amb la qual ja 
va aconseguir els seus millors 
resultats esportius farà 7 tem-
porades, també sobre el model 
Nomad, però en aquesta oca-
sió en la seva tercera versió 
tota de carboni i rodes de 27,5. 
“Estic molt content per aquest 
resultat, no me l’esperava ja 
que últimament he donat prio-
ritat a la feina amb les protec-
cions que he estat dissenyant 
i que presentaré a l’Eurobike, 
i arribar aquí sense expectati-
ves i fer aquest resultat demos-
tra que aquesta bici em torna a 
posar en el bon camí per a tor-
nar intentar aconseguir grans 
resultats”.
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BTT / REDACCIÓ

El passat diumenge 13 de juli-
ol es va disputar a Òdena una 
nova prova de les Anbaso Bike 
Series, en un recorregut de 30 
km i uns 900m de desnivell, 
que consistia en realitzar dues 
voltes a un circuit de 15 km 
d’autèntic XC pels voltants del 
Puig Aguilera, molt dur i amb 
una important dificultat tècnica.
El bon temps i la gran organit-
zació de la prova per part de 
l’EC Òdena va propiciar que 
més de 100 corredors s’aple-
guessin a la sortida, amb la 
presència d’alguns dels ma-
jors especialistes del btt català. 
L’equip del CN Igualada/ Best/ 
Fasol Bicis va voler-hi ser pre-
sent, amb la participació de 3 
dels seus integrants; Albert 
Torres, Dani Sánchez i Oriol 
Marimon.
Albert Torres, malgrat estar 
preparant-se per les pròximes 
cites importants del calendari 
de triatlons i no arribar lo sufici-
entment descansat a la cursa, 
va realitzar una bona actuació, 
gaudint de bones sensacions 
tant a nivell físic com tècnic, fi-
nalitzant el recorregut amb una 
bona 37ena posició absoluta i 
17è màster30.

El CNI Best Fasol, a les Anbaso 
Bike Series d’Òdena

Per la seva banda Oriol Mari-
mon, es va enfrontar a un re-
corregut molt tècnic per les se-
ves característiques, patint una 
dura caiguda durant la primera 
volta de la cursa, però aconse-
guint finalitzar la prova, entrant 
a meta en la 83ena posició ab-
soluta i 21è èlit.
Finalment Dani Sánchez va re-
alitzar un cop més una gran de-
mostració de ganes i esperit de 
superació, completant amb èxit 
una prova exigent com aques-
ta, al igual com va fer darrera-
ment amb la Transcatalunya o 
la Quebrantahuesos, arribant a 
meta en la 103ena posició ab-
soluta i 31è màster30.
Els resultats finals foren:
• Guillem Muñoz 1:23:06
• Cristofer Bosque 1:23:07
• Israel Nuñez 1:23:08
37. Albert Torres 1:38:22
83. Oriol Marimon 2:00:55
103. Dani Sánchez  2:35:24
Cal agrair la col•laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
FASOL i dels següents spon-
sors: Fisioteràpia Regordosa, 
Caprabo Sport, Bàsic Ona 
Natació, Fitnes Camats i Fruits 
Secs Torra. 

ATLETISME / IGNASI COSTA

Demà dissabte, 19 de juliol 
a les 7 de la tarda, es durà a 
terme a Sta. Margarida de 
Montbui l’11a. edició de la 
Cursa de Sta. Margarida de 
Montbui, prova mixta que es 
durà a terme per asfalt i per 
camins forestals, amb sortida 
situada al passeig d’Espanya 
amb un recorregut pel nucli 
urbà, continuant a continuació 
pels camins forestals indicats, 
i finalitzant al nucli antic de la 
població, a la plaça de Cata-
lunya, amb un recorregut total 
aproximat de 10 Km.  El control 
d’arribades es tancarà a les 2 
hores de cursa.  La prova és 
organitzada per l’Ajuntament 

Demà, cursa atlètica de 10 kms. a Santa Margarida de Montbui
de Sta. Margarida de Montbui, 
amb la coŀlaboració del Club 
Atlètic Igualada Petromiralles, 
i el suport de la Diputació de 
Barcelona i del Consell Català 
de l’Esport
Poden participar-hi atletes ma-
jors de 17 anys. Les inscrip-
cions poden efectuar-se per 
internet a la pag web del CAI:    
www.clubatleticigualada.com  
essent l’import dels drets d’ins-
cripció de 5 euros. 
D’altra banda, el mateix dia de 
la cursa, i des d’una hora i mit-
ja abans, es podran efectuar 
també inscripcions, al preu de 
10 Euros. Els atletes del CAI 
es poden inscriure anticipada-
ment a les oficines del club. Les 
inscripcions anticipades han 

d’anar acompanyades d’ingrés 
al cte. de  Catalunya Caixa – 
2013- 6087-25 – 0200202780. 
Caldrà portar el comprovant de 
l’ingrés a la recollida del pitral.  
Les inscripcions anticipades 
es tancaran dijous, 17 de juli-
ol, o quan s’arribi als 400 par-
ticipants, i el dia de la cursa, 
mitja hora abans de la sortida. 
Caldrà dur el dorsal posat, en 
lloc visible, per participar en la 
cursa. 
Pel que fa als premis, hi hau-
rà trofeus pels tres primers i 
tres primeres classificats de la 
general absoluta masculina i 
femenina. Pel primer i primera 
absoluts, una panera amb que-
viures.  Per al 2n. i 2a. gene-
ral absoluts, tres ampolles de 

Cava. Per al 3r. i 3a. general 
absoluts, dues ampolles de 
cava. També hi haurà trofeus 
per als tres primers/eres. de 
cada categoria, i als primers 
classificats locals masculí i fe-
menina de la cursa.  Els pre-
miats a la classificació general, 
no en tindran a la seva cate-
goria corresponent. Els premis 
que no es recullin durant l’acte 
de cloenda, es declararan de-
serts. L’organització pot dema-
nar el DNI per comprovar l’edat 
de l’atleta.
Es donarà també una bossa 
amb provisions i una samarreta 
a tots els atletes classificats en 
meta. Hi haurà avituallament 
cada 3 Km., i a l’arribada de la 
cursa avituallament amb fruita 

i beguda, servei de dutxes al 
Club d’Esports les Moreres de 
Sta. Margarida de Montbui, i 
servei de Bus durant 3 h., fins 
al casc urbà de la població.
Els pitrals es recolliran a la pla-
ça Vista Alegre, (casc urbà)  a 
partir de les 5 de la tarda del 
dissabte.  La sortida es donarà 
a les 7 de la tarda del lloc indi-
cat, i posteriorment, a les roda-
lies de les 8,30 h. del vespre, 
s’efectuarà el lliurament de 
Premis a la Plaça de Catalunya 
del nucli antic. 
Es preveu la participació dels 
atletes anoiencs capdavanters, 
al costat d’alguns destacats at-
letes del fons català, com els 
darrers anys.



Can Busqué, a la final femenina 
Màsters de Padelcat
PÀDEL / REDACCIÓ

Aquest cap de setmana, les 
noies de Can Busqué han as-
solit brillantment l’accés a la 
final del Masters de la lliga Pa-
delcat. Dissabte al Club Can 
Busqué, és van disputar les se-
mifinals del Masters de la Lliga 
Padelcat, va ser una reedició 
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La Penya Blaugrana d’IGD jugarà la 
final de la Lliga de Socis al Nou Camp

de la final de l’any anterior con-
tra el CT Can Bonastre, però 
en aquesta ocasió el resultat 
va ser favorable a les nostres 
noies. El proper dissabte dia 
19 a les instal·lacions del Vi-
llage CP, tindrà lloc la final que 
serà un derbi que les enfronta-
rà al equip del CNI “B”. 

Arrenca una nova 
edició de l’Activa’t

POLIESPORTIU / REDACCIÓ

El passat dilluns 7 de juliol va 
arrencar una nova edició de 
l’activitat d’estiu “ACTIVA’T” or-
ganitzada per Anima’ns Grup i 
Consell Esportiu de l’Anoia.
Aquesta activitat està pensada 
per a joves des de 1r d’ESO 
fins a Batxillerat amb l’objec-
tiu de combinar la diversió a 
través de l’esport i la formació 
esportiva.
El seu programa inclou dife-
rents activitats de dinàmiques 
de grup i esportives a l’Institut 
Pere Vives, una sortida espe-
cial els dimecres, una activitat 
que els nois i noies preparen 
durant la setmana per realitzar 
ells/es mateixos a altres col·
lectius, xerrades amb esportis-
tes d’elit d’Igualada i piscina al 
Molí Nou.
Així doncs, els nois i noies han 
participat en classes d’Spin-
ning, de Body Combat, d’Aqua-

gym i de Ball al Gimnàs Infinit. 
A més també, aquesta primera 
setmana els “Activa’t” han pre-
parat activitats pels nois i noies 
del FAP i una cursa d’orienta-
ció conjunta.
Aquest any, la xerrada, en 
aquesta primera setmana va 
anar a càrrec de l’àrbitre pro-
fessional, Albert Àvalos, que va 
transmetre la seva experiència 
a tots els “Activa’t” que a la ve-
gada van poder preguntar·l’hi 
tots els seus dubtes.
Enguany, novament, s’atorga-
ran dues beques entre els nois 
i noies més grans per comen-
çar a adquirir experiència com 
a monitors esportius en esco-
les d’Igualada.
I la novetat d’aquest any, es va 
viure dijous a “Cal Tabola” on 
esperaven els Moixinganguers 
per tal de realitzar una iniciació 
als castells, que continuaran 
aquesta segona setmana. 

ENTITATS / REDACCIÓ

L’equip de la Penya Blaugrana 
d’Igualada jugarà demà la final 
de veterans de la Lliga de So-
cis 2014 contra l’equip del Nou 
Camp La Farga, equip en el 
qual hi juga el conegut perio-
dista esportiu Xavi Torres.
Dimarts l’equip igualadí va su-
perar al CP Sarrià per 1 a 0, 
amb gol de Jordi Asensio, el 
partit que donava el pas a la 
final d’aquest campionat, i que 
dóna dret a jugar·la al mateix 
Camp Nou demà dissabte, dia 
19 de juliol a partir de les 11h.
Aquesta és la tercera edició de 

la Lliga del Soci que l’equip de 
la Penya Blaugrana d’Igualada 
hi participa, arribant a la final 

del FairPlay en la primera edi-
ció. 

Arrenca motors la Penya Blaugrana 
de Santa Margarida de Montbui
ENTITATS / REDACCIÓ

Aprofitant el marc de la Festa 
Major, la Penya blaugrana de 
Santa Margarida de Montbui 
va organitzar per primer cop el 
torneig de futbol sala. L’objec-
tiu fou, d’una banda, muntar un 
acte relacionat amb la pràctica 
de l’esport i, per l’altra, donar 
a conèixer la nova entitat culé 
que s’ha creat recentment al 
municipi. 
Malgrat la inauguració no serà 
fins al setembre, la Penya 
Blaugrana ja està activa des 
de fa uns mesos i ha comen-
çat una campanya per fer nous 
socis. Per més informació, po-
deu enviar un correu electrònic 
a l’adreça pbmontbui@gmail.
com.

Campus Motor dóna suport 
a la Fundació Isidre Esteve

Diumenge, 3x3 de bàsquet 
al carrer a Calaf

ENTITATS / REDACCIÓ

Coincidint amb la seva parti-
cipació a l’European Balloon 
Festival, el pilot Isidre Esteve 
va voler visitar el Campus Mo-
tor Anoia el passat dijous dia 
10, on va ser rebut pel presi-
dent del Consell Comarcal a 
l’Anoia, entre d’altres autori-
tats. 
Esteve va fer un reconeixe-
ment a la tasca de divulgació 
del món del motor que fa el 
Campus i va voler deixar la 
seva empremta marcant da-
munt del ciment moll la ro-
dera d’un dels vehicles amb 
què competeix habitualment. 
Aquest espai,  destinat als es-
portistes d’elit, porta pel nom 
“La petjada del motor” i va ser 
inaugurat el mes de febrer pel 
sotscampió del Dakar Jordi Vi-
ladoms. 
Tant Isidre Esteve com els di-

BÀSQUET / REDACCIÓ

El proper diumenge 20 de juliol 
arriba a Calaf una nova edició 
del 3x3 de Bàsquet al Carrer. 
La plaça dels Arbres serà l’es-
cenari escollit per a celebrar 
aquesta tercera edició de l’es-
deveniment que ha organitzat 
el Club Bàsquet Calaf.
Els participants gaudiran, a 
partir de les 10 del matí, d’una 
jornada de bàsquet intens, 

versos representants del Con-
sell Comarcal de l’Anoia van 
acordar explorar possibles vies 
de col·laboració entre la Fun-
dació Isidre Esteve i el Campus 
Motor Anoia per tal de divulgar 
tant la pràctica com la recerca 
de l’àmbit del motor. 
El Campus Motor Anoia, impul-
sat pel Consell Comarcal de 
l’Anoia, és un centre tecnològic 
per acollir activitats i esdeve-

niments organitzats per em-
preses dels sectors automobi-
lístic, aeronàutic i el relacionat 
amb les energies renovables. 
Durant els seu escàs mig any 
de vida ja ha realitzat diverses 
sessions de treball i formatives 
per empreses com Seat. La 
propera setmana acollirà el so-
par de la Unió Empresarial de 
l’Anoia. 
 
 

amb partits ràpids i al carrer, 
gaudint de l’estiu i de l’esport. 
El 3x3 de bàsquet està obert a 
equips masculins, femenins i 
mixtos, i a categories que van 
des dels preminis fins als vete-
rans.
Les inscripcions estaven ober-
tes fins al 15 de juliol, a un preu  
de 10 euros per a totes les ca-
tegories.



Cultura
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MÚSICA / LA VEU

Aquest dissabte dia 19 de juli-
ol a partir de les 8 del vespre 
començarà un dels festivals 
més veterans de l’Anoia que 
ininterrompudament se cele-
bra des de 1996. Es tracta de 
l’Anoia Folk que es fa en el 
marc emblemàtic del castell 
de Claramunt.
El festival d’enguany presenta 
el programa folk més anglò-
fon de la seva història, tenint 
en compte que aquesta edició 
presenta de cap de cartell la 
cantant Joana Serrat, que tot i 
ser de Vic, desenvolupa el seu 
repertori majoritàriament en 
anglès, influïda pel folk nord-
americà, com també ho fan els 
Stompers d’origen irlandès.
Com cada any, el festival 
s’obrirà per als més petits 
amb la Pluja de cançons de 
l’Oriol Canals, que presentarà 
un espectacle d’animació amb 
cançons i danses per moure-
ho tot. Ballaran petits i grans. 
L’Oriol és educador de forma-
ció, cantant i animador de pro-
fessió i somiatruites incomfor-
mista de vocació. Es dedica a 
la música per a infants i famíli-
es des de fa més de 18 anys. 
Els seus espectacles són part 
del que ell és: personatges i 
històries inventades i d’altres 
recollides d’aquí i d’allà i ama-
nides a la seva manera, emu-
lant al gran Xesco Boix que 
enguany, precissament un el 
dia 21 de juliol, farà 30 anys 
que va morir i que va ser pi-
oner de l’animació en aquest 
país. La seva feina és encara 
eina de treball per a mestres 
i educadors i el seu material 
continua vigent. La seva feina 
va esdevenir una lluita pacífi-
ca, però lluita. L’arma va ser 
una guitarra, l’eina, les can-
çons i la voluntat, la de canvi-
ar tantes i tantes coses. Volem 
que aquest concert sigui un 

homenatge a la seva persona 
i la seva feina.
A les 10 del vespre es podrà 
escoltar la gran Joana Serrat 
que presentarà el seu darrer 
disc, Dear Great Canyon i els 
seus grans èxits de sempre. A 
la Joana Serrat la defineixen 
com la nova perla del folk-pop 
català, arribada de Vic, que en 
poc temps ha passat de volar 
sota el radar a seduir a la ma-
teixa Neko Case, al costat de 
la qual, se la va poder veure 
actuant a finals de l’any passat 
a la Sala Apolo de Barcelona. 
Amb les arrels ben plantades 
en un folk d’autor d’influència 
americana, no li fa fàstics ni 
al jazz ni al pop. Joana Serrat 
va començar a guanyar alça-
da amb The Relief Sessions, 
doble àlbum autoeditat que li 
ha obert les portes de El Se-
gell, on ja ha publicat el seu 
nou treball acompanyada per 
l’ex Arcade Fire Howard Biler-
man. El de Joana Serrat serà 
un concert tranquil que donarà 
pas, al voltant de la mitjanit, 
a Los Stompers que ens pre-
sentaran un repertori de l’es-
sència del folk celta, així com 
alguns dels seus grans èxits. 
Procedents d’Irlanda i colò-
nies, i residents a Barcelona, 
Los Stompers demostren es-
bojarradament com sona la 
música celta a la vora de la 
mar Mediterrània.

Dissabte, l’Anoia Folk al Castell de Claramunt

Preus molt populars
Els preus del festival són molt 
populars, a partir de 16 anys: 
8 €; de 6 a 15 anys: 2 € i els 
més petits de 0-5 anys: gratuït. 
Els socis del Carnet Jove gau-
diran d’un 50% de descompte. 
Com sempre, el lloc del con-
cert serà al Castell de Clara-
munt (que es troba a uns 20 
minuts a peu) tot i que també 
hi haurà un servei d’autobús 
davant l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt de les 19,30 
a l’1,30h de la matinada).
Tot i això us recomanem la pu-

Actuacions de Joana Serrat i Los Stompers, a més de l'animació per als més petits de l'Oriol Canals

jada a peu, per salut, per evitar 
cues, per paisatge i pels que 
aneu amb nens pugueu gaudir 
del nou projecte “La Muntanya 
dels nens”, una iniciativa idea-
da per fer més divertida la pu-
jada al Castell. 
Les persones que pugin a la 
fortalesa hauran de trobar les 
diferents pistes senyalades a 
partir del camí al castell fins 
arribar-hi. Diverses zones on 
us podreu aturar i descobrir 

sis espais: la zona fòssils, la 
zona cabanes, la zona cargols 
gegants, la zona jeure, la zona 
grimpar i la zona ucs.
Al castell hi haurà un servei de 
begudes i entrepans per a po-
der sopar i passar una vetllada 
especial, on gaudir de la bona 
música i la posta de sol, en un 
entorn extraordinari que incre-
menta la seva màgia al so del 
folk. Us hi esperem a tots.  

Los Stompers

Joana Serrat Oriol Canals

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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Aquest cap de setmana, més Anòlia al pati de la Cotonera
MÚSICA / LA VEU

Dissabte passat començava 
l’Anòlia 2014 en el concert 
que Germà Negre i Txarango 
van oferir dins els actes de 
l’European Balloon Festival. 
El concert, gratuït, va aplegar 
molta gent que va voler gaudir 
de la música alegre i balladora 
de la nit. 
Ahir a la nit van començar els 
concerts de l’Anòlia d’enguany 
que es faran al pati de la Igua-
ladina Cotonera, en el que 
s’anomena l’Anòlia a la Fà-
brica. Aquests concerts seran 
gratuïts.
El concert d’ahir a la nit va 
anar a càrrec dels igualadins 
Cels Burgès i Ariadna Bonet i 
del músic Ramon Mirabet.
I avui al vespre es podrà gau-

Va marxar a principis de març 
i va deixar la ciutat d’Igualada 
i la comarca de l’Anoia orfes. 
Tot i que apuntava maneres 
de nena prodigi i solista inter-
nacional –va debutar de ben 
jove com a solista al Palau de 
la Música de la mà del mestre 
Eduard Toldrà– el seu princi-
pal llegat el va deixar a la ciu-
tat d’Igualada, on va exercir de 
professora de piano al llarg de 
tota la seva vida. La seva sen-
sibilitat musical i l’estima que 
tenia a la música encara ara 
resta inesborrable en llargues 
generacions d’alumnes de pia-
no i cambra, a més de  músics 
que van compartir-la amb ella 
i que es van reunir el passat 
diumenge 6 de juliol, i dins els 
cicles de les Serenates d’Estiu 
que organitza Joventuts Musi-
cals d’Igualada, al balneari de 
la Puda de Castellolí. 
Escenari de moltes vetllades 
musicals, aquest cop el bal-
neari va escoltar el pianista 
de Capellades Moisès Fer-

JORDI MARCÉ

Moisès Fernández Via homenatja Josefina Rigolfas amb 
les mans nues sobre el piano

nández Via en un concert d’ho-
menatge a Josefina Rigolfas. 
Fernández Via va interpretar i 
presentar el seu segon disc en 
solitari Les mains nues (Urtext 
Classics), amb música de Fre-
deric Mompou i obres inèdites 
de Lili Boulanger i David Chai-
llou. Ja en el seu primer disc 
Desde el silencio amb l’obra 
de Joseph Nebra -compositor 
aragonès del s. XVIII- la crítica 
internacional va ser unànime en 

destacar la seva exquisida sen-
sibilitat que l’ha convertit amb 
un dels músics anoiencs amb 
més projecció internacional i 
amb activitat concertística re-
gular per Espanya, Itàlia, Portu-
gal, Alemanya, Àustria, Marroc, 
Xipre, Israel, els Estats Units, 
Canadà i la Xina.
El repertori que oferí, i que for-
ma part del seu nou enregis-
trament, recrea un diàleg entre 
l’obra de Frederic Mompou i la 

de Lili Boulanger, que tot i que 
mai va esdevenir-se manté 
un paral·lelisme estilístic i de 
llenguatge que va donar cohe-
rència argumental a tot el con-
cert. Fernández Via s’allunya 
voluntàriament de la figura del 
solista virtuós i converteix els 
seus recitals en un gaudi i en 
una fascinació per al sentits, 
en el que la transmissió emo-
cional de la música –en aquest 
cas de Boulanger, Mompou i 
Chaillou– esdevé el clar pro-
tagonista. Un repertori que ha-
via decidit conjuntament amb 
Rigolfas i que aquest darrer 
hivern havia volgut compar-
tir amb ella i rebre’n consell 
abans de realitzar l’enregistra-
ment. 
Va ser, doncs, un concert en 
el que Moisès Fernández Via, 
amb les mans nues sobre el 
piano, va fer ressonar  acords 
i melodies com tants i tants al-
tres cops les parets del balne-
ari ja havien escoltat i projectat 
cap al cel.

dir amb la cantant igualadina 
Adriana Muntané, acompa-
nyada de la seva guitarra i de 
l’actuació del cantautor Cesc 
Freixas.

Divendres, Adriana Muntané 
i Cresc Freixas
Adriana Muntané és una jove 
guitarrista igualadina que ha 
cantat sobretot en escenaris 
locals com l’Estival de jazz o la 
Festa Major d’Igualada i avui 
podeu escoltar les seves ver-
sions de pop rock.
El cantautor Cesc Freixas ce-
lebra els 10 anys damunt els 
escenaris traient al mercat el 
seu cinquè treball discogràfic 
Protesta, el disc més rítmic i 
contundent de la seva disco-
grafia, acostant-se a una es-

tètica propera al rock encara 
que les seves lletres tornen a 
les arrels reivindicatives

Dissabte, Pribiz i Renaldo & 
Clara
Demà dissabte, també al pati 
de La Cotonera, serà el torn 
dels anoiencs Pribiz, un grup 
que barreja el pop i l’indie amb 
influències de folk. La forma-
ció té gravada la seva prime-
ra maqueta If i Ask You to Be 
Mine, What Would You Say?, 
on predominen les lletres en 
anglès i els ha permès donar 
a conèixer la seva música en 
diversos escenaris.
Renaldo & Clara ens sorpren-
dran amb unes cançons sub-
tils, però carregades de detalls 
i de melodies riques en mati-
sos que veuen del folk britànic 
dels 70. Presenten el seu disc 
Fruits del teu bosc.

I dijous 24, Buhos i La Troba 
Kung Fú
I el proper dijous dia 24 co-
mença l’Anòlia a La Sala, els 
concerts de pagament que es 
duran a terme als jardins de 
La Sala.
El primer dia es podran escol-
tar els Buhos, que presenta-
ran el seu nou treball Natura 
salvatge basat en cançons 
pròpies amb ritmes de reggae 
i ska-rock.

I seguidament es podrà gau-
dir del ritme de La Troba Kung 
Fú que presentarà el seu disc 
Santalegria, un àlbum consi-
derat el millor de l’any segons 
la crítica als Premis Ender-

rock. En aquest nou treball la 
Troba Kung Fú presenta un 
nou gènere musical: la rúm-
bia, un gènere que defineix la 
gran varietat d’estils que prac-
tiquen el grup.

MÚSICA / LA VEU

L’Escola de Cuina de l’Es-
cola Pia ha tornat a engegar 
les segones nits al Claustre. 
Sense perdre la essència del 
projecte inicial, es vol oferir 
sensacions úniques conver-
tint el Claustre del s.XVII de 
l’Escola Pia en un ambient 
especial, diferent, on gau-
dir d’un menú degustació 
amb maridatges de la mà 
dels professors de cuina en 
Joan Alpuente i en Gerard 
Ninot, on amb productes de 
proximitat ofereixen al co-
mensal una experiència mà-
gica.
La trobada ofereix exposici-
ons artístiques d’escultura i 
pintura i actuacions en direc-
te de joves talents.
- Dia 18
Actuació: Pol (Escola Akords) 
/ Exposició: Gaspar Rica
- Dia 25
Actuació: Enric Verdaguer / 
Exposició: Cristina Cuñat.

Tornen les Nits al 
Claustre de l’Escola 
Pia

Adriana Muntaner i Cesc Freixas

Pribiz i Renaldo & Clara

Buhos i la Troba Kung Fú

Concert d’Anòlia a l’European Balloon Festival   FOTO: Joan Guasch



Mary Anning va néixer a Lyme Regis, al sud d’An-
glaterra, en el sí d’una família  nombrosa que, en 
pocs anys, va assistir a la mort de sis dels seus 
components. El seu pare, Richard Anning, fuster de 
professió, va morir ben jove, deixant a la seva dona 
i els dos únics fills supervivents força endeutats; 
però regalant-los com a tresor el seu llegat: un llarg 
i apassionant bagatge en la recerca de fòssils a tra-
vés dels paratges costaners del país, amb diverses 
troballes del període Juràssic. 
Ella, que tantes vegades havia acompanyat al seu 
pare, s’havia fet pròpia l’afició de recórrer camins 
ocults i endinsar-se per diferents barrancs bo i es-
perant la baixada de la marea a fi d’apropiar-se de 
tots els fòssils que es desprenien per entre les ro-
ques, amb la finalitat de poder-los vendre després. 
Aquesta labor va permetre a la família de sobreviu-
re enmig d’una implacable pobresa fins que, a l’any 
1820, el col.leccionista de fòssils Thomas Birch, 
davant les seves esponeroses descobertes,   va 
disposar-se a alliberar-los d’aquella situació de pre-
carietat, tot organitzant diverses subhastes destina-
des a la compra de fòssils per al seu estudi científic.
De retruc, ella, d’ençà aquesta avinentesa no va 
dubtar a presentar-se públicament, des de la seva 
mirada observadora, com a una experta anatomis-
ta;  mentre que el seu germà i acompanyant, Jo-
seph, es decantaria per al camp de la restauració 
de mobles. I, al capdavant del què havia de ser un 
negoci propi, una empresa que va atreure a geò-

CARMEL·LA PLANELL

Mary Anning: una gran contribució en el camp de la Paleontologia 
legs de tot Europa i Amèrica, aviat se li va atribuir el 
descobriment del més gran nombre de fòssils refe-
rits al primer ictiosaure -un rèptil marí del Juràssic- 
conegut a la comunitat científica de Londres; unes 
mostres suggeridores de noves hipòtesis que, a més 
d’una notable vàlua per als científics,  apuntaven a 
ser tot un tresor per a col.leccionistes i curiosos en 
una època en què la teoria creacionista estava co-
mençant a trontollar.
Tanmateix, des d’una perspectiva científica, la seva 
descoberta més important va ser un espècimen, ano-
menat “primer plesiosaure”; una mostra que un cop  
confirmada la seva legitimitat, va obrir-li les portes 
de la consideració i el reconeixement de la comunitat 
científica. Això i tot, la majoria de les restes trobades 
anaven destinades als museus i a col.leccions per-
sonals, sense que se les destinés a la investigació; i, 
en conseqüència, l’operació d’haver-les recuperat no 
fos objecte de cap mereixement. El pas del temps, 
al costat d’una manca d’interès per a la documenta-
ció històrica, així com una expressa desatenció a la 
seva condició social i al seu gènere, no van tardar a 
abandonar en l’oblit aquell valuós treball de recerca 
d’una primera dona, una incansable contribuïdora 
a la ciència de la paleontologia. I, tan sols, l’excep-
cional mirada de Lady Harriet Sivester, vídua d’un 
important registrador de Londres, va propiciar que 
s’escrivís una crònica on se la felicitava pels seus 
validats estudis i les seves habituals converses amb 
professors i altres especialistes en la matèria paleon-

tològica.
Al capdavall, els seus 
descobriments van ser 
fonamentals per a la 
reconstrucció del pas-
sat de la vida sobre la 
Terra, i de la seva his-
tòria. En els últims deu 
anys de la seva vida va 
ser beneficiària d’una 
renda vitalícia per les 
seves contribucions; a 
pesar que la Societat 
Geològica de Londres no va admetre la inclusió de 
les dones, entre els seus components, fins a l’any 
1904. Més endavant, després de la mort de la seva 
mare, va retirar-se definitivament del món de la in-
vestigació a causa d’un terrible càncer de mama 
que, de mica en mica, va obligar-la a consumir grans 
dosis de fàrmacs per a aplacar el dolor. Finalment, 
als pocs dies de la seva mort, el 1847, tant els cien-
tífics com els historiadors van resoldre d’esborrar-la 
dels seus volums, alhora que acreditaven als nous 
científics naturalistes -que havien comprat els seus 
espècimens- en tant que autèntics descobridors. 
De les seves darreres paraules, val a fer constar 
aquesta reflexió: “El món m’ha utilitzat amb tan poca 
consideració que m’ha fet sospitar de la humanitat 
en general”. 

Entre nosaltres

LLIBRES / LA VEU

Les biblioteques de l’Ano-
ia han endegat un projecte 
per treballar plegades en el 
camp de la promoció de la 
lectura entre els més petits. 
Les responsables de les sa-
les infantils d’aquests equi-
paments es van reunir dijous 
a la Biblioteca de Masquefa 
per donar el tret de sortida 
al grup de treball Anoiets. 
Aquest és el nom amb què 
s’han batejat per treballar 
plegades, comunicar-se i 
compartir informació i projec-
tes per mitjà de la comunitat 
XBM, la plataforma de comu-
nicació virtual de la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació. 
Participen en el projecte les 
biblioteques d’Igualada, Vila-
nova del Camí, Santa Marga-
rida de Montbui, Capellades, 
Piera, Masquefa, el Bruc i el 
Bibliobús Montserrat.
L’objectiu del grup Anoiets 
és millorar els serveis bibli-
otecaris adreçats als més 
petits, tenint en compte que 
els nens utilitzen molt les bi-
blioteques i que esdevindran 
els lectors del futur. Alhora, 
aquest grup intercanviarà ex-
periències que hagin funcio-
nat en les biblioteques res-
pectives i en tirarà endavant 

d’altres de manera conjunta. 
Així, una de les primeres ac-
cions que es vol dur a terme 
és l’elaboració de guies de 
recomanacions que incloguin 
no només propostes de lec-
tura i audiovisuals sinó tam-
bé activitats relacionades.

Les biblioteques de l’Anoia treballen per 
als més petits amb el grup virtual Anoiets

Una altra de les propostes 
d’aquest grup de biblioteques 
és la de treballar perquè els 
nens i les nenes aprenguin 
a trobar els documents que 
els interessin. A més de les 
trobades presencials periò-
diques, les participants del 
grup Anoiets estan en con-
tacte permanent a través de 
la plataforma virtual de treball 
de la comunitat XBM. Aquest 
plataforma també acull altres 
grups de treball de la Xarxa 
de Biblioteques especialit-
zats en novel·la, música, ci-
nema, turisme, món laboral, 
etc.

L’objectiu del grup 
Anoiets és millorar 
els serveis biblioteca-
ris adreçats als més 
petits, que són els 
que utilitzen més les 
biblioteques
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest passat dissabte a 
la tarda, els Moixiganguers 
d’Igualada van visitar Esparre-
guera per segona vegada en 
aquesta temporada per actuar 
a la Diada de Festa Major amb 
la Colla local, els Castellers 
d’Esparreguera i els Xiquets 
de Reus. 
Els Moixiganguers van arribar 
a Esparreguera amb diverses 
baixes a pinya, tronc i cana-
lla i, després de les darreres 
grans actuacions, van abaixar 
una mica el pistó. Tot i així, la 
Colla igualadina va sortir de 
plaça amb una bona actuació 
de castells de 7 i mig. Per or-
dre d’execució, els morats van 
descarregar a la primera i de 
forma solvent, 4de7 amb agu-
lla, 5de7, 4de7 i pilar de 5 per 
tancar l’actuació.
De la Diada de Festa Major 
d’Esparreguera cal destacar 
un bonic 3de8 dels Xiquets de 
Reus i sobretot, la torre de 7 
que els Castellers d’Esparre-
guera van aconseguir carre-
gar per segona vegada a la 
seva història, onze anys des-
prés de la primera.
Els castells que es van veure 
a plaça són els següents: 

Castellers d’Esparreguera 5d7 
2d7c 7d7 v5, Xiquets de Reus 
3d8 2d7 5d7 p5, Moixigan-
guers 4d7a 5d7 4d7 p5
Els Moixiganguers d’Igualada 
tancaran un exitós primer tram 
de temporada aquest proper 
cap de setmana amb dues 
actuacions dissabte a la tarda 
a Berga i diumenge al matí a 
Carme.

Bona actuació dels 
Moixiganguers a la Festa 
Major d’Esparreguera
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El crèdit. Producció: Bitò Pro-
duccions i La Villarroel. Autor: 
Jordi Galceran. Direcció: Sergi 
Belbel. Amb: Jordi Boixaderas 
i Jordi Bosch. Teatre Municipal 
l’Ateneu. Divendres, 11 de ju-
liol.

Jordi Galceran parteix d’una 
negativa per reafirmar-se com 
un grandíssim autor de co-
mèdia. En aquesta ocasió, el 
detonant del seu nou èxit és la 
denegació d’un crèdit, uns di-
ners vitals per qui els demana, 
tant que estarà disposat a fer 
el que sigui per aconseguir-
los. 
Si l’arrencada ja és bona, el 
que ve a continuació millora i 
millora a mesura que s’enreda 
l’acció. Situacions que podri-
en ser comunes, però que es 
transformen en surrealistes i 
carregades de comicitat. L’es-
pectador segueix amb atenció 
el fil de la història pregun-
tant-se i, puntualment també, 
endevinant en secreta satis-
facció i abans que els perso-
natges què passarà després. 
Excel·lent. Té ritme, humor, 
resulta proper, és intel·ligent 
i combina amb un còctel de 
primera la cruesa del sistema 
amb la capacitat humana de 

NÚRIA CAÑAMARES

Avalat!

complicar-se l’existència.
Com es diu en un moment de 
l’espectacle, “els crèdits ne-
cessiten garanties” i és evident 
que aquest, escrit en majúscu-
les, les té: no solament per un 
text que brilla sobre paper, sinó 
també pels dos actors (Jordi 
Boixaderas i Jordi Bosch) que 
el fan créixer sobre l’escenari 
seguint les pautes d’un altre 
gran avalador, Sergi Belbel. 
Claven el rol, el to, el gest, 
l’actitud, els tempos, els mo-
viments... L’escenografia –bà-
sicament les cadires giratòries 
que queden a banda i banda 
de la taula de negociació– con-
tribueixen a construir i parodiar 
aquest insòlit cara a cara entre 
client i banquer.
Si s’hi ha de buscar un però, 
esmentar que la primera part 
és molt més llarga que la se-
gona i tercera, on es detecta 
certa inquietud per travar un 
desenllaç que estigui a l’alça-
da de la història. El repte s’as-
soleix amb una rodona traca 
final que arrenca sonores ria-
llades entre el públic.
A tots aquells que es pregun-
tin si serà un fenomen com El 
mètode Grönholm, dir-los que 
hi vagin, no en sortiran gens 
decebuts. 

Notes teatrals

MÚSICA / JORDI MARCÉ

Després d’haver-se foguejat 
amb projectes com Albatros, 
Bravadúnia o Dos Tosievski, el 
pianista, teclista, compositor, 
cantant i productor de música 
electrònica igualadí Red Perill 
-alter ego de Marc Mateu- ha 
tret el seu primer disc en soli-
tari, anomenat Planeta Crunch. 
El treball ha estat autoeditat i 
compta amb la col·laboració 
de Magí Batalla a la masterit-
zació (Anna Roig i l’Ombre de 
Ton Chien, Cesk Freixas, Mín-
nim, etc.) i de prestigiosos mú-
sics igualadins com Xavi Plaza 
(saxo), Joan Vilanova o Jaume 
Llombart (guitarres). El disc no-
més es pot escoltar i adquirir 
de forma digital a la plataforma 
Bandcamp (https://redperill.
bandcamp.com/). 
Planeta Crunch és un disc que 
no deixa indiferent a ningú. Es 
fonamenta en les bases electrò-
niques del propi creador –que 
al disc programa i aporta veus, 
guitarres, teclats, vocoders, 
melòdica, saxo i percussions– i 
en un llenguatge molt proper al 
jazz de Miles Davis o Theloni-

ous Monk. Les composicions 
del disc oscil·len entre la psi-
codèlia de Radiohead, el rock 
progressiu i simfònic de Pink 
Floyd, la música electrònica de 
St. Germain i, sobretot, la músi-
ca negra com el soul o el funk 
de Stevie Wonder, Jamiroquai 
o Guillamino en l’àmbit català. 
Tot i així, en composicions com 
Metamorfosi formosa amb for-
mol, la creació evoluciona cap 
a llenguatges minimalistes que 
recorden l’estil de Philip Glass 
o el de Guillermo Klein, una de 
les persones que més l’ha influ-
enciat musicalment.
Deixant de banda qüestions 

El músic igualadí Red Perill evoca el seu 
univers galàctic al seu primer disc en solitari: 
“Planeta Cruch”

CINEMA / LA VEU

Prop d’un centenar de perso-
nes vàren assisitir al Teatre 
de l’Ateneu, i en un gran iglú 
de vent, a la insòlita projecció 
de curts del mític personatge 
del cinema mut, Harold Lloyd. 
Aquestes peces cinematogràfi-
ques -¿Los ladrones son des-
honestos? (1918), ¿Número 
por favor? (1920) i Un auténtico 
western (1920)- van ser mu-
sicades en directe pel pianista 
David Anguera. 
En un ambient familiar el públic 
gaudí de la proposta, corrobo-
rant-ho amb les contínues ria-

musicals i estilístiques, el disc 
sobresurt per la poètica de les 
lletres. A tots aquells que els hi 
agrada la cançó galàctica del 
triumvirat format per de Antò-
nia Font, Jaume Sisa o Quimim 
Portet descobriran en Red Perill 
el quart galàctic català. Salvant 
distàncies, la introducció musi-
cal de Planeta Crunch podria 
ben bé ser conceptualment la 
de Batiscafo katiuscas. Ara bé, 
l’univers poètic, evocatiu, sur-
realista i absurd que crea Perill 
és molt més histriònic i dut a 
l’extrem, tant en qüestions mu-
sicals com en les lletres de les 
cançons –imperdibles – on és 
notòria la confluència amb les 
reflexions del seu perfil a twitter 
(@redperill) i d’altres usuaris 
amb els que comparteix mis-
satges que ratllen l’absurd. Un 
costumisme surrealista que beu 
de diverses inspiracions, des 
de Cortázar fins a Mortadelo i 
Filemón.
Un disc per , tal i com diu en 
la cançó Fuckin’ people, als 
que «necessiten un parabrises 
mental per sortir dels paradig-
mes habituals»

lles al llarg de la projecció, i amb 
un llarg i sorollós aplaudiment 
en finalitzar la sessió.
L’acte organitzat pel Cineclub 

Ateneu i Pantalla Oberta esta-
va emmarcat dins les diverses 
activitats de l’European Ballon 
Festival.

El plaer del cinema a l’iglú de vent
FOTO: Marc Vila

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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TEATRE / LA VEU

A partir d’aquest divendres, 18 
de juliol, es posen a la venda 
les entrades per als dos es-
pectacles que tindran lloc al 
Teatre Municipal l’Ateneu per 
Festa Major, Fer riure és un 
art amb Joan Pera i Els ho-
mes són de Mart i les dones 
de Venus amb Jordi Martínez. 
La primera es podrà veure dis-
sabte, 23 d’agost, a les 20h, i 
el preu de l’entrada serà de 
19 i 17 euros. La segona es 
representarà diumenge, 24 
d’agost, a les 21h amb preus 
de 10, 12 i 15 euros.
Del 18 al 27 de juliol i del 18 
al 24 d’agost es podran ad-
quirir les localitats sense cap 
taxa afegida al Punt de Difusió 
Cultural i Turística (c/ Garcia 
Fossas, 2), de dimarts a di-
vendres de 19 a 21h i dissab-
tes i diumenges d’11 a 14h i 
de 18 a 21h. Es pot consultar 
més informació al telèfon 93 
801 91 16. Entre el 28 de juli-
ol i el 14 d’agost, les entrades 
es podran comprar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajun-
tament d’Igualada (Pl. Ajunta-
ment, 1), de dilluns a diven-
dres entre les 8 i les 14h.
Fer riure és un art vol celebrar 
els cinquanta anys de profes-
sió de Joan Pera amb una 
masterclass sobre l’art de fer 
riure, intentant donar resposta 

a les preguntes que tot come-
diant es fa quan s’enfronta sol 
al seu públic: com ens fa riure 
en Joan? és ell qui ens fa riure 
o són els seus personatges? 
són les situacions creades o 
són les seves experiències 
vitals? Amb la seva comicitat 
habitual i dirigit per Martí Tor-
ras, revelarà alguns dels seus 
trucs actorals i desmuntarà al-
gunes de les tesis escrites so-
bre l’humor. Si riure és un art 
o no, ho sabrem després de la 
masterclass.
Els homes són de Mart i les 
dones de Venus neix del best 
seller escrit per John Gray, 
amb 50 milions de llibres ve-
nuts. Ara arriba al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu l’adaptació tea-
tral d’aquest llibre d’autoajuda, 
una obra igual d’instructiva i, 
a més a més, hilarant, sobre 
les relacions entre marcians i 
venusianes, interpretada per 
Jordi Martínez de Kubala, Mo-
reno i Manchón de TV3.

Avui divendres es posen a 
la venda les entrades pels 
espectacles de Festa Major al 
Teatre Municipal l’Ateneu

DISSENY / LA VEU

Un dels objectius de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada és relacionar els 
estudis que cursa el seu alum-
nat amb diferents àmbits o 
sectors productius de la socie-
tat (empreses, estudis de dis-
seny, associacions, entitats, 
etc.), ja que són uns estudis 
professionalitzadors i, a través 
del seu currículum, aquests 
alumnes poden incentivar la 
seva creativitat i iniciar la seva 
actuació en el món laboral en 
tasques adequades al perfil de 
cada cicle impartit al centre.
Amb aquesta idea l’escola col·
labora habitualment amb dife-
rents iniciatives sorgides del 
món professional en allò que 
anomena “projectes reals”, 
treballs o projectes realitzats 
pel seus estudiants que tenen 
una plasmació real, i que van, 
per tant, més enllà de l’exercici  

realitzat en l’àmbit acadèmic, 
cosa que suposa un al·licient 
per als estudiants.
Un dels darrers projectes reals 
que s’ha realitzat a l’escola és 
una part de la imatge gràfica 
de l’empresa Ingravita d’Igua-
lada. Els alumnes del Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà d’As-
sistència al producte gràfic im-
près, dins el mòdul de Disseny 
Assistit per Ordinador i coordi-
nats per la professora Janice 
Lafarga, van dissenyar el car-
tell i la samarreta promocional 
d’aquest rocòdrom indoor i 
escola d’escalada d’Igualada.
I, a principis del mes de juliol, 
Carles Ros com a represen-
tant de l’empresa, va fer lliu-
rament a l’autora del projecte 
seleccionat, Mercè Gallego, 
del premi, consistent en en-
trades per provar les activitats 
del rocòdrom.

L’Escola d’Art Gaspar Camps 
col·labora amb Ingravita

PINTURA / LA VEU

Mútua Igualadina convoca 
novament aquest 2014 el 
Certamen de Pintura amb 
l’ànim d’impulsar l’activi-
tat cultural a la comarca de 
l’Anoia.
En aquest concurs hi poden 
participar tots els artistes 
d’Igualada i comarca que ha-
gin complert els 18 anys i la 
temàtica i la tècnica a utilit-
zar seran lliures.
Hi haurà un primer premi de 
800 euros, un segon de 400 
i tres accèssits en xecs per 
valor de 100 euros en mate-
rial de pintura a bescanviar a 
Pèl&Ploma, Drogueria Riba i 
Pintures Rally.
L’entrega de les obres es 
realitzarà de l’1 al 10 de se-
tembre a les instaŀlacions de 
Mútua Igualadina.
El dia 26 de setembre s’inau-
gurarà l’exposició de totes les 
obres seleccionades del con-
curs a la sala polivalent del 
Portal del Llevador, al carrer 
Concepció, 13 d’Igualada i al 
mateix temps es lliuraran els 
premis als guanyadors. L’ex-
posició restarà oberta fins el 
26 d‘octubre.
Les bases del certamen es 
poden trobar a www.lamutua.
net o a les oficines de Mútua 
Igualadina, al Passeig Ver-
daguer, 120. Tel. 938032796, 
de 9 a 13h i de 18 a 20h.

Mútua Igualadina 
convoca un any 
més el certamen de 
pintura
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MÚSICA. ANÒLIA
- Igualada 
Concert a càrrec de la igualadi-
na Adriana Muntané i del can-
tautor Cesc Freixas.
Divendres a les 11 de la nit al 
pati de La Cotonera.

MÚSICA. MEV 2014
- Piera 
Tercer concert del cicle ‘A l’es-
tiu música en viu!’ (MEV 2014), 
amb Limnos Quartet, un quar-
tet de saxos integrat per: Nú-
ria Brull (saxo baríton), Fàtima 
Hidalgo (saxo soprano), Elena 
León (saxo tenor) i Esther Sa-
baté (saxo alt).
Divendres a les 10 del vespre a 
la plaça del Peix.

DISSABTE 19

MÚSICA. ANÒLIA
- Igualada 
Concert amb els igualadins Pri-
biz i seguidament concert amb 
el grup indie pop Renaldo & 
Clara.
Dissabte a les 11 de la nit al pati 
de La Cotonera.

VINE A JUGAR A L’ATENEU
- Igualada 
Patitrobada. Un espai on po-
dreu jugar durant tot el dia a 
jocs de taula per a grans i pe-
tits.
Dissabte de les 11 del matí a 
les 9 del vespre al vestíbul de 
l’Ateneu.

L’ALTA ANOIA EL 1714
- Calaf 
Visita guiada al castell de Ca-
laf i a la Torre de la Manresana, 
escenaris de diferents topades 
entre els exèrcits austriacista i 
borbònic, i testimonis d’una im-
portant batalla de la Guerra de 
Successió.
Dissabte de les 11 del matí a la 

plaça dels Arbres.

FÒRUM A LA FRESCA
- Òdena 
La ponent Anísia Tardà expli-
carà en què consisteix un hort 
urbà i explicarà com fer-lo.
Dissabte a les 8 del vespre al 
Parc de la Font.

FESTA JOVE
- Castellolí 
Discomòbil per als més joves 
del poble i dels voltant, amb 
D’festa & Dj.
Dissabte a partir de les 12 de la 
nit a Castellolí.

SOPAR SOLIDARI
- Capellades 
Sopar solidari per Caritas Ca-
pellades Sopar, ball i sortejos. 
Organitzat per al Penya Blau-
grana de Capellades.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
a la Piscina Blava.

ANOIA FOLK
- La Pobla de Claramunt 
Nova edició del festival folk que 
comptarà amb les actuacions 

de Joana Serrat i Los Strom-
pers.
Dissabte a partir de les 8 del 
vespre al castell de Claramunt.

DIUMENGE 20

BALL
- Calaf 

Ball popular amb Jordi Case-
llas.
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre 
a la plaça de Barcelona’92.

DIMECRES 23

BARRUFA CINEMA FRESC
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula per a 
nens “Epic: el món secret”. Diri-
gida per Chris Wedger.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CINEMA VO
- Igualada 
Projecció en versió original 
subtitulada de la pel.lícula 
“Wadja” d’Haifaa Al-Mansour.
Dimecres a les 10 del vespre al 
pati de La Cotonera.

CINEMA A LA FRESCA
- Capellades 
Projecció de la pel.lícula “Into-
cable”, d’Olivier Nakache i Eric 
Toledano
Dimecres a les 10 del vespre a 
la terrassa de la cafeteria de La 

Lliga.

DIJOUS 24

MÚSICA. ANÒLIA
- Igualada
Concert amb els grups Buhos 
(rock tropical) i La Troba Kung-
fu (rúmbia).
Dijous a les 11 de la nit als jar-
dins de La Sala.

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.

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.

Agenda
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En el transcurs d’una vetllada 
íntima, una trentena de cantai-
res de la Coral de Santa Maria 
oferiren dissabte passat dia 5 
de juliol a la tarda, un recital 
poètic de l’obra del seu com-
pany i president, Lleonard del 
Rio.  
L’acte fou conduït pel bon 
amic Jaume Puig, el qual va 
comentar que en la darrera 
sessió del Cicle de Poetes 
de la Coral de Santa Maria 
dedicada a Rosa Campmajó 
Mateu i al seu filll Lleonard, 
aquest va voler donar tot el 
protagonisme a l’obra poètica 
de la seva mare. I per aquest 
motiu, la Coral va decidir dedi-
car-li aquesta sessió familiar. 
«En Lleonard –va afegir– és 
un poeta consolidat, que porta 
en el seu haver, més de dos-
cents premis de poesia».
Es recitadors foren: Narcís Vi-
arnés Vallès, Dolors Buchaca 
Pujol, Coni Torrents Gubianes, 
Concepció Cuadras Marimon, 
Josefina Borràs García, Maria 

Montraveta Oliveras, Pepita 
Abril Pérez, Maite Torrents 
Gubianes, Isidre Solé Corbe-
lla, Lleonard del Rio Camp-
majó, Jaume Puig Raspall, 
M. Teresa Calaf Farrés, Jo-
sep Nadal Mir, Mariona Adzet 
Riba, Alfons Ferrer Casulleras, 
Roser Viadiu Pons, M. Àngels 
Riba Fontanellas, Encarna 
Cànovas Martínes, Mercè 
Travesset Martorell, Eusèbia 
Fanega Bernáldez, Josefina 
Fernández Barreiro, Elisabet 
Puñal Miró, Rafi Pérez Pérez, 
Emili Argelés Arasa, Rosa Va-
lero Pérez, Milagros Sucarrats 
Puyalto; i Rosa Vilanova Bri-
ansó.
En acabar se serví un refrigeri.

Concerts a la residència P. 
Vilaseca i al Centre Arian
També la Coral oferí un con-
cert matinal a la Residència P. 
Vilaseca i al Centre Arian.
I el dijous dia 10 a la basílica, 
cants en la missa en honor de 
sant Cristòfol, patró dels auto-
mobilistes.

Recital poètic dels cantaires 
de la Coral de Santa Maria

L’actuació a la Residència P. Vilaseca   (Foto: Joan Talavera)



Estrena a Tous •  El pasado

RAMON ROBERT.-

El realitzador i guionista Asg-
har Farhadi va néixer el 1972 
a Ispahan (Iran). Després 
d’estudiar a l’Institut del Cine-
ma Jove, es va matricular a la 
Universitat de Teheran, on es 
va llicenciar en Realització, 
a l’any 1998. Durant els deu 
anys que va durar la seva for-
mació, va realitzar sis curtme-
tratges, va dirigir dues sèries 
de televisió i va escriure diver-
sos guions. El 2003 va estre-
nar el seu primer llarg, Raghs 
donar ghobar (Ballar amb la 
pols), que va obtenir el Premi 
Especial del Jurat al Festival 
de Cinema de Fajr (Teheran), 
i el Premi al Millor Actor i el de 
la Crítica al Festival de cinema 
de Moscou. Farhari seguiria 
fent peŀlícules molt interes-
sants i guanyant premis, però 
la seva veritable consagració 
internacional no va arribar fins 

a l’any 2011, quan va dirigir 
Nader i Simin, una separació. 
Després de ser guardonada 
amb els més prestigiosos pre-
mis en el Festival de Fajr, va 
guanyar l’Ós d’Or a la Millor 
Peŀlícula en el Festival de Ber-
lín i l’Oscar a la Millor Peŀlícula 
de Parla No Anglesa. La peŀlí-
cula es va vendre a tot el món 
amb recaptacions inèdites fins 
ara per a una producció irani-
ana. 
Ara ens arriba la nova peŀlí-
cula d’Asghar Farhadi, El pa-
sado, Premi a la Millor Actriu 
per Berenice Bejo en Festival 
de Cannes 2013. Al principi, 
la peŀlícula concentra la seva 
atenció en el personatge d’Ah-
mad.  Després de quatre anys 
de separació, aquest home 
viatja de Teheran a París a 
petició de Marie, la seva espo-
sa francesa, per resoldre els 
tràmits del seu divorci. Durant 
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De Teheran a París

la seva estada, Ahmad desco-
breix la conflictiva relació entre 
Marie i la seva filla. Els seus 
esforços per millorar aquesta 
relació trauran a la superfície 
un secret del passat. El perso-
natge de Marie està interpretat 
per l’actriu francesa Bérénice 
Bejo, a la que vàrem descobrir 

amb The Artist.  
Deixem que parli el propi rea-
litzador:  “Tota la peŀlícula es 
recolza en la noció de dubte. 
Els personatges s’enfronten a 
un dilema constant, estan en 
una cruïlla. En Nader i Simin, 
una separació, el protagonista 
es troba en una situació una 

mica complexa, però comuna: 
Ha d’escollir entre el benestar 
del seu pare i el de la seva 
filla. El pasado planteja una 
cosa diferent: Ha privilegiar 
una certa lleialtat cap al pas-
sat o renunciar-hi per llançar-
se cap al futur?”

RAMON ROBERT.- 

A l’any 2001, Tim Burton va 
realitzar una nova versió de 
la peŀlícula El planeta de los 
simios. Gairebé tothom va 
pensar llavors que Burton,  
amb tan innecessària i falli-
da peŀlícula, avia enterrat per 
sempre més la famosa nissa-
ga simiesca, iniciada a l’any 
1968.  Però gairebé tothom es 
va equivocar, ja que just deu 
anys després s’estrenaria El 
origen del planeta de los simi-
os, una sorprenent i magnifica 
revisió dels caràcters origi-
nals. Bona part de l’equip que 
va fer aquella reapareix ara 

en El amanecer del planeta 
de los simios. La nova peŀlí-
cula ha estat molt ben rebuda 
arreu on s’ha vist. Reprodu-
ïm un comentari aparegut a 
la revista -ara digital- Variety: 
“Aquesta enèrgica i violenta 
expansió de la lluita per la in-
dependència del mico huma-
noide Caesar millora a la seva 
predecessora en pràcticament 
tots els apartats, conceptuals i 
tècnics”. Certament, es tracta 
d’un gran espectacle cinema-
togràfic, dels millors que po-
drem veure aquest estiu a les 
sales catalanes. 

Guerra entre homes i simis Estrena de la setmana •  El amanecer del planeta de los simios

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

EL PASADO
Irán- França. Drama. De Asghar Farhadi. Amb Bérénice Bejo, Tahar Rahim, 
Babak Karimi i Ali Mosaffa,
Després de quatre anys de separació, Ahmad viatja de Teheran a París a 
petició de Marie, la seva esposa francesa, per resoldre els tràmits del seu 
divorci. Durant la seva estada, Ahmad descobreix la conflictiva relació 
entre Marie i la seva filla. Els seus esforços per millorar aquesta relació 
trauran a la superfície un secret del passat.

EL AMANECER DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
Estats Units. Ciència ficció i aventures. De Matt Reeves. Amb Andy Serkis, 
Jason Clarke, Gary Oldman i Keri Russell. Un grup de simis evolucionats 
genèticament, capitanejats per Cesar, es converteix en la raça dominant 
del planeta Terra. La seva única amenaça de creixement és un grup 
d´humans que han sobreviscut a un virus devastador propagat en la 
dècada anterior. Les dues races han aconseguit obtenir una treva de 
pau, que es veurà trencada quan ambdues parts se situen a la vora d´una 
guerra que determinarà qui serà la raça dominant a la Terra

NUEVA VIDA EN NUEVA YORK
Japó. Drama. De Yoji Yamada. Amb Isao Hashizume, Kazuko Yoshiyuki i 
Tomoko Nakajima. El vell Shukichi Hirayama i la seva dona Tomiko viuen 
en una petita illa. Encara que no els agrada la vida urbana, van a Tòquio 
passar uns dies amb els seus fills. El fill gran dirigeix   un hospital, la mitjana 
és propietària d’un saló de bellesa i el petit ( Satoshi treballa en el teatre. 
****

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. 

AVIONES: EQUIPO DE RESCATE
Estats Units. Animació. De Roberts Gannaway. Amb  Julie Bowen, Jerry 
Stiller, Ed Harris, Dane Cook, Regina King. Avions: Equip de rescat presenta 
un estrafolari equip d’avions de bombers d’elit la missió és protegir 
l’històric Parc Nacional d’Piston Peak d’un violent incendi. Quan el famós 
pilot aeri Dusty s’adona que el seu motor està danyat i que potser mai 
torni a competir, canvia de carrera per dedicar-se a l’extinció d’incendis.

TRANSCENDENCE
Estats Units. Ciència-ficció. De Wally Pfister. Amb Johnny Depp, Morgan 
Freeman, Kate Mara, Rebecca Hall, Paul Bettany. El Dr Will Caster (Johnny 
Depp) és l’investigador més important en el camp de la Intel · ligència 
Artificial, treballant en la creació d’una màquina sensitiva que combini 
la intel · ligència col · lectiva de tot el conegut amb el rang complet 
d’emocions humanes. Els seus experiments altament controvertits li 
han fet famós, però a la vegada l’han convertit en el principal objectiu 
d’extremistes anti-tecnològics

AL FILO DE LA MAÑANA
Estats Units. Acció. De  Doug Liman. Amb   Emily Blunt, Tom Cruise, Bill 
Paxton, Charlotte Riley, Lee Asquith-Coe,. La història es desenvolupa en 
un futur proper en el qual una raça alienígena tipus rusc, anomenada 
Mimics, ha arribat a la Terra realitzant contínues agressions, reduint a 
runa grans ciutats i deixant milions de víctimes humanes al seu pas. Cap 
exèrcit del món pot fer front a la velocitat, brutalitat o clarividència dels 
militaritzats combatents Mimic o dels seus telepàtics comandants.

CAMPANILLA Y LAS HADAS PIRATAS
Estats Units. Animació. De  Peggy Holmes. Amb Mae Whitman, Christina 
Hendricks, Tom Hiddleston, Lucy Liu. Quan la incompresa fada Tsarina 
roba la pols màgic Blue Pixie de les mans de Pixie Hollow i s’escapa volant 
per unir-se als Pirates de Skull Rock, Campaneta i les seves amigues han 
embarcar-se en l’aventura de les seves vides per tornar el pols de fades al 
lloc que pertany.

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

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 26 SETMANES TANCAT

1/ EL AMANECER DEL PLANETA 
DE LOS SIMIOS (12 anys)
Dv. i Ds: 16:30/19:10/21:50
Dg.:11:30/16:30/19:10/21:50
Dll a Dj.: 16:30/19:10/21:50

2/EL AMANECER DEL PLANETA 
DE LOS SIMIOS 3D (12 anys) 
Dv. i Ds: 15:50/18:30/21:10
Dg.: 11:40/15:50/18:30/21:1
Dll a Dj.: 15:50/18:30/21:1

3/EL AMANECER DEL PLANETA 
DE LOS SIMIOS (12 anys) 
Dv. a Dj: 17:30/20:10
3/ DRAGON BALL Z (12 anys)
Dg: 11:50
3/8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dll. a Dj.: 15:30/22:45

4/AVIONES EQUIPO DE RESCATE 
(apta)  
Dv. a Dj: 19:00
4/AVIONES EQUIPO DE RESCATE 
3D (apta) 
Dv. a Dj: 17:00
Dg.: 11:30/17:00
4/X-MEN (12 anys) 
Dv. a Dj.: 21:00

5/AVIONES EQUIPO DE RESCATE 
(apta)
Dv a Dj: 16:00/18:00/20:00
Dg.: 11:50/16:00/18:00/20:00
5/TRANSCENDENCE (12 anys) 
Dv a  Dg.: 22:00
5/AL FILO DE LA MAÑANA (12 
anys) 
Dll. a Dj: 22:00

6/MALEFICA (apta)
Dv. i Ds: 16:30/18:35/20:40
Dg.: 11:40/16:30/18:35/20:40

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
NUEVA VIDA EN NUEVA YORK  
(7 anys) 
Diumenge: 18:00
EL PASADO (12 anys) (Millor 
actriu a Cannes 2013)
Diumenge: 19:45

Dll. a Dj.: 16:20/18:25
6/JUNTOS Y REVUELTOS (7 
anys)
Dv a Dg.: 22:45
Dll a Dj.: 20:25/22:45

7/CAMPANILLA Y LAS HADAS 
PIRATA (apta)
Dv a Dj.: 16:15/18:10
Dg.: 11:45/16:15/18:10
7/BAJO LA MISMA ESTRELLA (7 
anys)  
Dv a Dj.: 20:00/22:30

8/ PANCHO (apta)
Dv i Ds.: 16:25/18:20
Dg.: 11:45/16:25/18:20
Dll i Dj.: 16:25
8/ MIL MANERAS DE MORDER 
EL POLVO (16 anys)
Dv. a Dg.: 20:20
8/ SABOTAGE (16 anys)
Dv. a Dg: 22:40
Dll. a Dj.: 20:20/22:40
8/ PERDONA SI TE LLAMO 
AMOR (12 anys)
Dll a Dj: 17:40

CINEMA A L’ANOIA
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La col·lecta de la diada 
diocesana missionera del 
bisbat de Vic d’aquest any 
té per objectiu ajudar pro-
grames concrets de suport 
a Ruanda. Donada la nos-
tra relació, que ve de lluny, 
amb les comunitats cristia-
nes de Ruanda, el suport a 
iniciatives de desenvolupa-
ment i d’apostolat ens és 
un deure de caritat cristi-
ana, que no podem deixar 
de fer. Aquest segon diu-
menge de juliol, com ja és 
costum, ens fem una crida 
mútua a ser generosos per 
a continuar ajudant Ruan-
da.

Sóc conscient que durant 
l’any ja fem col·lectes a fa-
vor de les missions. Cal 
assenyalar principalment la 
col·lecta del DOMUND. La 
col·lecta de la diada missi-
onera del bisbat de Vic vol 
concretar una mica més 
aquesta sol·licitud a favor 
de les missions, dels llocs i 
de les Esglésies en països 
que necessiten l’ajut dels 
cristians d’altres indrets. La 
concreció amb Ruanda ens 
ajuda a posar uns rostres i 
uns projectes que podem ex-
plicar i veure com es realit-
zen. No podem perdre mai el 
compromís missioner. Sant 

Joan Pau II, papa, reflexio-
nava: «L’evangelització mis-
sionera constitueix el primer 
servei que l’Església pot fer 
a cada home i a la humani-
tat sencera en el món actu-
al» (Redemptoris missio, 2). 
En un temps no pas llunyà la 
nostra diòcesi vivia aquest 
compromís missioner amb la 
presència de sacerdots dio-
cesans en països de missió. 
Ara, gràcies a Déu, el vivim 
amb la presència de religio-
sos i religioses en aquests 
països. Certament que ha 
disminuït el nombre dels di-
ocesans missioners. Però 
el zel missioner no pot pas 

ROMÀ CASANOVA

Ajuda’ns a ajudar

Bisbe  de Vic

apagar-se en el nostre cor. 
La col·lecta d’aquest diu-
menge és una bona ocasió 
per a manifestar que és viu 
el compromís missioner en-
tre nosaltres.
No podem perdre mai el 
compromís missioner
Donar suport a necessitats 
concretes que ens arriben 
per mitjà de la Delegació 
diocesana de Missions, és 
una bona manera de donar 
suport a allò que els nostres 
missioners van fer a Ruan-
da. Els seus bons fruits són 
ben palesos, en aquelles co-
munitats. I d’aquests fruits la 
nostra diòcesi se n’alegra i 

ESGLÉSIA / LA VEU

El mossèn igualadí Xavier 
Bisbal i Talló va ser nomenat 
rector de la parròquia de Sant 

Vicenç de Castellet el passat 
diumenge en un acte a l’esglé-
sia que va aplegar nombrosos 
vilatans.

Mn. Xavier Bisbal, nomenat 
rector de Sant Vicenç de 
Castellet

en gaudeix una mica amb 
la presència de sacerdots 
joves que ens ajuden a 
nosaltres, mentre ells po-
den formar-se més per a 
servir la seva Església i el 
seu país. La vida cristiana 
a Ruanda continua. Gràci-
es a Déu, han crescut les 
comunitats i s’han creat 
més parròquies. Cal que 
els ajudem a consolidar i 
a fomentar obres d’ense-
nyament als infants i joves, 
de catequesi i pastoral, de 
desenvolupament per a un 
millor autofinançament.

TELEVISIÓ / LA VEU

Aquest diumenge 20 de juliol, 
el programa religiós de Televi-
sió de Catalunya “Signes dels 
temps”, que celebra el seu 
28è aniversari, arriba a l’edició 
número 1.200. Tancarà la tem-
porada afegint-se a la comme-
moració del Tricentenari del 
1714. Quin va ser el paper de 
l’Església durant la Guerra de 
Successió i el setge de Barce-
lona? El clergat i els religiosos 
eren partidaris de Felip V o de 
Carles III? Què va passar des-
prés de l’11 de setembre amb 
els capellans i les monges?. 
Conversaran amb Irene Bru-
gués, arxivera en cap del Ser-
vei d’Arxius de la Federació 
Catalana de Monges Benedic-
tines, i Jordi Sacasas, arxiver 
de la basílica de Santa Maria 
del Pi de Barcelona.
“Signes dels temps” es va 
estrenar a Televisió de Ca-
talunya l’any 1986 gràcies a 
un acord entre la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televi-
sió (CCRTV) i la Conferència 
Episcopal Tarraconense. Des 
de llavors s’ha mantingut 28 
anys en antena de forma con-
tinuada i s’ha convertit en un 
dels programes més veterans 

de la cadena.
El programa manté el seu ob-
jectiu original de ser un maga-
zín d’entrevistes i reportatges 
sobre la vida de l’església ca-
tòlica. L’espai que dóna veu 
a bisbats, parròquies, grups 
i moviments, i també ofereix 
informacions ecumèniques i 
interreligioses.
L’actual equip del programa 
està format per Francesc Ro-
saura a la direcció i presen-
tació, Maria Eugènia Pujalà 
i Marta Millà, a la realització, 
Imma Segarra i Trina Espejo, 
a la producció, i Carme Mun-
té, a la redacció.  “Signes dels 
temps” s’emet cada diumenge 
a les 10 del matí per TV3.

3.500 convidats
En aquests 1.200 programes 
han passat pel plató de “Sig-
nes dels temps” més de 3.500 
convidats. Hi han deixat petja-
da personatges catalans com 
Narcís Jubany, Cassià M. Just, 
Pere Casaldàliga, Cristina 
Kaufmann, Raimon Panikkar, 
Ireneu Segarra, Antoni Deig, 
Ramon Torrella, Joan Carrera, 
Rosa Deulofeu, Joan Gomis, 
Miquel Batllori, Vicenç Ferrer, 
Jordi Llimona, Genoveva Mas-

sip, Teresa Forcades, Arcadi 
Oliveres, Francesc Torralba... 
I personalitats internacionals 
com Helder Camara, Abbé 
Pierre, Chiara Lubich, Anselm 
Grün, Germà Roger, Andrea 
Riccardi, Jacques Gaillot...
En tot aquest temps, “Signes 
dels temps” ha viscut i ha in-
format de grans esdeveni-
ments eclesials, religiosos i 
socials: Trobada Interreligiosa 
d’Assís (1986), Mil·lenari de 
Catalunya (1988), Jocs Olím-
pics (1992), Concili Provincial 
Tarraconense (1995), 50 anys 
de l’entronització de la More-
neta (1997), Trobada Europea 
de Taizé (2000), Gran Jubileu 
(2000), Trobada Internacio-
nal per la Pau (2001), Parla-
ment de les Religions del Món 
(2004), mort de Joan Pau II i 
elecció de Benet XVI (2005), 
Trobada Mundial de les Famí-
lies (2006), Any Jubilar Sant 
Fructuós (2008), visita de Be-
net XVI a Barcelona (2010), 
renúncia de Benet XVI i elec-
ció del papa Francesc (2013), 
Beatificació dels màrtirs del 
segle XX (2013), Canonitza-
ció de Joan XXIII i Joan Pau 
II (2014), entre molts d’altres.

1.200 programes de “Signes dels 
temps” de TV3



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

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

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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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

 Preparació:

Posem una olla amb abundant aigua, una mica de sal i oli, per coure 
els canelons. En començar a bullir posem els canelons 15 minuts 
(aprox.).Escorrerem amb molta cura per no trencar-los.
Mentre es couen els canelons piquem els ous durs i la tonyina. 
Sofregir el tomàquet fregit en una paella, quan aquest gairebé 
estigui afegir els pebrots picats.
Barrejar en la salsa de tomàquet la resta d'ingredients i emplenar els 
Canelons. A la base del plat posar una mica de salsa de tomàquet i 
posar sobre els canelons.
Per simular la salsa beixamel farem una maionesa.

Ingredients (4 persones):

-1 llauna petita de tomàquet
-150 gr. de tonyina amb oli
-2 Pebrots
-2 Ous durs
- Maionesa
- 12 Plaques de canelons

Canelosn d’estiu

Canelons d’estiu

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

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA
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A propòsit d’un passeig per l’antiga 
Roma t’és del tot inexcusable la des-
coberta d’un dels edificis que apunta 
a ser el més gran referent de la glo-
riosa història de la ciutat: El Panteó 
d’Agrippa; el popular Panteó que 
-emplaçat al bell mig de la Plaça de 
la Rotonda- s’ha perpetuat com a un 
dels superiors exponents de la Roma 
imperial. 
De lluny estant, la seva silueta t’apro-
pa al cos que serveix de base d’una 
espectacular cúpula; una planta en 
forma de tambor que sosté l’extraor-
dinari sostre semiesfèric capaç d’al-
bergar l’admirable cuca de llum -úni-
ca entrada de claror- que il.lumina 
el clos intern de l’edifici. Emperò, a 
la mateixa distància, t’és possible 
d’advertir mig desdibuixat el seu 
únic accés a través d’una majestuosa 
pronaos que, a banda i banda, deixa 
entreveure la marca d’unes motllu-
res indicadores de tres seccions su-
perposades sobre un veritable mur. 
Tanmateix, a pesar que l’edifici ha 
experimentat alguna transformació, 
aquestes fileres evidencien una faça-
na, bella i enginyosament concebu-
da, amb la doble funció d’amagar tot 
el sistema de suports i arquitravats 
que mantenen dempeus l’edifici. 
De ben a prop, quan observes el seu 
semblant, de seguida entreveus una 
construcció sòlida i implacable, edi-
ficada a partir d’aquest sorprenent 
mur -de configuració cilíndrica- que, 
més enllà de l’eventual percepció 
d’un enorme cos massís, t’eviden-
cia un conjunt estructural basat en 
l’equilibri i l’harmonia. Tot seguit, 
tan bon punt hagis creuat la seva 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

El gran referent de la Roma antiga: El Panteó d’Agrippa

refinada pronaos i les seves esveltes 
columnes, et faràs pròpia una inequ-
ívoca emoció d’internar-te en el cor 
d’una de les grans meravelles de l’An-
tiguitat.
En el seu interior, una ullada et per-
met d’endevinar tot un teixit de for-
mes i estructures que es combinen 
en una magnífica composició arqui-
tectònica destinada a acollir des de 
dies immemorials l’autèntica creació 
de l’edifici, la seva immensa cúpula; 
una peça d’una majúscula perfecció 
i d’una imponent autoritat; alhora un 
antecedent de les cúpules del Renai-
xement.
En aquest sentit, en el sí d’aquest 
recinte espiritual, la mirada contem-
plativa -al costat d’unes estimables 
impressions de pau i serenor- et sug-
gereix de resseguir la singular con-
cordança d’unes proporcions que 
igualen l’alçària de la cúpula amb 
el diàmetre de la rotonda, d’uns 
quaranta-quatre metres. I des d’una 
perspectiva global no et serà difícil 
de copsar una altra equitativa distri-
bució d’aquelles càrregues que pos-
sibiliten -entre la sensualitat del ci-
lindre- l’obertura de vuit nínxols; un, 
ocupat per la porta d’entrada, i els 
restants, te’ls trobes en una compen-
sada alternança de rectangles i semi-
cercles. Al seu  entorn, dues artificio-
ses columnes tanquen els respectius 
orificis d’aquests nínxols i, al voltant, 
tot es converteix en un preciós em-
bolcall de parets revestides de mar-
bres incrustats de fastuoses i brillants 
policromies.      
Després, molt especialment si t’ubi-
ques sota aquella admirable lluerna 

(d’uns nou metres de diàmetre) que 
s’eleva a la cúspide de la cúpula, un 
desorbitat efecte de supremacia t’en-
vaeix per a evadir-te d’aquest món 
terrenal i guanyar dimensions as-
tronòmiques, gràcies a l’encís de les 
cendroses radiacions que aquella et 
regala. Tal vegada, aquesta devia de 
ser la seva destinació final, una fan-
tàstica invitació al traspàs metafísic i 
espiritual envers una vida perdurable 
o el que és el mateix: una fantàstica 
connexió entre les interioritats del 
temple i tots els estadis de l’univers 
celestial. 
El Panteó va ser projectat com a un 
temple per a honorar tots els déus de 
la mitologia romana, transformant-se 
en la principal significació del llegat 
d’un emperador que va saber man-
tenir-se prou al marge dels anhels 
de perpetuïtat de la Roma imperial. 

PLa Ciutat Eterna 

Cúpula

Eixamplar fronteres

En el marc d’una ciutat mil.lenària, 
va ser edificat en el mateix enclava-
ment d’un anterior bastiment. Du-
rant el mandat de l’emperador Adrià 
va ser projectada la seva construcció, 
malgrat ser nomenat, posteriorment, 
Panteó d’Agrippa; perquè va ser Marc 
Agrippa (el gendre d’August) qui va 
fer construir l’edifici original, a l’any 
27. Si més no,  multitud de compo-
nents de l’obra senyalen la seva inau-
guració entre el 125 i el 128 de l’Era 
cristiana, reconeixent-ne com a pro-
bable creador l’arquitecte Apolodor 
de Damasc. D’aquesta època ençà, 
havien de passar algunes centúries 
per a què aquest temple veiés dig-
nificada la seva singular presència i 
pogués participar de posteriors epi-
sodis memorables de  la vida de la 
ciutat. 
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ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
Núria Torres Riba. 

Nutricionista i dietista

Consells 
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ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

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

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

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

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

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

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

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

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

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

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

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

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS

C. Folch i 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

Secrets per lluir un bronze-
jat durador a través de la 
nutrició 
L’estiu es converteix en 
un moment idoni per alli-
berar-nos de toxines, po-
sar-nos en forma i garan-
tir uns correctes hàbits 
alimentaris per tal de lluir 
un cos perfecte. 
Aquesta setmana, pro-
posem alguns consells 
nutricionals per protegir 
la pell del sol des de l’in-
terior, augmentar-ne la 
fermesa i ajudar a min-
var els signes de l’enve-
lliment.
Arrel d’una exposició 
perllongada a la radiació 
solar i l’estrès, el nostre 
cos genera un excés de 
radicals lliures. Fet pel 
qual, és convenient as-
segurar una dieta antio-
xidant a partir d’aliments 
rics en vitamina A, E i C, 
aquesta última implicada 
en la síntesi de col·lagen. 
Així com minerals seleni 
i zenc. Però on trobem 
aquests micronutrients? 
En cítrics, hortalisses, 
germen de blat, cere-
als integrals, fruits secs, 
olis vegetals... Paral-
lelament, haurem d’in-
crementar els aliments 
rics en betacarotè com 
pastanagues, carabassa 
o pol·len, per tal de ga-
rantir un bronzejat més 
bonic i durador. 
Tanmateix, serà acon-
sellable hidratar-nos a 
partir de sucs depuratius 
d’aranja, pinya, api i pas-
tanaga; suplementar-nos 
amb oli d’onagra, amb la 
finalitat de garantir una 
pell hidratada i elàstica. 
Així com amb coenzim 
Q10, un potent antioxi-
dant. 
En cas de presentar cel-
lulitis, caldrà recórrer a 
infusions depuratives de 
boldo, bardana, carxofa, 
cua de cavall o dent de 
lleó. 
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CONFIDENCIALJaume Singla.-
La masquefina Eva Gorrocha-
tegui i Matas és l’exemple que 
amb treball i estudi es pot arri-
bar on es vulgui. Als seus 23 
anys ha fet la carrera de Quí-
mica, ha fet un màster i està 
fent el segon any de doctorat 
al CSIC. Conjuntament amb els 
seus companys Silvia Lacorte, 
Josefina Casas i Romà Tauler, 
han estat guardonats amb el 
primer premi pel “pòster” pre-
sentat al congrés “Chemome-
trics in Analytical Chemistry”, 
que es va celebrar el passat 
mes de juny a Richmond, Vir-
ginia. 
Què és el pòster que vares 
presentar a Richmond?
El nostre grup estudia l’efecte 
de diversos contaminants en 
l’organisme humà. En concret 
utilitzem cèŀlules canceroses 
de placenta humana i les trac-
tem amb contaminants que es 
troben en el medi ambient per 
estudiar com les afecten. En 
concret jo he estudiat l’efecte 
sobre els lípids. Hi ha compos-
tos que provoquen obesitat. 
Això vol dir que l’obesitat no 
és causada únicament pels 
aliments que ingerim, sinó que 
també depèn dels contami-
nants.
Quins contaminants has 
estudiat?

Els perflorats que es troben al 
tefló de les paelles, en fibres 
de catifes i en alguns xampús 
i també el tributil estany -que 
es coneix com a TBT- que s’uti-
litza en determinades pintures 
aïllants, en determinades fibres 
i en el neoprè. Estem veient 
que encara que hi estiguem en 
contacte en nivells molt baixos, 
a la llarga acaba per perjudicar.
Per què vares elegir aquesta 
línia d’investigació?
S’havien fet estudis en ani-
mals però mai amb cèŀlules 
humanes. Al nostre grup ens 
va semblar convenient estudi-
ar-ho, sobretot perquè cada dia 
es fan servir més perflorats en 
tota mena d’articles.
Aquesta investigació forma 
part del teu doctorat?.
És una part d’un projecte euro-
peu. El nostre grup estudia 
l’eòmica. Jo en concret estudio 
la lipidòmica, que és l’eòmica 
dels lípids. 
Què és l’eòmica?.
És la ciència que estudia com 
funcionen les cèŀlules de totes 
les parts de l’organisme. Hi ha 
la proteòmica que estudia l’eò-
mica del gen, la metabulòmica 
que estudia l’eòmica del meta-
bolisme. Jo estic especialit-
zada en lipidòmica. 
Has dit que utilitzeu cèŀlules 
canceroses.

És pel fet que es reprodueixen 
molt més ràpidament que les 
cèŀlules normals. Ens interessa 
la rapidesa per poder avançar 
en les investigacions. 
Elaborar el “Pòster” premiat, 
quant de temps t’ha costat?. 
Recollir les dades un any 
sencer. Analitzar-les mig any. 
Vaig començar el màster, 
generant aquestes dades i les 
he presentat en el pòster en el 
primer any del doctorat.
Fent càlculs podríem dir que 
amb 26 anys seràs doctora 
en Ciències Químiques. 
M’agrada molt la docència i 
també m’agrada molt la inves-
tigació. Ser professora univer-
sitària et dóna la possibilitat 
d’ensenyar i de tenir un grup 
d’investigadors.

Darrerament, la cèntrica Plaça 
de Cal Font d’Igualada s’ha con-
vertit, a determinades hores del 
dia, en un focus de concentració 
d’infants i de joves adolescents. 
Molts d’ells, especialment els 
de més edat, no estan acompa-
nyats per cap adult, i tenen ja per 
costum estar-se llargues hores a 
la mateixa plaça. Aquesta situa-
ció ha esdevingut habitual durant 
el curs escolar, però ara, ja en 
temps de vacances, s’ha vist incre-
mentada. Tenim constància de 
més d’un problema ocasionat per 
“malifetes” d’aquests adolescents 
que han causat molèsties a veïns 
i vianants que, en advertir-los del 
seu comportament, han rebut 
com a resposta insults, amenaces, 
i fins i tot algun cas massa pròxim 
a la violència física, sense cap 
mena de respecte per persones de 
molta més edat.
Sabem també que, davant 
d’aquests casos més preocupants, 
algun dels veïns o vianants ha 
trucat al 092 de la Policia Local 
cercant una legítima defensa. La 
resposta, enlloc de ser immedi-
ata, simplement no ha existit o bé 
s’han posat pegues.
Potser convindria que, allí on no 
existeix més educació dels uns, 
existís menys desídia per part 
dels altres. Hi sortiríem guanyant, 
sobretot els que simplement s’es-
timen la seva ciutat.

Què és el que ha valorat el 
jurat del premi?.
Consideren que està molt 
ben estructurat, molt visual i 
molt entenedor i que el tema 
és interessant per a la cièn-
cia.
Als Estats Units, que és 
una societat de l’abundàn-
cia, hi ha més obesitat que 
a Catalunya. Dir-los que 
l’obesitat també obeeix a 
factors ambientals els va 
sorprendre?
Justament l’investigador que 
va començar aquesta idea  es 
diu Blooberg i és dels Estats 
Units. O sigui que ja coneixen 
la teoria.
Aniràs a treballar a l’estran-
ger?
És necessari sortir a fora a 
estudiar. De fet l’any vinent 
tinc previst fer una estada als 
Estats Units i el postdoctorat 
el faré a fora. A Catalunya hi 
ha molt bon nivell de recerca, 
però no està prou valorada.
A la teva edat dedicar 
tantes hores a l’estudi no et 
fa sentir fora de lloc?
L’estudi i la investigació m’han 
agradat des de petita i no 
em representa cap esforç. 
Encara menys quan veig els 
resultats.

4 paraules amb... Eva Gorrochategui

És hora 
de viatjar!

Rambla Sant Isidre, 9.  Igualada. Tel. 93 803 75 56

www.ferfrans.com

Sortides en grup 
d’Igualada
amb guia 

acompanyant

Sortides en grup 
d’Igualada
amb guia 

acompanyant

Visites incloses

Pensió completa


