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Festes 
Majors als 
Hostalets 
de Pierola i 
Jorba
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Excel.lent primer tram de 
temporada dels Moixiganguers

P36Durant el passat cap de setmana el pati de la Igualadina Cotonera va servir d’escenari de l’Anòlia a la Fàbrica  (Foto: Ajuntament d’Igualada)
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L’Anòlia encara la recta final

Els 
Moixiganguers 
tanquen la 
seva millor 
primera part de 
temporada amb 
un gran balanç 
a les seves 
espatlles.

P38

 Aquest cap de setmana 
els jardins de La Sala 
acolliran els concerts 
dels Pets, La Iaia, 
Joan Colomo, Mazoni i 
Macedònia

En destaca 
sobretot el seu 
primer castell 
folrat carregat, 
la torre o 2de8 
amb folre

Avui a Igualada es planteja 
"El país que volem"

Carme Forcadell, Lluís Llach i Santiago Vidal seran avui al vespre a 
Les Comes en un acte organitzat per l’ANC. L’acte es farà a l’interior 
d’un iglú de vent

Lídia Pujol 
porta el seu 
Iter Luminis 
a l'ermita de 
la Tossa
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La igualadina 
Laura Orgué 
regna a les 
curses de 
muntanya
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Amb aquest lema la darrera setmana es va 
fer el Sopar de l’Empresari organitzat per 
la Unió Empresarial de l’Anoia al Campus 
Motor Anoia. Una definició per evidenciar 
que el treball en equip, l’esforç i la coopera-
ció genera sinergies positives. En aquesta 
ocasió no es palesava ni el pessimisme, 
ni la hipocresia d’un missatge artificial. El 
Conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi 
Vila, tornava a dir que “Catalunya serà in-
dustrial, o no serà”. I va demostrar el seu 
compromís recordant que “és la nostra obli-
gació facilitar un marc que permeti la recu-
peració econòmica del país”. I és que no tot 
s’acaba amb projectes i dibuixos sobre pa-
per d’idees més o menys encertades. Quan 
es demana fer possible el Parc d’Innova-
ció en el Cuir i la Marroquineria d’Igualada 
i Jorba, es parla d’una eina per  consolidar 
un sector.
Els temps no són senzills, per molt que ens 
diguin que s’ha acabat la crisi. Segueixen 

ben vius molts dels factors que han fet que 
la nostra comarca passés de ser una cap-
davantera industrial a ser una de les que té 
més dificultats. Per això Blai Paco, presi-
dent de la UEA, demanava complicitat a les 
administracions i suport del món econòmic. 
Explicava que aquesta és una feina de tots 
i solament amb un suport continuat i sos-
tingut serà possible superar el 30% que el 
sector industrial hauria de tenir en l’econo-
mia anoienca. I no falten vímecs per fer un 
bon cistell. Disposem dels sectors del punt, 
el paper, les arts gràfiques, la metaŀlúrgia, 
el cautxú, el plàstic, el cuir, el motor i els 
béns d’equip que han de ser els fonaments 
per atraure noves empreses i generar ocu-
pació. 
Hem de ser prou forts i prou bons per con-
vertir la comarca en un pol d’excel·lència, 
on es respectin els drets laborals, siguin 
dignes els salaris i una constant la protec-
ció del medi ambient. El ponent de la 14 
edició d’aquest sopar, Lotfi el-Ghandouri, 
va fer un exercici en el que van participar la 
major part dels tres-cents empresaris que 
l’escoltaven. Els demanava dibuixar una 
casa. I després  una altra i una casa més, 
fins que s’acabaren les formes conegudes i 
va caldre ser imaginatius per fer-ne de for-
mes diferents i no repetides. I és que arriba 
un moment en que cal atrevir-se a entrar en 
terrenys desconeguts. I per això cal corat-
ge. I no només en el món econòmic. Per-
què ens cal multiplicar per sortir-ne.

Sumem, i amb tu 
multipliquem

Laura Orgué
L’esportista igualadina Laura Orgué s’ha tornat a proclamar 
campiona del món en Quilòmetre Vertical en al segona prova de 
la Copa del món de curses de Muntanya. La corredora igualadi-
na va guanyar el quilòmetre vertical de Dolomites divendres i al 
cap de dos dies va tornar a imposar-se a la Dolomites Skyrace.
Enhorabona, Laura!

Pedro Sánchez, ha estat elegit secretari general de 
PSOE davant altres dos candidats. Per alguns repre-
senta el nou Zapatero i ha obtingut el suport principal 
a Andalusia. 

Miquel Iceta ha estat elegit secretari general del PSC. 
No ha tingut altres rivals. Per alguns significa una línia 
continuista i per això més del 15% dels vots emesos 
van ser en blanc. A més la majoria dels socialistes ca-
talans que han votat, no ho van fer a favor del que ha 
guanyat al PSOE.

Miquel Iceta, una vegada elegit primer secretari del 
partit, davant Susana Díaz i Pedro Sánchez, que ara 
lideren el PSOE i no volen ni sentir a parlar de refe-
rèndums, ha demanat que “ningú s’enganyi perquè no 
hi haurà cap solució que no passi per les urnes, però 
tampoc hi haurà consulta si no és legal i acordada” 
per afegir. “Batallarem perquè Espanya no es trenqui”. 

David Fernàndez, líder de la CUP, va explicar que “el 
que em sorprèn més de la meva experiència al Par-
lament és la mediocritat i la insensibilitat que hi ha i 
la degradació de la política. És un circ, un teatre de 
vanitats, és matrix, és una representació formal de la 
democràcia. I hem de recordar-nos contínuament que 
som allà per molta gent del carrer que ho passa ma-
lament”. 

Manuel Pardos, president de l’Associació d’Imposi-
tors i Usuarios de Bancs i Caixes d’Estalvis d’Aragó 
(ADICAE), organització especialitzada en la protec-
ció, formació, reclamació, informació i reivindicació, 
va aconseguir portar al jutjat Mercantil número 11 de 
Madrid una reclamació de més de dotze mil afectats 
reclamant a la Banca la supressió de la clàusula sòl.

Personatges que passen per intel·lectuals entre els 
que hi ha Albert Boadella, Arcadi Espada, David Gis-
tau, Federico Jiménez Losantos, Javier Rupérez, Fer-
nando Sánchez Dragó, María San Gil, Fernando Sa-
vater, Adolfo Suárez Illana, Hermann Tertsch, Andrés 
Trapiello i Mario Vargas Llosa, han signat un manifest 
“Libres e iguales” contra el secessionisme català que 
“vol trencar la convivència entre els espanyols i des-
truir el seu patrimoni més valuós: la condició de ciuta-
dans lliures i iguals”.

Uns altres entre els que hi ha Daniel Peña,  Alejan-
dro Tiana, Ángel Gabilondo, Fernando Vallespín, José 

Antonio Zarzalejos, Joaquín Estefanía i Nicolás Sar-
torius s’han posat com objectiu emplaçar a les forces 
polítiques, les institucions democràtiques i la societat 
civil a fer “els esforços necessaris per promoure una 
reforma de la Constitució que compti amb el màxim 
consens possible i que desenvolupi el sentit federal 
de l’Estat”.

Oriol Pujol Ferrusola, deixa el càrrec de Secretari 
General de CDC i el seu escó al Parlament “vaig ple-
gant de tot per no perjudicar en res”. 

Xavier Martorell, que va ser director de Serveis Peni-
tenciaris de la Generalitat  fins al juny de l’any passat, 
i cap de seguretat ) del FC Barcelona  va contractar 
l’agència de detectius Método 3 per espiar vicepre-
sidents, jugadors com Gerard Piqué, empleats del 
club i a polítics, com els dirigents d’Unió, Xavier Ama-
dor i Joan Recasens. Per això ara el fiscal El fiscal 
Pedro Ariche  i els advocats del Barça han sol·licitat al 
jutge que tramita una querella pels presumptes delic-
tes d’apropiació indeguda i estafa. 

 Angela Merkel, cancellera alemanya, ha dit que “De-
fensem la integritat territorial de tots els estats, que és 
una cosa totalment diferent de la independència d’una 
regió. Comparteixo en aquest punt la posició del Go-
vern espanyol”. Ha deixat clar, no obstant, que “més 
enllà d’aquesta declaració”, no pensa ficar-se en una 
discussió que correspon a la política interna espanyo-
la i ha posat d’exemple el sistema federal alemany on 
els ‘länder’ i les corporacions locals “tenen un gran 
espai per actuar i un alt grau d’autonomia”.

Alfred Bosch, portaveu d’ERC en el Congrés i alcal-
dable a Barcelona, ha replicat a twitter la cancellera 
alemanya. “Angela Merkel encara seria ciutadana de 
la RDA, si sempre s’haguessin congelat les fronteres 
establertes”. Ningú és veu el seu gep.

Lionel Messi, jugador del Barça, s’ha convertit en 
el primer contribuent d’Espanya. Com deuen riure 
Amancio Ortega i Emilio Botín.

Artur Mas, president de la Generalitat, va dir a dife-
rents membres de la Trilateral que “que no em sento 
atrapat per la pressió del carrer, però la vull reconduir” 
i va recalcar que en cap cas es planteja franquejar la 
legalitat per fer la consulta del 9 de novembre.

Hem de ser prou forts i prou bons 
per convertir la comarca en un pol 
d’excel·lència, on es respectin els 
drets laborals i siguin dignes els 
salaris 
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El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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El govern d’Espanya acaba de reconèixer el dèfi-
cit fiscal de Catalunya de 8.455 milions d’euros... 
anuals. Tot i que només representa la meitat de les 
xifres reals, ningú no m’ha explicat encara com es 
pot justificar un espoli d’aquesta magnitud. Espa-
nya pot acceptar que Catalunya perdi més del 5% 
del seu Producte Interior Brut? Tenint en compte 
que per a ells “Cataluña es DE España”, els deu 
semblar molt normal aquest espoli fiscal.
Deixant de banda que el “científic” que ha dirigit els 
càlculs d’aquesta nova balança fiscal és un dels 
fundadors del partit Ciudadanos -que ja és barra- i 
per tant la veracitat de les xifres és més que dub-
tosa, m’agradaria posar algunes objeccions al re-
sultat que amb tanta lleugeresa el PP dóna per bo.
Segons el sistema emprat, es considera retorn al 
contribuent català tota la despesa originada pels 
diferents ministeris de l’Estat. El criteri és que la 
funció dels ministeris, reverteix en beneficis als 
ciutadans de les diferents “comunidades autóno-
mas”.
Discrepo profundament d’aquest principi, pel que 
fa a Catalunya.
El Ministerio de Cultura treballa a favor o en contra 
de Catalunya? I el d’Agricultura? I el d’Exteriors?
El Ministerio de Asuntos Exteriores -amb l’actual 
ministre i amb l’anterior- fa anys que treballa per 
aïllar Catalunya de la resta del món. Vetant la pre-
sència del president de la Generalitat en cimeres 
internacionals, enviant memoràndums i argumen-
taris contra el Dret a Decidir, vetant el nomena-
ment de catalans per a càrrecs internacionals.... 
o senzillament vetant l’ús del català al Parlament 
Europeu.
El Ministerio de Agricultura, que és l’interlocutor de 
tot l’Estat pel que fa a les ajudes del PAC, margina 
expressament el camp català dels ajuts, en poten-
ciar l’agricultura espanyola que subvenciona els 
grans latifundis de famílies com la Casa de Alba i 
aplica ajudes per no conrear els camps. L’agricul-
tura catalana, que està molt més evolucionada, es 
queda fora dels ajuts de la PAC perquè el Ministe-
rio hi treballa en contra.
Del Ministerio de Cultura -el de la Wertgonya- se-
gurament que no cal afegir-hi res del que ja sa-
bem. O del Ministerio de Fomento que escatima 
milers de milions en inversions en infraestructures 
bàsiques de Catalunya, en obres pendents de re-
alitzar. Per posar un exemple ben proper: l’Estat té 
aturada des de fa set anys una obra -Correus- a la 
cruïlla del passeig Verdaguer amb el carrer Òde-
na d’Igualada, privant a la ciutat d’un equipament 
públic.
Per tant, als teòrics 8.455 milions d’euros d’espo-
li fiscal caldria afegir-hi la part proporcional de la 
despesa dels ministeris que treballen en contra de 
Catalunya. La xifra resultant és absolutament in-
digesta.
El ministre Montoro es pot ficar les seves balances 
“fecals” per on li vingui més de gust. 

8.455 milions d’euros

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Ewongalema. Fa molts anys a Zàmbia va 
haver-hi una llarga època de misèria i fam. S’havia 
esgotat gairebé tot, menys un arbre del que ningú 
sabia com es deia. I no es podia menjar si no es 
sabia el nom. Per això el lleó va manar que s’anés 
a preguntar al Gran Esperit que habitava a les mun-
tanyes. Va enviar-hi la llebre -la més ràpida dels 
animals petits- que va marxar corrent.  ‘Ewongale-
ma’. Aquest era el nom. Però com la llebre sols es 
preocupava d’anar de pressa, quan va ser davant 
el consell, esbufegava però no es recordava del 
que li havien dit. 
El rei va pensar que la culpa la tenia el petit cervell 
del seu emissari i va pensar que havia d’enviar-hi 
el búfal, que segur el tenia molt desenvolupat. I el 
gran rumiant va marxar. No anava ràpid ja que ar-
reu hi trobava algun motiu per calmar la seva gana. 
No va tenir cap problema per recordar-se del nom 
‘Ewongalema’. Però a la tornada es va trobar un 
estany fangós on banyar-se. I no va poder resistir 
la temptació d’aquell plaer. I ja no va tornar. El lleó 
ja no sabia a qui enviar. Se li va oferir la tortuga. 
“Però tu ets molt lenta” li va dir el monarca. I ella li 
respongué “però segura”. I sense esperar resposta 
va marxar cap a la muntanya. Però el rei no li tenia 
cap confiança i va enviar un mico. I aquest, en veu-
re que a la muntanya s’hi vivia millor s’hi va quedar. 
Va ser la pobre tortuga que va tornar per dir a aque-
lla famèlica cort “Es diu ‘Ewongalema’ i és un arbre 
que es pot menjar sense perill”. I tots els animals 
es van salvar, mercès a la seva decisió, malgrat no 
anar-hi per encàrrec del rei.
Ewongalema és un conte tradicional de l’Àfrica que 
es fa servir perquè els nens recordin noms compli-
cats. És un referent que es fa de la memòria. La tor-
tuga era lenta i amb un enteniment més aviat justet. 
Però es va passar tot el camí de tornada repetint 
aquell nom per no oblidar-se’n. Sabia de les seves 
limitacions, però també era responsable i coneixia 
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les dificultats per vèncer. En canvi altres, més ca-
pacitats per ser per ràpids o més llestos, no van 
fer l’encàrrec. Uns no pensaven i els altres només 
pensaven en ells.
En canvi la tortuga és conscient de la seva petitesa 
i del menyspreu dels que l’envolten. Però sap que 
no ha d’esperar que els seus problemes els resol-
guin els altres. També és conscient que la societat 
necessita de tots i que sols contribuint-hi s’anirà 
endavant. En aquest conte es veu l’autoritat d’un 
rei que mana però que no sap el que fa. Tria entre 
els ‘millors’ pel que li han proposat per les seves 
característiques i no per conèixer-los com són ve-
ritablement. Així les seves decisions són ineficaces 
i dolentes. I va ser una tortuga qui va tornar amb 
la paraula màgica, sense haver rebut ‘l’autorització 
reial’ i superant les dificultats d’un camí perillós, 
que lliurement va decidir emprendre. 
Moltes són les ocasions que les persones ama-
guen els seus fracassos darrere les excuses. “No 
és la nostra culpa”, diuen els somiatruites o els que 
tenen les aptituds, però només pensen per a ells. 
Potser tenen bones intencions, però quan arriba el 
moment, s’aprofiten de tot el que poden. Mentre, 
n’hi ha molts que no tenen el favor del poder, però 
no per això deixen de fer el que toca. Segueixen 
treballant. No estan a l’administració, però  dedi-
quen temps i diners a la societat en la que viuen. 
És temps de preguntar-se, com ho va fer John Ken-
nedy en l’acte de la seva pressa de possessió com 
President dels Estats Units, “No et preguntis que 
pot fer el país per a tu, pensa en el que pots fer tu 
per a ell”. Perquè la força radica en que cadascú 
faci el que li pertoqui. Només fent-ho així la societat 
anirà avançant i superant diferències i  privilegis. 
No tothom ha de ser igual en una societat plural. 
Però tots han de contribuir.

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no
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Agraïment
•• FAMÍLIA VALLS-ARTIGAS

A vegades l’existència se’ns capgira, 
passant d’un protagonisme actiu, en 
què gairebé dominem les situacions 
quotidianes, a ser uns protagonistes 
als quals, en el nostre camí, ens cal 
companyia i ajuda. Una d’aquestes 
ocasions l’he transitada dolorosament, 
però, afortunadament, amb èxit.
Al llarg de tres mesos he hagut de ro-
mandre ingressada a l’Hospital d’Igua-
lada, encara que amb petites intermi-
tències d’uns pocs dies de respir al 
costat dels éssers estimats. Vaig res-
tar sorpresa agradablement pel tracte 
carinyós, la feina ben feta i l’atenció 
prestada pel personal en tot moment.
Als mitjans de comunicació que ens 
permeten expressar-nos públicament, 
com és aquest periòdic, trobem tota 
mena d’escrits i reflexions. Algunes 
de les cartes ens fan adonar de ca-
rències, aspectes negatius i situacions 
que poden ser millorades i aquest toc 
d’atenció és positiu pel que fa a canvis 
necessaris.
En el meu cas, vull fer palès que, al 
marge de comentaris crítics, raonats o 
no, que a voltes escoltem, o llegim, en 
la meva estança hospitalària he rebut, 
per part del personal, sense excloure 
ningú, un tracte humà exquisit, profes-
sionalment exceŀlent i, perquè no dir-
ho, en un ambient físic que dóna un 
espai molt digne a la nostra ciutat.
Principalment, vull donar les gràcies al 
personal i, sincerament, a l’equip i ser-
veis de Ginecologia, Materno-Infantil, 
Urgències/Sala de parts i UVI.

Un comportament poc 

digne
•• SERGI R.

Vull redactar els fets que van ocórrer 
ahir dia 21/07/14 a les 20:00 aproxima-
dament. Vaig estacionar la meva moto 

a una zona determinada de Cal Font on 
no molestava a ningú el pas ni obstacu-
litzava l’entrada de camions que a ve-
gades vénen per descarregar. Sóc una 
persona discapacitada amb reducció 
de mobilitat i vaig deixar la moto a la 
meva vista. 
En poca estona arriba l’agent número 
091 de la policia local d’igualada, vaig 
anar cap a ell per explicar-li que sóc 
una persona discapacitada i que la 
moto era meva. 
Aquest agent d’una manera prepotent, 
poca educació i tacte em va respondre: 
“M’importa molt poc que siguis disca-
pacitat o que em diguis el que vulguis, 
agafa la moto i la treus d’aquí ara ma-
teix, no vull veure’t més per aquí”. 
Em vaig quedar impressionat sincera-
ment de la resposta del senyor agent. 
Li vaig intentar parlar un altre cop ex-
plicant que la setmana passada un 
company seu m’havia deixat estacio-
nar al mateix lloc on es trobava la moto 
i abans de poder acabar d’explicar 
aquest fet em talla la conversa i cridant-
me em diu: “Que m’importa poc, treus 
la moto ja i marxes”. Deixant-me amb la 
paraula a la boca, puja a la seva moto 
de la policia local i marxa.
Trobo sincerament que aquest compor-
tament no es digne per tractar a ningú, 
però bé, a tots els llocs hi ha gent de 
tot tipus.

Moltes gràcies
•• SORAYA MARQUEZ

Les paraules volen, les intento agafar 
però desisteixo. Paro mentre tracto 
d’agafar forces, forces per seguir escri-
vint, escrivint el que ningú pot entendre 
ni interpretar perquè això només ho sa-
bem tu i jo. 
Nosaltres som les que sabem quant 
m’has ajudat, la teva tendresa per fer 
veure l’àngel que porto a dins, la teva 
fortalesa per treure els sentiments que 
tinc més endins de lluita, i la teva com-
prensió cap a mi, les teves paraules 

d’alè... minuts, segons, hores em falten 
per agrair-te el temps que m’has dedi-
cat, perquè quan algú t’ho dedica, t’es-
tà regalant allò que no recuperarà mai 
més. 
Creus que els miracles existeixen? Jo 
sí, de fet la vida no deixa de ser-ho i 
també els que formem part d’ella. I més 
enllà de les tempestats a les que hem 
de sobreviure, als “tsunamis” dels meus 
ulls, sempre ens quedarem amb allò 
bo, perquè com bé es diu: allò bo dura 
el temps suficient per convertir-se en 
inoblidable. I ara, encara que el servei 
ha finalitzat, vull i desitjo amb tota l’àni-
ma que recordis els moments en què 
rèiem, que gaudíem, tot el que vàrem 
aprendre, oblidant la tristesa passatge-
ra. 
Vull que el dia que la teva usuària So-
raya Màrquez guanyi aquell Goya es-
colti aquelles paraules que tantes ve-
gades ha sentit: “aquesta és la meva 
nena”. Gràcies per recordar-me sem-
pre que un somni no és el que veus 
mentre dorms, és el que no et deixa 
dormir. Gràcies, mil gràcies, per aparèi-
xer en la meva vida. I que no t’oblidis 
que està en les nostres mans viure una 
vida extraordinària i me n’alegro que 
hi hagi persones que estimin la seva 
feina i sempre mostrin un somriure da-
vant de qualsevol adversitat. T’estimo i 
t’estimaré sempre. Gràcies per tot. A tu 
Marieta Anguyo, la meva treballadora 
familiar. 
La teva Soraya Màrquez se sent molt 
orgullosa de tu.

Fira d’Igualada
•• JAUME RODRÍGUEZ ENRICH 

Vaig llegir amb molt interès a La Veu del 
passat divendres el reportatge sobre la 
nova fira que proposa Fira de Igualada, 
BSTIM. D’entrada es presenta sense 
dades exactes. Sense pressupost. I 
amb un futur internacional.
Permetin-me unes reflexions: A qui vo-
len sorprendre? Els nostres fabricants 

no tenen identificats els seus potencials 
clients? Esperen descobrir-los en una 
Fira a Igualada en el marc de l’Escorxa-
dor? Una fira internacional? La Fira dis-
posa de 3 milions de euros per invertir 
en promoció? Disposa d’un recinte de 
mínim 5.000 m2 amb tecnologia d’últi-
ma generació i sales per conferències 
i networking?. Igualada té capacitat 
hotelera per a mínim 1000 persones? 
I connexions amb Europa, immediates 
i de qualitat?
No malbaratin el temps i els diners 
ni permetin que la ciutat malbarati el 
temps i els diners ni les il·lusions.
La resposta empresarial és senzilla, 
que Fagepi faci un treball de recerca 
amb un índex exhaustiu de potencials 
compradors, empreses, persones de 
contacte, tipus de producte que neces-
siten, volum de facturació, solvència 
econòmica. I amb una estratègia co-
mercial que es podria fer en associació, 
maleta i a vendre. En un mercat (mun-
dial) en què segons dades macroeco-
nòmiques, l’oferta triplica la demanda, 
els compradors no vénen, s’han d’anar 
a buscar i d’això el professionals igua-
ladins en saben moltíssim.
Firalment la resposta la tenen davant 
dels ulls i que amb  molt de gust els ex-
plicaré: seria fer bona feina, innovadora 
i amb autèntica repercussió internacio-
nal amb  risc cero i amb  superàvit ga-
rantit. Però no crec que preguntin per 
allò tan igualadí “de no preguntis que 
potser té raó”.
Senyor President de Fira i Sra. Regido-
ra de promoció econòmica, en aquest 
mon tan ràpid i competitiu insistir en el 
passat és un greu error. El model actual 
de Fira de Igualada fa 30 anys que és 
caduc i obsolet i cal mirar al futur amb 
talent i coneixement. Especialment si el 
que paga les aventures és l’Ajuntament 
i per tant els ciutadans. 
Dit això, i si finalment es convoca en 
el format anunciat el BSTIM,  desitjaré 
sigui un èxit. Sempre el millor per Igua-
lada i els igualadins Això està sempre  
per davant en les meves reflexions.

Dia 25: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 26: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 27: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 28: JUVÉ./ Av. Montserrat, 27
Dia 29: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 30: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 31: SECANELL/ Òdena, 84

cartes al director
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El passat cap de setmana va tenir lloc el congrés 
extraordinari del PSC. El PSC és un partit que 
no ha deixat mai de ser la franquícia catalana del 
PSOE, amb una dependència de facto que després 
d’aquest congrés encara ha quedat més reforçada. 
Si recordem el que deien els diaris de diumenge 
passat queda ben clara aquesta dependència refor-
çada del PSC respecte del PSOE. A banda del dis-
curs del nou líder del partit que comentaré més en-
davant, quins van ser els dos gran protagonistes del 
congrés del PSC? En segon lloc, Pedro Sánchez, el 
nou líder dels socialistes espanyols, i com a protago-
nista indiscutible la seva mentora, Susana Díaz, pre-
sidenta d’Andalusia i líder de facto del PSOE. Què 
van dir aquests personatges en els seus discursos? 
Bàsicament dues idees. La primera: que del dret a 
decidir dels catalans, res de res. En aquest context 

El PSC, més PSOE que abans
MIQUEL SAUMELL ·   

cal destacar una de les afirmacions de Sánchez: 
“És mentir als catalans identificar la independència 
amb la llibertat”. Ho va dir sense posar-se vermell. 
La segona idea va ser la promesa d’un federalisme 
que a Espanya no té cap suport popular, ni disposa 
del suport parlamentari necessari per posar-lo negre 
sobre blanc. 
El discurs d’Iceta va ser el record nostàlgic d’uns 
temps passats molt brillants pels socialistes cata-
lans, quan governaven la majoria dels grans ajunta-
ments i les riques diputacions. Els noms que va anar 
recordant són més història passada que un futur molt 
incert. Això sí, va posar molt èmfasi recordant que el 
PSC està a favor d’una consulta legal i acordada a 
Catalunya. De legal ho serà, sens dubte, tot i que 
encara està per decidir si s’utilitzarà la legalitat inter-
nacional, l’espanyola o la catalana. Ara bé, que sigui 

En el debat actual sobre una eventual independència 
de Catalunya sovint es plantegen dos interrogants. Un 
és «seria econòmicament viable una Catalunya inde-
pendent?». I el segon és «i com seria socialment una 
Catalunya independent?».
A aquests dos interrogants dóna resposta un llibre que 
ha sortit fa poc: Com Àustria o Dinamarca. La Catalu-
nya possible (editat per l’Editorial Pòrtic. Autors: Modes 
Guinjoan, Xavier Cuadras i Miquel Puig). Un llibre que 
no comentarem amb detall, però que convé llegir. Per 
la informació que dóna i per la confiança que transmet 
sobre la viabilitat d’una Catalunya independent.
Malgrat les campanyes d’amedrentamiento que amb 
tanta profusió ens dediquen –és a dir, d’«acovardiment 
o acoquinament»– la idea que la independència seria 
econòmicament perjudicial no ha quallat. No ha qua-
llat en termes generals, perquè si bé podria ser així en 
algun aspecte no ho seria en canvi en molts d’altres. 
I per l’evidència del molt fort dèficit fiscal que provo-
ca el tracte que actualment rep Catalunya. I això –el 
dèficit fiscal– té repercussió en tot l’àmbit econòmic i, 
més encara, en el social. I és una de les raons que 
ha provocat el gran i radical increment del sentiment 
independentista.
Per això hi ha més gent que es pregunta «com seria 
una Catalunya independent» que no «si econòmica-
ment és viable». I això ara ve reforçat perquè vivim un 
temps de crisi social. No només a Catalunya. A tot l’Es-
tat, a França, a Itàlia, poc o molt a més de mitja Euro-
pa. I el llibre que comentem ofereix unes perspectives 
positives fonamentades en bases ben documentades. 
Parla d’una manera seriosa sobre aquesta Catalunya 
possible.
Però a més del llibre hi ha quelcom que dóna garantia 
de cap on s’orientaria la política i la societat catalanes 
en el marc d’una Catalunya independent. Dóna garan-
tia perquè sempre que Catalunya ha tingut poder polí-

tic ha fet l’opció d’una Catalunya socialment avançada. 
Una opció que de vegades no ha pogut aplicar prou 
eficaçment, perquè la història de tot el segle XX va te-
nir èpoques molt difícils. Però Catalunya sempre s’ha 
orientat en aquest sentit. En tot cas no es tracta ara de 
regirar tota la història. Però sí de recordar quines han 
estat les idees dominants a Catalunya durant els dar-
rers seixanta o setanta anys, i com s’han mirat d’apli-
car. Han estat idees inspirades en els models euro-
peus més avançats. No és només l’Espriu que ens ha 
parlat de «Nord enllà», se n’ha parlat també, i sobretot, 
en l’àmbit de la sociologia i de l’acció social, i en el de 
la política i el projecte de país. I això d’una manera molt 
general, és a dir, no només des d’un sector ideològic, 
social o polític. Suècia i Dinamarca, per exemple, han 
estat referent de molta gent... Com ho han estat Holan-
da i Àustria. D’orientació més cap a l’esquerra o cap 
a la dreta, marxista o de signe cristià. De fet tothom 
té com a referent el model europeista de democràcia, 
creixement econòmic i molt especialment de progrés 
social. L’estat del benestar.
Europa. Senzillament el model Europa. Que –sigui dit 
de passada– no és exclusiu dels països de l’euro com 
demostren Dinamarca, Suècia, Suïssa, Gran Breta-
nya, Islàndia, etc.
O sia que a Catalunya hem tingut i tenim aquests re-
ferents. Però hi ha un altre fet a considerar i és el que 
s’ha fet a Catalunya durant els darrers trenta o qua-
ranta anys. És a dir, des que Catalunya ha tingut un 
cert grau de capacitat de decisió. Ha fet un gran esforç 
perquè a casa nostra s’implantés un model europeu 
avançat. I això ho ha fet gent molt diversa. Sectors po-
lítics i socials diversos. I tots podem dir que amb un 
resultat positiu.
Ara hi poden haver crítiques. Com a França. Com a 
Holanda... Com en el moment de les reformes n’hi 
va haver a Suècia. O a Àustria. Perquè també a tots 
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acordada amb l’Estat espanyol no és que sigui difícil 
sinó que és impossible: si fos acordada, la pregunta 
que se sotmetria a votació no seria la que toca, i si 
es fa la pregunta que toca de consensuada amb Es-
panya no ho serà mai. Espanya no és el Regne Unit.
Per acabar, un breu apunt sobre la composició de 
la nova executiva del PSC basant-me en les notes 
biogràfiques facilitades pel partit. Resulta decebedor 
constatar que pràcticament cap dels seus membres 
ha treballat mai en el món real de l’empresa privada. 
Com es pot pretendre governar un país amb eficàcia 
i eficiència sense conèixer de primera mà el món de 
l’empresa privada? D’aquestes mancances, Iceta, 
que el mes vinent complirà 54 anys, n’és el millor 
exemple: gaudeix ininterrompudament de càrrec po-
lític i/o públic des que en tenia divuit. 

aquests països hi ha o hi hagué crisi. Però sempre es 
va mantenir el model. Que es va recuperar o millorar 
un cop superada la crisi.
Estem parlant dels països del més alt nivell social. Amb 
el millor estat del benestar. Que són el nostre model. I 
en la consecució del qual Catalunya ha fet durant les 
últimes dècades un gran progrés. Ara frenat i en algun 
punt amenaçat, molt amenaçat, per l’ofec financer i el 
buidatge competencial de la Generalitat. Quan el con-
seller Mas-Colell protesta pel dèficit fiscal que ens im-
posa l’Estat posa en primer lloc de les conseqüències 
negatives el perill de fer perdre qualitat i eficàcia a l’es-
tat del benestar a Catalunya.
Perquè Catalunya no és ni pretén ser una nació ètnica 
sinó de llengua i cultura, però també imprescindible-
ment de convivència i cohesió. Ha de ser capaç d’inte-
grar i de formular un projecte col·lectiu. I això passa per 
l’equitat. Passa –no només, però en gran mesura– pel 
model europeu d’estat del benestar. El més avançat 
possible. Com Àustria o Dinamarca.
Que és, repetim-ho, el que la gran majoria política i 
social de Catalunya ha mirat d’establir a Catalunya, i 
que ara està tocat, com dèiem, per motius d’estructura 
d’Estat i d’ofec financer. Aquest, i no només el greuge 
identitari, ha estat un dels fets que expliquen i justifi-
quen l’actual reclamació sobiranista de Catalunya.
Caldrà insistir més en el tema de la Catalunya possible. 
No només pel que fa a la viabilitat econòmica, malgrat 
les campanyes d’amedrentamiento. O pel que fa a la 
capacitat de mantenir i millorar el nostre estat del be-
nestar. Però sí pel que fa a psicologia col·lectiva. Per-
què una situació nova reclama actituds noves. Recla-
ma un desvetllament moral i psicològic. Una renovació 
de l’autoexigència i del sentit de responsabilitat. I un 
aprofitament de l’energia que una situació molt nova 
pot desvetllar. Però d’això en parlarem un altre dia.

Com Àustria i Dinamarca
JORDI PUJOL I SOLEY ·   

O�cina de lloguer a 
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Igualada

Carme Forcadell, Santiago Vidal i Lluís Llach proposen 
a Igualada “El país que volem”
Acte organitzat per l'ANC • L'acte tindrà lloc dins un gran iglú de vent a Les Comes

IGUALADA / LA VEU

La presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), 
Carme Forcadell, el jutge i 
escriptor Santiago Vidal i el 
músic i escriptor Lluís Llach 
seran a Igualada avui 25 de 
juliol, a les 8 del vespre, al pa-
velló de Les Comes, per par-
lar sobre “El país que volem”. 
El president de l’ANC a Igua-
lada, Francesc Ricart, i la 
representant del Secretariat 
Nacional de l’ANC, Núria Vi-
nyals, faran la introducció a 
l’acte que serà conduït pel 
periodista igualadí Joan M. 
Morros. 
Igualada per la Independèn-
cia, que és l’Assemblea Ter-
ritorial de l’ ANC a Igualada, 
organitza aquest acte que 
té el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada. Aquest és el pri-
mer cop que un acte d’aques-
tes característiques es farà 
dins un iglú de vent, crea-
ció de l’artista Jordi Enrich, 
que ocuparà la pista central 
del pavelló de Les Comes. 
Aquest, és l’iglú de vent més 
gran que s’ha confeccionat 
fins a l’actualitat, fa 35 x 20 
metres, i pot acollir fins a 400 
persones. Està previst que 
l’acte es pugui seguir també 
des de les graderies del pave-
lló a través de dues pantalles 
gegants. 
La xerrada s’emmarca en 
un moment en què polítics i 
mitjans de comunicació uni-
onistes reaccionen contra el 
procés català amb previsions 
apocalíptiques per a la Ca-
talunya independent. L’ANC 
organitza la taula rodona per 
oferir informació sòlida sobre 
el procés d’independència a 
través de Carme Forcadell, 
Santiago Vidal i Lluís Llach, 
tres persones de gran relle-
vància, coneixedores de la 
realitat social, política, eco-
nòmica i cultural del país. 
Els tres parlaran del país que 

volem, parlaran d’aspectes 
concrets que afecten la vida 
quotidiana de les persones i 
donaran resposta als dubtes 
que els plantegin. 
Per tal d’afavorir la participa-
ció ciutadana a l’acte, Igua-
lada per la Independència 
proposa 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 poden 
fer preguntes a través del 
web http://www.igdxindepen-
dencia.cat i del correu elec-
trònic catalunyaigualada@
gmail.com Les preguntes 
poden ser per escrit i també 
audiovisuals. Durant l’acte es 
projectaran les preguntes tra-
meses en format vídeo. Així 
mateix, es triaran preguntes 
els autors de les quals podran 
fer en viu durant l’acte.

Un moment històric
La societat catalana està vi-
vint uns moments decisius en 
la seva història. S’apropa el 
9N i s’estan intensificant les 
accions i reaccions dels òr-

Carme Forcadell
Presideix i lidera, per aclama-
ció, una organització que es 
distingeix per ser el reflex de 
la majoria d’una societat civil 
que s’hi sent representada. 
L’ANC destaca per la seva 
transversalitat i per tenir com 
a elements diferenciadors i 
identitaris, la pluralitat dels 
membres i simpatitzants, el 
tarannà pacífic, respectuós i 
festiu de les accions que pro-
posa, esdevenint, de fet, en 
un ens que impulsa i condueix 
les ànsies de tot un poble per 
a assolir, democràticament, 

Lluís Llach
Totes les societats, tots els 
pobles, tenen referents de 
tota mena on s’hi poden reco-
nèixer. Aquests referents són, 
sovint, individus o grups que 
s’han distingit per la seva co-
herència en la defensa d’ide-
als que són compartits per una 
majoria. Són perseverants, 
s’hi entossudeixen fins i tot 
a risc de patir-ne, personal-
ment, conseqüències negati-
ves. La idea de país, del país 
que volem, expressada per un 
d’aquests referents, és una 
aportació d’enorme valor que 

Santiago Vidal
La norma bàsica que sosté un 
poble, que el protegeix de les 
injustícies, que li proporciona 
estabilitat alhora que li reco-
neix i garanteix les llibertats in-
dividuals i col·lectives, és una 
constitució que sigui respectu-
osa amb les persones que s’hi 
aixopluguen. Que sigui justa 
socialment, que defensi i pro-
tegeixi els drets individuals i 
col·lectius, que integri i no pas 
margini.
El jutge Santiago Vidal és una 
mostra d’aquesta voluntat de 

gans de l’Estat espanyol. Des 
d’un sector dels mitjans de co-
municació espanyols s’insis-
teix en fer previsions apoca-
líptiques que auguren el pitjor 
per a Catalaunya si aconse-
gueix la independència. Però 
això no serà pas així. Catalu-
nya té l’oportunitat històrica 
d’edificar el país que vol, amb 
sòlids fonaments i estructu-
res que ens siguin útils i ens 
permetin sentir profund orgull 
de pertinença a una societat 
més lliure, més democràtica 
i més moderna, respectuosa 
amb tots els seus habitants 
independentment de la seva 
raça, procedència geogràfica, 
llengua o creences religioses.
Aquest acte que es durà a 
terme avui mateix té per ob-
jectiu oferir a la ciutadania el 
testimoni de persones que 
s’han distingit per la seva 
coherència, responsabilitat i 
compromís amb Catalunya, 
demostrant la seva disposició 
a  treballar sense condicions 
ni descans per a tots. Carme 
Forcadell, Santigao Vidal i 
Lluís Llach ens explicaran en 
primera persona com volen 
que sigui la Cataalunya inde-
pendent.

l’objectiu d’esdevenir un país 
lliure

hem de tenir present i acotxar. 
Lluís Llach, és sense dubtes, 
un referent del país.

ser i tenir, i ja té propostes per 
oferir un marc per a treballar-
hi.

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer
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Igualada celebrarà aquest 
any 2014 la seva Festa Major 
entre els dies 18 i 25 d’agost, 
amb un programa d’activitats 
que arriba a les cent vint-i-
cinc propostes. Novament 
l’Ajuntament, gràcies també 
a la implicació i col·laboració 
de les diferents entitats cultu-
rals i festives de la ciutat, ha 
confeccionat un gran ventall 
d’alternatives adreçades a tots 
els públics. Josep Miserachs, 
tinent d’alcalde de Promoció 
Cultural, destaca que “aques-
ta edició de la Festa Major és 
la de la consolidació d’un mo-
del que ha demostrat funcio-
nar durant un grapat d’anys i 
que ja està plenament arrelat 
entre la gent”.
El nou cartell de la festa, amb 
un disseny colorit i molt festiu, 
ha estat elaborat per l’artista 
local Arian Morera i, a més, el 
també igualadí Gerard Frei-
xes ha confeccionat un vídeo 
promocional, amb animacions 
dels elements i imatges tradi-
cionals més característics de 
la ciutat. Tots dos ja es poden 
veure al web www.igualada.
cat, on properament es publi-
carà el programa detallat. Mi-
serachs afegeix que, a banda, 
en aquesta ocasió l’Ajunta-
ment fa un esforç en la difusió 
d’elements promocionals de 
la festa, amb l’edició, entre 
altres, de 36.000 posagots de 
l’Àliga de la Ciutat, samarretes 
i vanos amb el cartell d’aquest 
any, una auca que es repartirà 
conjuntament amb els 20.000 
exemplars que s’editaran del 
programa i, finalment, tres 
nous models de domassos per 
penjar als balcons.
Serà moment de gaudir de les 
tradicions més estimades a la 
ciutat: la imatgeria de la festa 
tornarà a sortir al carrer amb el 

correfoc, la cercavila, la trona-
da o la processó de Sant Bar-
tomeu. Aquest 2014, però, s’hi 
afegirà una mostra de balls de 
bastons, la presentació del lli-
bre El ball de bastons a Igua-
lada, de Daniel Vilarrúbias, el 
ball de fanalet amb l’Orquestra 
Metropol, una trobada de bès-
ties i altra una novetat afegida, 
ja que la Coral de Santa Ma-
ria, que celebra 75 anys, serà 

portadora del penó de la ciutat 
coincidint amb la Processó de 
Sant Bartomeu. L’Estampa del 
Sant, en aquesta ocasió, és 
obra de Jaume Enrich, i el nou 
Salero de la Ciutat serà Oriol 
Càlichs.
Al cartell musical, repetirà el 
Va Parir Tour de Ràdio Flaix-
bac i, a banda de les actuaci-
ons habituals les nits de Bar-
raques, es podrà gaudir també 
de la Cobla Sant Jordi, la Jove 
Orquestra Simfònica de l’Ano-
ia, la coral guanyadora de l’Oh 
happy day Deudeveu o ABBA 
The New Experience.
La proposta teatral tornarà a 
ser una de les apostes relle-
vants de la celebració. El Te-
atre Municipal l’Ateneu ha pro-

La Festa Major d’Igualada comptarà amb un variat i 
extens programa d’actes

gramat Fer riure és un art amb 
Joan Pera i Els homes són 
de Mart i les dones de Venus 
amb Jordi Martínez. El Teatre 
de l’Aurora s’hi suma amb La 
Butaca (sobre el 1714... més 
o menys) de T-Atraco Teatre.

Durant la festa Major es po-
dran visitar 10 exposicions
Les exposicions inclouen un 
total de deu mostres en dife-
rents espais destacant, per 
exemple, el record de com era 
Cal Font quan encara era in-
dustrial a la Biblioteca Central, 
un recull de programes histò-
rics de Festa Major en sis sa-
les diferents o una exposició 
de cartells i moixigangues al 
Mercat de la Masuca. 
A més, s’inaugurarà la rehabi-
litada locomotora del Parc de 
l’Estació Vella i es faran visites 
a la recentment recuperada 
fàbrica de la Igualadina Coto-
nera.
La proposta de lleure per jo-
ves es completa amb les nom-
broses propostes de l’assoca-
ció La Coll@nada, introduint 
enguany la baixada d’andrò-
mines De cap al Rec! com a 

novetat. 
La diversió infantil arriba tam-
bé molt nodrida, amb contes, 
espectacles d’animació i un 
llarg etcètera, mentre que les 
alternatives esportives seran 
igualment importants. 
L’exhibició castellera, un altre 
dels plats forts de cada any, 
aplegarà el 24 d’agost els 
Moixiganguers d’Igualada, els 
Minyons de Terrassa i la Colla 
Joves Xiquets de Valls.
L’oferta nocturna dóna bona 
part del protagonisme a les 
Barraques instal·lades a la 
zona del Rec, també amb els 
seus corresponents concerts, 
festa fins a la matinada i les 
tapes del Tasta el Rec. La Fira 
d’Atraccions s’instal·larà nova-
ment a Les Comes i el piromu-
sical que marcarà el final de la 
Festa Major se celebrarà a la 
plaça de Cal Font.
Una de les principals sorpre-
ses de la festa tornarà a ser el 
pregó, que aquest any duu per 
títol Igualada al món, i que tin-
drà lloc dijous, dia 21 d’agost 
a les 21:30h, a la Plaça de 
l’Ajuntament.

Josep Miserachs: 
“aquesta edició de la 
Festa Major és la con-
solidació d’un model 
que ja està plenament 
arrelat entre la gent”

Josep Miserachs i la tècnica de Festes Ada XXX durant la presentació del programa
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BICICLETES

PROMOCIÓ TOUR DE FRANCE

Bicicleta carretera a partir de 50€ (alumini) 100€ (carboni), 12 quotes sense interessos.

QUARTS ULTEGRA SUPERLITE ULTRALIGH RED EVO

5.999.95€  2.999.95€2.999.95€  1.499.95€
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Una mirada a la història del català
El català ha superat tota mena de reptes al llarg 
de la història. Malgrat les dificultats és la 9a llen-
gua d'Europa, manté el poder d'atracció i es pro-
jecta amb força cap al futur.

La Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura et convida a conèixer 
els 300 fets clau que han marcat la història de 
la llengua pròpia de Catalunya.

Consulta'ls i comparteix-los a:

www.gencat.cat/llengua/300fets
          #llenguacatalana

Si vols guanyar el joc de taula ‘300 fets de llengua’, llegeix el fet
que trobaràs a continuació i respon el repte que es planteja.

Un dels vestigis més antics de topònims de Catalunya
és una moneda amb la inscripció Sikarra (segle III aC)
i l'estela romana de Prats de Rei on diu
Municipium Sigarrensis (segle I aC). 

REMENA les lletres de l'actual nom de la Segarra per trobar-ne
un anagrama. Ets capaç de formar una altra paraula?

Si ets una de les primeres cent persones que portes aquest exemplar de 
LA VEU DE L’ANOIA, a la seu de la redacció (c. retir, 40, d’Igualada) amb la 
resposta correctament consignada en aquest espai, guanyaràs el joc de taula 
300 fets de llengua.

REPTE

RESPOSTA

NOM I COGNOMS

Vols un joc
de taula per
a aquest estiu?
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A partir del divendres, 1 
d’agost, i fins el dilluns, 25 
d’agost, ambdós dies inclo-
sos, totes les zones blaves 
d’Igualada seran gratuïtes i, 
per tant, no caldrà pagar per 
estacionar els vehicles en les 
àrees d’aparcament controlat. 
Caldrà retirar el tiquet obliga-
tori pertinent, doncs, a partir 
del dimarts, 26 d’agost.
Aquesta mesura de gratuïtat, 
però, afecta específicament 
les zones blaves. Els apar-
caments soterrats municipals 
conserven les condicions ha-

bituals. Cal recordar, a més, 
que a l’aparcament de l’Hos-
pital Igualada Nord tots els 
usuaris disposen de la primera 
hora d’estacionament gratuïta.

Les zones blaves d’Igualada 
seran gratuïtes entre l’1 i el 25 
d’agost, ambdós dies inclososIGUALADA / LA VEU

La Comissió de Cultura del 
Parlament de Catalunya va 
aprova per unanimitat dijous 
de la setmana passada, “do-
nar suport a la candidatura de 
la Festa dels Reis d’Igualada 
com a nou element del Patri-
moni Cultural Immaterial 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 ha agraït 
a tots els grups parlamentaris 
el seu suport ja que “és un fet 
que la UNESCO reconeix” i ha 
destacat que “treballar con-
juntament per ser Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Hu-
manitat suposa un repte per la 
ciutat”.
“Per als igualadins és una fes-
ta on tota la ciutat s’implica, 
amb molts voluntaris, on el tei-
xit 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 
obert, festiu i popular propicia 
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 

El Parlament dóna suport a la candidatura de la 
Festa de Reis com a patrimoni de la UNESCO

edició”, remarcava.
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.

Marc Castells, escollit per 
unanimitat candidat a l’alcaldia 
d’Igualada
IGUALADA / LA VEU

Marc Castells tornarà a pre-
sentar-se a les eleccions mu-
nicipals que se celebraran el 
proper mes de maig de 2015. 
El comitè executiu local de 
CDC va proposar-lo per una-
nimitat i el proper mes de se-
tembre serà l’assemblea la 
que ratificarà la proposta.
Castells va exposar la tasca 
duta a terme durant aquests 
tres anys de mandat al go-
vern de la ciutat d’Igualada, 
que ha consistit fonamental-
ment a endreçar les finances 
municipals, posar Igualada al 
mapa de les ciutats importants 
de Catalunya, establir les ba-
ses per a la reindustrialitza-
ció de la ciutat, construir una 
Igualada amable per als seus 
ciutadans i fer de l’Ajuntament 
aquella institució que faci cos-
tat a aquelles persones que 
més malament ho estan pas-
sant per culpa de la crisi.
El candidat va remarcar, a 

IGUALADA / LA VEU

L’Ateneu Igualadí proposa per 
aquest cap de setmana dues 
noves activitats: una sessió de 
meditació i un curs d’aikido.

Sessió de meditació
Divendres 25 de juliol, a les 
19:30h.
L’espai “Parlem i fem” que 
condueix Imma Vila,  terapeu-
ta i mestra de Reiki,  ofereix 
una sessió de meditació ober-
ta a tothom.

Lloc: Sala Comunicació
Ho organitza: Ateneu Igualadí

Curs d‘aikido a Igualada. 4ª 
Trobada Amics de Kyoukai 
Budo
Dissabte 26 de juliol, de les 
10:30h a les 13:30h
Curs impartit per: Eloy Orduna 
4t Dan d’Aikido Aikikai i Toni 
Dato 2n Dan d’Aikido per la 
Fed. Cat. de Judo i D.A. i I.B.F
Preu del curs: 5 €
Inscripcions: ½ hora abans del 

Properes activitats a l’Ateneu Igualadí
curs.
Portar Judogui, xandall o roba 
cómoda. Realitzarem un des-
cans amb refrigeri.
Confirmar assistència a budo-
jad@gmail.com a kyoukaibu-
do@gmail.com o a l’oficina de 
l’Ateneu. 
Lloc: Gimnàs de l’Ateneu
Ho organitza: Kyoukai Budo 
Igualada
Hi col·labora: Ateneu Igualadí i 
Cafè de l’Ateneu.
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més, que “no es pot separar 
l’acció de govern local del mo-
ment històric que està vivint el 
país” i va explicar que, en una 
recent visita al despatx del 
president Mas, li va garantir 
que “Igualada estarà al costat 
del país i de la seva llibertat”. 
L’actual alcalde d’Igualada va 
reflexionar també, a nivell per-
sonal, que “després de tres 
anys ha estat un honor po-
der estar al servei de la gent 
d’Igualada, que tant m’ha do-
nat i als quals he intentat cor-
respondre”.
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Sota el lema “Sumem i amb 
tu multipliquem”, el Campus 
Motor Anoia va acollir el pas-
sat dijous 17 de juliol el Sopar 
Empresarial organitzat per la 
Unió Empresarial de l’Anoia. 
Uns 300 convidats, entre ells 
representants del món polític i 
empresarial d’àmbit nacional, 
van participar d’un acte que va 
vibrar amb la ponència del con-
ferenciant internacional Lotfi 
El-Ghandouri.
L’acte, presentat per la perio-
dista esportiva Laia Ferrer, va 
comptar amb la intervenció del 
Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Santi Vila, i l’assistència 
de personalitats del món polític 
i empresarial com Carles Grau, 
director General de Microsoft 
Espanya, Juli Gendrau, Dele-
gat Territorial del Govern a la 
Catalunya Central,  Bàrbara 
Minoves, Directora de Serveis 
Territorials d’Empresa i Ocu-
pació de la Catalunya Cen-
tral, Alba Vergés, Diputada al 
Parlament de Catalunya, Pere 
Calbó, Diputat al Parlament de 
Catalunya, Santi Carda, Pre-
sident de la Unió Empresarial 
del Penedès,  Francesc Rica 
Delegat Anoia- Garraf- Pene-
dès  d’UGT, Toni Mora Secre-
tari General Baix Llobregat 
- Alt Penedès - Anoia - Garraf 
de CCOO, Antoni Abad, pre-
sident de CECO,  Ramon Fe-
lip, Vicepresident de Fepime 
i  representants de diverses 
associacions empresarials de 
Catalunya.

Els premiats
En aquesta ocasió els premiats 
van ser les empreses Equip 
Ceràmic, que ha rebut el pre-
mi a la capacitat emprenedora. 
Punto Blanco, que va rebrer el 
premi a la Internacionalització, 
pels quasi 70 anys de trajectò-
ria i per ser una empresa  tèxtil 

que, malgrat la deslocalització 
del sector, ha apostat  per que-
dar-se a la ciutat.  J.Vilaseca, 
que va rebre el premi a la tra-
jectòria empresarial. I la Mostra 
d’Igualada, guardonada amb el 
premi a iniciativa comarcal que 
projecta la  ciutat d’Igualada a 
l’exterior. El pilot anoienc Toni 
Bou va rebre el premi Campus 
Motor Anoia que reconeix una 
personalitat o una institució del 
món del motor.

Sumem i amb tu multipli-
quem
Sota el lema d’enguany, el 
sopar empresarial de la UEA 
transmetia precisament aquest 
missatge, el de l’esforç i el 
treball en equip, fer pinya per 
arribar on volem amb una 
base sòlida i competitiva. En 
aquesta línia, el president de 
la UEA, Blai Paco, va demanar 
al Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat un xic de complicitat 
per part de la Generalitat. Paco 
va recordar que la comarca de 
l’Anoia és una comarca indus-
trial, que si bé ara compta amb 
un elevat índex d’atur és pre-
cisament per què la indústria 
pateix. Així va repassar els pro-
jectes internacionals que han 
entrat aquest any a Catalunya, 
el 80% dels quals s’ha quedat 

a Barcelona i al seu cinturó i la 
resta a Lleida, Tarragona i Gi-
rona. El president anoienc va 
afegir que “un territori com el 
nostre necessita aquesta com-
plicitat de l’administració per 
què el teixit industrial es vagi 
recuperant de mica en mica”. 

Un espai nou
La 14a edició del Sopar Em-
presarial UEA es va celebrar 
al Campus Motor Anoia, un 
centre d’innovació, formació i 
tecnificació especialitzada en 
el món del motor que va obrir 
les portes el passat més de 
desembre. El Campus, titula-

Empresaris, directius i representants polítics 
van assistir al Sopar Empresarial UEA

ritat del Consell Comarcal de 
l’Anoia,  es posa al servei de 
les empreses del sector del 
motor, aeronàutic, sostenibilitat 
i esports perquè hi puguin fer 
projectes de testificació, inves-
tigació i desenvolupament, o 
bé organitzar-hi tot tipus d’es-
deveniments, meetings i pre-
sentacions.

L’audàcia de cooperar, clau 
per a l’èxit empresarial
Lotfi El-Ghandouri, ciutadà del 
món i ponent de renom inter-
nacional va ser l’encarregat 
de fer vibrar a tots els espec-
tadors amb la seva ponència 
“L’audàcia de cooperar, clau 
per a l’èxit empresarial”, xerra-
da molt dinàmica i participativa 
que va convidar els assistents 
a reflexionar, a escriure i a con-
tribuir a la conferència a més 
d’arrencar rialles còmplices 
plenes d’un humor molt sa.

Networking i contactes 
Acabat l’acte els assistents 
van poder gaudir d’un sopar 
networking a peu dret amb 
l’objectiu de facilitar l’intercanvi 
d’opinions i propiciar oportu-
nitats de negoci entre els pre-
sents.

IGUALADA / LA VEU

El cap de setmana del 25 al 
27 de juliol la comunitat de 
veïns de la urbanització de 
Sant Jaume de Sesoliveres 
celebrarà la vint-i-vuitena fes-
ta patronal.
Com cada any els veïns del 
barri de St. Jaume d’Igualada 
realitzen una sèrie d’actes per 
celebrar la seva festa major. El 
programa inclou, el divendres 
al vespre, una cantata d’ha-
vaneres a càrrec del duet La 
Vella Lola amb l’inevitable rom 
cremat; el dissabte a la tarda 
hi ha prevista una festa infantil 
amb diverses atraccions i, més 
tard, sopar de veïns i ball amb 
el grup igualadí Joan & Josep 
Trio; el diumenge al matí per 
cloure els festeigs es farà mis-
sa en honor a Sant Jaume a 
l’ermita amb posterior vermut 
popular. Tots els actes es fa-
ran al carrer de l’Ermita i són 
oberts a tothom.

Programa
Divendres 25
22:00 – Nit d’havaneres i rom 
cremat
Dissabte 26
17:30 – Tarda infantil amb in-
flables i festa de l’escuma
22:30 – Sopar de veïns
24:00 – Ball de festa major
Diumenge 27
13:00 – Missa a l’ermita i des-
prés vermut popular

Festa Major del 
barri de Sant Jaume 
Sesoliveres

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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Un sistema fiscal seriós co-
mença plantejant el que s’ha 
de finançar per l’estat i la 
resta d’administracions. No 
assumint que s’ha de pagar 
tot. I com sempre faltaran di-
ners, s’aniran pujant impos-
tos, que sempre paguen els 
mateixos. Quan el ministre 
Montoro va anunciar la refor-
ma que “havia de posar els 
fonaments que evitarien es 
tornessin a produir situaci-
ons com les viscudes en els 
darrers anys”, sols faltava 
afegir que “s’han arreglat els 
problemes de fons de l’eco-
nomia i gràcies a la bona fei-
na del govern  s’ha acabat 
la crisi”. Pura propaganda i 
la constatació de l’escena-
ri polític en què estem. Els 
canvis  que s’han plantejat 
no són res més que variants 
d’un sistema tributari arbitra-
ri, ineficient, injust i il·lògic. 
No es pot valorar d’altra for-
ma una normativa, que fa 
que el major contribuent del 
país sigui un futbolista. Per 
molts diners que guanyi, no 
arribarà a fer patrimonis com 
el d’altres coneguts perso-
natges de l’estat. 
Quan es va encarregar “l’in-
forme Lagares”, s’anuncià 
com un treball encaminat a 
transformar el sistema fiscal. 
Però el govern el va guardar 
al calaix, en veure les reac-
cions que va aixecar. No es 
volen tocar privilegis, statu 
quo, i drets adquirits. Tant fa 
si els que manen són de dre-
ta o d’esquerra (potser ja ni 
es diferenciïn en cap matís 
ideològic i ho facin només en 
el tarannà o alguna proposta 
teòrica). Tots, de la inèrcia 
en diuen estabilitat i s’esfor-
cen en perpetuar l’alternan-
ça que els assegura manar. 
Així sempre pensen en les 
següents eleccions. Els pa-
ralitza la por. Segurament no 
actuen directament contra la 
ciutadania, però només fan 
polítiques de maquillatge. 
Així mantenen l’equilibri que 
semblen desitjar tots. Les 
elits, perquè conserven els 
seus privilegis i les masses 
subvencionades, perquè re-
ben la protecció de l’estat. 
Així les administracions in-
tenten congraciar-se amb 
els votants i fan el mínim 
trasbals possible. Saben 
que tots els canvis en pro-
funditat seran contestats i 
no volen abordar els que 
tocaria fer. Però les conse-
qüències seran feixugues i 
en trauran profit els especi-
alitzats en pescar en aigües 

PERE PRAT

remogudes. I l’entramat no 
aguantarà. Són massa els 
que pateixen i exigeixen 
solucions. Alguns demanen 
més estat i menys espai 
per a l’autonomia individual, 
mentre d’altres volen lliber-
tat de mercat. Govern i opo-
sició, per poder “continuar 
com sempre”, no plantegen 
solucions, sinó evitar reacci-
ons contràries. Pensen que 
així no perdran més vots 
dels que ja perden. 
Hi ha qui es pregunta per 
què d’aquest immobilisme. 
Potser sigui l’aversió als 
riscos que nia en la nostra 
societat. Però així no es 
prepara una societat per al 
desafiament global. No obli-
dem que més de la meitat de 
la humanitat -que fins fa po-
ques dècades era irrellevant 
econòmicament, tant des 
del punt de vista productiu, 
com de consum- està avui 
vivint en les anomenades 
potències emergents, que 
tenen una decidida voluntat 
de progressar i millorar. Són 
gent disposada a treballar 
més i més barat. Mentre ací, 
no fem res per afrontar la si-
tuació, i per això hi ha tant 
d’atur.
Ho vulguem o no, haurem 
de canviar si no volem se-
guir en la decadència en 
què ens hem instaŀlat. Ja no 
n’hi ha prou en vetllar els es-
talvis i el patrimoni que s’ha-
gi pogut fer en el passat. Si 
no es crea riquesa real no 
es podrà pagar l’estat del 
benestar en què vivim i que 
ja s’està fonent amb el deu-
te, els impostos i la inflació. 
Cal allunyar les pors a per-
dre el que es té, perquè el 
veritable risc és no fer res, 
esperant que el problema es 
resolgui sol.  
Per això són extremadament 
nocius els polítics que no in-
formen, ni contribueixen a 
canviar la percepció social. 
Que no fan res per reduir la 
dependència ciutadana de 
l’estat i que no són capaços 
de fomentar la competitivitat 
individual i coŀlectiva. En de-
finitiva, que no són capaços 
de liderar les accions davant 
els desafiaments que tenim 
plantejats. Cal recordar 
que fer política és intentar 
canviar i millorar les coses. 
Aquesta hauria de ser la 
premissa de qualsevol bon 
govern. Però de moment 
només saben exigir. I a poc 
a poc anem descobrint qui 
són els que s’aprofiten de la 
situació.

Tornem a parlar de 
la Reforma Fiscal

IGUALADA / LA VEU

Aquest dissabe 19 de juliol 
s’ha celebrat el Congrés Ex-
traordinari del PSC a l’Hospi-
talet, el qual havia de ratificar 
l’elecció del Primer Secretari 
Miquel Iceta, votat el passat 
diumenge 13 de juliol, i escollir 
una nova Comissió Executiva 
Nacional (CEN).
El PSC-Anoia ha participat al 
Congrés amb una delegació 
de més de 20 persones, en-
tre delegats i convidats, de 
les diverses agrupacions de la 
comarca, posant de relleu l’im-
portància que té aquest Con-
grés pel futur del socialisme 
català i anoienc.
Pel que fa als resultats del 
Congrés, el socialisme ano-
ienc tornarà a tenir una repre-
sentant a la Comissió Executi-
va Nacional del PSC, 22 anys 
més tard (l’últim va ser Antoni 
Dalmau fins el 1992). Concre-
tament, Noemí Trucharte, can-
didata a l’alcaldia de Vilanova 
del Camí, ha estat escollida 
membre de la CEN amb el 86 
% dels vots dels delegats del 
Congrés, amb el càrrec de Se-
cretari adjunt a Política Muni-
cipal. En paraules de Truchar-
te “És un orgull ser la primera 
dona del PSC-Anoia que par-
ticipa a la Comissió Executiva 

Nacional del PSC”. Trucharte 
comenta que “voldria agra-
ir l’esforç de la militància de 
l’agrupació del municipi de Vi-
lanova del Camí i la militància 
comarcal, a les quals espero 
representar i estar a l’alçada 
de de les expectatives que 
els companys i companyes es 
mereixen”. Per concloure ha 
afirmat que “la meva prioritat 
és treballar per Vilanova i per 
la comarca”.
El socialisme anoienc es feli-
cita de l’oportunitat que supo-
sa tenir una representant a la 
CEN del PSC. Així, Teo Rome-
ro, 1r Secretari del PSC-Anoia 
“Considerem un gran èxit i re-

Noemí Trucharte escollida membre de la 
comissió executiva del PSC

coneixement a la nostra feina 
la incorporació de la nostra 
candidata a Vilanova, Noemí 
Trucharte, a la CEN.” Romero 
afirma que “Estem molt satis-
fets pel recolzament de Miquel 
Iceta a la federació del PSC a 
l’Anoia”. 
Recordem que Noemí Truc-
harte, conjuntament amb Da-
niel Gutiérrez i José Andrade, 
representaran l’Anoia al Con-
grés del PSOE dels pròxims 
26 i 27 de juliol. Abans, dime-
cres 23, a les 19.00, al local 
del PSC a Igualada, atendran 
les peticions i comentaris de 
les persones interessades per 
traslladar-los al citat Congrés.

IGUALADA / LA VEU

Aquest passat diumenge 20 
de juliol va tenir lloc  al Pla de 
Campllong (Castellar del Riu, 
Berguedà) el tradicional aplec 
nacionalista del Pi de les Tres 
Branques  que se celebra tots 
els anys el tercer diumenge de 
juliol.  Igualada hi fou present 
amb una nombrosa comitiva 
organitzada per l’Associació 
Juvenil El Garbell, l’associació 
Flama del Canigó d’Igualada 
i  el Casal Independentista La 
Teixidora 
El Pi de les Tres Branques és 
un símbol de la unitat dels Paï-
sos Catalans i s’hi celebren di-
ades catalanistes, des de l’any 
1904 fruit de la seva popularitat 
que li donà mossèn Jacint Ver-
daguer en escriure el poema 
Lo pi de les tres branques. 
L’aplec d’enguany començà 
amb l’arribada de la Marxa de 
l’Assemblea Nacional de Ca-
talunya i una cercavila amb 
els Gegants d’Espinalbet, els 
Trabucaires de Castellar del 
Riu i els músics de la  Cobla 
Pirineu, tot seguit hi hagué 
l’arribada del rei infant Jaume 
I, amb el seu tutor (s’ha de dir 
que aquest any aquests per-

sonatges eren dos igualadins) 
Tot seguit hi hagué l’actuació 
castellera dels castellers de 
Berga i la lectura del poema de 
“Lo Pi de les Tres Branques” 
Seguidament es feren uns par-
laments de diversos membres 
dels Països Catalans entre els 
quals el més aplaudit fou el de 
Jaume Sastre, (el mestre bale-
ar que va fer la vaga de fam en 
defensa de la llengua catalana) 
finalment s’interpretà el cant 
del Segadors i es celebrà una 
ballada de Sardanes a càrrec 
de la cobla Pirineu  

S’ha de comentar que l’aplec 
es va celebrar sense que s’ha-
gués pogut restaurar la branca 
serrada per un grup de bàndols 
ara fa uns mesos, però la Dipu-
tació de Barcelona i la Genera-
litat haurien d’enllestir les tas-
ques per recuperar l’arbre en el 
seu estat original per aquesta 
propera tardor 
A mitja tarda, la quarantena 
d’igualadins i anoiencs torna-
ren a casa amb les forces i 
energies renovades per con-
tinuar treballant per la llibertat 
de la nació catalana.

Gran presència igualadina a l’Aplec del Pi de 
les Tres Branques

Membres del PSC Anoia presents al congrés
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IGUALADA / LA VEU

Del 2 al 12 juliol va tenir lloc 
la 27a Acadèmia Internacional 
de JCI Japó a Handa, Nago-
ya. Enguany, Magí Senserrich 
Guitart ha estat el representant 
de Catalunya entre els més 
de 80 països que hi eren pre-
sents, com per exemple Holan-
da, França, EUA, Mèxic, Mali, 
Sud Àfrica, Corea, Austràlia, 
etc.
El primer objectiu de l’acadè-
mia és desenvolupar les ha-
bilitats de lideratge i de treball 
en equip dels futurs Presidents 
Nacionals de cada país. El for-
mador principal va ser en
Lars Hajslund de Dinamarca i 
va comptar amb la participació 
del President Mundial JCI, Shi-
neBhaskaran. Un dels punts 
importants a desenvolupar va 
ser el pla estratègic mundial i 
el pla d’acció de cada país.
El segon objectiu és debatre 
sobre la pau mundial, els rep-
tes socials i econòmics que 
tenim actualment.La missió de 
JCI ésoferir oportunitats de de-
senvolupament que permetin 
als joves crear canvis positius, 
millorar de la nostra societat i 
generar l’impacte necessari 
per resoldre les necessitats ac-
tuals.
L’últim objectiu de l’acadèmia 
és crear ponts d’unió entre 

països i fer possible la creació 
d’una xarxa mundial de joves 
actius per col·laborar conjun-
tament.Diferents activitats i 
visites realitzades en escoles 
de primària, en empreses, en 
associacions i en institucions, 
van fan possible conèixer a 
fons la cultura japonesa i l’in-
tercanvi cultural.
El proper esdeveniment Inter-
nacional de JCI serà l’Acadè-
mia Europea del 1 al 5 d’agost 
a Göteborg, on hi assistiran 
l’Anna Frixach de JCI Reus i la 
Cris Martin de JCI Igualada.
La Jove Cambra Internacio-
nal de Catalunya (JCI) és una 
associació no governamental, 
apartidista i aconfessional, que 
forma part de la Junior Cham-
ber International (JCI) amb 
presència a més de 120 paï-
sos i amb 180.000 membres 
i que té com a objectius: El 
desenvolupament de la cons-
ciència cívica i l’acceptació de 
responsabilitats ciutadanes, la 
participació activa en la plani-
ficació o execució de progra-
mes pel desenvolupament de 
les persones i de la societat, 
la promoció del desenvolupa-
ment econòmic, i el desenvo-
lupament internacional amb el 
foment de la comprensió, la 
bona voluntat i la cooperació 
entre tots els pobles.

Magí Senserrich Guitart 
assisteix a la 27a Acadèmia
Internacional de JCI Japó

IGUALADA / JOSEP ELIAS

Cada dia són més els que tan 
sols ho han sentit explicar, i 
cada cop som menys gent que 
visqué aquella expedició ex-
traterrestre. Val doncs la pena 
de recordar-ho a les noves ge-
neracions.
Ahir, 24 de juliol, va fer 45 
anys que la càpsula de l’Apolo 
XI amerà sobre l’oceà Pacífic, 
prop d’Hawai, portant els as-
tronautes que, per primera ve-
gada, trepitjaren la Lluna. Fou 
un esdeveniment universal. 
Una fita històrica, qualificada 
de “petit pas per l’home, però 
gran per a la Humanitat”.
El 16 de juliol de 1969, des de 
Florida, s’enlairà el coet Sa-
turn V. Tres dies després, en-
trà en l’òrbita lunar i el dia 20, 
Armstrong i Aldrin, van fer  que 
el Mòdul lunar Egale (Àguila) 
es posés sobre el Mar de la 
Tranquiŀlitat del nostre satèl·lit, 
mentres el seu company Co-
llins els esperava comandant 
el mòdul de comandament el 
Columbia. Els que vàrem viu-
re, en blanc i negre, per TV, 
tot escoltant els comentaris 
de Jesús Hermida, no podem 
oblidar aquella  retransmissió 
que ens permeté seguir, en 
directe, l’odissea. Fou emo-
cionant poder ser testimoni 
d’aquella sensacional gesta.
Bé, ja sé que alguns incrè-
duls han posat en quarantena 
tot aquest inoblidable esde-
veniment. Però, deixeu que 
siguem creients i puguem 
gaudir d’aquella nit en què no 
vàrem anar a dormir per ser 

espectadors d’un fet insòlit.
He quedat més tranquil al lle-
gir l’interessant treball del pro-
fessor de Psicofisiologia de la 
visió, a l’Escola d’Òptica de 
la Universitat d’Alicant, Jesús 
Cancillo
Aquest autor comenta dife-
rents fotografies de la NASA, 
degudament catalogades, en 
les quals els crítics descreguts 
basen els seus dubtes. Una 
per una ha rebatut les argu-
mentacions que podrien fer 
creure que tot fou només, un 
engany, o un muntatge escè-
nic endegat per crear una fic-
ció propagandista, en el temps 
de la guerra freda. Explica el 
perquè de cada imatge i detall. 
La seva lectura m’ha permès 
evocar, amb més criteri, allò 
que els meus ulls van contem-
plar.
Donat, doncs, per descomptat 
la certesa d’aquell allunatge, 
deixeu-me rememorar que la 

Fa 45 anys l’home arribà a la Lluna

NASA va contestar la meva 
felicitació pel seu assolit èxit, 
amb una targeta amb el logo-
tip de l’expedició i la signatura 
dels tres astronautes i agra-
int-me l’enviament d’un arti-
cle, que vaig publicar, donant 
compte d’aquell singular as-
soliment. Guardo segells com-
memoratius, editats per Cor-
reus d’EE.UU. així com tres 
cigars havans, amb les vitoles 
de cadascun dels astronautes 
que realitzaren aquella gesta.
Recordem, encara, que deu 
anys després, “L’Art de la 
Llum”, oferí a “La Caixa” una 
dissertació sobre la càme-
ra fotogràfica que empraren 
Armstrong i Aldri en aquell 
memorable viatge espacial. 
Els assistents vàrem poder 
tocar una d’aquelles Hassem-
blad, que estaren a la Lluna. 
Si no era veritat, fou, si més 
no, una ben trobada publicitat.
L’Apolo XVII fou el darrer en 
anar a la Lluna. D’aquesta 
darrera anada, en tinc unes 
fotografies de la NASA, que 
va enviar-me l’astronauta Sch-
mid, un des dos darrers ho-
mes que han estat en aquella 
superfície. Són imatges prou 
definidores de la seva veraci-
tat...
Alguns, però volen fer-nos 
creure que vivim a la lluna 
i que som capaços de dei-
xar-nos enredar. Diuen que 
val més creure que anar-ho 
a veure. Jo no aniré mai a la 
Lluna, però crec que alguns 
humans l’han trepitjada, i ara 
seguim evocant aquella sen-
sacional retransmissió que 
seguírem, expectants, des del 
saló de casa nostra.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Vilanova i Igualada signen un conveni 
per contribuir al creixement empresarial

D’esquerra a dreta: Àngels Chacón i Marc Castells,representants de l’ajuntament d’Igualada, i Vanesa Gonzàlez i Jordi Barón, de Vilanova.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els ajuntaments de Vilanova 
del Camí i Igualada sumen es-
forços per a donar més servei 
i utilitat al Centre d’Innovació 
de l’Anoia, situat al terme mu-
nicipal de Vilanova del Camí. 
Així, l’alcaldessa vilanovina, 
Vanesa González, i l’alcalde 
igualadí, Marc Castells, van 
segellar dijous passat un con-
veni de col·laboració que tin-
drà com a objectiu contribuir 
al creixement empresarial i 
afavorir el desenvolupament 
econòmic a la comarca. Cal 
dir que a la firma del conveni 
van assistir també, els respon-
sables de l’àrea de Promoció 
Econòmica d’ambdós ajunta-
ment, Jordi Barón, pel que fa 
a l’ajuntament de Vilanova del 
Camí, i Àngels Chacón, com 
a regidora d’aquesta àrea del 
consistori igualadí. 

Un acord signat amb altres 
institucions
Cal destacar a més, la impor-
tància d’aquest acord amb la 
capital anoienca que Vilanova 
del Camí ja havia subscrit amb 
altres municipis de la comarca 
com Òdena, la Pobla de Cla-
ramunt, Carme o Castellolí i 
també amb institucions com el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
el Centre Tecnològic de Mas-
quefa, la Cambra de Comerç 
de Barcelona, la Unió Empre-
sarial de l’Anoia i l’Associació 
de Polígons dels Plans. Ara, 
l’aliança per a generar sinèrgi-
es conjuntes per a la promo-
ció del territori que es puguin 
portar a terme des del Centre 
d’Innovació Anoia, suma un 

aliat clau com és l’ajuntament 
d’Igualada, capital de la co-
marca. 
Segons va destacar el seu al-
calde, Marc Castells, durant la 
signatura realitzada al mateix 
Centre d’Innovació Anoia, tre-
ballar de la mà és fonamental i 
de fet ja existeix un protocol de 
col·laboració des de la Conca 
d’Òdena. Castells també va 
remarcar que “l’objectiu prin-
cipal del conveni és la creació 
d’ocupació”; un objectiu “clar 
i compartit” amb Vilanova del 
Camí, va dir Castells.  
Entre les accions generals a 
desenvolupar segons con-
templa l’acord, cal destacar 
la promoció i difusió dels po-
lígons industrials de la Conca 

d’Òdena, així com el suport a 
les empreses que hi ha ubica-
des, i el foment de la cultura 
emprenedora. 

Projecte al sector gràfic
Dins del marc de les accions 
a desenvolupar en el Centre 
d’Innovació Anoia, l’ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
té la voluntat d’executar un 
projecte dirigit al sector gràfic 
i paperer basat en la creació 
d’un clúster per a impulsar i 
promocionar el sector, amb un 
fort pes a la comarca.
És en aquest projecte també 
que l’ajuntament d’Igualada 
es compromet especialment a 
col·laborar-hi per tal de contri-
buir a la seva execució.

Segons Castells, la situació 
econòmica obliga a treballar 
plegats per a ser el  màxim 
d’eficients, gestionar bé els 
recursos i garantir el seu re-
torn a la ciutadania per com-
plir amb el mandat de manera 
responsable.
L’alcalde d’Igualada va mani-
festar el seu agraïment a l’al-
caldessa Vanesa González i 
al regidor Jordi Barón, perquè 
segons va dir, “encara que fa 
poc temps que estan al capda-
vant de l’ajuntament de segui-
da s’han posat al dia treballant 
perquè en el futur, Vilanova 
del Camí i Igualada puguin 
ser territori d’oportunitats”; cal 
destacar que Vanesa Gonzà-
lez és alcadessa de Vilanova 

del Camí des del passat mes 
d’abril, quan l’anterior alcal-
de, Joan Vich, va renunciar a 
seguir al càrrec, deixant-lo en 
mans de la llavors tinent d’al-
calde.

Objectius del Centre 
d’Innovació Anoia
El Centre d’Innovació Anoia 
es va posar en marxa dotant-
lo de continguts de valor per 
a les empreses i els PAE del 
municipi. Així, l’objectiu del 
centre és donar resposta a les 
necessitats de les empreses 
i dels treballadors de la zona 
i del territori, com la captació 
de noves empreses i empre-
nedors, esdevenint-se com a 
centre proveïdor de solucions 
i serveis. El projecte, en un 
inici, contemplava la presta-
ció de serveis de valor afegit 
(formació, espais de trobada, 
recursos per a les empreses, 
etc) i mecanismes per incen-
tivar la innovació i la coope-
ració entre les empreses, que 
afavoreixi la competitivitat del 
territori.
Així, el Centre d’Innovació 
Anoia és un equipament mu-
nicipal dissenyat amb l’ob-
jectiu de fomentar la cultura 
emprenedora, donar suport 
als emprenedors per iniciar 
els seus projectes empresari-
als, consolidar les empreses 
de nova creació, oferir espais 
a les empreses per tal que hi 
puguin realitzar activitats pro-
fessionals i satisfer les neces-
sitats de les empreses i indus-
tries amb la participació de la 
iniciativa privada i dels agents 
econòmics i socials. 
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Conca d’Òdena

La Casa d’Andalusia 
anoienca prepara una 
sortida a Illa Fantasia
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Centro Cultural Casa de 
Andalucía de l’Anoia està pre-
parant un autocar per anar a la 
Festa Solidària que organitza 
Ràdio Teletaxi a Illa Fantasia 
el proper 14 de setembre. La 
festa recaptarà aliments per a 
la Fundació Banc d’Aliments 
de Barcelona. El preu de l’en-
trada és de 20 euros i inclou 
l’entrada el parc i el desplaça-
ment. La compra de tiquets es 
pot fer fins el dia 25 d’agost, 
a la seu social, al carrer Fe-
lipe II, 34-36 de Vilanova del 
Camí. 

Una vintena de 
persones participen a 
l’assemblea del grup 
Som Vilanova
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El passat dimecres 16 de juliol 
es va dur a terme a Can Pa-
passeit la primera assemblea 
de Som Vilanova. Entre la vin-
tena d’assistents hi havia per-
sones procedents d’Esquerra i 
el seu entorn, però també per-
sones que havien participat en 
altres grups polítics, sindicats i 
món associatiu. Després d’un 
torn de presentacions, s’hi 
van exposar inquietuds sobre 
la realitat política de Vilano-
va i quines estratègies calia 
seguir, coincidint en que cal 
ampliar els canals de partici-
pació de la ciutadania en la 
política municipal. Finalment, 
l’assemblea va concloure amb 
la inscripció dels assistents en 
grups de treball sectorials, per 
anar treballant punts de pro-
grama de cara a l’assemblea 
del mes de setembre. Podeu 
contactar amb Som vilanova 
mitjançant el correu somvila-
nova@gmail.com i els seus 
perfils a Facebook i Twitter.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’esportista Daniel Molero del 
Furio Jol Team Vilanova del 
Camí es va proclamar Campió 
de Catalunya de Muay Thai 
Classe C en el torneig celebrat 
el passat dissabte, 19 de juliol, 
a Sant Hilari Sacalm, que va 
acollir les finals catalanes en 
Classe A, Classe B i Classe C. 
Daniel Molero del Furio Jol 
Team, que s’havia classificat 
per a la final en classe C, es 
va fer amb la victòria per de-
cisió unànime dels jutges des-
prés de fer tres assalts en els 
quals no va donar opció al seu 
rival. 

Als campionats d’Espanya
El vilanoví s’ha classificat així 

per als campionats d’Espanya 
que se celebraran a Còrdova, 
el proper mes de setembre, 
un gran repte per aquest jove 
esportista de tan sols 16 anys, 
però que ja va participar en 
els campionats en categoria 
sènior. 
Molero tanca així, de manera 
excel·lent, una temporada en 
què va obtenir també, aquest 
mateix any, els subcampio-
nats en la modalitat de Kick 
Boxing i K1 Classe C en cate-
goria sènior, una gran conse-
cució per aquest jove espor-
tista vilanoví, que comença a 
destacar en aquest esport, el 
Muay Thai, una modalitat de 
boxa tailandesa, i que és en-
trenat per Jonathan González. 

L’esportista vilanoví amb el seu equip i preparadors físics. 

El vilanoví Daniel Mulero, 
campió català de Muay Thai

La piscina de Can Titó ofereix 
un bany nocturn als usuaris 
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Avui divendres, 25 de juliol, es 
farà la tradicional activitat de 
“Let’s Dance”  i bany nocturn a 
la piscina de Can Titó.
L’acte està organitzat pel Ser-
vei d’Esports de l’ajuntament 
de Vilanova del Camí i comen-
çarà a les deu de la nit amb 
una durada aproximada de 45 
minuts. 

L’activitat dirigida anirà a càr-
rec del monitor d’aeròbic Da-
vid Obiols i en acabar es podrà 
fer la remullada a  la piscina. 
L’entrada costarà 2 euros per 
a tothom, a excepció de les 
abonades a les activitats dirigi-
des d’adults que tindran accés 
gratuït. Cal destacar que els 
menors de 14 anys han d’anar 
acompanyats d’un adult.

El camp de futbol del barri La Pau va acollir el torneig.

Més d’una trentena d’equips 
participen al Vòlei Sorra
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Agrupació Cultural i Recrea-
tiva de Vilanova del Camí va 
celebrar el passat cap de set-
mana una nova edició del tor-
neig de Vòlei Sorra. El camp 
de futbol del barri La Pau va 
canviar  per uns dies la seva 
fesomia i va acollir novament 
aquest torneig que, enguany, 
va comptar amb la participa-
ció de 35 equips. La xifra va 
ser un xic inferior a la de l’any 
passat i el president de l’Agru-
pació, Manuel Ocaña, ho va 
atribuïr a la coincidència amb 
un altre torneig de vòlei sorra 
a la comarca. Per això, des de 
l’entitat valoren, de cara a no-
ves edicions, canviar les dates 
per evitar coincidències.
El torneig va comptar nova-
ment amb les competicions en 
categories masculina, femeni-
na i mixta en dues modalitats: 
2×2 i 4×4. El nombre de partici-
pants a les diferents competi-
cions v satisfer a l’organització 
que portava mesos, com va dir 
Ocaña, preparant l’esdeveni-
ment “perquè tot sortís rodó”. 
En aquest sentit, els volunta-
ris van tenir un gran pes tal i 
com assenyalava el president 
de l’entitat. Així, una trentena 
de persones que s’han afegit 

a la Junta hi van col·laborar en 
tasques ben diverses. Ocaña 
també va destacar i agraït l’ac-
titud dels diferents equips da-
vant alguns canvis imprevistos 
o el retard en l’inici partits. 
A banda de la competició es-
portiva, l’Agrupació, va orga-
nitzar dissabte a la nit, una 
botifarrada. Manuel Ocaña 
destacava aquest acte lúdic, 
que va tenir lloc a l’aire lliure i 
en el mateix camp de futbol  i 
del què en van gaudir una cin-
quantena de persones.

Altres activitats
A més, després de les vacan-
ces d’estiu, l’Agrupació Cultu-
ral i Recreativa tornarà a l’ac-
ció amb la botifarrada popular 
que es celebrarà el dissabte 
de Festa Major a Can Papas-
seit. Els tiquets es poden com-
prar anticipadament al preu de 
5 euros, però també es podran 
comprar el mateix dia a Can 
Papasseit.
I justament una setmana des-
prés de Festa Major, el 14 de 
setembre, l’Agrupació ha con-
vocat un nou certamen del 
concurs de Pintura Ràpida. En 
aquest cas, el concurs cele-
brarà enguany, la seva trenta-
cinquena edició.

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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L’església Vella de 
Castellolí acull la 
presentació del nou 
disc “Projecte Mut”
CASTELLOLÍ / LA VEU

Demà dissabte, 26 de juliol, 
es presentarà en acústic a 
l’esglèsia Vella de Castellolí el 
nou disc, “Projecte Mut”, de la 
formació Col·lecció de satèl·
lits, dins la gira 2014. La pre·
sentació es farà a partir de 2/4 
d’onze del vespre, tot i això, 
aquells qui vulguin, a partir 
de les nou del vespre podran 
accedir al recinte i gaudir d’un 
lleuger sopar. El preu d’entra·
da per al concert és de 5 euros 
i es poden adquirir a través de 
la web www.castelloli.cat o bé 
fer la reserva a les oficines de 
l’Ajuntament. 

Un nen resulta ferit 
en caure d’una 
atracció de l’espai 
firal de Montbui
STA MARGARIDA MONTBUI / LA VEU

Dilluns passat, en el darrer dia 
de la Festa Major de Montbui, 
va tenir lloc un accident en 
una de les atraccions del re·
cinte firal.
Pels vols de 2/4 de vuit de la 
tarda, i per causes que enca·
ra es desconeixen un infant 
montbuienc de 10 anys va 
caure de l’atracció i es va pre·
cipitar al terra des d’una alça·
da considerable. 
Dues ambulàncies van aten·
dre ràpidament el nen, que 
patia diferents contusions i 
politraumatismes produïts per 
l’impacte. L’infant va ser in·
gressat en observació a l’Hos·
pital d’Igualada, on l’endemà 
dimarts va ser donat d’alta. 
L’atracció va ser precintada 
temporalment pels Mossos, 
que van obrir una investiga·
ció per conèixer les causes de 
l’accident.

L’animador Oriol Canals durant la seva actuació en el marc del castell de la Pobla.

La veu de Joana Serrat captiva 
el públic present a l’Anoia Folk
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Una nova edició  de l’Anoia 
Folk va aplegar al voltant de 
400 persones, entre grans i 
petits, al castell de la Pobla 
de Claramunt, que varen pas·
sar·s’ho d’allò més bé amb 
les cançons i danses de l’ani·
mador Oriol Canals, que va 
voler retre el seu homenatge 
particular al desparegut ·ara 
fa trenta anys·, el cantant i 
animador Xesco Boix. Amb el 
seu saber fer, va engrescar 
tant per grans com petits, fins 
a la posta de sol. 
A 1/4 d’onze de la nit va ser el 
torn de la vigatana Joana Ser·
rat que va  cantar els temes 
del seu darrer disc, Dear Gre·
at Canyon, a més de regalar 
un tema d’”estrena mundial”, 
com va comentar l’artista, i 
acabar amb la cançó “Prin·
cesa de colors” que va tocar i 
cantar a petició del públic, en 
solitari . La banda extraordinà·
ria que l’acompanyava estava 
formada per il·lustres músics 
de l’escena barcelonina ·entre 
ells Edu Martínez (La Habita·
ción Roja, Pumuky, Partido, 
Clem Snide) i David Soler 
(possiblement el millor pedal 
steel guitar del nostre país)·, 
es completà amb el també ca·

nadenc Gavin Gardiner, mem·
bre de The Wooden Sky. Una 
magnífica veu que van poder 
descobrir en tota la seva di·
mensió i textura, el públic de 
l’Anoia Folk i que Joana Ser·
rat va agraïr amb una piulada 
“Mil gràcies @AnoiaFolk per 
aquesta vetllada tan bonica al 
Castell de Claramunt. Màgic 
i Fantàstic, públic immillora·
ble”. Una consideració que es 
repeteix amb la majoria d’ar·
tistes que passen per l’Anoia 
Folk, pel bon ambient, el marc 
increïble i intimista que genera 
el Castell de Claramunt. 

Preparant la 20a edició
Després del concert intimis·
ta de la Joana Serrat, va ser 
el torn dels energètics Los 
Stompers, d’origen irlandès 
afincats a Barcelona, van im·
posar el seu ritme frenètic de 
reminiscències celtes, reinter·
pretades, sense faltar als seus 
orígens de la música de pub. 
Una vetllada extraordinària 
que deixa un bon regust de 
boca per començar a prepa·
rar la 20a edició prevista pel 
dissabte 18 de juliol de 2015, 
amb la promesa que sigui un 
cartell a l’alçada d’aquesta 
edició. 

El barri de les Cases Noves 
celebra la festa de Sant Jaume
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’Associació de Veïns del bar·
ri de les Cases Noves, de la 
Pobla de Claramunt, organit·
zarà, demà dissabte, la Fes·
ta de Sant Jaume. Aquesta 
activitat, que compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
arribarà a la 22a edició.
La festa començarà amb un 
sopar, a 2/4 de deu del vespre, 
pel qual s’hauran hagut de 
comprar els tiquets amb an·
telació. El menú consistirà en 
variat d’enciams amb format·
ge de cabra i fruits secs o ca·
nelons de peix amb salsa de 

nous, de primer, i bacallà a la 
llauna amb musclets i gambes 
o galtes de porc desossades 
i estofat amb patates i bolets, 
de segon. De postres hi haurà 
braç de gitano i després cafè i 
licors, a més de pa, vi, aigua 
i cava.
Després de l’àpat, hi haurà 
ball amb el grup Ostres ostres. 
A la mitja part, es repartirà 
coca i moscatell per a tothom 
i se sortejaran diversos regals, 
cedits per empreses i establi·
ments locals i l’ajuntament. 
Els actes es faran al carrer de 
Pare Anton Soteras.

El Saió i Coll del Guix celebren 
aquests dies la Festa Major
STA MARGARIDA MONTBUI / LA VEU

La recuperada Festa Major 
dels petits nuclis montbui·
encs rurals, El Saió i Coll del 
Guix, se celebra conjuntament 
el darrer cap de setmana de 
juliol, coincidint amb la festa 
de Sant Jaume i Santa Anna.  
Tots els actes tindran lloc a 
l’esplanada de Santa Anna 
d’El Saió i són gratuïts, excep·
te el sopar i vermut.
Cal destacar que aquest any, 
la festa s’adhereix a la campa·
nya “La fam no fa vacances”, i 
durant demà dissabte i el diu·
menge es farà recollida d’ali·
ments pel Banc de Queviures, 
que es destinaran a families 
necessitades del municipi de 
Montbui.  Tots els assistents 
a la festa, veïns, familiars i 
amics,  estan convidats a par·
ticipar·hi.
Així, la festa començarà avui 
a les nou del vespre, amb una 
vesprada amb cants i música 
de Taizé. Es comptarà amb 
la presència de joves que 
han participat en trobades de 

Taizé, que explicaran la seva 
experiència.  Els cants, combi·
nats amb silencis i atenció ple·
na, s’acompanyaran amb ins·
truments musicals en directe. 
Demà, dissabte, les activitats 
començaran a 2/4 de vuit del 
vespre amb una competició de 
bitlles catalanes, en categori·
es infantil i adults. A les nou hi 
haurà sopar popular de veïns 
i amics i l’espectacle musical 
començarà a les deu amb el 
trio femení Joc de tres, que 
oferirà l’espectacle “Dames de 
musical”, per a tots els públics.
Per tancar les activitats del 
dissabte, hi haurà servei de 
bar i punxa discos. Tant el 
dissabte com el diumenge es 
farà un sorteig amb diferents 
regals.
El diumenge, els actes inclo·
uen una Missa solemne a 1/4 
d’una del migdia oficiada per 
Mn. Miguel Guillén, i un ver·
mut·concert popular. Aquesta 
festa és possible gràcies a la 
col·laboració de moltes perso·
nes, entitats i comerços

El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, en sessió de data 17 de juliol de 2014, va adoptar l’acord 
d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal de foment del civisme al municipi de Sant Martí de Tous.

D'acord amb el que estableix l’article 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'acord d'aprovació i el text de 
l’Ordenança resten exposats al públic a les oficines municipals durant el termini de trenta dies, comp-
tats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
Aquest mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari comarcal LA 
VEU, a la pàgina web www.tous.cat i al taulell d'anuncis de l’Ajuntament. 

Les persones interessades poden examinar l'expedient i presentar-hi les al·legacions, les reclamacions i 
suggeriments que considerin oportunes dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol 
dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Si transcorregut el termini d'informació pública no es presenta cap reclamació o suggeriment, el text de 
l’Ordenança quedarà aprovat definitivament i s'ordenarà la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de 
la Província tal com disposa l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
L’Alcalde: David Alquézar Claramunt            
                                                                                                                           Sant Martí de Tous, 18 de juliol de 2014

Ajuntament de Sant Martí de Tous

FELIÇOS 
FELIÇOS 
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Montbui posa el colofó a la Festa 
Major amb el concert de Supersingles

El concert de Supersingles va ser l’acte més multitudinari de la festa. 

STA MARGARIDA MONTBUI / LA VEU

Diumenge al vespre es va dur 
a terme el tradicional concert 
que posa el punt de cloenda a 
la Festa Major de Montbui. En 
aquesta ocasió va ser el tele-
visiu grup “Los Supersingles” 
qui va tancar la festa gros-
sa montbuienca, en un acte 
que va omplir de gom a gom 
el tram central del Boulevard 
amb peces molt conegudes 
pels espectadors que, un any 
més, van tornar a fer d’aques-
ta activitat la més multitudi-
nària de la festa, amb unes 
4000 persones entre el públic. 
Els cantants de Supersingles, 
tots exconcursants del “talent 
show” Operación Triunfo van 
fer les delícies del públic can-
tant i reversionant temes co-
neguts de la cançó espanyola 
dels anys 60, 70 i 80 i que for-
men part del programa televi-
siu de Telecinco “Qué tiempo 
tan feliz”.

Guanyadora del concurs 
“Porque tú lo vales”
La jove cantant montbuienca 
Sofia Owono va ser la gran 
protagonista de la segona 
edició del concurs de talents 
“Porque tú lo vales”.  La jove 
montbuienca va ser la gua-
nyadora d’aquesta edició  
-es va endur el premi de 500 
euros- després d’interpretar 
brillantment el tema “I drove 
all night”. Owono es va impo-
sar als altres vuit participants 
que havien superat el càsting 
previ i que exploraven altres 
gèneres de cançó i ball. Hi 
van actuar el grup de música 
“Mantis-Panties”, el duet de 
ball acrobàtic “Duo Ingravid”, 
el cantant d’opera Pol Luque, 
el cantant Alberto Alsina, el 
grup de dansa del ventre “Ca-
ridrama Nartaka”, el grup de 
salsa de l’acadèmia de ball 

Dym Style, Valentina Manza-
no (cant flamenc) i el Ballet 
Semblanza. El jurat d’aquesta 
edició va ser format per Toni 
Casellas (tècnic de festes), 
Ivan Zayas (cantant) i el Mag 
Nani (finalista de la primera 
edició). Durant la gala no hi 
va faltar la nota d’humor amb 
l’actuació de Nico Garcia, can-
tat argentí. 
La regidora de Festes de 
Montbui, Silvia Latorre va lliu-
rar a Sofia Owono el xec acre-
ditatiu pel seu triomf. Owono 
succeeix en el palmarès a la 
primera guanyadora del “Por-
que tú lo vales”, la també can-
tant montbuienca Laura Fer-
nández –qui va obrir el festival 
amb una brillant actuació-.

Molta música i ball 
Un altre dels plats musicals 
destacats de la Festa Major 
va tenir lloc el diumenge 20 al 
migdia, amb l’actuació de jo-
ves artistes locals. Malgrat la 
forta calor, centenars de mont-
buiencs van presenciar aquest 
concert dels joves talents del 
municipi. I una de les activitats 
clàssiques a nivell musical va 
ser la Marató de Country ce-
lebrada com és costum el diu-
menge de Festa Major al Bou-
levard. En aquesta ocasió la 
forta calor no va ser obstacle 
perquè més d’un centenar de 
persones ballessin acompas-
sadament el millor “country”. 

El ball del dissabte a la nit va 
anar a càrrec en aquesta oca-
sió de l’orquestra Aquarama.
Un altre dels elements desta-
cats de la Festa Major mont-
buienca van ser l’exposició 
organitzada per l’entitat “Arte-
sanas de Corazón” en el seu 
centre solidari ubicat a La Viní-
cola. La mostra, inaugurada el 
dijous 17 per l’alcalde Teo Ro-
mero, incloïa diferents obres i 
manualitats. L’exposició per-
metia conèixer de primera mà 
la gran tasca artística de les 
components d’aquesta enti-
tat, que en poc més d’un any 
d’existència, supera ja els 150 
associats. I una altra de les 
novetats destacades va ser la 
creació d’un mural-graffiti en 
una de les parets externes de 
l’Espai de Salut i Esport Mont-
aQua. 
D’altra banda, divendres pas-
sat, es va procedir a l’elecció 
de la Pubilla i les Dames d’Ho-
nor 2014. Així, la Pubilla de 
Montbui 2014 és Irene Garri-
do, la primera Dama d’Honor, 
Cristina Trotonda, i la segona, 
Abril Horcas.

Festa al Nucli Antic
La Festa Major del Nucli An-
tic va tornar a mostrar el caire 
tradicional i associatiu habi-
tual, amb una gran implicació 
de les entitats i veïns d’aquest 
nucli montbuienc. Com és ha-
bitual, la Plaça Major va acollir 
en gruix de les activitats festi-
ves, amb la tradicional aranga-
dada, el ball de nit, el concert 
de Root Diamoons i nombro-
ses competicions esportives i 
activitats per a la mainada. El 
tradicional Correfoc de Fes-
ta Major va ser un dels plats 
forts, es va celebrar divendres 
al vespre i va omplir de foc i 
color els carrerons i placetes 
del nucli.

Plànol representatiu de la segona fase del projecte d’urbanització montbuienc. 

El Ple aprova la segona fase 
del Passeig Torrent Torres
STA MARGARIDA MONTBUI / LA VEU

Montbui va aprovar en el dar-
rer Ple el projecte d’urbanitza-
ció -segona fase- del Passeig-
Parc del Torrent Torres, que 
fa referència a l’espai ubicat 
entre la pèrgola de MontMer-
cat i el centre cultural poliva-
lent Mont-Àgora. El projecte 
sortirà a licitació per un preu 
d’1.400.000 euros i, un cop 
adjudicat, hi haurà un termini 
d’execució de les obres d’uns 
sis mesos. Això suposarà per 
a Montbui aconseguir un nou 
espai amb 150 places d’apar-
cament i que comptarà amb 
un amfiteatre a l’aire lliure amb 
capacitat per a unes 300 per-
sones. L’alcalde Teo Romero 
valora de forma molt positiva 
aquest projecte, que “serà el 
gran parc que unirà dos equi-
paments importants del muni-
cipi, d’una banda Mont-Àgora 
i de l’altra MontMercat i l’eix 
comercial”, afirmava.
El projecte inclourà les tasques 
pròpies de la urbanització, així 
com la millora de l’espai, tas-
ques d’il·luminació de la zona, 
arbrat i enjardinament. Tam-
mateix es farà zona de priori-
tat invertida la connexió entre 
els carrers Santa Anna i Sant 
Miquel vers el carrer Primer de 
Maig –el pas de vehicles esta-

rà limitat a 20 km/h i sempre 
amb prioritat per als vianants-. 
L’objectiu del consistori és po-
der tenir enllestit el projecte a 
principis de l’any 2015, encara 
que alguns tràmits administra-
tius podrien condicionar el ca-
lendari parcialment. 

Oposició d’ICV a l’elevat 
endeutament
D’altra banda, el grup ICV-
EUiA a Montbui s’oposa a 
l’endeutament de l’ajuntament 
montbuienc en gairebé un mi-
lió d’euros més, aprovat en 
el mateix Ple extraordinari en 
què es va aprovar la segona 
fase del Projecte d’Urbanitza-
ció del Torrent Torres. El grup 
montbuienc a l’oposició va vo-
tar en contra, tant de l’aprova-
ció d’aquesta segona fase com 
de la concertació del préstec 
pont que ascendeix a 925.000 
euros. La regidora dels eco-
socialistes, Coral Vázquez, 
explicava que “l’ajuntament es 
veu obligat a demanar aquest 
préstec perquè encara no han 
acabat de pagar les obres de 
la segona fase del centre cul-
tural de Montagora, que afec-
ta el mobiliari interior i altres 
serveis, sense que ni tan sols 
sapiguem quan posaran en 
marxa la Biblioteca”. 

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69

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 67 53

www.marcelclaramunt.com

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
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“Estem treballant per portar a terme 
un bon relleu en l’equip d’ERC de Jorba”

Entrevista a l’alcalde de Jorba, Josep Maria Palau, i al regidor de Festes, Josep Armengol

Josep Maria Palau, alcalde de Jorba, i Josep Armengol, regidor de Festes, Entitats i Esports. 

JORBA / LA VEU

El darrer cap de setmana de 
juliol, un dels referents per a 
passar-s’ho bé a la comarca és 
sempre la festa major de Jor-
ba. En aquesta entrevista ana-
litzem l’actualitat municipal, la 
pròpia festa i les perspectives 
de futur de l’actual equip de 
govern jorbenc, organitzat al 
voltant d’ERC, parlant-ne amb 
l’alcalde Josep Maria Palau i 
el regidor de Festes, Entitats i 
Esports, Josep Armengol.

Els darrers anys no han 
estat de grans inversions, 
però sí de fer manteniments 
i petites millores. És aques-
ta la prioritat actual?
De les 73 actuacions que han 
estat suggerides en algun 
moment pels veïns, més les 
reparacions imprevistes, ja 
se n’han portat a terme 28. 
Recentment, hem refet tot el 
ferm del carrer de davant del 
centre de dia, per un import 
de 36.378 euros, hem reparat 
la teulada i interiors d’aquest 
mateix edifici, amb uns 20.000 
euros més, i s’han arranjat di-
versos camins forestals, per 
import d’11.055 euros. També 
es va muntar el parc per al 
manteniment físic per a la gent 
gran i s’han fet petites actuaci-
ons com reformes a l’escola, a 
la llar d’infants, un fanal a Sant 
Genís, una vorera a l’avingu-
da de Canaletes cantonada 
amb Call, etc. Durant la tardor 
engegarem noves actuacions 
d’aquest tipus.

S’imposa doncs la prudèn-
cia en la despesa pública...
Efectivament. Hem aconse-
guit disposar d’un nivell mínim 
de fons líquids en els comp-
tes corrents, 200.000 euros, 
del qual no baixarem en cap 
moment. Així, ara ja no por-
tem a terme noves despeses 
extraordinàries, com són les 
inversions, fins que no dis-
posem dels nous fons líquids 
necessaris per a pagar-les, i 
sempre que siguin addicionals 
a aquest mínim de seguretat. 

Mantenir aquest mínim de 
fons líquids, us permet pa-
gar a curt termini i tenint tan 
segura la data de pagament, 
que fins i tot l’heu publicat a 
Internet...
Sí, així és. Hem volgut que 
qualsevol proveïdor que presti 
un servei o faci una obra per 
encàrrec de l’ajuntament de 
Jorba, sàpiga el dia concret 

del mes següent en el qual tin-
drà ingressades les seves fac-
turacions. Estan publicades a 
la web municipal les dates de 
pagament de tots els mesos 
del 2014 i el desembre es pu-
blicaran les del 2015. Tots els 
proveïdors cobren entre un i 
38 dies després d’haver pre-
sentat la factura. És una ini-
ciativa pionera, no ens consta 
que altres ajuntaments l’hagin 
portat a terme.

Més enllà d’una bona salut 
financera, en el darrer any 
també s’han fet realitat pro-
jectes com l’obertura del 
Bon Àrea, l’aprovació del 
POUM, el catàleg de masi-
es... És un bon balanç?
Amb la seva importància, 
l’obertura completa de Bon 
Àrea no ha estat l’únic cas 
d’esforç d’inversió i de contra-
ctació de personal: Discom, 
Ribamatic, Vallter, Tradebe, 
etc. Per altra banda, després 
d’uns quants anys de treball, 
tenim la planificació del sol 
urbà (POUM) i del sòl no urba-
nitzable (catàleg de masies). 
Les possibilitats de creixement 
del poble estan ordenades i 
ben regulades per a un perí-
ode de 20 anys. També, s’es-
tan actualitzant gradualment 
els valors cadastrals, sense 
que això impliqui cap augment 
de la quota en l’IBI per a cap 
veí, ja que s’està baixant en 
la mateixa proporció el tipus 
impositiu. Una altra novetat 
és que a partir del proper curs 
podrem utilitzar tres aules de 
la llar d’infants com a aules 
d’infantil i primària. Suspesa 
per cinc anys l’activitat de llar 
d’infants, reutilitzem els espais 
per tal que a l’Escola de Jorba 
puguem gaudir d’una de les 
millors ràtios d’espai per alum-
ne de la comarca. Aquí des-

taco la bona feina que ha fet 
el regidor d’Educació Miquel 
Albareda, que no podrà conti-
nuar durant el proper mandat 
per motius professionals, i que 
ha fet un gran esforç de gestió 
i d’explicació de molts canvis 
en molt poc temps. 

Des del 2003, la candidatu-
ra municipal organitzada al 
voltant d’ERC a Jorba ha 
comptat en cada mandat 
amb més suport. A què ho 
atribueix?
En primer lloc, a que en cap 
moment hem elaborat unes 
candidatures de partit, sinó 
que han estat sempre plurals i 
integradores, que han comptat 
amb totes aquelles persones 
que, en cada moment, han es-
tat capacitades i disposades 
a fer un servei al poble, du-
rant uns anys de la seva vida. 
Unes persones que ens hi 
hem posat agafant i complint 
el compromís d’escoltar molt 
a tota la gent, de fer que tot-
hom rebi una resposta sobre 
el que demana i de fomentar 
una bona convivència i unes 
bones relacions veïnals, inten-
tant ajudar al màxim a tothom 
sense distincions, des d’una 
administració municipal oberta 
i amable. Ha estat fonamental 
fer la feina compromesos amb 
la idea que aquesta és la raó 
de ser de la tasca dels repre-
sentants municipals, que a 
més a més, en un poble com 
Jorba, s’ha de fer treballant 
molt i amb una retribució eco-
nòmica molt reduïda.

Esteu treballant en el relleu 
de les properes municipals?
Sí, perquè estem convençuts 
que les mateixes persones no 
han d’estar exercint unes ma-
teixes responsabilitats gaire 
més de vuit o dotze anys de 

temps. Això probablement és 
vàlid per a qualsevol feina. Si 
és possible, doncs, és millor 
renovar les persones i els rep-
tes cada dècada, aproximada-
ment. Per això pensem que 
serà positiu que alguns dels 
que som a l’equip de govern 
de Jorba des de fa més temps, 
com puc ser jo mateix, a partir 
de l’any que ve deixem pas a 
noves persones per a aques-
tes responsabilitats concretes 
i ens plantegem nous reptes. 
D’aportacions a fer, en l’àmbit 
civil, polític o institucional del 
procés de construcció del Nou 
Estat, n’hi ha moltes.  Conti-
nuarem implicats aportant tot 
el que puguem al municipi de 
Jorba i les seves entitats. Per 
això, ara ja estem treballant 
per portar a terme un bon re-
lleu en l’equip d’ERC de Jor-
ba. En aquest relleu estem 
convençuts que hi participaran 
diverses persones que, apro-
fitant l’experiència i la manera 
de fer d’aquests darrers anys, 
si el veïnat els fa confiança, ho 
poden fer millor que els que 
ara sortirem, donant continuï-
tat a l’actual forma i compro-
mís d’exercir la representació 
municipal. 

Passant a parlar de la Festa 
Major, amb en Josep Armen-
gol, què en destacaries del 
programa d’enguany?
Amb un pressupost molt sem-
blant al de l’any passat, hem 
pogut mantenir les darreres 
novetats com la cercavila i pre-
gó al Castell, el correbars amb 
Molta Xamba, el Gin Jazz... 
I n’hem afegit una de nova, 
organitzada per l’Assemblea 
Nacional Catalana de Jorba, 
l’espectacle “Audiència I-real” 
del conegut actor Toni Albà, 
durant el qual es recolliran 
inscripcions pels autobusos 

de l’Onze de Setembre.

Continueu promovent el co-
neixement de la història del 
poble en el marc dels dies 
de festa?
Efectivament, aquest any, en 
el marc d’un divertit pregó 
d’inici, els jorbencs podrem 
conèixer què va passar al 
Castell de Jorba ara fa 300 
anys, amb la recreació d’un 
dels campaments de Mique-
lets que s’hi van instal·lar. 
També hi ha nous elements 
de la cultura popular jorbenca, 
com el nou drac de Jorba i el 
nou capgròs Saurina de Jorba 
-la muller de Guerau de Jor-
ba-, elaborats per l’Espai Juga 
Jorba, i el nou grup de ball de 
bastons de Jorba.

Les activitats tradicionals 
també hi seran?
Hi són el Guerau Rock, els so-
pars populars, el ball de gala, 
els espectacles infantils, la fira 
d’artesania, la passejada amb 
ponis, el concurs de truites, el 
vermut, el truc, el waterpolo, el 
bàsquet, el futbol, el pòquer, 
les bitlles, el concurs de foto-
grafia, etc. Es pot destacar el 
Rebost Solidari, que recollirà 
donatius i aliments, i que la 
discomòbil passa al camp de 
futbol, per a reduir les molèsti-
es als veïns.

Per acabar, et demanem que 
ens animis a participar-hi 
amb poques paraules...
La festa és per a tots els gus-
tos, per a totes les edats i per 
no parar durant cinc dies. Tot-
hom qui vingui s’ho passarà 
d’allò més bé. Tot això és pos-
sible gràcies a les desenes de 
voluntaris que hi treballen i hi 
col.laboren. Moltes gràcies a 
tots i que continuem mantenint 
viu aquest esperit col·lectiu!
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Conca d’Òdena

Òdena promociona l’ocupació 
dels locals buits del municipi
ÒDENA / LA VEU

La nova urbanització del la 
Carretera de Manresa i del 
Passeig de Sant Miquel del 
nucli d’Òdena ha portat l’ajun-
tament d’Òdena a posar en 
marxa una campanya per di-
namitzar el comerç local i afa-
vorir la implantació de noves 
activitat econòmiques, afavo-
rint a la vegada l’autoocupació 
dels odenencs en atur.
Properament, el municipi 
odenenc té previst iniciar les 
obres d’urbanització de la 
nova avinguda comercial en 
el tram principal de la pobla-
ció -Passeig de Sant Miquel 
i Avinguda de Manresa-. Do-
nada la transcendència de 
l’actuació, i buscant des de el 
consistori la màxima transver-
salitat del projecte, la regidoria 
de promoció econòmica porta-
rà a terme un nou projecte de 
dinamització comercial amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona. 
Aquest projecte anirà encami-
nat a la promoció d’ocupació 
de l’oferta de lloguer o venda 
dels locals buits o en desús 
d’aquesta zona comercial. 

Aquesta setmana el regidor 
de promoció econòmica i al-
calde d’Òdena, Pep Solé, ha 
explicat el projecte a els veïns 
identificats en aquesta zona 
com a propietaris de locals 
buits o en desús, i així poder 
copsar les seves opinions res-
pecte l’acceptació del mateix i 
començar a realitzar les actu-
acions de millora de la imatge 
i atractiu comercial dels locals 
per a que siguin llogats o ve-
nuts a  nous emprenedors.
Així doncs, en els propers me-
sos es portaran a terme les 
accions de promoció i difusió 
de la campanya comercial 
dels locals buits o en desús 
amb l’objectiu de potenciar la 
recuperació del teixit comer-
cial i fomentar l’autoocupació 
dels odenencs en atur que 
ho contemplin com una opor-
tunitat. Els emprenedors po-
dran utilitzar també el serveis 
d’assessorament a emprene-
dors del Centre de Serveis a 
les Empreses de Vilanova del 
Camí ja que fa uns mesos els 
dos consistoris van signar una 
acord per compartir gratuïta-
ment el Centre.

La darrera edició de la prova va ser l’any 2010. 

Es recupera la baixada 
d’andròmines odenenca
ÒDENA / LA VEU

Després de quatre anys sen-
se realitzar-se, la Comissió de 
Joves d’Òdena i l’ajuntament 
odenenc recuperen l’organit-
zació de la baixada d’andrò-
mines, una cursa de vehicles 
de construcció pròpia, sense 
motor.
La baixada tindrà lloc el pro-
per diumenge 27 de juliol 2/4 
de set de la tarda i les ins-
cripcions es poden realitzar, 
de forma gratuïta, als serveis 
tècnics de Joventut de l’Ajun-
tament, per correu electrònic a 
l’adreça lopezgm@odena.cat i 
fins a mitja hora abans de l’ini-
ci de la cursa.   
El punt de sortida serà des 
del pla de sota la Torre i el re-
corregut serà pels carrers de 
la Torre, el carrer Pi, el carrer 

Tossa i arribada al Parc de la 
Carrerada. Les andròmines 
baixaran tres vegades pel re-
corregut establert.

Tres premis
Per a participar cal que els 
aparells segueixin una sè-
rie de requisits com ara que 
siguin de fabricació pròpia i 
sense motor, que portin un sis-
tema de frenada i direcció efi-
caç,  entre altres, com també 
l’obligatorietat de portar casc, 
etc.  S’establiran tres catego-
ries, Millor atrezzo (vestuari 
equips i decoració andròmi-
na); Més ràpid i Més sorollós. 
El reglament de la baixada 
d’andròmines 2014 el podeu 
consultar a l’àrea temàtica de  
joventut de la web de l’Ajunta-
ment d’Òdena.

L’ajuntament d’Òdena reconeix els 
resultats esportius dels equips locals 
ÒDENA / LA VEU

L’alcalde d’Òdena, Pep Solé 
i el regidor d’Esports,  Sergi 
Lozano, acompanyats de tot 
l’equip de govern van rebre el 
passat dilluns els esportistes 
odenencs que juguen en clubs 
del municipi que han assolit 
destacats resultats esportius.
Com cada any, en el marc de 
la Setmana de l’Esport i la Jo-
ventut, el consistori odenenc 
va voler reconèixer l’esforç, la 
feina i els èxits dels clubs i la 
difusió que fan del municipi. 
Així, es va reconèixer a l’equip 
sènior masculí de l’Òdena 
Club de Bàsquet per l’ascens 
a la 3a categoria Catalana, 
l’equip sots-25 femení de 
l’OCB, com a sots-campiones 
de la fase regular del Campio-
nat Territorial Four i al Centre 
d’Esports Òdena per l’ascens 
a 1a divisió Juvenil.  
L’ajuntament d’Òdena també 
va voler incloure un reconei-
xement pòstum especial a 
Toni Gandia, “El 7 etern”, per 
portar sempre els valors de 
l’esport, el treball i dedicació a 
la UD Rebrot, així com el nom 
del poble d’Òdena. 
El regidor d’Esports va des-
tacar que per Òdena és una 
gran satisfacció els bons re-

sultats esportius i tot el que 
implica assolir-los. En aquest 
sentit va felicitar els esportis-
tes pels èxits obtinguts, el seu 
esforç i l’exemple que donen a 
tots els joves, però també va 
reconèixer la gran tasca es-
portiva que fan els clubs. 
Solé va felicitar a tots els clubs 
pels èxits obtinguts i va expli-
car que si bé el reconeixement 
el rebien ells era una forma de 
visualitzar el reconeixement 
del consistori a tots els clubs 
i esportistes locals per la gran 
tasca que duent a terme.  

Portes obertes a l’escola de 
bàsquet de l’ÒCB
Aquest divendres en motiu de 
la setmana de l’esport al mu-
nicipi d’Òdena, el club del po-

ble ha decidit fer una jornada 
de portes obertes per aquells 
nens i nenes que vulguin pas-
sar una bona estona jugant a 
bàsquet. La jornada comen-
çarà a les sis de la tarda i es 
comptarà amb la presencia 
d’entrenadors del club que 
guiaran als nens i nenes en 
els seus primers passos en el 
món del bàsquet. L’esdeveni-
ment està obert a tothom qui 
vulgui i després de realitzar 
les activitats programades tots 
els assistents podran gaudir 
d’un berenar. La novetat d’en-
guany és que tots els nens i 
nenes que s’apuntin a l’Escola 
de Bàsquet tindran tres mesos 
gratuïts, amb l’assegurança 
inclosa i una samarreta de 
l’Òdena Club de Bàsquet.

La capitana del sots-25 femení de l’ÒCB recollint la placa de reconeixement. 

Jorba enceta el gruix 
d’actes de la Festa 
Major amb activitats 
per a tots els públics

JORBA / LA VEU

Aquest cap de setmana tin-
dran lloc el gruix d’actes de la 
Festa Major de Jorba, a la qual 
es donarà inici avui divendres, 
a 2/4 de nou del vespre amb el 
pregó de Festa Major i la com-
memoració del Tricentenari 
de la Guerra de Successió. A 
continuació, tothom qui vulgui 
podrà assitir al sopar popular i, 
per als més joves, la festa co-
mençara a 2/4 de dotze de la 
nit amb el correbars i el Gue-
rau Rock. 
Els actes continuaran durant 
tot el dia de demà, dissabte, 
amb campionats del truc, fes-
ta de l’escuma, xocolatada, 
ball de gala... Mentre que diu-
menge al matí, hi haurà la fira 
d’artesania i productes natu-
rals, al carrer Major, amb el 9è 
concurs de truites, la cercavila 
i el vermut. Per tancar el dia, hi 
haurà la tradicional costellada 
i, a continuació, l’espectacle 
“Audiència I-real” de l’actor 
Toni Albà. Els actes conclou-
ran dilluns amb inflables infan-
tils i un partit de futbol. 

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: 
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Anoia Sud  

LA LLACUNA / LA VEU

“1714 – 2014, 300 anys ven-
cent” és el títol de la cantata 
composada per Josep Rossi-
nach, natural de Juneda, i que 
el proper diumenge, 3 d’agost, 
a les onze de la nit i a la Plaça 
Major de La Llacuna, interpre-
taran la Coral Cuitora i mem-
bres del “Ben Endins Com 
Qui Ensorra l’Àpit”, juntament 
amb cinc rapsodes del poble, 
tres solistes (soprano, contralt 
i baríton) i acompanyats per 
un grup instrumental de nou 
músics.
Aquesta cantata neix amb un 
doble objectiu, per una banda, 
el de conscienciar i reivindicar 
la nostra història, els nostres 
valors, el nostre caràcter i la 
nostra resistència com a po-
ble davant de les adversitats, 
aprofitant el Tricentenari del 
1714, i especialment en un 
moment com l’actual tan ad-
vers en la qüestió nacional, 
econòmica i social, però alho-
ra tan crucial i històric per al 
present i futur del nostre país: 
Catalunya. I per l’altra, el de 
mobilitzar el màxim de forma-
cions corals possibles i com a 
conseqüència d’això, mobilit-
zar el màxim nombre de gent 
possible al llarg i ample del 
país amb un propòsit comú: 
fer sentir la nostra veu mitjan-
çant una cosa tan nostra com 
a país i tan intrínseca de l’és-
ser humà com són el cant i la 
música, i a partir d’aquest fet 
mostrar i mostrar-nos a nosal-
tres mateixos la nostra força i 
la nostra capacitat com a po-
ble i com a societat civil.
Així doncs, de de La Llacuna 
s’han volgut sumar en aquest 
projecte de Josep Rossinach 
i de la Federació de Cors de 
Clavé, i que el comparteixen 
amb més de de 50 formaci-
ons corals d’arreu dels Països 
Catalans, a més d’estar inclòs 
en el programa oficial d’actes 
de commemoració del Tricen-

tenari, principalment per dos 
motius. En primer lloc, com a 
repte de la coral com a entitat 
i com a repte personal de tots 
els membres que la formen i, 
en segon lloc, per les convic-
cions ideològiques entrellaça-
des amb els ideals claverians: 
Pau, Fraternitat, Progrés, Vir-
tut i Amor. 
Des de la Coral Cuitora es vol 
agrair de tot cor al Josep Ros-
sinach pel seu suport incondi-
cional i el volen felicitar per la 
composició d’aquesta cantata. 
També volen agrair a les dife-
rents institucions que ho han 
fet possible, especialment, a 
l’ajuntament de La Llacuna i 
a la Federació de cors de Cla-
vé. Finalment, agrair també, a 
totes aquelles persones que 
s’han mostrat compromeses 
amb aquest projecte i se l’han 
fet seu: membres del “Ben En-
dins Com Qui Ensorra l’Àpit”, 
rapsodes i altres persones 
que hi han participat. 
Per acabar, la Coral voldria 
dir que tot l’esforç, treball i 
constància que ha calgut per 
portar a terme aquest projec-
te es veurà palès el pròxim 
diumenge, 3 d’agost, i espe-
ren una gran assistència per 
iniciar tots junts un viatge his-
toricoemocional a través dels 
últims 300 anys, passant per 
la solemnitat, la tristesa, l’es-
perança i l’alegria.

La Coral Cuitora organitza un 
concert dins del Tricentenari

Els Falcons de Capellades 
descarreguen un Vol de quatre
CAPELLADES / LA VEU

El passat diumenge a la Cer-
cavila Cultural de la Festa Po-
pular Camp del Rei, els de Ca-
pellades varen assolir una de 
les figures importants, per la 
seva complexitat i la seva jo-
ventut, 2 Any, es una fita molt 
engrescadora per afrontar el 
futur.
Al llarg del recorregut junta-
ment amb altres Entitats Cul-
turals, van fer mostra de figu-
res, com la Tripira amb Pilar 

de 3 voltat, la seva escala de 
7, els Super Vol entre d’ altres. 
Totes elles molt segures i ben 
sincronitzades. Denota la fei-
na de perfeccionament que 
volen presentar en les seves 
actuacions.
Com Entitat oberta que són 
segueixen demanant els Ca-
pelladins/nes que s’ animin 
a provar-ho per tal de poder 
creixa en numero i poder arri-
bar a figures reservades a les 
Colles mes grans.

El grup La Màlaga posarà ritme a la Nit del Comerç de Capellades

La Nit del Comerç capelladina 
balla al ritme del II RumbKP
CAPELLADES / LA VEU

Els joves organitzadors del II 
RumbKP, el primer festival de 
rumba catalana del país, són 
els encarregats d’organtizar la 
dinamització cultural de la Nit 
del Comerç de Capellades. 
Capellades comerç, l’entitat 
que aglutina als comerciants 
de la vila, ha confiat als jo-
ves del RumbKP les activitats 
paral·leles per la nit de dissab-
te. Així doncs, a partir de les 
19 hores el grup Bailets oferirà 
un concert de rumba per a in-
fants a la plaça Àngel Guime-
rà i a les 19.45 hores hi haurà 
un taller de rumba càrrec de 
components de La Màlaga a la 
mateixa plaça, i a les 20.30h, 
s’organitzarà el primer concurs 
de RumBeer Pong. A partir de 
les 22.30 hores, l’activitat es 
traslladarà a la plaça Verda-
guer on es celebrarà un Quin-
to Popular. La col·laboració 
de l’organització del RumbKP 
amb la Nit del Comerç de Ca-
pellades es clourà a la mitjanit 
amb un concert de La Màlaga 
i una sessió de punxadiscos 
també a la plaça de Missa. 
La Màlaga són essència rum-
bera, rumba catalana de la 
més pura i hereus del so més 

autèntic de Catalunya. El grup 
de Sants proposa un especta-
cle musical amb temes propis 
de ritmes i lletres malaltissa-
ment enganxoses, combinats 
amb temes estàndards de la 
rumba. La banda porta més 
de 150 concerts a les esque-
nes a Catalunya, Espanya i a 
diferents països europeus. 
Aquests actes i d’altres que 
es celebraran en el marc de la 
Festa Major del Municipi són 
el preludi del  II RumbKP que 
es durà a terme la vigília de la 
Diada Nacional a les 23 hores 
a l’Esplanada de Capellades. 
El cartell compta amb grups 
de primera línia com són Bon-
go Botrako, Oques Grasses, 
Terratombats i DJ OGT. Les 
entrades costen 10 euros an-
ticipades i ja es poden adquirir 
a través de Codetickets. 
El festival està organitzat per 
l’Associació Juvenil RumbKP, 
una entitat sense ànim de lu-
cre de Capellades formada 
per joves emprenedors i amb 
inquietuds i que tenen com a 
objectiu revitalitzar, a través 
de la cultura, l’economia del 
municipi i incrementar l’oferta 
d’oci per a la gent jove de Ca-
pellades. 

El director general de Joventut visita 
el camp de treball de la Lacuna

Els Falcons de 
Vallbona participen 
a les festes del barri 
del Camp del Rei
VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

El passat cap de setmana, els 
Falcons de Vallbona d’Anoia 
van realitzar la ja tradicional 
sortida amb els amics del barri 
de Camp del Rei, de Vilanova 
del Camí. L’extensa cercavi-
la, compresa dins  les festes 
d’aquest conegut barri vilano-
ví, va comptar enguany amb 
divuit colles de diferents àm-
bits culturals.
Els Falcons de Vallbona van 
iniciar la cercavila amb l’Es-
cala Caminada, una especta-
cular figura  en moviment.  Tot 
seguit van seguir l’animació 
acompanyats de la seva mas-
cota, el Xiulet, que va fer les 
delícies de tothom que s’acos-
tava a saludar-lo.
Un cop al carrer principal i 
acompanyats en tot moment 
d’una batukada,  van realitzar 
una Serra de presentació, se-
guida d’un ball occità, La polca 
d’Ours, amb què vam sorpren-
dre els assistents. A continua-
ció, van muntar un Triangle i 
dos Ventiladors, figures força 
complexes. Tot seguit, van 
reemprendre la cercavila amb 
unes imponents Quàdrigues 
amb Pilar de 3. Un cop reu-
nides les colles, es van dur a 
terme les actuacions. 
Les Planxes Rodades i un Pi-
lar de 4 van posar punt i final a 
l’actuació dels Falcons de Va-
llbona.  Un cop més, des de la 
colla cal remerciar els espec-
tadors per la seva generosa 
col·laboració en la pinya. Com 
a fi de festa, els amfitrions te-
nien preparada una gran ar-
rossada popular.

El director general de Joventut, amb els representants de l’ajuntament llacunec. 

LA LLACUNA/ LA VEU

El passat dijous, 17 de juliol, 
el director general de Joven-
tut de la Generalitat de Cata-
lunya, Toni Reig, acompanyat 
del Coordinador Territorial de  
Joventut de Barcelona, Oriol 
Martin, van visitar La Llacuna  
per a veure el grup que parti-
cipa aquest estiu en el camp 
de treball anomenat “Els Ibers, 
la vida sota terra”, en el poblat 
ibèric d’aquesta població situ-
at al Castellar .
El director va ser rebut a les 
oficines de l’ajuntament ano-
ienc per l’alcalde Josep Pa-
rera, el tinent d’alcalde, Jordi 
Masip, la regidora de Cultu-
ra, Rosa Busquet, i el regidor 
d’Esports, Josep Martí. El di-

rector va signar el llibre d’ho-
nor de l’Ajuntament i a conti-
nuació, tota la comitiva es va 
dirigir al camp de treball. Toni 
Reig va visitar, doncs, el jaci-
ment on els joves estan tre-
ballant.  Durant la seva con-
versa amb els participants, 
va destacat la importància en 

què els nois i noies participin 
en activitats d’educació en el 
lleure, perquè “contribueixen 
al creixement integral de la 
persona i a la transmissió de 
valors, com ara la solidaritat 
i el compromís, mitjançant la 
convivència i la relació amb 
l’entorn”.  
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Ja ha arribat el mes de juliol 
i, com cada any per Sant Jau-
me, els Hostalets del Pierola 
celebra la seva Festa Major. 
Aquests dies els veïns i totes 
aquelles persones que s’apro-
pin al poble podran gaudir de 
les celebracions i les tradici-
ons dels Hostalets de Pierola, 
així com de tots els especta-
cles programats.
La regidoria de Cultura, al 
capdavant de l’organització 
de la Festa Major, ha prepa-
rat una programació que, tot 
i continguda, està plena d’ac-
tivitats per a tots els gustos i 
totes les edats.
Cal fer una menció molt espe-
cial a les entitats i persones 
del municipi que col·laboren 
directament en l’organització 
de la Festa Major.
Ahir dijous, primer dia de la 
Festa Major, va tenir lloc el 
pregó d’inici de la festa, seguit 
d’una cercavila pels carrers 
del municipi i un sopar de ger-
manor a la plaça del Dr. Con-
de, seguit d’un bingo popular.

La resta d’actes són els se-
güents:

Divendres 25 de juliol 
- De 10.00h a 14.00h i de 
18.00h a 21.00h Trenet turístic 
amb sortida i arribada al car-
rer Catalunya (davant el Casal 
Català).
- 12.30h Missa solemne de 
Festa Major a l’església de 

Sant Pere.
- De 18.00h a 21.00h Paintball 
juvenil de Festa Major a les 
instal·lacions Barna Paintball 
al carrer del Progrés del polí-
gon camp de la serra.
- 22.30h Correfoc amb la Colla 
dels Diables de Piera i Petits 
Diables de Piera.
Sortida de la plaça Cal Figue-
res i finalització a la plaça dels 
Països Catalans.
- 00.30h a les 05.00h Nit Jove 
al poliesportiu municipal amb 
l’Orquestra Mitjanit

Dissabte 26 de juliol
- 12.00h Cercavila d’inaugura-
ció de la ruta modernista dels 
Hostalets de Pierola
- 13.00h Parlament i concert-
vermut. Sota l’ombra de l’avet, 
al porxo de la Torre del Sr. 
Enric, s’explicarà el projecte 
de la ruta modernista i el grup 
Dr. Jazz Friends amenitzarà 
l’aperitiu amb música.

- 18.00h Sardanes a la plaça 
Cal Figueres, amb la interpre-
tació de la Cobla de l’Orques-
tra Maravella i la col·laboració 
de l’Agrupació Sardanista dels
Hostalets de Pierola.
Durant la tarda tindrà lloc la 
recol·lecta per a la campanya 
contra el càncer de la secció 
local de l’Associació Lluita 
Contra el Càncer dels Hosta-
lets de Pierola.
- 19.45h Exhibició de Falcons 
a la plaça Dr. Conde a càrrec 
del grup de Falcons de Piera i 
dels alumnes de l’escola Re-
naixença.
- 23.00h Concert i Ball de Fes-
ta Major al poliesportiu muni-
cipal amb l’Orquestra Marave-
lla.
- A mitjanit, Batukada a l’Em-
palmada. Recorregut amb el 
grup de batukada Amassat’s 
dels Hostalets de Pierola. Sor-
tida des de la plaça Dr. Conde 
per finalitzar amb l’Empalma-

da, al parc de Camp de la Ser-
ra (pista de la petanca).
Tot seguit, Empalmada Jove 
de Festa Major amb Dj Abel 
Almena i Dj’s Lokals.

Diumenge 27 de juliol
- 12.00h Cercavila de gegants 
de Festa Major.
- 18.00h Espectacle infantil 
«Escuma a 3 bandes» de la 
companyia 3/4 de 15, a la pla-
ça Dr. Conde.
- 22.00h Sarsuela de Festa 
Major «Los Gavilanes» a la 
sala del teatre del Casal Ca-
talà.

Dilluns 28 de juliol
- D’11.00h a 14.00h Inflables a 

Tot a punt per la Festa Major dels Hostalets de Pierola 2014
la Piscina Municipal.
Tres hores on es podrà jugar 
i refrescar-se amb els infla-
bles que convertiran la Pisci-
na Municipal en una activitat 
única per gaudir amb familiars 
i amics.
Aforament limitat i accés mit-
jançant entrada o abonament 
a la piscina.
- 21.00h Havaneres a la plaça 
de les Oliveres. Havaneres i 
rom cremat amb el grup Ber-
gantí.
- 23:30h Espectacle Fi de fes-
ta, a la plaça Cal Figueres. 
Així, amb llum, color i sarau es 
tancarà la Festa Major d’en-
guany dels Hostalets de Pie-
rola.

L’orquestra Maravella serà un dels plats forts d’aquesta Festa Major.



“Gràcies a l’abocador, som un poble afortunat”
HOSTALETS / JORDI PUIGGRÒS

A l’entorn de la Festa Major, 
La Veu parla aquesta setmana 
amb l’alcalde dels Hostalets 
de Pierola, Daniel Vendrell 
(PSC), tot repassant l’actua-
litat del poble i els projectes 
que hi ha en marxa en el dar-
rer any de mandat municipal.

El seu és un municipi molt 
mogut, políticament, des de 
ja fa uns anys. Per què?
Quan es va fer l’abocador va 
crear-se una certa contro-
vèrsia en el poble, i això va 
portar també conseqüències 
polítiques. Són coses que vé-
nen de molt de temps enrere. 
L’oposició que hi ha hagut al 
poble sempre ha estat molt 
activa, i per això hem estat 
objecte d’actualitat política. 
Afortunadament, també som 
notícia per assumptes millors, 
com el Pau, per exemple. 

Això vol dir que sou un po-
ble molt dinàmic.
Sí, certament. Ara mateix a 
Can Roviralta estem fent cur-
sos de caire internacional, 
Transmitting Science, cada 
dues setmanes tenim estudi-
ants d’arreu del món.

Hostalets té un nucli singu-
lar, però també té un territori 
molt dispers, amb diverses 
realitats. Fa més difícil ser 
alcalde, així?
El que ho fa complicat és ser 
alcalde d’un poble petit. A l’al-
calde de Barcelona no l’atura 
ningú pel carrer queixant-se 
del soroll del camió de les 
escombraries. Aquí sí. Sóc 
l’alcalde, però sóc el Dani, 
per a molts encara el Dani del 
Casal, perquè la meva família 
va portar aquest espai durant 
molts anys. Això representa la 
grandesa de ser l’alcalde d’un 
poble petit, però també la difi-
cultat d’haver de dir que no a 
algunes coses. No es pot arri-
bar a acontentar tothom, ma-
lauradament.

El descobriment del Pau i la 
iniciativa de fer als Hosta-
lets un centre de referència 
paleontològica ha canviat 
de debò les possibilitats fu-
tures del poble?
Estem apostant molt fort pel 
tema de la paleontologia, i des 
d’aquí cap a la restauració i la 
formació. Tenim un alberg que 
està ple cada setmana, i això 
ja diu molt. El tema del Pau és 
molt important. Ara crearem 
unes Paleorutes, de manera 
que qualsevol persona, amb 
el seu mòbil o la tablet, amb 

Daniel Vendrell, alcalde dels Hostalets de Pierola.

“Estem apostant molt 
fort pel tema de la 
paleontologia, i des 
d’aquí cap a la res-
tauració i la formació. 
Tenim un alberg que 
està ple cada setma-
na, i això ja diu molt”
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Entrevista a l’alcalde dels Hostalets de Pierola, Daniel Vendrell

codis QR o amb el gps, podrà 
conèixer els espais per on va 
passar el Pau, i saber més de-
talls d’aquella època del Pale-
olític.  S’està estudiant també 
la forma de posar rèpliques al 
terra per a que, visualment, 
sigui més fàcil per al visitant. 
També, dins de l’alberg, s’ha 
fet un Outdoor Center, es fa 
lloguer de bicis, es fan rutes, 
marxes nòrdiques...

Hem passat ja tres anys de 
mandat municipal. Com va, 
el compliment del programa 
electoral?
Bé, el que passa és que l’actu-
alitat ens ha obligat a canviar 
algunes de les nostres priori-
tats. Els projectes es tiren en-
davant, però no amb la rapide-
sa que voldríem. La llei actual  
que regula les hisendes mu-
nicipals és molt difícil d’en-
caixar pels ajuntaments. Per 
exemple, l’any passat vàrem 
decidir no fer obres, i la llei diu 
que cada any només pot fer 
un 1,5% d’inversió més que 
l’any anterior. Com que no em 
vàrem fer, ens podrem gastar 
alguns diners més. Hem tingut 
un estalvi de 600.000€.

De quina manera?
Hem fet una oficina per a la 
gent gran, que està funcionant 
prou bé. Ara el que volem en-
degar el Centre Rural d’Aten-
ció a la Gent Gran, serà un 
edifici petitet que ve a ser un 
centre de dia per a gent que 
no és depenent. Tenim molts 
avis i àvies sols, que no es 
relacionen, i el que voldríem 
és que hi hagués un lloc on 
puguin fer gimnàstica, passe-
jades, tallers de memòria, un 
lloc on puguin esmorzar, dinar 
i sopar... Pensi que hi ha so-

bretot molts avis que són vi-
dus, i que d’aquesta manera 
podran tenir una alimentació 
molt més equilibrada i regu-
lada. L’oficina i aquest centre 
rural formen part d’un Pla Inte-
gral de la Gent Gran que aquí 
als Hostalets creiem que pot 
ser molt important, i una ne-
cessitat. Ho farem.
Hi ha també d’altres coses en 
marxa, com l’arranjament dels 
vestidors del poliesportiu, que 
són del 1973. Penso que es 
podrà començar a fer el se-
tembre o l’octubre. L’eficiència 

energètica també ens té molt 
ocupats, i posarem una calde-
ra de biomassa per escalfar 
la llar d’infants i l’escola. Ara 
la teníem de gasoil, i ens cos-
tava 35.000€ cada any. Amb 
la biomassa la despesa serà 
molt, però molt menor. I amb 
una energia més neta. Fem 
també un estudi sobre la iŀlu-
minació del poble per passar 
de les bombetes de sodi que 
tenim, cap als leds.

Els ajuntaments dediquen 
molts recursos als serveis 
socials, com a conseqüèn-
cia de la crisi. Aquí també?
Hem augmentat 86.000€ el 
pressupost d’aquest any, i 
també hem fet per primera 
vegada uns plans d’ocupació. 
S’han contractat sis persones 
durant quatre mesos, i ara 
n’entraran vuit, des de l’agost 
fins el desembre, treballen a 
la Brigada Municipal d’Obres. 
Intentem que la gent en atur 
vagi treballant i tingui bé la 
seva autoestima. Això últim és 
molt important. Intentarem fer 
aquests plans tan temps com 
sigui possible, i fins i tot aug-
mentar el pressupost. Veiem 
que funciona, i la gent està 
contenta... Miri, quan vaig 
entrar al govern  municipal, 
la meva iŀlusió era poder fer 
un pavelló nou. No podrà ser, 
però les prioritats són les són.

El poble està ben cobert a 
nivell de serveis?
De moment sí. També és cert 
que molts els paga l’Ajunta-
ment. Tenim un bus que ens 
porta a Piera, una llar d’infants 
que està molt bé, un metge i 
una infermera cada dia, hem 
portat el gas, que aquí no n’hi 
havia, la recollida de la brossa 
funciona prou bé... No ens po-

“Volem endegar 
el Centre Rural 
d’Atenció a la Gent 
Gran, serà un edifici 
petitet que ve a ser 
un centre de dia per a 
gent que no és 
depenent”

dem queixar.

Doncs és dels pocs que no 
es queixa.
Tenir l’abocador ens proporci-
ona que no podem fallar en els 
serveis bàsics. Tenim un con-
veni que, segons les tones de 
deixalles que entren a l’aboca-
dor, s’ingressen uns diners a 
l’Ajuntament. Fa dos anys va 
baixar molt, no es generaven 
tantes deixalles. Ara poc a poc 
torna a créixer. Som un poble 
afortunat, som 2.800 habitants 
i el pressupost municipal és 
molt superior, quasi el doble, 
al de qualsevol altre poble 
com el nostre. Això és gràcies 
a l’abocador. Els impostos lo-
cals que tenim tampoc són tan 
alts com això. D’escombraries 
paguem uns 50€... Ja que te-
nim un abocador, doncs que 
se n’aprofitin els veïns dels 
Hostalets de Pierola.

El seu és un poble a favor 
del dret a decidir, amb un 
govern del PSC.
Es va aprovar una moció a 
l’Ajuntament. Vaig donar vo-
tació lliure a tots els regidors 
del PSC, i es va aprovar. I jo 
hi estic a favor. Després que 
cadascú voti el que vulgui, sí 
o no. El que surti ho accep-
tarem, com demòcrates que 
som.

ANUNCI 

Aprovat inicialment el Pla parcial Urbanístic  sector SES –CEIP en la Junta de Govern 
Local de data 7 de juliol de 2014 , s’exposa al públic pel termini  d’1 mes a comptar 
des de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí O�cial de la Província, en 
el diari La Veu de l’Anoia, o en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament , a efectes de 
suggeriments, alternatives o al·legacions.

L’expedient romandrà a exposició pública a la secretaria de l’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia (carrer Major 110  ) de dilluns a divendres de 8 a 14 hores i a la web 
municipal (www.vallbonadanoia.cat ).

Vallbona d’Anoia a 9 de juliol de 2014 
Raül Parramon i Junyent 
Alcalde 

Ajuntament de Vallbona d’Anoia
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- COM TENIR CURA
DE LA TEVA  MASCOTA!   

El Dragon Li  Pàg.2

- ESCOLES DE L’ANOIA:

Montclar, 
Monalco, 
Escola Mowgli, 
IES Guinovarda, 
Llar d’infants la Rosella
Llar d’infants la Tortuga
Escola Herois del Bruc
Escola Apiària
SI Salvador Claramunt
Aula de Música de Piera. 
Escola bressol el Gall Mullat 
 pàg.3-5

- DESCOBREIX IGUALADA...

pàg.8

MONOGRÀFIC XPLORA. 
GUANYADORA LOLA VALLS
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El marcatge territorial és un 

dels problemes de compor-

tament més freqüents en la 

clínica d’animals de compa-

nyia. Es manifesta en mascles 

no castrats a partir dels 6-7 

mesos d’edat. Ocasionalment 

ho poden manifestar mascles 

castrats i femelles quan estan 

en zel.

Consisteix en una micció que 

es produeix repedidament en 

llocs incompatibles únicament 

amb l’evacuació de la bufeta 

urinària però compatibles amb 

estímuls socials i olfactius i 

amb postures típiques de l’es-

pècie, diferents de les utilitza-

des en la micció simple.

En el cas dels gats la micció es 

dóna fora de la safata sanità-

ria, normalment orientant-se 

cap a superfícies verticals, 

aixequen la cua, la mouen 

i dirigeixen un raig d’orina. 

Es pot detectar orina sobre 

portes, finestres, altres llocs 

inadequats i sobre objectes 

acabats d’adquirir. Aquesta 

conducta es reforça sobretot 

si hi ha presència d’altres ani-

mals de la mateixa espècie.

Es pot evitar mitjançant la cas-

tració de l’animal amb la qual 

entre el 80 i el 90% dels gats 

El gat anomenat Dragon Li 
és un gat molt actiu i juga-
ner molt intel.ligent i un 
bon company.
Són animals fidels, però no 
massa afectuosos. No obs-
tant això, no són exigents. 
Són independents i es 
porten bé amb altres ani-
mals domèstics i són tole-
rants amb els nens, molt 
carinyosos però reservats 
amb les persones que no 
pertanyen a la casa.
És un gat considerat com 
una raça domèstica de la 
subespècie del gat xinès, 
Felis silvestris catus, encara 
que aquesta teoria segueix 
sent una mica controver-
tida, tot i que tampoc ha 
estat refutada científi-

El Dragon Li

cament, i  és àmpliament 
acceptada com l’origen 
d’aquesta raça de gat xinès.
Aquest gat posseeix un 
cos fort, poderós i gruixut, 
amb cames musculoses que 
recorda la seva naturalesa 
salvatge. Les seves potes 
són rodones, i  la seva cua 
és de longitud mitjana. La 
capa de pèl del Dragon Li 
és d’un únic color marró 
daurat (color cafè) a la 
panxa, i  atigrat amb ratlles 
a l ’esquena. Té un cap rodó 
i ulls grans, lluminosos amb 
forma d’ametlla. Els seus 
ulls són de color verd o groc. 
Les orelles són de grandà-
ria mitjana i arrodonides en 
les puntes, amb el distintiu 
d’inflexió.

TARONJA
PANTONE 158 C
CMYK- C0 M 61 Y 97 K0

GRANATE
PANTONE
CMYK- C0 M 91 Y 100 K23

DE L’ANOIA
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Joan Rubiralta
Col. B2629

Consells del Veterinari...

       
deixen de marcar. Els efec-

tes de la castració poden ser 

immediats i poden tardar des 

de setmanes a mesos. Un altre 

possible tractament és l’ad-

ministració de progestàgens 

sintètics. Els mascles castrats 

o les femelles que manifestin  

igual el problema es poden 

tractar mitjançant ansiolític 

sota prescripció veterinària.

També es pot manifestar el 

marcatge territorial mitjan-

çant femtes. El tractament 

també consisteix en l’adminis-

tració d’anisiolítics.

GOS

El marcatge territorial es dóna 

més freqüentment en mascles 

que en femelles. Es mani-

festa a l’arribar a la madu-

resa sexual i eliminen poques 

quantitats d’orina en alguns 

llocs, sempre els mateixos, 

estimulats per l’olor d’altres 

gossos o la seva pròpia orina. 

Un 60-70% dels gossos res-

ponen a la castració. També 

és possible l’administració de 

progestàgens sintètics com a 

tractament.

Igualment l’esterilització de 

les femelles mitjançant l’ova-

riohisterectomia, redueix el 

marcatge territorial de les 

femelles durant el zel en un 

95%, ja que eliminen la font 

d’estímuls (hormones sexuals) 

de la conducta repetitiva de 

marcatge.

És important no castigar 

l’animal, pot repercutir en el 

comportament de l’animal 

allunyant-se del propietari o 

mostrant agressivitat.
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Alumnes de 6è curs de l’escola 
Mowgli varen fer una estada a 
Anglaterra d’una setmana. Els 
alumnes varen viatjar en avió i 
després en autocar fins a la ciu-
tat de Herne Bay a la costa oest 
d’Anglaterra al comptat de Kent. 
Allà es van allotjar en famílies. Al 
matí van anar a classes per poder 
practicar encara més la llengua 
anglesa i a la tarda varen poder 
conèixer la zona amb excursions 
tant interessants com la sortida 
a Canterbury, la visita guiada al 
port de Whitstable, la sortida d’un 
dia a Londres  o el Leeds Castle. 
També varen poder participar 
molt activament a la vida de la 
ciutat. Varen anar a l’escola i va-
ren compartir una tarda  amb els 
alumnes de la Herne Bay Junior 
Primary School, varen fer una 
barbacoa i un vespre de jocs amb 

el grup local dels Boy Scouts i fins 
hi tot els va rebre l’alcaldessa!
Sens dubte, una viatge molt es-
pecial, que ha permès als nostres 

Estada a Anglaterra dels alumnes de l’Escola 
Mowgli

alumnes posar en pràctica els sò-
lids coneixements d’anglès adqui-
rits a la primària.

Coincidint amb el Dia Internacio-
nal de la Música, el passat 21 de 
juny, l’Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases va presentar 
la feina feta al curs 2013-14 amb 
el fil conductor de la música dels 
videojocs. En l’audició van parti-
cipar alumnes, conjunts musicals 
i  els participants a les activitats 
extraescolars d’enguany: infants 
de les escoles bressol La Tortuga 

i El Gall Mullat i les escoles Herois 
del Bruc i Apiària.
Durant l’esdeveniment es va pre-
sentar un vídeo promocional de 
l’escola fet per la Sara Casanovas, 
alumna de l’Aula i de la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb el resum i 
les millors imatges del curs 2013-
14. Per acabar l’acte, es va fer una 
actuació conjunta amb la BOP 
(Banda-orquestra de Piera).

Audició de final de curs de 
l’Aula de Música de Piera

Els alumnes de l’Escola Bressol La 
Tortuga han gaudit de dues ac-
tivitats ben diferents en aquests 
darrers dies de curs. 
Per una banda van anar de colò-
nies tots junts a Can Puig. Una 
activitat molt enriquidora, amb 
la temàtica dels indis com a fil 
conductor, on a més de passar-
s’ho molt bé, es van treballar 
aspectes importants com els hà-
bits, les rutines, la higiene, l’au-
tonomia, etc. i es va apropar els 
infants a la natura.
I per altra, un pare de l’escola 
mosso d’esquadra va oferir als 
infants una xerrada educativa on 
no es van perdre detall.

Activitats de l’escola bressol La Tortuga

L’últim dia de curs, el divendres 
20 de juny, l’escola va celebrar 
una jornada molt especial. Du-
rant tot el dia, a les diferents eta-
pes de l’escola es van fer activitat, 
jocs i tallers.
Els més petits durant el matí, van 
gaudir amb els pares d’un esmor-
zar d’autor. Després, els nens de 
P5 van fer una representació de 
“La rateta presumida” a tots els 
petits. En acabar a La Llar, van 
jugar a fer bombolles mentre a 
Ed. Infantil van fer uns “Diverti-
tallers”. Van passar un matí molt 
entretingut.
Les alumnes de Primària, durant 
el matí van fer una Gincana que 
les alumnes de 6è els van orga-
nitzar amb proves, jocs i tallers!!..
Mentres, les alumnes de l’ESO van 

poder triar entre una classe de 
“Coreografies” amb música a la 
pista esportiva o bé una classe de 
“Country” al gimnàs de l’escola.
La resta del matí, van fer uns mu-
rals i uns tallers de manualitats 
com trenes, polseres i collarets.
Per la tarda, a partir de les 16.00h 
i a la Pista esportiva de l’escola, 
unes alumnes van fer una demos-
tració de Torres Humanes (Acros-
port) per a tots els pares que van 
poder assistir-hi i per acabar, un 
ball de tota la Primària i ESO de 
la cançó Brave de Sara Bareiles.
Va estar una jornada molt festiva, 
on les alumnes, d’alguna manera, 
van poder celebrar no sols l’aca-
bament d’aquest curs, si no el 40 
Aniversari de l’escola.

Festa de final de curs del 40è 
aniversari del Montclar

L’Escola Bressol Municipal la Ro-
sella d’Igualada juntament amb 
les famílies del centre, han fet re-
alitat un dels somnis de la llar; el 
camí de les olors. Aquest, consta 
d’un camí delimitat per fustes, on 
els infants gaudeixen per parti-
da doble. Per una banda, poden 
experimentar amb els peus, dife-
rents textures com, per exemple, 
petxines, serradures o pedretes. 
Per una altra banda, i tot seguint 
el camí, poden trobar diferents 
plantes aromàtiques. En definiti-
va, un camí que obre un ventall 
de noves sensacions i petites vi-
vències als infants. 
Des de la llar, volem agrair la 
participació activa per part de 
les famílies. Sense elles, res seria 
possible. 

Camí d’olors de l’escola bressol La Rosella
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SOLUCIONS:

ENDEVINALLES:

7 DIFERÈNCIES:

final

inici

Per fora duc vestit verd, 
i per dintre vaig vermella, 
amb botons que llenceu 
els qui em mengeu.
Qui sóc?

Síndria

Ou

Tissores

Una capseta blanca, 
que quan s’obre ja no es 
tanca. 
Qui sóc ?

Dos anells t’has de posar 
si vols fer-me treballar. 
Qui sóc ?

Felicitats! 

obtindràs 1 mes de subscripció gratuita

La guanyadora de la portada és:

LOLA VALLS!
MONOGRAFIC XPLORA

Escola Gaspar Camps
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El passat 1 de juliol els alumnes 
més grans de l’escola bressol mu-
nicipal El Gall Mullat van realitzar 
una sortida a la granja Can Pi de 
la Serra per viure i tenir contacte 
directe amb els animals i la natu-
ra. Va ser un dia ple d’emocions 
i descobertes: pujar a l’autobús, 
passejar en carro,  veure  i poder 
tocar tota mena d’animals com 
oques, porcs, gallines, etc.

Excursió de l’escola bressol el Gall Mullat a la 
granja

El passat divendres 28 de juny, al 
pati del col·legi, es va celebrar la 
festa de graduació de l’alumnat 
de 4t d’ESO.
Nois i noies de 4t d’ESO, familiars, 
professorat  i dirección del centre, 
van compartir durant unes hores  
i enmig d’un ambient molt festiu 
i emotiu, activitats diverses com 

cants, entrega de diplomes, vi-
sualització d’un PowerPoint que 
resumia  en imatges el pas dels 
nois i noies per l’escola, balls, fo-
tografies, sopar, bona música i 
imatges decoratives… però  el 
més entranyable va ser el discurs 
realitzat per dos representants 
de tot l’alumnat, en el qual ma-

nifestaven el seu agraïment pel 
tracte i l’educació rebuda al llarg 
d’aquests anys.
Ens sentim molt orgullosos 
d’aquesta nova promoció de gra-
duats en ESO i els desitgem  un 
futur molt brillant!

Festa de graduació dels alumnes de 4t d’ESO del 
col.legi Monalco

El passat divendres 20 de juny les 
escoles de primària van clausurar 
el curs amb les seves particulars 
festes on hi va haver jocs, expo-
sicions, concerts i exhibicions per 
compartir amb la família.
Els centres que imparteixen es-
tudis secundaris i batxillerat van 

Festes per acomiadar el curs 
escolar a Piera

ser els últims en finalitzar el curs. 
Els alumnes graduats es van aco-
miadar del professorat, a l’espera 
de ser admesos en altres centres 
per continuar la seva formació o 
buscant l’oportunitat d’incorpo-
rar-se en el món laboral.

Escola Apiària

IES Guinovarda

Escola Herois del Bruc

Graduació a l’escola Apiària

SI Salvador Claramunt Graduació a l’escola Apiària

El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 

les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar 
a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

LA GUANYADORA
D’AQUEST MES és:

IVET
CEBRIAN
PARRA

La guanyadora de la portada és:

LOLA VALLS!
MONOGRAFIC XPLORA

Escola Gaspar Camps
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PERA
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Aquesta plaça, un dels espais de 
l’època del primer recinte emmurallat, 
del segle XII, no compta amb gaire 
documentació històrica i, per tant, 
poca cosa se’n sap de la procedència 
i del per què del seu nom. Si més no, 
sembla ser que va adoptar la forma 
actual a partir de l’enderroc d’algunes 
cases que n’ocupaven el centre. El 
projecte urbanístic va ser realitzat per 
l’arquitecte Bonaventura Bassegoda, 
a l’any 1942, i va donar pas a una 
nova obertura en el sí del nucli antic, 
durant algunes dècades ornamentada 
amb una simpàtica peixera al centre. 

La plaça de Sant Miquel 

Els arcs renaixentistes      © Carmel·la Planell

Posteriorment, la plaça va ser objec-
te d’un altre pla urbanístic, quan a l’any 
1978 va acollir un nou edifici, la Ludote-
ca, que hi ha romàs fins a començaments 
d’aquest nou mil.leni. 
Independentment, de la façana posterior 
de Cal Ratés, que es correspon amb el 
número 8 de la plaça, a la que es farà es-
ment en parlar del carrer de Santa Maria, 
l’edifici més important de la plaça és la 
Casa Padró-Serrals, ubicada al número 
5. És un gran immoble, antiga residèn-
cia de les famílies Padró i Serrals, que 
a l’actualitat alberga la seu del Consell 
Comarcal de l’Anoia.

Fonts documentades del segle XVIII 
certifiquen que aquelles nissagues 
van exercir un paper rellevant en la 
vida política i econòmica igualadina. 
Els Padró van fer-se construir aquest 
notable edifici de planta baixa i dos 
nivells superiors; amb espaioses de-
pendències interiors, disposades al 
voltant d’una gran escala. A peu de 
plaça hi havia el pastador, un corral 
i el magatzem-botiga del gra; i, a la 
primera planta noble, des d’una im-
ponent escala d’arcades i columnes, 
s’hi accedia a través d’un immens 
rebedor. Es manté part d’aquell sem-
blant, tot i les posteriors reformes per 
a adequar la finca a d’altres funcions 
no residencials; de la mateixa ma-
nera que al bell mig de la columna 
central s’hi conserva l’escut d’armes 

dels Padró, abans de crear vin-
cles amb els Serrals. Reiterats 
arranjaments de la façana per-
meten descobrir la seva barba-
cana o volada protectora amb 
l’empostissat recobert amb rajola 
catalana de vela; una rajola que 
recobreix també la part inferior 
dels balcons al costat d’altres 
elements decoratius. 
Per últim, els Arcs d’estètica 
clàssica que se sumaven a la 
part posterior dels edificis del ca-
rrer de Santa Maria, els números 
parells de la plaça, als nostres 
dies  volen ser un petit conjunt 
ornamental per a aquest indret; 
de la mateixa manera que ho és 
l’Estàtua de Prometeu encade-
nat: una magnífica escultura de 
bronze de l’escultor igualadí Jo-
sep Campeny i Santamaria.i fotògrafa

Carmel·la Planell
Historiadora Estàtua de Prometeu encadenat  i la plaça remodelada    © Carmel·la Planell
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Alquézar fa pública la voluntat de 
tornar-se a presentar d’alcalde a Tous
ST MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El passat 20 de juliol la secció 
local d’ERC de Sant Martí de 
Tous va organitzar una arros-
sada popular amb el diputat 
d’Esquerra al Congrés Joan 
Tardà. 
Aquesta trobada es va ce-
lebrar amb un gran èxit de 
participació, amb més de 160 
comensals que van poder par-
lar del municipi i de la situació 
actual de Catalunya en un 
moment en el quan s’acos-
ten dates tant rellevants com 
la del Onze de setembre o el 
9 de novembre. Durant la so-
bretaula, el diputat Tardà va 
fer una intervenció al voltant 
d’aquestes dates tant impor-

tants al calendari més imme-
diat dels catalans. Tardà creu 
que aquestes dates suposa-
ran punts d’inflexió en el camí 
del nostre país i tots els ciu-
tadans de Catalunya han de 
tenir present la importància 
d’aquests dies i intentar fer 
des del seu àmbit particular la 
feina pel país que els hi sigui 
possible. Va destacar també 
la importància dels ajunta-
ments per fer força i sumar. 
Cal recordar que després del 
9 de novembre vindran unes 
eleccions municipals i tindran 
un doble lectura, la lògica 
d’aquestes eleccions en clau 
local i la derivada nacional. En 
aquest doble aspecte va ani-

mar a treballar als presents, 
en fer una bona candidatura a 
Tous, però també a la resta de 
municipis del país, amb gent 
preparada, transversal i sovint 
de diferents orígens geogrà-
fics i polítics. 
Finalment l’alcalde David Al-
quézar en la seva intervenció 
va iniciar un petit recorregut 
de les actuacions fetes des de 
que és alcalde. Per acabar i 
amb la mirada posada al futur 
va anunciar la seva voluntat 
de tornar-se a presentar, des-
prés de dues legislatures sent 
alcalde del municipi, com a 
candidat d’Esquerra Republi-
cana a l’alcaldia de Sant Martí 
de Tous. 

Els representants del PSC Anoia als actes de la Festa Major de Masquefa. 

La nova portaveu del PSC, 
Esther Niubó, visita Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

El passat dimarts, 22 de juliol, 
Masquefa va celebrar el seu 
dia de Festa Major, i entre els 
convidats als diversos actes 
que es van desenvolupar du-
rant el migdia es trobava Est-
her Niubó, nova portaveu del 
PSC.
Niubó, que va poder gaudir del 
fabulari i de les sardanes va 
acompanyar l’equip del PSC 
de Masquefa i el seu candidat 
a les eleccions municipals del 
proper any, Daniel Gutiérrez. 
A la trobada també van assis-
tir altres membres del PSC a 
l’Anoia com Isis Abad i Teresa 
Estruch de Masquefa, Noemí 

Trucharte, candidata del PSC 
a l’alcaldia de Vilanova del 
Camí, entre d’altres.
En un dinar posterior, els as-
sistents van valorar de mane-
ra positiva el passat congrés 
extraordinari del PSC així com 
la designació de Miquel Iceta 
com a Primer Secretari dels 
socialistes catalans. Final-
ment, Esther Niubó va donar 
tot el suport de la direcció del 
PSC als candidats a Masque-
fa i Vilanova del Camí, expres-
sant el desig i la convicció que 
obtindran molt bons resultats 
en les properes eleccions mu-
nicipals i guanyaran les alcal-
dies dels respectius municipis.

Els Hostalets ret homenatge 
a la figura del doctor Conde
HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

El passat dissabte, 19 de juliol, 
va tenir lloc un emotiu i sentit 
homenatge al doctor Francesc 
Conde Galès, qui fou metge 
del poble del 1920 al 1970 i a 
qui se li va erigir un monument 
a La Placeta el 1978. 
Els promotors de l’acte, Joan 
Pons i Jordi Parcerisas van 
organitzar un col·loqui a l’Au-
ditori de Cal Figueres. Parce-
risas va destacar els orígens 
andalusos dels Conde, amb 
la figura del primer metge del 
municipi, Eladi Conde Guerra, 
metge del 1889 fins al 1920, 
que va escollir Catalunya com 
a terra on formar-se i viure 
amb la seva família. Amb un 
fort vincle a Gelida, on també 
fou metge, i on es va casar, els 
Conde van arribar als Hosta-
lets ara fa 125 anys, el 1889. 
El seu fill, i al mateix torn ho-
menatjat, Dr. Francesc Conde, 
va excel·lir en el tracte proper 
i humanista, vocacional i ser-
vicial i les anècdotes van com-
moure els assistents que no 
van dubtar d’aixecar el braç, 
demanar el torn de paraula i 
explicar les seves vivències. 
El centenar de persones de 
públic van elogiar i agrair els 
serveis de l’estimat metge en-

tre algunes llàgrimes i parau-
les amables i familiars evocant 
aquell gentil metge que s’ha 
forjat com un ‘mite’. 
En acabar l’acte es va proce-
dir a una ofrena floral al monò-
lit erigit a la placeta, on les fa-
mílies Parcerisas, Vaca, Sala, 
Valls, Vallès, Aguilera i Conde 
van lliurar rams a un monu-
ment elegantment guarnit amb 
muntatges florals i un quadre 
del doctor. 
Mentre es feia el lliurament, un 
quartet de piano, violins i vio-
loncel va amenitzar l’acte amb 
quatre peces molt vinculades 
als Conde, L’Ave Maria de 
Schubert, el Cant dels Ocells, 
el Rossinyol i el Virolai, que va 
corejar un públic dempeus. 
A més a més, Josep Llopart va 
llegir un poema escrit el 1978 
per Josep Casasús i Teresa 
Isart va ser l’encarregada de 
recitar la glossa escrita per 
Maria Vidal també el 1978 ar-
ran de la mort de Conde. Vi-
qui Conde, assistent als actes 
juntament amb la seva mare 
Reme Cabello i el seu fill Víc-
tor Mayol, va recordar algu-
nes anècdotes del seu avi i va 
agrair el gest d’amabilitat i de 
participació d’un poble entre-
gat t pels serveis del seu avi. 

EDICTE

Per a coneixement general es fa saber que l’Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a 
terme el dia 22 de juliol de 2014, ha pres l’acord la part dispositiva del qual diu el següent:

Primer. Suspendre pel termini d’un any amb la �nalitat d’estudiar la modi�cació de la clau 14a 
regulada a l’article 77 de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació, la tramitació de 
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com 
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edi�cació, reforma, rehabilitació o ende-
rrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit de diverses 
àrees de clau 14a  “blocs oberts baixos grau I”,que es gra�en en el plànol des suspensió.  

Segon. Aprovar el plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió de tramitacions i  llicències 
esmentades en el punt primer. Aquest plànol podrà consultar-se  al Departament d’Urbanisme i 
Mobilitat de l’Ajuntament d'Igualada (Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 4a planta; de dilluns a diven-
dres de les 8:00 a les 14:00 hores) i al taulell d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament 
d’Igualada (www.seu.cat/igualada).

Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí O�cial de la Província i en un dels diaris de més divulga-
ció en l'àmbit municipal. Alhora, publicar-lo  al taulell d’edictes de la seu electrònica de 
l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada) pel termini màxim d’un (1) any.

Quart. Encarregar a la Regidoria d’Urbanisme i Mobilitat l’elaboració de la �gura urbanística o 
normativa adient per a la regulació de la clau 14a atenent els objectius que consten en el present 
acord.

Cinquè. Noti�car aquesta resolució a les parts interessades en els procediments corresponents.

Contra l’anterior resolució que és de�nitiva en via administrativa podeu interposar, alternativa-
ment, recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, o recurs 
contenciós administratiu davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de 
l’endemà de la publicació de la darrera publicació d'aquest edicte en el Butlletí O�cial de la 
Província i en el diari de premsa periòdica, que es fa saber que serà La Veu de l’Anoia.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu 
interposar recurs contenciós administratiu davant de Sala del Contenciós Administratiu del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la 
recepció de la noti�cació corresponent si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a 
comptar des de la data en què s’ha d’entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data d’interposició sense que s’hagi noti�cat 
la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Igualada, 23 de juliol de 2014
L’alcalde

Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada
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Alta Anoia 

Maians celebra demà 
la Revetlla d’estiu 
a la pista del Centre
MAIANS / LA VEU

Demà dissabte, 26 de juliol, 
Maians celebrarà la Revetlla 
d’estiu a la pista del Centre. 
Els actes, que s’iniciaran a 
les deu del vespre, comptaran 
amb un sopar de pa amb to·
màquet amb botifarra i cansa·
lada a la brasa, a un preu de 
10 euros els adults i 6 euros 
els infants fins a deu anys. 
A continuació, i per amenti·
zar la festa, hi haurà múscia 
ballable de tots els temps, 
començant per la més antiga 
i acabant amb la música més 
moderna a càrrec del DJ Eloi. 
L’organització informa que no 
cal comprar el tiquet anticipa·
dament, però es pot reservar 
trucant al 938356077 o bé al 
correu valentina.001059@
hotmail.com.    

L’associació de veïns 
del Nucli Antic de 
Calaf prepara els 
actes de la seva festa 
CALAF / LA VEU

Aquest dissabte, 26 de juliol, 
el Nucli Antic de Calaf estarà 
de festa. Els actes s’iniciaran 
a les sis de la tarda a la Pla·
ça Gran amb jocs i xocolata·
da per a tothom. A les nou del 
vespre, al mateix espai tindrà 
lloc el sopar popular. Després 
del sopar la festa continuarà 
amb ball i música en directe 
amb Raül i posarà el punt i fi·
nal a la festa una discomòbil.
La festa està organitzada per 
l’Associació de Veïns del Casc 
Antic amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Calaf.

Aquest dissabte, cloenda 
dels cursets de natació
D’altra banda, també demà 
dissabte, 26 de juliol, tindrà 
lloc la festa de cloenda dels  
cursets de natació d’enguany 
a la piscina municipal de Ca·
laf. Així, a les dotze del migdia 
els nens i nenes alumnes del 
curset faran una demostra·
ció del que han après durant 
aquests dies de cursets, i des·
prés recolliran el corresponent 
diploma i un petit obsequi. En 
total, han pres part als cursets 
una vuitantena d’alumnes.
Els cursets de natació són una 
de les activitats que es realit·
zen a la piscina de Calaf du·
rant aquests mesos d’estiu, en 
aquest cas, durant el mes de 
juliol, a més d’altres activitats 
com les classes d’Aquagym 
gratuïtes o l’edició que se ce·
lebra enguany de les activitats 
del “Mulla’t per l’Esclerosi Múl·
tiple”.

ELS PRATS DE REI / LA VEU

La quinzena edició del sopar 
romà dels Prats de Rei, cele·
brada el passat dissabte, va 
comptar amb la participació 
d’un centenar de comensals. 
Tots ells van poder degustar 
una selecció de plats elabo·
rats segons les receptes origi·
nals del romà Marc Gavi Apici. 
Després d’accedir a la plaça 
Major, degudament ambien·
tada en l’època clàssica, els 
participants van ser rebuts per 
Caius Vibius Latrus i el seu 
ajudant Flavius, que van donar 

la benvinguda als assistents i 
els van explicar el menú.
Enguany es van servir cargols, 
gàrum i formatge amb nous 
com a entrants; arròs amb 
mandonguilles de primer plat; 
pop estofat de segon i pastís 
d’ou i ametlles de postres. 
En finalitzar el banquet es va 
obsequiar tots els assistents 
amb una espelma del 15è 
aniversari. El sopar romà l’or·
ganitza l’Agrupació Cultural 
Recreativa Sigarra, i compta 
cada any amb una molt bona 
acollida.

Els comensals a la rebuda a la plaça ambientada en l’època clàssica. 

Un centenar de persones 
gaudeixen del 15è Sopar romà

Tots els participants del torneig celebrat enguany a Calaf.

Més de cinquanta equips en 
l’11a edició del 3x3 de futbol 
CALAF / LA VEU

Un total de 275 jugadors i 53 
equips -un més que l’any an·
terior- van participar el passat 
cap de setmana a l’11a edició 
del 3x3 de futbol de Calaf, 7è 
Memorial Jordi Borràs.
El torneig, organitzat per la 
Penya Barcelonista de Ca·
laf i Comarca va repartir dos 
premis nous. A més del Tro·
feu Memorial Jordi Borràs al 
millor jugador de la final, que 
va guanyar Jordi Torrabadella, 
es va lliurar el Trofeu del Mil·
lenari al jugador que va anotar 
el gol número mil d’entre totes 
les categories durant el cam·
pionat, i que es va emportar 

Joan Serra de l’equip Nadal 
Electrodomèstics, i el premi 
L’Ànima de l’Esport, un premi 
patrocinat pel Rebost de l’Àni·
ma que es va lliurar per segon 
any consecutiu  i que aquest 
any es va donar a l’empresa 
calafina Àrids Solestany, com 
a mostra de reconeixement al 
seu suport al torneig any rere 
any. L’esdeveniment esportiu 
s’ha consolidat en el calen·
dari socioesportiu de Calaf no 
només pel nombre d’edicions 
celebrades sinó pel gran èxit 
de participació que registra. 
Aquest any s’ha assolit el rè·
cord d’inscripcions respecte a 
la resta d’edicions del torneig.

Es busquen voluntaris al curs 
d’alfabetització de nouvinguts

Calaf ofereix nous cursos de 
formació per a joves a l’atur
CALAF / LA VEU

El Punt Jove, el Centre de 
Recursos per a l’Ocupació de 
Calaf, i l’ajuntament del muni·
cipi, en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona,  han 
impulsat un programa per a 
l’acompanyament a la inserció 
laboral dels joves a través de 
pràctiques professionalitzado·
res en empreses i comerços 
del municipi. 
Sota el títol “Empodera’t. Tas·
ta un ofici”, aquest programa 
està obert a tots aquells joves 
a l’atur, entre 16 i 29 anys que 
tinguin ganes d’aprendre un 
ofici. Així, es duran a terme 
pràctiques en empreses que 
tenen com a objectiu ajudar 
als joves a adquirir experièn·
cia en el món laboral, alhora 
que se’ls oferirà sessions for·
matives relacionades.
Per a participar del programa 
cal posar-se en contacte amb 
el Centre de Recursos per a 
l’Ocupació, al carrer Xurigue·
ra, 42 de Calaf, trucant al 93 
8698249 o escrivint un correu 
electrònic a atorralba@anoia·
jove.cat.
D’altra banda, el mateix Punt 
Jove, juntament també amb 

el Centre de Recursos per a 
l’Ocupació i l’ajuntament de 
Calaf, amb el suport de la Di·
recció General de Joventut de 
la Generalitat, oferiran a partir 
del setembre el curs “Fórmula 
Jove·Gestor de xarxes soci·
als i entorn 2.0”, dirigit a joves 
entre 16 i 29 anys que també 
estiguin a l’atur.
El programa del curs inclourà 
120 hores de formació en so·
cial media, 60 hores de forma·
ció en competències transver·
sals i 100 hores de pràctiques 
en empreses relacionades del 
sector.
Així, tots aquells joves que 
estiguin interessats, ja poden 
formalitzar la seva inscripció 
dirigint-se al Centre de Recur·
sos per a l’Ocupació de Calaf, 
o bé trucar al 938698249 o 
escriure un correu electrònic a  
atorralba@anoiajove.cat. 
Cal destacar que les inscrip·
cions són gratuïtes però hi ha 
un cert nombre de places limi·
tades per aquest curs. 
En aquest sentit, Calaf treba·
llar per a fomentar la formació 
entre els joves a l’atur i donar-
los una oportunitat d’entrar al 
món laboral. 

CALAF / LA VEU

L’Àrea de Benestar Social de 
l’ajuntament de Calaf busca 
voluntaris per a participar en 
el curs d’alfabetització per a 
adults que tindrà lloc el mes 
de setembre i que té com a 
objectiu col·laborar en l’apre·
nentatge del català amb per·
sones nouvingudes.
Per a participar com a volunta·
ri en aquest curs cal posar-se 
en contacte amb l’ajuntament 
del municipi a partir de l’1 de 
setembre.

Inscripcions obertes als 
cursos de català
D’altra banda, fins el 15 de 
setembre estan obertes les 
inscripcions per als cursos de 
llengua catalana dels nivells 
Elemental, Intermedi (nivell 
B) i Suficiència (nivell C), que 
s’impartiran a Calaf a partir 
del proper mes de setembre. 
Es tracta de cursos que per·
metran als alumnes realitzar 
els exàmens homologats pel 
Consorci per la Normalització 
Lingüística i es podran fer al 
mateix municipi de Calaf, per 
tant, sense haver de despla·
çar-se.
Les inscripcions per a apuntar-
se a algun d’aquests cursos 
es duen a terme a les oficines 
de l’ajuntament de Calaf. Les 
proves de nivell per a saber 

a quin grup ha d’anar cada 
alumne tindran lloc al Centre 
de Recursos per a l’Ocupació, 
el proper dimarts 16 de se·
tembre, de deu del matí a les 
dues del migdia, i dimecres 17 
de setembre, de les cinc de 
la tarda a les vuit del vespre. 
Aquestes proves serviran per 
a decidir quin és el curs ido·
ni per a cada alumne/a. Els 
cursos, que s’iniciaran a partir 
del 29 de setembre, es podran 
oferir sempre que hi hagi un 
nombre mínim d’alumnes ins·
crits en cada nivell.
Les classes de català són ini·
ciativa de l’ajuntament de Ca·
laf, amb la col·laboració del 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
el Consorci per la Normalitza·
ció Lingüística.

Curs de català oral
A més del curs d’alfabetització 
per a nouvinguts i els cursos  
dels diferents nivells de català 
que s’impartiran al setembre, 
l’ajuntament del municipi, en 
col·laboració amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia, portarà a 
terme un curs de català oral i 
un curs de català bàsic 2 per 
aquelles persones que esti·
guin aprenent l’idioma. 
En aquest cas, per a més in·
formació sobre tots els cursos 
oferts cal adreçar-se a l’ajun·
tament de Calaf.
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Laura Orgué es torna a proclamar campiona 
de la Copa del Món en Quilòmetre Vertical

El pilot pierenc en el lloc més alt del podi en la prova disputada en terres angleses.

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

El pilot pierenc es va imposar 
amb una puntuació indepen-
dent per a cadascun dels dos 
trials que es van disputar el 
dissabte i el diumenge, dues 
proves a la Gran Bretanya  
puntuables pel Campionat del 
món de Trial a l’aire lliure amb 
la participació del pilot pierenc 
Toni Bou amb Montesa.
El primer dia, els pilots es van 
trobar amb unes condicions 
climatològiques força adver-
ses  a causa de la pluja i Bou 
va ser el millor seguit d’Adam 
Raga -GasGas- i Albert Ca-
bestany -Sherco-.
El diumenge i ja amb millor 
climatologia, el pilot anoienc 
va tornar a ser el millor per da-
vant de Raga i aquesta vega-
da el tercer classificat fou el gi-
roní Jeroni Fajardo amb Beta.
En acabar el trial del segon 
dia el pierenc Bou deia: “Es-

tic molt content de com anat 
aquest cap de setmana, crec 
que no podem demanar més 
amb les dues victòries con-
secutives aquí. Ara tenim deu 
punts de marge en el campio-
nat, i encara que queda molt 
mundial, crec que anem anant 
molt bé. Aquests proper dies 

entrenarem molt fort, per ar-
ribar preparats a França i se-
guir en aquesta línia, que és la 
bona”. Ara, Toni Bou encapça-
la el mundial amb un total de 
168 punts, el segueix Adam 
Raga amb 158 i en la tercera 
posició hi ha el tarragoní Albert 
Cabestany amb 120 punts.

Toni Bou s’imposa amb dues 
victòries al trial de la Gran Bretanya

La corredora igualadina a la seva arribada a meta durant la Dolomites Skyrace. 

MUNTANYA / LA VEU

Exhibició catalana a la segona 
prova de la Copa del Món de 
Curses per Muntanya celebra-
da el passat cap de setmana a 
Itàlia. La igualadina Laura Or-
gué, representant de la Unió 
Excursionista Urgellenca, va 
guanyar el Quilòmetre Vertical 
de Dolomites el passat diven-
dres 18 de juliol i, totalment 
recuperada, dos dies després, 
diumenge 20, la corredora del 
Salomon Santiveri Outdoor 
Team va tornar a pujar al podi 
amb una espectacular victòria 
a la Dolomites Skyrace, amb 
un temps de 2 hores, 26 mi-
nuts i 17 segons; just els 17 
segons que li han impedit re-
gistrar el rècord de la cursa. 
El català Kilian Jornet, del 
Club Poliesportiu de Puigcer-
dà, també va poder lluir-se a 
la prova de 22 quilòmetres i 
va aconseguir la victòria espe-
rada, malgrat no haver pogut 
pujar al podi a la cursa vertical 
dos dies abans. L’esportista 
del Salomon Team va fer un 
temps de 2 hores i 3 minuts, 
seguit de Ionut Zinca i Tadei 
Pivk, que van passar per meta 
dos minuts més tard. En noies 
el podi el van completat la gran 
favorita, Emelie Forsberg, que 
es va veure superada per l’at-

leta d’Igualada i va acabar 
fent una marca de 2 hores i 27 
minuts, i Maite Maiora, amb 2 
hores i 31 minuts.

Quatre victòries de la 
igualadina en una setmana 
En la categoria femenina 
doncs, va saltar la sorpresa i 
Laura Orgué va sumar la seva 
segona victòria del cap de 
setmana després de l’acon-

seguida en el Quilòmetre 
Vertical Dolomites. Aquesta 
vegada Orgué es va imposar 
en la prova llarga, superant 
a la gran favorita, que era la 
sueca Emelie Forsberg, a més 
d’amenaçar el rècord de la 
prova, que al final va resistir 
per només 17 segons. En ter-
cera posició va arribar la bas-
ca Maite Maiora. 
“Estic molt satisfeta” va as-

segurar l’atleta del Salomon 
Santiveri després de repassar 
la carrera. “He trobat un ritme 
molt exigent i he volgut forçar 
perquè el meu objectiu era 
treure el màxim temps en la 
pujada. A la baixada m’ha cos-
tat fer el canvi muscular però 
m’ha beneficiat la neu i que hi 
hagués pedres, ja que l’impac-
te ha estat menor. En l’últim 
quilòmetre he hagut d’afluixar 

molt perquè tenia punxades a 
la panxa”, va apuntar la igua-
ladina després de la prova. 
Amb aquesta victòria, Laura 
Orgué suma quatre en l’últi-
ma setmana, demostrant que 
també pot ser molt ràpida en 
distàncies mitjanes; la seva 
victòria en aquesta Dolomites 
Skyrace la col·loca com una 
de les grans favorites a la vic-
tòria final a la Copa del Món, 
si bé en no participar en la 
Zegama-Aizkorri permet que 
la nova líder sigui Emelie For-
sberg.

Victòries catalanes
En els resultats aconseguits 
també destaquen els corre-
dors de la Selecció Catalana 
de Curses per Muntanya de 
la Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya, amb 
una 15a posició de Marc Pin-
sach, de la Colla Excursionista 
Cassanenca, i una 16a de Nil 
Cardona, de l’Ski Club Cam-
prodon, a només 9 minuts del 
guanyador Kilian Jornet.
En noies, Laia Andreu, del 
Club Excursionista Callús, va 
entrar dins el top ten amb una 
8a posició, i Anna Comet, de 
la Unió Excursionista de Vic, 
va aconseguir una magnífica 
catorzena posició.

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
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La nova jugadora de l’Igualada Femení Hoquei CP amb el president del club.

HOQUEI / LA VEU

Laia Navarrete va ser presen-
tada la setmana passada com 
la nova portera de l’Igualada 
Femení Hoquei Club Patins. 
La portera, que té 15 anys, va 
explicar que va acceptar l’ofer-
ta de l’Igualada perquè “feia 
temps que volia jugar en un 
equip d’OK Lliga i aquesta va 
ser la meva oportunitat per dir 
que sí”. Navarrete va reconèi-
xer que estarà “molt nerviosa 
al primer partit”, però espera 
“adaptar-se mica en mica a 
l’equip i al club”. Un dels al-
tres objectius que es marca la 
nova incorporació de l’IFHCP 

és “guanyar-ho tot”.
Laia Navarrete prové del Reus 
Deportiu, on hi ha jugat qu-
tre anys, a Primera Nacional 
Catalana. Navarrete va co-
mençar a jugar a hoquei quan 
tenia 8 anys als Monjos, el 
municipi on viu. Ha estat con-
vocada amb la selecció espa-
nyola sub-16 per anar a entre-
naments, a partits i al Campus 
de l’equip nacional. 
A la presentació de Navarre-
te, també es va presentar el 
nou entrenador Raül Ramírez, 
que es posarà al capdavant 
aquesta temporada de l’equip 
femení d’hoquei de la ciutat. 

L’Igualada Femení Hoquei 
Club fitxa a una nova portera

La marca igualadina Tuga 
vestirà les noies de l’hoquei

HOQUEI / LA VEU

L‘Igualada Femení Hoquei 
Club Patins va presentar dijous 
passat la seva nova equipació 
per a la propera temporada 
2014/2015. Les jugadores del 
club igualadí vestiran doncs, 
les samarretes de l’empresa 
igualadina Tuga Active Wear, 
que les ha dissenyat amb un 
material molt utilitzat pels es-
portistes, anomenat dry-tech, 
que absorbeix ràpidament la 
suor, segons va explicar el di-
rector comercial de l’empresa, 
Fede Insenser.
La primera equipació és pre-
dominantment blava, amb 
una creu vermella al davant, 
i la part de l’espatlla dreta és 
groga. La segona equipació 
és igual però hi predomina el 
gris. En ambdues samarretes 

hi ha el nom del club amb lle-
tres grans difuminades.
La presentació de les sa-
marretes també va servir per 
anunciar la renovació del con-
veni que uneix l’IFHCP amb 
l’empresa Nolor, que proveirà 
d’sticks l’equip una temporada 
més. El representant de l’em-
presa Manel Morales va fer 
efectiu aquest acord.

Els representants de l’empresa que vestiran l’equip femení d’hoquei amb les equipacions.

Òdena acollirà aquest estiu una prova 
puntuable del Mundial de Biketrial

Organitzadors, polítics i participants amb el cartell de promoció de la prova que tindrà lloc al municipi anoienc. 

BIKETRIAL / LA VEU

La setmana passada va tenir 
lloc a Òdena la presentació 
de la prova del Mundial de 
Biketrial que se celebrarà els 
propers dies 16 i 17 d’agost a 
la mateixa població anoienca. 
Serà una de les tres proves 
puntuables del campionat, 
juntament amb les que es 
disputaran a Bueu (Galícia), 
i Tanvald (República Txeca). 
L’acte va comptar amb la pre-
sència d’en Pep Solé, alcal-
de d’Òdena i Sergi Lozano, 
regidor d’esports del mateix 
ajuntament, com a represen-
tants del municipi. També hi 
foren presents Josep Abant, 
president de la BAC (Biketri-
al Associació Catalana), i Al-
bert Balcells, com a director 
d’Ocisport, empresa organit-
zadora de l’esdeveniment.
L’alcalde odenenc va desta-
car els grans lligams que té 
el municipi amb el biketrial, ja 
que, a part de comptar amb 
els germans Seuba, veïns del 
municipi i campions del món 
en aquesta modalitat, també 

va destacar les infraestructu-
res ideals amb què compta el 
municipi per a practicar-hi es-
port, i l’entorn natural perfecte 
que disposa. “La prova havia 
de venir a parar a Òdena”, afir-
mava orgullós l’alcalde, i tam-
bé aprofitava per manifestar la 
voluntat de permanència de la 
prova al municipi: “volem que 
la prova es faci gran aquí”.
El president de la BAC des-
tacava l’aposta ferma que 
Òdena fa per aquest esport. 
Cal destacar que aquesta és 
una disciplina nascuda a Ca-
talunya, i amb una bona base 
d’educació i valor en les per-
sones. També posava èmfasi 
en la innovació pel què fa a 
l’increment de zones naturals 
que suposarà aquest mundial 
respecte la de l’any passat a 
Igualada.
L’espectacularitat estarà as-
segurada, com també va ex-
plicar Albert Balcells, director 
d’Ocisport. La prova tornarà, 
d’alguna manera, als orígens 
del trial. Les zones naturals, 
combinades amb zones artifi-

cials al centre del poble, dona-
ran emoció i bellesa a la pro-
va. Aquestes estaran situades 
molt a prop del municipi i això 
facilitarà que el públic hi pugui 
arribar bé i puguin animar els 
pilots alhora que gaudeixen 
de zones tan característiques 
de la població com el Castell 
d’Òdena o les guixeres.
El mundial doncs, se celebra-
rà el cap de setmana del 16 i 
17 d’agost, però ja rebrà els 
participants dels diferents paï-
sos el divendres 15, quan tam-
bé hi haurà la recepció dels 
delegats. Dissabte s’iniciarà la 
competició i s’acabarà el dia 
amb la cerimònia d’obertura 
del mundial a les 19.00h. Diu-
menge continuaran les proves 
fins a les 18.30h, quan se ce-
lebrarà la cerimònia de lliura-
ment de premis.
La presentació acabava amb 
paraules dels germans Marc 
i Bernat Seuba, que afirma-
ven que tenien moltes ganes 
de competir al seu municipi, i 
de “contribuir a fer més gran 
aquest esport tan bonic”.

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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Convocatòria per 
a nous jugadors 
del Vilanova Club 
Bàsquet Endavant
BÀSQUET / LA VEU

Després dels meritoris resul·
tats recollits l’́última tempo·
rada, el Vilanova del Camí 
Club Bàsquet Endavant ha 
començat a preparar amb il·
lusió la propera temporada 
2014·2015. Amb tal motiu, 
obre una convocatòria dirigida 
a tots aquells nois d’entre 18 i 
25 anys que vulguin jugar fe·
derats en la categoria sots 25 
amb el club. També està ober·
ta a noies que vulguin formar 
part de l’equip Senior Femení 
que actualment competeix a la 
tercera divisió catalana.
Tots els interessats/ades po·
den posar·se en contacte tru·
cant a un d ́aquests números: 
646 18 05 41 (Teles) o 628 
65 27 31 (Pedro). També po·
den fer·ho a través del correu 
electrònic del club: vdccb.en·
davant@gmail.com

La vilanovina Ariadna 
Ramos aconsegueix 
fer podi en la prova 
de triple salt a Mataró

ATLETISME / LA VEU

L’atleta promesa del CA Igua·
lada Petromiralles Ariadna 
Ramos, va assolir una molt 
destacada segona posició en 
la prova de triple salt, en la 
seva participació al 19è Me·
eting Internacional Ciutat de 
Mataró, que es va dur a terme 
conjuntament amb el Campi·
onat de Catalunya de Relleus 
per Clubs, a l’Estadi Atlètic 
de Mataró, el passat dimarts, 
amb la participació de desta·
cats atletes estatals i interna·
cionals.
Un total de set atletes del CA 
Igualada Petromiralles  com·
petiren en aquesta reunió, 
quatre d’elles amb el quartet 
absolut femení de relleus que 
participava al campionat cata·
là de 4x100m. Cal ressaltar, 
entre la participació dels atle·
tes del CAI, la segona posició 
d’Ariadna Ramos en el triple 
salt, amb un millor intent de 
12,81m, seguida de Natàlia 
Hurtado, tercera amb 11,36m 
en la mateixa prova, en una 
gran actuació de les anoien·
ques. 
Les components de l’equip 
femení del CAI de relleus 
4x100m, format per Gemma 
Ortega, Ariadna Ramos, Anna 
Asensi i Sheila García, fo·
ren desqualificades per l’art. 
170.7, quan havíen entrat en 
meta en una brillant 3a posició 
al Campionat català, per supe·
rar la zona d’entrega en una 
de les transicions del relleu.

Èlia Pascual obté la medalla 
de bronze al Campionat estatal

El CAI Triatló Petromiralles 
signa bons resultats a Osona

La igualadina amb la resta de la selecció absoluta durant el campionat autonòmic.

ATLETISME / LA VEU

El passat cap de setmana 
es va celebrar el Campionat 
d’Espanya de Federacions 
Autonòmiques a la localitat 
d’Alcorcón, a Madrid. L’atleta 
igualadina Èlia Pascual va de·
fensar els colors de la Selec·
ció Catalana en llançament de 
javelina. Pascual va aconse·
guir la tercera plaça en la pro·
va amb un millor llançament 
de 47,07 metres, darrere de 
l’atleta basca Nora Aida Bicet 

i la andalusa Mercedes Chilla. 
Pel que fa a nivell d’equip, la 
Selecció Catalana es va em·
portar el triomf general en to·
tes les proves, després d’una 
llarga jornada, amb un final 
molt emocionant. 
Catalunya va tornar a revalidar 
doncs, el títol estatal d’aques·
ta competició, imposant·se a 
l’equip local de Madrid per no·
més un punt de diferència. La 
selecció d’Andalusia va acon·
seguir la tercera posició. 

El CNI fa un bon paper al 
Campionat d’Espanya aleví

Els components de CAI triatló Petromiralles participants a la prova celebrada a Vic.

ATLETISME / LA VEU

El passat diumenge 20 de ju·
liol, a la població de Vic, es va 
celebrar la segona edició del 
triatló d’Osona, que va comp·
tar amb  450 participants, i és 
una prova puntuable per a la 
lliga de clubs i circuit català de 
triatló. La prova consistia amb 
un primer tram de 750 metres 
de natació al pantà de Sau, 
on els participants donaven 
la volta a la famosa punta del 
campanar. Seguidament, els 
triatletes havien de fer 24km 
de ciclisme fins a la població 
de Vic, amb un circuit molt exi·
gent en què s’havia de coro·
nar l’Alt de la Mina, i per aca·
bar  5km de cursa a peu pel 
centre de la població de Vic.
La prova va començar a les 
onze del matí, amb una tem·
peratura de l’aigua de 23º, 
que va fer que l’ús del neoprè 
no estigues permès. Els gua·
nyadors de la prova foren Nan 
Oliveras del Terras de Lugo i 

Nuria Peix del CN Vic.
Pel que fa als components de 
l’equip igualadí, destacar el 
gran treball d’equip i els bons 
resultats de tots els atletes, 
que va permetre classificar a 
l’equip en una excel·lent vui·
tena posició en la classificació 
general, sobre 38 equips clas·
sificats, i una brillant tercera 
posició de la segona divisió 
del circuit català. A nivell in·
dividual, excel.lents resultats 
de José Rios, amb un segon 
lloc a la categoria de veterans, 
i Joan Riera, 25è a la general 
sobre 400 triatletes classifi·
cats.
La resta de resultats dels com·
ponents del CAI triatló Petro·
miralles foren el 35è lloc de 
Daniel Baraldes, 41è de Sergi 
Pujabet, 52è de Jordi Vidal, 
57è lloc a la classificació de 
Daniel Segura, 119è de José 
Rios (i 2n a la categoria de 
veterans) i un 210è lloc per a 
Josep Malavé.

Els nedadors alevins del CNI amb la seva entrenadora (dreta). 

NATACIÓ / LA VEU

Cinc nedadors del Club Nata·
ció Igualada (CNI) van acon·
seguir el quart lloc en la clas·
sificació nacional de clubs al 
Campionat d’Espanya Aleví, 
celebrat a la ciutat de Badajoz, 
només per darrere de clubs 
com el CN Sabadell, CN Ter·
rassa i Gredos San Diego.
Els nedadors igualadins Àlex 
Varea, Xavi Tort, Bernat Este·
ban, Jaume López i Judit Ibar·
ra van anar molt il·lusionats 
a la competició amb la seva 
entrenadora Noèlia Martínez, 
que porta ja tres temporades 
al capdavant de l’equip tècnic 
de la secció de natació del 
Club Natació Igualada.
Els esforços i el bon entrena·
ment van portar aquests nois 
a la primera línia de la nata·
ció catalana i espanyola, com 
així ho demostren els resultats 
aconseguits, amb diverses 

medalles d’or, plata i bronze. 

Alevins al campionat català
Els alevins del CNI van partici·
par als Campionats de Catalu·
nya celebrats al centre aquàtic 
del  Club Natació Reus Ploms.
L’equip, entrenat per la Noelia 
Martinez i el Cristian Vara,  va 
finalitzar la competició  clas·
sificat  en una meritòria sise·
na posició. Els nedadors que 
van participar en les diferents 
proves foren  Bernat Esteban, 
Jaume Lopez, Nil Enriquez, 
Andreu Bermejo, Oscar Diez, 
Cristian Oprea, Jon Naranjo, 
Janna Blaya, Judith Ibarra, 
Carla Alemany, Laura Rodrí·
guez, Judit Fey Gonzalez i 
Aina Mendez. Cal destacar 
els quatre ors aconseguits per 
Esteban, l’argent i bronze de 
Diez i el bronze de López, així 
com les dues medalles d’ar·
gent aconseguides a relleus.

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). 
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SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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Els jardins de la Sala s’omplen de música amb l’Anòlia
Concerts de pagament • Es podrà escoltar la música d'Eric Fuentes, Mazoni, La Iaia, Joan Colomo, Els Pets i en 
l'Anòlia Xics, concert de Macedònia

MÚSICA / LA VEU

Novament el Grup Enderrock 
assumeix la direcció de la pro-
gramació de l’Anòlia als Jar-
dins de La Sala que comença-
va ahir dijous amb el concert 
de Buhos i La Troba Kung Fú.
Els concerts d’aquest cap de 
setmana, que són de paga-
ment aniran a càrrec d’artis-
tes de renom en el panorama 
musical català. Divendres es 
comptarà amb el barceloní 
Eric Fuentes, el bisbalenc Ma-
zoni i els osonencs La Iaia. I 
dissabte serà el torn del plat 
fort del Festival, els Pets i el 
seu Area petita, precedits per 
Joan Colomo.
I per acabar el Festival 
d’aquest 2014, diumenge a 
la tarda els jardins de la Sala 
acolliran l’Anòlia Xics que 
tancarà la programació d’en-
guany amb un concert a càr-
rec de Macedònia.

Divendres, Eric Fuentes, 
Mazoni i La Iaia
Eric Fuentes portarà a Igua-
lada el seu rock urbanita ple 
de guitarres i versos punyents 
del seu treball Barcelona. 
Per la seva banda els bisba-
lencs Mazoni presentaran el 

seu treball més transgressor, 
Sacrifiqueu a la princesa, en 
que Jaume Pla s’enfila per vi-
aranys electrònics en un disc 
optimista i lluminós on brillen 
les melodies pop. I per acabar 
la nit el trio osonenc La Iaia 
pregunta On és la màgia en 
el seu darrer disc, una obra 
valenta, radicalment diferent 
del que s’esperaven els seus 
seguidors.

I dissabte Joan Colomo i Els 
Pets
El darrer treball de Joan Colo-
mo, La fília i la fòbia, no sobre-
surt per una o dues cançons 

sinó que Colomo arriba al moll 
de l’os de fer cançons i el disc 
és una aposta per prendre 
partit i no quedar-se aturat.
I finalment es podrà gaudir 
amb Els Pets que després de 
trenta anys damunt els esce-
naris, encara segueixen sent 
una de les bandes més sol-
licitades i estimades pel pú-
blic. No en va són el grup de 
referència del pop català. A 
Igualada presentaran el seu 
darrer treball Àrea petita.

I diumenge a la tarda, Mace-
dònia
Una de les novetats d’en-
guany és l’Anòlia Xics, l’apos-
ta del festival pels més joves. 
I diumenge a la tarda, a partir 

de les 7, les Macedònia fa-
ran ballar i cantar tots aquells 
nens i nenes que s’hi vulguin 

acostar.
El concert té un preu simbòlic 
d’1 euro.

La Igualadina Cotonera va acollir l’Anòlia 
a la Fàbrica

El pati de la Igualadina Cotonera ha sigut l’escenari especial dels concerts de l’Anòlia 
d’aquesta setmana anterior

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). 
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Käthe Kollwitz Schmidt va néixer a Königsberg, el 8 de 
juliol de 1867. Des de la seva infantesa, el seu pare, 
Karl Schmidt, va despertar-li una gran passió per al 
dibuix, de manera que de ben joveneta va començar 
els seus estudis artístics de la mà del gran mestre de 
dibuix i gravat Rudolf Mauer. A l’any 1885 va traslla-
dar-se a Berlín per a cursar estudis a la Escola d’Art 
femenina, on va descobrir l’artista Max Klinger.
De retorn a Königsberg el 1887, va iniciar la seva pro-
ducció pictòrica, sota la supervisió del pintor Emil Nei-
de, mentre es matriculava a l’Escola d’Art de Munic, 
per assistir a les classes de Ludwig Herterich. Tan bon 
punt com va tornar a casa, va crear el seu propi estudi 
i va començar la seva producció pictòrica, així com la 
seva primera obra gràfica. Però, a propòsit del seu 
enamorament i posterior enllaç amb Karl Kollwitz, un 
jove metge i activista polític, va fixar la seva residència 
en un modest barri berlinès. La seva elevada sensibi-
litat social i el seu tarannà rebel i combatiu contra les 
injustícies van anar guanyant una importància cabdal 
en la seva obra, en la qual no cessava a denunciar les 
pèssimes condicions del món obrer. Poc després de 
l’infantament del seu fill Hans, va decantar-se per a 
abandonar progressivament la pintura i provar les se-
ves habilitats en el camp del dibuix i del gravat: unes 
competències que ella endevinava del tot eficaces per 
concedir més expressivitat i càrrega dramàtica al con-
tingut social de les seves realitzacions; i que van ser 
objecte de la sincera admiració d’alguns artistes.
L’obra teatral de Gerhat Hauptmanns, Els teixidors, va 

CARMEL·LA PLANELL

Käthe Kollwitz: una gran mestra del dibuix i el gravat
inspirar-la en la producció de sis gravats que, en poc 
temps van fer-se públics amb motiu d’una important ex-
hibició d’Art, de Berlín; una exitosa exposició per la qual 
va ser mereixedora d’un celebrat reconeixement. El 
naixement del seu segon fill, Peter, no va impedir-li dos 
anys més tard la seva incorporació a la Sezession de 
Berlín, que s’acabava de fundar. Més endavant, al llarg 
de set anys va realitzar una sèrie de viatges que havien 
d’influir decisivament en la producció de les seves sèri-
es d’aiguaforts La guerra dels camperols, una obra que 
va recórrer diverses sales europees. De retruc, la seva 
estada a París va apropar-la a l’Académie Julien i a un 
breu contacte amb Auguste Rodin i Téophile Steinlen. 
La Primera Guerra Mundial va prendre-li el seu fill Pe-
ter; un tràngol que al costat del seu ideari pacifista va 
abocar-la, juntament amb el seu marit, a manifestar-se 
públicament en contra del conflicte armat. Malgrat la 
impopularitat que li va suposar la seva oposició a la 
guerra, el 1919 va ser nomenada membre de l’Acadè-
mia Prusiana de les Arts, tot convertint-se en la primera 
dona a ocupar una plaça en aquesta institució; en la 
qual va romandre fins a la forçada dimissió a causa 
de l’ascensió del partit nacionalsocialista, a l’any 1933. 
Entre el 1920 i el 1925, amb un esperit de treball in-
cansable, les seves realitzacions no paraven de ser 
exposades; i d’entre les més reeixides destaca la sèrie 
titulada El proletariat, un treballs de forta crítica social 
contra la guerra i la injustícia socials. El compromís so-
cial de la seva obra va portar-la a descobrir la Rússia 
del moment, una realitat que va provocar-li una profun-

da decepció. Tot plegat, 
va alenar-la a fer el salt 
cap a una primera escul-
tura monumental, El Mo-
nument als morts, al Ce-
mentiri d’Essen(Bèlgica), 
una obra dedicada al seu 
Peter, on exaltava la de-
solació d’uns progenitors 
davant la pèrdua d’un fill. 
Aviat, emperò, el règim 
nacionalsocialista no tar-
daria a manifestar la seva adversitat enfront els artis-
tes d’avantguarda, de manera que la seva obra va ser 
inclosa en l’anomenada Exposició d’Art Degenerat, 
celebrada a Berlín, el 1937, que malgrat el to depre-
ciatiu de la iniciativa va rebre dos milions de visitants. 
Paral·lelament, el règim va organitzar una exposició 
amb la rúbrica d’Exposició del Gran Art Alemany, que 
va ser visitada tan sols per mig milió de persones. La 
resposta dels nazis no es va fer esperar, i els anys 
següents el nou règim no va parar fins a destruir-li el 
seu estudi i bona part de la seva obra. 
En dies de la Segona Guerra Mundial, durant els bom-
bardejos aliats, el seu pessimisme vital va anar plas-
mant-se en la seva última sèrie de gravats, titulada 
Mort; un profund crit interior que -a través de vuit lito-
grafies- apuntava des de la pèrdua del seu marit fins a 
la seva pròpia mort, ocorreguda el 22 d’abril de 1945, 
a Moritzburgo, on s’havia traslladat en perdre l’estudi. 

Entre nosaltres

POESIA-MÚSICA / LA VEU

El passat mes de juny, el cicle 
musical i poètic De Pell Sensi-
ble va arrencar amb un recital 
a càrrec de Sílvia Bel, Llúcia 
Vives i Carles Beltran. Aquest 
proper dissabte, 26 de juliol, 
arriba el torn de Feliu Formo-
sa, en l’espectacle anomenat 
Feliu Formosa per ell mateix, 
on l’autor comentarà i recitarà, 
a l’adoberia de Cal Granotes, 
una selecció dels seus poe-
mes, acompanyat a l’acordió 
per Joan Alavedra.
Feliu Formosa (Sabadell, 
1934) és poeta, traductor, 
dramaturg, assagista, actor 
i director escènic. Ha traduït 
obres de poesia, novel·la i te-
atre de l’alemany, en un total 
que sobrepassa els seixanta 
títols. Entre els guardons per 
la seva obra, destaquen la 
Creu de Sant Jordi de la Ge-
neralitat de Catalunya el 1988, 
el Premi Carles Riba, el Premi 

Ciutat de Barcelona, el Premi 
d’Honor de l’Institut del Teatre 
o el Premi de la Institució de 
les Lletres Catalanes, de lite-
ratura infantil i juvenil. Però, a 
més de l’obra pròpia, cal re-
cordar que Feliu Formosa s’ha 
dedicat intensament a la tra-
ducció de textos literaris i que 
ha rebut en aquest àmbit di-
verses distincions, entre elles 
el Premi Nacional de Traduc-
ció del Ministerio de Cultura. 
L’encarregada de presentar a 
l’autor a Igualada serà Maria 
Enrich, que repassarà en la 
introducció la seva trajectòria 

El cicle poètic i musical De Pell Sensible 
proposa aquest dissabte conèixer Feliu 
Formosa per ell mateix

professional.
El cicle anomenat De Pell 
Sensible neix amb la voluntat 
d’apropar la literatura i la poe-
sia als ciutadans i és per això 
que utilitza la música com a 
camí universal. Les entrades 
per als espectacles es poden 
comprar anticipadament al 
Punt de Difusió Cultural i Tu-
rística (c/ Garcia Fossas, 2) al 
preu de 6 euros i a la mateixa 
taquilla de Cal Granotes, una 
hora abans de l’espectacle, a 
8 euros. L’aforament estarà li-
mitat a noranta persones.

L’autor sabadellenc 
recitarà una selec-
ció dels seus poe-
mes acompanyat a 
l’acordió per Joan 
Alavedra

SARDANES / LA VEU

Entrega del premi “balla i 
viatja”
Es feu entrega dies enrere el 
premi corresponent al concurs 
que es va portar a terme du-
rant totes les ballades celebra-
des l’any 2013; la foto corres-
pon al moment en què el Sr. 
Francesc Ferrer, com a gerent 
de l’empresa Fer Frans de la 
nostra ciutat, fa entrega al se-
nyor Bartomeu Margalef, com 
a guanyador del concurs, del 
corresponent val per el viat-
ge que entrava en dit sorteig. 
Enhorabona, Bartomeu, i que 
el frueixis junt amb la teva se-
nyora Paquita.

Acabament del curset de 
sardanes
Aquest passat dimarts, 15 de 
juliol, tingué lloc al Centre Cí-
vic la cloenda del curset de 
sardanes organitzat com cada 

any per l’Agrupació Sardanis-
ta d’Igualada; el curset tenia 
d’acabar per això, a finals de 
juny, però degut a les propos-
tes dels cursetistes i monitors, 
s’arribà a l’acord d’ampliar-lo 
fins el dia citat abans; se cele-
brà, un petit acte, amb un refri-
geri, i l’entrega a cadascú dels 
assistents, de una insígnia de 
l’entitat. Ara toca descansar 
fins al 16 de setembre, que de 
nou es reprendrà el nou cur-
set; en properes edicions es 
donarà més detalls del curset. 
La foto que s’adjunta corres-
pon al moment de la ballada 
de la última sardana, amb 
el “Visca” corresponent, que 
va ser la bonica sardana del 
mestre Francesc Mas i Ros, 
titulada ‘Mar de Palamós’. Per 
últim agrair al Sr. Joan Huguet 
i Sr. Pere Ribalta, la seva tas-
ca desinteressada de difondre 
la nostra dansa. Gràcies.  

Aires sardanistes
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest passat cap de setmana, 
els Moixiganguers d’Igualada 
van tancar el seu millor primer 
tram de temporada amb dues 
actuacions a Berga i Carme. 
Malgrat les habituals baixes a 
totes les posicions que es pro-
dueixen en aquestes dates pre-
vacacionals, la Colla igualadina 
va executar dues notables actu-
acions amb solvents castells de 
7 i mig. 
Dissabte a la tarda, els mo-
rats van actuar a la plaça Sant 
Pere de Berga amb motiu del 
segon aniversari de la Colla 
local, els Castellers de Berga. 
També van actuar en la Diada, 
els Castellers de Sabadell. Els 
Moixiganguers van descarregar 
el 5de7, el 4de7 amb agulla i el 
4de7. A part de la bona actua-
ció dels igualadins, de la Diada 
de dissabte cal fixar-se amb la 
gran actuació de la Colla local 

amb el seu primer 5de7 i el seu 
segon 7de7, i també amb l’actu-
ació dels Saballuts amb dos se-
gurs castells de 8, el 3 i el 4de8.
Diumenge al migdia, els Moixi-
ganguers van tornar a la Festa 
Major de Carme on van repetir 
l’actuació realitzada el dia an-
terior. També van actuar a la 
localitat anoienca els Salats 
de Súria, que van descarregar 
castells de 6.
Amb aquestes dues actuaci-
ons, els Moixiganguers tanquen 
la seva millor primera part de 
temporada amb un gran balanç 
a les seves espatlles. En desta-
ca sobretot el seu primer castell 
folrat carregat, la torre o 2de8 
amb folre. Cal també tenir en 
compte altres grans construc-
cions assolides com tres 4de8, 
cinc torres de 7, un 9de7, tres 
7de7, onze 5de7 i nou 4de7 
amb agulla. 
Aquest reeixit primer tram de 

Els Moixiganguers tanquen el seu millor 
primer tram de temporada a Berga i Carme

2014 ha donat molta moral als 
Moixiganguers que iniciaran 
la segona part de temporada 
el dia 9 d’Agost a Leitza (País 
Basc) amb la mirada posada a 
les grans actuacions que els hi 
esperen abans de tancar l’any, 
com la de Festa Major d’Iguala-
da amb dues grans colles com 
són la Joves de Valls i Minyons 
de Terrassa el dia 24 d’Agost, la 
segona participació en el Con-
curs de Tarragona el dia 4 d’Oc-
tubre i la Diada de la Colla el dia 
2 de Novembre.
Els castells vistos durant el cap 
de setmana són:
- Berga: Castellers de Berga 
4d7a, 5d7, 7d7 2p5, Castellers 
de Sabadell 3d8, 4d8, 4d7a, 
2p5, Moixiganguers 5d7, 4d7a, 
4d7, p5
- Carme: Salats de Súria 3d6, 
2d6, id4d6a, 4d6a i p5, Moixi-
ganguers 5d7, 4d7, 4d7a i 3p4

MÚSICA / LA VEU

El grup igualadí d’harmòniques 
TRIO NÉIXER torna a actu-
ar per tercer any consecutiu 
a la 37 Trobada Internacional 
d’Acordeonistes del Pirineu, 
que es celebrarà a la vila d’Ar-
seguel el proper 26 de juliol.
Aquest es un certamen en el 
qual hi participen el millors in-
terpretes d’aquest instrument 
d’arreu del mon. Podem trobar-

hi acordionistes del Canadà, 
Escòcia, Argentina, etc.
El TRIO NÉIXER considera 
un honor que es compti amb 
la seva participació en aquest  
aconteixement, en tant que es 
l’unic  grup que per interpreta 
amb un instrument diferent a 
tots en aquesta trobada.
Arseguel es una petita vila de 
l’Alt Urgell. En la que en la pas-
sada edició va acollir al voltant 
de 5.000 visitants per assistir a 

aquesta gran festa musical.
A part d’aquesta actuació, el 
TRIO NÉIXER té previst un 
concert per el dia 29 de juliol al 
Institut d’Estudis Ilerdencs, a la 
ciutat de Lleida, i el dia 31 del 
mateix mes, al Casino Ceretà 
de Puigcerdà.
Després de 57 anys de la for-
mació d’aquest grup, encara li 
queden arguments per conti-
nuar reivindicat una expressió 
musical un xic devaluada.

El Trio Néixer torna a actuar al Pirineu MÚSICA / LA VEU

Aquest cap de setmana té lloc 
el Festival Gong, caracterit-
zat per donar a conèixer nous 
sons i instruments en un en-
torn excepcional com són les 
Coves del Salnitre de Collba-
tó.
Ravid Goldschmidt serà l’en-
carregat d’obrir aquesta nova 
edició del GONG, el dissabte 
26 de juliol, a la sala gran de 
les Coves, amb la presentació 
del seu nou treball “Murmur”.
L’artista Neønymus (Silberius 

de Ura), presentarà el diumen-
ge 27 de juliol, la seva propos-
ta “Ecos de lo remoto”, música  
composta per a ressonar dins 
de les coves.
Els concerts del Festival Gong 
es realitzen a la sala gran de 
les Coves del Salnitre de Co-
llbató, en ple cor de la munta-
nya de Montserrat, un espai 
de grans dimensions anome-
nat “La Catedral” que destaca 
per una excel·lent acústica i 
un ambient natural molt ade-
quat a aquestes sonoritats.

Torna el Festival Gong a les 
Coves del Salnitre

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, l’ermita prero-
mànica de la Tossa de Mont-
bui acollirà un concert de Lídia 
Pujol inclòs en el seu cicle 
“Camí d’identitats. Iter Lumi-
nis” .
El camí històric i musical “Iter 
Luminis” és una gira per mo-
nestirs de Catalunya que pre-
tén unir història i música amb 
el patrimoni i la gent del terri-
tori. Lídia Pujol és una de les 
veus més singulars del pano-
rama musical català actual i 
amb aquest projecte pretén 
fer un recorregut per diferents 
espais emblemàtics catalans 
unint història i música. A la 
Tossa podrem escoltar el seu 
treball Mariam Mater que ve 
acompanyat del llibre La cu-
alidad humana, de la mística 
italiana Angela Volpini amb 
pròleg de Teresa Forcades. El 
disc conté cançons de troba-
dors i d’arrels espirituals com 
ara del Llibre Vermell de Mont-
serrat, el Misteri d’Elx, Ramon 
Llull, El Cant de la Sibiŀla.
la, etc. El disc es va enregis-
trar el passat febrer a l’ermita 
de Sant Salvador del Coll de 
l’Aguda i des d’aleshores ha 

passat per indrets com el mo-
nestir de Cellers (la Segarra), 
Santa Maria de les Franque-
ses (la Noguera), Sant Pere 
de Casserres (Osona).
El concert començarà a les 9 
del vespre i les entrades te-
nen un preu de 15€. Es poden 
comprar de forma anticipada 
a Llibreria Llegim i Restaurant 
La Tossa. El preu d’entrada 
anticipada és de 12€.

Demà, concert de Lídia Pujol a 
la Tossa de Montbui

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.



Tot i que una àmplia xarxa de carrete-
res permet una fàcil comunicació amb 
tots els racons de l’Illa, ha de ser una 
primera exigència la visita a aquest 
municipi que es troba a un no res de 
la capital, Santa Cruz de Tenerife; i als 
peus del Massís d’Anaga i dels bells 
camps de la Vall d’Aguerea. Avui, La 
Laguna és la tercera en població de les 
Illes Canàries i destaca especialment 
per ser capital universitària i eclesiàs-
tica de la província a més de l’orgull de 
ser Patrimoni de la Humanitat. Tot el 
domini territorial, amb les poblacions 
de Bajamar i Punta del Hidalgo, con-
serven l’agradable encís de la saluda-
ble coexistència entre la tradició pes-
quera i l’agrícola, bo i regalant-te un 
acollidor gust de poble per tot arreu.
El 1496, després de derrotar als guan-
xes, La Laguna va ser escollida pels 
conqueridors hispans com a seu estra-
tègica, gràcies a la seva situació geo-
gràfica: apartada de la costa, dels atacs 
pirates i de la cobdícia d’altres explo-
radors. Assentada al costat d’un llac –a 
l’actualitat inexistent- i envoltada de 
frondosos boscos va néixer aquesta 
ciutat, un generós destí de pau sense 
murs ni forteses limítrofes, convertit 
amb els anys en un pròdig mirall o mo-
del urbanístic per a la majoria de les 
ciutats colonials de l’Amèrica Hispana.
Recórrer els seus carrers amb més de 
cinc cents anys d’història és introduir-
te en un vast compendi d’edificis d’ar-
quitectura tradicional canària, tant de 
signe domèstic com institucional o re-
ligiós; en gran part catalogats en la ca-
tegoria de monument. Per carrers tan 
populars com La Carrera, Herradores i 
San Agustín et pots perdre amb mil i 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

San Cristóbal de La Laguna:  un esplèndid model urbanístic

un atractius reclams, ja que és una ciu-
tat universitària i viva, que et convida a 
conèixer el seu llegat cultural, tradici-
onal i folklòric atapeït de celebracions 
religioses i populars.
Atès que aquest municipi va ser la 
primera capital de Tenerife durant un 
parell de segles concentra el seu ric pa-
trimoni històric en un espai geogràfic 
molt reduït. En aquest sentit, recórrer a 
peu els seus nombrosos edificis i punts 
d’interès et regala estampes visuals 
més que captivadores d’un vast com-
pendi d’edificis d’arquitectura tradici-
onal canària, tant de signe domèstic 
com institucional o religiós;  i de retruc 
et convida a conèixer el seu llegat cul-
tural, tradicional i folklòric, atapeït de 
celebracions religioses i populars. La 
ruta per a vianants, efectivament, és 
amplíssima; i assenyala com a punt de 
partida la cèntrica Plaça de El Adelan-
tado, circumdada per edificis de gran 
valor històric. En aquest enclavament 
hi ha l’imponent edifici de l’Ajunta-
ment, els orígens del qual es remun-
ten al 1546; la Casa de Anchieta, que 
segueix honorant la santedat de José 
de Anchieta, altrament el fundador de 
Sao Paulo; el Palau de Nava, amb una 
original façana en pedra, i el Monestir 
de Santa Catalina de Siena. 
Tanmateix, si tens en compte que tot el 
casc històric de La Laguna forma part 
de la llarga llista de ciutats cataloga-
des de la UNESCO, no t’estranyarà que 
el seu patrimoni guanyi valor quan el 
seu traçat urbà original encara palesa 
la seva disposició radial i harmònica 
de vells carrers reials, com és el cas del 
de Carrera, que t’endinsa pel cor del 
casc històric, a través d’uns magnífics 

edificis: la Casa de El Corregidor, la de 
L’Alhóndiga i la de Los Capitanes Gene-
rales. 
Mereix una parada especial la Catedral 
de Nuestra Señora de los Remedios, 
una obra espectacular d’estil neogò-
tic, que alberga uns interessants tre-
sors artístic, a més de ser l’edifici reli-
giós més important de tota la ciutat. 
D’aquí estant, el passeig et proposa de 
perseguir, entre façanes d’altres cases 
senyorials, la Plaça de La Concepción 
davant de l’església del mateix nom; 
aquí va tenir la seva seu la primera par-
ròquia de l’Illa i la seva torre d’estètica 
renaixentista és tot un símbol de l’anti-
guitat de la ciutat.
A tan sols uns metres d’aquesta plaça, 
t’obres pas a través del carrer de Herra-
dores, una altra racionalitat urbanísti-
ca del segle XVI, vestida d’interessants 
mostres de l’arquitectura canària. En 
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Viatges Descobrir món. Eixamplar fronteres

un altre angle, endinsar-te pel carrer 
de San Agustín és descobrir alguns 
dels més notables edificis: la Casa dels 
Jesuïtes, la de Montañéz i la de Salazar; 
a més del Palau de Lercaro -avui Mu-
seu d’Història de Tenerife- i l’Església i 
Hospital de Nuestra Señora de los Do-
lores. D’altres carrers adjacents a les 
vies principals compten amb immo-
bles de gran valor, com la Casa d’Osu-
na, situada al carrer Juan de Vera, o al 
Palau Rodríguez de Azero i l’Església 
de Sant Sebastià, al carrer de Nava i 
Grimón. Però, més enllà, seguint per 
aquest mateix carrer, és francament 
imperdible el Reial Santuari del San-
tísimo Cristo, al costat de la plaça de 
Sant Francesc, un antic convent i resi-
dència franciscana, fundat tot just fina-
litzada la conquesta i seu durant molt 
de temps per a albergar les dependèn-
cies de l’esclavitud.
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DIBUIX / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps porta ja molts anys 
organitzant l’Estiuet, activitats 
d’arts plàstiques per a infants 
i joves de 4 a 16 anys que es 
desenvolupen des de finals 
del mes de juny i durant el ju-
liol; concretament aquest any 
des del 25 de juny fins al 25 
de juliol.
A l’Estiuet cada setmana es 
treballen diferents activitats 
relacionades amb els temes 
generals del programa, i, du-
rant la setmana del 30 de juny 
al 4 de juliol es va proposar 
que cada alumne de 4 a 12 
anys realitzés un dibuix per 

participar al I Concurs de di-
buix “Mirem Igualada des d’un 
globus” organitzat amb motiu 
de la celebració de l’Europe-
an Balloon Festival a la nostra 
ciutat.
La Júlia Solé Tomàs, d’11 
anys i alumna de l’Estiuet de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps, ha obtingut amb el 
seu dibuix el 1r premi d’aquest 
concurs, consistent en un vol 
en globus per a un adult i un 
nen. La Júlia ha participat a 
l’Estiuet les setmanes del 30 
de juny a l’11 de juliol, i el mo-
nitor del seu grup ha estat el 
Jordi Rabell.
Felicitats!

L’alumna de l’Estiuet de l’EMA 
Gaspar Camps Júlia Solé, 
guanya el 1r premi del concurs 
de dibuix de l‘EBF

La pianista catalana Neus 
Peris i la violinista danesa 
Lousie Gorm van cloure les 
Serenates d’estiu que or-
ganitza Joventuts Musicals 
d’Igualada amb un fantàstic 
concert d’obres del al Teatre 
Municipal de l’Ateneu. Des 
que les dues intèrprets es 
van conèixer el setembre de 
2012 a Dinamarca han com-
partit projecte de música de 
cambra, i fruit d’aquesta col·
laboració aquest mes de juli-
ol se les ha pogut escoltar en 
diversos concerts arreu del 
país amb obres de Prokofiev, 
Nordentoft, Messiaen i Bar-
tók.
La segona sonata per a vi-
olí i piano Op. 94 de Sergei 
Prokofiev va ser originalment 
escrita per a flauta i piano el 
1942 i arranjada per a violí 
i piano l’any següent per tal 
que la interpretés el seu amic 
David Oishtrach. L’estil com-
positiu de l’enfant terrible del 
conservatori de Sant Peters-
burg destaca per la utilització 
d’un llenguatge dissonant, 
molt juganer i amb cert his-
trionisme, que passa de 
l’atonalitat als recursos to-
nals fàcilment, i que va ser 
interpretat amb solvència pel 
duet. El primer temps, d’un 
lirisme extrem, va destacar 
per el so net i cuidat del violí 
mentre que en el segon i el 
quart temps, l’esperit còmic 

JORDI MARCÉ

Obres del segle XX per a violí i piano 
clouen les Serenates d’estiu d’Igualada

i carnavalesc de la música de 
Prokofiev va dur al duet als 
passatges més virtuosos de la 
sonata, que van resoldre a la 
perfecció i amb una sincronia 
destacable en la interpretació.
L’obra més contemporània 
del repertori va ser els Dos 
moviments per a violí i piano 
del compositor danès Anders 
Nordentoft, escrita l’any 1978 
en plena joventut del compo-
sitor, i en la que ja deixava 
entreveure les seves dots de 
compositor líric i narratiu. La 
mateixa estètica es va poder 
escoltar en  el Tema amb va-
riacions de Olivier Messiaen 
˗que és una obra que recorda 
molt l’estil compositiu del seu 
cèlebre Quartet per la fi dels 

temps˗ en les que el tempo 
estàtic i la neutralitat de les 
melodies místiques de Mes-
siaen juguen una importància 
cabdal, i que tant Peris com 
Grom van saber interpretar 
amb el temperament neces-
sari. El concert va finalitzar 
amb una adaptació de Zoltan 
Szekely per a violí i piano de 
les famosíssimes Danses ro-
maneses de Béla Bartók. Les 
danses, basades en melodi-
es de Transilvània, escrites 
en llenguatge modal i amb 
una adaptació virtuosa, van 
fer que el duet acabés el con-
cert amb la interpretació més 
extravertida i enèrgica del 
repertori que excel·lentment 
van interpretar.

FOTO: Marc Farreras

www.taronjadigital-anoia.cat
@TaronjaAnoia
Canal Taronja AnoiaPROGRAMACIÓ D’ESTIU 

Viu l’Estiu de la comarca
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MÚSICA. ANÒLIA
- Igualada 
Concert amb Eric Fuentes 
(rock), Mazoni (pop electrònic) 
i La Iaia (pop).
Divendres a les 11 de la nit als 
jardins de La Sala.

MEV 2014
- Piera 
La Unió Filharmònica del Prat 
de Llobregat posa punt final al 
cicle de concerts ‘A l’estiu músi-
ca en viu!’ (MEV 2014) amb un 
repertori interpretat per aques-
ta banda integrada per més de 

50 músics.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit a 
la plaça de l’església.

DISSABTE 26

MÚSICA. ANÒLIA
- Igualada 
Concert amb Joan Colomo 
(cançó protesta) i Els Pets (pop 
rock).
Dissabte a les 11 de la nit als 
jardins de La Sala.

MÚSICA. DE PELL SENSIBLE
- Igualada 
El cicle de música i paraules 
ofereix l’actuació de Feliu For-
mosa, veu amb Joan Alavedra 
a l’acordió. L’acte serà presen-
tat per Maria Enric.
Dissabte a les 11 de la nit als 
jardins de La Sala.

CONCERT. LÍDIA PUJOL
- Sta. Margarida de Montbui 
Concert de Lídia Pujol inclòs 
dins el cicle “Iter Luminis. Camí 
d’identitat”. Trobada amb la 
música i la tradició als mones-
tirs de Catalunya.
Dissabte a les 9 del vespre a 

l’ermita de la Tossa de Montbui.

MÚSICA. PROJECTE MUT
- Castellolí 
Presentació en acústic del nou 
disc en directe “Col.lecció de 
satèl.lits”.
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit a 
l’església vella de Castellolí.

HISTÒRIA. DESCOBREIX ELS 
ORÍGENS DE CALAF
- Calaf 
Visita guiada pel centre histò-

ric per conèixer el castell, les 
muralles i portals, l’església i la 
plaça porticada (declarada Bé 
Cultural d’Interès Nacional). 
Diumenge a les 11 del matí des 
de la plaça dels Arbres.

MERCAT D’ANTIGUITATS
- Vilanova del Camí 
Mercat d’antiguitats, col.leccio-
nisme i objectes de segona mà.
Diumenge de les 9 del matí a 
les 2 del migdia a la plaça del 
Mercat.

DIUMENGE 27

MÚSICA. ANÒLIA XICS
- Igualada 
Concert per als més joves a 
càrrec del grup Macedònia.
Diumenge a les 7 de la tarda 
als jardins de La Sala.

MÚSICA.
- Els Hostalets de Pierola 
Els Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola organitzen 
una sessió de sarsuela amb la 
representació de Los Gavila-
nes a càrrec de la companyia 
de sarsuela Ciutat Comtal.
Diumenge a les 10 del vespre al 
teatre del Casal Català.

DIMECRES 30

BARRUFA CINEMA FRESC
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula per a 
nens “Els Croods, una aventura 
prehistòrica”. 
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CINEMA A LA FRESCA
- Capellades 
Projecció de la pel.lícula “Gra-
vity” d’Alfonso Cuaron.
Dimecres a les 10 del vespre a 
la terrassa de la cafeteria de La 
Lliga.

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.
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MÚSICA / LA VEU

El darrer dissabte dia 12 de 
juliol, la Coral de Santa Maria 
d’Igualada, celebrà la festa de 
final del curs, desprès de les 
actuacions, el dimecres 9 –el 
concert al Centre Arian– i el di-
jous 10 –la missa a la basílica 
per sant Cristòfol.
La festa de Can Bordis, reuní 
la quarentena de cantaires de 
la Coral, hi consistí en el tra-
dicional dinar de germanor i 
l’esperat show de sobretaula. 
L’equip de cuina de la Coral 
s’encarregà de la minestra i 
elaborà un complert i deliciós 
menú. 
A les postres el president Lle-
onard del Rio pronuncià unes 
paraules posant de relleu la 
profusió d’activitats realitza-
des en aquest curs amb mo-
tiu de les noces de platí fun-
dacionals, i el caliu familiar i 
entusiasta que es viu en el si 
de la Coral. En aquest sentit 
va agrair també les diverses 
col·laboracions que han acon-
seguit un important nivell qua-
litatiu. 
A continuació hi hagué el tra-
dicional sorteig de regals i 
finalment el variat i divertit fi 

de festa, que va comptar amb 
una notable participació, i que 
es va allargar fins a darrera 
hora de la tarda.

La Coral es reuneix en una 
sardinada, com a repicó del 
final de curs.
Dissabte passat, dia 19 de ju-
liol, els components de la Co-
ral de Santa Maria d’Igualada 
es van reunir en una divertida 
i suculenta sardinada. Era el 
repicó de la festa de final de 
curs, celebrada l’anterior dis-
sabte a Can Bordis de Jorba. 
Actuà d’amfitrió, igual que en 
la primera edició, el matrimoni 
Ferrer-Travesset.
La festa organizada amb tot ti-
pus de detalls —punt de llibre 
inclòs— es desenvolupà amb 
l’habitual companyonia i bon 
humor, i es complementà amb 
altres plats. No hi faltaren les 
cantades i el brindis amb el 
cava del 75è aniversari.
Finalment es projectaren pel-
lícules de les darreres activi-
tats com el dinar i show de la 
sobretaula de Can Bordis, i la 
participada tarda poètica del 5 
de juliol. A primera hora de la 
nit va acabar la festa.

Festa de fi de curs i sardinada 
de la Coral de Santa Maria

FOTO: Alfons Ferrer



Estrena a Tous •  La jaula dorada

RAMON ROBERT.-

S’estrena La jaula dorada 
(La cage dorée), una molt di-
vertida comèdia coproduïda 
per francesos i portuguesos. 
Centra el seu argument en els 
personatges de Maria i Jose 
Ribeiro, un matrimoni portu-
guès que fa gairebé trenta 
anys que viuen en un bon bar-
ri de París, a la planta baixa 
d’un elegant edifici. Aquesta 
parella d’immigrants cau bé a 
tothom al barri: Maria, és una 
exceŀlent portera i José un efi-
cient encarregat d’obra. Són 
tan apreciats i estan tan inte-
grats a la vida francesa que 
fins i tot se’ls fa costa amunt 
tornar a Portugal. Però tenen 
Maria i Jose, de veritat, ganes 
de marxar de França?. Volen 
de debò abandonar la seva 
preciosa gàbia daurada?
Rodada a França i Portugal 

pel realitzador francès d’origen 
portuguès Ruben Alves, La 
jaula dorada presenta un re-
partiment de primera, tant pel 
que fa a actors portuguesos 
com francesos: Rita Blanc, Jo-
aquim de Almeida, Roland Gi-
raud, Chantal Lauby, Lannick 
Gautry i Maria Vieira, d’entre 
altres. Ha explicat el realitza-
dor: “Per a mi no es tractava 
de fer una peŀlícula autobio-
gràfica, sinó de parlar d’algu-
na cosa que coneixia de prop, 
ja que vaig néixer a França de 
pares portuguesos. Els meus 
pares van venir a França a 
l’edat de divuit anys, deixant 
enrere la pobresa i el feixisme 
portuguès. El meu pare feia tot 
tipus de treballs, sempre en 
el món de la construcció, i la 
meva mare era portera”. Afe-
geix Alves: “Estic molt lligat a 
Portugal. He pogut escriure 
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Francesos i portuguesos

sense recórrer a anècdotes de 
persones pròximes, em vaig 
recolzar en moltes coses vis-
cudes, observades i recorda-
des amb sentiment. Sobretot, 
no volia caure en la caricatura, 

però sí que hi havia trets, fos-
sin de portuguesos o de fran-
cesos, que valia la pena su-
bratllar i tractar amb tendresa. 
Al principi, vaig escriure sol, 
després Jean-André Yerlès es 

va incorporar i al final Hugo 
Gélin va completar el trio de 
guionistes. Aquest em coneix 
prou com per estar segur del 
que era capaç”. 

RAMON ROBERT.- 

En ple estiu, és habitual que 
s’estrenin peŀlícules lleuge-
res, en majoria destinades al 
públic juvenil. És el cas de la 
peŀlícula que ens ocupa, Vam-
pire Academy, una comèdia 
teenager argumentada amb 
idees tretes de moltes anteri-
ors peŀlícules d’èxit, cas de les 
nissagues Crepuscle i Harry 
Potter. I és que les noies vam-
pires d’aquesta història sem-
blen voler parodiar als vampirs 

crepuscular. I no cursen estu-
dis en una escola de màgia, 
sinó en l’acadèmia vampírica 
de Sant Vladimir. Com a la 
majoria de les adolescents, a 
Rose i Lissa els agraden els 
nois, van de compres al cen-
tre comercial i se senten in-
compreses. Però entre elles 
i les altres hi ha una gran di-
ferència: són vampires. Lissa 
és una princesa descendent 
de la dinastia Moroi, i Rose és 
la guardiana encarregada de 

protegir-la. Després d’escapar 
de l’Acadèmia, són obligades 
a tornar-hi. Més endavant 
afrontaran terribles perills.
Realitzada per Mark Waters ha 
partir d’una noveŀla de Riche-
lle Mead, Vampire Academy 
no ha tingut crítiques massa 
positives, però ha recaptat di-
ners més que suficients com 
perquè els productors ja esti-
guin pensant en realitzar una 
continuació. 

Estrena de la setmana •  Vampire Academy

Acadèmia vampírica

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 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

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.

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.

LA JAULA DORADA
França-Portugal. Comèdia. Ruben Albes. Amb Rita Blanc, Joaquim de 
Almeida, Roland Giraud, Chantal Lauby i Maria Vieira. Maria i Jose Ribeiro 
viuen des de fa trenta anys en una petita porteria en un bon barri parisenc. 
Aquesta parella d´immigrants portuguesos són estimats al barri sencer 
i, quan sorgeix la possibilitat de tornar a Portugal, ningú els vol deixar 
marxar. Però què volen ells?. 

VAMPIRE ACADEMY
Estats Units. Comèdia vampírica. De Mark S. Waters. Amb Zoey Deutch, 
Lucy Fry i Sarah Hyland. Com a la majoria de les adolescents, a Rose i a 
Lissa els agraden els nois, van de compres al centre comercial i se senten 
incompreses. Però entre elles i les altres hi ha una gran diferència: són 
vampires. Lissa és una princesa descendent de la dinastia Moroi, i Rose és 
la guardiana encarregada de protegir-la. Després de fugir de l´Acadèmia 
Saint Vladimir, són obligades a tornar.

ANARCHY
Estats Units. Terror. De  James DeMonaco. Amb Frank Grillo, Michael K. 
Williams, Zach Gilford, Kiele Sanchez, Carmen Ejogo,. La nit de les bèsties 
és un thriller que mostra el que passa durant la nit de les bèsties fora de les 
urbanitzacions de classe mitjana, portant-nos a un futur suposadament 
utòpic. El govern, ara en mans dels Nous Fundadors d’Amèrica (NFA), 
autoritza una “purga” anual de dotze hores per aconseguir mantenir el 
crim per sota de l’u per cent.

SEX TAPE
Estats Units. Comèdia. De  Jake Kasdan. Amb Cameron Diaz, Jason 
Segel, Jack Black, Rob Lowe, Ellie Kemper, Quan Jay (Jason Segel) i Annie 
(Cameron Diaz) es van conèixer, es desprenia entre ells una intensa passió 
romàntica, però 10 anys més tard i amb dos fills en el seu haver, la flama 
de l’amor necessitarà un impuls per entrar en efervescència de nou . Per 
donar-li una empenta a la seva vida sexual, s’atreveixen amb la gravació 
d’un vídeo casolà

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament: LA VIE D’ADELE

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 27 SETMANES TANCAT

1/ AVIONES EQUIPO DE RESCATE 
3D (apta)
Dg: 11:30
2/EL AMANECER DEL PLANETA 
DE LOS SIMIOS (12 anys) 
Dv. i Ds: 16:30/19:10/22:00
Dg.: 16:30/19:10/22:00
Dll a Dj.: 16:30/19:10/22:00

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

3/AVIONES EQUIPO DE RESCATE 
en català (apta) 
Dv. a Dj: 15.30
3/ EL AMANECER DEL PLANETA 
DE LOS SIMIOS (12 anys)
Dv. i Ds: 17:30/20:10
Dg.: 12:00/17:30/20:10
Dll a Dj.: 17:30/20:10
3/8 APELLIDOS VASCOS (apta)
Dv. a Dj.: 22:45

4/PANCHO (apta)  
Dg: 11:50
4/ANARCHY (16 anys) 
Dv. i Ds: 16:00/18:10/20:20:22:30
Dg.: 16:00/18:10/20:20:22:30
Dll a Dj.: 16:00/18:10/20:20:22:30

5/SEX TAPE (16 anys)
Dv. i Ds: 16:10/18:20/20:30:22:40
Dg.: 11:45/16:10/18:20/20:30:22:40
Dll a Dj.: 16:10/18:20/20:30:22:40

6/AVIONES EQUIPO DE RESCATE 
(apta)
Dv. i Ds: 16:00/18:00/20:00
Dg.: 12:00/16:00/18:00/20:00
Dll a Dj.: 16:00/18:00/20:00

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
EL PASADO  (12 anys) 
Diumenge: 18:00
LA JAULA DORADA (apta) 
(Premi Academia cine europeu 
a la millor pel.lícula)
Diumenge: 20:00

6/X-MEN (12 anys)
Dv. a Dj: 22:10

7/MALEFICA (apta)
Dv. a Dj: 15:45/18:05
Dg.: 11:40/15:45/18:05
7/BAJO LA MISMA ESTRELLA (7 
anys)
Dv. a Dj.: 20:10/22:35

8/ CAMPANILLA Y LAS HADAS 
PIRATAS (apta)
Dv a Dj: 16:15/18:00
Dg.: 11:45/16:15/18:00
8/ MIL MANERAS DE MORDER 
EL POLVO (16 anys)
Dv. a Dj.: 19:50
8/ JUNTOS Y REVUELTOS (7 
anys)
Dv. a Dj.: 22:20

CINEMA A L’ANOIA

2x1Ulleres de marca

Monofocals 
o

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

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

CENTRE VISIÓ GRUP
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Santa Margarida de Montbui, juliol  de 2014

En  record

 PERE GURT JORDÀ
              Vidu de Montserrat Gomà Malet

Ha traspassat la seva ànima al Senyor el dia 24 de juliol a l´edat de 74 anys
A.C.S.

Els seus estimats: �lls, Sita i Víctor Olivan; Mireia i Ramon Casafont; néts, Gal·la, Aura, 
Víctor i Bruna; germà, Joan i cunyada,  Dolors ; nebots, cosins i altres familiars, ho fan 
saber a llurs amics i coneguts. L´acte de comiat tindrà lloc avui divendres a les 11 del 
matí  a la Parròquia de Santa Margarida de Montbui.

SOLIDARITAT / LA VEU

Després de la bona acollida 
que ha tingut en les edici-
ons anteriors, l’Obra Social 
”la Caixa”, a través dels seus 
programes de Cooperació In-
ternacional i de Voluntariat, ha 
apostat per vuitè any conse-
cutiu pel projecte Cooperants-
Caixa. 
L’objectiu de la iniciativa és 
contribuir a millorar les condi-
cions de vida de les poblaci-
ons vulnerables residents als 
països en vies de desenvolu-
pament a través de l’assistèn-
cia tècnica que ofereixen els 
voluntaris de ”la Caixa”, els 
quals donen suport als dife-
rents projectes implementats 
per les ONG en aquests paï-
sos.
En aquesta octava edició, 40 
treballadors de ”la Caixa” han 
rebut la beca que els perme-
trà conèixer i cooperar durant 
les seves vacances, quatre 
setmanes com a màxim, en 
projectes implementats per 
organitzacions locals de dife-
rents països que han tingut el 
suport de l’Àrea Internacional. 
13 d’ells són catalans.
Concretament, es desplaça-
ran a Bolívia, Senegal, Equa-
dor, Perú, El Salvador, Gua-
temala, Nicaragua, Gàmbia i 
Moçambic, on col·laboraran 
amb les organitzacions CIN-
DE, Ser Familia, Prosalus, 
AIETI, Proyde, Solidaridad 
Internacional, Mugarik Gabe, 
Petjades, Almanara, MCCH, 
Medicus Mundi, Felipe Rinal-
di, ACH, Wassu i WSBI. 
Els voluntaris de ”la Caixa” 
han estat escollits després 
d’un procés de selecció en el 
qual s’han tingut en compte 
el perfil, l’experiència i les ex-
pectatives de cada candidat. 
A més, els treballadors se-
leccionats han rebut formació 
i sensibilització en diversos 
camps: nocions de cooperació 
internacional, situació del país 
de destinació, context del pro-
jecte i treball específic que cal 
dur a terme. 
L’Obra Social ”la Caixa” ajuda 
a trencar el cercle de la pobre-
sa als països més vulnerables

El Programa de Cooperació 
Internacional de l’Obra Social 
”la Caixa” va néixer el 1997 i 
des d’aleshores ha impulsat 
514 projectes de cooperació 
al desenvolupament i ha ofert 
ajuda humanitària a 62 països, 
amb una aportació de gairebé 
79 milions d’euros. A més, ha 
impulsat línies de formació i 
sensibilització a Espanya. 
Des de l’any 2006, el Progra-
ma s’orienta cap a projectes 
de desenvolupament socio-
econòmic amb l’objectiu de 
contribuir a l’eradicació de la 
pobresa a través de la crea-
ció o l’enfortiment de negocis, 
iniciatives de generació d’in-
gressos i oportunitats econò-
miques o ocupació per a les 
persones vulnerables exclo-
ses. Aquestes iniciatives han 
de tenir el suport i la partici-
pació d’ONG locals, i es pro-
mouen els projectes innova-
dors i de qualitat, orientats a 
resultats, i amb un alt impacte 
potencial.
El Programa de Voluntariat 
Corporatiu va sorgir l’abril del 
2005 com una expressió més 
del compromís de ”la Caixa” 
amb la societat a través de 
l’Obra Social. Actualment ja 
són més de 6.000 els volunta-
ris del grup ”la Caixa” a tot Es-
panya integrats en 42 associ-
acions provincials. En aquesta 
etapa inicial, les accions que 
han tingut un suport més ampli 
dels treballadors de ”la Caixa” 
són les de voluntariat social, 
en què destaquen especial-
ment les activitats encamina-
des a l’acompanyament dels 
infants hospitalitzats, les clas-
ses d’integració d’immigrants, 
l’atenció a persones sense llar 
i la gestió en tasques d’admi-
nistració o organització interna 
d’associacions sense ànim de 
lucre.
El Programa de Cooperació 
Internacional de l’Obra Social 
”la Caixa” reforça un any més 
el seu compromís amb la pro-
moció del desenvolupament 
als països més desafavorits 
del planeta. 

40 treballadors de ”la Caixa” participen com a voluntaris 
en projectes de cooperació i desenvolupament durant 
les seves vacances

Cooperants de la Caixa

Isidre Fainé a Guatemala



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

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

 Preparació:

Començarem pelant i trossejant els cogombres, l'all, la ceba i 
l'alvocat, que a aquest a més li treurem el pinyol.

Introduïm tots els ingredients en una cassola, on els triturarem 
amb la batedora.

Triturarem �ns a obtenir una crema suau. Per evitar trobar-nos 
alguna resta de pell ho passarem tot per un colador.

Recti�quem de sal, ho tornem a batre i ho deixem refredar.
Servim la crema en un bol o got i ho decorarem al nostre gust.

Ingredients (6 persones):

- 4 cogombres mitjans
- 1 alvocat madur
- 1 llauna petita de blat de
   moro dolç
- 4 tomàquets cherry
- 1 iogurt grec ensucrat
- ¼ de ceba
- 2 dents d'all
- 6 cullerades d'oli d'oliva verge
- 3 cullerades de vinagre
  de módena
- 1 culleradeta de julivert picat
- Sal
- PebreCanelosn d’estiu

Crema de cogom�e i alvocat
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Contactes

Relax

Tel. 602 303 825

De 8 de la
 mañana a 12h.

 de la noche

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción



Eduard  Darbra
Col. 19677.

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

   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
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ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

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

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

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

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

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

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

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

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

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

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

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

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS

C. Folch i 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

Les normes
intergeneracionals.
Molts dels comporta-
ments que un fa, els fa 
perquè els ha après d’al-
gun lloc, un dels llocs 
d’on normalment copiem 
els comportaments és de 
casa els pares, ja que és 
el lloc on hem viscut més 
anys. Aquests compor-
taments moltes vegades 
van acompanyats d’idees 
o de normes que no sem-
pre són sanes. Un exem-
ple seria una persona que 
sempre pateix per tothom, 
podria ser que tingués una 
mare molt patidora la qual 
sempre ajudava a tothom i 
sempre patia pels altres, al 
mateix temps, l’àvia, podia 
dir sempre a la seva filla, la 
gent bona és aquella que 
ajuda a tothom, i inconsci-
entment  la mare se li po-
dria quedar el pensament 
que si no ajudes a tothom 
ets una mala persona per-
què les bones persones 
només són aquelles que 
ajuden a tothom, aquest 
pensament podria arribar a 
ser un pensament molt nu-
clear fet que comportaria 
que en ser un pensament 
que ja vingués de dues ge-
neracions anteriors, seria 
un procés llarg a teràpia, i 
a mes aquest pensament 
normalment pot provo-
ca que la persona en si, 
pensi primer en els altres 
i després amb ella, per 
tant seria una pacient amb 
autoestima baixa, amb di-
ficultats per posar límits, 
baixa intel·ligència emoci-
onal etc.
El que ens fem referència 
és que aquestes normes 
passen no només de pares 
a fills, sinó que poden pas-
sar de pares a nets i fins i 
tot a besnéts i cada vegada 
aquesta norma pot arribar 
a ser més difícil de canviar 
i portar més patiment a la 
següent generació.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Ramon Robert és el critic 
de cinema de La Veu, des del 
primer dia, fa més de trenta 
anys. Sense deixar la seva 
professió de transportista, ha 
recopilat la informació dels 
milers de peŀlícules que ha 
vist i ha creat la primera guia 
cinematogràfica en català on hi 
relaciona Les 500 millors peŀlí-
cules de la història del cinema. 
Aquest és un llibre de consulta 
-editat per Pagès Editors- que 
conté les fitxes tècniques, els 
actors, l’any de rodatge i, per 
primera vegada, fragments de 
diàlegs de cadascuna d’elles. 
Aquest és el segon llibre de 
Ramon Robert. L’anterior és 
Locos por ellos i gira al vol-
tant dels Beatles i el cinema. 
Sempre el cinema.
Quina és la darrera peŀlícula 
que vas incloure al llibre?
Blue Jasmine, d’en Woody 
Allen
Les d’Allen hi deuen ser 
totes, no?
No. He buscat que hi hagués 
un equilibri entre el cinema 
americà, l’europeu, l’oriental... 
i per tant no podia posar totes 
les peŀlícules d’un únic direc-
tor. Hi ha grans directors: Jean 
Renoir, Spielberg, Luchino Vis-
conti... i grans films de tots els 
temps. Sóc lector -i escriptor- 

de critiques de cinema, de lli-
bres de cinema i també sóc un 
espectador empedreït. De tota 
la meva experiència n’ha sortit 
el llibre.
Per què 500?
És molta feina per a una per-
sona sola. En castellà o anglès 
pots trobar les cent o les mil 
millors peŀlícules, però en 
català aquest és el primer llibre 
que surt. 
Igualada s’ha quedat sense 
cinemes.
És una mancança cultural 
colossal. Espero que en un 
futur no gaire llunyà, Igualada 
torni a tenir una sala d’exhibi-
ció cinematogràfica, com qual-
sevol capital de comarca. A 
l’Anoia ens queda el cinema de 
Tous i el Cineclub de l’Ateneu 
i els hauríem de cuidar... entre 
tots.
És possible trobar totes les 
500 pel·lícules de la tria de 
Ramon Robert?.
Penso que noranta-cinc per 
cent són perfectament loca-
litzables. Pot haver-n’hi que 
estiguin descatalogades, però 
segurament les podríem trobar.
Cada any s’estrenen pel-
lícules. 
Hi haurà una segona edició 
corregida i augmentada?
M’agradaria, però això depèn 
de l’editor i de la resposta del 

públic. 
De moment hi ha bona 
acceptació?. 
Tota la gent que l’ha vist diu 
que està molt ben editat. Té la 
novetat que conté frases i dià-
legs de cadascuna de les pel-
lícules.
Hi ha algun país que no hi 
tingui cap peŀlícula?
Andorra. Hi ha peŀlícules cata-
lanes, espanyoles, europees, 
asiàtiques... però predomina el 
cinema americà. Hi ha repre-
sentats tots els estats que 
tenen cinema propi.
I de Bollywood?.
Sóc conscient que desconei-
xem el potencial del cinema 
hindú, que té una capacitat de 

“L’Espai dels somnis” ha fet una 
valoració de l’any que porta 
ocupant els espais del Casal. 
Diuen haver assolit els principals 
objectius que s’havien marcat. 
“S’ha creat debat i aquest ha 
estat útil per a la societat”. 
Creuen que les activitats que 
organitzen les sis entitats que 
comparteixen ‘El Casal’ són les 
adequades, malgrat reconèi-
xer  que “la participació no ha 
estat tal com s’esperava”. Però 
no saben si acceptar el trasllat 
a ‘Can Badia’, que és l’espai que 
els ofereix l’Ajuntament. Volen 
saber primer les condicions, el 
funcionament i el tipus d’orga-
nització que hi hauria. Alguns hi 
veuen un intent municipal per 
fer un “rentat de cara” per tots 
els fets esdevinguts. Altres que 
és positiu que “hagin reaccionat 
a la nostra demanda i ara ens 
ofereixin això”. És bo que es nor-
malitzi una situació i s’abandoni 
el conflicte. El lloc no és el més 
important, sinó saber abande-
rar un projecte d’implicació del 
jovent en activitats que compor-
tin responsabilitats, il.lusions i 
esperances. I engresca a molts 
sentir que cal recuperar el carrer 
i la ciutat per buscar formes d’ar-
ribar a més gent i entitats de 
perfils diferent per fer una soci-
etat més viva i més plural. 

producció molt gran. De les 
poques pel·lícules hindús que 
he vist he seleccionat Bayli, 
que és molt bona.
Aquestes 500 pel·lícules 
són la llista Ramon Robert?
Són la selecció dels milers de 
peŀlícules que he vist durant 
la meva vida. Fa més de 
trenta anys que prenc nota de 
tots els films que veig, per tal 
de fer-ne la crítica a La Veu. 
Quan vaig tenir moltes llibre-
tes plenes vaig començar a 
fer una tria i a passar-ho en 
net i d’aquí va sortir la idea 
del llibre. Han estat sis anys 
d’intens treball que ara està 
recollit en un  llibre, a disposi-
ció de tothom.
Com està el cinema català?
Mai ha estat bé, però tenim 
grans directors: Bigas Luna, 
Portabella, Romà Guardiet.... 
però en no tenir indústria 
pròpia no hem pogut donar 
corda a tot aquest talent que 
en molts casos ha hagut 
de marxar a treballar fora. 
Espero que casos com Lo 
imposible o El orfanato es 
segueixin produint i la indús-
tria del cinema català creixi.
Les distribuïdores et convi-
den a les estrenes?
Sí, però només vaig a veure 
les estrenes que m’interes-
sen. Selecciono molt.

4 paraules amb... Ramon Robert


