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Laura Orgué, 
imparable a les 
curses de Muntanya

P08És temps de vacances i hi ha moltes maneres de gaudir-ne viatjant i coneixent món

Festes 
Majors a 
Argençola, 
els Prats 
de Rei, les 
Pinedes de 
l'Armengol, 
Castellfollit i 
Cabrera

Comarca

XXXI ANY

Temps de 
vacances

P10

L’atleta igualadina està abonada al triomf 
en aquesta temporada de les curses de 
muntanya.
El passat dissabte es va imposar en l’ex-
plosiva cursa Red Bull K3, el primer triple 
quilòmetre vertical.
Aquesta és la vuitena victòria de la fantàs-
tica temporada que està fent la Laura.

P27

Interessant 
exposició 
sobre 
banderes i 
estendards 
locals al 
Museu de la 
Pell

2x1Ulleres de marca

Monofocals 
o

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

                                                  · PIERA C/Piereta, 44     ·IGUALADA C/de la Virtut, local 12
                                                 · MASQUEFA C/Major, 10    · VILANOVA DEL CAMÍ C/Verge de Montserrat, 10 
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A Catalunya des del dia de Sant Jaume 
el món polític està trasbalsat. Hom re-
corda allò que deien els guerrers cristi-
ans al llarg període de “la Reconquesta”. 
Aquella que recuperava els territoris que 
havien arrabassat els moros als gots, i 
aquests als altres bàrbars, que havien 
acabat amb l’Imperi Romà. “Santiago y 
Cierra España” es diu per tancar el mo-
del de l’estat. I els que exercien de líders 
morals i referents ètics, van resultar ser 
una façana intel·lectual que amagava la 
mateixa mentida, mesquinesa i avarí-
cia de sempre. Potser el desencadenant 
d’aquesta nova misèria humana no ha es-
tat el mateix. Però, com gairebé sempre, 
només queda l’afany d’afavorir i enriquir 
els propers. I es fa eteri el llindar entre 
la grandesa del reconeixement públic i la 
insignificança del menyspreu col·lectiu. 
Molts dels escàndols actuals -quan la so-
cietat ha canviat tant- no es poden ana-
litzar seguint els esquemes de la vella 
política. Estem en el que s’anomena la 
nova era, on la societat civil és més ma-
dura i més ben articulada. Està més pre-
parada perquè té un funcionament més 
horitzontal, participatiu i igualitari. Quan 
els temps dels lideratges messiànics ja 
han passat. Així el procés sobiranista es 
converteix en el millor exemple de com 
el poble exerceix el poder polític obligant 
les institucions a seguir els dictats del 
carrer. No es volen estructures que bar-
regin política i economia. Es vol construir 
un nou país sobre unes bases més justes 
i ètiques. Es rebutja el camí que ha portat 
al col·lapse actual. La regeneració s’ha 
convertit en el camí inexcusable. 
Les administracions han d’oferir alterna-
tives i proves de transparència. Perquè 
els dubtes i les ombres es faran lloses 
que acabaran amb els vells lideratges. 
No n’hi haurà prou amb promeses que no 
es pensen complir. Ni amb paraules que 
sonen bé, però que ja estan buides de 
contingut només sortir de la boca de qui 
les pronuncia. Cal fer foc nou. Gent amb 
poc passat i molt futur. Gent jove que no 
tingui factures per pagar, ni favors que re-
tornar. Que encara no tingui motxilles fei-
xugues que transportar. Perquè la nova 
era fa que tot vagi molt ràpid. La societat 
catalana ha d’afrontar aquesta tardor el 
repte de continuar encapçalant aquest 
moviment rupturista, mantenint alhora la 
cohesió social i la unitat civil. La pròxima 
Diada pren així una rellevància especial. 
L’hora dels valents. La de la veritat. Del 
compromís i la victòria. I així evitar tornar 
a caure de nou en el jou dels esclavatges 
de sempre. 

Regeneració 
inexcusable

L’Abric Romaní
Des de dilluns i durant tot el mes d’agost, tornen a dur-se a terme 
les excavacions a l’Abric Romaní de Capellades sota la direcció 
del doctor Eudald Carbonell. És una bona oportunitat de visitar 
de manera lliure aquestes excavacions i veure com treballen in 
situ els experts durant la campanya d’enguany. L’Abric Romaní 
obre les seves portes cada dia d’11 del matí a 1 del migdia i de 5 
de la tarda a 7 del vespre.

Pedro Sánchez, secretari general del PSOE s’apun-
ta a la retòrica “Desterrem  paraules com crisi, vio-
lència de gènera i independentisme”. 

José Antonio Pérez Tapias, un dels rivals que va 
tenir en les primàries li va respondre “Independentis-
me és una paraula que en democràcia designa una 
opció política legítima, encara que desagradi i no es 
comparteixi”. Potser per això va ser el menys votat.

Carles Viver Pi-Sunyer, president del Consell As-
sessor per a la Transició Nacional (CATN) ha de-
clarat que el cost que tindria inicialment per a Ca-
talunya declarar-se independent sense acord amb 
el Govern central seria d’entre 4.500 i 5.000 milions 
d’euros al mes, que s’hauria de costejar amb crèdits, 
emissions de deute o ‘bons patriòtics’. Però que en 
el termini d’un any el superàvit superaria els 11.500 
milions el 5,95 % del PIB català.

Finalment Mariano Rajoy, president del govern de 
l’estat i Artur Mas, president de la Generalitat es van 
trobar a la Moncloa. Davant les càmeres van parlar 
de les vacances. De la resta sabem el que han expli-
cat, però ni es tot el que van discutir, ni probablement 
el més important. Oficialment un demana poder votar 
i l’altre que això no és legal. Esperem que no hi hagi 
res darrere la cortina.

Després de la reunió tots els líders dels diferents par-
tits han repetit els seus posicionaments però David 
Fernández, diputat de la CUP al Parlament, va instar 
Artur Mas, president de la Generalitat, a consensuar 
un escenari de ‘desobediència’ si el Tribunal Consti-
tucional (TC) tomba la nova llei catalana de consul-
tes. 

Alícia Sánchez Camacho, líder del PP a Catalunya, 
és qui va fer de portaveu de la Moncloa després de 
l’entrevista dels dos presidents. Està clar que el seu 
partit li vol donar un paper rellevant cara a la ciu-
tadania catalana, potser per fer-li guanyar més vots 
en les properes eleccions. No sembla però que sigui 
una decisió encertada. Ja es veurà. 

Josep Antoni Duran i Lleida, ha dit que vol recupe-
rar la centralitat. Va deixar la secretaria de CiU poc 
abans que esclatés l’escàndol Pujol. Però ha estat 
el més valent criticant alguns comentaris familiars i 
d’alguns alts càrrecs del partit que ara volen ser més 

papista que el Papa. També vol fundar un nou partit 
centrista sense deixar Unió,

Josep Porter-Moix, vexil·lòleg, i Francesc Riart,  
dibuixant de recreació històrica, van  presentar al 
Museu d’Història de Catalunya el projecte de Bande-
ra Negra 2014, que porta una creu en aspa blanca al 
centre sobre camp negre, amb addició de l’estel de 
cinc puntes a la banda del pal i alineada en paral·lel 
al costat de l’aspa i a l’alçada del seu vèrtex. Els que
entreveuen dues V, una de Victòria i l’altra de V Votar, 
que lliga amb el lateral on es veu l’estel independen-
tista, volen relligar-lo amb els estendards del 1714.

Josep María Álvarez, secretari general d’UGT, que 
té 58 anys, és un dels 193 prejubilats en  l’ERO pac-
tat per la direcció de l’empresa Alstom i el comitè 
d’empresa de la fàbrica de Santa Perpètua de Mo-
goda, a pesar d’haver-hi treballat uns pocs mesos i 
estar en excedència per càrrec públic.

Joan Rigol, expresident del Parlament i coordinador 
del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, ha assegurat 
que l’anunci de l’expresident de la Generalitat Jordi 
Pujol obstaculitza el procés sobiranista però que Ca-
talunya ho superarà. També que Pujol era una “per-
sona austera que treballava 14 hores diàries i proba-
blement el que ha fet ha estat un pecat per omissió 
al no controlar el seu entorn i ara ha d’assumir les 
conseqüències”.

Ferran Mascarell, conseller de Cultura, va declarar 
que “Tenim un estat que fa aigües per tot arreu”. Però 
fent servir el poder porta molts anys d’experiència.

Mariano Rajoy, president del govern de l’estat, ha 
assenyalat que, encara que no sap què passarà el 
9-N, “però que Artur Mas - president de la Generalitat 
- ha dit que no farà res que sigui il·legal. I no tinc per 
què posar en dubte el que ell diu i no ho faig”.

José Antonio Perelli, empresari de Zamora, va 
declarar  a la cadena SER, que ha denunciat a la 
Guàrdia Civil que l’empresa BD Mail ha estat pagant 
durant anys comissions de desenes de milers d’eu-
ros al PP, a canvi del contracte ‘mailing’ i publicitat 
per als populars. Per fet net s’haurà de canviar molt, 
perquè amb ‘regeneració’ dels que hi ha no n’hi hau-
rà prou.
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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El procés sobiranista s’està accelerant. No única-
ment perquè arriba el transcendental mes de se-
tembre i s’acosta la data de la consulta del 9 de no-
vembre, sinó perquè s’està evidenciant a la premsa, 
que l’aparent calma dels aparells d’estat en contra 
del procés, era només una aparença.
De fet acabem de saber que els aparells d’Estat 
estan pagant -en diners públics- a Andorra, Luxem-
burg, Lietchestein o altres països de banca opaca, 
qualsevol informació de moviments de diners per 
part de persones vinculades al procés sobiranista. 
Això inclou pagar -insisteixo amb fons públics- a de-
linqüents o a empleats corruptes. Tot s’hi val quan 
es tracta de desprestigiar el procés sobiranista.
Aquesta actitud de tirar pel dret, sense respectar 
les regles jurídiques, contrasta amb la rigorositat 
que té l’Estat quan l’afectat per l’espionatge és per 
exemple un banquer, un polític corrupte o fins i tot 
un traficant. Acabem de veure com s’alliberaven 
mig centenar de grans traficants estrangers per una 
argúcia legal. Uns traficants que segueixen amb el 
seu negoci internacional, sense que ningú els ata-
bali. O també hem vist com s’inhabilitava al jutge 
que va destapar la trama Gürtel, per unes escoltes 
telefòniques. Escoltes que ja no poden ser utilitza-
des en contra dels corruptes.
El mateix Estat que exigeix retallades al govern de 
la Generalitat “para cumplir el objetivo de deficit” és 
el que no dubta en tirar de “fondos reservados” per 
laminar el dret a decidir dels ciutadans de Catalu-
nya. En una paraula: utilitzen els nostres impostos 
per  agredir-nos.
És evident que a Catalunya tenim també polítics 
corruptes i poc honestos -ja s’encarreguen els apa-
rells d’Estat de recordar-nos-ho constantment- i per 
això el procés sobiranista no l’impulsen les forces 
polítiques, sinó la majoria dels ciutadans. Només 
cal mirar una mica enrere i veure l’evolució dels 
programes electorals dels diferents partits. Gent 
que mai havia pronunciat la paraula independèn-
cia, són avui defensors aferrissats de la llibertat de 
Catalunya. Partits que es deien autonomistes, són 
avui independentistes. La centralitat a Catalunya, 
no es mesura per l’eix dreta/esquerra, sinó per l’eix 
entre els independentistes i els unionistes. Per això, 
perquè la centralitat la marquen els ciutadans, la 
independència és possible. No serà fàcil, però és 
possible. 
Si, a més, els ciutadans exigim a l’Estat la mateixa 
transparència que l’Estat ens exigeix, tenim la inde-
pendència a tocar. 
Catalunya és un poble informat. Els catalans llegim 
i som exigents. Tenim un projecte clar i volem un 
país nou i net. El procés està netejant les estruc-
tures polítiques del país. S’està evidenciant que 
Catalunya té les condicions d’esdevenir un estat 
molt i molt eficient. Cal que se sàpiga que per més 
maniobres fosques que facin, l’independentisme ha 
vingut per quedar-se.

Fons reservats

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

El mite de la Caverna. El Mite de la 
Caverna és segurament la més coneguda de les aŀ-
legories que utilitzà Plató per explicar la seva teoria 
de l’educació i de les idees. Està inclosa en el seu lli-
bre La República. Explica com unes persones preso-
neres estan en una caverna des del seu naixement, 
lligats de mans i coll, de forma que sempre han de 
mirar endavant i sols veuen les ombres -que projecta 
la llum d’una foguera- reflectides en les parets, del 
que hi ha darrere d’ells. Els objectes de fora de la ca-
verna representen la realitat, les idees, mentre que 
les ombres en són les còpies imperfectes. Les coses 
del món tangible, que recorden l’objecte original per 
la silueta. I les coses recorden a les idees eternes 
(teoria de l’anamnesi o reminiscència). La llum de la 
foguera, segles més tard, es van assimilar a la raó.  
Per boca de Sòcrates, es fa imaginar un camí elevat 
i llarg entre els presoners i el foc, on s’ha construït un 
mur per on passa la realitat. A vegades són homes 
que enraonen. Però els captius no poden veure res 
més allò que creuen la mateixa realitat. Sols quan 
algun relaciona els sons amb les figures, es pot treu-
re les cadenes i sortir  a la llum del sol, que segu-
rament l’enlluernaria i buscaria de nou les ombres i 
les coses reflectides a l’aigua. Però més endavant ja 
podria mirar els objectes mateixos i contemplar-los 
plenament. Aleshores el presoner alliberat tornaria 
a entrar a la caverna -perquè té l’obligació moral 
de explicar-ho als altres- i hauria d’intentar convèn-
cer-los que viuen en l’engany i en la falsedat. Però 
la gent presonera, alienada des de la infància, se’l 
prendrien per boig i se’n riurien, i potser matarien a 
qui volgués deslligar-los i fer-los sortir de la caverna.
Molts passen per bojos per predicar les veritats que 
han descobert. El mateix Sòcrates va ser condemnat 
a mort en un judici popular a Atenes, per exhortar els 
seus conciutadans a pensar i a anar més enllà de 
les aparences. N’hi ha massa que ja es troben bé en 
el terreny que coneixen i no volen arriscar-se a un 
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espai que diuen que és millor, però que els exigeix 
esforç i sortir de la grisor. Identificar-se i arriscar-se 
a la crítica.  Pensar i transcendir a la falsa i còmoda 
realitat. I alliberar l’esclau, que de tan acostumat que 
està a la seva esclavitud és incapaç de pensar en 
una realitat d’ordre superior.
A més hi ha molta gent interessada en mantenir 
aquest esclavatge de la caverna. Així presenten la 
realitat com vol. Depèn de la intensitat i posiciona-
ment de la foguera, perquè només són ombres. Vo-
len que els presoners no puguin fer altra cosa que 
anar vivint fins morir. Ai arribessin a alliberar-se ells 
perdrien el seu poder. Volen que les ombres conti-
nuïn sent l’única realitat, encara que només siguin 
projeccions artificials. Però ser els amos del foc els 
permet definir la realitat. 
Per això cal saber destriar la doxa (opinió o conei-
xement sense fonamentar) l’eikasia (imaginació) i la 
pistis (creença). Això ajuda a saber què són els fal-
sos coneixements, tot i que poden semblar els ver-
taders. El camí d’ascensió vers la llum és dur, llarg, 
esforçat.  Però tots l’hem de fer. Hi es pot fer amb 
l’ajut dels mestres. El que Plató en diu la dialèctica 
ascendent. I tots podem explicar el que hem après. 
És el camí invers, un cop els presoners s’alliberen 
dels falsos coneixements i tornen per ensenyar la 
vertadera realitat als altres. Se’n diu dialèctica des-
cendent. 
I és que al llarg de la vida passem per moltes ca-
vernes i hem d’explorar molts camins de pujada i 
baixada. No creure’ns tot el que ens diuen. Pensar 
per nosaltres mateixos. Analitzar el que ens diuen i 
prendre les pròpies decisions a la llum del sol i no 
a través de les ombres interessades dels que ens 
volen mantenir presoners. I en períodes convulses, 
saber agafar perspectiva. Deixar que la llum perfili 
els detalls i ser valent en la presa de les posicions 
que corresponguin.

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 02/08/2014

4-5-23-29-48-49
Complementari: 19
Reintegrament: 1

· Dimecres 06/08/2014
9-15-24930-40-46
Complementari: 25
Reintegrament: 9

TRIO
· Dijous 31                  909  
· Divendres 1          629
· Dissabte 2     440
· Diumenge 3          368
· Dilluns 4               265
· Dimarts 5       694
· Dimecres 6      109

ONCE
· Dijous 31              68790
· Divendres 1       06290
· Dissabte 2    81205
· Diumenge 3       55759
· Dilluns 4             93565
· Dimarts 5    35862
· Dimecres 6    22453

· Dijous 31   2-18-40-42-43-46   C: 45  R: 8
· Dissabte 2   2-32-37-44-45-49  C: 14   R: 6

· Diumenge 3   1-32-35-46-49  Núm. clau: 1 

· Dimarts 5   5-7-19-21-42  Estrellas: 5/11

AGOST
8: Domènec; Ciríac, Llarg i Esmaragde. 
9: Domicià; Romà; Esteve.
10: Llorenç; Deodat; Astèria.
11: Clara; Tiburci; Susanna  
12: Herculà; Hilària
13: Poncià; Cassià; Concòrdia; Aurora,
14: Maximilià-Maria Kolbe; Eusebi

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

La cadira d’en Jordi Pujol
•• JAUME RODRÍGUEZ ENRICH

Els meus pares varen regalar-me una 
cadira tot dient-me que era de la meva 
àvia. Un dia, encara en la clandestini-
tat, i amb motiu d’una conferència que 
va anar a fer a Igualada, en Jordi Pujol 
va venir a dinar a casa i va seure a la 
cadira de l’àvia.
Sentia afecte i il·lusió per aquella ca-
dira, per ser un record familiar i per 
què s’hi havia assegut un personatge 
reconegut. Lluny d’utilitzar-la la tenia 
com una peça de museu i quan algun 

convidat venia a casa, li mostrava la 
cadira i li deia: “té més anys que jo i un 
dia hi va seure en Jordi Pujol”.
El dissabte  26 d’agost, a l’hora del 
“fosquet” com diuen els menorquins, 
vaig sortir de casa amb la cadira i 
la vaig deixar amb cura al costat del 
contenidor. No havien passat ni cinc 
minuts quan un cotxe es va aturar i el 
xicot que va sortir va comprovar l’estat 
de la cadira, la va posar al portapa-
quets del cotxe, i se la va endur.
Què en farà de la cadira? L’utilitzarà? 
La vendrà? El que sí que és cert és 

que mai sabrà que en Jordi Pujor hi va 
seure i la cadira  mai més rebrà el res-
pecte que havia tingut.
Aquesta història que sembla una lle-
genda és absolutament real. Amb ella 
voldria transmetre a la joventut (si m’ho 
permeten) que rere reis, pares de la 
pàtria, ídols de la pilota, líders, cristos i 
anticristos, aiatoŀlàs… tots aquells que 
decideixen “quan toca i quan no toca”, 
està demostrat -la història ho corrobo-
ra- que s’hi amaguen el nepotisme, la  
prepotència, la  violència, els corruptes 
i els traïdors del poble.

Ara recolliré una cadira anònima, la 
restauraré i la tindré a casa. Quan 
l’ensenyi diré que no conec el seu ori-
gen ni la seva història, però que és 
el meu homenatge particular a tants i 
tants ciutadans anònims que hem si-
gut i serem víctimes de reis, pares de 
la pàtria, ídols de la pilota, líders, cris-
tos i anticristos, aiatoŀlàs… víctimes 
d’aquells que decideixen “quan toca i 
quan no toca.”

Dia 8: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 9: BAUSILI/JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 10: BAUSILI/TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 11: BAUSILI./ Born, 23
Dia 12: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 13: MISERACHS./ Rambla Nova 1
Dia 14: BAUSILI/ Born, 23

cartes al director

Catalunya és, després del Japó, el país on l’espe-
rança de vida és més llarga. La qual cosa vol dir 
que som quasi el lloc del món on la gent gran és 
proporcionalment més important. Aquesta realitat 
no es reflecteix en les disposicions legals que em-
paren els seus drets, ni en la consideració que s’ha 
de tenir amb els seus components.
Segons l’Assemblea Mundial de les Nacions Uni-
des sobre l’envelliment, l’any 2025 hi haurà més de 
mil milions de persones majors de 60 anys i serà la 
primera vegada a la història en què a molts països 
els vells seran més nombrosos que els joves.
Deixant a part les obligacions d’ordre moral i ètic 
que tot col·lectiu humà com cal ha de tenir amb els 
seus majors, encara que només fos per interès o 
egoisme, el fet de menysprear la gent gran és un 
grandíssim error.
El canvi més espectacular es produirà en països 
en vies de desenvolupament perquè l’any abans 
esmentat, el 2025, gairebé les tres quartes parts de 
les persones de 60 anys a nivell mundial viuran al 
Tercer Món. L’informe també fa una advertència: en 
aquella data arribaran diàriament als 60 anys dues-
centes mil persones.
Mirant d’apropar-nos més concretament a Catalu-

Respectem els nostres majors

ALBERT FERNÀNDEZ I DE CASTAÑER ·    

nya, el que no veuen els nostres poders públics, 
tant executius com legislatius, és que abans de 20 
anys aquest grup humà tindrà una força superior a 
la tercera part dels censos electorals i per tant po-
drà escollir els governants de totes les administraci-
ons, tant estatals com autonòmiques o municipals.
La nostra societat no protegeix com deuria als nos-
tres majors i aquesta discriminació la patiran en la 
seva pròpia carn els actuals governants i legisla-
dors si no es posa ràpid remei a la situació actual.
Per què dic això? Doncs per molts motius. En pri-
mer lloc, malgrat l’allargament de l’esperança de 
vida, una persona de més de 65 anys no té cap 
possibilitat de contractar una hipoteca o un préstec 
personal sinó és amb l’aval de determinades pro-
pietats.
Fa uns pocs anys es va descobrir un cas, que és 
bastant freqüent i passa desapercebut, i és el de 
que en molts contractes d’assegurança d’accidents 
de viatges no queden coberts els majors de 70 
anys.
També és freqüent que passi sense adonar-nos-
en, un detall de la lletra petita ens els contractes 
d’assegurança de vida en què es pot llegir (sem-
pre que es miri amb lupa) que aquests contractes, 

quan l’assegurat arriba als 65 anys deixen d’existir i 
justament a l’edat en què la persona més ho neces-
sita, es troba completament desprotegida després 
d’haver estat pagant tota la vida.
Quantes lleis s’haurien de corregir! I com és que 
ningú se’n preocupa?
Nosaltres, la gent gran també hi tenim la nostra part 
de culpa. No vàrem actuar en el seu dia preveient 
el que passaria. Bé és cert que aleshores la majoria 
no estava tan ben preparada culturalment, no tenia 
al seu abast els mitjans d’informació que tenim avui 
dia i la seva actitud era majoritàriament passiva i 
de resignació en relació a la seva situació perso-
nal. També s’ha de dir que en molts casos no es 
gaudia del nivell actual de salut, i sobretot n’eren 
molts menys.
Avui encoratjo la nostra gent gran a fer valer els 
seus drets, a ser conscients de la seva força col-
lectiva i a fer-se sentir en futures conteses elec-
torals, elegint aquelles formacions polítiques que 
més protegeixin els drets dels nostres majors.
Un poble que no honori i respecti els seus proge-
nitors, no és digne de tenir un lloc entre els altres 
pobles de la Terra.
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Segur que la tardor de l’any 2012 ens queda molt 
llunyana. Com a màxim recordem -al marge de fets 
personals importants- la primera diada a Barcelona 
i poca cosa més. I tanmateix va fer molt d’enrenou, 
la notícia -mal explicada- que segons calendaris an-
cestrals, al desembre, concretament el 20 es produ-
iria la fi del món. Del nostre món. Com sempre els 
propagadors de la “notícia”, en els grans mitjans de 
comunicació, en feren mofa. I de fet, com que “que 
varen tenir raó”, perquè la vida seguia aparentment 
igual, van deixar d’interessar-se pel tema. Fins aquí 
res de nou. Una vegada més els “apocalíptics”  l’havi-
en errat. El que falla és, com quasi sempre, el mateix 
nucli de la “cosa”. I és que la notícia, tal com va ser 
difosa, era falsa. Manipulada interessadament i trac-
tada amb el menyspreu típic dels altius admiradors 
de la “veritat demostrada científicament”. Aquells 
que havien dominat la Vella Era, que no s’adonaren 
que s’acabava en aquells moments.
El que en realitat deien els entesos interpretadors de 
calendaris i profecies de les antigues cultures era, 
que en aquest moment la Terra entrava en una nova 
era, batejada de diferents formes segons les ubica-
cions d’aquestes fonts. Bàsicament que la Terra en-
trava, en el seu periple per l’univers, en una zona 
directament  afectada per una gran pluja de plasma, 
que acceleraria les coses, pel bé i pel mal. 

La nova era
JAUME DESCARREGA ·    

En la Nova Era, tots els problemes no resolts, to-
tes les coses ocultes durant anys, tot el que havia 
estat “a l’espera”, es precipitaria i es feia evident. I 
caldria afrontar-ho i sobretot resoldre-ho, perquè de 
no fer-ho, no ens ho trauríem del damunt. I ja no 
s’hi valdria deixar-ho podrir o negar la realitat de les 
coses. Calia enfrontar-ho. Això representava el final 
d’una manera de fer  -l’Antiga Era, que no el final del 
món- sinó la possibilitat que realment els homes en-
tressin juntament amb el planeta en una època -on 
s’obriria la possibilitat de fer net amb la porqueria del 
passat-  a voluntat de cada individu i així de construir 
un nou món, millor o pitjor, segons l’ús que en fem 
del “fenomen del plasma universal”.
Si la notícia s’hagués difós, correctament, amb inte-
rès de ser fidels al seu context -al marge que ens ho 
creguem o no- els curiosos interessats hauríem es-
tat atents a seguir els esdeveniments des d’un altre 
punt de vista. Hauríem seguit per exemple com els 
anava als quatre paradigmes posats en causa per 
la Nova Era (segons totes les cultures). La religió, 
la ciència, l’economia i la política, que havien estat 
els pilars de la Vella Rra, són precisament els que 
havien de canviar de soca-rel. En la Nova Era ja no 
tenen el lloc primordial que han tingut en el passat. 
I aquell sistema que ens han dut on ens han dut, 
queda afectat per les noves influències.  

Quan es parla de raons d’estat, del poder que repre-
senta, sovint no ens adonem del que realment estem 
dient. No volem reconèixer que el monstre que es 
crea per administrar i ordenar la vida en comú, sol 
ser un monstre que una volta dotat de tots els instru-
ments al seu abast, es comporta de manera arbitrà-
ria i tendenciosa. De vegades se li toleren coses que 
en altres moments es converteixen en delictes que 
mereixen un escarni públic. Per això les idees anar-
quistes lluitaven per enderrocar el govern, mentre 
que la constitució americana intenta establir els ins-
truments de defensa dels individus en front de l’es-
tat. Altres, models han optat per líders carismàtics. O 
figures emblemàtiques, siguin reis o presidents que 
estan pel damunt del bé i del mal. I es converteixen 
en “sers superiors” que s’han de reverenciar, acatar 
i servir.
Però sigui un model o un altra, la maquinaria de 
l’estat té un poder enorme. I qui s’enfronta a l’estat 
ha de estar ben protegit per no caure a la primera 
bufada. I molt més en països que s’han forjat en la 
intransigència doctrinària, sigui política o religiosa. 
Només cal veure el que passa en molts estats on la 
llei no és més que una arbitrarietat dotada de la força 
suficient. I el nostre no és molt diferent. Una volta 
aniquilat el sistema de les corts del regne d’Aragó 
(les catalanes, les valencianes, les balears i arago-

neses) es va anar implantant el sistema centralitzat. 
L’estat necessitava diners per les seves guerres i 
no podia estar implorant als súbdits que els hi do-
nessin. El Compte Duc d’Olivares volia sufragar les 
guerres que Castella tenia a Flandes. I es va trencar 
la legalitat obligant els catalans a pagar. I amb l’arri-
bada des Borbons, només pura repressió de l’estat. 
Només cal llegir el nostre historiador Josep Maria 
Torres i Ribé quan explica la duresa de “l’emmotlla-
ment” dels ciutadans al Decret de Nova Planta, i com 
sistemàtica s’amagaven dels arxius tot allò que els 
podria comprometre. 
I com ací no hi va haver la Revolució Francesa s’ha 
continuat amb la mateixa forma de fer. Poques de-
mocràtiques i masses dictadures. La darrera ben 
recent on es va popularitzar la dita que “al amic el 
favor i a l’enemic simplement la llei”. Ja se sabia que 
tothom feia el que podia i més. El que comptava era 
que no “te la dediquessin” i així poder anar tirant.  
S’ha consolidat la cultura de l’estraperlo, de les con-
cessions, dels ‘cupos’, de que et facin la vista grossa 
amb l’impost del “sello”, o ser de les juntes que deien 
el que s’havia de pagar per l’ITE. I més recentment 
les compensacions per requalificar terrenys, per 
obrir grans superfície o enquibir abocadors. Tot tenia 
un preu. I encara hi ha qui parla d’honorabilitat, d’èti-
ca i de valors. Tothom té coneixement d’irregularitats 

El poder de l’estat
PERE ESCOLÀ ·    
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Però res ens impedeix, fer-ho ara, amb 20 mesos de 
marge. Sí. Només 20 mesos. I potser deixaríem de 
riure’ns “de la fi del món”: I ara ens adonem de com 
canvien de pressa les “coses”. De com es precipi-
ten els problemes antics per resoldre... No cal fer-
se “sacerdot” de la Nova Era per considerar aquests 
canvis amb més amplitud de mires. Només cal fer 
un petit exercici de retrospecció sobre aquets qua-
tre paradigmes -segons alguns els quatre genets 
de l’apocalipsi de la Vella Era- i analitzem com han 
estat afectats en aquests darrers 20 mesos. Veu-
rem si n’han passat de coses. D’aquelles que ens 
haguessin semblat impossibles aquella tardor i que 
ens duen a veure  i viure actualment en una “societat 
convulsa”, on tot el que ara veiem vell,  arnat i cas-
pós, trontolla i va caient, ensenyant-nos les seves 
tripes negres i pudentes... I sense donar-nos temps 
de pair-les.
Potser, res té a veure amb els Hopis, Maies, Egip-
cis, Caldeus o Dogons. Potser tampoc amb les se-
ves profecies. Potser són només el resultat, de la no 
menys vella llei de la causa i l’efecte. Però potser po-
dem veure-les des d’altres punts de vista més sug-
geridors que els coneguts de sempre. I això també 
és Nova Era.

escandaloses. Des la casa reial fins al més petit dels 
municipis, sense deixar-se jutges, estaments espor-
tius, sindicats, patronals, comunitats d’habitatges o 
ciutadans individuals. I s’aguantava amb el “si es 
tiba de la manta tots prendrem mal”. 
Es pot argumentar que no és just posar a tothom 
en la mateixa panera. Que uns han robat molt i els 
altres poquet. Mentre a uns se’ls disculpa a d’altres 
se’ls volem crucificar. Però hipocresies a part, l’úni-
ca diferència és el sedàs que posa l’estat en cada 
moment. I on el posa. Per què, quan baixa la torren-
tada ningú no es pot posar al davant perquè l’aigua 
se l’enduria. I es convertiria en un arbre caigut del 
qui tothom en faria estelles. Els polítics saben molt 
més que ningú perquè han gaudit de tanta impunitat 
durant tants anys i perquè se’ls hi ha acabat. Era 
el mateix abans i ara. Amb les seves grandeses i 
misèries. Només ha canviat la forma en que s’està 
exercint el poder de l’estat. D’un estat que continua 
igual de podrit i que sols canvia de servidors quan 
deixen de ser-li útils. La regeneració ha de venir per 
gent que no tingui passat. Neta. Perquè quan es tor-
ni poder deixarà de ser-ho. I si els queda algun dubte 
els recomano una altra obra de Josep Maria Torres 
i Ribé La vista contra Pedro Franquesa (1607-1614) 
l’igualadí que més poder ha tingut en la nostra his-
tòria. Però va caure en desgràcia i va tornar a l’oblit. 
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Jo ara i aquí hauria de fer la crònica elogiosa del 
gran acte en un iglú de vent organitzat per l’ANC 
farà quinze dies... i resulta que Jordi Pujol aquell 
divendres em va xafar el titular. Des d’aleshores, 
rius de tinta davant la sorpresa d’una declaració 
sorprenent i dolorosa per a tanta gent.  
Tanmateix, no vull deixar de recordar l’esdeveni-
ment de Les Comes, ni que sigui per contrastar 
amb  la decepció pujoliana. S’hi va dir entre altres 
moltes coses: treballem per 
un país nou. La independèn-
cia de Catalunya és la gran 
oportunitat; la independèn-
cia no és un fi que es con-
sumeix en l’assoliment; ben 
al contrari, l’hem d’entendre 
com la gran oportunitat per 
crear una societat més jus-
ta (Forcadell), on tothom es 
pugui integrar, vingui d’on 
vingui (Llach). I encara, en 
Santiago Vidal ens va oferir 
primícies de la Constitució 
que un grup de juristes es-
tan redactant per posar-la a 
disposició de la ciutadania. 
Doncs, bé, entre els punts 
del text, un desig del nostre 
jutge és que no hi hagi afo-
rats. Radicalitat contra tota 
mena de frau, per a una so-
cietat  sense privilegis ...
Arribats aquí, caic en una 
de les preguntes més re-
currents d’aquests dies: la 
declaració de Jordi Pujol 
podria fer trontollar el procés? És una pregunta 
que es fan sobretot els qui voldrien respondre de 
manera afirmativa, els unionistes, els qui tenen 
por de la Catalunya sobirana, els qui no ens volen 
reconèixer la nostra entitat nacional.
Per entrar a tractar el succés d’en Jordi Pujol, per-
meteu-me una reflexió i excuseu que, per fer-la, 
hi incorpori un episodi particular. En un acte de fa 

tres anys, que cloïa Àngel Colom -ara segurament 
desconsolat amb el procedir del seu mentor-, l’ex-
secretari general d’ERC cantava les excel·lències 
del President Pujol, a qui identificava com el nord 
i la bona direcció del nostre país després d’anys 
erràtics, els dels tripartits. Em va semblar exagerat  
i injust el protagonisme que li atorgava. Alesho-
res, Pujol encara no havia fet públic el pas cap 
a l’independentisme tot i que ja s’hi decantava o, 

si voleu, no havia superat del tot el pujolisme. En 
l’últim torn de paraules d’aquell acte vaig interve-
nir per recordar que Jordi Pujol era un referent per 
a molta gent -i històricament ho serà, ben segur-, 
però que durant molts anys havia estat un llast per 
al creixement de l’independentisme, un home amb 
el fre de mà posat que va tallar les ales (no penso 
amb Àngel Colom) a tanta gent del seu partit, a 

FRANCESC RICART

Iglú versus Pujol
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tanta gent que se l’escoltava sense condicions.
Jo reconec haver considerat Jordi Pujol un valor 
de la catalanitat, així, a l’engròs; algú molt impor-
tant per entendre una visió autoreprimida  de Ca-
talunya.  Ho reconec. Però també he tingut clar 
aquest paper de tap del sobiranisme que ha jugat i 
que ha retingut tanta gent que li era fidel. La seva 
conversió, la de Pujol, per cert, tampoc no ha es-
tat gaire alliçonadora si pensem que ell arribava 

a l’independentisme perquè ja 
no li quedaven  arguments per 
no ser-ne. Ho recordeu? En fi, 
Àngel Colom es va irritar amb 
la meva intervenció que devia 
considerar herètica i, ara, a 
mi em sap greu perquè Pujol 
s’ha despenjat i pot provocar 
dubtes en els seus incondici-
onals...
Com pot afectar el cas Pujol al 
procés? Senyors d’El Mundo, 
El País, La Razón, La Van-
guardia i etc., la resposta és a 
l’iglú del  pavelló d’hoquei de 
Les Comes, a l’acte del dia 25 
de juliol, davant un miler de 
persones. Demaneu els par-
laments que hi van fer Lluís 
Llach, Santiago Vidal i Carme 
Forcadell i entendreu el signi-
ficat del procés -amb i sense 
Jordi Pujol-, el potencial im-
mens de l’esperança de tanta 
gent guiada per la constància 
que defensava Llach,  la feina 
ben feta anunciada pel jutge 

Vidal i la capacitat de la força i de la convicció 
d’aquest país enaltits per Carme Forcadell. 
Ens sap greu unionistes en general, però malgrat 
tots els malgrats -inclòs el que heu afegit vós, Pre-
sident Pujol- el procés no té aturador, ni taps, ni 
frens que afectin la velocitat inexorable d’aquest 
poble que té un objectiu innegociable: esdevenir 
un Estat d’Europa.

Hi ha força confusió, interessada o no, en el ter-
mes que s’acostumen a utilitzar quan ens comu-
niquem, fins al punt que, tot sovint, assistim a 
una clara perversió del llenguatge. Quan davant 
d’una situació de manifesta precarietat laboral els 
nostres governants parlen d’una “clara recupera-
ció econòmica” i d’una “creació neta de llocs de 
treball”, s’està pervertint el llenguatge. Així, de la 
substitució de cinc contractes laborals “normals” 
(quaranta hores setmanals i un salari digne) per 
set contractes “precaris” (quinze hores setmanals 
per un salari de misèria) en diuen creació neta de 
dos llocs de treball; s’ha passat de cinc a set tre-
balladors ocupats. Però la realitat és que també 
s’ha passat de 200 a 105 hores setmanals con-
tractades i, mentre els cinc treballadors anaven 
fent la viu-viu, els set treballadors precaris amb 
prou feines podran arribar a final de mes. Diguin 

MIQUEL SAUMELL

La perversió del llenguatge
el que diguin les estadístiques, no només no s’ha 
creat ocupació sinó que se n’ha destruït gairebé 
la meitat.
Quan a la biografia oficial d’un polític en comptes 
de dir que és advocat s’utilitza el terme “estudis de 
dret” també s’està pervertint el llenguatge: és una 
forma amable de dir que aquella persona no pot 
acreditar el títol universitari. Més. Dir-ne baixada 
d’impostos del que per a una gran majoria, a efec-
tes pràctics, no deixa de ser un augment encobert 
de la fiscalitat és una clara perversió del llenguat-
ge, com també ho és dir-ne pujada de pensions 
del que només és una pèrdua continuada del po-
der adquisitiu del pensionista. Però el governant, 
sabent que ens està mentint, ens ho va repetint 
amb cara de satisfacció i sense posar-se vermell. 
Dir-ne cortesia del que és una evident descorte-
sia constitueix una altra perversió del llenguatge. 

S’anuncia el començament d’un acte per a una 
hora determinada i de seguida surten amb allò tan 
molest de “si us sembla bé ens esperarem els cinc 
minuts de cortesia a veure si arriba més gent”, 
com si aquesta cortesia malentesa hagués d’estar 
per sobre de la clara descortesia cap als que han 
arribat a l’hora. I quan els ho fas veure alguns en-
cara et miren malament. És el món al revés. Però 
deixant de banda la perversió del llenguatge sem-
pre he pensat que la puntualitat no és una qües-
tió de cortesia sinó d’exigència ètica. De vegades 
m’he arribat a sentir estrany per arribar a l’hora 
que toca, però si volem tenir un país endreçat, 
seriós, respectat i modern, això de la puntualitat 
hauria de tenir molta més importància de la que, 
en general, se li dóna. 
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El tema de la setmana

IGUALADA / LA VEU

És temps de vacances i tenim 
ganes de fer quelcom diferent 
a la rutina de cada dia. Potser 
però ens vindria de gust fer 
una vacances una mica es-
pecials i poc “típiques” i ales-
hores és quan busquem alter-
natives per als nostres dies de 
desconnexió.

El Camí de Sant Jaume
Una de les propostes és fer un 
tram del Camí de Sant Jaume, 
en aquest cas el Camí que 
passa per Catalunya.
No hem d’entendre el Camí 
de Sant Jaume com una úni-
ca ruta prefixada, sinó que 
les vies són múltiples malgrat 
que la destinació és sempre la 
mateixa; per això des de les 
associacions i des dels ens 
oficials es defensa l’existència 
d’una pluralitat de Camins de 
Sant Jaume.
Sabem que a partir del segle 
XIII començà a haver-hi un 
cert moviment pelegrí a Ca-
talunya, però desconeixem 
les rutes que seguien aquests 
caminants, ja que hi havia di-
verses alternatives i no s’han 
conservat itineraris ni relats de 
pelegrins que les descriguin. 
Així les coses, no es pot par-
lar, en sentit estricte i com ja 
hem dit, d’un itinerari únic del 
pelegrinatge català com sí que 

ho era el Camí Francès que 
penetra a la Península Ibèrica 
per Roncesvalles. En qualse-
vol cas, hi ha algunes vies que 
els experts consideren com 
les més habituals pels pele-
grins que travessaven terres 
catalanes:
- 1. Narbona, Perpinyà, la Jon-
quera, Girona, Sant Cugat del 
Vallès, Montserrat, Cervera i 
Lleida; seguint en el seu pri-
mer tram, bona part de la Via 
Augusta.
- 2. Narbona, Perpinyà, Cam-
prodon, i d’allà a Ripoll, Vic, 
Sant Cugat del Vallès i Mont-
serrat, Cervera i Lleida.
- 3. Narbona, Perpinyà, Cam-
prodon i cap a Besalú i Girona 
on s’enllaça amb la ruta 1.
- 4. Narbona, Foix, la Seu 
d’Urgell i Lleida seguint el curs 
del Segre.
- 5. Narbona, Saint Gaudens, 
Vielha, Osca, Jaca.
Per fer el Camí de Sant Jaume 
són molt importants una sèrie 
de consells:
- La Credencial
És el “carnet d’identitat” del 
pelegrí, sense ella no podràs 
obtenir mai la Compostel•la. 
Molt important: no la perdis!! 
L’has d’anar segellant en els 
municipis per on es passa i 
servirà per acreditar el pas i 
poder accedir a albergs i es-
glésies del Camí. 

A Catalunya es pot obtenir als 
bisbats, a les associacions 
d’amics del Camí i en algunes 
parròquies.
- Senyalització
Tot el Camí està perfectament 
senyalitzat però cal estar atent 
a la senyalització de possibles 
variants que ens podrien fer 
desviar del traçat previst.
- Equipament
Al Camí es troba de tot el que 
el pelegrí pot necessitar així 
que a la motxilla cal portar 
el just i imprescindible. Poca 
roba, poc menjar, poca far-
maciola,... i diners per poder 
comprar el que falti.
- Primers auxilis
És molt possible i probable 
que surtin butllofes i cal por-
tar els estris necessaris per 
poder-les curar correctament. 
Algun antiinflamatori i unes 
nocions de fisioteràpia també 
poden anar molt bé després 
d’una jornada de caminar.

El Camí dels Bons Homes
El Camí dels Bons Homes 
és un itinerari turístic trans-
pirinenc de aproximadament 
200km que va des del Santu-
ari de Queralt (Berga- Cata-
lunya) al Castell de Montse-
gur (Arièja- França). Aquest 
itinerari rememora l’exili dels 
càtars occitans, anomenats 
altrament Bons Homes i Bo-
nes Dones, que promovien el 
cristianisme pur i senzill, basat 
en l’espiritualitat i en contra de 
l’autoritària, corrupta i ostento-
sa Església catòlica del S.XIII.
Actualment convertit en Sen-
der de Gran Recorregut (GR-
107), el Camí dels Bons Ho-
mes es pot recórrer a peu, a 

cavall i en la majoria de trams 
en BTT.
També es poden descobrir en 
cotxe els pobles on van viure 
els Bons Homes recorrent les 
comarques del Berguedà, la 
Cerdanya, l’Alt Urgell, el Sol-
sonès i l’Arieja.
De manera individual o orga-
nitzada podeu descobrir uns 
paisatges encisadors escol-
tant la remor de l’historia, dis-
posant d’un ventall de serveis 
com oficina de informació es-
pecífica, allotjaments, guies 
de muntanya, transport de 
equipatge, agències de viat-
ges i taxis. 
El camí dels Bons Homes té 
una distància d’uns 200 quilò-
metres i consta de quatre eta-
pes en terres catalanes i 4-5 
etaptes en terres franceses 
amb un desnivell acumulat de 
5.530 Km. Està senyalitzat ab 
marques blanques i verme-
lles de GR107 i senyalitzaci-
ons verticals a les cruïlles. Es 
traca d’un camí de dificultat 
mitjana-alta si el feu a peu i de 
dificultat Molt Alta si el feu en 
BTT.

Viatjar amb interrail
Interrail és un passi amb el 
qual pots recórrer tot Europa 
amb tren. Té diferents moda-
litats i és vàlid per a totes les 
edats, encara que amb preus 
diferents en funció de l’edat 
que tinguis i el nombre de paï-
sos que vulguis visitar.
Cal complir una sèrie de requi-
sits per poder usar el interrail, 
el més important ser resident 
en algun país dels que partici-
pen en l’oferta.
Però interrail és molt més 

Anem de vacances

que tot això. És una filoso-
fia de viatjar, una universitat 
dels viatges el graduat et pot 
acompanyar sempre per gau-
dir dels teus desplaçaments 
d’una altra manera. Durant 
una pila d’anys desenes de 
milers d’europeus de totes les 
nacionalitats han conegut el 
vell continent i han fet amics 
per tot arreu d’Europa, d’una 
manera divertida, esprement 
al màxim els seus recursos, 
i gaudint d’alguna cosa més 
que unes vacances.
Interrail és un bitllet de tren, i 
es compra a qualsevol estació 
de trens de llarg recorregut.
Amb el bitllet es pot aga-
far sense pagar res gairebé 
tots els trens que es vulguin, 
menys els del teu país d’ori-
gen. 
No porta cap recorregut prefi-
xat: El recorregut el fas tu en 
triar els trens que agafes.
El bitllet és vàlid durant un pe-
ríode de temps, per uns deter-
minats països, en funció del 
tipus de bitllet que triïs.
Els països als quals pots vi-
atjar amb interrail són els se-
güents: Alemanya, Àustria, 
Bèlgica, Bòsnia i Herzegovi-
na, Bulgària, Croàcia, Dina-
marca, Eslovàquia, Eslovènia, 
Espanya, Finlàndia, Macedò-
nia, França, Holanda, Grècia, 
Hongria, Irlanda, Itàlia, Lu-
xemburg, Montenegro, Noru-
ega, Polònia, Portugal, Repú-
blica Txeca, Romania, Sèrbia, 
Suècia, Suïssa, Turquia, Reg-
ne Unit.
És hora de carregar-se la mot-
xilla a l’esquena, unes bones 
sabates per caminar i moltes 
ganes de conèixer món.
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aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2014



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

8 d’agost de 2014



Igualada

10
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
8 d’agost de 2014

IGUALADA / JOSEP ELIAS

Al Museu de la Pell, fins el 
31 d’agost pot visitar-se l’ex-
posició de banderes, penons 
i altres símbols igualadins. 
“Símbols que ens identifiquen; 
banderes que ens acompa-
nyen en la història que forgem 
cada dia.”
L’Institut Municipal de Cultura 
ha reunit una munió de senye-
res de gremis, corals, esbarts, 
que formen un exponent de la 
vida associativa i del teixit cor-
poratiu de la nostra ciutat.
Tenim alguns testimonis que 
han servit per configurar els 
historials d’exemplars expo-
sats.

BANDERES
Tenim l’informe d’Elisabet Cer-
dà i Durà, del Centre de Do-
cumentació i Museu Tèxtil de 
Terrassa, sobre la bandera de 
l’Antic Gremi de Traginers, que 
a l’abril del 2011, fou sotmesa 
a un procés de conservació 
i de restauració en l’esmen-
tat Centre. En ell s’hi descriu 
tot el procés i recomanacions 
de conservació. Segons el lli-
bre del Gremi 1822-1997, la 
primera bandera gremial fou 
pagada pel traginer Fernando 
del Cairot, estrenada el 1822, 
A l’any 1894 es pagà a Ricard 
Marsans 170 pessetes, supo-
sadament, per una bandera 
nova, per suplir l’anterior, per 
desgast. L’estudi tècnic realit-
zat per Sílvia Saladrigas, creu 
que en aquell 1894 no es feu 
una nova bandera sinó que, 
només, van substituir-se les 
parts del teixit malmeses i que 
es conservà el màxim de l’ori-
ginal. Aquesta bandera, res-

taurada, es conserva, ara, a la 
Casa de la Vila.
La del Sant Crist, reproduïda, 
fou beneïda, el 14 de juny de 
1943, per l’Abat coadjutor de 
Montserrat, segons explica 
Mn. Ignasi M. Colomer (Vida..., 
n. 75, març 1952). Fou una se-
gona reproducció de la bande-
ra desapareguda el 1936. Va 
confeccionar-se a instàncies 
dels excombatents, amb molt 
bona voluntat, però precipi-
tadament. Les seves mides 
no coincideixen amb les de 
la senyera original (en algun 
element la diferència és de 54 
cms.). Aquesta reproducció 
la posseeix el municipi i està 
guardada en el propi Museu. 
Recordem que l’original fou 
confeccionada en 1798. Parti-
cipà en la Batalla del Bruc, el 
1808. Des del 1892 té honors 

de Capità General. El 1907 se 
li atorgaren les insígnies, que 
li foren imposades, a Iguala-
da, per la infanta M. Teresa de 
Borbó, en el juny de 1908.

BANDERONS
Tenim el recordatori de la 
benedicció del banderí de 
l’Agrupació Folklòrica Iguala-
dina OAR, que va tenir lloc el 
4 de juliol de 1954 -enguany 
ha fet 60 anys- a la capella 
de la Mare de Déu de Gràcia 
(no en la de la Guia, com in-
voluntàriament consta en la 
mostra), on s’hi celebrà una 
Missa, que predicà Mn. Josep 
Còdol, pvre., Consiliari d’A.C.  
El banderó fou apadrinat per 
Bartomeu Mas Mas i Paquita 
Riba Olivé. Aquest recorda-
tori forma part de l’edició de 
75 exemplars, numerats, amb 

El Museu de la Pell acull, fins el 31 d’agost una interessant 
exposició sobre banderes i estendards locals

l’Esbart de Dansaires d’Igua-
lada, sortit de la impremta 
Miranda, redactat en castellà. 
La festa se celebrà el 27 de 
març de 1955. A dos quarts de 
nou del matí, al santuari de la 
Mare de Déu de la Pietat, va 
celebrar-se una Missa resada, 
amb cants pel Cor Parroquial 
de Santa Maria, i fou beneït 
pel P. Rector, escolapi, Josep 
Barburés. Fou apadrinat pels 
components de l’Esbart, Joan 
Mas Fontanellas i Francisca 
Riba Martí. Seguí un esmor-
zar de germanor, a la Coope-
rativa “La Victorià”. Al migdia, 
al Centro Nacional va tenir lloc 
un festival de danses a cura 
de l’Esbart i la cobla Triomfal. 
Les entrades podien encarre-
gar-se al telèfon 229, de la Co-
operativa. El preu de l’esmor-
zar era de 15 pessetes. En el 
programa hi consta que l’enti-
tat ja portava 30 anys dansant 
“ballets”.
Notem, i no deixa de ser curi-
ós, que els padrins i padrines 
d’ambdós banderons porta-
ven, respectivament, els ma-
teixos primers cognoms de 
Mas i Riba.

boixos de la llibreria pontifícia, 
Vda, Pla, de Barcelona i del 
Museu d’Igualada. Fou imprès 
als tallers Bellapuig-Ysard, 
d’Igualada, en aquell Any Ma-
rià. El logotip de l’esbart fou 
dibuixat per Jordi Llucià Martí.
També tenim el programa de 
la benedicció del banderó de 

Les banderes de l’Antic Gremi de Traginers

ROSICH MOTORS, S.L. 

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

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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Hi ha fets reprovables. Però 
no tots són de la mateixa 
importància. Fa anys un 
jove va deixar casa seva per 
anar a cercar feina a Suïs-
sa. Va treballar de cambrer, 
fent jornades de dotze ho-
res, set dies a la setmana. 
Menjava poc i tenia una ha-
bitació molt miserable. Tot 
el que guanyava ho guarda-
va en un banc que hi havia 
vora de la feina. I va arribar 
a fer-se un bon coixí. Quan 
anys més tard va tornar de 
nou a la seva llar va deixar 
el compte allà, pensant que 
estaven molt més segurs. 
Les inversions que li feien 
eren més professionals i els 
impostos que pagava més 
moderats. Havia après molt 
d’aquell país. 
Ací també volia pagar tot el 
que li pertocava. Però això 
no era com a Suïssa. Els im-
postos no tenien cap sentit 
i li volien fer pagar pel seu 
patrimoni. Aquell que li ha-
via costat tant de guanyar 
i que havia aconseguit a 
base de privar-se de tan-
tes coses. Li deien que no 
era suficient haver pagat els 
impostos pels guanys. I va 
decidir no declarar el que 
tenia en els bancs helvètics. 
Així es va convertir així en 
“evasor fiscal”. Però esta-
va moralment tranquil. Es 
defensava de la voracitat 
espoliadora d’unes ‘autori-
tats’ arbitràries que malba-
rataven tot el que tocaven. 
D’unes castes governants 
que només miraven pel seu 
interès i de la forma per en-
riquir-se amb els diners dels 
impostos, malgrat dir que ho 
feien en nom del poble. 
No era l’únic que es prote-
gia dels senyors que tenien 
“el dret a cuixa”.  Qui podia, 
no declarava els seus in-
gressos. O només en decla-
rava una part. O es busca-
va fer poca feina i que fos 
ben pagada, a poder ser per 
l’Administració. El nombre 
de funcionaris no parava de 
créixer i els polítics es feien 
d’or malgrat declarar uns 
sous minsos. Qui entrava en 
política ja no ho deixava. I si 
el forçaven a fer-ho rebia un 
càrrec ben remunerat per-
què callés el que sabia. Els 
que parlaven d’ètica -o es 
feien dir inteŀlectuals- eren 
els que intentaven mai dei-
xaven la mamella de l’estat. 
Així aquell estraperlo del 
que tant havia sentit par-
lar de petit, només havia 
canviat de forma. Ara era 
diferent. Però es seguia 

PERE PRAT

necessitant ‘untant’ a dreta 
i esquerra per poder anar 
fent, sense que ningú els 
destorbés, per aconseguir 
una concessió, l’adjudicació 
d’alguna obra o la requalifi-
cació d’algun terreny. Eren 
tan grans els beneficis que 
s’obtenien pels ‘tractes de 
favor’ que prou es podia pa-
gar una petita comissió. El 
poder es convertia així en 
una repartidora de legali-
tats, que s’havien d’obtenir 
pagant, com aquelles but-
lles del passat.  
Al nostre cambrer li van 
dir que podria regularitzar 
la seva situació fiscal. Els 
bancs suïssos li explicaren 
que no sent resident en el 
país, comportava que el seu 
tractament fiscal seria dife-
rent. Aquell secret bancari 
del qual sempre havien fet 
gala, ara deixaria d’existir 
per la coŀlaboració fiscal en-
tre estats. Era el preu que 
els suïssos havien de pagar 
si volien continuar en el ne-
goci. I si volia continuar amb 
la seva privadesa, hauria 
d’anar a països exòtics i llu-
nyans. I va decidir-se per la 
‘normalització’. De moment 
el que havien estat uns es-
talvis tranquils, per si un dia 
els necessitava, es converti-
ren en un font de pagament 
permanent. I aleshores va 
recordar com havia passat 
la seva joventut. En els es-
forços fets. I de com esta-
ven de tranquils aquells que 
s’ho havien rebentat tot. Els 
mateixos que ara li recrimi-
naven el seu ‘comportament 
insolidari’.  Perquè ell s’ha-
via guanyat aquells diners 
treballant honradament. 
Mentre molts dels que ara el 
criticaven els havien gaudit 
de forma il·lícita, encara que 
aparentment honorable. 
Hom voldria saber si tots 
els diners que hi ha ‘a fora’ 
són de tràfic d’armes, de 
drogues, de prostitució, 
d’ensarronar accionistes o 
esquilar a la gent de bona 
fe. Segurament que aquells 
‘propietaris’ no tindrien cap 
inconvenient en pagar im-
postos (blanquejant fortu-
nes fosques) si no els pre-
guntessin com les havien 
fet. Però ell, que se’ls ha-
via guanyat honradament, 
no entenia gens que ara el 
volguessin comparar amb 
polítics, banquers, i perso-
nes tan il·lustres. Hi ha qui 
només hi veu variants de 
la mateixa falta. Però altres 
no.

Evasors
IGUALADA / LA VEU

Durant els mesos d’estiu, els 
infants, joves i caps de l’Agru-
pament Jaume Caresmar/Mª 
Antònia Salvà van de campa-
ments d’estiu. Aquesta activi-
tat forma part del projecte edu-
catiu fet durant el curs escolta 
i és el moment on els nens i 
nenes conviuen més dies tre-
ballant en equip, fent activitats 
en plena natura, construcci-
ons, jocs, tallers i reflexions. 
I és que tant els infants, com 
els joves i caps han participat 
conjuntament en les fases de 
preparació de l’activitat al llarg 
del curs.

Castors i Llúdrigues 
Seguint amb la missió de tro-
bar els contes perduts, els 
més petits del cau (els Wami 
i els Churún Merú) han estat a 
Gòsol (Berguedà), del 28 juliol 
al 3 d’agost. Allà els espera-
ven moltes noves experiènci-
es, i és que per alguns eren 
els seus primers campaments 
tan llargs!

Llops i Daines 
Dins de la branca de Llops, 
els Llops i Daines Seonee 
van marxar el dissabte 26 de 
juliol, direcció a Llagostera 
(Gironès) es van estar fins al 
3 d’agost. Moltes aventures 
i una ruta per la costa Brava 
van acompanyar als infants 
durant aquests dies de cam-
paments.
Els Llops i daines Wahya han 
estat seleccionats per dur a 
terme una gran missió, per 
això van marxar cap a Estaron 
(Pallars Sobirà) del 27 de juli-
ol al 5 d’agost. Els Wahya han 
realitzat una ruta pel voltant 
d’Esterri d’Àneu tot descobrint 
nous indrets.

Ràngers i Noies guia
Pel que fa als Ràngers i Noies 
guia, els Besiberris, són molt 
atrevits i van marxar amb l’ob-
jectiu de fer el cim del Puigmal. 
Després de fer una ruta per la 
Vall de Núria, van acabar els 
seus campaments a Ribes de 
Freser.
Els Ràngers i Noies guia En-
cantats han anat també cap al 
Pallars Sobirà, a Unarre. Van 
construir unes cabanes ben 
autèntiques i van fer una ruta 
d’alta muntanya cap a l’Estany 
de la Gola.

Pioners i Caravel·les 
A la branca de Pioners i 
Caravel·les els nois i noies 
preparen projectes més grans. 
És el cas dels Tanganyika, 
que han estat treballant de va-
lent durant el curs per poder 
anar de campaments a Suècia 

del 29 de juliol al 12 d’agost. 
Els nois i noies realitzaran uns 
campaments per terres sue-
ques i participaran en una Tro-
bada d’Escoltes d’arreu d’Eu-
ropa (anomenada Jamboree). 
Els Maracaibo, també han 
treballat fort, i aniran de cam-
paments a Menorca del 26 
de juliol al 9 d’agost. El grup 
realitzarà una ruta per l’Illa de 
Menorca, tot descobrint els ra-
cons màgics i amagats de l’illa 
menorquina.

Trucs 
Els nois i noies de 18 i 19 anys 
han realitzat campaments en 
diferents destinacions. Els 
Trucs Lilium van encetar els 
campaments del CAU, mar-
xant del 30 de juny al 12 de 
juliol a Polònia, tot realitzant 

una gran aventura: fent una 
ruta amb kaiac. Els Trucs Ca-
racorum marxaran més tard, 
del 10 al 20 d’agost, direcció 
a la Costa Brava. I els Trucs 
de 2n any han participat en 
un projecte internacional a 
Bòsnia, del 13 al 26 de juliol, 
on han realitzat un intercanvi 
entre 30 trucaires catalans i 30 
trucaires bosnians. 

Riu, fogonets, rutes, excur-
sions, activitats, promeses, 
tallers, jocs sota les estrelles, 
vetllades, somriures, experi-
ències...uns Campaments ’14. 
Ens veiem al setembre!
Podeu consultar més informa-
ció i fotografies a la nostra pà-
gina web: www.cauigualada.
cat

Els nois i noies del Cau marxen de 
campaments
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La companyia de circ Vol’e 
temps, formada per l’igualadí 
Albert Moncunill Ferrer, Alex 
Riquelme (Múrcia) i Sara Ortiz 
(França), es va endur el Pri-
mer Premi de Joves Artistes 
al 14è Festival Internazionale 
Sul Filo del Circo, a Torí, Ità-
lia, el passat 31 de juliol, amb 
el seu espectacle “Mundos de 
Papel”. La companyia, actual-
ment de gira per Europa, ha 
desfilat per festivals de circ de 
Lituania, Itàlia, i França. 
Vol’e temps va néixer l’any 
2011, quan els tres artistes es 
van conèixer a l’Escola de Circ 
i Teatre de Granada (CAU), i 
l’any 2013 van començar la 
seva gira europea a la carpa 
de Tot Circ de Copons. Aquell 

any ja van ser guardonats 
amb dos primers premis amb 
el seu espectacle “Del otro 
lado, un al Festival Lunathica, 

La companyia de circ Vol’e temps, amb 
l’igualadí Albert Moncunill, guardonada a Itàlia

a Nole, també a Itàlia i un altre 
al Concurs d’artistes de Carrer 
d’Aranda del Duero, a Espa-
nya.

IGUALADA / LA VEU

Des de les assemblees ter-
ritorials de  l’ANC de l’Anoia, 
es vol recordar a les entitats 
que encara no s’han adherit 
al Pacte Comarcal pel Dret a 
Decidir que encara s’hi poden 
adherir. Amb les adhesions 
presentades el  proppassat 30 
de juny, en l’històric acte al Te-
atre de l’Ateneu Igualadí, i les 
noves adhesions fins a l’Onze 

de Setembre es farà el lliu-
rament solemne del Pacte al 
Parlament de Catalunya.
Recordeu que podeu enviar 
l’adhesió a l’adreça: iguala-
da@assemblea.cat i que  po-
deu trobar el document de 
l’adhesió a: http://www.igdxin-
dependencia.cat/2014/07/31/
pacte-comarcal-pel-dret-a-
decidir/

Les entitats encara es poden 
adherir al Pacte comarcal pel 
Dret a Decidir

IGUALADA / LA VEU

El cap de setmana del 25, 26, 
27 passat es van celebrar les 
festes del barri de St. Jaume 
Sesoliveres amb la celebració 
de diversos actes que es van 
desenvolupar amb tot l’am-
bient festiu que la diada i les 
nits d’estiu inviten. Cal desta-
car l’assistència de diversos 
membres del Consistori.

La  Junta de Sant Jaume de 
Sesoliveres vol donar les grà-
cies a tots els veïns i amics per 
acompanyar-nos i, en especi-
al, agrair a tots els voluntaris, 
empreses col·laboradores i 
artistes, que van fer possible 
que els actes lluïssin i que 
els assistents poguessin fruir 
d’unes agradables vetllades.

Reeixida Festa Major a Sant 
Jaume Sesoliveres

Petit incendi en una de les 
màquines de neteja viària

IGUALADA / LA VEU

La setmana passada va tenir 
lloc un petit accident d’una de 
les màquines de neteja de la 
ciutat.
Mentre estava netejant la vo-
rera del mig del passeig Ver-
daguer la màquina va patir 
un petit incendi sense con-
seqüències que els mateixos 

treballadors van aconseguir 
apagar amb els extintors. L’in-
cendi es va produir en el dipò-
sit de càrrega de recollida de 
residus possiblement degut a 
algun element encès que va 
recollir amb la resta de càrre-
ga i que va provocar que les 
fulles, papers i d’altres escom-
braries s’encenguessin.

IGUALADA / LA VEU

El passat divendres 18 de 
juliol va finalitzar la quar-
ta edició de l’activitat d’estiu 
“ACTIVA’T” organitzada per 
Anima’ns Grup i Consell Es-
portiu de l’Anoia.
En total 42 joves hi van parti-
cipar al llarg de les dues set-
manes que va durar la present 
edició, que va significar una 
participació rècord respecte 
les altres tres edicions. Com 
cada any, l’Activa’t ha permès 
que els mateixos joves pro-
posessin algunes de les acti-
vitats, la qual cosa ha satisfet 
plenament a la gran majoria 
dels joves.
Activa’t vol transmetre vivènci-
es, que sigui un aprenentatge 
significatiu, que el jove que 
vingui no es quedi indiferent, 
que s’emporti una gran expe-
riència. Per això, un cop a la 
setmana hem convidat a per-
sones que ens han explicat 
la seva trajectòria en l’esport. 
Aquest any ens han visitat Al-
bert Àvalos, àrbitre professi-
onal 4t àrbitre de 1a divisió; i 

Oscar Moreno, atleta invident 
que participa en Campionat 
Europeu assolint grans resul-
tats. Des d’aquestes ratlles els 
volem agrair la seva disposició 
i l’impacte positiu que van tenir 
les seves paraules.
En paraules de dos dels orga-
nitzadors, Pol Cantero i Maure 
Vidal: “Activa’t ha estat incre-
ïble, ells han anat veient que 
una de les coses més fona-
mentals per tirar els teus pro-
jectes endavant és la manera 
com ho afrontes, l’actitud és 

vital”, tot concloent “esperem 
que ells s’hagin endut una 
gran experiència, però segu-
rament no serà menys que la 
que ens emportem nosaltres”.
Finalment, volem agrair molt 
sincerament a INFINIT, MOI-
XIGANGUERS d’Igualada, 
FAP, Residència Pare Vila-
seca, Centre de dia Hospital 
Sant Jordi i al Patronat Muni-
cipal d’Esports d’Igualada pel 
seu suport i implicació en el 
nostre projecte. 

“ACTIVA’T 4.0 gran edició. Continuarà...”

IGUALADA / LA VEU

L’Institut Català de la Salut 
(ICS) a la Catalunya Central 
i l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCat) con-
voquen la tercera edició del 
concurs de relats curts amb 
l’objectiu de promoure la sa-
lut i el benestar. Enguany, el 
tema del concurs és “Valors i 
salut” i està obert a tot tipus de 
textos que no superin les 500 

paraules, que siguin inèdits i, 
per tant, no hagin obtingut cap 
premi ni reconeixement en al-
tres certàmens o concursos 
literaris, ni hagin estat pre-
sentats en anteriors edicions 
d’aquest concurs.
Els textos poden ser en català 
o en castellà i s’han d’enviar a 
l’adreça de correu electrònic 
comunicació.cc.ics@gencat.
cat a partir del dia 15 de se-

tembre i abans del dia 1 de no-
vembre de 2014. El jurat, que 
estarà compost per professio-
nals de l’ICS i de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, 
concedirà tres premis i publi-
carà de manera destacada el 
relat guanyador al blog www.
ics.gencat.cat/blog/catcentral. 
Les bases detallades del con-
curs poden consultar-se en 
aquest mateix blog.

Convocat el concurs de relats breus sobre 
salut de l’ICS a la Catalunya Central
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L’auge de la creació de ‘webseries’ arriba
a la comarca amb una producció igualadina 

Cada cop són més els espectadors que miren sèries a través de la web. 

Logotip de la nova webserie creada pels anoiencs Alex Rubio i Sergi Calvés.

IGUALADA / MARIA SAYAVERA

Des de l’inici del segle XXI 
i amb la proliferació de les 
noves tecnologies a l’abast 
de tothom, ha nascut un nou 
gènere de producció audio-
visual, anomenat ‘webserie’, 
un terme americà que en-
cara no existeix en català, i 
que serveix per designar una 
sèrie d’episodis lliurats per 
Internet, lligats en part al nou 
mitjà emergent, la WebTV. 
Aquest augment de la pro-
ducció de ‘webseries’ en els 
darrers anys, es deu, en part, 
de la disponibilitat creixent de 
banda ampla i la tecnologia de 
“streaming” de vídeo millora-
da. D’aquesta manera, molts 
productors independents 
han pogut crear sèries de 
baix pressupost distribuïdes 
a través d’Internet; tot i que, 
recentment, algunes produc-
tores de televisió, veient l’èxit 
d’algunes sèries creades per 
a la web, han decidit comprar-
ne els drets per a emetre-les a 
través del seus canals. 

Un concepte que no és nou
Però el concepte en sí de 
‘webserie’ no és totalment 
nou. Si bé en aquests darrers 
cinc anys, l’augment en la pro-
ducció d’aquest tipus de ficció 
ha estat imparable, l’any 1995, 
Scott Zakarin creava la prime-
ra ‘webserie’ finançada amb 
publicitat, The Spot. Homicide: 
Second Shift. Aquesta produc-
ció americana es va començar 
a emetre el 1997, però final-
ment es va canceŀlar a causa 
de les restriccions financeres i 
les limitacions tecnològiques. 
Uns anys després, entre el 
2004 i el 2006, unes quantes 
‘webseries’ independents co-
mençaven a agafar ressò en-
tre el sector. Entre aquestes 
s’hi pot destacar Red VS Blue, 
creada per Rooster Teeth, i 
distribuïda de forma indepen-
dent fent servir els canals de 
YouTube i Revver. La sèrie va 
aconseguir audiències milio-
nàries, rebent al voltant d’uns 
cent milions de visites durant 
la seva primera emissió. En 
els anys següents, les ‘web-
series’ han anat aconseguint 
notorietat, i una mostra és el 

gran nombre de sèries que 
han passat de la web a la 
televisió, amb títols com, Lo-
nelygirl15, Prom Queen, The 
Guild o The Legend of Neil. 
Fins i tot, l’any 2009, les sèri-
es de televisió per web estre-
naven la seva primera gala de 
premis, els “Streamys”.     

L’auge a l’Estat espanyol
Pel que fa a la producció 
d’aquest tipus de ficció a l’Es-
tat espanyol, l’any 2004 es va 
emetre la primera ‘webserie’, 
Católico Electrónico, i fins al 
moment, podem trobar més de 
cent produccions diferents a la 
xarxa. La majoria d’aquestes 
produccions s’inspiren en la 
narrativa de tipus televisiu, de 
fet, moltes vegades tenen els 
mateixos arguments. Algunes, 
amb una qualitat més o menys 
bona que d’altres, poden arri-
bar a aconseguir més de mil 
visites, però els espectadors 
encara no hi troben cap valor 
afegit respecte a les producci-
ons per televisió, pel que falta 
innovació en el sector. 
D’altra banda, i seguint l’auge 
del sector, el passat mes de 
juny es va celebrar la primera 

edició del Festival Espanyol 
de Webseries (FEW), posicio-
nant-se com un esdeveniment 
necessari a l’Estat a l’hora de 
crear un llenguatge específic 
en la producció d’aquest ti-
pus de ficció. Així, el festival 
ha servit, més enllà de donar 
a conèixer nous talents, per a 
reflexionar sobre la difusió, el 
drets i la producció de ficció 
per a Internet. 
En el cas català, la ficció en 
llengua catalana era encara 
embrionària durant el 2012, 
quan només existien, pràctica-
ment, tres exemples de sèries 
per a la xarxa, Cubicles, Big-
Banc i Catacrac. La producció 
de Cubicles va ser pionera, 
doncs, en aquest gènere; cre-
ada pel guionista Jair Domín-
guez, consistia en sis episo-
dis, amb la intenció de crear 
una producció de format breu, 
i tal i com afirmava el creador, 
“sense buscar convertir la xar-
xa com a trampolí per a altres 
plataformes”. 

Les webseries arriben a la 
comarca 
En aquest context de creació 
constant i bon moment per a la 
producció de ficció a través de 
la xarxa, dos joves anoiencs 
s’han embarcat en un projec-
te en aquesta línia. Fa cinc 
mesos, l’anoienc Àlex Rubio 
va decidir endegar un projec-
te propi a través de la creació 
d’una ‘webserie’. L’Àlex tenia 
experiència en el món de la 
interpretació, com a actor en 
diferents produccions, i així, 

amb la posterior incorporació 
d’un altre jove de la comarca, 
també actor, en Sergi Calvés, 
es van erigir com a directors 
i protagonistes de Lazos in-
visibles, la seva primera ex-
periència com a directors. Al 
projecte també s’hi va afegir 
l’actor Unai Avilés que és qui 
porta la codirecció, la produc-
ció, la direcció d’actors i la pro-
moció de la webserie.  
Tal i com ens comenten els 
seus creadors, “el projecte 
en qüestió és una ‘webse-
rie’ en castellà que consta de 
vuit capítols, d’una duració 
aproximada de deu minuts. 
Aquesta ‘webserie’ es po-
drà seguir al canal de youtu-
be PoramoralarteOficial o a 
la pàgina oficial de facebo-
ok Lazos Invisibles - web se-
rie”. Així, el fil argumental de 
la sèrie, que actualment es 
troba en fase de preproduc-
ció, es mou al voltant d’una 
família òrfena que té una gran 
quantitat de problemes, al-
guns dels més importants 
arran de la involucració d’un 
dels seus components en el 
món de les drogues. 
L’elenc d’actors està com-
post per les actrius Rebe-
ca Díaz i Anna Angrill, els 
actors Àlex Rubio,  Sergi Cal-
vés, Carles Miñón, un profes-
sor de la comarca, i finalment 
l’actor Victor Mateos. També 
destaca l’aparició a Lazos In-

visibles, de professionals més 
reconeguts en el món del ci-
nema i la televisió, com pot 
ser l’aparició dels actors Oc-
tavi Pujades, Roger Pera o 
José García. 
Tot i que el projecte es troba en-
cara en fase de preproducció, 
els joves igualadins expliquen 
que “la gravació no se centra-
litza en cap lloc en concret, 
la sèrie passarà en ubicacions 
de Vilanova del Camí i Igua-
lada, i en d’altres poblacions 
com Corbera de Llobregat, Vi-
lanova i la Geltrú, Santa Colo-
ma de Queralt... a més d’altres 
pobles de la comarca”. 
Pel que fa al finançament, 
l’Àlex i en Sergi comenten 
que recau sobre la pàgina 
de ‘crowdfunding’, Indiego-
go, “que és una pàgina on 
la gent pot fer aportacions 
lliurement i ajudar al projec-
te amb tota la informació que 
allà s’hi dóna. Així, aprofitem 
per animar-vos a donar-hi un 
cop d’ull, ja que les aportaci-
ons de finançament es poden 
dur a terme fins al 27 d’aquest 
mes d’agost”, afirmaven.
Així, amb aquest projecte en-
cara a les beceroles, però amb 
les idees molt clares, l’auge 
de la producció de sèries per 
a Internet arriba a la comarca, 
a l’espera de quin ressò obté 
i permetent l’aparició de nous 
talents de creació audiovisual, 
com aquests dos joves.

Les sèries per a web 
han assolit tanta 
popularitat que al-
gunes productores 
televisives han decidit 
comprar-ne els drets 
per a emetre-les per 
antena. 

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
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Per comandes: Tel. 93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com · C/del Retir 40, Igualada

Amb la col·laboració de:

- Cocció d'aliments
- Multicuina elèctrica
- Característiques:
             - 1500 W
             - Superfície ceràmica antiadherent
             - Diàmetre: 36 cm
             - 7 cm de profunditat
             - Selector de temperatura
             - Tapa de cristall amb sortida de vapor

CASSEROLA ELÈCTRICA

BATEDORA PICADORA

- Batedora-Picadora. 850 W
-  3 Discos per a talls especials en bucle. 
Pica gel
- Fulles exclusives d'alt rendiment i 
doble efecte
- Turbo Rotation System: perfecta 
circulació d'aliments
- Selector electrònic de 20 velocitats
- Canya en acer inoxidable sense juntes, 
fàcil neteja
- Accessoris: Gerra picadora i batedora 
emulsionador.

Emporta’t amb La Veu aquests 
fantàstics electrodomèstics!
Emporta’t amb La Veu aquests 
fantàstics electrodomèstics!
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L’ajuntament de Montbui signa un conveni en 
màteria viària amb el Servei Català de Trànsit

D’esquerra a dreta, Teo Romero, Joan Josep Isern i José Andrés González. 

STA MARGARIDA MONTUBI / LA VEU

El passat dimecres va te-
nir lloc a la Sala de Juntes 
de l’ajuntament montbuienc, 
l’acte de signatura d’un con-
veni entre el Servei Català de 
Trànsit i el mateix Ajuntament, 
segons el qual s’assegura la 
col·laboració de l’organisme 
català envers les campanyes 
d’educació viària que organit-
za la Policia Local de Mont-
bui amb els alumnes de les 
escoles del municipi. L’acte 
de signatura va anar a càrrec 
del director del Servei Català 
de Trànsit, Joan Josep Isern, 
l’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero i el sergent en cap de la 
Policia Local de Montbui, José 
Andrés González.

L’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero es va mostrar molt sa-
tisfet per l’acord, que “certifica 
a la pràctica la molt bona col·

laboració existent fins el mo-
ment amb el Servei Català de 
Trànsit, que sempre ha donat 
suport a aquestes campanyes 

en l’àmbit de l’educació viària”.
El conveni garanteix la cessió 
del material didàctic d’educa-
ció del que disposa l’organis-
me català i que podrà ser uti-
litzat en les diferents sessions 
d’educació viària amb els in-
fants de les escoles de Mont-
bui, tant a nivell teòric com 
pràctic. L’objectiu de tot plegat 
és assegurar que els alumnes 
de les escoles de Montbui rea-
litzin activitats i programes en 
l’àmbit de la mobilitat segura. 
El conveni, que començarà a 
estar en vigència des del curs 
2014·2015, s’anirà renovant 
anualment sempre que així ho 
decideixin ambdues parts.
Cal recordar que la Policia 
Local de Montbui realitza anu-
alment durant els mesos de 
març, abril i maig de cada curs 
escolar, el Curs d’Educació 
Viària. Aquest curs s’impar-
teix a prop de 300 alumnes de 
les tres escoles de Montbui: 
Montbou, Antoni Gaudí i Gar-
cia Lorca. El curs inclou una 
sèrie de classes teoricopràc-
tiques per tal de donar a co-
nèixer, practicar i conscienciar 
els infants de la seva posició 
davant els factors de trànsit de 
l’entorn.
Als alumnes de primer de Pri-

mària se’ls introdueixen con-
ceptes d’educació viària, con-
ceptes de mobilitat segura, i 
aspectes com la percepció del 
risc. Als alumnes de tercer de 
Primària se’ls dona a conèixer 
els senyals de trànsit,  fomen-
tant pràctiques correctes i evi-
tant conductes inadequades 
(no creuar el carrer per llocs 
inoportuns, conductes no ade-
quades en bicicleta, monopa-
tins o similars..., etc.). Cal des-
tacar que els infants de tercer 
curs també fan jocs interactius 
per poder valorar els riscos i 
fer uns usos adequats de les 
vies públiques.
De la seva banda, els alumnes 
de cinquè són els principals 
beneficiats per aquest con-
veni, ja que poden realitzar 
diferents pràctiques ·a par-
tir del material que cedeix el 
Servei Català de Trànsit-. Als 
alumnes de cinquè curs se’ls 
amplia el coneixement dels 
principals senyals de circula-
ció, se’ls informa sobre els ris-
cos associats a la bicicleta, el 
comportament a tenir en una 
via interurbana, i la resolució 
de dilemes. Tanmateix els 
alumnes de cinquè fan pràcti-
ques de circulació en un petit 
circuit habilitat. 

Un incendi crema part de 
la planta de residus dels Hostalets

Els bombers remullant les restes. Foto: Bombers de Piera.

HOSTALETS PIEROLA/ LA VEU

El passat diumenge, 3 
d’agost, vuit dotacions ter-
restres dels Bombers de 
la Generalitat van treballar 

en l’extinció d’un 
incendi a la plan-
ta de residus dels 
Hostalets de Pie-
rola, l’Ecoparc4.  
Durant l’incendi 
es varen cremar 
diverses piles 
d’escombraries, 
sense causar cap 
ferit i només ori·       

    ginant danys ma-
terials en algunes parts de 
l’estructura de l’abocador. 
D’aquesta manera, als vol-
tants de les vuit del vespre, 
els Bombers van donar per 
extingit l’incendi, retirant 

així totes les seves do-
tacions. Durant l’extinció 
de l’incendi, van treballar 
al lloc dels fets vàries do-
tacions dels Bombers de 
Piera i també hi va col·
laborar la Policia Local 
dels Hostalets de Pierola.
Cal recordar que l’Eco-
parc4 es va posar en 
funcionament l’any 2010, 
amb capacitat de gestio-
nar les tones dels residus 
de fracció orgànica i de 
rebuig de l’àrea metro-
politana de Barcelona, el 
Baix Llobregat i l’Anoia 
Sud. 

EMPRESA NECESSITA
 

·Persona per al Departament 
d'Importació / Exportació

 
 

·Domini d'anglès, es valoraran 
coneixements de francès. 

 
·Condicions econòmiques 

en funció de la vàlua del candidat. 
 

Envia Currículum a:
 juresa1@gmail.com 

 
Tel 607867101 - 687781526

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
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Conca d’Òdena

La PAH Anoia mostra el seu 
malestar amb l’ajuntament d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

Des de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca de l’Anoia 
van fer arribar aquesta setma-
na un comunicat per a posar 
de manifest el seu malestar 
envers l’ajuntament d’Òdena, 
després que se’ls negués l’ús 
de la sala on l’associació feia 
les assemblees un cop per 
setmana, propietat de l’ens 
públic. 
A continuació reproduïm el co-
municat íntegre: 
PAH Anoia denuncia el trac-
te de l’ajuntament d’Òdena 
en relació amb l’ús del Cen-
tre Cívic del Pla d’Òdena
“La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca de l’Anoia vol fer 
públic que, el passat 11 de ju-
liol, l’Ajuntament d’Òdena ens 
va notificar que a partir de se-
tembre haurem de deixar de 
fer les nostres assemblees al 
Centre Cívic del Pla d’Òdena, 
tal i com portem fent des del 
maig de 2013. Aquest fet se’ns 
va comunicar a través d’una 
concisa carta. Malgrat que 
tant l’alcalde, Pep Solé, com 
la regidora de Serveis Socials 
disposen del nostre contacte, 
ningú es va preocupar de tru-
car-nos per explicar els motius 
d’aquesta decisió, ni per mirar 
de buscar alternatives. 
Arran d’aquesta notificació, 
la setmana passada vam de-
manar una reunió urgent amb 
l’alcalde i la regidora. No se’ns 
va oferir cap argument, sim-

plement que ja havien pres la 
decisió de substituir la nostra 
activitat per una altra. Ens 
consta que no hi ha hagut cap 
demanda de cap altra entitat 
pels divendres a la tarda. Es 
tracta únicament, doncs, d’un 
problema de voluntat. La re-
unió va acabar bruscament 
quan l’alcalde, amb males for-
mes, ens va fer fora del des-
patx. Mai no ens ha passat 
res semblant, amb cap ajunta-
ment de la comarca 
Hi ha un problema de fons: 
amb aquesta decisió, l’actu-
al equip de govern demostra 
donar molt poc valor a la feina 
feta per PAH Anoia. No valo-
ra, per exemple, que d’entre 
les més de 100 persones que 
ens reunim setmanalment al 
centre cívic, hi ha ciutadans 
d’Òdena que han aconseguit 
solucionar el seu problema 
hipotecari (o estan lluitant per 
fer-ho) a través de la lluita de 
la PAH. 
Per altra banda, les mostres 
de la poca voluntat de col-
laboració amb la PAH han 
estat una constant durant el 
poc més d’un any que por-
tem a Òdena. Des del prin-
cipi se’ns va negar la cesió 
d’un espai adequat pels nens, 
per mantenir-los entretinguts 
i allunyats de les situacions 
d’angoixa que a vegades es 
viuen en una assemblea (tot 
i que sabem que hi havia sa-
les lliures que haguessin estat 

adequades). Hem trobat molt 
poca predisposició a aprovar 
les mocions promogudes per 
la PAH, i més d’una vegada 
se’ns ha avisat amb només un 
dia d’antelació que havíem de 
canviar el lloc de l’assemblea, 
amb la dificultat de mobilitzar 
un centenar de persones que 
això implica. 
Per finalitzar, volem manifes-
tar que estem molt orgulloses 
de la feina feta durant aquests 
mesos. D’haver creat entre 
totes un espai de confiança i 
sentiment de comunitat. No 
se’ns acut un ús millor d’un es-
pai públic que servir per a que 
la ciutadania s’autoorganitzi, 
generi consciència social i llui-
ti per garantir els seus drets. 
Una ciutadania implicada, que 
vol participar activament en 
la vida democràtica dels nos-
tres municipis és incòmoda 
per a qui entèn la democràcia 
de forma classista i limitada a 
qui l’ha controlada sempre. És 
molt probable que aquesta si-
gui la raó última de la situació 
en què ens trobem. 
Que ningú dubti que, sigui on 
sigui, seguirem lluitant des de 
la nostra modesta mesura pel 
dret a un habitatge digne. Si-
gui on sigui, seguirem demos-
trant que SÍ QUE ES POT!!!” 

Òdena, a 4 d’agost de 2014 

Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca de l’Anoia

Teo Romero i la presidenta de l’Associació, en la formalització del conveni. 

El nucli antic de Montbui i 
el consistori signen un acord
STA MARGARIDA MONTBUI / LA VEU

El passat dijous al migdia va 
tenir lloc a la Sala de Juntes 
de l’ajuntament de Montbui 
l’acte de signatura del conveni 
de col·laboració entre l’ajunta-
ment montbuienc i la Comissió 
de Festes del Nucli Antic per 
tal de formalitzar econòmi-
cament la col·laboració mu-
nicipal en l’organització de la 
Festa Major del nucli històric 
celebrada recentment. 
L’acte de signatura va anar a 
càrrec de l’alcalde Teo Rome-
ro i de la presidenta de l’AAVV 
La Margarida Floren Stöss-
lein, en representació de les 
diferents entitats que confor-
men Comissió de Festes del 

Nucli Antic. Cal dir que l l’AA-
VV La Margarida és l’entitat 
que aglutina l’organització de 
les activitats de la Festa Major, 
la qual és possible gràcies al 
treball de conjunt de les dife-
rents entitats del Nucli Antic.
Gràcies a aquest conveni, 
l’ajuntament ha formalitzat 
l’aportació econòmica per a la 
Festa Major que tot just es va 
celebrar fa deu dies. L’acord 
també inclou que la institució 
municipal subministri els equi-
paments materials i d’infraes-
tructura necessaris per poder 
tirar endavant la festa del Nu-
cli Antic, que va ser organit-
zada així per la Comissió de 
Festes d’aquest nucli.

Un mort i un ferit greu 
en un accident de parapent

STA MARGARIDA MONTBUI / LA VEU

És sense cap mena de dubte 
un dels fenòmens de l’estiu. 
Dissabte passat, més de 500 
persones van participar en un 
sopar popular organitzat pel 
grup de Facebook “Tu no ets 
de Montbui si no...”. L’èxit de 
convocatòria d’aquesta troba-
da canalitzada a través de la 
xarxa social va ser majúscul, 
i tot l’espai de la pèrgola de 
MontMercat es va omplir de 
persones i famílies que, per fi 
es trobaven cara a cara des-
prés de gairebé dos mesos 

d’anar compartint vivències i 
records a la xarxa.
La trobada va ser un èxit en 
tots els sentits, tant per la 
gran tasca dels organitzadors 
–els quatre administradors del 
grup, Raul Luque, Schummi 
Juárez, Ruth Gómez Ibáñez i 
Cristina Morente-, així com la 
col·laboració de Sergio Velas-
co, que va preparar un emotiu 
video que va fer les delícies 
dels assistents. El sopar va 
permetre el retorn de diferents 
montbuiencs que actualment 
resideixen en altres municipis 

i va comptar amb la presència 
de diferents personalitats de 
Montbui.
No es descarta que es pugui 
repetir aquest sopar en edici-
ons posteriors ni tampoc que 
es pugui arribar a instituciona-
litzar una trobada així. El grup 
“Tu no ets de Montbui si no...” 
ha aconseguit més de 1.800 
seguidors a la xarxa i es no-
dreix de les aportacions dels 
usuaris que pengen comenta-
ris, informacions i dades histò-
riques i fotografies vinculades 
nucli urbà montbuienc. 

El grup de Facebook “Tu no ets de Montbui
si no...” aplega 500 persones en un sopar CASTELLFOLLIT DEL BOIX / LA VEU

Els Bombers de la Generalitat 
van treballar diumenge  pas-
sat en l’accident d’un parapent 
a Castellfollit del Boix (Bages), 
on un home va perdre la vida 
i un altre va resultar ferit greu.
Alertats prop de les nou del 
vespre, els Bombers de la Ge-
neralitat s’hi van desplaçar en 
helicòpter amb membres dels 
Grups d’Actuacions Especials 
(GRAE) i personal del Grup 
d’Emergències Mèdiques 
(GEM). El parapent biplaça 
havia caigut per causes que 
estan investigant els Mossos 
d’Esquadra en una zona entre 

dues carreteres a Castellfollit 
del Boix, al llindar amb la co-
marca de l’Anoia.
Els Bombers van haver de 
recuperar d’un lloc de difícil 
accés la víctima mortal, Ale-
jandro MC., de 34 anys. El 
ferit greu era el monitor de 
l’aparell, Álvaro PR., que esta-
va en un lloc més accessible. 
Ell va ser evacuat a l’hospital 
de Bellvitge de Barcelona amb 
fractures en cames i braços.
També van participar en l’actu-
ació dues patrulles de Mossos 
d’Esquadra i dues unitats del 
Servei d’Emergències mèdi-
ques (SEM).

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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Conca d’Òdena

Un dels tallers en què els joves van participar durant aquest estiu. 

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Abans de les vacances d’es·
tiu, la regidoria de Joventut 
de l’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt, a través del Cau 
Jove, va organitzar una sèrie 
de propostes, durant el mes 
de juliol, per als nois i noies. 
Els tallers de cuina i el campi·
onat de futbol són dues de les 
activitats que van tenir més 
bona acollida per part del jo·
vent poblatà.
Els tallers de cuina es van fer 
els dimarts 8, 15 i 22 de juli·
ol i van ser molt participats. 
Al de còctels i granissats els 
assistents van poder tastar di·
ferents tipus d’aquestes begu·
des, com el Freskot, un combi·
nat de suc de taronja i gelat de 
vainilla. Al d’amanides fredes 
els joves van elaborar amani·
des amb diferents ingredients, 
com enciam, arròs, ou dur o 
tonyina i la que va tenir més 
èxit va ser la de pasta. I al de 
gelats van fer gelats de dife·
rents gustos, com llet meren·
gada, torró, vainilla o llimona i 
després els van provar. 
Al campionat de futbol, que 
es va disputar els dijous 10, 
17 i 24 de juliol a la pista de 
l’escola Maria Borés, hi van 
jugar cinc equips, tres dels 
quals eren de la Pobla de Cla·
ramunt, un altre de Vilanova 
del Camí i un altre de Vallbona 
d’Anoia. Els guanyadors del 
torneig van ser els poblatans 
The VLC’s, un equip format 
per Oriol Godó, Oriol Castells, 
Pol Gombau, Marc Gombau, 
Xavi Cerdan i Òscar Pérez, 
que va ser el màxim goleja·
dor. També es va reconèixer el 
futbolista més regular, que va 
ser Sergio Sandoval, i el millor 
porter, que va ser Eric Martí·
nez, ambdós de l’equip Anoia 
de Vilanova del Camí.
El lliurament de premis, el dar·

rer dia del campionat, va anar 
a càrrec del regidor d’Infància 
i Joventut, Josep Aloy; del re·
gidor d’Esports, Juan Carlos 
Pérez; de la tècnica de Jo·
ventut, Cristina Sànchez, i de 
la dinamitzadora Juvenil, Bea 
Guillén. El torneig va comptar 
amb la col·laboració de Sara 
Avellan, que va fer de coor·
dinadora, i de Víctor Blanca, 
Albert Zajara i Unai González, 
que van fer d’àrbitres. 
A més d’aquestes propostes, 
els dies que es volgués al Cau 
Jove, es podia aprendre a fer 
polseres i trenes de fil. I els di·
mecres 9, 16 i 23 de juliol al 

Teatre Jardí es va fer una ac·
tivitat, amb el títol “Mou el teu 
body”, en què les noies que hi 
participar van ballar diferents 
ritmes, com Zumba, Batuka o 
Bollywood. 
Com a comiat de les activitats 
i per donar la benvinguda a 
les vacances, el divendres 25 
de juliol a les instal·lacions del 
Cau, una dotzena de joves es 
van divertir en una festa me·
xicana. Van tastar menjar me·
xicà, com fajitas i nachos, van 
ballar ranxeres i van participar 
en diversos jocs. El Cau Jove 
ha tancat per vacances i tor·
narà el dijous 4 de setembre.

El jovent de la Pobla gaudeix de les 
propostes estiuenques del Cau Jove

El Casalet de Vilanova prepara 
les activitats per al setembre
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Durant els primers dies de se·
tembre l’entitat Endinsa’t or·
ganitza un Casalet al Centre 
Obert “El Cireret” de Vilanova 
del Camí. La proposta es porta 
a terme des dels inicis de l’en·
titat ara gairebé 10 anys; però 
aquest cop el centre d’interès 
és “Estem de Festa Major” on 
treballaran les diferents festes 
i tradicions. Un dels objectius 

generals del projecte es pro·
moure un espai de lleure i di·
namisme pels més menuts. El 
projecte es durà a terme de l’1 
al 10 de setembre de dilluns a 
divendres, matí i tarda, a l’Es·
pai de Joc i Centre Obert “El 
Cireret”. Al matí podran gaudir 
de l’espai de ludoteca, i es re·
alitzarà un taller o la sortida. A 
la tarda es dedicarà l’espai per 
a altres manualitats.

L’alcaldessa i una representant del Mercat van signar un conveni de col·laboració. 

Vilanova del Camí treballarà 
per tenir un mercat atractiu
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Associació de Comerciants 
del Mercat Municipal de Sant 
Hilari va signar el passat di·
marts la segona part del con·
veni anual amb l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí amb 
la voluntat de continuar col·
laborant plegats en la dina·
mització d’aquest equipament 
municipal. 
Bàsicament es tracta de donar 
suport a les campanyes de 
promoció i animació comer·
cial que l’associació ve orga·
nitzant, des de fa anys. L’Al·
caldessa, Vanesa González, 
assegura que aquesta signa·
tura “és el reflex de la voluntat 
del govern per continuar apos·
tant per la dinamització del 
mercat i per continuar donant 
suport als seus comerciants”.
L’Ajuntament, a través de 
l’àrea de Promoció Econòmi·
ca, està treballant en un Pla 
de Dinamització del Mercat 
que esperen tenir enllestit al 
setembre. 
El regidor de Promoció Eco·
nòmica Jordi Barón, vol pre·
sentar-lo a l’associació de co·
merciants del Mercat de Sant 
Hilari i consensuar les accions 

a emprendre i que contem·
plaran, per exemple, la pintu·
ra de l’espai i un canvi en la 
il·luminació. Barón també va 
explicar la possibilitat de fer 
canvis en la distribució interna 
de les parades del Mercat per 
consolidar el circuit comercial i 
combinar-lo amb un nou circuit 
cultural. L’objectiu, diu Barón, 
“és tenir un mercat viu, actiu i 
atractiu per a la població”.
L’alcaldessa espera que totes 
aquestes accions i les millores 
que es faran al Mercat “servei·
xin d’incentiu per a la instal-
lació de noves parades”.
D’altra banda, i després de les 
vacances d’estiu, els comer·
ciants del Mercat de Sant Hi·
lari, tornaran a l’activitat amb 
l’organització de la Sardinada 
de Festa Major, que enguany 
presenta novetats importants. 
Per primera vegada, els co·
merciants premiaran la fide·
litat dels clients i tots aquells 
que presentin la targeta del 
Mercat seran obsequiats amb 
2 tiquets gratuïts que podran 
recollir divendres 29 d’agost, 
a la tarda, o dilluns 1 de se·
tembre, al matí, a la parada de 
Peixos Aurora o Carnisseria 
J.Molina. Serà imprescindible 
presentar la targeta fidelitat.
Les persones que encara no 
tinguin la targeta client del 
Mercat hauran de pagar dos 
euros per tiquet. El Mercat 
en posarà a la venda més de 
1.500 que es podran comprar 
durant la primera setmana de 
setembre a qualsevol parada 
del Mercat.

Important empresa 
de comunicació 

de l’Anoia
 

Necessita incorporar immediatament 
 COMERCIAL

Interessats enviar el CV a :
comercial628@gmail.com 

Ref. Comercial

Requisits:
·Autònom
·Cotxe propi

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

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69
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Anoia Sud  

El III Torneig Obert d’Escacs 
d’Hostalets tanca amb èxit
HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Com ja és tradició en els dar-
rers anys, els escacs han tor-
nat a fer parada un diumenge 
de juliol al poble dels Hosta-
lets de Pierola. Així, el passat 
20 de juliol, la placeta del Dr. 
Conde va acollir un torneig 
que cada cop va quallant més 
en el panorama escaquístic 
estival. 
Després d’una lleu caiguda 
en el nombre de participants 
en la segona edició, aquesta 
tercera va experimentar una 
revifada que va sorprendre als 
organitzadors i, de ben segur, 
als participants que repetien 
experiència. De 30 i 28 par-
ticipants respectivament que 
s’havien assolit precedent-
ment, es va passar als 37. Una 
pujada acompanyada d’una 
exorbitant pujada de nivell del 
torneig: D’aquests 37 partici-
pants, que al final van ser 34 
per absències d’última hora, 
els 10 primers participants 
no baixaven dels 2.100 punts 
d’ELO i els 12 primers dels 
2.000. Així mateix, vam poder 
gaudir de la participació en el 
torneig de dos mestres FIDE, 
Enrique Colón i Francisco Ja-
vier García, del club SC Colón 
de Sabadell i del Barberà CE 
respectivament, i d’un mestre 
català, en Daniel Moreno, del 
Sant Boi. El club amfitrió, el 
CE Casal Català Els Hostalets 
de Pierola, va aportar un gruix 
important de 6 jugadors al tor-

neig, essent el nostre cap de 
files, en Miguel Ángel Balles-
ter, el quart de cap de sèrie. 
La matinal va començar enca-
potada i apuntava pluja, però 
a mesura que avançaven les 
rondes el sol va sortir i el sus-
pens es va traslladà dels nú-
vols als taulers. Després d’un 
bon dinar fet a càrrec dels Ca-
feters del Casal Català, adient 
per reprendre el torneig amb 
energia i ànims restablerts, 
vàrem poder gaudir d’uns dis-
putats i emocionants enfronta-
ments que feren la delectació 
de tots els participants i els es-
pectadors, conteses claus per 
dilucidar quins serien els pri-
mers classificats i per decidir 
qui s’emportaria tots els altres 
premis. 
Finalment, el torneig el va 
guanyar Enrique Colón amb 8 
punts de 9 rondes, seguit en 
segona posició pel nostre ju-
gador local Francesc Millaret, 
que va signar uns admirables 
7 punts, deixant el pavelló 
hostaletenc ben alt. Com a 
tercer classificat de la general 
va quedar ben a prop el barbe-
renc Francisco Javier García, 
amb 6,5 punts. El bon ambi-
ent va regnar en tot el torneig, 
acabant amb el guanyador del 
torneig repartint l’equivalent 
del seu pes en cervesa entre 
tots els participants, premi ex-
tra que va rebre. El quadre de 
premis s’adjunta amb la clas-
sificació. 

Iniciativa recorre al Parlament 
per tal d’aturar la Pedrera del Bruc

Zona de les Roques Blanques al Bruc. 

EL BRUC / LA VEU

El grup d’ICV-EUiA vol que 
la Generalitat de Catalunya 
suspengui dos projectes que, 
a parer també de la platafor-
ma veïnal Salvem el Bruc 
(SEB), amenacen la salut pú-
blica, ambiental i paisatgística 
d’aquest municipi. Es tracta 
de l’execució d’una pedrera i 
una planta d’asfalt a la zona 
de Roques Blanques, gràci-
es a la modificació a mida del 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). Per tal 
d’aturar-ho, Iniciativa ha entrat 
una proposta de resolució a la 
Mesa del Parlament.
A la proposta, ICV-EUiA afir-
ma que la Generalitat ha 
autoritzat o està en tràmit 
d’autoritzar definitivament la 
instal·lació d’una pedrera i 
d’una planta d’asfalt al Bruc, 
alhora que s’està tramitant la 
modificació del POUM per em-
parar ambdues activitats i fa-
cilitar-ne l’ampliació futura a la 
zona coneguda com Roques 
Blanques.
El grup ecosocialista troba 
“incomprensible com es pot 
haver autoritzat una Pedrera 
com la que es denuncia amb 
una superfície d’explotació 
d’unes 31 hectàrees, situa-
da a tocar del PEIN Roques 
Blanques, zona 2EPA i Xarxa 
Natura 2000, i en els entorns 
del Parc Natural de les Mun-
tanyes de Montserrat, que tin-
drà un fort impacte ambiental 
i paisatgístic sobre l’entorn 
protegit”.

Pel que fa a la planta d’as-
falt, ICV-EUiA explica que 
“es vol situar dins de la zona 
d’extracció, amb la previsió 
d’instal·lació de grans dipòsits 
d’emmagatzematge d’asfalt, 
de gasoil, generadors, xeme-
neia etc., el que no farà més 
que agreujar l’impacte medi-
ambiental i paisatgístic que 
afectarà als nuclis de població 
més propers com La Guàrdia, 
Montserrat Park, Can Martí de 
Piera i les masies de la zona, 
pel que s’han de considerar 
incompatibles amb la salut pú-
blica dels veïns dels entorns, 
així com són una greu ame-
naça per als valors naturals i 
paisatgístics dels entorns del 
macís de Montserrat i dels 
espais naturals protegits més 
propers”. 
A més, aclareix ICV-EUiA, “la 
instal·lació d’una planta in-
dustrial de producció d’asfalt 
en una zona rural i forestal 
d’especial protecció, contra-
diu els usos previstos en el 
Pla Territorial General de la 
Catalunya central”. El grup 
continua que la implantació i 
posterior explotació d’aques-
tes instal·lacions comportarà 

també alteracions importants 
en els entorns i al conjunt dels 
ecosistemes afectats com a 
conseqüència no sols de les 
activitats extractives i indus-
trials en sòl rústic i forestal, 
sinó també, per la construcció 
d’accessos viaris adaptats per 
a camions i vehicles de gran 
tonatge; alteració de al conca 
de la riera de Pierola i possible 
contaminació dels aqüífers.
La resolució que ha presentat 
al Parlament doncs, proposa, 
en primer lloc, instar a la Ge-
neralitat a revisar i suspendre 
la implantació i execució del 
projecte de la pedrera previs-
ta, en tant es procedeix a re-
avaluar els impactes socials, 
de salut pública, ambientals 
i paisatgístics i en especial 
l’afectació directa o indirecta 
als espais naturals protegits 
del seu entorn immediat. En 
segon lloc, ICV-EUiA demana 
paralitzar la tramitació de l’au-
torització pel projecte d’instal·-
lació d’una planta d’asfaltat 
i de formigó en els terrenys 
annexes a l’explotació de la 
cantera, per ser usos prohibits 
en aquesta zona concreta del 
municipi.

Carme celebra la festa de fi de 
curs dels cursets de natació

Patina a la fresca tots 
els dijous d’estiu a la 
plaça Catalunya de 
Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Des del passat dijous, 24 de 
juliol, i durant tot aquest mes 
d’agost, el Capellades Hoquei 
Club ha organitzat unes tro-
bades a la plaça Catalunya 
del municipi, per a què tothom 
qui vulgui vagi a patinar a la 
fresca en companyia d’amics 
i companys. Sigui quina sigui 
l’edat, tots els dijous a partir 
de 2/4 de deu, es pot patinar. 

CARME / LA VEU

Diumenge 27 de juliol, se ce-
lebrà la festa de fi de curs dels 
cursets de natació de Carme. 
Per tercer any consecutiu els 
ha gestionat Gerard Gual, 
acompanyat de quatre moni-
tors de natació. Els resultats 
han estat molt bons ja que han 
participat uns 45 nens i nenes; 
així, durant 20 dies de curs 
han anat evolucionant en els 
seus aprenentatges i el diu-

menge passat pogueren fer 
les seves demostracions de 
domini de l’aigua davant dels 
seus familiars, amics i cone-
guts. L’entrega de diplomes i 
medalles va anar a càrrec de 
l’alcalde Jordi Sellarès i dels 
regidors Josep M. Poch i Joan 
Hernan. En l’acabar l’acte, els 
nens varen berenar al recinte 
gràcies a la col·laboració del 
Bar de la piscina i pogueren 
gaudir d’animació infantil.

Tots els alumnes i els monitors que varen participar als cursets d’enguany.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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El PSC Piera convoca als 
veïns a una reunió de treball
PIERA / LA VEU

El passat dissabte, 26 de juli-
ol, es va celebrar la segona re-
unió del PSC Piera, oberta als 
militants, simpatitzants, amics 
i coneguts del partit, amb el 
motiu de donar a conèixer el 
seu projecte  i ampliar l’agru-
pació a totes aquelles perso-
nes interessades a participar 
en la millora i funcionament 
del municipi.
El PSC de Piera va optar per 
obrir el partit per tal de debatre 
tots aquells temes i aspectes 
que preocupen i que estan di-
rectament relacionats amb el 
funcionament diari de la vila, 
les seves entitats, associaci-
ons, les problemàtiques veï-
nals, i de manera especial, la 
transparència  l’ajuntament.
En la discussió sobre els te-
mes que més preocupen en el 
municipi, hi ha molts àmbits en 
els quals hi va haver acord en-
tre una gran majoria dels vila-
tans. La reunió va tenir un cai-
re de contacte entre militants i 
simpatitzants, a fi de fer, entre 
tots, un full de ruta en quant a 
iniciatives, intervencions, fun-

cionament de la vila i el seu 
ajuntament. Arribant acords 
d’organitzar grups de treball 
així com la recopilacions d’in-
formació de cara a la següent 
trobada que tindrà lloc el pro-
per 6 de setembre.
Les conclusions varen ser 
senzilles; va sorgir el compro-
mís d’insistir i reforçar l’àmbit 
de comunicació entre nosal-
tres i la ciutadania, la de fer 
propostes creïbles, fruit del 
debat i del consens entre tots, 
el compromís de dur a terme 
allò proposat en el sentit més 
ampli possible. Tot això sen-
se descuidar que ha de ser el 
grup el qui decideixi el camí a 
seguir i, per tant, en cada mo-
ment ja aniran decidint, entre 
tots, aquells aspectes més 
concrets que s’hauran de ma-
terialitzar amb bones idees i 
propostes de futur.
Finalment, cal dir que tothom 
que vulgui participar d’una 
forma o altra, pot dirigir-se a 
qualsevol del grup o bé assis-
tir directament en properes re-
unions de treball que s’aniran 
fent. 

Orpí acull una xerrada sobre 
consells de seguretat rural
ORPÍ / LA VEU

El passat dissabte, 26 de juli-
ol, a l’Església de Santa Càn-
dia, el Grup Participatiu d’Orpí 
va organitzar una xerrada in-
formativa sobre sobre consells 
de seguretat al món rural, a 
càrrec de l’Àrea Bàsica Polici-
al de l’Anoia Mossos d’Esqua-
dra. Des de l´organització es 
va valorar molt positivament 
l’afluència d’assistents a l’acte 
i les intervencions que es van 
realitzar per tal de resoldre els 
dubtes referents a la seguretat 
a les masies.

Tanmateix es va aprofitar l’ac-
te per a fer la presentació en 
públic de les feines que s’inici-
aran per tal d’elaborar el Mapa 
de Patrimoni d’Orpí.
El Grup Participatiu d’Orpí va 
sorgir  com a resultat del pro-
cés participatiu que es va re-
alitzar al municipi. Actualment 
consta de dues vies d’actua-
ció, una destinada a les masi-
es i l’altra al desenvolupament 
municipal. Des del grup es vol 
fer una crida a tots aquells or-
pinencs i orpinenques a parti-
cipar-hi. 

Les excavacions es podran visitar lliurement durant aquest mes d’agost. 

CAPELLADES / LA VEU

Des de dilluns 4 i fins al 24 
d’agost s’està duent a terme, 
a l’Abric Romaní de Capella-
des, una nova campanya d’ex-
cavació arqueològica, sota 
la direcció del doctor Eudald 
Carbonell. Els treballs d’exca-
vació arqueològica es podran 
visitar de manera lliure fins al 
23 d’agost, excepte demà dia 
9 i el proper 17 d’agost. L’Abric 
Romaní obrirà les seves por-
tes cada dia des de les onze 
del matí i fins a la una del mig-
dia i de cinc a set del vespre.
Tal i com es destaca a la pà-
gina web neancapellades.cat, 

“les datacions efectuades per 
mitjà del mètode de l’urani-tori 
situen aquest registre estra-
tigràfic entre 40.000 i 79.000 
anys abans del present. Dins 
aquesta seqüència fins al 
moment s’han constatat 27 
nivells arqueològics, catorze 
dels quals han estat excavats 
al llarg de les diferents fases 
d’excavació. Aquests nivells 
d’ocupació antròpica crono-
culturalment pertanyen al pa-
leolític mitjà –Homo neandert-
halensis–, excepte el primer 
nivell que presenta un registre 
del paleolític superior–Homo 
sapiens”, afirma.

Comencen de nou les 
excavacions arqueològiques

Continuen els Concerts a la 
fresca organitzats per l’Alzinar 
MASQUEFA / LA VEU

Com cada any, l’Alzinar de 
Masquefa organitza el cicle de 
concerts “Agost a la Fresca”, 
una proposta cultural oberta a 
tothom amb l’objectiu de com-
batre la calor de l’estiu amb 
bona música i bon ambient.
Aquest any s’han programat 
cinc concerts amb els que es 
podrà gaudir de diferents es-
tils musicals. Rock, funky, folk 

i blues seran els estils que 
dominaran les nits d’agost 
a Masquefa. El primer dels 
quals va tenir lloc el passat 
divendres, i avui, serà el torn 
de Javier “Tostao”. La guitar-
ra més potent de Masquefa i 
la comarca ofereix un concert 
acustic on retrà homenatge als 
millors guitarristes del rock. El 
concert serà a la plaça de l’Es-
tació a 2/4 d’onze del vespre.

Masquefa compta 
amb un nou Casal 
Popular gestionat per 
la societat civil
MASQUEFA / LA VEU

La setmana passada, es van 
obrir les portes del nou Casal 
Popular de Masquefa, amb la 
intenció de tenir, segons els 
qui el gestionen, “un espai de 
difusió de les lluites socials, 
un espai de socialització a ni-
vell polític i el lloc de trobada 
ideal per a totes aquelles que 
somiem amb una societat més 
justa i humana”. 
Des dels organitzadors, espe-
ren que aquest espai serveixi 
per organitzar-se “en la lluita 
i que d’aquí hi puguin néixer 
tota mena de col·lectius soci-
als disposats a lluitar al carrer 
front les injustícies de les clas-
ses polítiques que ens han 
portat a la misèria social, polí-
tica i laboral”, afirmaven. 
El Casal va obrir les portes el 
passat divendres i va comptar 
amb la col·laboració de la Co-
lla Gegantera de Masquefa i el 
seu gegantó es va convertir en 
el padrí del Casal Popular de 
Masquefa. 
Aquesta setmana l’assemblea 
del Casal s’ha posat a treba-
llar per oferir setmanalment 
xerrades, fòrums, debats...

Capellades ofereix el 
concert del Cor Jove 
Harmònics al Pati de 
la Lliga
CAPELLADES / LA VEU

Avui, divendres 8 d’agost, el 
Pati de la Lliga de Capellades 
ofereix en concert, l’actuació 
del Cor Jove Harmònics, a les 
vuit del vespre, i amb entrada 
oberta per a tots els públics. 
La jove formació oferirà, 
doncs, el seu repertori més 
actual. 

EL BÀSQUET NO HA TINGUT MAI

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

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

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

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

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

entregaelbalon.com

LAVEUDELNOIA_245X87_S&S_Endesa_BALLCARRIER_F_A_CAT.indd   1 14/07/14   14:27
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CASTELLFOLLIT / C. LL. M.

Divendres amb el tradicional 
repic de campanes comencen 
nou dies de Festa Major a Cas-
tellfollit de Riubregós, tot i que 
el gruix dels actes es desenvo-
lupa aquest cap de setmana.
Seguirà el pregó enguany a 
càrrec de Rafel Verdés i Oliva 
de cal Gepet. Toc d’inici ofert 
pels Grallers de Castellfollit 
i inauguració de l’exposició: 
“Les nostres coses, els nostres 
records” amb eines, estris i ob-
jectes portats pels propis vila-
tans i que de ben segur serà 
un retorn al nostre passat més 
immediat. Aquest any toca fer 
teatre i el grup local “Els Cava-
llers de Castellfollit” estrenen 
l’obra “L’estranya parella” (ver-
sió femenina) sota la direcció 
de  l’anoienc Jordi Sercvitje. 
Ja entrada la nit és l’hora del 
Nit de rock amb els grups Ska-

bòries, Möndo Loco i els dj’s 
MDF’s.
Dissabte és el moment de la 
festa de l’escuma pel matí i a la 
tarda cercavila amb el gegantó 
del poble, en Roc, els Grallers 
i els Bastoners de Castellfollit i 
com a convidats els Gegants 
de Calaf.
A la nit, hi haurà la segona re-
presentació de l’obra teatral.
Arriba el diumenge, missa, sar-
danes a la plaça i ball al poli-
esportiu amb el reconegut grup 
“Liberty” que arrossega força 
balladors per tota la comarca.
Però a Castellfollit tenim més 
ganes de festa i per tant el di-
lluns anem a fer la caminada 
popular pels voltants, una ron-
da d’uns deu quilòmetres que 
serveix per anar coneixent el 
nostre entorn i alguna masia. 
Dimarts es farà un recorregut 
didàctic per l’exposició a càrrec 

Castellfollit de Ruibregós enceta els actes de la seva Festa Major

de la mestra Maria Morros. Di-
mecres a la tarda jocs inflables 
i el dijous el més que tradicio-
nal partit entre solters i casats.
Arriba divendres dia 15, Mare 
de Déu d’agost i al matí, al Pri-
orat de Santa Maria, als afores 
del poble, missa i concert dels 
Petits Grans Artistes de Cas-
tellfollit. Però aquest magnífic 
monument serà l’escenari a 
la tarda a les sis del popular 
concert, enguany amb els can-
tants: Vicenç Esteve M., tenor; 
Vicenç Esteve C., baríton-baix 
amb l’acompanyament al pia-
no de l’Elena Rosés. El progra-

ma serà un recorregut de can-
çó catalana de tots els temps: 
Toldrà, Mompou, tradicional, 
popular fins arribar a Llach i 
Serrat.
Per acabar tants dies de fes-
ta, ho fem el dia del sant patró 
Sant Roc, el 16 d’agost. Missa 
al matí i sopar de germanor, 
això sí, fent ball amb el músic 
“Charly” per poder tirar avall la 
coca de recapte.
Bones Festes Majors a tothom 
i us convidem a venir a visitar,  
festejar i ballar a Castellfollit de 
Riubregós.

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia va aprovar –en la ses-
sió extraordinària del Ple Mu-
nicipal celebrada el dilluns 27 
de juliol- el plec de clàusules 
administratives per treure a 
concurs les obres de reforma 
i rehabilitació de l’antic Ajunta-
ment. Els treballs consistiran a 
remodelar i ampliar el dispen-
sari mèdic situat en la planta 
baixa de l’edifici, i a crear un 
nou espai destinat a les enti-
tats en la planta primera. Tam-
bé es millorarà l’accessibilitat 
de l’edifici. El punt es va apro-
var amb el vots a favor dels 
5 regidors del govern (CiU i 
PSC) i les 4 abstenció d’ERC, 
a l’oposició.
Les obres de reforma i reha-
bilitació de l’antic Ajuntament 
surten a concurs amb un preu 
de licitació de 323.008,47 eu-
ros, IVA inclòs. El Consistori 
disposa d’una subvenció de 
300.000 euros del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalu-
nya (PUOSC) de la Generali-
tat.
D’acord amb el projecte, la re-
forma permetrà millorar i am-
pliar el dispensari mèdic de 
la planta baixa, que passarà 
de les dues consultes actu-
als a tres: dues de medicina 
general i una d’infermeria. 
També disposarà d’una sala 
d’espera, un magatzem per a 
infermeria i medicacions, i dos 
banys amb un vestuari per al 
personal. A més, s’hi habilitarà 
un accés comú que comuni-

carà amb l’oficina de correus 
–situada a la planta primera- i 
un vestíbul amb accés al nucli 
d’escales, on s’instal·larà un 
ascensor per garantir l’acces-
sibilitat.
En la planta primera, on es 
mantindrà l’actual oficina de 
Correus, s’hi condicionarà el 
nou espai per a les entitats. 
Hi haurà tres despatxos amb 
panys electrònics per a l’ús de 

Vallbona fa un nou pas endavant en la 
reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament

les associacions segons els 
horaris programats, una sala 
de reunions, i un espai poliva-
lent que podrà acollir múltiples 
activitats, com per exemple 
cursos, tallers o xerrades, en-
tre altres.
L’actuació permetrà fer un salt 
qualitatiu en l’atenció sanitària 
de proximitat als vallbonencs, 
ja que dotarà els professionals 
i els usuaris del dispensari 
mèdic d’unes millors instal-
lacions. A més, donarà res-
posta a la necessitat de les 
entitats de Vallbona d’Anoia 
de disposar d’un espai on po-
der dur a terme la seva acti-
vitat.

L’edifici es remode-
larà per ampliar el 
dispensari mèdic i 
crear un nou espai 
per a les entitats

ANUNCI.
Licitació d’un contracte d’obres.

Amb el present es fa públic que l’Ajuntament, mitjançant acord 
plenari de data 30/07/2014, acordà obrir un període de licitació 
de les obres de contracció d’una plaça cívica a Pinedes de 
l’Armengol de 30 dies naturals des del mateix dia per tal que les  
empreses interessades formalitzin davant del registre d’entrades 
de l’Ajuntament la seva oferta segons la forma establerta al Plec 
de Clàusules.  Dit període de licitació es podrà veure interromput 
en el cas de ser presentades al·legacions o reclamacions contra el 
Plec de Clàusules i �ns que aquests sigui aprovat de forma de�ni-
tiva.

Obtenció de documentació i informació a l’Ajuntament de La 
Torre de Claramunt.  Plaça de l’Ajuntament nº 1  08789  La Torre 
de Claramunt en horari d’atenció al públic.  Telf.  938010329.    
e-mail  torre@diba.cat.   Per a obtenir mes informació podeu 
consultar la web de l'Ajuntament de Barcelona:
 www.latorredeclaramunt.cat.  -  Seu Electrónica -  taulell d’anuncis.

La Torre de Claramunt, 31 de juliol de 2014.

El Secretari.
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Pinedes de l’Armengol es 
vesteix de festa aquests dies

PINEDES DE L’ARMENGOL / LA VEU

Pinedes de l’Armengol es 
vestirà de Festa Major fins al 
diumenge 10 d’agost.  Els ve-
ïns i veïnes de la urbanització 
van començar la festivitat ahir 
amb un gran mercat, una de 
les novetats d’enguany. La co-
missió de festes va organitzar 
un gran mercat perquè tothom 
pugui comprar i vendre. El ma-
teix dia va haver-hi l’elecció de 
la pubilla, un musical a càrrec 
dels joves de Pinedes, exhi-
bició de zumba i karaoke per 
acabar.
La festa segueix avui diven-
dres a les deu del matí amb 
una gimcana en bici, un con-
curs de fideuà, inflables per 
als més petits a dos quarts de 
cinc, l’elecció de miss i mr Pi-
nedes, i a la nit, ball popular i 
bingo.
El dissabte la Festa Major co-
mençarà a les onze del matí 
amb la missa al centre social, 

seguirà a les dotze del mig-
dia amb la festa de l’escuma, 
després hi haurà una mostra 
de les pintures realitzades a 
l´últim curs i a les sis de la tar-
da se celebrarà un berenar de 
festa. Al vespre, la festa con-
tinuarà amb la veu en directe 
de l’Esther i l’Anna que faran 
ballar els estils més populars, 
pasdobles, cúmbies, rumbe-
tes, txa txa txa,... Passada la 
mitjanit la festa seguirà amb 
una festa cubana i a partir de 
dos quarts de dues de la ma-
tinada, Les Pinedes es trans-
formarà en una discoteca amb 
una disco mòbil.
Finalment, diumenge 10 
d’agost a les nou del matí se 
celebrarà la 4a Trobada mo-
tera a Pinedes amb motards 
de tot arreu, per esmorzar hi 
haurà una sardinada i botifar-
rada amb una exhibició dels 
Falcons Vilanova d’Espoia. 
Després hi haurà vermut i sor-
teig, una mostra de pintures 
realitzades a l’últim curs i que 
han estat dirigides per Josep 
Suñé.  A la tarda espectacle in-
fantil a càrrec de la companyia 
“Set de so”.  Com a punt final, 
un dels punts forts de la Festa 
Major, el tradicional sopar de 
germanor, com es tradicional, 
cada família o grup d’amics es 
podrà dur el menjar de casa 
per tal de compartir un sopar 
entre tots, després cantada 
d’havaneres amb el grup Ro-
ques Blaves i el ball. 

El nucli de Vilanova d’Espoia
celebra una reeixida Festa Major
VILANOVA D’ESPOIA / LA VEU

Vilanova d’Espoia va viure la 
seva Festa Major el passat 
cap de setmana, amb actes 
durant el divendres 1 d’agost, 
dissabte 2 i diumenge 3.
Un any més, doncs, el barri de 
la Torre de Claramunt va pas-
sar uns dies intenssos plens 
de variades activitats que, de 
ben segur, van fer gaudir a pe-
tits i grans. D’altra banda, cal 
destacar que aquesta festa no 
hagués estat possible sense 
la intensa participació de la 
seva gent que, desinteressa-
dament, fan que aquesta festa 
sigui d’allò més lluïda i entre-
tinguda.
El programa es va estrenar di-
vendres a les nou del vespre 
amb la inauguració de vestits 
de núvia a càrrec del Centre 
Recreatiu, després es va do-
nar pas al sopar per als socis 
i acompanyants de l’entitat, a 
les onze de la nit s’oferí el pre-
gó a càrrec de Consol & Manel 
i a continuació hi va haver l’es-
pectacle “Xarrupa que vesa”  i 
música amb el DJ Xavi.
L’endemà, la festa va comen-
çar a 2/4 de deu del matí amb 
una classe de Qi Gong tera-
pèutic i a 2/4 de dotze va tenir 
lloc la guerra d’aigua a la pista 
de l’Escola Torrescasana. La 
tarda va començar amb un be-
renar i espectacle infantil a 2/4 
de set, després, a 2/4 de vuit 
hi va haver partit de futbol de 

El sopar popular va ser un dels actes més concorreguts de la festa. 

Festa Major i a la nit ball amb 
l’orquestra Liberty a la pista de 
l’Escola.

Actes durant el diumenge
El diumenge va seguir la fes-
tivitat amb la missa en honor 
al patró Sant Salvador, a 1/4 
de dues ballada dels gegants 
i actuació dels Falcons d’Es-
poia a la plaça de l’església, 
seguidament va tenir lloc un 
vermut-concert amb “A viva 
veu” i per acabar, a la tarda, 
inflables i triangular de futbol 
infantil. Finalment, a les nou 
del vespre hi va haver bingo 
popular a la fresca.
Des de l’ajuntament de La Tor-
re de Claramunt es valora molt 

positivament l’aportació de Vi-
lanova d’Espoia en mantenir 
les tradicions i la història viva 
del municipi amb agrupacions 
i entitats com el Centre Recre-
atiu, els Gegants, els Falcons 
i en aquests últims mesos, la 
col·laboració desinteressada 
de pagesos i paletes que han 
fet possible la recuperació de 
la memòria i el coneixement 
de barraques de pedra seca i 
forns de calç tan típics del po-
ble. 
Un any més, el barri posa de 
manifest la seva capacitat i 
entusiasme cultural per dina-
mitzar el municipi, celebrant 
una reeixida Festa Major amb 
la participació dels veïns.

El festival a l’Estiu 
Música en Viu de 
Piera gaudeix de 
nous escenaris
PIERA / LA VEU

El 4 de juliol engegava la pro-
gramació proposada per la 
regidoria de Cultura de l’espe-
rat certamen musical, A l’es-
tiu música en viu (MEV), que 
enguany ha celebrat la seva 
majoria d’edat. Aquest estiu 
els concerts s’han presentat 
en diferents espais del nucli 
antic. La posada en escena 
de l’obra d’Andrew Lloyd Web-
ber, “El fantasma de l’òpera”, 
va rebre l’aprovació del públic 
que omplia el Teatre Foment. 
El segon i tercer concerts van 
acollir el públic fidel a aquest 
esdeveniment a la fresca, a la 
plaça del Peix; en primer lloc, 
la formació Diexiland Preac-
hers. En segon lloc, el quartet 
de saxòfons, Limnos Quartet, 
que van fer moure els peus 
d’algun atrevit d’entre el nom-
brós públic que s’asseia en 
una terrassa, a la llum de les 
espelmes.
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Entrevista a l’alcalde de Prats de Rei, Francesc Duocastella

“Penso que és una estafa a la població 
estar més de vuit anys en un càrrec públic”
PRATS DE REI / MARIA SAYAVERA

Aquest cap de setmana, tin·
drà lloc una de les festes ma·
jors més importants de l’Alta 
Anoia, als Prats de Rei. Per 
aquest motiu, com és costum 
al diari, hem parlat amb el seu 
alcalde, Francesc Duocaste·
lla, sobre l’actualitat del muni·
cipi, les darreres excavacions 
arqueològiques fetes aquest 
últim any, i el futur de l’alcaldia 
de Prats, després de la renun·
cia de Duocastella a tornar a 
encapçalar la llista. 

A poc menys d’un any vista 
per a les eleccions, com va-
lora aquest mandat?
En faig una valoració excel·
lent perquè som un equip que 
ha sabut repartir·se les feines 
en funció de la responsabilitat 
de cadascú i això ens ha por·
tat a l’organització de moltes 
més activitats, actuacions i efi·
càcia a l’hora d’organitzar-les, 
mentre que, al mateix temps, 
hem estat més eficients. El 
treball en equip és molt impor·
tant, i en el cas de Prats, com 
que tots set regidors som del 
mateix partit, hem funcionat a 
la perfecció, perquè cadascú 
ha assumit molt bé les seves 
responsabilitats en cadascuna 
de les seves regidories. 

Aquest mandat, però, ha es-
tat força marcat per l’auste-
ritat econòmica...
El nostre cas ha estat una 
mica peculiar, perquè en la 
legislatura passada érem mi·
noria i no vam poder realit·
zar moltes de les perspecti·
ves que teníem, i que sí que 
hem pogut dur a terme durant 
aquests darrers tres anys, en 
el cas de les actuacions més 
importants que teníem previs·
tes. Una d’elles són les obres 
dels carrers del casc antic, en 
què s’han fet les clavegueres, 
les aigües pluvials, el gas, la 
pavimentació...

Heu fet una gran millora en 
la imatge del casc antic...
Sí, tant de cara als veïns com 
per la gent de fora. I a més a 
més, hem tingut la gran sort 
que mentre fèiem aquestes 
obres de millora hem trobat 
restes històriques del poble, 
que ha donat, encara més re·
llevància a les obres realitza·
des. 

En aquest sentit, les exca-
vacions que s’han realitzat 

a Prats són un dels desco-
briments més importants, 
arqueològicament parlant, 
de la comarca...
Cal dir que en fer les obres, 
vam invertir una gran part de la 
nostra capacitat econòmica en 
les excavacions. Una d’aques·
tes excavacions, davant de 
l’església, van permetre trobar 
unes tombes paleocristianes, 
datades del segle IV dC, on en 
una de les quals s’hi va trobar 
un mosaic que hi tenia dibui·
xat l’anagrama de Jesucrist, 
realitzat pels primers cristians. 
D’aquest mosaic se’n diu “cris·
mó” ·una circumferència amb 
una X de Jesús i una R, se·
gona lletra de Jesucrist-. En 
segon lloc també es va fer una 
prospecció, davant de la Mare 
de Déu del Portal, on es va 
trobar, gràcies al finançament 
de la Generalitat, una muralla 
ibèrica del segle V o VI aC; 
però no només la muralla, sinó 
que també cal destacar, les 
restes d’unes columnes roma·
nes molt importants trobades 
al fossar que eren d’un temple 
romà que devia estar construït 
prèviament sobre la muralla, 
a més de restes de ceràmica 
grega.  

Què signifiquen aquestes 
troballes per al municipi?
Aquestes excavacions gaire·
bé confirmen que la ciutat de 
Sikarra, que va donar nom a 
la Segarra, tot i que els ro·
mans el varen anomenar com 

‘municipium sigarrensis’, es 
trobava als Prats de Rei. Po·
dem dir que Prats és un dels 
bressols de la civilització de la 
Catalunya Central. Nosaltres 
crèiem que Prats de Rei era 
un poble suficientment impor·
tant en la història perquè ens 
donés a conèixer i formés part 
del mapa de Catalunya i pen·
so que ho estem aconseguint. 
En la visita del president Mas 
als Prats vaig comentar que 
estava en un poble on hi havia 
la història de Catalunya, més 
important, resumida, ja que 
durant més de 2000 anys hi 
va viure gent en el mateix nucli 
de població. 

Seguint aquesta línia histò-
rica, Prats també acollirà un 
acte en el marc del Tricente-
nari. En què consistirà?
El dia 31 d’agost el dedicarem 
a commemorar el Tricentena·
ri. En primer lloc, la Genera·
litat està rehabilitant totes les 
mesures de seguretat de la 
Torre de la Manresana. D’altra 
banda, el dia 31 comptarem 
amb la presència del conse·
ller de Cultura, Ferran Masca·
rell, i el comissari dels actes, 
Miquel Calçada, que inaugu·
raran les obres de la Torre i 
prendran part dels actes que 
celebrarem, dels quals en 
podem destacar els campa·
ments de Miquelets, un menú 
del 1714, elaborat per la Cuina 
del Mercat a partir d’un treball 
de camp sobre els plats més 
importants d’aquella època, 
danses del segle XVIII, par·
laments en homenatge a les 
víctimes de la Guerra de Suc·
cessió i una recreació del que 
va ser la batalla de Prats, amb 
agrupacions com els Mique·
lets de Catalunya, de Girona, 
de Moià, els Tercios Morados 

de Almansa... A més de confe·
rències i exposicions. 

Pel que fa a la Festa Major, 
continua comptant amb el 
suport associatiu del muni-
cipi?
Sí, per suposat. La Festa Ma·
jor té diferents responsables, 
d’una banda l’ajuntament, 
però també hi ha el grup de 
joves i altres associacions que 
organitzen activitats i aques·
tes comissions són molt im·
portants per poder tirar enda·
vant tots els actes de la festa.   

La inversió feta en els actes 
és similar a la d’anys ante-
riors?
La inversió és força semblant 
a la de l’any passat. Cal veure-
ho quan tinguem tancats tots 
els actes però serà igual o una 
mica més reduïda. Els actes 
seran els mateixos, i com a 
acte destacat és el pregó el 
farà Mn. Valentí Miserachs. 

Quina és la salut econòmica 
de l’ajuntament de Prats de 
Rei?
Si la Generalitat, en aquest 
cas Hisenda, ens pagués allò 
que ens deu relatiu a les obres 
del PUOSC, que ja estan cer·
tificades, tindríem un pressu·
post força equilibrat. Pel que 
fa al deute, en aquest sentit, 
és raonable, tot i que la despe·
sa en obres ha estat força ele·
vada i els diners que ens de·
uen en inversió fan que hi hagi 
una situació força crítica que 
ens afecta en els pagaments 
a l’empresa constructora tam·
bé, ja que hem d’anar pagant 
als proveïdors i és l’ajunta·
ment qui ho ha d’avançar. 
Actualment, Generalitat ens 
deu més de 300.000 euros. 
Ara no, però en el passat, va 

arribar un moment en què ens 
devien més del pressupost del 
municipi.  

En aquest darrer any, doncs, 
teniu previst fer alguna in-
versió en obres?
No, inversions importants no. 
El pressupost de l’any que ve 
serà similar al dels anys an·
teriors, però sense inversions 
en construccions. Tot i això, 
tenim idees de cara aquest 
darrer any, i un exemple és 
el que estem treballant amb 
l’ajuntament d’Igualada, per a 
què el Museu Comarcal acu·
lli una exposició temporal de 
les restes trobades a Prats de 
Rei, per explicar els ibers, què 
és Sikarra, el “crismó”...

D’altra banda, l’any que ve 
serà any d’eleccions muni-
cipals. Esteu treballant, en 
algun sentit, en una candi-
datura per al 2015?
N’hem parlat informalment, no 
hi ha res formal, no tenim res 
segur sobre la taula, però tin·
drem un relleu. Tot i que sí que 
puc dir que aquest és el meu 
últim mandat. He estat vuit 
anys, el que considero que és 
just, equitatiu i raonable per 
fer un servei públic. Si convé, 
donaré suport però en una 
posició de suplent, no com a 
electe en cap llista. Penso que 
és una estafa a la població 
estar més de vuit anys en un 
càrrec públic. 

Ho limitaria per llei?
Sí, sense cap dubte. A no ser 
que s’arribi a la conclusió que 
fer de polític o alcalde, en 
aquest cas, sigui una profes·
sió, però jo considero que no 
sigui una professió, almenys 
a aquest nivell de pobles com 
el nostre. No és una professió, 
tens una altra feina i hi dedi·
ques un temps de la teva vida, 
i penso que en vuit anys has 
de tenir temps de fer el que et 
proposis per al teu municipi i 
donar pas a altra gent. Sinó 
t’hi acomodes i, com hem vist, 
acabes malament. 

Espectacular plantada de gegants a la plaça Major de La Llacuna

“Les excavacions 
fetes gairebé confir-
men que la ciutat de 
Sikarra, que va donar 
nom a la Segarra, es 
trobava als Prats”

“Puc dir que aquest 
és el meu últim man-
dat. He estat vuit 
anys, el que conside-
ro que és juta, equita-
tiu i raonable per a fer 
un servei públic”

Duocastella va anunciar que aquest present mandat seria el darrer que exercia d’alcalde.
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Els Prats de Rei enceta aquest 
diumenge els actes de la Festa Major
ELS PRATS DE REI / LA VEU

Aquest proper diumenge, 10 
d’agost, s’enceten els actes 
de la Festa Major d’enguany 
dels Prats de Rei, una festa 
carregada d’actes per a totes 
les edats i públics, que s’allar-
garà fins al proper diumenge, 
17 d’agost. 
Així, aquest diumenge, a les 
set de la tarda tindrà lloc la 9a 
Cursa atlètica de Festa Major, 
amb sortida i inscripcions da-
vant la piscina municipal.
No serà, però, fins dimecres, 
13 d’agost, que continuaran 
els actes, amb una tirada de 
Bitlles catalanes al davant de 
la Piscina Municipal, a les sis 
de la tarda. El mateix dime-
cres, a 2/4 d’onze de la nit, hi 
haurà la Festa Jove, Escala 
en Hi-fi, a la pista de la Coo-
perativa; i a continuació, Nit de 
Dj’s amb amb DJ IFont (Dan-
ce-House), DJ Dello (Dance-
House), DJ Bala (Electro-Hou-
se) i DJ Cuca Loca (EDM).
L’endemà, dijous 14, a les sis 
de la tarda hi haurà els Jocs a 
la Plaça per als més petits. En 
acabar s’oferirà coca i xocola-
ta per a tothom i a continua-
ció, tindrà lloc la cercavila amb 
gegants i grallers amb la pre-
sència dels geganters de Ca-

Els actes de la festa major d’enguany s’allargaran durant una setmana. 

laf. A 2/4 de nou, es donrà el 
tret de sortida oficial a la festa 
amb el Pregó de la Festa Ma-
jor, enguany a càrrec de Mn. 
Valentí Miserachs. Monsenyor 
Miserachs, nascut el 1943 a 
Sant Martí Sesgueioles, és 
el Mestre de Capella de San-
ta Maria la Major, de Roma. 
Expert en composició sacra i 
cant gregorià, és un amant de 
les paraules, les frases i les 
expressions que ja no fa servir 
ningú. Actualment viu a Roma 
i tot i que assegura que no 
s’enyora de l’Anoia, confessa 
que està atrapat a la terra i a 
les muntanyes que ha vist de 
petit, i té una gran estima per 
a Sant Martí de Sesgueioles i 
Els Prats de Rei. Cal destacar 
que Mn. Valentí Miserachs va 
ser premiat per Òmnium Cul-
tural.
I per tancar el dia, a les dotze 
de la nit, hi haurà els concerts 
amb Cor Roent (Ska-Rock 
des de Cervera) i La Banda 
del Coche Rojo (Grup de Ver-
sions), amb el DJ Èric López 
(Electro-Dance) per tancar la 
nit.
Divendres, 15 d’agost, se ce-
lebraran, a la una del migdia 
a la Plaça Major, les sarda-

nes amb la cobla Juvenívola 
d’Agramunt. El mateix dia, a 
les vuit del vespre, tindrà lloc 
el ball llarg amb l’orquestra 
Banda Sonora, a la pista de 
la Cooperativa. A continuació, 
música dels ‘80, ‘90... amb 
DJ Karka 5.1. L’endemà, dis-
sabte, d’onze a dues del matí 
i de cinc a set de la tarda, al 
Raval de Sant Joan, hi haurà 
Parc infantil terrestre, amb in-
flables, quads i un tren.
I finalment, per tancar la Festa 
Major dels Prats de Rei d’en-
guany, diumenge, 17 d’agost, 
a les set de la tarda tindrà lloc 
la gimcana popular per a pe-
dtits i grans, a la Pista de la 
Cooperativa.   

Actes religiosos                                       
D’altra banda, pel que fa als 
actes religiosos, divendres 15 
d’agost, a les dotze del migdia 
se celebrarà la Missa solemne 
amb la participació de la Co-
ral Mare de Déu del Portal, a 
la Parròquia de Santa Maria 
dels Prats de Rei; i dissabte 
16 d’agost, a les dotze també, 
Missa convencional, i a les 
cinc de la tarda, Sant Rosari 
al santuari de la Mare de Déu 
del Portal.

Argençola celebra des d’avui i 
fins diumenge, la Festa Major
ARGENÇOLA / LA VEU

Avui, divendres 8 d’agost, co-
mença la Festa Major d’Ar-
gençola, amb el Pregó fet per 
la Jove Comissió de Festes, a 
2/4 de vuit del vespre. A con-
tinuació, hi haurà la batucada 
amb Protons, i a 2/4 de deu, el 
sopar popular pel jovent, que 
s’empalmarà amb el  corre-
carrers i el concert amb Pirat’s 
Sound Sistema, a la una de la 
nit i el concert amb Rumb al 
Bar. La nit es tancarà a les sis 
del matí amb la música de DJ 
Jota i DJ Perci. 
Demà, dissabte 9, a 2/4 de sis 
de la tarda, hi haurà els infla-
bles i jocs per a la canalla, se-
guit de xocolatada. Al vespre, 

a les deu, tindrà lloc la botifar-
rada popular amenitzada amb 
el grup “Stressband”, i a conti-
nuació el ball de nit.
Finalment, l’endemà diumen-
ge, se celebrarà l’Ofici de 
Festa Major, a les dotze del 
migdia, i en finalitzar l’Ofici, hi 
haurà un concert a l’església. 
Seguidament es farà la  pre-
sentació del projecte “Memò-
ria històrica del terme d’Argen-
çola”. A la tarda, tindrà lloc el 
concert amb Primo Garci Zon, 
a 2/4 de set, seguit del concert 
del grup Jo Jet i Maria Ribot, i 
a les deu del vespre, l’actuació 
del cantautor Cesk Freixas. 
Durant els concerts hi haurà 
sopar de tapes casolanes.

BICICLETES

PROMOCIÓ CAMPIONAT DEL MÓN
M5 CARBON
2.499,95€

KAMEL
A partir de
399,95€
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Laura Orgué guanya l’explosiva Red 
Bull K3, el primer triple Quilòmetre Vertical  

La igualadina a pocs metres de la seva arribada a la meta de la cursa italiana. Foto: RedBull. 

MUNTANYA / LA VEU

Una nova victòria aquesta 
temporada per a l’atleta igua-
ladina Laura Orgué, abonada 
al triomf en aquestes darreres 
curses -cal recordar que fa un 
parell de setmanes aconse-
guia fer-se amb l’or a la Copa 
del Món de Quilòmetre Verti-
cal-, i que el passat dissabte 
es va imposar en l’explosiva 
cursa Red Bull K3, disputada 
a la Vall de Susa, al Piemont 
italià. Aquesta cursa de mun-
tanya era el primer triple Qui-
lòmetre Vertical i constava 
d’una distància de prop de deu 
quilòmetres i més de 3.000 
metres de desnivell positiu. És 
a dir, el triple de l’habitual en 
els quilòmetres verticals i amb 
un pendent mitjà de més del 
30%. Aquesta era, doncs, la 
proposta de la Xarxa Bull K3, 
un repte que Orgué va accep-
tar de bon grat i que va sumar 
al seu palmarès com la cirere-
ta a una temporada que fins 
ara està sent extraordinària.
La corredora de muntanya 
va aconseguir la victòria en 
completar el traçat en 2 hores 
i 22 minuts. Un temps que, a 
més, li va valer ser fer-se amb 
la 13a posició de la classifi-
cació general. Per darrere de 

la igualadina, la segona dona 
més ràpida va ser la nord-
americana Stevie Kremer, que 
va arribar a més de set minuts 
d’Orgué. El guanyador mascu-
lí va ser l’italià Marco Moleto, 
amb un temps de 2 hores i 8 
minuts. D’altra banda, l’andor-
rà Ferran Teixidó va aconse-
guir la segona posició, mentre 
que el català i excampió mun-
dial de Quilòmetre Vertical, 

Agustí Roc, que també s’ha-
viat apuntat al repte, va haver 
d’abandonar durant la cursa. 
El podi el va tancar l’eslovè 
Necj Kuhar, a un minut i 41 se-
gons del guanyador.
Cal dir que l’arribada a meta 
era al cim del pic italià de Roc-
camielone, a 3.538 metres 
d’altitud, el cim més alt que 
Orgué ha completat en tota la 
seva carrera d’atleta de cur-

ses de muntanya. 

Vuitena victòria de la tempo-
rada per a la igualadina
Amb aquest triomf, Orgué 
segueix sumant victòries en 
una temporada que està sent 
fantàstica per a la igualadina, 
amb grans victòries al Campi-
onat del Món de Skyrunning 
o la Copa del Món, en la que 
lidera la categoria de Quilòme-

tre Vertical i està ben situada a 
la de mitja distància.
Segons declaracions d’Orgué 
en finalitzar la prova, “la cur-
sa ha anat molt bé. Durant els 
1.000 primers metres m’he 
trobat molt àgil. He vist que 
Stevie (Kremer) es queda-
va enrere i llavors he decidit 
augmentar la distància i fer 
la meva cursa. Dels 1.000 als 
2.000 metres era la part més 
vertical, sense camí, i m’he 
ajudat dels bastons. A partir 
dels 2.000 metres he comen-
çat a acusar el cansament i 
també m’ha començat a afec-
tar l’alçada perquè érem ja 
3.500 metres... És el cim més 
alt que he fet mai! Estic molt 
feliç”. Aquesta era la primera 
experiència de competició de 
triple Quilòmetre Vertical i la 
vuitena victòria de la tempo-
rada de curses per a la corre-
dora del club d’Alt Urgell. La 
duresa de la prova ho  va de-
mostrar que en el darrer tram 
només hi van poder arribar un 
20% dels corredors que havi-
en donat inici a la cursa, amb 
102 atletes a la classificació 
final de la cursa, del màxim de 
400 que va permetre l’organit-
zació que es podien inscriure, 
amb un gran nombre d’atletes 
italians i francesos. 

L’Igualada Femení HCP jugarà el 
primer partit de Lliga el proper 9-N
HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins juga-
rà el primer partit de la 
temporada 2014-2015 a 
la pista de Les Comes. 
La data coincideix amb 
un dels esdeveniments 
marcats al calendari po-
lític d’aquesta tardor, el 
diumenge, 9 de novem-
bre, el dia que hi ha con-
vocada la consulta per la 
independència de Cata-
lunya. El rival de l’IFHCP 
en la seva estrena serà el 
Voltregà, un dels equips 
més forts. El Voltregà ha 
guanyat quatre anys con-
secutius l’OK lliga i també 
va guanyar l’any passat la 
seva 5a Copa de la Rei-
na. Així, les noies de Raül 
Ramírez començaran en-
frontant-se a l’únic equip 

que té més títols que l’Igua-
lada.Segons el calendari que 
es va sortejar el passat dijous 
al Museu Olímpic i de l’Es-
port Joan Antoni Samaranch, 
de Montjuïc, la temporada es 
disputarà en 26 jornades. La 
primera ronda es farà del 8 
de novembre al 14 de febrer, 
quan hi haurà una jornada 
unificada, corresponent a la 
13a jornada. El segon tram 
de la temporada acabarà el 6 
de juny, també amb un horari 
unificat a les vuit del vespre. 
De moment, hi ha una plaça 
vacant, ja que la Federació 
Espanyola de Patinatge ha 
refusat el Liceo perquè, se-
gons la FEP, no compleix tots 
els requisits. Ara buscaran 
un equip per aquesta plaça 
vacant entre les Federacions 
Territorials.
Les igualadines jugaran ma-

joritàriament, doncs, con-
tra equips catalans, però 
hauran de desplaçar-se 
en tres ocasions fora de 
Catalunya. Serà per jugar 
contra l’Hostelcur Gijón, 
l’Alcorcón i el Filtros Car-
tés Santa María del Pilar 
de Madrid. De fet, el Gijón 
i l’Alcorcón -actuals campi-
ones d’Europa i l’equip on 
juguen les exigualadines 
Maria del Moral, Teresa i 
Raquel Bernadas-, a més 
del Manlleu i el Vilanova, 
són, a priori, els equips 
més forts de la lliga, ate-
nent la classificació final 
de la passada temporada.
L’IFHCP participarà aquest 
any a la 3a Copa Esports 
Penedès entre el 15 de se-
tembre al 26 d’octubre.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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El consistori igualadí ofereix una 
recepció als equips campions del CFI

L’equip Benjamí-Aleví del CFI durant la recepció a l’ajuntament igualadí. 

FUTBOL / LA VEU

La nova junta del CF Igualada 
es va reunir dijous passat amb 
l’alcalde de la ciutat, Marc 
Castells, i la regidora d’Es-
ports, Rosa Maria Plassa, per 
presentar-los les línies de tre-
ball que plantegen de cara a 
la propera temporada. En una 
audiència institucional que 
va tenir lloc a l’ajuntament, el 
president del club, Francesc 
Jorba, acompanyat d’una re-
presentació de la junta, a més 
de l’entrenador del primer 
equip masculí, Joan Prat, i del 
director tècnic, Robert Palau, 
va exposar els objectius i els 
reptes principals del club. 
El president va destacar la 
importància que es dóna a la 
formació, tant a nivell esportiu 
com humà, perquè la directiva 
vol que el CF Igualada no si-
gui per als jugadors només un 
club de futbol, sinó que es creï 
“un vincle i un sentiment de 
pertinença que els faci avan-
çar com a esportistes, però 
sobretot com a persones”. 
Amb aquesta mentalitat, la 
junta va subratllar la importàn-
cia que es vol donar al futbol 
base, incidint especialment en 
la formació i la comunicació 
permanent amb els pares. 
La junta també va informar 
l’alcalde dels canvis fets a ni-
vell de funcionament intern del 
club, així com la voluntat que 
el primer equip pugui tornar a 
la Tercera Divisió. També es 
van presentar els actes per 
commemorar el 75è aniversari 
del club. 
Jorba va agrair a l’ajuntament 
l’ajut econòmic rebut, però va 
reclamar més suport en aquest 
sentit, tenint en compte el ser-
vei social que el club exerceix 
a la ciutat. També va demanar 
un millor manteniment global 
de les instal·lacions del club, 

que actualment es troben en 
un estat força precari, així com 
la urgència de canviar la ges-
pa del camp, que s’ha deteri-
orat molt i que, a hores d’ara, 
pot ser fins i tot perillosa de 
cara als jugadors. 
Per la seva banda, l’alcalde es 
va mostrar totalment disposat 
a col·laborar i donar suport al 
club, pel pes i el paper que 
té en la societat igualadina, 
especialment de cara a la ce-
lebració del 75è aniversari. 
També es va comprometre a 
fer tots els esforços possibles 
perquè, malgrat la complicada 
situació econòmica del con-
sistori, en els propers anys es 
pugui aconseguir finançament 
per canviar la gespa del camp 
de futbol i millorar les instal-
lacions actuals. 

Recepció als campions 
En acabar la reunió amb la 
nova junta del club, l’alcalde 
va oferir una recepció als tres 
equips del CF Igualada que 
la passada temporada es van 
proclamar campions en les 
seves categories, el Juvenil A 
masculí, l’Aleví F masculí i el 
Benjamí-Aleví femení. 
El president del club, Fran-

cesc Jorba, va felicitar els 
equips guanyadors, destacant 
que els èxits demostren que, 
“quan hi ha sacrifici i treball, 
es poden aconseguir moltes 
coses”. Marc Castells, per la 
seva banda, va agrair en nom 
de la ciutat els èxits aconse-
guits pels jugadors, perquè va 
assegurar que aquests “aju-
den a posar el nom d’Igualada 
al mapa del món”. 
El Juvenil A, dirigit per Sergi 
Tort i Sergi Sancho, es va pro-
clamat campió del grup 6 de la 
Primera Divisió Juvenil, amb 
11 punts d’avantatge sobre el 
segon classificat. Aquest tri-
omf els ha valgut l’ascens a 
Preferent Juvenil de cara a la 
propera temporada. 
En categoria masculina, tam-
bé va assolir el títol de lliga de 
la 3a Divisió Aleví, en el grup 
29, l’Aleví F del CF Igualada. 
Els nois de Fede Rosendo i 
Tuatxo Mas van guanyar 26 
dels 30 partits disputats. 
I, en categoria femenina, les 
noies més petites del club, el 
Benjamí-Aleví, va aconseguir 
la primera posició del Grup 1 
de la seva categoria, sota les 
directrius de Jéssica Pablos i 
Judit Pablos. 

Albert Torres en la seva arribada a meta com a guanyador absolut de la cursa. 

Excel·lent actuació de Torres i 
Marimon al Triatló de Malgrat
TRIATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 27 de juli-
ol es va disputar la XIII edició 
del Triatló Popular de Malgrat 
de Mar, un dels triatlons de 
muntanya amb més participa-
ció i bona organització de les 
que es disputen arreu del país, 
on enguany gairebé 450 parti-
cipants van prendre la sortida 
en una prova que consistia en 
500 metres de natació, 12km 
de BTT, caracteritzats per una 
primera part de dura pujada i 
després amb una baixada per 
pista, però també amb algun 
que altre tram de corriol, i fi-
nalment 4km de cursa a peu.
El CN Igualada/Best/Fasol 
Bicis hi va ser present amb 
quatre dels seus corredors, 
Albert Torres, Oriol Marimon, 
Dani Sánchez i Òscar Galán, 
realitzant tots ells una gran ac-
tuació.
Ja de sortida, en el tram d’ai-
gua els corredors igualadins 
es van situar en les posicions 
capdavanteres, Marimon sor-
tia en primera posició, i Torres 
ho feia al cap de poc en sise-
na. En el tram de BTT de se-
guida es va formar un grup de 
tres corredors al cap de cursa, 
amb els dos corredors iguala-
dins, fins que a la dura ascen-
sió que havien d’afrontar els 
participants, Torres s’escapà 

en solitari, marxant en la pri-
mera posició, lloc que ja man-
tindria fins al final de la cursa, 
guanyant de manera brillant i 
per segona vegada aquesta 
triatló, amb més de minut i mig 
de marge respecte al segon 
classificat.
Marimon arribava a l’última 
transició en la lluita per la ter-
cera posició amb dos triatletes 
més, i fent un bon sector de 
cursa a peu, va aconseguir 
arribar a meta en la tercera 
posició absoluta i segon de la 
categoria sènior.
Òscar Galán també realitzava 
una gran actuació, fent uns 
bons trams de natació i de 
BTT i acabant molt fort en la 
cursa a peu, aconseguint una 
meritòria 83a posició absoluta 
i en la 20a de màster40, amb 
un temps d’1h11’48’’.
Per altra banda, Dani Sánchez 
realitzava la seva segona triat-
ló, tenint molt mèrit en no estar 
habituat a la natació, però fent 
un gran paper en les tres disci-
plines, tot i patir inconvenients 
com una inoportuna punxada 
en el tram de BTT, arribant a 
meta en la 160a posició abso-
luta i com a 78è màster30 amb 
un temps de 1h19’08’’, un cop 
més una nova lliçó de ganes 
i il·lusió per part del corredor 
pierenc.

Èlia i Níria Pascual, finalistes 
al Campionat estatal absolut
ATLETISME / LA VEU

Les germanes Èlia i Níria Pas-
cual van prendre part de la fi-
nal de llançament de javelina 
del 94è Campionat d’Espanya 
absolut, que es va disputar a 
Alcobendas, amb una gran ac-
tuació d’ambdues.  
L’atleta igualadina Èlia Pas-
cual va aconseguir un millor 
intent de 51,36m, situant-se 
així en 4a posició. Pel que fa 

la seva germana Níria, va as-
solir la 7a posició amb un bon 
llançament de 47,00m.
Després del resultats obtin-
guts aquesta temporada, les 
atletes igualadines van estar 
convidades al Torneio Inter-
nacional de Lançamentos de 
Juventude Vidigalense que va 
tenir lloc el passat cap de set-
mana 2 i 3 d’agost, a la ciutat 
de Leiria, Portugal. 

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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La junta del CFI es reuneix 
amb les famílies del club
FUTBOL / LA VEU

La nova junta del CF Igualada 
va organitzar, la darrera set-
mana de juliol, dues reunions 
informatives per als pares del 
club igualadí com a primera 
presa de contacte. 
El club, que prèviament ja va 
fer una reunió amb els entre-
nadors de la nova temporada, 
va oferir a les famílies dos dies 
de reunió per tal que pogues-
sin assistir-hi el màxim de per-
sones possible, el primer dia 
divendres, 25 de juliol i dissab-
te, 26, ambdues a la sala de 
premsa del Patronat Municipal 
d’Esports. 
Les reunions tenien tres ob-
jectius. En primer lloc, presen-
tar l’equip directiu i els canvis 
en l’organització tècnica del 
club, així com el nou projecte. 
El president, Francesc Jor-
ba, acompanyat del director 
esportiu, Robert Palau, i dels 
vicepresidents Guillem Tort i 
Josep Maria Talló, va subrat-
llar que el club vol convertir els 
dos primers equips (masculí i 
femení) en un mirall pels ju-
gadors del futbol base. “El CF 
Igualada no vol ser un simple 
club de futbol, sinó que vol 
deixar petjada en cadascun 
dels jugadors que passin per 
les seves files, transmetent-
los valors no només esportius 
sinó també humans”, va des-
tacar Jorba. Per aquest motiu, 
va assegurar davant els pares 
que l’ADN del nou CF Iguala-
da és “formar a jugadors i per-
sones a partir de valors com 
el respecte, la constància i el 
compromís”. 
El segon objectiu de les reu-
nions era informar detallada-
ment els pares del nou fun-
cionament de la mutualitat, 
després dels canvis que la 
Federació Catalana de Futbol 
ha impulsat aquest any i que 

afecten a tots els clubs de Ca-
talunya. Fins la passada tem-
porada, el cost de l’assegu-
rança mèdica obligatòria que 
tot jugador ha de tenir es pa-
gava a través del club, però, a 
partir d’ara, l’han de gestionar 
i pagar directament els pares 
a la Federació.  
La tercera finalitat de les tro-
bades era exposar a les famí-
lies la quota de la temporada 
14-15 i presentar la nova roba 
del CFI, que enguany és de la 
marca igualadina Elements. El 
club dóna als pares tres opci-
ons de compra de packs de 
roba per tal que cada família 
s’ajusti a comprar la que més 
s’adapti a les seves necessi-
tats. A més, es va presentar 
la nova samarreta que els 
equips lluiran aquesta nova 
temporada en honor al 75è 
aniversari del club, samarreta 
que portarà el nom dels juga-
dors a l’esquena i que podran 
quedar-se com a record en fi-
nalitzar la temporada. 
Les reunions van tenir un 
gran èxit d’assistència, om-
plint ambdós dies la sala de 
premsa. La nova junta es va 
mostrar totalment oberta a 
adaptar-se a les necessitats i 
inquietuds de les famílies per 
aconseguir, entre tots, un mi-
llor funcionament del club. 
Els pares van ser emplaçats 
a noves reunions el mes de 
setembre on es presentarà el 
calendari de la temporada, els 
entrenadors i coordinadors del 
futbol base, així com els nous 
canals de comunicació, una 
nova web; una intranet acces-
sible per als pares on podran 
consultar totes les dades i va-
loracions dels seus fills, i una 
app que permetrà al club en-
viar convocatòries i informació 
de manera directa i immediata 
als pares. 

La UD Sant Maure tanca la 
plantilla de la temporada 14-15

L’alteta anoienc va fer una gran cursa malgrat la dificultat de la prova. 

Albert Moreno acaba en segon 
lloc a la triatló de l’Alpe d’Huez
TRIATLÓ / LA VEU

L’atleta anoienc Albert Moreno 
va disputar aquest cap de set-
mana la Triatló de llarga dis-
tància a l’Alpe d’Huez, amb un 
dia fred, però que es va anar 
escalfant conforme avançava 
el dia, que va fer de la prova 
una cursa molt dura. 
Ja a la natació, amb l’aigua 
molt freda, a no més de 13 
graus, la prova estava encap-
çalava pel neozelandès, Ski-
pworth, i l’espanyol, Paquillo 
Fernández, i just per darrere, a 
1’50’,’ el veterà Gilles Reboul, 
mentre que l’Albert Moreno 
sortia a 2’50’’, una mica més 
enrere del previst, acompa-
nyat del que era el gran favorit 
de la cursa, Reinaldo Colucci.
Una vegada coberts els 2200 
metres de natació, Skipworth 
augmentava la diferència, 
marxant amb solitari per les 
valls en què els apropen els 
ports de la cursa, inicialment 
el Coll de Serrre, on la diferen-
cia del primer sobre el grup de 
Moreno, Fernández, Colucci 
i el francès Oullires era ja de 
4’30’’.
Al començament del segon 
port, el primer classificat asso-
lia la màxima avantatge a més 
de vuit minuts, sobre el pilot 
perseguidor. A la meitat del 
port d’Ornon arribava al grup 
perseguidor el francès Colin 
Arros, que donava marxa al 

grup, i a partir d’aquí la dife-
rència es va anar reduint. Tot 
i així, a dalt del port esmen-
tat Skipworth, mantenia qua-
tre minuts sobre Arros i 4’20’’ 
sobre l’Albert. La resta d’in-
tegrants del grup, es va anar 
desfent en aquesta pujada i ja 
circulaven amb més sis minuts 
de retard.
Més endavant, però, Ski-
pworth va començar a pagar 
el seu esforç individual de més 
de cent quilòmetres en solitari 
i, a manca de dos quilòmetres 
va ser atrapat per l’atleta ano-
ienc, fent el millor parcial en 
aquesta pujada amb un temps 
de 52’51’’. Malauradament, 
els jutges van penalitzar Al-
bert Moreno amb una aturada 
de 5 minuts per entendre que 
en un moment concret de la 
cursa, va aprofitar la roda dels 
seus companys per intentar 
acostar-se al capdavant, tot i 
ser l’integrant del grup perse-
guidor que va fer més quilò-
metres al davant. 
Moreno i Skipworth, que va 
acabar sent el guanyador, es 
van mantenir junts fins al qui-
lòmetre 14, on l’anoienc va 
decidir complir la seva sanció, 
fet que va deixar l’atleta neo-
zelandès al capdavant. Final-
ment, Albert Moreno va acon-
seguir la segona plaça de la 
prova, mentre que va comple-
tar el podi el francès Oullires.

Els Màsters del CNI 
milloren èxits a la 
Travessia de Sitges 
amb tres podis

Les oficines de l’IHC estaran 
tancades fins el 25 d’agost

FUTBOL / LA VEU

Després de disputar el 14è 
Trofeu de l’Alcaldia de Mont-
bui, la UD Sant Maure dóna 
per tancada la plantilla del pri-
mer equip de la propera tem-
porada 14-15. Així, el conjunt 
dirigit per Edu Berrocal incor-
pora, com a nous jugadors al 
club, Yannick Viles, provinent 
del CF Igualada, i el juvenil 
del club Edu Moreno a la por-
teria; Gabriel Pérez, del CE 
Carme, Victor Gonzàlez, del 
CF Igualada, Marc Gómez, 
de CE Òdena, a la línia de-
fensiva, juntament amb els 
jugadors provinents del juvenil 
A del club, Juan José Torres i 

David Guerra; Joan Carrera, 
del CF Capellades, s’incorpo-
ra com a nou mig; i pel que 
fa a la davantera, recuperen 
a Pedro Calvo, provinent del 
Vilanova i la Geltrú, i incorpo-
ren José Navarro i Gabri Díaz 
del juvenil A. Les baixes per 
a la propera temporada són 
els porters Toni Loarte, que 
fitxa pel Fàtima, i David Gar-
cia; el mig Cristian Rodríguez; 
els defenses Carlos Marimón, 
que marxa a la UD Montserrat, 
Sergio Torres i David Amat, i 
el davanter Alex Llanas, que 
s’incorpora a la UD Montser-
rat. Així, amb 23 jugadors el 
club tanca la plantilla. 

HOQUEI / LA VEU

Des de l’Igualada Hoquei Club 
informen que les oficines del 
club romandran tancades des 
del passat divendres 1 d’agost 
i fins el proper dilluns 25, per 
vacances (ambdós dies in-
closos), obrint així dimarts 26 
d’agost.
Des del club també volen 
aprofitar l’avinentesa per a 
recordar a tots aquells socis 
que encara no ho han fet, que 

han de  lliurar a les oficines 
el full del SEPA degudament 
complimentat. Des de l’1 de 
febrer d’enguany va entrar en 
vigor la normativa europea de 
domiciliació de rebuts SEPA. 
Aquesta normativa unifica els 
pagaments en euros en les 
transaccions bancàries dins 
Europa, per aquest motiu, el 
club requereix tenir l’autoritza-
ció per escrit per domiciliar els 
rebuts de la quota de soci.  

NATACIÓ / LA VEU

El passat diumenge 3 d’agost 
es va celebrar la 65a Traves-
sia d’Estiu de Sitges, amb una 
participació de més de 500 ne-
dadors, i un mar relativament 
mogut tot i els dies de tempes-
ta precedents.
Així, la secció de Màsters 
del CNI va participar amb set 
nedadors a la prova de 2200 
metres, dels quals tres van 
pujar al podi de campions a 
les respectives categories, 
Roberto Martin, Irina Torelló i 
Lola Palau, millorant les acon-
seguides l’any anterior. A més, 
en global, els nedadors de la 
secció van millorar els temps 
i posicions respecte l’any pas-
sat, fruït d’uns entrenaments 
específics per travesses.
Així, els resultats van ser, Ge-
rard Gual, 52è de la general i 
6è de la seva categoria amb 
un temps de 37’55”, Marc Ara-
cil va arribar 70è de la general 
i 13è de la seva categoria amb 
un temps de 40’11”, Irina Tore-
lló va arribar 76a de la general 
i 2a de la seva categoria amb 
un temps de 40’55”, Roberto 
Martin va arribar 99è de la ge-
neral i 3r de la seva categoria 
amb un temps de 42’33”, Do-
lors Palau va arribar 107a de 
la general i 2a de la seva cate-
goria amb un temps de 43’20”, 
Antonio Romero va arribar 
189è de la general i 42è de la 
seva categoria amb un temps 
de 49’25” i Savi Ubals, 227è 
de la general i 51è de la seva 
categoria amb un temps de 
52’04”. També comentar que 
el veterà Jordi Mestre, del CNI 
Igualada, va assolir la primera 
posició a la seva categoria a la 
prova de 800 metres amb un 
temps de 21’50”.
A part de la secció de Màs-
ters, van participar, també, a 
la prova de 2200 amb el CN 
Igualada David Sánchez, amb 
un temps de 34’31” i 2n de la 
seva categoria; Ruben Sar-
lé, amb un temps de 37’16”; 
Eloi Noguera, amb 40’50”; 
Albert Torras, amb un temps 
de 41’45”; Marc Arnau, amb 
42’10”; Marc Badia, amb un 
temps de 42’31”; Xavi Palo-
mo, amb 43’18”; Jesús Bur-
gés, amb un temps de 43’27”; 
Pau Mestre, amb un temps 
de 43’31”; Roger Calaf, amb 
43’47”; Cristina Escalante amb 
un temps de 45’15”; Biel Ollé, 
amb un temps de 45’22”; Toni 
Mallofré, amb 45’29”; Keneth 
Casado, amb un temps de 
47’14”; Neus Noguera, amb 
47’45”; Javier Martínez amb 
48’03”; Daniel Pelejà amb un 
temps de 50’10”, i Joan Badia 
amb un temps de 1h04’29”.
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LLIBRES / LA VEU

Victus, d’Albert Sànchez Piñol; 
L’arqueòleg, de Martí Gironell, 
i Un cel de plom, de Carme 
Martí, han estat els tres llibres 
més prestats entre els usuaris 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada, en el primer semestre de 
l’ any. Al costat d’aquests tres 
autors catalans, que encapça-
len el rànquing dels més lle-
gits, s’hi troba també Digue’m 
qui sóc, la novel·la històrica 
de Julia Navarro que ha cap-
tivat, des del 2010, milions de 
lectors d’arreu. Tots aquests 
títols tenen en comú el fet de 
ser novel·les històriques, tot i 
que en el cas d’Un cel de plom 
el que es recrea és la vida, 
també ja històrica, de Neus 
Català, la darrera supervivent 
catalana dels camp d’extermi-
ni de Ravensbrück.
La novel·la històrica és, al cos-
tat de la novel·la negra, el gè-
nere preferit pels lectors i lec-
tores usuaris de la Biblioteca. 
I és que en el segon escalafó 
del rànquing dels més pres-
tats de gener a juny de 2014 
hi ha L’hivern del comissari 
Ricciardi, una nova entrega 
de la saga protagonitzada per 
aquest policia napolità creat 
per Maurizio de Giovanni, i 
El camí fosc, de la sueca Asa 
Larsson. A més d’aquests lli-
bres també acumula nombro-
sos préstecs Al país del núvol 
blanc, de Sarah Lark, la prime-
ra entrega d’una trilogia am-
bientada a Nova Zelanda en 
l’època dels colons anglesos.
L’amor ha estat el triomfador 
entre els llibres de narrativa ju-
venil més prestats els primers 
mesos d’any, amb Quantic 

love, de Sònia Fernández-Vi-
dal en primer lloc del rànquing. 
El segon llibre més llegit ha es-
tat Fosca: aquesta nit no hi ha 
lluna plena, de Care Santos. I 
el tercer lloc l’ocupa l’igualadí 
Josep Sampere, amb 32 d’oc-
tubre, una novel·la de misteri 
que explora l’ofici d’escriptor. 
I pel que fa als més petits 
l’entranyable Teo de Violeta 
Denou se situa entre els més 
buscats, així com el llibre-joc 
d’On és en Wally?.
En cinema, els dvd de la sèrie 

Els autors catalans encapçalen el rànquing dels llibres 
més prestats de la Biblioteca, de gener a juny

El dia 2 d’agost va entrar en 
vigor un nou Reial Decret, 
del govern espanyol apro-
vat, sense fer gaire soroll, el 
passat 18 de juliol que esta-
bleix “el dret de remuneració 
als autors pels préstecs de 
les seves obres realitzats.” 
Aquesta normativa s’aplica-
rà per mandat europeu, i és 
d’obligat compliment per als 
estats membres de la Unió 
Europea, seguint la Directiva 
2006/115/CE.
Aquest Reial Decret regula-
rà la remuneració pel prés-
tec d’obres protegides pels 
drets d’autor en biblioteques. 
De l’aplicació d’aquest De-
cret en queden exclosos els 
municipis de menys de 5000 
habitants i les biblioteques de 

centres d’ensenyament, així 
com els préstecs realitzats a 
persones amb discapacitat, 
a més dels llibres consultats 
en la mateixa biblioteca. La 
norma estableix el pagament 
de dos  imports, un per cada 
usuari que hagi fet ús del 
servei de préstec bibliotecari 
i un altre per cada obra que 
s’hagi prestat almenys una 
vegada l’any.
Les entitats que gestionen 
les biblioteques serien les 
encarregades d’abonar el cà-
non. Així a Catalunya seran 
els ajuntaments qui hauran 
de fer-se càrrec de l’import 
fet que pot suposar que la 
partida municipal destinada 
a la compra de llibres quedi 
reduïda. 

Les biblioteques hauran de 
pagar drets d’autor

Els Soprano ocupen el primer 
lloc de la llista dels més pres-
tats, seguits del film Sin identi-
dad, de Jaume Collet-Serra. I 
de música, un dels grups més 
sol·licitats ha estat La Troba 
Kung-Fú i el seu Clavell mo-
renet, així com el nou treball 
dels Manel, Atletes: baixin de 
l’escenari.
El foment de la lectura i la 
cultura en general és un dels 
eixos bàsics de la Biblioteca, 
en el marc del programa 3L de 
l’Institut Municipal de Cultura. 

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 
 Truca al:

93 803 75 56

Dia 20 de setembre de 2014 Viatge - Espectacle 

Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides a la Platea del teatre

 Torna Mar i cel, el musical que ha fet història, el drama reconvertit en cant a l’esperança que ha emocionat i commogut centenars de milers d’espectadors.
En complir uns esplendorosos quaranta anys, Dagoll Dagom posa Mar i cel en escena per tercer cop i amb una força renovada, un nou càsting i noves 
sensacions que ens emocionaran.
Un espectacle sobre la intolerància i la incomprensió entra dos móns, orient i occident.
Dues religions eternament enfrontades – la islàmica i la cristiana-.
Un bella història d’amor impossible entre una noia cristiana i un corsari morisc.
Una història amb innombrables paral·lelismes amb el món en què vivim.
Un musical basat en la pirateria de la mediterrània del segle XVII i en l’expulsió del regne d’Espanya de 300.000 moriscos decretada per Felip II l’any 1609.

DATA LIMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT :  dia 29 Agost de 2014

MAR I CEL
al Teatre Victoria

Temporada 2014 - 2015
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.



El dia 1 d’abril de 1939, amb motiu de l’entrada a 
Madrid de les tropes de Franco, acabava la guerra 
civil espanyola. Molts republicans, en particular els 
membres de les JSU (Juventudes Socialistas Uni-
ficadas) tement la sagnant repressió que es veia a 
venir, van decidir-se a emprendre el llarg camí de 
l’exili, però n’hi va haver molts que no van poder o 
no van voler donar aquest pas, alhora que miraven 
de reorganitzar-se per a seguir lluitant contra el 
feixisme que s’anava imposant.  Al costat d’alguns 
d’aquests joves, hi havia les seves companyes o 
amigues: aquest és el cas d’un grup de noies jo-
ves, popularitzades amb el nom de “les 13 roses”.
D’antuvi, el general Franco va prometre que es 
castigaria a les persones que  tinguessin les mans 
tacades de sang; òbviament, aquest no era el cas 
d’aquestes noies. Elles, com és ara el cas de la 
Carmen, de 16 anys d’edat, militava a les Joven-
tuts Socialistes i mai no va tenir cap arma a les 
mans. Tampoc podia ser senyalada la seva amiga 
Virtudes, que servia a casa d’uns nous rics fran-
quistes i va passar tota la guerra servint menjar 
a gent gran i als nens del Socorro Rojo. La  Ju-
lia, una cobradora de tramvies, que s’havia afiliat 
a les Joventuts Socialistes per poder fer esport a 
les instaŀlacions de la seu del partit, no podien ser 
ni de bon tros objecte de sospita. D’altra banda, el 
cas de Blanca Brisac, filla d’un jueu francès, evi-
denciava la innocència d’una jove catòlica i votant 
de les dretes; mare d’un fill i que havia ajudat eco-

CARMEL·LA PLANELL

“Les 13 roses” Un record a les tretze noies afusellades el 5 d’agost de 1939
nòmicament a un músic comunista, company d’or-
questra del seu marit. I la llista continua...
Algunes es coneixien entre si, en canvi d’altres, 
no. Eren noies joves, amb iŀlusions i un tracte de 
generoses amistats, que duien  -malgrat la situació 
convulsa que els va tocar viure- una vida normal: 
anaven al cinema o a ballar, i també s’intentaven di-
vertir de tant en tant enmig de l’amenaçadora grisor 
de la postguerra. Però ... un mes després del final 
de la guerra van ser detingudes i van ser objecte de 
furibunds  interrogatoris policials fins que, al capda-
vall, van ser traslladades a la Presó de “Ventas” , al 
costat de milers de dones, vivint amuntegades en 
ceŀles, en condicions infrahumanes.
Les 13 empresonades, a les que les seves com-
panyes van atribuir el motiu de “les menors”, atesa 
l’edat, van ser incloses en la mateixa causa judicial 
que les acusava d’un delicte de coŀlaboració amb 
els rebels; a més d’incriminar-les en el planejament 
d’un atemptat contra Franco: un hipotètic atemptat, 
que havia de servir de base a la inculpació. Una 
incriminació sense proves; maniobres brutes de fal-
ses delacions i un llarg etcètera que, a elles i els 
seus familiars, en principi no els amoïnaven més 
enllà d’imaginar com a molt uns quants anys de pre-
só.
Tanmateix, uns dies abans de la celebració del ju-
dici va tenir lloc un atemptat contra un militar fran-
quista, amb el resultat de tres persones mortes. Si 
bé, elles poca cosa hi tenien a veure, perquè esta-

ven a la presó, durant l’incident, el Tribunal Militar 
va resoldre de relacionar-les amb els protagonis-
tes de l’atemptat i van ser condemnades a mort, 
en un termini de 48 hores. Mentre que les seves 
companyes de presó eren afusellades, el 5 d’agost 
de 1939, la Carmen Cuesta escolta desesperada 
els tretze trets de gràcia des de la finestra de la 
seva ceŀla i té la sort de sobreviure per donar tes-
timoni d’una solidaritat, dignitat i estima que van 
vèncer a tota la violència. En definitiva, la valentia 
d’una jove guàrdia que va escriure amb sang el 
seu desig de viure.  

Entre nosaltres
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ART / LA VEU

El passat dijous dia 23 de juli-
ol, el jurat qualificador del pre-
mi  al millor projecte d’arts vi-
suals Igual’ART 2014, format 
per Ester Comenge i Seca-
nell, en representació de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps, Xavier Mula i Ferrer, 
creador;  Aureli Sendra i Soler, 
dissenyador gràfic, en repre-
sentació d’Igualada=disseny;  
Josep Rabell i Padró, en re-
presentació de l’Institut Mu-
nicipal de Cultura, i com a 
secretari Joan Sala I Vilase-
ca. La qualitat dels quatre 
porjectes a concurs va pro-
vocar un intens debat sobre 
quin havia de ser el projecte 
guanyador. Finalment, l’opció 
que va comptar amb el major 
consens del jurat va ser  la 
proposta presentada per les 
artístes Marilú Martinez Ruiz 
i Maria Santfores Salla Solà, 
que rebran l’ajut de 2000€ en 
dues parts, una meitat, en el 
moment de la proclamació i la 
resta, després de l’exposició 
del projecte guanyador, la pri-
mavera de 2015. 
El primer tinent d’alcalde i re-
gidor de Promoció Cultural, 
Sr. Josep Miserachs, va lliu-

rar el premi el dimecres dia 
30 de juliol, en una recepció 
a l’Ajuntament d’Igualada. Les 
autores van concórrer a l’ajut 
amb l’objectiu de poder finan-
çar un projecte de gravats 
amb plaques de clixé, en el 
que totes elles tenen a veure 
amb la memòria històrica e in-
dustrial d’Igualada i comarca. 
Volem imprimir artesanalment 
l’obra en format i tècniques de 
gravat i amb ella realitzar, tant 
una exposició, com la produc-
ció de tres llibres d’artista que 
recullen la totalitat d’aquests 
gravats. Per tal de fer-ho, han 

El projecte ARQUEOLOGIA D’UNCLIXÉ. 
Memòria visual i emocional, millor projecte 
d’arts visuals igual’ART 2014

escollir un total de set plaques 
de clixé que per a realitzar 
vint-i-vuit impressions de cada 
una d’elles. Totes aquestes 
còpies es repartiran de la se-
güent manera: 21 còpies s’ex-
hibiran en l’exposició i passa-
ran a formar part del fons d’art 
del Museu de la Pell, i la resta 
formaran part dels 3 llibres 
d’artista. La llavor del projec-
te va començar a germinar a 
l’agost del 2012, i ara, amb 
l’ajut de l’Institut Municipal de 
Cultura d’Igualada, culminarà 
el mes de març del 2015.

MÚSICA / LA VEU

L’Acadèmia de Música de 
Solsona torna enguany a ofe-
rir un concert a l’església de 
Santa Maria del Bruc inclòs 
en el festival que cada estiu 
celebra.
Aquesta és la tretzena edi-
ció del festival organitzat per 
l’AIMS, l’únic festival pedagò-
gic del país. Neix de l’Acadè-
mia i respon, des dels seus 
orígens, a una necessitat 
pedagògica del projecte: la 
interpretació en viu.
Als escenaris del Solsonès, 
Lleida, Mollerussa, Cardona, 
Berga, la Seu d’Urgell, Moià 
i el Bruc podrem escoltar tant 
alumnes com professors, que 
oferiran unes 30 actuacions. 
Divuit d’aquests concerts pre-
senten un format clàssic i es 
duen a terme en auditoris, 
esglésies i sales de concert. 
L’alt nivell dels estudiants, 
l’elevada intensitat del treball 
desenvolupat durant l’aca-
dèmia i l’excepcional qualitat 
dels professors donen com a 
resultat un Festival singular, 
d’altíssima qualitat i compro-
mès amb el territori.
L’Acadèmia Internacional de 
Música de Solsona arriba a 
la seva 13a. edició amb un 
ple d’alumnes, un total de 60, 

entre els quals trobem una 
vintena de nacionalitats dife-
rents. Els alumnes catalans 
i espanyols conviuran amb 
músics arribats de països 
com Alemanya, Àustria, Su-
ïssa, Holanda, Anglaterra o, 
fora d’Europa, Estats Units, 
Israel, Palestina,
Corea del Sud o Japó.
Dilluns, a partir de les 9 del 
vespre l’església de San-
ta Maria del Bruc es podrà 
gaudir d’un concert a càrrec 
de professors i alumnes de 
l’AIMS i de Johannes Geffert 
a l’orgue amb obres de Bach. 
El preu de l’entrada és de 15 
euros.

Concert de l’Acadèmia de 
Música de Solsona al Bruc
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POESIA / LA VEU

El diumenge darrer de juliol, 
dia 27, el poeta igualadí Lle-
onard del Rio va ser convidat 
un any més a Palafrugell, per 
a donar un recital al saló d’ac-
tes del Teatre Municipal. 
Aquesta vegada, la selecció 
de les obres del programa fou 
a càrrec de Carme Hostaled, 
directora del grup poètic or-
ganitzador i presentadora de 
l’espai setmanal de poesia a 
Ràdio Palafrugell. Va escollir 
treballs dels llibres «Versos de 
badana», «Alboradas», «Gre-
sol de foc» i «Estimada Coni», 
de Lleonard del Rio, que foren 
recitats pel propi autor acom-
panyat per Montse Caussa, 
Albert Ristol i la mateixa Car-

me Hostaled. Entre el públic 
s’hi trobava la poeta Diana 
Curto que s’està recuperant 
d’una malaltia i a qui en Lleo-
nard li dedicà el recital
Amb aquest motiu s’edità un 

Lleonard del Rio oferí un recital poètic a 
Palafrugell

Els rapsodes abans d’iniciar el recital

MÚSICA / LA VEU

Del passat dia 15 de juliol fins 
el dia 28 de juliol de 2014, el 
músic australià Steve Smyth 
i el cantautor igualadí Quico 
Tretze, han estat de gira per 
tota Espanya.
La gira es va iniciar al Hot Blu-
es d’Igualada per encadenar 
ciutats com Barcelona, Ma-
drid, Zamora, Gijón, Santoña, 
Zaragoza, Pamplona, Lleida i 
acabant a Cal Còbix del Bruc 
i amb una aparició sorpresa al 
Low Festival de Benidorm. 
Durant aquesta gira l’Steve 
Smyth ha presentat algunes 
de les cançons que formaran 
part del seu nou disc “Exits” i 
ha demostrat un cop més que 
té un do natural per cantar, to-
car i actuar damunt d’un esce-
nari, la seva força ha fet que 

tot el públic assistent embogís 
a cada una de les seves can-
çons.
Per altra banda en Quico Tret-
ze ha obert la majoria dels 
concerts tocant les cançons 
que formaran part del seu nou 
disc que actualment està gra-
vant sota la producció de Pau 
Sastre, cançons delicades 
que oferien el contra punt al 
repertori de l’Steve Smyth.
Una gira plena d’èxit que ha 
organitzat la promotora At-
mosfera13 juntament amb la 
col·laboració de Tramando 
Producciones i El Rayo Verde.
La següent gira de l’Steve 
Smyth està prevista pel maig 
del 2015 i aquest cop vindrà 
amb la banda sencera per 
presentar el disc que sortirà 
aquest setembre.

Èxit a la gira per Espanya 
de l’australià Steve Smyth i 
l’igualadí Quico Tretze

opuscle, amb una tria de poe-
sies del nostre compatrici i en 
acabar se li lliurà un diploma 
i uns records empordanesos.
El públic va sortir molt satisfet 
de la vetllada.

MÚSICA / LA VEU

Els components de l’Agrupa-
ció Coral “La Llàntia” junt amb 
familiars i amics es van reunir 
dissabte passat, el 26 de juliol, 
per tal de celebrar junts el final 
de curs d’enguany i començar 
les ben merescudes vacances 
estiuenques.
L’ambient va ser de germanor 
i aprofitant la fresca de la nit 
es va poder assaborir d’un 
excel·lent sopar preparat per 
les mateixes famílies assis-
tents.
Les activitats de “La Llàntia” 
començaran una altra vegada 
el dimarts 2 de setembre assa-

jant i preparant noves cançons 
de cara a una nova i prome-
tedora temporada. L’Agrupa-
ció Coral La Llàntia celebrarà 
d’aquí un parell d’anys –l’any 

Final de curs de la Coral la Llàntia

2016-, el 140è aniversari de la 
seva fundació.
Des d’aquí volem desitjar a 
tothom un bon estiu i a gaudir 
d’una bona Festa Major.  



Envoltada pels Alps Dinàrics, a la regió de 
Bòsnia i a la ribera del riu Miljacka, Sara-
jevo està emplaçada al bell mig de la Vall 
de Sarajevo, en una posició que li atorga 
una de les elevacions urbanes més sig-
nificatives d’Europa. Amb tot, des d’una 
perspectiva demogràfica, la ciutat és co-
neguda per la plural confessionalitat reli-
giosa de musulmans, ortodoxos, catòlics 
i jueus que hi conviuen des de fa segles, 
amb una peremptòria voluntat de sana 
cohabitació.  
Si bé la longeva història de Sarajevo re-
vesteix un gran interès, no va ser fins el 
moment en què va  passar a dependre, 
al costat de tot Bòsnia i Hercegovina, de 
l’Imperi austrohongarès, a l’any 1878, 
que va entrar de ple a formar part de 
les cròniques europees, essent objec-
te d’una substancial industrialització i 
d’unes sorprenents remodelacions ur-
banes que havien de configurar-la com a 
una modèlica i ciutat, en la línia de Viena 
o Budapest. Tanmateix, a principis del 
segle XX, va veure aflorar el primer gran 
brot del nacionalisme eslau; un postu-
lat que no gaire més tard, el 28 juny de 
1914, va canalitzar-se en l’atemptat -per 
part d’un jove nacionalista- que va cau-
sar la mort a trets de l’Arxiduc Francesc 
Ferran d’Àustria i la seva esposa Sofia; 
uns assassinats polítics que van servir 
decididament de pretext per a l’esclat 
de la Primera Guerra Mundial, trenta-set 
dies més tard. 
Després d’aquella Gran Guerra, un cop 
dissolt l’Imperi Austrohongarès, la ciutat 
va ingressar al Regne dels serbis, croats 
i eslovens, definit en la creació del què 
havia de ser la nova Iugoslàvia. Això no 
obstant, amb l’avenç del nazisme va ser 
annexada al 1941 al nou Estat indepen-
dent de Croàcia, aleshores una república 
feixista aliada a les forces de l’Eix Berlín-
Roma-Tòquio, resultant víctima dels 
bombardeigs dels exèrcits aliats entre el 
1943 i el 1944.  Amb el final de la guerra, 
amb la constitució de la República Fede-
ral Socialista iugoslava del Mariscal Tito, 
Sarajevo va esdevenir la capital de la Re-
pública de Bòsnia i Hercegovina i, sota el 
règim comunista, va inaugurar una eta-
pa d’una notable prosperitat industrial i 
econòmica.
Molt més endavant, a l’hivern de 1984, 
va ser la seu dels Jocs Olímpics; i no van 
passar gaires anys que, arran de la cai-

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Sarajevo, el testimoniatge d’una ferida encara no cicatritzada

guda del Mur de Berlín i el conseqüent 
desmembrament de l’Estat iugoslau, el 
1992 Sarajevo va convertir-se en la capi-
tal de la independent República de Bòs-
nia i Hercegovina, una circumstància 
que conduiria a l’origen de les hostilitats 
entre les tres ètnies que integraven el 
país. El punt i final va ser un conflicte: la 
Guerra de Bòsnia, que es va perllongar 
durant quatre anys; període en què Sa-
rajevo va patir el pitjor assetjament de 
les guerres més recents, esdevenint el 
principal escenari d’una barbàrie i d’un 
nivell de destrucció inimaginables a les 
portes del segle XXI, i en el cor de la ve-
lla Europa. 
Avui, un passeig a la vora del riu et sug-
gereix una visita a les vitrines externes 
del Museu de la ciutat, on hi ha un im-
portant recull gràfic de diferents se-
qüències del dia de l’assassinat de l’Ar-
xiduc en mans d’aquell jove estudiant 
-Gavrilo Prinzip- i activista de la Gran 
Sèrbia; un material que explica perquè 
aquells fets -a l’estiu del 1914- servirien 
d’hàbil detonant per a l’inici de la Gran 
Guerra. A unes passes d’aquest mateix 
indret: una mena de “zona zero” de Sa-
rajevo, a l’any 1918, van batejar amb el 
nom del jove nacionalista el pont proper 
(de davant de la Biblioteca), reivindicant 
la figura d’aquell heroi de la pàtria.
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Viatges Descobrir món. Eixamplar fronteres

Una cerimònia institucional amb con-
vidats de diversos països europeus, 
aquests dies, ha servit per a commemo-
rar sota un missatge d’unitat el “cente-
nari” del començament de la Primera 
Guerra Mundial, a la capital de Bòsnia i 
Hercegovina. Però, a pesar que el to del 
centenari s’hagi basat en un rebuig a un 
magnicidi, també han estat nombroses 
les veus que segueixen homenatjant a 
l’autor de l’atemptat, considerat una 
icona de l’independentisme dels pobles 
eslaus dels Balcans; altrament en contra 
de l’opinió dels bosnians-musulmans i 
els croates, per als quals, Gavrilo Prinzip, 
no deixa de ser un terrorista. 

El pont en homenatge al nacionalista Gavrilo Prinzip

Museu de Sarajevo

Placa al Museu de Sarajevo



Estrena a Tous •  El Gran Hotel Budapest

RAMON ROBERT.-

Protagonitzada per Ralph Fi-
ennes i Tony Revolori, i amb 
papers secundaris per F. Mur-
ray Abraham, Mathieu Amalric, 
Adrien Brody, Willem Dafoe, 
Jeff Goldblum, Jude Law, Bill 
Murray, Edward Norton, Sa-
oirse Ronan, Jason Schwartz-
man, Tilda Swinton, Tom Wil-
kinson i Owen Wilson, El gran 
hotel Budapest és una de les 
peŀlícules més singulars dels 
darrers anys. Ha estat dirigida 
i escrita per un dels cineastes 
més personals i inclassifica-
bles del darrer cinema ame-
ricà, Wes Anderson, a partir 
d’una història creada pel propi 
Anderson i Hugo Guinness. 
“En cada peŀlícula que fa Wes 
hi ha tot un món nou i diferent, 
i cal crear tot un univers visual 
i expressiu que estigui d’acord 
amb aquest món”, diu el pro-
ductor Jeremy Dawson, que 
ha treballat amb Anderson en 
Moonrise Kingdom, El fantàs-
tic senyor Fox i Viatge a Dar-

jeeling”. Afegeix Dawson: “En 
aquest cas, Wes ha imaginat 
un país de l’Europa oriental 
totalment inventat, conegut 
com la República de Zubrow-
ka, i a Zubrowka es troba una 
d’aquestes fabuloses ciutats-
balneari que van brollar com 
fongs per tot arreu abans del 
canvi de segle. La història va 
sorgir pel seu autèntic interès 
per aquesta època, aquesta 
història, aquest món, i també 
per cert tipus de personat-
ge, que es veu reflectit en el 
nostre Monsieur Gustave, el 
conserge d’aquest gran hotel” 
Segueix Dawson: “Per tant, la 
fusió tant de la idea del perso-
natge com de tot aquest món 
va donar com a resultat aquest 
magnífic guió de Wes. Després 
es va combinar tot plegat -guió, 
interpretació i direcció- i es va 
convertir en quelcom encara 
més atractiu i  original del que 
era sobre el paper “.
Com ja s’ha dit, Anderson situa 
la fantasiosa acció de la seva 
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El país imaginari de Wes Anderson

història en una fictícia ciutat-
balneari situada en l’imaginari 
país alpí de Zubrowka, pel qual 
va crear no només una com-
pleta estètica visual, sinó tam-

bé un cohesionada història del 
segle XX que retratava la situ-
ació a Europa de l’Est, amb un 
domini del feixisme durant els 
anys trenta i una posterior he-

gemonia del comunisme; però 
també va reflectir un passat 
més distant, caracteritzat per 
l’inconfusible estil de la Belle 
Époque.  

Estrena de la setmana •  Chef

RAMON ROBERT.-

Escrita, dirigida, produïda i 
protagonitzada per Jon Fa-
vreau, la despreocupada, 
divertida i molt entretinguda 
peŀlícula Chef compta amb un 
repartiment multiestelar que 
inclou Sofia Vergara, Scarlett 
Johansson, John Leguizamo, 
Bobby Cannavale, Dustin Hoff-
man, Oliver Platt, Robert Dow-
ney Jr i el jove actor Emjay 
Anthony.  El citat Favreau és 
molt conegut per haver dirigit 

Comèdia culinària
i produït algunes exitoses pro-
duccions Marvel ( de les nissa-
gues Iron Man i The Avengers, 
exactament), però amb Chef  
s’ha pres un descans de les 
superproduccions per tornar a 
les seves arrels en el cinema 
independent. “Volia escriure un 
guió des de zero, deixar que 
els personatges parlessin amb 
les veus que els donés, triar el 
repartiment amb el qual volia 
treballar i veure cap a on em 
portava això”, explica Favreau. 

Per això, ha portat a la pantalla 
la història de Carl Casper, un 
xef de gran talent que es troba 
una mica impedit a causa de 

les seves frustracions tant en 
les tasques  professionals com 
en el terreny personal. 
La peŀlícula comença quan el 

xef Carl Casper (Jon Favre-
au) deixa sobtadament el seu 
treball en un famós restaurant 
de Los Angeles,  després d’en-
frontar-se amb el propietari 
(Dustin Hoffman) i negar-se a 
renunciar a la seva integritat 
creativa. Per coses de la vida, 
Casper va a parar a Miami i 
s’associa amb la seva exdona 
(Sofia Vergara), el seu amic 
(John Leguizamo) i el seu fill 
(Emjay Anthony) per muntar 
un lloc de menjar ambulant. A 
la carretera, el xef Carl torna a 
les seves arrels i recupera la 
seva passió per la cuina i l’en-
tusiasme per la vida i l’amor.

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

COMO ENTRENAR A TU DRAGON
Estats Units. Animació. De  Dean DeBlois. Amb Gerard Butler, Jay Baruchel, 
Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse. Mentre Astrid, Snoutlou i la resta de 
la banda es desafien els uns als altres amb carreres de dracs (el nou esport 
favorit a l’illa), l’ara inseparable parella viatja pels cels, traçant territoris 
desconeguts i explorant nous mons. 

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.

EL GRAN HOTEL BUDAPEST
Estats Units. Comèdia peculiar. De  Wes Anderson. Amb Ralph Fiennes, 
Edward Norton, Jeff Goldblum, Willem Dafoe i Jude Law. El protagonista 
es Gustave, un llegendari conserge d´un famós hotel europeu 
d´entreguerres. La història tracta sobre el robatori i la recuperació d´una 
pintura renaixentista de valor incalculable i sobre la batalla que enfronta 
els membres d’una família per una immensa fortuna. Com a teló de fons, 
els aixecaments que van transformar Europa durant la primera meitat del 
segle XX. Pel.lícula premiada en el Festival de Berlin. 

EL GRAN CUADERNO
Hongria. Drama. De János Szasz. Amb András Gyémánt, László Gyémánt 
i Piroska Molnár. En plena Segona Guerra Mundial, els bessons Egyik i 
Masik són portats per la seva mare a viure amb la seva àvia. El que es 
pretén és evitar els horrors de la guerra, però no es lliuraran d´ells. La seva 
àvia, a la qual anomenen “la Bruixa”, els farà treballar per guanyar-se el pa 
i, a més, viuran envoltats de mort, violència i destrucció. Els nens escriuen 
cada nit en un quadern les seves vivències.

CHEF
Estats Units. Comèdia culinària. De Jon Favreau. Amb Jon Favreau, Sofia 
Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson i Oliver Platt.  Carl Casper és 
un xef que perd la feina en un restaurant per negar-se a les exigències del 
seu exigent propietari. Sense feina, Carl emprèn un projecte de venda de 
menjar en un camió amb la seva exdona i el seu millor amic, tractant de 
recuperar les seves propostes creatives. Alhora Carl també intentarà unir 
de nou a la seva distanciada família. 

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

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 29 SETMANES TANCAT

1/ MALEFICA (apta) 
Dv. a Dj.: 15:30
1/ TRANSFORMERS 4 (12 anys) 
Dll a Dj: 17:30/20:40
Dg.: 11:30/17:30/20:40

2/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 en català (apta) 
Dv. a Dj.: 17.20
2/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 3D (apta) 
Dv. a Dj.: 19:30
Dg.: 11:40/19:30
2/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta) 
Dv i Ds.: 21:40
2/BAJO LA MISMA ESTRELLA 
(apta) 
Dg a Dj.: 21:40

3/8 APELLIDOS VASCOS (apta)  
Dg: 12:00
3/CHEF (apta) 
Dv. a Dj.: 15:40/18:00/20:20/22:40

4/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta)  
Dv. a Dj.: 16:00/18:10/20:20
Dg.: 12:10/16:00/18:10/20:20
4/AMANECER DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS 3D (12 anys)  
Dv. a Dj.: 22:30

5/PANCHO (apta)
Dv. a Dj.: 16:40
5/TRANSFORMERS 4 3D (12 anys)
Dv. a Dj.: 18:40
Dg.:  11:50/18:40
5/TRANSFORMERS 4 (12 anys)

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
EL GRAN CUADERNO (16 anys) 
(Premi Millor pel.lícula Festival 
Karlovy Vary))
Diumenge: 18:00
EL GRAN HOTEL BUDAPEST (12 
anys) 
Diumenge: 19:45

Dv. a Dj.: 21:50

6/AMANECER DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS (12 anys)
Dv a Dj.: 16:30/19:10/21:55
Dg.: 12:00/16.30/19:10/21:55

7/AVIONES 2 (en català) (apta)
Dg.: 11:45
7/CAMPANILLA Y LAS HADA 
PIRATA (apta)
Dv. a Dj.: 16:15
7/AVIONES 2 (apta)
Dv. a Dj.: 18:00
7/ANARCHY (16 anys)  
Dv. a Dj.: 20:00/22:15

8/ SEX TAPE (16 anys)
Dv a Dj: 16:00/18:10/20:30/22:40
Dg.:12:10/ 16:00/18:10/20:30/22:40 
s

CINEMA A L’ANOIA
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Igualada,  agost de 2014Funerària Anoia, S.L.

En record de

Josep Romaní Albareda
        Gerent d’Andopack

Ex. President Unió Empresarial de l’Anoia

Ha mort cristianament  el passat dimecres  dia 6 d’agost a l’edat de 48 anys.
A.C.S.

Els seus estimats:   �lla, Victòria; pares, Josep i Montserrat; germans, Gemma, Dolors, Joan, 
Anna i  demés familiars  ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les 
mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tindrà  lloc avui  divendres dia 8 d’agost a 

la parròquia de Santa Maria de Capellades a les 12 hores.

 

IGUALADA / LA VEU

La fam no fa vacances va 
tancar la seva segona edició 
el passat dijous, 31 de juliol. 
Durant dos mesos un total 
de 465 entitats (associacions 
culturals, esportives, esco-
les, empreses o particulars, 
entre d’altres) han organitzat 
667 activitats arreu del ter-
ritori, que han reportat a les 
entitats d’ajuda 310 mil qui-
los.
La campanya de recollida 
d’aliments bàsics, impulsada 
pels quatre Bancs d’Aliments 
de Catalunya tenia l’objectiu 
de fer arribar aliments a les 
persones més necessitades 
durant l’estiu. A més, aques-
ta campanya serveix per a 
sensibilitzar a la ciutadania 
sobre la realitat de la pobre-
sa al nostre país, afavorir la 
visibilitat i establir una col·
laboració continuada amb el 
Banc dels Aliments i la seva 
xarxa d’entitats d’ajuda du-
rant tot l’any
L’acció Maletes contra la 
fam, impulsada per Danone 
el passat 5 de juny a l’Es-
tació de Sants de Barcelo-
na, va ser el tret de sortida.  
Aquest esdeveniment va 
suposar una donació de 16 
tones de iogurts pels quatre  
Bancs dels Aliments, l’equi-
valent al pes de les maletes 
de tots aquells viatgers que 
es van acostar per participar 
en l’acció.  Danone també re-
colzà la campanya realitzant 
una recollida d’aliments en-
tre els seus empleats durant 
els mesos de juny i juliol.
Les activitats han estat molt 
variades, com les esporti-
ves: en Marc Fernández va 
donar la volta a peu a Cata-
lunya en quinze dies, partint 
de l’Hospitalet de l’Infant i va 
assolir 1.600 quilos o la cro-
noescalada Electric Race a 
L’Ametlla del Vallès. Les ac-
tivitats culturals també han 
estat molt presents, la banda 
de jazz Diorama, el festival 
Acusticohhh!, el concert de 
la Columbia Jazz Banc a la 
Casa Elizalde, el Gastromu-
sical del Molí de l’Escala, el 
Festival de Circ de La Bis-
bal, el concert inaugural del 

Festival de Guitarra de Gi-
rona o el Sam Sam Festival 
als Camps Elisis de Lleida. 
Associacions com els  Cas-
tellers de Lleida, la Colla de 
Jove Xiquets de Tarragona. 
Així com un bon grapat d’es-
coles i empreses.
 
El perquè de la campanya
La situació actual, amb més 
d’un 20% de la població ca-
talana per sota el llindar de la 
pobresa i una demanda crei-
xent d’aliments per part de 
les entitats fa que els Bancs 
d’Aliments facin una nova 
crida a la ciutadania per re-
collir aliments de primera ne-
cessitat.

Quins són els objectius 
d’aquesta campanya?:
1) Recollir aliments bàsics 
per fer·los arribar a les més 
de 700 entitats benèfiques 
ateses pels Bancs dels Ali-
ments i garantir l’alimentació 
dels seus més de 250.000 
beneficiaris durant els mesos 
d’estiu a Catalunya.
2) Sensibilitzar a tota la ciu-
tadania sobre la realitat de la 
pobresa al nostre país tam-
bé durant els mesos d’estiu, 
quan les donacions d’ali-
ments s’alenteixen degut al 
període de vacances.
3) Afavorir una col·laboració 
continuada amb el Banc dels 
Aliments i amb la seva xarxa 
d’entitats benèfiques durant 
tot l’any, creant vincles amb 
altres associacions de mane-

La Fam no fa Vacances finalitza amb 310 mil quilos 
recaptats i 667 activitats celebrades

ra local per a que aquestes 
entitats també puguin rebre 
ajuda quan els sorgeixin ne-
cessitats puntuals.
 
Com és possible la campa-
nya de recollida?
“La fam no fa vacances” es 
du a terme gràcies a la col·
laboració de tot tipus d’as-
sociacions, clubs esportius, 
empreses, escoles, esplais, 
centres educatius, entitats 
culturals i socials i grups d’ar-
reu de Catalunya, Els matei-
xos Bancs seran els encarre-
gats de vincular les activitats 
amb les seves entitats per 

Igualada,  agost de 2014

Josep Romaní i Albareda
   

President de la Unió Empresarial de l'Anoia entre els anys 1999 i 2004

Des de la UEA li agraïm  els anys de  dedicació a la nostra Entitat
  i ens unim  al dolor de la seva família

tal de garantir la justa distri-
bució dels aliments. La cam-
panya també compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Barcelona, El Tricicle, Da-
none, 8TV, Acceso, ACPG, 
Premsa Comarcal, Catalu-
nya Ràdio, Cazcarra Image, 
Sport, El Periódico, La Van-
guardia, Marc Martí, Més Q 
TV, RAC 1, TV3, Barcelona 
Capital de la Sardana, Parc 
del Tibidabo, La Vallesana, 
BTV, La Xarxa, Estudio Na-
riz, Signia Technologies, , CD 
Mon, GPU Gestió de Publici-
tat Urbana.



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:

Per començar, fonem la xocolata amb la mantega al 
microones ( això el podem fer també al bany Maria) i ho 
reservem.
Mentre batem els ous amb el sucre i afegim la llet i el llevat. 
Quan ha temperat una mica la xocolata fosa l'hi anem afegint 
a poc a poc. Per últim afegim la farina i les nous trossejades, 
això ho movem molt suaument.
El motlle el preparem untant una mica de mantega i 
empolvorant una mica de farina damunt. Sacsegem bé el 
motlle per evitar que quedi adherit i hi aboquem el contingut.
El preparat es posa al microones 4,5 minuts a màxima 
potència (1000 w aprox.), quan acaba el temps es deixa 5 
minuts sense obrir el microones reposant.
Desfem la rajola de xocolata amb llet i l’afegim per sobre i 
�nalment queda decorar al gust! ( xocolata, nous, sucre 
glass...)

Ingredients :

Canelosn d’estiu

- 3 ous
- 25 g sucre
- 3 cullerades llet
- 125 g xocolata per desfer
- 125 g mantega
- 1/2 sobre llevat 
- 80 g farina
- 50 g nous
- 1 rajola de xocolata
  amb llet (per cobrir)

Brownie al microones
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Contactes

Relax  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tel. 602 303 825

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

De 8 de la
 mañana a 12h.

 de la noche



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com
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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

ES BUSCA
PSICÒLEG

Buscar un psicòleg és 
buscar a una persona a 
la qual li obrirem la porta 
de la nostra intimitat per 
a que ens ajudi a canviar 
allò que ens genera ma-
lestar. No és tasca fàcil, 
trobar la persona adient i 
menys quan ens adonem 
de la gran varietat d’estils, 
i maneres de treballar. Per 
altra banda, és una inver-
sió econòmica important, i 
amb els temps que corren 
un no està per anar fent 
provatures. És per això 
que cal fer-ho amb calma 
i amb consciència.
Poder tenir un primer con-
tacte sense compromís i 
sense cost econòmic és 
bo per a que la persona 
pugui escoltar de pròpia 
veu del terapeuta quina 
és la seva manera de tre-
ballar. Tot i que no cal un 
“amor a primera vista”, és 
important sentir certa afini-
tat amb la persona que és 
el professional. Cal sen-
tir-s’hi còmode, i lliure per 
preguntar qualsevol dubte 
o inquietud i és important 
observar que el professi-
onal es mostra empàtic, 
autèntic i que s’expressa 
amb claredat. 
Si una persona decideix 
iniciar el procés terapèutic, 
ha de saber que comença 
un treball que li demana-
rà esforç i entrega i dedi-
cació, però que si un està 
en bones mans, realment 
valdrà la pena. Com va 
dir molt bé Victor Frankl, 
un conegut psiquiatra: “La 
psicoteràpia és una con-
frontació amb un mateix 
en la que més que una 
lluita, hi haurà una recon-
ciliació”.



EIXmotor_KIAgama_250x183.87_cat.pdf   1   14/07/14   13:09

Fica’t els clients 
a la butxaca!
Si ets un comerç t’interessarà que 
tots els usuaris de la Comarca de 
l’Anoia -i a curt termini de la resta de 
Catalunya-  puguin trobar-te amb 
una recerca, ràpida i clara, tant per 
nom comercial, sector, situació o per 
les ofertes que hi publiquis. 

Només per una quota anual (en 
funció de la categoria Premium o 
Premium plus)

GuiaAnoia.cat és una app per a  
mòbils existents en el mercat 
(Android, ios i windows phone i 
blackberry) i tauletes. De descàrre-
ga gratuïta per a tots els usuaris 
(anant directament a internet) 
amb notícies i informació comer-
cial destacada del conjunt de 
l’Anoia. És  una eina innovadora i 
potent de promoció econòmica i 
turística per al nostre territori.

Informa’t
610 424 420 - 93 804 24 51
info@guiaanoia.cat

Descarrega’t l’APP 
gratuïtament 

o ves a la web 
www.guiaanoia.cat


