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Es diu, es comenta...
Ada Colau, líder de Barcelona en Comú i futura alcaldessa de la capital catalana, ha avançat que per
governar aplicaran el mateix “diàleg i consens” amb
què van construir la candidatura. “BComú ha estat una demostració de diàleg. Hem estat capaços
d’ajuntar molta gent diversa en base d’una proposta
de ciutat. Volem governar pels 73 barris de la ciutat,
ens hagin votat o no”.
Xavier Trias, alcalde en funcions de Barcelona, va
reconèixer haver perdut les eleccions i volia fer “un
traspàs modèlic”. Però esgarrifat per les iniciatives
que pregonava arreu la cap de la llista més votada,
va començar a moure’s per intentar continuar en el
càrrec.
Mariano Rajoy, president del govern, no va sortir
a valorar els resultats del PP. Va fer-ho Carlos Floriano, vicesecretari d’Organització del partit, va dir
que “els ciutadans deixen clar que l’opció majoritària
dels espanyols és el PP”. Tan un com l’altre semblen
practicar la política de l’estruç.
Luisa Fernanda Rudi, presidenta d’Aragó en funcions, creu que “el partit pateix un rebuig de marca”.
Però als dos més destacats dissidents, Esperanza
Aguirre i José Antonio Monago, tampoc els hi ha anat
massa bé.

l’Ajuntament de Madrid, però que ho té molt difícil
per ser alcalde, està fent tota mena de moviments
per aconseguir-ho o al menys que no ho sigui gent
propera a ‘Podemos’.
Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, considera “bons” els resultats. Continuen per darrere del
PP, és negatiu el seu resultat a les grans ciutats (a
Madrid, Barcelona, Saragossa i València, per exemple) però la transvasament de votants a ‘Podem’ ha
sigut més baixa del que s’especulava i una aliança
amb el partit de Pablo Iglesias, pot donar-los el poder en diversos territoris. Ja es veu que el que més
importa és el poder.
Pablo Iglesias, secretari general de Podemos ha dit
que “Si la política del Govern l’ha de dirigir Esperanza Aguirre, seré el proper president”, tot demanant
al PP “ser més respectuós amb el missatge de les
urnes”. I és que la candidata a l’alcaldia de Madrid
vol barrar el pas a les institucions del nou partit d’esquerres.
Juan Vicente Herrera, president de Castilla-León, i
baró del PP, li va dir a Mariano Rajoy, president del
govern ,que “es mirés al mirall per prendre consciència de la situació”.

Josep Ramon Bauzà, president en funcions de les
Balears i Alberto Fabra, president en funcions de la
Generalitat Valenciana, ja han anunciat que no es
tornaran a presentar. Rita Barberà, alcaldessa en
funcions de València, no va poder reprimir-se en conèixer els resultats que havia obtingut el seu partit, i
Nuria Losada Natividad, regidora de Cultura i Jo- va exclamar “quina hòstia ens hem fotut!”.
ventut i tercera tinenta d’alcalde de la de Rafelbunyol (València), i del PP, va publicar a Facebook Teresa Forcades, monja benedictina, ha explicat
què “espera que, després de les eleccions del 24 de que està disposada a liderar una llista per les promaig, no es cremaran esglésies ni es violaran mon- peres eleccions al Parlament de Catalunya on hi
haurien de ser Barcelona en Comú (formada per
ges”.
Podemos, Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa,
Olga María Henao, la dona de Tenerife que va man- Procés Constituent i les CUP, que es diria ‘Capgirem
tenir una relació amb José Antonio Monago, fins ara Catalunya en Comú’.
president d’Extremadura, en saber-se els resultats
de les eleccions va escriure a Twitter “a tots els porcs Ana Palacio, exministra d’Assumptes Exteriors, opiels arriba el seu Sant Martí”. I després va aclarir “que na que Ada Colau i ‘Podem’ “són la nostàlgia per
no tota la seva vida girava en torn d’una única per- una Arcàdia feliç, o com li passa també a Isis - nom
pel que es coneix al Estat Islàmic- amb el Califat del
sona”.
segle XI”.
Esperanza Aguirre, guanyadora de les eleccions a
Alicia Sánchez-Camacho, després dels resultats,
va declarar “que prenia nota del que havia expressat
el poble català”. I és que ja es dóna per perduda Badalona i en molt risc Castelldefels.

El personatge de la setmana
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Club Bàsquet Igualada
El Physic Igualada s’ha proclamat campió de Copa Catalunya, i
per tant assoleix la plaça per jugar la propera temporada a lliga
EBA, la màxima categoria del bàsquet amateur del nostre país,
al guanyar la final a quatre que s’ha disputat a Mollet. La final,
disputada contra el CB Castellbisbal, va ser un partit molt igualat
que finalment es va emportar l’Igualada per un ajustat 67-65.
Victòria i campions de la Regal Copa Catalunya! Enhorabona!

Editorial
Harmonia i
Innovació
No fa gaire, en una nova edició del Congrés
de Comerç: Noves Estratègies i Tendències Actuals en Comerç, organitzat per la
Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona, els experts coincidien a
afirmar que el comerç de proximitat ha de
seguir sent l’ànima dels pobles i les ciutats,
i, si vol ser competitiu, ha de poder conviure amb èxit amb els nous formats comercials. L’harmonia entre tots els agents ha de
ser necessària, a l’igual que s’ha d’admetre
la innovació en el sector dels serveis.
El comerç a Catalunya, també a l’Anoia, ha
tingut un paper determinant en la configuració de les nostres ciutats i pobles, contribuint a configurar espais compactes, cohesionats, convivencials, segurs i diversos. El
nostre model comercial ha estat exemple al
llarg dels anys d’eficiència econòmica i vinculació amb els teixits socials i urbans. La
seva funció ha anat molt més enllà de la de
simple canalitzador de les necessitats de
proveïment del conjunt de la ciutadania: el
nostre comerç ha contribuït a donar forma
als pobles, ciutats i barris del país. I ha de
continuar essent així, per damunt de l’aparició de noves zones comercials, grans supermercats o iniciatives puntuals.
L’ordenament comercial que ha anat possi-

El nostre comerç ha contribuït a donar
forma als pobles, ciutats i barris del
país. I ha de continuar essent així, per
damunt de l’aparició de noves zones
comercials, grans supermercats o
iniciatives puntuals

bilitant al llarg dels anys mantenir aquestes
característiques ha estat elaborat sempre
per un ampli consens polític i social. Ara,
en justa correspondència, s’ha de maldar
perquè la legislació general -i la comercial
en particular- segueixi permetent al comerç
tenir la capacitat de contribuir a la configuració dels nostres espais urbans. És lògic,
doncs, que la Confederació Catalana del
Comerç busqui, com apunta aquesta setmana a través de les pàgines de La Veu i a
l’entorn del Rec.0, justícia per a un sector
econòmic determinant per al nostre país.
El dibuix de futur que volem per a les nostres ciutats i el nostre territori ha de quedar
exempt de models de creixement comercial
aliens a la morfologia dels nostres municipis, a la nostra cultura i a la nostra manera
de relacionar-nos i conviure. Totes les fórmules són benvingudes. La innovació i la
creativitat són futur, però necessàriament
d’acord amb el que tant ens ha costat de
construir i de mantenir.
Que ningú no en quedi fora.
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Opinió
JAUME SINGLA

PERE ESCOLÀ

A peu pla.

Des de diumenge que tothom està entestat en
qui serà l’alcalde/alcaldessa de Barcelona i si
això provocarà que no es faci la Fórmula 1 o
el Movile Congres o que potser dimiteixin els
comandaments de la Guàrdia Urbana. A Madrid
estan també amb qui dóna o no dóna suport a
Manuela Carmena, com a nova alcaldessa.
Tots plegats ens ho mirem molt a la curta. Molt.
Ocupats únicament en qui serà elegit alcalde/
alcaldessa, no ens adonem que la vigència dels
ajuntaments, diputacions i consells comarcals,
és de quatre anys i que a banda de l’elecció
d’alcalde després caldrà aprovar pressupostos,
fixar taxes, planificar projectes... i tot això requerirà majories.
Als que es pensen que Ada Colau -per exemple- acabarà amb la pobresa o que els guàrdies urbans repartiran lioneses entre els okupes i
els manifestants violents, s’equivoquen de mig
a mig. La pobresa només es pot acabar amb
una situació de justícia social generalitzada i
això no depèn ni d’un sol ajuntament ni d’una
minoria de regidors. Com tampoc, per més que
s’hi posi, podrà evitar -ni crec que ho vulguique es deixi de fer la Fórmula 1 o el congrés de
mòbils. No ho podrà fer perquè els ajuntaments
només són una part dels qui fan possible els
esdeveniments.
En canvi estic segur que l’equip de govern
d’Ada Colau es marcarà unes línies argumentals diferents a les que s’ha marcat fins ara en
Xavier Trias i que no podrà fer tot el que vulgui,
precisament perquè l’equip de govern haurà
de buscar el suport d’altres grups del consistori. Per tant hauríem de mirar com ha quedat
el conjunt, no solament de l’ajuntament de la
capital, sinó del conjunt d’ajuntaments de Catalunya. I si us dic la veritat, no em desagrada
gens com han quedat.
D’entrada hi ha molt poques majories absolutes
i això sempre dóna espai al debat i a la formació d’alternatives si a algú se li acudeix fer una
“alcaldada”. D’altra banda hem foragitat dels
ajuntaments als intolerants -PxC- i hem deixat
en la mínima expressió als intransigents del PP.
Però per si tot això fos poc, hem portat als ajuntaments un grapat de joves que han d’aportar
una mirada i una forma de fer molt diferent.
I el que és millor, tots plegats, els ciutadans, ja
no ens conformem amb foteses. Ara volem que
es governi pensant en el país, caminant cap a
un futur millor on els corruptes no tinguin espai
als despatxos.
Els que tenen possibilitat de ser alcaldes, ja cal
que aprenguin a dialogar amb tothom. Especialment amb els ciutadans que comencem a
veure la força del vot.

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Retir, 40 , 1r Pis. Igualada
Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com

Vots i poder
Les institucions es van dibuixar pensant en l’estabilitat. I els ciutadans emeten els seus vots per modularla. I els que tenen el poder lluiten per mantenir-se.
Molts prediquen que les votacions han capgirat el
panorama polític, però es poden aigualir moltes propostes, amb els pactes que s’albiren per aconseguir
la governabilitat. La nostra legislació segueixen deixant tot el poder en les mans de qui governa (mentre
altres estats les lleis es fan pensant en la defensa de
l’individu davant del poder de les administracions).
Passades les eleccions es fan moltes anàlisis.
Aquesta vegada són apocalíptiques, oblidant que els
resultats s’han decidit entre tots els que tenen veu i
vot en les coses públiques. I potser, perquè es comencen a penalitzar els abusos del poder. La corrupció, el nepotisme i la dominació per elits impermeables. El bipartidisme s’ensorra i els professionals de
la política veuen com s’enterboleixen els seus plans.
I el cabreig ciutadà s’ha convertit en un desafiament i
no solament en una remor llunyana. La gent ha recuperat il·lusions i ganes de fer. El mapa de Catalunya
sembla un gaudinià trencadís de colors. Catalunya
no vol ser uniforme, ni d’un sol color, enfosquit i vell.
Moltes identitats unides a causes diferents. A Catalunya hi ha l’eix sobiranista i també el social. Maneres
d’entendre i configurar la societat. Poden haver-hi
decepcions i no serà fàcil treballar plegats. I el risc
més immediat pot ser la paràlisi i la intransigència.
No és el mateix guanyar que governar. L’aspecte positiu de la present situació és que, a poc a poc, tothom prendrà consciència dels límits. Del que es pot
fer ara i del que necessita més temps. De l’abast dels
acords i lligams contrets en el passat. De com anar
canviant situacions protegides per lleis i per constitucions. Però no tothom ho veu igual. Tampoc es pot
liquidar i desprestigiar els que pensen de manera di-

ferent. La política viu dels pactes. I la representació
ciutadana s’articula a través dels partits. I els seus dirigents pacten les adaptacions de les promeses electorals (no sols per fer, sinó també per col·locar els
seus). El poder és governar. I això porta a transigir i a
empassar-se més d’un gripau. Però possibilita poder
tirar endavant projectes en els que tenen coincidències. Encara que sigui de manera parcial.

Els calendaris no es deturen i les dates per
la investidura es presenten com a nous desafiaments per anar explorant nous territoris
de convivència
Els calendaris no es deturen. Les dates per la investidura es presenten com a nous desafiaments per anar
explorant nous territoris de convivència. Tothom sap
que es demana més. Més llibertat, més equitat, més
justícia, més fraternitat i més igualtat. I ara sembla
més a l’abast. Però s’ha d’evitar que moltes il·lusions
s’esvaeixin davant de les parets de sempre. Benvinguda la complexitat, el maldecap, el govern de pacte
i les dificultats. Perquè signifiquen més participació,
més compromís i més implicació. S’aconsegueix el
que es treballa. Allò pel que es lluita. I no per obtenir
un premi individual, sinó col·lectiu. I sols canviant la
manera de pensar es podrà modificar la realitat. Però
no tot el que hi havia és dolent. Molts dels governaven han estat recompensats amb més vots i han renovat la seva representació ciutadana. I es comença
a penalitzar la prepotència dels que creien que, ser
elegits significava ser els amos de la casa i disposar
dels seus cabals.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Curts de vista

Ara
intensius juliol

1,30 - 2 hores diàries.

Grups pràctics tant per a nens i adults.

Brian&Carme Stack

Tels: 93 804 00 21
637 533 080

info@nonameschool.com

62 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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cartes al director
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.

Una història i molts dubtes
•• PARTICIPA#VOLEMUNAPOBLAMILLOR

L’agrupació d’electors PARTICIPA#
volemunapoblamillor, es va sumar a
la iniciativa popular que es va portar a
terme el passat diumenge 31 de maig
a través d’una concentració-protesta
per reivindicar el camí que uneix el
barri de l’estació amb el parc de Sant
Galderich a la Pobla de Claramunt.
Durant el darrer mes de maig (coincidència amb les eleccions municipals)
el govern municipal va construir una
passera nova per travessar el riu, ja
que l’antiga passera feia anys que

es trobava en molt mal estat; just en
aquell moment el propietari dels terrenys que travessa aquest camí va
intentar obstaculitzar el pas dels veïns
amb diverses tanques, contenidors,
peces de formigó i personal de seguretat.
Sembla que l’Ajuntament va requerir
la intervenció dels mossos en diverses
ocasions per retirar algunes dels obstacles, però no se’n va sortir; és per
això que un grup de veïns, cansats de
l’actitud passiva de l’ajuntament i de la
prepotència dels propietaris dels terrenys, van endegar aquesta protesta.
Molts veïns van voler donar suport a
aquesta iniciativa i es va intentar fer el

camí de pujada i retirar alguns dels impediments. Els amos dels terrenys van
avisar els mossos d’esquadra ja que
consideraven que els 200 veïns ocupaven la seva propietat privada. Tot
plegat va acabar amb la promesa de
l’alcalde de realitzar un ple extraordinari on suposadament se solucionarà
aquesta qüestió.
I nosaltres ens preguntem a quina lògica respon tot plegat: quan el govern
va decidir fer la passera nova, no va
pensar a on anava a parar aquesta
passera?, el projecte de la passera
no incloïa l’arranjament del camí que
està en molt mal estat? No calia parlar
abans amb el propietari per aclarir les

qüestions relacionades amb aquest
camí? Els 115.000 € de la passera no
requerien una feina paral·lela? El ple
extraordinari serà la solució a aquesta
qüestió?
Ens costa d’entendre la passivitat i
la lentitud del nostre ajuntament, cal
esperar la mobilització de la gent del
poble per actuar? L’Ajuntament no té
eines per actuar o no les busca fins
que la gent surt al carrer?
Des de PARTICIPA #volemunapoblamillor seguirem treballant activament i
proposarem les accions que siguin necessàries per recuperar un camí que
és de tots els Poblatans

VÍCTOR ALEXANDRE ·

La victòria independentista d’aquestes eleccions
L’independentisme té motius per estar altament satisfet del resultat d’aquestes eleccions municipals.
Ha guanyat en vots, ha guanyat en percentatge i ha
guanyat en regidors. Digui el que digui l’espanyolisme, aquesta és la veritat incontestable. Allò que l’espanyolisme no dirà, per tant, és que ara hi ha més
regidors independentistes que abans a l’Ajuntament
de Barcelona. Tampoc no dirà que ara hi ha més regidors independentistes que mai –6.077–, amb un
increment de 300.000 vots, al conjunt de Catalunya.
I allò que, per descomptat, l’espanyolisme silenciarà
és que els partits independentistes han passat d’un
58,5%, l’any 2011, a un 67%, aquest 2015, i que la
suma de vots els atorga la majoria absoluta amb un
51%, tot deixant el nacionalisme espanyol (PSCPSOE-PP-C’s) amb un 36%.
Les xifres, com veiem, són tan contundents que
l’espanyolisme no té altre recurs que la mentida per
intentar dissimular la derrota espectacular que ha
patit. Heus aquí una petita mostra:
- ‘Societat Civil Catalana’ (associació ultranacionalista espanyola): “A Catalunya l’independentisme està
lluny de la majoria social que pretenia obtenir, ja que

la suma dels vots de CiU, ERC i la CUP queda lluny
del 50% dels vots”.
- Alícia Sánchez-Camacho (PP): “S’ha imposat el
seny català amb el no a la independència.”
- Carina Mejías (Ciudadanos): “La societat ha dit
prou a l’independentisme.”
La ràbia fa dir moltes mentides, prou que ho sabem,
però una mica de sentit del ridícul, sí que n’haurien
de tenir, els qui afirmen parlar en nom d’altri. Posats
a dir-les de l’alçada d’un campanar i a fer-nos petar
de riure, intenten fer córrer la brama que l’independentisme fa figa perquè els vots que ha obtingut són
inferiors als que va obtenir el SÍ-SÍ en la consulta del
9-N; talment com si una consulta per la independència i unes eleccions municipals fossin una mateixa
cosa. La cosa, tanmateix, té la seva gràcia, ja que
els perdedors que diuen aquesta bajanada són els
mateixos que abans del 24 de maig afirmaven que
unes eleccions municipals no són plebiscitàries, atès
que la gent vota en clau social, no pas nacional; i són
els mateixos, també, que configuren el bloc polític
d’un supremacisme que impedeix que els catalans
puguem decidir el nostre futur polític dipositant una

papereta en una urna.
Però tothom sap que el supremacista és al·lèrgic a
les urnes. Sobretot si li anuncien un veredicte desfavorable. Per això no respondrà mai aquestes preguntes. Primera: si, com diuen, s’ha imposat el no
a la independència, si l’independentisme fa figa, si
l’independentisme està lluny de la majoria social, si
la societat ha dit prou a l’independentisme, de què
tenen por? Segona: si el nacionalisme espanyol
es majoria a Catalunya i, per tant, arrasaria en un
referèndum, com és que no el celebren per tal que
l’independentisme sigui derrotat, humiliat i enfonsat
davant de tot el món? I tercera: Si estem moribunds,
a què esperen per donar-os el cop de gràcia? A què
esperen per rematar-nos?
No ho faran, no ens remataran perquè no poden. I
no poden, perquè tenim majoria absoluta, som més
vius que mai, gaudim de molt bona salut i els hem
vençut. Sí, aquest 24 de maig els hem vençut. I el 27
de setembre ho tornarem a fer.

ONCE

TRIO

JUNY
5: Bonifaci; Sanç; Zenaida.
6: Norbert; Artemi; Càndida; Paulina.
7: Robert; Pere; Vistremond
8: Guillem; Cal·líope.
9: Efrem; Marí; Prim i Felicià; Pelàgia.
10: Maurici; Asteri.
11: Bernabé; Maria-Rosa Molas i Vallbé
J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3
(Local 2)
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Dia 5: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 6: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 7: BAUSILI/ADZET/ Born, 23/Av. Barcelona, 9
Dia 8: SECANELL./ Òdena, 84
Dia 9: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 10: BAUSILI/ Born, 23
Dia 11: CASAS V/ Soledat, 119

· Dijous 28
· Divendres 29
· Dissabte 30
· Diumenge 31
· Dilluns 1
· Dimarts 2
· Dimecres 3

(ElSingular.cat)

171
415
672
562
030
420
234

· Dijous 28
· Divendres 29
· Dissabte 30
· Diumenge 31
· Dilluns 1
· Dimarts 2
· Dimecres 3

LOTTO 6/49
49973
17316
14199
23184
11163
45746
00165

· Dissabte 30/05/2015
7-12-21-34-37-44
Complementari: 9
Reintegrament: 5
· Dimecres 3/06/2015
7-11-22-41-45-46
Complementari: 13
Reintegrament: 4

· Dijous 28 16-36-41-47-48-49 C: 31 R: 4
· Dissabte 30 17-20-27-29-35-40 C: 36 R: 5
· Diumenge 31 18-19-27-31-54 Núm. clau: 7
· Dimarts 2 7-23-29-37-41 Estrellas: 1/8
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L’apparkB arribarà als municipis
de la demarcació de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana han signat un acord segons el qual l’Ajuntament cedeix
la tecnologia de l’aplicació apparkB i la Diputació la farà extensible
als municipis de la demarcació amb l’objectiu d’impulsar la telefonia
mòbil com a mètode de pagament de les zones regulades d’estacionament. Gràcies a aquesta cessió, tots els municipis de la demarcació de Barcelona podran accedir a la tecnologia apparkB i facilitar
als seus ciutadans l’ús d’un sistema còmode, fàcil i segur a l’hora
d’efectuar els pagaments a les àrees d’estacionament regulat.

La Diputació, amb el
suport de l’Ajuntament,
desenvoluparà i gestionarà la nova aplicació,
basada en l’apparkB,
i mantindrà relacions
amb els diferents ajuntaments de la demarcació que vulguin participar en el projecte.
L’AMB impulsarà l’ús
d’aquesta
plataforma
entre els ajuntaments
que la integren, difonent-ne els avantatges
i promovent la incorporació dels mateixos
en benefici d’una millor
gestió de la mobilitat

metropolitana.
L’apparkB permet a
l’usuari pagar pel temps
real d’estacionament,
sense necessitat d’anar
al parquímetre i amb la
possibilitat de renovar
el temps d’aparcament
també des del mòbil.
A més, es pot consultar de manera senzilla
a la zona d’usuari tots
els moviments, realitzar tràmits i accedir als
extractes.
L’apparkB es consolida a Barcelona

L’apparkB va néixer al
setembre de 2013 i, des
de llavors, ha anat creixent fins a consolidarse com una eina molt
útil per als ciutadans de
Barcelona. Actualment,
l’app compta amb més
de 75.000 usuaris, s’ha
superat ja el milió i mig
de tiquets expedits i el
10% de tiquets diaris ja
es tramiten a través de
l’apparkB, el que suposa una mitjana de 5.000
tiquets diaris aproximadament. S’ha de tenir
en compte, a l’hora de
valorar aquestes da-

des, que gran part de
l’AREA verda i l’AREA
blava és lliure de pagament els caps de setmana.
L’aplicació està disponible per iPhone i Android, i ha tingut més
de 125.000 descàrregues totals. A més,
amb una nota de 8,9,
l’apparkB és una de les
apps millors valorades
a la pàgina web www.
apps4bcn.com, que recopila les millors aplicacions per a mòbil per
viure Barcelona, tant
en les categories de
Smart City i de Transport i Trànsit, com en el
rànquing global.
Com funciona
El funcionament de
l’aplicació és molt senzill. Un cop al lloc de

l’estacionament, l’usuari
únicament ha d’indicar
la matrícula del vehicle
i el color de la plaça on
aparca. El sistema localitza la seva posició
mitjançant el GPS del
mòbil i automàticament
aplica la tarifa corresponent al tram on es troba estacionat. Fet això,
l’usuari ha de confirmar
l’estacionament
amb
l’acció “Iniciar”, i quan
vulgui treure el cotxe de
l’aparcament haurà de
finalitzar el servei activant “Finalitzar”.
El sistema ofereix als
usuaris les màximes garanties d’ús, ja que els
processos de comptatge de temps estan certificats per Catcert, i el
pagament amb targeta
compleix amb l’estàndard de seguretat PCI
DSS.
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A ull nu

També em xiulen
les orelles
M’ho van diagnosticar fa uns quatre anys. Tinc
tinnitus, una afecció auditiva que fa que em xiulin les orelles ininterrompudament, nit i dia, amb
un so agut semblant al d’una nevera quan està
en marxa. Puc dir que des d’aleshores no sé què
és el silenci total, perquè precisament quan hi ha
més calma exterior més se sent el piiiii dintre el
cervell. Sembla que és degut una tensió excessiva del timpà, com el cuir d’un tambor massa
tensat. No treu intensitat a l’audició, però sempre sents aquell xiulet que no para mai. Fins ara,
la medicina no hi ha trobat remei. És a dir, hauré
d’acostumar-me a viure amb un mal crònic que
s’ha instal·lat en el meu cap i m’acompanyarà
per sempre més. Hom s’hi arriba a acostumar,
sobretot quan alguna activitat distreu l’atenció.
Però a la nit, quan tot calla, sents sempre aquell
xiulet insistent que no para mai. El que cal,
doncs, és no obsessionar-se perquè és pitjor.
Amb tot, atès que, com diuen en castellà, “mal de
muchos, consuelo de tontos”, aquesta circumstància em fa sentir més proper amb personatges que, com jo, han patit o pateixen la mateixa
afecció: Bill Clinton, Barbara Streissand, Sylvester Stallone, Erik Clapton o el gran Juli Cèsar.
No és que em faci gaire gràcia assemblar-me a
aquests personatges, però almenys puc dir que
no sóc jo sol a sentir aquell xiulet imparable.
Ara potser hi podria afegir el rei de les Espanyes. Des de dissabte passat deu portar clavada
al cervell la xiulada monumental que va haver
d’escoltar al Camp Nou. En el seu cas, però, hi
ha un element afegit: se’n coneixen les causes,
encara que es vulguin reconèixer. Si en el nostre
cas podem confiar només amb pal·liatius, en el
seu es podria extirpar de soca-arrel. En comptes
de posar el crit al cel, només caldria veure els
motius d’aquella pitada, que n’hi ha, i molts.
Però fer d’una xiulada en un camp de futbol una
qüestió d’estat és, tirant curt, una estupidesa,
molt pròpia del tarannà dels que ens manen. En
realitat, fins ara no han sabut fer altra cosa que
indignar-se, però continuen –ells sí- fent el sord.
No volen sentir el clam d’una societat que no
està d’acord amb la seva forma de governar. Només saben respondre amb amenaces i càstigs.
Però per aquest camí les pitades seran cada vegada més freqüents i més intenses.
No diuen que en un país democràtic es poden
expressar totes les opinions, sempre que sigui
de manera pacífica? Algú va veure cap mena de
violència en l’actitud dels més de cent mil “xiuladors” del camp Nou? Per què, doncs, es reuneix urgentment el Comitè Antiviolència? Caldria
veure qui exerceix més violència amb les seves
actituds: els que manifesten el seu desacord de
manera sorollosa però pacífica o bé els que ens
crucifiquen apretant els cargols cada dia més?
A més, aquests estúpids hipòcrites que s’estripen les vestidures davant un clam pacífic són
especialistes de l’insult i la difamació. Però com
que els seus dards enverinats van contra Catalunya, ningú els ha demanat mai responsabilitats i, molt menys, han estat portats davant la
Fiscalia de l’Estat, com ens passa a nosaltres. I
és que, per més demòcrates que es proclamin,
allò que fan en realitat és aplicar la llei de l’embut. Dos pesos i dues mesures, i “fot-li, que és
de Reus”. Piiiiiiipppp.

És temps, temps de tributar,
temps de triar
Fa uns mesos la Unió Empresarial de l’Anoia en
el marc de les activitats que periòdicament ofereix
al seus associats va fer venir a Igualada una eminència d’aquelles que fan parar orella: el senyor
Joan Iglesias. Doctor en dret i assessor personal
del President de la Generalitat en matèria tributària i econòmica. Autor de diferents estudis i llibres
al respecte i un mestre amb qui aprendre i prendre
posició. D’ell escoltem: «... la hisenda catalana té
un marge d’eficiència de 30.000 milions d’euros,
això ens permetria abaixar impostos i recaptar
més diners i donar millors prestacions socials als
ciutadans...»; «... Catalunya produeix prou riquesa per pagar-se un estat i fer polítiques per a la
gent, el que hem de fer és gestionar-ho...». Més
clar, l’aigua de sant Feliu de Veri. Aquell vespre de
manera didàctica ens indicà tot
allò que podríem
canviar i millorar
si la Generalitat
gestiona directament el 100%
de la política
fiscal que s’aplica al Principat i
ens
desgranà,
en pla i de forma gràfica, com
funciona l’actual
model espanyol
de
recaptació.
Bondats i dolències d’un sistema que diu que
«Hisenda
som
tots», però amaga que sobretot,
sobretot, ho som
els catalans.
I és fa evident
que independitzant-nos política
i administrativament
d’aquest
hostil Estat podem passar d’un
fet impositiu a
un fet contributiu. D’un sotmetiment fiscal injust
abusiu i descontrolat a un de just progressiu i controlat. A ser contribuents, com ho són en qualsevol estat normal europeu. En canvi, la desunida
Espanya, clon del que fou la URSS, no deixa de
ser, i els fets dels darrers 300 anys ho corroboren,
l’entelèquia d’un rei fumat que creient-se Déu va
voler convertir les fantasies de l’herba Maria en
realitat. A 600 km de distància polítics ignorants
paràsits i vividors ens imposen -impost ve d’imposar, uf!- amb afany espoliador i honoren dret de
cuixa (violació) i dret de conquesta (assassinat i
terror). Això només ho fa qui et vol castigar i robar:
el foraster que ocupa un país i es fa amb gents i
terres que no són seves.   
Qualsevol gestor d’un erari públic recapta de forma equitativa proporcional i equilibrada diners per
ajustar-los a les necessitats de la població que administra i per dotar correctament les infraestructures, les pensions i els serveis que hom pot tenir
amb els diners que recapta i que emanen de la
seva activitat. Cap gestor normal d’estat racional,
cap país intel·ligent, no paga funcionariat pinxo, de
luxe i ostentació, ni compra palaus arreu del món

Qualsevol gestor d’un erari públic recapta de
forma equitativa proporcional i equilibrada
diners per ajustar-los a les necessitats de la
població que administra
per fer d’ambaixades ni manté organismes institucions i cossos policials i judicials de fosc passat.
Cap cultura costeja amb diner públic per tot el planeta Terra el seu idioma amb pretesa superioritat,
ni manté per a rèdit polític a cop de subvenció regions condemnades a viure perpètuament de cobrar prestacions d’atur i altres llamineres prebendes. Només un estat inculte miserable i lasciu pot
distreu els seus
súbdits amb tortura animal, perseguint altes i
nobles cultures i
amb programes
vomitius
per
mantenir i manipular a conveniència votants
i treure’n profit
de la ignorància
sembrada.   
El senyor Iglesias es fixa en
el model fiscal
dels països nòrdics, estructurat
en una fórmula
de col·laboració,
de confiança en
el ciutadà. A diferència
d’una
Espanya que el
basa en la por,
la por a la sanció, la por permanent a tributar
malament.
Considera que
la lluita contra el
frau és el gran
error espanyol: la visió d’un combat entre l’Estat i
els ciutadans genera desconfiança mútua. I és que
els catalans, europeus, amorosos i mediterranis,
no veiem les coses com ho fan des de l’erm eixut
i provincià altiplà que allunyat de tot arreu i pels
greus i grans mals fets -dels quals no ha demanat
perdó ni se’n penedeix- desconfia d’aquells pels
qui no sent res, no són seus. He fet un repàs en
el tou d’impostos d’aquesta gegantina màquina de
recaptar que duu per nom Madrid. Davant la magnitud i l’espant del que he trobat i per no cansar el
lector en deixo el detall per a un següent article.
Som en jornades de retre comptes amb el fisc i de
triar nous representants als ajuntaments. Hem de
ser conscients que s’ha endegat un delicat procés
d’independència política i administrativa que pot
resoldre pal·liar i millorar moltes de les inquietuds
i problemes que ens afecten. Els mals els vicis la
incapacitat i la malaltia d’odi del gestor espanyol
és un llast que lamina ocupació entorn natura cultura salut i benestar... perquè ens escura. Escura
empreses i butxaques. És temps, temps d’engegar-los a dida.
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JOAN MARSAL ·

TSMF, un nou partit?
Crec que molts dels simpatitzants, i segurament
també dels votants, d’UDC estan des de fa temps
bastant desconcertats per les declaracions que
han fet alguns dels seus dirigents, especialment
el Sr. Duran Lleida.
UDC és des de la seva fundació, i així ho ha expressat el seu secretari general, un partit confederalista, però si bé hem escoltat en diverses
ocasions al Sr. Duran Lleida dient que ell no és
independentista, en canvi, i potser la culpa és
meva, no l’he sentit mai manifestar que fos confederalista.
La Gran Enciclopèdia Catalana, edició del 1995,
diu que Confederació és la unió d’estats sobirans
per a l’assoliment d’uns determinats fins comuns.
La unió no repercuteix sobre la independència
dels estats i totes les decisions són preses per
unanimitat.
El Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia, edició del 2014 diu que Confederación
és la unión o alianza entre estados que conserva
su soberanía, asentada sobre la base de un tratado para la defensa de ciertos intereses comunes.
Del que diuen la Gran Enciclopèdia Catalana i el
Diccionario de la Lengua Española es conclou en
què hi ha un requisit previ perquè dues nacions
es puguin confederar: que les dues siguin estats
sobirans, és a dir independents.
A partir d’aquesta premissa es pot deduir que el
Sr. Duran Lleida que ha dit que no és independen-

tista, tampoc deu ser confederalista perquè Catalunya, per poder-se confederar primer s’hauria
d’independitzar.
Quina és doncs l’opció política del Sr. Duran Lleida? En alguna ocasió ha parlat de la possibilitat
de formar un grup noi però sense aclarir si aquest
grup es podria transformar en un partit polític.
Potser a UDC li convindria saber quants dels seus
votants pensen com el Sr. Duran Lleida i si això

es volgués esbrinar, un solució fora que es formés
aquell nou partit que ha mig insinuat en algun moment el seu secretari general.
Les sigles que li escaurien, si aquest partit sorgís,
foren les que encapçalen aquest escrit, TSMF. Seria el partit del Tant se me’n Fot perquè, pel que
sembla, al Sr. Duran Lleida tant li deu fer ser confederalista, igual que el seu partit, com no ser-ho.
Ni el PP ni el PSOE, com tampoc Podemos o Cd’s,
no pactaran mai de bé a bé i de tu a tu, com es
va fer a Anglaterra, amb el govern català. El que
voldran serà, amb el pretext de la Constitució, imposar la seva voluntat.
Si el PP o el partit que governi a Espanya la propera legislatura accepta pactar d’igual a igual amb
Catalunya serà per força, perquè s’hi veurà obligat. I l’únic que pot aconseguit que el govern espanyol, sigui quin sigui, faci aquest pas, serà la
pressió que li arribarà des d’alguns països d’Europa i potser també d’Amèrica si el 27S els partits
sobiranistes, amb una unitat clara, aconsegueixen
entre tots la majoria absoluta al Parlament de Catalunya.
El camí a seguir és doncs molt clar i seria d’esperar que tots els participants en el congrés d’UDC
del proper 14 de juny prenguessin la decisió de
no deixar-lo. La democràcia els hi obliga i després
de perdre l’Ajuntament de Barcelona seria de nou
una llàstima que CiU també perdés la U.

ANTONI GARELL • Director General de FUNDIT

Ara és el moment del canvi en profunditat
Les eleccions del diumenge 24 de maig ja són
historia, el resultat de les urnes han deixat un
escenari amb nous actors, complex per la seva
fragmentació, amb múltiples asimetries plenes
d’incertesa i amb la certificació, que ara és el moment del canvi en profunditat. Sens dubte el canvi
s’ha fet present tot obrint l’inici d’una nova etapa
on la societat plural, farcida de
matisos i amb percepcions de
la situació diverses, s’ha traslladat dels carrers al consistori, on
s’ha configurat un paisatge polític extremadament obert, fruit
de la voluntat lliure expressada
per tots aquelles, que volen ser
protagonistes del seu futur depositaren en llibertat el seu vot
en l’urna.
Un futur obert quant a la configuració d’aliances, que tenen
que veure la llum el proper dia
13 de juny, però amb clars guanyadors i perdedors. Aquest és
un fet inqüestionable i que hauria d’obligar a que cadascú assumeixi les responsabilitats que
li pertoca. Els primers, assumint
amb valentia la responsabilitat
atorgada pels ciutadans i el segons reconeixent el seu fracàs,
tot conjugant el verb dimitir. Un verb que sembla
no existir en la gramàtica del nostre país. Quant
admiro i envejo al món anglosaxó, on el rendiments de comptes i la transparència és quelcom
indissociable a l’exercí de la gestió i l’administració
dels recursos públics i l’assumpció de responsabi-

litats es obligat en l’acció política.
Un canvi que obliga en primer lloc a expressarse amb claredat i preguntar sense ambigüitats o
amb preguntes, que permeten al que les formula
interpretar-les a la seva conveniència i en segon a
abandonar les actituds, que ignoren la interdependència global i adoptar tarannàs encaminats a fer

realitat governar per a tots amb independència de
la proximitat ideològica, a interioritzar la meritocràcia foragitant l’amiguisme,.., i assegurar un govern
estable i capaç d’afrontar els reptes que l’esdevenidor, de forma accelerada, ens posa enfront nostre i que obliguen a prioritzar la generació de llocs

Els resultats de les eleccions municipals no poden posar més problemes,
quant l’exercici democràtic associat a
l’autodeterminació dels pobles”
de treball, potenciar la formació i
reforçar les imprescindibles polítiques socials.
El dia 13 està a la cantonada,
els nous actors esmercen esforços per arribar acords, buscant
mínims comuns denominadors
amb adversaris, per establir programes de govern assumibles
i que no es limitin a administrar
el poder, sinó a vertebrar grans
projectes que permetin la millorar i el progrés. Uns projectes
que no poden ser excloents. És
en aquesta línia que el dibuix de
los noves polítiques no poden
ignorar, amb independència del
posicionament individual, la voluntat expressada per una gran
part de la ciutadania catalana,
quant a expressar-se en llibertat
i democràcia sobre el seu futur,
dit d’altra manera, els resultats de les eleccions
municipals no poden posar més problemes, quant
l’exercici democràtic associat a l’autodeterminació
dels pobles, ni tampoc poden assegurar un millor
present, robant recursos de generacions de futur.
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El tema de la setmana

El Rec.0 torna a captivar a milers de persones i es
consolida com un referent del shopping a Catalunya
JORDI PUIGGRÒS.El Rec.011 ha tornat a captivar
milers de persones i s’ha consolidat, si és que no ho estava
ja, com una de les cites de referència del shopping a Catalunya. Dimecres ja es va veure
molta gent a Igualada, fins al
punt que, als volts de les sis
de la tarda, les sortides 554 i
555 de l’A-2 registraven un alt
volum de trànsit i es van formar llargues cues per l’accés
a la ciutat des del pont de Can
Riba i el barri del Sant Crist.
La dotzena edició del festival
de moda Rec (la “zero” més
les onze que han seguit) va
camí de batre rècords de visitants. Avui divendres i sobretot
demà dissabte és del tot possible que la zona sud d’Igualada estigui plena a vessar.
Noves marques
Aquest any, l’esdeveniment
creix en noves marques però
també en gastronomia, ja que
seran més de 30 food trucks
els que es concentraran en
els patis industrials, formant el
nou festival de menjar de carrer Rec Street Food, amb el
food trucks més emblemàtics
i de més qualitat del moment
(veure pàgina següent).
Per la seva banda, la moda
segueix, com sempre, sent
l’epicentre del Rec.011. Els
mateixos dissenyadors són
els que estan al davant de les
seves pop up stores, com Josep Abril, Miriam Ponsa, Txell
Miras o Toni Francesc. En
aquesta ocasió entren noves
marques tan potents com Adidas, que ha escollit el Rec.0
per fer l’única venda especial
d’estocs de la zona, a més de
Hakei, Pretty Ballerinas o Kaotiko, entre d’altres novetats,
que s’afegeixen a la festa i es
sumen a l’oferta de moda que
concentra les millors marques
catalanes i internacionals.
Cada marca té la seva pròpia pop up store, una botiga efímera que respira
creativitat. Per això, grans
marques aposten cada edició per Rec.0: Desigual, Levi’s, Mango, Pepe Jeans,
Lacoste, Sita Murt, Kickers,
Hakei,
Franklin&Marshall,
Loreak Mendian o Superdry,
entre d’altres. El talent dels
dissenyadors catalans està
representat al Rec.0 per Miriam Ponsa, Josep Abril, Txell

S’han rehabilitat 43
antics espais del barri
de les Adoberies,
on 73 marques de
moda i complements
ofereixen les seves
ofertes
Miras, Who, Toni Francesc
o Costalamel, i també amb
Zazo&Brull o Colmillo de Morsa, nous en aquesta edició. El
homewear i roba de bany és
a Punto Blanco, Red Point i
BB&Co.
La moda infantil alternativa
s’instal·la, com sempre, a
l’espai RecKids i compta, per
exemple, amb Canada House,
Little Lia, yporqué, Piu et Nau,
Micu Micu o Bean’s Barcelona, a més de l’oferta que aporta Desigual, Pepe Jeans kids,
Mango kids, Kickers o Textura baby. Les sabates i complements seran a les pop up
stores de Lupo, Kupuri, Ash,
Kickers o Satorisan, i també a
les noves botigues de Hakei,
Mascaró o Pretty Ballerinas.
Adidas, la gran novetat
Després
d’onze
edicions,
Rec.0 Experimental Stores
s’ha consolidat com a festival
de moda, música, cultura i
ara, també, de menjar de carrer. En aquesta ocasió, s’han
rehabilitat 43 antics espais
industrials on 73 marques de
moda i complements fan les
vendes especials d’estocs a
preus radicals. Un gran circuit

Visitants del Rec.0, dimecres a la tarda. Fotos: Marc Vila.

efímer de moda s’instal·la en
l’antiga zona industrial de la
ciutat, que s’omple d’espais
gastro, música i activitats culturals i ensenya les entranyes
del barri del Rec, epicentre
d’experiències
alternatives
vinculades amb la creativitat.
El circuit d’aquest any del
Rec.0 és bàsicament un rectangle situant entre els carrers
de la Creueta, el Rec i del Sol.
L’antiga adoberia de Martí
Enrich és un dels punts més
transitats -com en les últimes
edicions- i també el Pati Vila,
on hi ha la marca igualadina
Buff i també Adidas, que és
una de les novetats d’aquesta
edició d’estiu.

El Rec.0, present
a l’aplicació per a
mòbils Guiaanoia
Des del dimecres l’aplicació
de www.guiaanoia.cat ofereix diferents serveis per al
seu usuari i anunciants. Els
usuaris de l’app ja poden fer
compres, amb total seguretat,
directament des de l’aplicació,
i els comerços participants,
anunciar les teves ofertes, ordenades per categories.
També hi han dos banners del
Rec.0 i Igualada slow shopping que enllacen en les seves webs perqué els usuaris
puguin consultar descomptes.
L’aplicació és gratuïta, es pot
baixar des del navegador d’internet i des dels mòbils.
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La gastronomia i la cultura tenen molt protagonisme
En aquesta edició del Rec.0,
al costat de les habituals activitats culturals, pren protagonisme la gastronomia, amb
el Rec Street Food, amb la
presència de furgonetes que
ofereixen menjar, les anomenades food trucks. N’hi ha una
bona colla repartides per tot el
circuit del Rec, i el cert és que
estan causant molt bones sensacions als visitants, donant-li
un toc de color i de personalitat pròpia.
Al llarg del circuit es pot trobar oferta gastronòmica en
format contenidor, els espais
efímers que formen els pop up
bars i les furgonetes vintage
que oferiran menjar de qualitat, des d’ecofrankfurts de tofu
fins a pizzes i entrepans sofisticats. En aquesta edició, el
Rec Street Food compta amb
més de vint-i-cinc food trucks,
i serà potser la concentració
de furgonetes més gran que
es fa en aquests moments al
país.
A més, a cada espai del Rec
Street Food hi haurà un punt
Estrella Damm on buscar una
cervesa gratis.
El Rec Street Food estarà
obert de 10h a 24h. L’oferta
gastro del Rec.0 s’afegeix a
la dels restaurants, cafeteries,
pastisseries i bars d’Igualada,
però el cert és que, almenys
dimecres i bona part del dijous, molts dels visitants no es
movien del Rec fins a la mitjanit, quan tancaven. Caldrà
veure si avui i demà els bars
i restaurants del centre de la
ciutat tenen tanta bona resposta com en passades edicions del Rec.0, o bé si la nova
oferta dels food trucks es nota
i esdevé quelcom a tenir molt
en compte per al futur.
Molta activitat cultural
Tres escenaris amb més de
vint concerts, d’entre els que
destaquen Alado Sincera,
Root Diamoons o la Beth,
formen el cartell del Rec.011.
Complementen la proposta
cultural, tallers per a tots els
públics i un nou Rec Meeting

Les “food trucks”,
quasi una trentena,
obertes fins a la
mitjanit, són la
descoberta d’aquest
any, però podrien
treure clientela als
bars i restaurants
del centre
sobre la nova gastronomia,
amb Koldo Royo, David Andrés i Ada Parellada com a
protagonistes. Totes les activitats del Rec.011 són gratuïtes.
Les activitats culturals conviuen amb l’oferta de moda,
amb tres escenaris al llarg del
circuit i una programació musical que compta amb el suport
d’Estrella Damm i amb més de
vint formacions, entre les que
destaquen bandes com Alado
Sincera, Beth, Cálido Home,
Root Diamoons o els australians Steve Smyth & The Outlaws.
El dissabte és el Rec Family
Day, amb tallers infantils a la
zona Reckids, on destaquen
un taller creatiu d’art, amb Inquiet, i un taller d’horts urbans,
on els nens aprendran a plantar i cuidar diversos vegetals.
En el mateix espai, la cantant
Beth oferirà un concert en
acústic el divendres al vespre.
Dimecres es va fer el segon
Rec Meeting, un acte al voltant del món de l’street food.
Es va fer una taula rodona
“Street food i els nous models
culinaris del segle XXI”, amb
ponents del món de la gastronomia, com Ada Parellada, xef
del restaurant Semproniana;
Koldo Royo; David Andrés,
cap de cuina de l’Àbac, i l’editora de la revista Plateselector.com, Alba Yáñez. La periodista Maria Almenar moderarà
el debat.

Foto: Marc Vila.

Activitats culturals
Divendres 5 de juny
Pati Vila
– 13h: temes propis i versions
d’Albert Gàmez
– 17h: Red Perill en concert
– 19h: concert del duo Càlido
Home
– 21h: concert de Root Diamoons
Pati Levi’s
– 18h: taller de DJ amb Andreu
Presas, de ràdio Flaixbac!
– 20.30h a 22.30h: sessió de
Christian Heine
Pati Vapor de Baix
– 18.30h: sessió de DJ Brown
– 20.30h: sessió amb JepiDJ
Market Dissenyadors (c/Rec)
– 18.30h: sessió amb Dixi DJ
Espai RecKids
– 18h: taller “Planta una olor”
– 20h: Concert de la Beth
Dissabte 6 de juny
Pati Vila

Dr. Joan Vidal
Neurodesenvolupament infantil
Anna Roldán Bornez
Psiquiatria
Carme Carbonell
Psicologia clínica
Helga Gabarró
Psicologia Familiar i de Parella
Mariona Berini
Psicologia infantil
Assumpció Linares
Logopèdia

– 13h: concert- vermut d’Alado
Sincera
– 17h: Nadim en concert
– 19h: Vàlius en directe
Pati Levi’s
– 13h: sessió Ricaman DJ
– 19.30h: la final de la Champions en pantalla gran!
– després del partit…: sessió
amb DJ Brown i festa Rec.0!
Pati Vapor de Baix
– 13h: sessió amb DJ Brown
– 18.30h: sessió amb Miquel

DJ
Market Dissenyadors (c/Rec)
– 13h: sessió amb Licosta DJ
Espai RecKids
– 12h: Taller “Crea la teva bossa del Rec.0″, a la pop up store de Canada House
– 18h: Taller “Fes-te el teu barret”, a càrrec d’Inquiet.
I no us perdeu el concert de
Pau Vallvé al Músiques de
Butxaca, a l’Ateneu, a les 23h!

www.taxisigualada.com
SERVEI GRATUÏT DE

WIFI + PORTÀTIL + IPAD
IMPRESSORA + CORRENT 220V
trànsfers de ﬁns a

8 passatgers
609 478 219 facebook.com/taxisigualada
info@taxisigualada.com twitter.com/taxisigualada
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Entrevista al secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, Miquel Àngel Fraile

“El contenciós administratiu que vam fer per l’atorgament de
llicències municipals al Rec.0 posarà cadascú en el seu lloc”
JORDI PUIGGRÒS.El juny de 2013, ara fa dos
anys, va esclatar la guerra entre el comerç local i el Rec.0.
El secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Miquel Àngel
Fraile, va ser l’encarregat de
detonar l’explosiu, amb una
roda de premsa a Igualada
que va convertir l’assumpte
en un veritable maldecap per
a l’Ajuntament, Rec Stores i
la pròpia Igualada Comerç,
afiliada a la CCC. Dos anys
després, i aprofitant una visita a Igualada de Fraile, hem
mantingut una entrevista amb
ell en la que, lluny del que pogués semblar, no ha canviat
ni una coma el que pensava
d’aquest certamen.
La darrera vegada que va
venir a Igualada, Déu n’hi
do la que va organitzar. Amb
què es queda, del què va
passar?
En cap moment nosaltres hem
volgut intervenir en un afer a
nivell local, perquè en el fons
també té repercussió a nivell
nacional. Per això vam dir el
que vam dir, i també, deixim’ho dir, perquè des de l’àmbit local ens demanaven alguna actuació. Insisteixo en què
totes les activitats comercials,
totes, s’han de sotmetre a les
normatives i als compliments
legals. Amb transparència, i
amb igualtat d’oportunitats.
Llavors vam interpretar, i encara ho hem, que el Rec.0 té
uns dèficits. Poden ser interpretatius, és clar, però això
és en mans de la justícia, que
determinarà en el seu dia. El
Rec.0 és una activitat que organitza un grup privat, i que
canalitza uns operadors. I la
visió de tot aquest esdeveniment no es pot entendre de
forma individual, sinó global.
I aquí hi ha unes normatives molt clares que s’han de
complir, començant per la Llei
d’Equipaments Comercials.
Al seu entendre no es compleix?
No. Es pot mirar de canviar,
d’adaptar, és clar, però el que
no es pot fer és exigir llicències individualitzades quan
estem parlant d’una activitat
global. A més, aquestes activitats es fan en llocs que poden
ser susceptibles no reunir les
condicions suficients de seguretat. Almenys les mateixes
que es demanen a qualsevol
altre comerç de la ciutat. Tots
hem de ser iguals, aquesta és
la idea. No volem anar en con-

“El que es tracta és
que l’organitzador
del Rec.0 compleixi
la normativa actual.
Hem tingut dubtes, i
per això hem anat a
la justícia. Tots hem
de ser iguals, aquesta
és la idea. I, si al
final resulta que era
correcte, escolti, tots
tranquils”
tra de la iniciativa de l’Ajuntament de promoure el sector
de la moda, com s’ha dit, tot
el contrari. La moda pot ajudar
a dinamitzar comercialment la
ciutat.
També aquest tipus de
moda? Vostè ha estat molt
crític amb aquest tipus d’iniciatives.
Aquests outlets poden entendre’s també com un abocador,
dels operadors, en el sentit
que són excessos de producció, productes de temporades
passades, o tenen alguna
tara... També hem de buscar unes qualitats, no? Crec
que s’han de buscar sinergies i arribar a satisfer tothom,
començant pels comerciants
d’Igualada, que són la primera
empresa de la ciutat.
La demanda de la CCC pel
Rec.0 encara està en marxa?
Nosaltres vam presentar un
contenciós administratiu perquè entenem que les concessions de les llicències per part
de l’Ajuntament no han de ser
individuals, sinó coŀlectiva.
Això va seguint el seu curs
judicial, i ens anirà bé, perquè
posarà cadascú en el seu lloc,
i potser algunes responsabilitats per a tercers. Potser el
criteri escollit no era l’adequat.
I, si al final resulta que era correcte, escolti, tots tranquils. El
que es tracta és que l’organitzador del Rec.0 compleixi la
normativa actual. Hem tingut
dubtes, i per això hem anat a
la justícia.
En època d’eleccions els
polítics sempre es recorden,
més que mai, del comerç.
Això encara és així, a nivell
de tot el país?
La crisi ens ha ajudat molt a
superar una mica aquestes
coses. El diàleg entre ajuntaments i comerç sempre és
millorable, també a Igualada,

Miquel Àngel Fraile, president de la CCC, a la seu d’Igualada Comerç. Foto: JP

“No estem en contra
de la iniciativa de
l’Ajuntament de
promoure la moda,
com s’ha dit, tot
el contrari. Pot
ajudar a dinamitzar
comercialment la
ciutat”
però jo crec que n’hi ha hagut
sempre. Hi ha complicitats,
més enllà de realitats pressupostàries que a vegades
generen conflictes o impedeixen desitjos. Igualada Comerç
és una institució a la ciutat i a
la comarca, sempre ha vetllat
pels interessos dels botiguers
d’una forma lleial i correcta.
Els seus presidents fins i tot
han influït en el comerç més
enllà del vostre territori.
Què demaneu, el sector del
comerç?
L’entorn econòmic ha canviat,
i les empreses demanem més
agilitat en les tasques administratives, en l’obtenció de llicències, que tothom compleixi
les regles del joc en les mateixes condicions... Nosaltres
ja ens hem dotat d’eines modernes, com l’e-commerce, la
relació electrònica amb l’administració ha millorat, aquest és
el camí. Això dóna confiança a
l’emprenedor, sí, però aquell
funcionari que abans només
mirava papers, ara hauria de
sortir al carrer i comprovar
que tots els comerciants han
fet els deures i compleixen la
llei...
Aquí és on hi ha el problema?
Sí... Pensem que les entitats
com la nostra podem ser en-

titats coŀlaboradores de l’administració. Qui coneix millor
qui és qui, en el sector? No es
tracta de fer inspectors, però
sabem que en un determinat
carrer ha obert un negoci, ens
hi podem apropar, conèixer
l’activitat, i oferir els serveis de
l’entitat... I si tenim dubtes, hi
ha uns serveis tècnics municipals que han d’anar-hi i mirar
què passa.
A Igualada el govern d’esquerres va insistir molt en
què s’havia de potenciar el
sector Serveis. El d’ara, prefereix potenciar la Indústria.
Ho comparteix?
No són incompatibles les dues
posicions. En anys passats,
davant la deslocalització de
molts sectors industrials, com
el tèxtil, alguns governs municipals es van trobar amb la
necessitat de buscar nous escenaris, com els Serveis. Per
fortuna, les coses van canviant. Avui, la indústria pot ser
de noves tecnologies, més potent, més selectiva, amb més
valor afegit... Això també és
molt interessant. Les anomenades “smarts cities” (ciutats
inteŀligents) poden conviure
perfectament amb noves necessitats. I si es pot recuperar el talent que hi havia a la
comarca, exceŀlent. Recuperant valors també pots tenir
una diferenciació en el camp
industrial que pot valdre molt
la pena, sempre però tocant
de peus a terra i essent realistes amb l’època que vivim.
Al comerç català sempre ens
ha interessat la indústria, perquè genera llocs de treball que
després es converteixen en
bons consumidors.

I si és en productes i negocis de casa millor, oi?
Clar que sí. Quan comprem,
decidim qui treballa. No és el
mateix comprar en una gran
multinacional, que a la botiga
del barri o del poble. No és el
mateix un cotxe fet a Alemanya, que fet a Martorell. No
dic que no s’hagin de comprar
altres coses, sinó que hem de
cercar una certa prioritat. La
proximitat ens fa més sostenibles.
A Igualada hem vist últimament un nou Mercadona, ara
un Aldi... Tanquen botigues
de tota la vida, i apareixen
basars xinesos. Aquesta
és la realitat que haurem
d’afrontar definitivament?
Els ajuntaments necessiten ingressos per quadrar els seus
pressupostos, però podríem
preguntar-nos qui, fins ara,
ha mantingut aquests pressupostos... El comerç està viu,
hi ha una renovació pròpia,
dinàmica... Per naturalesa
pròpia, cada 5 anys el 20%
del comerç fa un canvi. Hi ha
grans empreses de fora, com
una de les que deia vostè, que
han vingut a colonitzar el país.
Sembla que si una ciutat no té
una marca d’aquest tipus, no
està en el mapa... Ens equivoquem, perquè donem massa
protagonisme a determinades
companyies. Els municipis
han de tenir estratègies clares,
que passin per prioritzar el comerç en trama urbana, que és
el més proper a la gent, i que
retroalimenta el sentit de pertinença a la ciutat. Hi ha estudis
que diuen que el comprador
de gran superfície tendeix a
ser insolidari... La convivència
i la socialització també passa
per l’activitat comercial.
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Igualada
Diumenge, Festa de
la Bicicleta a Igualada

El carrer del Rec, a l’altura de la zona dels museus.

Acaba la primera fase de
millora del carrer del Rec
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

El diumenge 7 de juny tindrà
lloc la tradicional Festa de
la Bicicleta d’Igualada. Per
segon any consecutiu, els
centres educatius de la ciutat s’uneixen per organitzar
la matinal fent tasques de tot
tipus, amb un alt nombre de

voluntaris entre alumnes i pares. El recorregut començarà
a l’avinguda Barcelona, cantonada amb Carretera de Manresa, a les 11.00h. del matí i
acabarà al centre de la ciutat,
a la plaça de Cal Font. Un recorregut suau per la ciutat que
anima a participar a petits i

grans. Les inscripcions seran
1 hora abans a la mateixa sortida.
Són diferents empreses les
que sumen per donar una
empenta a la Festa oferint els
seus productes per als diferents premis. Destaca el concurs al casc més original.

Els antics cinemes Kursal
ja s’han venut a una societat catalana
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Els antics cinemes Kursal
d’Igualada ja s’haurien venut,
a una societat catalana, segons han confirmat diverses
fonts a La Veu. Amb tot, hi
ha molt secret, de moment, a
l’entorn de qui seria el comprador, que hauria fer una paga i
senyal de 76.000€ però que
encara té uns dies per abonar
la quantitat total de l’operació
a l’administrador concursal
de l’empresa Cia Regional de
Espectáculos SA, propietària dels cinemes i que va entrar en concurs de creditors.
Tot i que no està confirmat,
l’operació de compravenda

s’hauria tancat pel preu mínim
de la subhasta, que era de
380.000€, i a través del portal
aliquia.com. El mateix portal
dóna la subhasta per “tancada
i adjudicada”. Sobre els nous
propietaris han circulat tota
mena de rumors, però cap té
prou consistència.
Les diverses subhastes que
s’havien fet d’aquest immoble
havien quedat, fins el moment,
desertes. El preu mínim inicial
va ser de 680.000€, és a dir,
tres-cents mil euros més de la
xifra que finalment s’ha acordat.
El cinema va tancar portes el
gener del 2014, té dues plan-

tes i una superfície de 1.714
metres quadrats, amb vestíbul
distribuïdor, tres grans sales
de projecció, oficines, magatzems, zones de serveis, banys
i cobertes transitables per a
instal·lacions. Segons el Pla
General actual, aquest espai
només es pot destinar a usos
docents, recreatius, esportius,
o sanitaris-residencials, però
qualsevol altra funció, com per
exemple de caràcter comercial, caldrà d’un acord del ple
municipal. L’Ajuntament, en
el moment de tancar aquesta edició, no tenia constància
oficial de la venda d’aquest
immoble.

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

singular.
Les obres, que tenen un pressupost total de 50.000 euros,
es duen a terme en dues fases. Una primera, que ha finalitzat coincidint amb una nova
edició del REC.0, i la segona,
que s’iniciarà un cop finalitzi
aquest esdeveniment, i que
tindrà una durada aproximada d’un mes. La segona fase
de l’actuació, que té el final
previst per mitjans de juliol,
inclourà treballs de pavimentació davant l’Adoberia Bella,
ampliació de voreres, instal·
lació de mobiliari urbà com ara
bancs, papereres o un aparcament de bicicletes, i el soterrament del cablejat elèctric aeri.
L’obra també instal·larà els
registres per poder realitzar
posteriorment el soterrament
del cablejat telefònic.

A l’Anoia es poden fer els carnets
internacionals d’estudiant,
alberguista i professor
REDACCIÓ / LA VEU

Des del mes de maig ja podeu
tramitar diversos carnets internacionals a l’Oficina Jove de
l’Anoia del Consell Comarcal.
Entre aquest, s’ofereix la possibilitat de tramitar els carnets
d’alberguista, el d’estudiant internacional (ISIC International
Studient Identity Card) i el de
professor/a internacional (ITIC
International Teacher Identity

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

L’Ajuntament ha executat la
primera fase de millora del
carrer del Rec, des del carrer
Sant Faust al carrer Joan Mercader, aquell que correspon al
tram descobert d’aquesta canalització tan característica i
que dóna nom al barri.
Les obres han consistit en la
renovació de la pavimentació
de formigó a banda i banda,
així com també la formació
de rases i de passos per a les
instal·lacions. Els treballs han
inclòs també l’enderroc d’un
mur de maçoneria davant de
la part del darrera del Museu
de la Pell i la seva substitució
per una tanca de fusta de les
mateixes característiques de
la que s’ha instal·lat a l’Adoberia Bella. L’objectiu és que
des del Museu es pugui tenir
visió del Rec com a element

Card).
Els carnets d’estudiant i professor estan reconeguts per
la UNESCO i la UE i permeten gaudir d’avantatges i
descomptes arreu del món.
Els carnets d’alberguista faciliten l’accés als albergs de la
Xanascat, i a més de 4.000
instal·lacions de la International Youth Hostel Federation
(IYHF) a tot e l món.
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Àlbum Històric
Iniciem aquest apartat de memòria
històrica, que cada setmana serà
com un àlbum de persones i oficis,
que evocaran un passat no massa
llunyà. Serà una reminiscència de
gent que marcaren una època en

el segle passat. Gent coneguda i
altra de més anònima, que participaren, en diversos àmbits de de la
vida quotidiana d’Igualada. Servirà
per retre’ls un merescut homenatge de recordança.

Repartidor de cafè a domicili

Imatge de l’arxiu JFG Vilanova del Camí.

El senyor de la imatge es deia, de
cognom, Busquets. Havia estat
propietari del Cafè Europa de la
Rambla Sant Ferran, i, posteriorment, del conegut Bar Moscatell
del carrer de Sant Pau, encara
obert en l’actualitat.
A la foto no es pot percebre però
a sobre l’animal hi posa “repartidor

de cafè a domicili”, quelcom que,
en aquella època, devia ser del tot
original.
Aquesta és una foto feta en període de la 2a República, presa en
el que avui és la plaça del Pilar,
llavors el carrer de la Bona Nova.
La casa que es veu al fons seria el
que avui és Esports Sallès.

El col.leccionista vilanoví
Jordi Fernández, protagonista
a “La Vanguardia”
REDACCIÓ / LA VEU

El col.leccionista vilanoví Jordi
Fernández va esdevenir diumenge passat protagonista a
“La Vanguardia”, en aparèixer
en els prestigiosos “semàfors”
del rotatiu, i, afortunadament,
en color “verd”. És de les poques persones de l’Anoia que
han aparescut en aquesta
secció.
A les pàgines interiors, hi havia una referència a una coŀlecció seva, de
800 fotografies,
de l’igualadí Antonio
Botines
Prat, que va retratar els anys
de la postguerra a la capital
de l’Anoia. S’hi
fa una referència a la seva
biografia, en la

que destaca que era esparter
d’ofici, i que treballava en una
botiga de la plaça del Pilar. Va
ser corresponsal del Penedès
Esportiu i de molts mitjans de
Barcelona. Tenia un carnet de
la Federació de la Premsa Catalano-Balear, del 1933, signat
pel president Macià, que podeu veure a sota. Botines va
morir a Igualada l’any 1986,
amb 76 anys d’edat.
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Del 7 al 10 de juliol tornarà
la Universitat d’Estiu d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Sota l’eslògan “Refresca el
que saps”, la Jove Cambra
Internacional d’Igualada, conjuntament amb el Campus
Universitari d’Igualada i l’Ajuntament d’Igualada, han organitzat la 8a edició de la Universitat d’Estiu d’Igualada, del
7 al 10 de juliol.
La Universitat d’Estiu ofereix
9 cursos de temàtica variada
i de gran interès, durant tres
dies del mes de juliol, que
s’impartiran a les instal·lacions
del Campus Universitari de la
UPC.
Segons Cristina Martín, Presidenta de la JCI Igualada 2015,
“novament, joves voluntaris
compromesos amb la ciutat,
conjuntament amb les institucions locals, han sumat esforços amb l’objectiu de donar
cabuda a inquietuds i interessos que no sempre es poden
abastar a les aules”. D’aquesta manera, la Universitat es
presenta com un projecte
anual més de l’entitat, amb el
suport institucional de l’Ajuntament d’Igualada i el Campus
Universitari.
A part de les diferents formacions programades, hi haurà
una sèrie d’activitats paral·
leles i de cloenda, que faran
les jornades més atractives i
participatives.
Les inscripcions ja estan actives, a través de la web del
Campus (http://www.eei.upc.
edu/3web/extraestudis), amb
tarifes molt interessants en
funció de les hores de cada
curs. A més a més, a través de
les xarxes socials Facebook i
Twitter (/UniEstiuIGD) s’informaran de totes les novetats.
Un any més, a través de l’etiqueta #UniEstiuIGD es vol estendre la presència de la Universitat a les xarxes socials.
Programació Universitat
d’Estiu d’Igualada
8 de juliol · 19.30h
La dieta Samsó, descobreix la
cuina ecològica amb una app.
A l’Auditori del Museu de la

Pell, a càrrec de Cubus Games i Núria Riba. Entrada gratuïta amb inscripció prèvia.
9 de juliol · 19h
Instagram. La socialització
de la fotografia. A la Sala de
Socis de l’Ateneu Igualadí, a
càrrec de l’instagramer Lluis
Costa. Entrada gratuïta
9 de juliol · 20:30h
Taller de gintònics. Al Vinnart
d’Igualada, a preu popular de
5€, amb inscripció prèvia al
Vinnart abans del 3 de juliol
10 de juliol · 19.30h
Taller de mediació. A l’Estació
Vella, a càrrec de Centre Arrels i la casa voladora. Entrada gratuïta.
10 de juliol · 21h
Concert de cloenda amb Pribiz. A l’Estació Vella. Entrada
gratuïta
Cursos programats
Finances per a no financers
(10h) 9 de juliol, amb Daniel
Miravet Arnau. Aproximació al
món de l’economia i les finances d’una manera distesa.
Striptease d’emocions (10h)
8, 9 i 10 de juliol, amb Cristina
Jiménez i Xesca Vela. Des del
coaching i la psicologia sistèmica es donaran eines per tal
de descobrir com som i quina
motxilla d’emocions portem a
sobre.
Motivació, lideratge i gestió
d’equips (10h) 8 i 9 juliol, amb
Magí Senserrich i Lluïsa Font.
Elements clau per la motivació
de grups i lideratge en el funcionament i la consecució de
resultats de l’equip.
Suport a l’atenció sanitària
immediata (20h) 8, 9 i 10 de
juliol.amb Josep M. Riera i
Roca, formador de Creu Roja.
La primera actuació davant
d’un accident és primordial per

aconseguir una possible recuperació de la persona accidentada. Aprèn les tècniques
de Suport Vital Bàsic.
Introducció a la interpretació
teatral (15h) 8, 9 i 10 de juliol,
amb Xènia Castelltort i Joan
Valentí. Entendràs i experimentaràs de manera pràctica,
activa, participativa i divertida
la interpretació.
Fonaments tècnics de la perfumeria i creació d’un perfum (20h) 8 i 9 de juliol, amb
Sandra Iruela Jiménez. Aprèn
tot el que necessitaràs saber
sobre perfumeria i les seves
aplicacions en el marketing
olfactiu.
Curs de preparats alimentaris,
medicinals i cosmètics amb
plantes útils (20h) 8 i 9 de juliol, amb Astrid van Ginkel. Coneix l’ús d’espècies vegetals
del nostre entorn per poder
ser incorporades a la gastronomia i a la farmaciola.
Munta la teva primera impressora 3D (20h) 8,9 i 10 de juliol,
amb Albert Palomas. Crea la
teva pròpia impressora i coneix els diferents components
que formen part de la màquina, els programes que s’utilitzen pel seu funcionament,
i recursos per a dissenyar en
3D o aprofitar dissenys d’altres usuaris.
Noves tendències en l’entrenament de la tàctica al futbol
(20h) 8, 9 i 10 de juliol, amb
Dani Fernández García, Oscar Cano Moreno, Josep Galan, entrenadors nacionals.
Curs dissenyat per aprendre
les pautes a seguir per dissenyar un model de joc, des de
diferents vessants: des del futbol base al futbol d’elit.

Dimecres, portes obertes al 4D Health
REDACCIÓ / LA VEU

El primer hospital simulat
d’Europa amb seu a Igualada,
el centre 4D Health, convida a
tothom qui ho vulgui a participar de les diverses jornades
de portes obertes programades per als propers dies. Un
responsable del centre ensenyarà les instal·lacions en
grups reduïts i explicarà les
activitats que s’hi realitzen. La

durada de la visita serà d’una
hora i mitja.
Les jornades per al públic general tindran lloc els dimecres
10 de juny i 1 de juliol en diverses franges horàries: 10:30h,
12h, 16:30h i 18h.Per als professionals de la salut es faran
visites específiques el dia 29
de juny a la tarda i el dia 30 de
juny, matí i tarda.
Cal inscripció prèvia al correu

portesobertes@4dhealth.com
o bé al telèfon 93 805 04 09
(les places són limitades).
El Centre d’Innovació per a la
Simulació en Salut 4D Health
es troba situat a l’edifici de
l’antic hospital. Va ser inaugurat pel president de la Generalitat Artur Mas el passat mes
de març i té per objectiu augmentar la seguretat dels pacients i reduir els errors en salut.
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L’Aerosport 2015 va superar les expectatives amb més
de 400 operacions aèries i un 25% més d’expositors
REDACCIÓ / LA VEU

El passat cap de setmana
Aerosport 2015 superava les
seves expectatives de públic,
pilots i expositors, milers de
visitants omplien el pàrquing
de cotxes de bat a bat, la torre
de control comptabilitzava més
de 400 operacions a la pista
d’aterratge i el recinte acollia un 25% més d’expositors.
Unes condicions meteorològiques favorables, una programació d’activitats novedosa i
els principis d’una recuperació
econòmica van fer possible
d’Aersoport 2015 un èxit rotund de participació.
Noves activitats
i espectacles
Aquest any el certamen ha
apostat per noves activitats i
espectacles i ho ha fet amb
una programació amb activitats pensades per a tots els públics, professionals i no professionals. Els visitants van trobar
entreteniment mirant al cel i
arran de terra. Així, amb la vista posada al cel van gaudir de
l’espectacle d’avionetes, velers, ultralleugers, paramotors,
autogirs… i com a novetat, de
l’espectacle de parapents que
van realitzar impressionants
salts des de més de 1.000 metres d’altura, llançant-se des
de l’helicòpter. A més a més, i
també com a novetat, el certamen va comptar amb el vol de
drons en mans d’aficionats que
mostraven les seves habilitats
entre el públic.
Arran de terra, el visitant va poder visitar els estands d’expositors amb les darreres novetats
del sector, com per exemple la
presentació oficial a Espanya
d’un últim model d’aeronau.
També van assistir a conferències tècniques, especialment
la de l’Ainhoa Sánchez, la primera wingwalker d’Espanya,

Van tenir molt bona
acollida les visites
guiades a l’antic
refugi aeri de la
Guerra Civil,
recentment recuperat
va atreure l’atenció de molts visitants que volien conèixer en
persona a l’atrevida ballarina
i van veure en pantalla el seu
espectacle de ball sobre les
ales d’un biplà.
Visites guiades al refugi
Van tenir també molt bona acollida les visites guiades al refugi aeri de la Guerra Civil, una
joia arqueològica recentment
recuperada per l’Ajuntament
d’Òdena i que es troba a pocs
metres del recinte. L’exposició
fotogràfica que reforçava la
descoberta arqueològica i la
recreació de personatges ambientats segons l’època van
ser un dels atractius més valorats entre les famílies i aficionats a la història del territori.
La participació d’spotters de diferents entitats amb les seves
càmeres disparant sense parar el concorregut trànsit de la
pista d’aterratge també atreia
l’atenció del públic que tenia la
possibilitat de visitar una expo-

sició fotogràfica amb el recull
d’impressionants
fotografies
aeronàutiques.
D’altra banda, els més atrevits van poder contractar vols
i fer una passejada pel cel de
la comarca, una activitat que
ofereixen les escoles de vol
expositores i que cada vegada
pren més protagonisme en el
certamen.
Un any més, Aerosport també
va acollir la trobada de Trikes,
arribant a desena edició i que
està organitzada per La Federació Aèria Catalana i l’Aeri
Club Deltatrike d’Igualada.
El president de Fira d’Igualada,
Joan Domènech, ha destacat
l’augment d’expositors i la gran
acollida per part dels mitjans
de comunicació, ja que televisions com TV3, TVE i la Xarxa
de Televisions Locals van cobrir l’esdeveniment.
Durant la inauguració oficial,
en la seva intervenció, Ricard
Font, secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat
de Catalunya, va explicar que
el Pla Director de l’Aeròdrom ja
estava en fase de redacció, el
que suposarà el full de ruta per
a l’evolució de la infraestructura. Àngels Chacón, regidora de
promoció econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, va destacar
l’esforç de Fira d’Igualada per

L’Aerosport va registrar una bona afluència de públic durant els dos dies.

consolidar fires com aquestes
que contribueixen a la dinamització econòmica del territori
i l’alcalde d’Òdena, Pep Solé,
va explicar el valor patrimonial
que suposa haver recuperat el

refugi aeri de la Guerra Civil a
tocar de l’aeròdrom i va convidar a tothom a aprofitar l’oportunitat de realitzar una visita
guiada.

Visites guiades a l’antic refugi antiaeri de la Guerra Civil. A la dreta, demostració de parapent.

LLOGUER

amb la
col·laboració de

SORTEGEN

DE COTXES I FURGONETES

2 entrades

www.marcelclaramunt.com

10% DE DESCOMPTE

MAR C E L C LARAM 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

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Nom:
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:

El sbscriptor/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 RAILHOME a
incorporar les dades de facilitat per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis
propis de RAILHOME, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que RAILHOME pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
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Ara ja pots comprar
directament des de
l’app
h

Tria l’oferta que més t’agradi i t’ho
portem a casa o ho reculls
directament a la botiga.
+info al 671 61 55 96

www.guiaanoia.cat
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IV Trobada d’exalumnes de l’Acadèmia Cots

Divendres passat va tenir lloc
a l’auditori de l’Ateneu Igualadí
la IV Trobada d’Exalumnes de
l’Acadèmia Cots d’Igualada.

El nou retrobament va tornar
a tenir un poder de convocatòria molt satisfactori, assistint
nombrosos companys dels

vells temps. El programa va
incloure una copa de benvinguda al jardí, la foto de família, la lectura d’un poema del

company Vila... El sopar va
tenir ambient musical dels 60,
a càrrec del saxofonista Pep
Poblet, i es va obsequiar amb

D’aquí dues setmanes s’obrirà el termini
per demanar ajuts per a pagar l’IBI
REDACCIÓ / LA VEU

El ple de l’Ajuntament d’Igualada va aprovar el passat 26
de maig, les bases que regulen la concessió d’ajuts per
a pagar l’Impost sobre Béns
Immobles (IBI), destinats a les
persones grans i les famílies
monoparentals de la ciutat.
Només per a
determinats casos
D’una banda es contemplen
ajuts per domicilis d’unitats familiars de majors de 65 anys
o pensionistes. En base als
ingressos dels residents es
concediran subvencions pel
80% de la quota de l’impost,
fins a un màxim de 800 euros,
i també subvencions pel 40%
de la quota fins a un màxim
de 400 euros. En tots dos casos es contemplaran tots els
ingressos que obtinguin totes
les persones que figuren com
a residents del domicili en el
Padró Municipal. Cal destacar

que aquest any el percentatge
de cobertura de la quota de
l’impost s’ha incrementat respecte anys precedents.
D’altra banda, aquest 2015
es concediran també ajuts
per domicilis d’unitats familiars monoparentals. El requisit
indispensable és que els sol·
licitants tinguin reconeguda
aquesta condició com a mínim
des del passat 1 de gener i
que ho acreditin amb el carnet
corresponent de la Generalitat
de Catalunya.
En aquest cas, el percentatge
i quantia de l’ajut es calcularà
en base a la renda anual per
càpita de cada membre de la
unitat familiar en relació amb
el Salari Mínim Interprofessional i també segons el valor
cadastral de l’habitatge.
Cal estar empadronat al
domicili on es demana l’ajut
Són requisits indispensables
en tots els casos que la unitat

El passat dia 20 de Maig les
Dones de les tardes dels dimecres van visitar Escaladei,
que fou la primera cartoixa de
la Península Ibérica, en un paratge protegit per la Serra de
Montsant. El Prior, d’aquí el
nom de la comarca Priorat,
podia exercir justícia i era el
batlle dels pobles de la zona,
l’actual comarca del Priorat.
L’excursió va continuar cap a
Gratallops i visitant després
el Celler Cooperatiu de Falset
projectat per Cèsar Martinell.

Salvador Serra:
tercera setmana
de camí de Berlín a
Santiago

REDACCIÓ / LA VEU

Determinats col.lectius tindran accés a ajuts per a poder pagar “la contribució”.

familiar sol·licitant estigui empadronada al domicili per al
qual es demana l’ajut, no ser
titulars d’altres béns immobles
excepte l’habitatge en qüestió,
no tenir deutes pendents de
pagament amb la hisenda municipal i estar al corrent de les
obligacions amb la Seguretat
Social.
Totes les peticions seran ava-

luades individualment pels
serveis socials i la Intervenció
municipals abans de la seva
aprovació i concessió.
El termini de sol·licitud dels
ajuts s’obrirà el 22 de juny i
tindreu temps per demanar-ho
fins el 17 de juliol. Trobareu
més informació al web municipal igualada.cat.

Les Dones de les Tardes dels Dimecres, al Priorat
JOSEFINA GASSÓ / LA VEU

una foto antiga, en un clima
de conversa i record de velles
amistats.

L’igualadí Salvador Serra porta ja tres setmanes caminant
des de Berlín cap a Santiago
de Compostela. En la tercera setmana ha caminat des
d’Erfurt fins a Stadtallendorf,
a Alemenya, amb 207 km, recorreguts i un total acumulat
de 528 km.
Ens explica que “aquesta setmana ha continuat com les
altres, per camps i boscos
frondosos i molt de verd. Ja
estem entrant en un altre tipus
d’orografia amb més alts i baixos pel que fa el camí és més
trencacames, però també amb
el seu encant. Hem passat per
Gota una ciutat amb mols palaus i també per Eisenach, on
va néixer Johann Sebastian
Bach”.
Serra ens diu també algunes
anècdotes, com el dia que va
començar a ploure “i ens varem poder refugiar dins d’una
església, doncs aquí les Evangèliques que són totes estan
sempre obertes”, o bé unes
senyores alemanyes que “ens
van treure unes cadires al carrer i ens van donar un paquet
de galetes i fruita. Fins i tot
elles mateixes ens van buscar
l’alberg, quelcom molt d’agrair
quan estàs per aquests mons
de Déu”.

Igualada
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La gastronomia tindrà, amb TastAnoia, personalitat pròpia a la
FirAnoia, ocupant la Rambla St. Isidre de degustacions locals
nització de TastAnoia posa
un gran aparador al servei
del producte de proximitat,
de la cuina del territori i dels
cellers de la nostra comarca.
TastAnoia vol contribuir en la
dinamització del sector agroalimentari de la comarca de
l’Anoia, un sector emergent,
amb potencial de crear empre-

La degustació de productes propis

REDACCIÓ / LA VEU

TastAnoia, la fira gastronòmica de FirAnoia pren pes en la
propera edició de la fira amb
una nova ubicació, més expositors i noves activitats relacionades amb el món de la cuina
i els productes de proximitat.
TastAnoia celebrarà la seva
tercera edició estrenant imatge, un logotip exclusiu que
dota de més personalitat la
mostra i li confereix una personalitat pròpia en el marc de
FirAnoia. Així, els dies 19, 20 i
21 de juny, la Rambla Sant Isidre serà l’escenari d’una gran
mostra culinària i vitivinícolaque espera acollir a més d’una
quarantena d’expositors, entre
productors locals, restaurants
i cellers.
Productes de la comarca
El visitant podrà degustar pro-

La fira per excel.lència d’Igualada tindrà
lloc del 19 al 21 de
juny, i tindrà un gran
aparador gastronòmic en ple centre de
la ciutat
ductes, plats elaborats, caves
i vins de la comarca mitjançant
la compra de tiquets a partir
d’un euro, en un espai agradable a l’aire lliure i amb ambient
festiu. Els productors locals
oferiran al visitant la possibilitat de conèixer la qualitat i
diversitat de productes que
es produeixen al territori, formatges, xocolates, embotits,
fruits secs, carn ecològica,...
aliments de proximitat que es
comercialitzen més enllà de
l’Anoia i que gaudeixen de

El passeig Verdaguer tornarà a ser el centre neuràlgic de la FirAnoia.

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS
ADVOCADA
TEL. 93 803 49 36
silvia11pb@gmail.com

Decl. Renda
C. Castellfollit núm. 1-3
IGUALADA

gran reputació.
El sector de la restauració de
la comarca també tindrà presència a la fira. Els restauradors anoiencs oferiran en
els seus estands petits plats
elaborats que els ciutadans
podran degustar i li permetran gaudir dels fogons de les
cuines dels restaurants de la
comarca.
Un gran taulell amb una carta
de més de 30 vins i caves oferirà copes a tots els visitants
que vulguin tastar els millors
caldos de la comarca i les darreres creacions dels enòlegs
anoiencs.
Els productors i restauradors
que estiguin interessats en
participar en TastAnoia encara
estan a temps de fer la seva
sol·licitud a Fira d’Igualada al
telèfon 938040102 o a general@firaigualada.org
Fira d’Igualada amb l’orga-

ses i ocupació i que pot ser un
sector econòmic motor en el
territori. Fira d’Igualada compta amb la col·laboració de
L’Anoia del Camp a la Taula
del Consell Comarcal en l’organització de la mostra. Ambdues entitats comparteixen la
voluntat de promocionar els
productes de casa nostra.
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L’empresa igualadina Alancar Express
consolida el seu creixement

Personal d’Alancar Express, treballant a la planta del carrer Països Baixos d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

La tendència ascendent que
en els últims anys està vivint
Alancar Express, companyia
igualadina situada al polígon
de les Comes, s’ha vist confirmada al tancament de l’últim
exercici. L’any passat, aquest
operador logístic va incrementar les seves vendes en
un 16,7% i aquest creixement
sostingut s’ha vist reforçat per
les dades del primer trimestre
d’aquest any, que han suposat
un 34,9% més de facturació
que en el mateix període l’any
anterior.
Els bons resultats obtinguts en
la distribució de mercaderies
a Balears, el repunt moderat
d’activitat entre els seus clients tradicionals i l’arribada de
noves empreses -en el passat trimestre s’han incorporat

deu nous clients-, expliquen
aquest creixement de la facturació de Alancar Express.
Aquest augment es reflecteix
també en el nombre de palets
distribuïts per aquest operador que en tan sols quatre mesos ha mogut a la meitat (uns
10.000 palets) del total distribuït en 2014.
El proper mes d’agost,
tretzè aniversari
“Amb la mateixa energia i il·
lusió que a la nostra fundació
i amb un grau de qualitat dels
lliuraments superior al 97%”,
subratlla el seu conseller delegat, Andrés Santiago. En la
seva opinió, el que marca la
diferència de Alancar Express
i justifica el seu creixement és
el tracte professional i proper
que ofereixen al client: “No cal

descuidar cap detall i el meu
equip ho té molt present”, afirma.
Durant aquest any 2015, Alancar augmentarà la rapidesa
dels seus serveis a un preu
molt competitiu per als seus
clients, molts d’ells de gran
consum i tant de sortides nacionals com de logística inversa, el que compensa els seus
fluxos de mercaderies i l’optimització en els seus vehicles.
La seva privilegiada ubicació
logística a Igualada, centre
de Catalunya, i l’aplicació dels
rigorosos procediments de
qualitat de Palibex, Xarxa a
la qual pertany i de la qual és
franquiciat fundador, l’ajudaran a mantenir el seu ritme de
creixement.

Ahir, primera edició de la Jornada
d’Emprenedoria Corporativa a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Totes les empreses necessiten innovar per no perdre
competitivitat. Però no només
és important tenir idees i projectes, sinó que es necessita
tenir un esperit, una actitud
emprenedora.
L’actitud emprenedora és
aquella que tenen els emprenedors en el moment de
fundar el projecte i que mantenen durant els primers anys
de vida de l’empresa. Aquest
esperit es va perdent amb el
temps per diferents motius,
però cal recuperar-lo per revertir la situació i així millorar
el dia a dia de l’empresa. És
necessari aquesta actitud positiva en una empresa per que
una bona emprenedoria corporativa pot ser la millor estratègia per garantir un projecte

Ramon Costa i Albert Riba.

empresarial a llarg termini i
innovador.
Per aprofundir en aquest
tema, ahir dijous 4 de juny va
tenir lloc a Igualada la 1a Jornada d’Emprenedoria Corporativa, organitzada per la Unió
Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada.
L’objectiu era explicar què és
l’emprenedoria
corporativa,
com gestionar aquest can-

vi, com incorporar el fracàs i
l’error en el nostre dia a dia,
però sobretot, millorar i reinventar els models de negoci
de les nostres empreses. Una
jornada molt dinàmica, amb
tallers i conferències, a càrrec
d’Albert Riba, Dynamic Partner InPreneur; Ramon Costa,
Dynamic Partner InPreneur; i
Lluïsa Font, Managing Director InPreneur.

D E L’A N O IA

PERE PRAT

Sitges
Cada any El Cercle d’Economia organitza a Sitges
unes jornades d’economia,
sobre la competència global
i el seu impacte en el territori. En els darrers anys s’ha
parlat molt de la crisi. Primer
per negar-la i després com
sortir-ne. Sempre intentant
ser optimista. Posant l’accent en què la majoria de la
gent continuava treballant en
el mateix lloc i amb salaris
semblants. I podien seguir
com sempre. De fet, deien,
el seu deure era de seguir
fent-ho. I demanen potenciar la indústria, el creixement
empresarial i el suport a la
innovació. Expliquen la necessitat de captar talent per
arribar a nous mercats. “El
creixement per a l’empresa
és com l’aire per als éssers
vius. Si et quedes quiet, desapareixes”, afirmava Marc
Puig, president del grup Puig
de perfumeria i moda. Un
repte a superar és l’escassa dimensió de les nostres
empreses. “En un món globalitzat, l’escassa dimensió
dificulta economies d’escala,
la inversió en recerca, la captació de talent i, finalment, la
internacionalització”, deia Javier Vega, president del Cercle d’Empresaris.
Tant Puig com Vega van recordar que l’economia mundial no ha deixat de créixer
malgrat la duresa de la crisi.
Només l’any 2009 va tenir un
creixement negatiu global.
“El dèficit, l’atur i l’endeutament només se superen
amb creixement, perquè la
demanda per part dels ciutadans continuarà augmentant”
deia Vega. I Juan Miguel Villar Mir, president del grup
constructor OHL, advocava
pel creixement guiat per la
innovació. I va fer una defensa aferrissada de la indústria
i la seva capacitat de crear
economies pròsperes. “El
sou mitjà en la indústria espanyola és un 25% superior
al salari mitjà del país”, tot recordant que el sector només
representés el 13% del PIB.
Però aquesta vegada les jornades han tingut un marcat
caire polític. Molts per no entendre encara el creixement
de formacions com les liderades per Ada Colau o Pablo
Iglesias. Felip Puig, conseller
d’Empresa i Ocupació, va encoratjar les companyies catalanes a cercar valors diferencials en conceptes diferents
a la reducció salarial, perquè
“No es produirà una segona
onada de devaluació salari-

al”. I per convèncer l’auditori
sobre les possibilitats de la
indústria catalana va dir que
“Exportem el 51% del PIB, el
32% a mercats internacionals
i el 21,3% a Espanya.”
Luis de Guindos i Artur Mas
van fer-se retrets. Un, demanant estabilitat política i l’altre, demanant moviments per
part del govern central. Oriol
Junqueras també va insistir
en la importància del procés
sobiranista i el cost de les “no
decisions”. Un dels exemples
va ser el tractament que rep
el Corredor del Mediterrani, o
les inversions amb l’AVE en
detriment de Rodalies. I també el comportament de David
Cameron amb Escòcia. Tant
els dirigents de CiU com ERC
van deixar constància que
volen gestionar el poder, s’arribi o no a la independència.
Ambdós es queixen que és
antidemocràtic voler reduir
el problema català a un plantejament jurídic. És oblidar
que Catalunya es considera
una nació, un subjecte polític
i jurídic i vol governar el seu
futur.
Junqueras va dir que “se
sap perfectament el que volem. Som demòcrates i nosaltres no creem incerteses.
En canvi Espanya té oberts
400 expedients per la UE per
incompliments de competència, i s’han canviat les regles
del joc en el sector energètic”
I desmarcant-se de CiU va
posar l’accent a la corrupció,
que “fa tant de mal”. I va emplaçar a Rajoy a valorar la
“necessitat de Catalunya per
tenir més poder, com estat independent, amb l’estat espanyol com a millor veí”. Però
el President del govern de
l’estat tenia altres temes dels
que parlar.
Va justificar la política econòmica del govern, assegurant que a Catalunya li va bé
aquesta política. Es va dir
obert a canvis per corregir
defectes, però no a modificar
la política econòmica.
Vitor Constâncio, Vicepresident del Banc Central Europeu, havia dit poc abans
que les reformes serveixen
de poc si no són assumides.
Tothom va deixar clares les
seves posicions. Per a l’empresa la dimensió, no per
guanyar més diners, sinó per
no desaparèixer. I els polítics
a defensar les seves essències. Poc diàleg. S’albiren
enfrontaments i pactes d’interès. Baralles dialèctiques i
posicionaments cara a noves
conteses electorals.
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El Consell Comarcal posa en marxa un nou servei
d’assessoria acadèmica per als joves
REDACCIÓ / LA VEU

L’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Anoia ha posat en
marxa un nou servei d’assessoria acadèmica obert a tots
els joves de la comarca i a les
seves famílies. Es tracta d’un
espai que ofereix informació,
orientació i assessorament sobre formació reglada amb l’objectiu d’acompanyar al jove
en la definició del seu itinerari
acadèmic i la presa de decisions, posant al seu abast totes
les opcions d’estudi existents
en qualsevol ensenyament.
Per una banda s’hi ofereix assessorament individualitzat, ja
sigui presencialment a l’Oficina Jove, o bé via telefònica,
correu electrònic, xarxes soci-

als o Skype.
Per l’altra banda, també hi ha
l’opció de rebre atenció de
forma col·lectiva, mitjançant
tallers d’orientació acadèmica

per als joves dels instituts de
la comarca sobre temàtiques
diverses.
El nou servei d’assessoria
acadèmica ofereix informació
sobre ESO i Batxillerat, Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superior, l’accés a la universitat
i els tipus d’estudis universitaris, convalidacions, màsters
i postgraus, doctorats, cursos
i seminaris, informació sobre
beques i ajuts, la prova per
l’obtenció del títol de graduat
en educació secundària obligatòria o la preparació per a la
prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior,
entre d’altres.

Els dilluns,
de 4 a 7 de la tarda
El servei d’assessoria acadèmica està ubicat a l’Oficina
Jove de l’Anoia, a la seu del
Consell Comarcal (plaça Sant
Miquel, 5, d’Igualada) i atén
els usuaris, amb cita prèvia,
els dilluns de 4 a 7 de la tarda.
Per demanar cita cal omplir un
formulari del servei d’assessoria acadèmica que es pot
descarregar al web de l’Oficina Jove de l’Anoia: www.
anoiajove.cat. També es pot
demanar cita enviant un mail
a anoia@oficinajove.cat, trucant al 93 805 15 85, enviant
un whatsapp al 679 96 46 69 o
mitjançant les xarxes socials.

Ja està en marxa una nova edició del programa
d’inserció laboral per a dones
REDACCIÓ / LA VEU

El passat mes de maig va començar la segona edició del
programa ONA, un programa
destinat a la inserció laboral
per a dones amb ocupabilitat
baixa gestionat per les associacions “Dones amb Empenta”
i “El Safareig”. Aquest és un
servei gratuït obert a dones
interessades en trobar feina
o millorar la seva ocupabilitat,
aquest programa es desenvoluparà al Casal Cívic del Passeig, al Passeig Verdaguer
núm 67.
El programa comprèn un conjunt d’actuacions per a la definició dels projectes professionals i el desenvolupament
de les competències professionals de les beneficiàries. El
servei és gratuït i s’ofereix en
format grupal, recolzat per espais d’atenció individualitzada,
on cada participant pot rebre
un acompanyament i recolzament en la seva recerca. Les
dones participants del servei
en la fase grupal poden definir
el seu objectiu professional,
analitzar el mercat de treball,
prendre estratègies d’afrontament de l’atur, identificació
de competències, currículums
personalitzats, planificació i
organització d’una recerca ac-

tiva, marca personal, i estratègies socialmedia.
El programa permet la inscripció a la formació complerta o
per càpsules temàtiques. La
primera sessió va començar el
18 de maig.
La primera edició que va ser
entre febrer i abril, va atendre
a 17 dones a través d’un conjunt d’actuacions d’orientació
i d’acompanyament que les
permetrà construir el seu projecte professional. Així, han
comptat amb tallers teòrics i
pràctics, han conegut casos
reals, han compartit experiències i han comptat amb un se-

guiment individualitzat d’una
tècnica d’orientació laboral.
Aquesta iniciativa és gràcies
a una subvenció per part de
“La Caixa”, entitat bancària
que assumeix en la seva major part les despeses del programa i que ha depositat la
seva confiança en les entitats
Dones amb Empenta i El Safareig per a la gestió d’aquest
pla d’inserció laboral per a dones.
Dones Amb Empenta (DAE)
és una associació oberta a les
inquietuds i necessitats de les
dones, un espai per a treballar
i generar canvis en la nos-

tra realitat. L’entitat va néixer
l’any 1996 a la comarca de
l’Anoia. Actualment, DAE treballa mitjançant programes de
sensibilització social i prevenció, atenció, formació i ocupació dirigits tant a dones, com a
joves i famílies.
El Safareig és una entitat
sense ànim de lucre, nascuda l’any 1976, i jurídicament
constituïda com a associació
l’any 1987. Ubicada al municipi de Cerdanyola del Vallès,
compta amb una llarga trajectòria històrica caracteritzada
en els seus inicis per una gran
activitat reivindicativa a favor
dels drets de les dones.
Dones amb Empenta i El Safareig són les dues entitats
gestores del Servei d’Intevenció Especialitzada en Violència Masclista de la Catalunya
Central que es troba ubicat a
la ciutat d’Igualada, un servei
públic especialitzat que ofereix atenció integral i recursos
en el procés de recuperació i
reparació a les dones que han
patit o pateixen situació de violència masclista, i també a
llurs fills i filles a càrrec. És un
servei dependent administrativament del Departament de
Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.

La Mancomunitat
de la Conca i la
Setmana de l’Energia
Sostenible
REDACCIÓ / LA VEU

Ahir dijous 4 de juny, en el
marc de Setmana Europea de
la energia Sostenible, la Mancomunitat de la Conca d’Odena va organitzar un acte. El
museu de la Pell d’Igualada i
comarcal de l’Anoia era previst que acollís, ja tancada la
nostra edició, la xerrada sota
el títol Una nova visió de la
energia, cap a una sobirania
energètica del Doctor Pep
Puig, especialitzat en energia.
Puig és enginyer Industrial,
s’ha especialitzat en la producció d’energia sostenible,
com a pioner a principis dels
anys 80s, fundant la cooperativa Ecotècnia dedicada sobretot a la energia eòlica.
En el camp universitari, ha
estat vinculat durant anys al
departament de geografia i al
de Ciències Ambientals de la
UAB, ensenyant de manera
critica les relacions entre el
model energètic i la societat.
Ha participat activament en
moviments socials en favor de
un model energètic més sostenible, democràtic i emancipador.
Actualment és membre del
consell rector de la cooperativa de consum Som Energia. I
Es autor de múltiples llibres i
articles científics i de divulgació.
Crítica al sistema
energètic actual
La xerrada de Pep Puig tenia
per objectiu analitzar de manera crítica el sistema energètic actual, tot posant èmfasi en
les relacions de poder subjacents. Alhora, volia posar en
contraposició el sistema energètic dominant centralitzat des
del punt de vista infraestructural i des del punt de vista del
poder econòmic, amb un sistema que podria ser més democràtic, emancipador i descentralitzat. També volia parlar
de les repercussions ambientals del sistema energètic en
funció de la font d’energia dominant, com el canvi climàtic,
i cap a on s’hauria de tendir
per a poder millor aquesta situació.

CAP - Certificat d'aptitud per a conductors professionals
És un certificat obligatori per a conductors/ores professionals de mercaderies i viatgers.
Programa oficial , RD 1032/2007 del 20 de juliol de 2007
INICI DEL CURS: Dissabte 27 de juny
Horari: de 7h a 14:30h
35 Hores
Preu: 350€
Lloc: C/ Lleida 63 - Pol. Ind. Pla de la Masia (Òdena)
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Matriculació abans del 12 de Juny
Per telèfon: 902.566.404 - 93.804.51.64
Per email: gestiopatrimonial@gestiopatrimonial.com
A les nostres oficines al C/Lleida 63 - Òdena
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El 27 de juny, festival Vadefoodies de
noves tendències gastronòmiques
REDACCIÓ / LA VEU

L’associació igualadina Vadefoodies, formada per professionals del món de la restauració, està preparant un festival
de tendències gastronòmiques, que tindrà lloc el proper
27 de juny al Museu de la Pell
d’Igualada. El certamen neix
amb la voluntat de promoure
l’activitat gastronòmica a la
capital de l’Anoia i té per objectiu mostrar la diversitat de
tendències del sector culinari
que hi ha arreu del món. El
festival va adreçat als ‘foodies’ (amants del bon menjar)
de la ciutat i de la comarca.
Entre les activitats, es duran a
terme xerrades i conferències
i també s’instal·laran parades
que representaran les diferents tendències, com l’’street
food’, el vegetarianisme o el
‘raw food’.
El festival Vadefoodies neix
de la mà d’un grup de petits
propietaris del món de la restauració que tenien la idea de
“promoure l’activitat gastronòmica a Igualada”. Així ho
ha explicat un dels impulsors,
Joan Fontanella, qui ha detallat que a la capital de l’Anoia
“hi ha una base bastant potent
del món de la restauració i la
idea que ens va venir al cap
era la de remoure l’activitat
gastronòmica”. Per això, ha
dit, “se’ns va acudir la idea de

Els membres de Vadefoodies, al Museu de la Pell, on es farà el festival.

mostrar totes les tendències
que hi ha al sector culinari arreu del món”.
Xerrades i conferències
al Museu de la Pell, i
mercat a l’exterior
D’aquesta manera, el certamen pretén donar a conèixer
les tendències culinàries que
constantment apareixen als
mitjans de comunicació, però
que són desconegudes per
bona part de la població. Alguns dels exemples que s’hi
podran trobar són el veganisme, el vegetarianisme, l’’street food’ (menjar de carrer), el
‘food porn’ (fotos culinàries),
el ‘raw food’ (menjar cru) o la
cuina de km0. Tots aquests
moviments es donaran a conèixer de la mà d’experts, en-

tre els quals s’hi trobarà Toni
Rodríguez, responsable de la
web ‘Lujuria Vegana’ o l’Albert
Marimon, cuiner de La Cava
de Tàrrega.
A banda de les xerrades i
conferències, que es faran a
l’interior del Museu de la Pell
d’Igualada, el festival també
tindrà activitat a l’exterior amb
l’organització d’un mercat on
cada parada tindrà relació
amb les ponències que es faran a dins. A més, segons ha
destacat Fontanella, el festival
tindrà un component lúdic important. Per això, s’organitzaran actuacions de música en
directe, teatre i activitats infantils com un taller d’elaboració
d’estris de cuina a partir de
fruites i verdures.

Gran Festa Cubana al Canaletes

Un casal d’estiu a l’Anoia.

El Consell Comarcal recorda
que és obligatori notificar les
activitats d’educació en el lleure
REDACCIÓ / LA VEU

Des del Consell Comarcal de
l’Anoia es vol fer recordatori a
totes aquelles entitats, associacions i organismes que organitzen activitats d’educació en
el lleure i en les que participen
menors de 18 anys, com són
els casals de vacances, les
colònies, les acampades, els
camps de treball, les rutes i
qualsevol altra activitat assimilable, que és un requisit complir el Decret 137/2003, de 10
de juny i notificar les activitats
a la Generalitat de Catalunya
fins a vint dies abans de l’inici
de l’activitat.
Casals d’estiu, colònies, rutes, acampades...
Aquest Decret regula els casals d’estiu (anglès, música,
cuina, manualitats, medi ambiambientals,...) les acampades, els camps de treball, les
colònies, les rutes i qualsevol
altra activitat assimilable, que
sigui quina sigui la seva denominació i característiques, es
realitzin amb més de sis participants menors de 18 anys i
l’activitat tingui una durada de
tres o més nits consecutives o
de quatre dies consecutius en
el cas dels casals d’estiu.

Les festes llatines del Canaletas començen a tenir renom.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 23 de maig, amb motiu del 55è aniversari de l’Hotel
Canaletes, la Salsoteca que hi
ha en aquesta espai des de fa
un temps, va portar un grup
musical del molt prestigi, dins

del món de la música llatina,
“Angelitos Negros”. Jorge i
Alberto Mena, són bessons i
nascuts a Guantánamo, Cuba
i van portar tot el sabor cubà
a la nit igualadina. Molta gent
va participar d’aquesta nit de
ritme i animació llatina i de la

cocteleria creativa d’en George, tot un mestre cocteler. Els
organitzadors preparen ja la
propera sessió de Salsoteca
pel dia 27 de juny, amb l’actuació i animació del grup cubà
“La Màquina del sabor”, a partir de les 23h.

Com es pot notificar?
La notificació de l’activitat es
realitza telemàticament a través del web www.gencat.cat/
joventut a la secció d’Educació en el lleure. Allà trobareu
informació de com fer la notificació en línia i altra documentació interessant com la
publicació “Anem Preparats”
que és un recull de consells,
normes, mesures pràctiques,
telèfons i adreces útils per dur
a bon terme les activitats de

vacances.
Un cop hi accediu podeu entrar les dades de l’activitat
directament i, al finalitzar, el
sistema us permet obtenir la
notificació de l’activitat feta en
format paper que haureu de
tenir a disposició fins que finalitzi l’activitat. El sistema també permet fer modificacions ja
que el nombre d’infants i joves
inscrits i altra informació pot
variar respecte la primera notificació. Aquest programa informàtic només funciona amb
els navegadors IExplorer7 i
Mozilla Firefox.
Tot i els avantatges que comporta la notificació electrònica, si teniu alguna complicació podeu notificar l’activitat
de manera presencial o per
correu, per mitjà de l’imprès
corresponent que us podeu
descarregar al mateix web.
La seva presentació cal fer-la
per duplicat a l’Oficina Jove de
l’Anoia al Consell Comarcal de
l’Anoia (Plaça Sant Miquel, 5
d’Igualada), a les coordinacions territorials o als serveis
centrals de la Direcció General de Joventut (C/Calàbria,
147 de Barcelona), a qualsevol servei de l’Administració
que disposi de Registre d’entrada com per exemple l’Oficina de Benestar Social i Família de l’Anoia al Passeig de
Mossèn Jacint Verdaguer, 67
d’Igualada o per correu postal
certificat.
Per qualsevol dubte podeu
trucar a l’Oficina Jove de
l’Anoia al 938051585, enviar
un correu electrònic a anoia@oficinajove.cat o contactar amb nosaltres a través del
web www.anoiajove.cat o de
les xarxes socials.
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L’advocat igualadí Toni Prat, obté una
sentència pionera de condemna al Servei
Català de la Salut per l’afer de les farmàcies
REDACCIÓ / LA VEU

El bufet d’advocats de Barcelona Global Advocats, del que
en forma part l’igualadí Antoni
Prat, ha obtingut una Sentència pionera a Catalunya en
relació amb la reclamació dels
interessos de demora pels notoris retards en el pagament
de les factures per part del
Servei Català de la Salut, organisme depenent de la Generalitat, especialment a les
farmàcies catalanes.
La Sentència és particularment interessant perquè fa
referència a la legitimitat individual dels farmacèutics per a
la reclamació dels interessos
de demora, i els interessos de
demora aplicats. Això suposa
una via de reclamació directa
pels costos que suposa l’impagament de l’administració
púbica.
El procediment ha estat dirigit
des del departament de Dret
Públic de Global Advocats, els
quals destaquen la importància d’aquest antecedent per a
futures reclamacions, donada
l’estesa fonamentació de la
Sentència que ratifica íntegrament els arguments plantejats

Les farmàcies catalanes tenen molts problemes amb l’impagament per part de la Generalitat.

per Global Advocats, sent la
primera resolució estimatòria
recaiguda en aquesta matèria
en l’àmbit jurisdiccional de Catalunya.
El Servei Català de la Salut no
va admetre sistemàticament
les reclamacions individuals
dels farmacèutics negant la
seva legitimitat individual, i donant-se-la únicament al Col·
legi de Farmacèutics. No obstant això la Sentència clarifica
la legitimitat individual dels
farmacèutics, que amb base
en aquest precedent podran
formular les seves reclamaci-

ons sense dependre dels processos col·legials col·lectius.
Pel que fa a l’aplicació del
tipus d’interès de demora,
l’Administració sostenia l’aplicabilitat dels interessos legals
ordinaris. Ara la Sentència estima, acollint la tesi plantejada
per bufet d’advocats barceloní, l’aplicació de l’interès moratori que estableix la Llei de
Contractes del Sector Públic,
del 8% en aquest cas, fet que
suposa un rescabalament real
dels costos causats per l’impagament reiterat del Servei
Català de la Salut.

L’Ateneu va acollir la tercera trobada
d’exjugador i veïns del barri de Montserrat

El bany d’una de les cases, abans i després.

Reformes en onze habitatges
de gent gran d’Igualada, amb
una subvenció del 100%
REDACCIÓ / LA VEU

El proper juliol està prevista la
finalització a Igualada del Programa d’Arranjament d’Habitatges per a les Persones Grans,
una iniciativa conjunta mitjançant la qual la Diputació i l’Ajuntament aporten respectivament
el 80% i el 20% del cost de les
obres a executar.
El programa, pilotat des del
departament municipal d’Acció
Social, té l’objectiu de facilitar
aquelles reformes bàsiques i
imprescindibles als habitatges
de les persones grans més vulnerables i que han estat ateses
als serveis socials. D’aquesta
manera, es volen garantir les
condicions de seguretat i habitabilitat mínimes, afavorint així
l’accessibilitat i la millora de les
condicions de la llar, promovent
l’autonomia funcional i la qualitat de vida.
Aquest programa es va iniciar
ara fa un any, al mes de juny de

2014, i s’han dut a terme reformes i millores en 11 habitatges,
que majoritàriament han consistit a adaptar banys, canviant
la banyera per un plat de dutxa,
i en la instal·lació d’ajuts tècnics
al seu interior, com ara cadires
especials i agafadors que faciliten la mobilitat i la seguretat.
Si està interessat en rebre un
ajut d’aquestes característiques, l’interessat o bé els seus
familiars hauran d’adreçar-se
als Serveis Socials de l’Ajuntament, qui informaran sobre les
prestacions del servei i les condicions d’accés. El programa
s’adreça a majors de 65 anys
que es trobin preferentment en
alguna d’aquestes situacions:
amb dificultats per realitzar les
activitats de la vida diària; que
tinguin acreditada la seva condició de discapacitat o situació
de dependència; o majors de
80 anys que visquin soles o
amb una altra persona gran.

Felicidades
José Luis!!!
El domingo 7 de
junio cumples

REDACCIÓ / LA VEU

El passat cap de setmana l’Ateneu Igualadí va acollir una trobada d’exjugadors de l’equip
de futbol i exveïns del barri
de Montserrat. 110 persones
es van aplegar en un dinar de
germanor que va ser amenitzat
per la Tuna Nova Unió, un dels
membres de la qual era veí del
barri igualadí.

La bona sintonia, l’alegria pel
retrobament amb amics i veïns
que feia anys que no es veien,
va ser la tònica de la trobada,
que enguany ja celebra la seva
tercera edició. Moltes d’aquestes persones viuen fora d’Igualada i vénen expressament
aquest dia a compartir una estona en bona companyia.

Destrucció d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

años
Felicidades de
tus padres,
José y Encarna,
Mónica, Álex
y Ona
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La premsa comarcal va fer a
Esparreguera la seva convenció anual
REDACCIÓ / LA VEU

L’aparcament està molt a prop de l’avinguda d’Andorra.

Nova zona d’aparcament gratuït
al carrer St. Martí de Tous
REDACCIÓ / LA VEU

La zona Nord d’Igualada
compta des d’aquest dimarts,
2 de juny, amb una nova zona
blanca d’aparcament gratuït
amb capacitat per a 29 automòbils i 10 motocicletes. Es
tracta d’un solar de 1.126 m2
de superfície, situat al carrer
Sant Martí de Tous, entre el
carrer Piera i l’Avinguda Andorra, que ha estat adequat
recentment per a l’estacionament de vehicles.
S’ha compactat el terreny,
s’han arranjat els accessos
per a vianants i vehicles, s’hi
ha instal·lat senyalització i il·
luminació i s’ha delimitat amb
tanques la seva part posterior.
Les obres han tingut un cost

de 15.000 euros i tres setmanes de durada.
Des del mes de setembre de
2012, l’Ajuntament d’Igualada
ha creat més de 800 places
en zona blanca, recuperant
solars i terrenys en desús,
tant municipals com cedits per
particulars, amb l’objectiu de
facilitar l’aparcament en diferents zones comercials, escolars i residencials de la ciutat.
Són les dels carrers Piera,
Comarca i Misericòrdia, la de
la Ronda del Rec, la de l’Avinguda Balmes, la del Mercat de
la Masuca, la de l’escola Dolors Martí, la del barri del Sant
Crist i, ara, la del carrer Sant
Martí de Tous.

Dinar de germanor de l’Antic
Gremi de Traginers
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 31 de maig, l’Antic
Gremi de Traginers d’Igualada, organitzà, com és de costum, el dinar de cloenda de les
festes patronals d’aquest any
a la Tossa de Montbui. Va ser
un acte molt participatiu amb
113 assistents.
Després del dinar, es va fer el
sorteig d’un val per un xai obsequi de “Carnisseria M. Clotet”, i d’una panera gentilesa
de “Fruites i Verdures J,. Arnau del mercat de la Masuca”,
els guanyadors varen ser: Josep Pujol i Guvern amb el número 1523 i Pep Altés i Pons
amb el número 1330, respectivament. Des de l’entitat, volen agrair la presència i participació de tots els assistents
en aquest i d’altres actes, així
com també agrair de tot cor
als col·laboradors i patrocinadors que ho fan possible.
Recordar també, que el pròxim diumenge, 14 de juny, es
realitzarà la sortida gremial
on enguany es visitarà el poble de Besalú i la fageda d’en
Jordà.
El preu del viatge és de: 51€

per persona. Fins el 5 de juny
es poden fer les inscripcions
a l’agència de viatges Llaspa
Tours de la plaça de la Creu.
L’ordre de seients a l’autocar
és farà per rigorós ordre d’inscripció.

Un centenar de professionals
de la comunicació es van trobar dissabte passat a la Biblioteca Municipal l’Ateneu
d’Esparreguera per participar
a la 33a Assemblea Ordinària
de l’Associació Catalana de la
Premsa Comarcal i Local, de
la que en forma part com a
membre fundadora La Veu de
l’Anoia, i la 9 edició de la Convenció de la Premsa Comarcal
i Local.
El president de l’ACPC, Carles
Ayats, va recordar l’important
paper d’aquesta entitat que
aplega “137 publicacions, ja
siguin en paper o digitals i que
suposen més de la meitat dels
exemplars de premsa venuts
a Catalunya”.
Durant la convenció, el reconegut periodista lleidatà Tatxo
Benet, soci del Grup Mediapro
i membre del Consell d’Administració del Grup A3media,
va encapçalar la ponència De
la boira a Mediapro, una experiència professional apassionant. Benet va explicat els
seus inicis a la premsa local
de Lleida, quan va fundar la

Tatxo Benet, durant la seva xerrada a Esparreguera.

revista local La boira “amb
40.000 pessetes” i va publicar articles “molt temeraris
per a l’època. Com quan vam
divulgar els sous de totes les
personalitats importants de la
comarca”. També va recordar
el seu pas per El Periódico o
TV3, i va centrar la resta de la
xerrada en l’abast actual de
Mediapro, empresa de que
n’és soci. Benet també va fer
una reflexió sobre la premsa
comarcal: “vosaltres heu demostrat que si es vol es pot;
fa uns anys tothom us donava
per morts, ara hem vist, però,

que eren ells els que tenien
peus de fang. I ha quedat clar
que vosaltres compteu amb el
més important de tot, la proximitat”.
Jordi Martí Blanch, secretari
de Comunicació del Govern
de Catalunya, va demanar
als mitjans “que mantinguin la
seva independència en tot allò
que avui en dia s’anomena ‘el
procés’”.
La cita era organitzada per
l’Associació Catalana de la
Premsa Comarcal (ACPC) i la
revista local 777 Comunica.

l’Illa Diagonal que també ha
comptat amb la presència del
Vicepresident de la Federació
Catalana DOP-IPG, Joan Segura, el Director Comercial de
Caprabo, Josep Barceló, i el
Responsable de Proximitat de
Caprabo, Fernando Tercero.
L’acord s’emmarca en el compromís de Caprabo amb petits productors i cooperatives
agràries de Catalunya. En
l’últim any, Caprabo ha introduït en els seus supermercats
més de 1.500 referències de
més de 224 petits productors
i 26 cooperatives agràries de
Catalunya amb un compromís

amb els productes de proximitat per comarques. Caprabo
és la companyia de supermercats amb més varietat de
marques per metre quadrat.
El compromís amb la producció de proximitat representa
un element clau en el posicionament corporatiu estratègic
de la companyia. Per al seu
desenvolupament
compta
amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la Federació
Catalana de DOP i IGP.

Caprabo posarà en valor els productes
amb denominació d’origen de Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

Caprabo i la Federació Catalana DOP-IGP treballaran
per impulsar el coneixement
i fomentar el consum dels
productes
agroalimentaris
catalans amb el distintiu Denominació d’Origen Protegida
(DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) en els
seus supermercats. Caprabo
és el supermercat que compte
amb un major número de productes amb DOP catalanes,
uns productes amb segell de
qualitat que, durant l’últim any,
han registrat un increment de
vendes de més del 21%.
El President de la Federació
Catalana DOP-IGP, Toni Torrent, i el director general de
Caprabo, Alberto Ojinaga, han
signat un acord que estableix
potenciar la identificació dels
productes en els supermercats, fomentar el coneixement
de les seves qualitats entre els
seus clients, informar sobre
els productes amb distintiu a
través de les eines de comunicació i posar en valor l’economia local i la qualitat i varietat
de la producció agroalimentària de proximitat. L’acord s’ha
materialitzat aquest matí amb
una trobada al supermercat de
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La PAH denuncia que els ajuntaments no multen els bancs per
mantenir pisos buits i declara la “emergència habitacional” a l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca de l’Anoia (PAH)
ha elaborat un informe i un
vídeo on denuncia la inaplicació per part dels Ajuntaments
de la comarca de la moció per
multar els pisos permanentment desocupats propietat
d’entitats financeres, a la que
s’hi van acollir els nou municipis més importants de l’Anoia,
i alhora declara “l’emergència
habitacional” a la comarca.
1.700 execucions hipotecàries a l’Anoia des del 2008
Segons dades recollides en
aquest informe de PAH Anoia,
des de l’esclat de la bombolla
immobiliària més d’un miler de
famílies de la nostra comarca
ha perdut el seu habitatge. En
concret, de 2008 a 2013, als
jutjats d’Igualada s’han iniciat
prop de 1.700 execucions hipotecàries. 2013 ha estat l’any
amb més execucions (366).
Segons la PAH, només el 2013
“200 famílies van ser desnonades a l’Anoia, el que suposa
gairebé 4 desnonaments per
setmana. Els desallotjaments
per impagament de lloguer
(62%) superen ja els hipotecaris (38%), i són més difícils
d’evitar, degut a que el procés
és molt més ràpid i deixa més
indefens l’inquilí”.
Parc social d’habitatges
insuficient
La situació d’emergència en
que es troba gran part de la
població, diuen des de l’entitat, “es veu agreujada per un
parc social d’habitatge insuficient, i s’està traduint en un
significatiu augment dels infrahabitatges i de les ocupacions als municipis de l’Anoia”.
Aquesta vulneració del dret fonamental a un habitatge digne

Des del 2008 a
2013, als jutjats
d’Igualada s’han
iniciat prop de 1.700
execucions
hipotecàries
contrasta amb els milers de
pisos en desús que acumulen
les entitats financeres i les seves immobiliàries, responsables principals de la bombolla
immobiliària.
A Igualada, tal i com ja va publicar fa temps La Veu en un
reportatge, hi ha uns 4.000
pisos buits, i des de la PAH
creuen que uns 800 són propietat de bancs, i 11.000 a tota
la comarca.
Des de la plataforma diuen
que “molts d’aquests habitatges provenen de persones
desnonades. Els mateixos
bancs que ens fan fora de
casa, rescatats amb diners
públics, mantenen els pisos
buits a l’espera de que el mercat torni a pujar. Sense que els
polítics facin res per evitar-ho.
És en aquest context que les
PAHs catalanes ens hem dirigit a les administracions locals, que són les que reben
en primera instància l’impacte
social d’aquesta situació”.
Una moció inútil...
de moment
Respecte la moció aprovada
en els nou ajuntaments de
l’Anoia (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova
del Camí, Piera, Òdena, Capellades, la Pobla de Claramunt, els Hostalets de Pierola
i la Torre de Claramunt), de
moment cap d’ells ha executat
cap sanció a les entitats financeres per mantenir pisos buits,
i cap d’elles ha cedit ni un sol
habitatge per a lloguer social.

“Escrache” de la PAH en plena campanya electoral a Josep Antoni Duran Lleida, de visita als Hostalets de Pierola.

Des de la PAH manifesten que
“ens sentim estafades per l’incompliment democràtic que
suposa aprovar mocions als
plens sense tenir cap intenció d’aplicar el seu contingut,
i profundament decebudes
al constatar que els nostres
representants prefereixen no
entrar en conflicte amb els
bancs abans que garantir el
dret a l’habitatge dels seus ciutadans. L’assemblea de PAH
Anoia manifesta que continuarem assistint als plens municipals i denunciant aquesta situació, fins que els ajuntaments
apliquin les competències que
els atorga la Llei pel Dret a
l’Habitatge de Catalunya”.
En alguns municipis del país
sí que s’ha començat a aplicar la moció, com és el cas
de Terrassa, Santa Coloma de
Gramanet, Girona, Sabadell, i
més recentment Manresa.
Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) d’Habitatge
A nivell de Catalunya, 43 famílies es queden cada dia al

carrer, el que es tradueix en
110.000 execucions hipotecàries iniciades des de 2008, a
més dels desnonaments per
impagament de lloguer. I a
aquesta realitat s’ha d’afegir
la pobresa energètica: una
de cada deu persones (més
de 320.000 famílies) pateixen
talls d’aigua, llum i gas a Catalunya, la qual afecta de manera profunda al dret fonamental
a gaudir d’un habitatge digne
i adequat. Per a combatre
aquest problema s’ha iniciat
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) d’Habitatge. Una
proposta de llei amb mesures
de mínims per acabar amb els
desnonaments i els deutes de
per vida vinculats a les hipoteques, promoure lloguers
socials i garantir els subministraments a la població que
pateix talls indiscriminats dels
serveis basics. Amb l’ILP no
es demana caritat, s’exigeixen
drets: a l’habitatge i als serveis
basics. Durant els últims quatre mesos, les PAHs catalanes
han recollit 150.000 signatu-

A l’Anoia hi ha onze
mil pisos buits, quatre
mil d’ells a Igualada.
Nou ajuntaments de
l’Anoia es van
comprometre a
sancionar els bancs
que no cedissin
habitatges per lloguer
social, però no ho ha
fet cap d’ells
res (3.000 d’elles, a l’Anoia),
més del triple de les necessàries, i aquest mes de juny la
ILP es votarà al Parlament de
Catalunya.
En total, 64 municipis catalans han aprovat una moció de
suport a la ILP, representant
a més de la meitat dels habitants de Catalunya. A l’Anoia
ha estat aprovada a 7 municipis (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del
Camí, Piera, Òdena, Capellades, i La Torre de Claramunt).

· Multimarca i multiservei
· Qualitat Bosch
· Mantenim la garantia
d’origen
· Servei de planxa i pintura

ROSICH MOTORS, S.L.
Av Països Catalans, 30 - Pol.Ind. Les Comes - 08700 Igualada
Tel . 938033650 - Fax. 938051842 - rosichmotors@bosch-bcs.com
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Més cartells per recordar que cal dur els
gossos lligats i recollir els excrements

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

Nova edició del
Programa formatiu
d’habilitats directives
per a dones
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada i el
Consell Comarcal de l’Anoia, en el marc del programa
Atenea del Projecte Treball
a les 7 comarques organitza
un Programa Formatiu d’Habilitats Directives adreçat a
dones que ocupen càrrecs
tècnics o de responsabilitat,
o que vulguin promocionar a
llocs de responsabilitat.
Objectiu: fomentar l’inserció laboral i més ocupació
L’objectiu del programa Atenea és fomentar la inserció
laboral i millorar l’ocupació de
dones amb perfils formatius i/o
professionals alts. En aquest
sentit, el Programa d’Habilitats Directives proposa la millora del potencial professional
de dones amb un nivell competencial alt i incrementar les
habilitats directives necessàries per a la gestió i desenvolupament professional.
Es tracta d’identificar i capacitar a les dones en incorporarse o promocionar a llocs de
responsabilitat, tot acompanyant-la en el procés de consolidació professional, oferint
un programa de desenvolupament formatiu fomentat en les
competències directives: habilitats, coneixements i actituds.
A partir del 25 de juny,
i fins el 15 de juliol
El Programa Formatiu tindrà
lloc els propers dies: 25 de
juny i 02, 09 i 15 de juliol, de
13:00 a 16:15, a Ig-nova Tecnoespai (Av. Barcelona, 105,
d’Igualada). Les places són limitades i la confirmació al curs
es realitzarà per estricte ordre
d’inscripció.
Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc
dels Programes de suport al
desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social
Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal.

L’Ajuntament ha instal·lat quinze nous cartells, en el marc de
la campanya Tu ets el millor
exemple, adreçats als propietaris de gossos. Amb el lema
“Al carrer, porta el gos sempre
lligat i recull la seva caca” es
vol fomentar el civisme entre
aquells que treuen a passejar
aquests animals.
Aquests nous rètols se sumen
als quaranta-cinc que ja es
van instal·lar en una primera fase. Ara s’han situat a les
zones on s’ha comprovat que
alguns propietaris acostumen
a dur els animals deslligats i
no en recullen els excrements.
Generalment es tracta de zones no pavimentades, amb
sorra, i alguns trams de la
nova Anella Verda. Són, entre altres, la Plaça de l’Enxub,
l’Anella Verda Fluvial al seu
pas pel Tanatori o el parc del
Gasogen de Cal Pasqual.
L’Ajuntament d’Igualada els
vol recordar així la necessitat
de respectar l’Ordenança sobre la Tinença d’Animals Domèstics. Aquesta normativa
fixa, entre altres, l’obligació
de censar els animals, vacunar-los, alimentar-los apropia-

Un dels cartells que s’ha instal.lat.

dament i tenir cura de la seva
higiene i la seva salut, alhora
que prohibeix maltractar-los,
abandonar-los,
exhibir-los
com a reclam o desatendre’ls.
En el Títol II d’aquesta ordenança s’hi especifica que “a
les vies públiques els gossos
aniran proveïts de corretja o
cadena i collar i hauran de circular amb morrió tots aquells
gossos, la perillositat dels
quals sigui raonablement previsible, d’acord amb la seva
naturalesa i les seves característiques”. S’hi estableix, a

més, que “queda prohibit deixar les deposicions fecals dels
animals a les vies públiques i,
en general, a qualsevol lloc i
establiment públic. Els propietaris dels animals són responsables de l’eliminació correcta
d’aquestes deposicions”.
Deixar les defecacions a la via
pública està considerat com a
falta greu i implica una sanció
de fins a 1.500 euros. Portar
els gossos deslligats suposa
una infracció molt greu i pot
suposar una sanció de fins a
3.000 euros.

L’ANC organitza dimarts a l’Ateneu un acte
per explicar la hisenda en un país independent
REDACCIÓ / LA VEU

L’Assemblea Territorial d’Igualada de l’ANC ha organitzat
per al dimarts 9 de juny, a les
19:30h., al teatre de l’Ateneu,
l’acte “Cap al 27S i més enllà”, les claus econòmiques
d’un país nou. El contingut
d’aquest esdeveniment serà
l’anàlisi de quina pot ser l’estructura econòmica del futur
Estat català i, entre altres
qüestions, s’hi tractarà com
s’ha d’organitzar la hisenda
catalana per recaptar impostos, fer front a la despesa ...
També es parlarà de tot allò
que ens convé conèixer i defensar dels apartats que han
de presidir l’economia de la
República catalana.
La presentació de l’acte anirà
a càrrec d’Anna Puig, periodista del diari El Punt Avui, i
comptarà amb els ponents següents:
• Josep Ginesta. Treballòleg.
Especialista en treball, relacions laborals i professor.
Assessor del Govern de la
Generalitat de Catalunya en
Estructures d’Estat.
• David Ros. Economista. Interventor d’Administració Local. Coordinador de la Sectori-

Arrossada de
l’Agrupació de
Veterans Futbolistes

al d’Economia de l’ANC.
A través de Twitter, amb l’etiqueta #IgdMésEnllà27S, podreu seguir la informació sobre el acte.
Mitjançant aquest acte i els
que s’organitzaran properament, L’Assemblea Territorial
d’Igualada de l’ANC vol fer
palès que ja és a punt per
afrontar el període més determinant del nostre país, i assolir el gran objectiu de guanyar
la majoria social a favor de la
Independència.

Núria Vinyals.

La carmetana Núria Vinyals
continuarà al Secretariat
D’altra banda, recordar que la
carmetana Núria Vinyals continuarà com a representant de
l’Anoia en el Secretariat Nacional de l’ANC, en esdevenir
la candidata més votada de
l’anomenada “Regió Setena”
del territori.
El màxim òrgan de direcció de
l’ANC, ara encapçalat per Jordi Sánchez, està format per 75
membres, 25 dels quals han
sorgit d’entre els candidats
de representació nacional i 50
d’entre els candidats de representació territorial.

L’Agrupació Veterans Futbolistes d’Igualada celebrà la
seva clàssica arrossada, aplegant prop d’un centenar de socis, familiars i amics al ‘Recó
de Copons’. El programa disposava de varies activitats.
Al matí caminada pels voltants
de Copons, que fou molt concorreguda. Un cop retornats,
seguiren els jocs de futbol i
bitlles. Després els comensals
degustaren un bon entremès,
el corresponent plat d’arroç
d’una gran paella mixta que
feria molt goig, les postres,
café i el brindis amb cava, per
a l’Agrupació. Un cop reposats
s’efectuà el repte d’estirament
de la corda que fou molt disputat. El dia fou esplèndid, i tots
quedaren en repetir-ho el proper mes de Maig.

Assemblea oberta de
Comissions Obreres
de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Ahir dijous al matí, al Museu
Comarcal de l’Anoia, el sindicat CCOO de l’Anoia va convocar a tota l’afiliació de la
comarca a participar a l’Assemblea Sindical Oberta.
Sota el lema “si TU participes
CCOO avança”, l’Assemblea
Sindical Oberta volia ser un
“espai molt ampli de participació i reflexió de dins i fora del
sindicat per repensar i renovar les seves propostes i les
seves maneres de funcionar
davant el procés de profunda
transformació econòmica, social, cultural i política que viu
la nostra societat”.

Convocatòria dels
premis UEA 2015
REDACCIÓ / LA VEU

El 9 de juliol tindrà lloc, en el
marc del Sopar de l’Empresari, l’acte de lliurament dels
Premis UEA, guardons que
es van crear fa 15 anys amb
la finalitat de distingir aquelles
iniciatives empresarials que
hagin destacat durant l’any
anterior.
Poden optar als Guardons
UEA, tots aquells empresaris
i empresàries, empreses associades a la UEA i aquelles
institucions que durant l’exercici 2014 hagin destacat en les
categories següents: trajectòria empresarial, capacitat
emprenedora, empresa innovadora, premi a la Institució, i
premi TIC Anoia. El període de
presentació de candidatures
finalitza el dia 12 de juny. Més
informació a www.uea.cat
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Àmbit Penedès
El Festival Internacional de Música Popular
Tradicional de Vilanova i la Geltrú presenta
el cartell de la 35a edició
Durant aquests 35 anys, descobrir els artistes del FIMPT
ha estat sinònim de connectar
amb els orígens de la música
tradicional i popular d’arreu del
món, amb propostes originals i
heterogènies que en aquesta
edició encapçala Kepa Junkera. El músic i compositor basc,
acompanyat per les components de Sorginak, oferirà un
concert molt especial que vol
ser una festa conjunta per a
commemorar, també, els seus
35 anys dalt dels escenaris.
El FIMPT manté la seva voluntat d’arribar a un públic divers
amb actes, activitats i concerts
per a totes les edats que s’organitzen en diferents blocs.
Cal destacar les Nits FIMPTeres, per on passaran Nakany
Kanté, Guillem Roma & Camping Band Orchestra, Germà
Negre, Esne Beltza i Riu. Una
combinació d’un grup africà,

un conjunt de folk català, i tres
grups – un del País Basc i dos
catalans - que tenen com a
instrument insígnia l’acordió.
El FIMPetits, l’espai dedicat al
públic infantil i familiar, acollirà les cercaviles de “La Colla”
de Xamfrà, un projecte social
format per vint-i-cinc nens del
Centre de Música i Escena del
Raval de Barcelona, i Xarop
de Canya, amb un espectacle
farcit de músiques, danses,
malabars, olors i colors de
l’orient més llunyà.
Els més petits també podran
gaudir de jocs tradicionals
que els aproparan a la música
d’arrel de forma lúdica i entretinguda.
En l’apartat de noves creacions, The New Catalan Ensemble, la formació que acompanya la veu de Gemma Humet,
és la producció del 35è FIMPT
en la qual també hi participen

la Fira Mediterrània de Manresa, el Centre Artesà Tradicionàrius, la revista Enderrock,
Adep i la Generalitat de Ca-

ERC ofereix un pacte per facilitar la investidura
de CIU a Vilafranca, sense entrar al govern
Els tres regidors d’Esquerra
Republicana a Vilafranca,
després de les assemblees
i del debat intern, han anunciat que no formaran part de
l’equip de govern. Els independentistes obren la porta a
acords amb CIU i altres forces per “generar consensos
amplis que facin avançar la
vila en els eixos estratègics
com és l’emergència social,
la transparència i el procés
cap a la independència”.
Després de les eleccions
ERC ha iniciat una ronda de
contactes amb la resta de
partits i diverses entitats per
analitzar els resultats electorals i el paper dels republicans a l’ajuntament.
La no entrada al govern es

deu, segons ERC, a que
“tenim projectes diferents
al de CIU però considerem
necessari treballar per mirar
de trobar el màxim consens
i el màxim suport possible,
nosaltres apostem per una
etapa de diàleg constant en
base els programes electorals, a l’estil del que parla
al Parlament”. “Creiem que
la nostra tasca la podem fer
millor des de l’oposició per
mirar de condicionar i aconseguir el gir social que Vilafranca necessita arribant
a als màxims consensos
possibles amb el màxim de
formacions”. Les converses
amb CIU es basen en un
document que si s’accepta
comportarà que ERC faciliti

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

la investidura del candidat de
Convergència a l’alcaldia.
ERC doncs resta a l’espera
de la decisió de CIU per decidir el seu vot al ple d’investidura i per acabar de definir
quina línia d’actuació durà a
terme durant el mandat municipal que comença el proper dissabte 13 de juny amb
la constitució del ple.

talunya. Un ensemble d’arrel
i sonoritat catalana amb vocació internacional i de caràcter
experimental.
Sons de Gralla, el bloc dedicat a la música catalana i el
seu instrument insígnia, portarà enguany als Grallers La
Virolla, els Cofins de l’Arboç i
la proposta innovadora i agosarada de La Vella Dixieland i
Els Vernets, l’espectacle Jazzcastells. En aquesta mateixa
direcció, el Firasac seguirà
formant part del festival per
apropar al públic la música
d’arrel catalana i aprofundir en
el coneixement d’instruments
com el sac de gemecs, el flabiol o el tamborí.
En l’àmbit més pedagògic,
tindrem les presentacionsconcert dels llibres d’Ivó Jor-

dà, ‘Fitxa Tècnica de la Gralla’
i de Carles Belda, ‘24 rumbes
per diatònic’, juntament amb
el DocPT, la finestra dedicada
a l’audiovisual musical de format documental.
Pel que fa a l’acte d’obertura del 35è FIMPT, en aquesta edició es comptarà amb la
participació dels músics vilanovins Elisabet Raspall i Jordi
Paulí per a interpretar la seva
versió de la cançó “Passeig
del Carme” de Pere Tàpias i
oferir un concert molt especial que els reunirà per primera
vegada com a duet.
Ja tenim aquí un nou FIMPT,
que acaba de posar a la venda
les entrades dels espectacles
de pagament i que celebra 35
anys descobrint música amb
segell original. Per molts anys!

ANUNCI
Es fa saber que el calendari de dies festius amb obertura comercial
autoritzada, des de juliol a desembre de 2015 a la ciutat d’Igualada, són
els següents:
·Diumenge, 5 de juliol
·Dilluns, 12 d’octubre
·Diumenges, 1 i 29 de novembre
·Diumenge, 6; Dimarts, 8;
i Diumenges 13 i 20 de desembre

Visites concertades
Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326 · 617323989

Ajuntament

d'Igualada
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Comarca
Bellprat s’omple de llibres el cap de setmana
en la vuitena edició de Vila del Llibre

El primer book town de Catalunya arriba a la vuitena edició de la seva trobada anual amb l’objectiu de reproduir en
altres pobles del territori el seu model de dinamització econòmica cultural i d’oferir de manera estable durant tot l’any la
seva proposta de turisme literari.
BELLPRAT / LA VEU

Bellprat, Vila del Llibre celebrarà els propers 6 i 7 de
juny la vuitena edició del seu
festival anual. Un any més,
aquest petit poble de l’Anoia, de només 90 habitants,
obrirà als baixos de les seves centenàries cases llibreries de vell i els seus carrers
s’ompliran de novetats editorials i d’activitats culturals.
Bellprat, Vila del Llibre, el
primer book town de Catalunya, és una iniciativa 100%
ciutadana que des del 2008
ha rebut milers de visitants i
compta amb el suport d’intel·lectuals i creadors de primera línia, com Josep Maria Cadena, Muriel Casals, Màrius
Serra, Pilar Rahola, Roser
Capdevila, Cristina Losantos, Jordi Cervera, Gemma
Lienas, Lluís Foix, Bienve
Moya o Jaume Arnella, entre
d’altres (vídeo).
Bellprat, Vila del Llibre estable
Com a part de la consolidació
de la seva proposta cultural,
Bellprat, a partir de juny de
2015, es converteix en una
Vila del Llibre estable, amb
una oferta de turisme cultural d’allotjament i activitats
permanent, inclòs dintre del
projecte Vila del Llibre.CAT,
punta de llança d’una futura
xarxa de Viles del Llibre de
Catalunya, que té per objectiu reproduir l’experiència
de Bellprat en altres pobles
catalans amb risc de desaparèixer per abandonament
o manca d’oportunitats per
als seus habitants. A través
de la transferència de coneixements i bones pràctiques,
Vila del Llibre.CAT els ajudarà a esdevenir book towns de

El 6 i 7 de juny, un
any més, 30 editorials presentaran les
seves novetats i 40
autors, intel·lectuals i
Il·lustradors compartiran les experiències
del seu procés creatiu.
la xarxa perquè puguin dinamitzar la seva economia de
manera sostenible, amb una
proposta amb el llibre i tota
la industria que gira al seu
entorn com a protagonista,
respectant l’entorn rural i natural.
Vila del Llibre 2015
Entre les novetats de la vuitena edició de la Vila del Llibre de Bellprat, cal destacar
la presentació del llibre 20
converses sobre la independència de Catalunya de Roser Pros-Roca, i un col·loqui
amb Juanjo Puigcorbé i Eduardo Reyes; La música dels
camaleons de Jordi Cervera;
Les tradicions que no hem de
perdre d’Antoni Dalmau; Pobles perduts i pobles oblidats
de Xavier Cortadellas i Montse Rumbau, Versos, versets
i versots de Celdoni Fonoll
i narració musicalitzada de
Lloll Bertran; Olor de clor
sota la roba de Maria Guash,
i la xerrada sobre El món del
traductor literari del japonès
que mantindran el traductor
al català d’Haruki Murakami,
Albert Nolla, amb el també
traductor Jordi Mas.
A més de les presentacions
de llibres, Rizoma Teatre
oferirà l’obra L’abanderat. El

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar
bombes · descalcificadors
osmosi · il·luminació
sistemes de reg
instalacions@inspelegri.cat Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

bibliobús del front, inspirada
en el peculiar servei de préstec de llibres que la Generalitat de Catalunya va oferir als
combatents del front durant
la Guerra Civil espanyola; la
il·lustradora Maria Rius inaugurarà l’exposició que fa un
repàs a la seva trajectòria
artística; hi haurà dansa contemporània, folk continental,
música d’Irlanda i d’Escòcia... Entre els tallers que
s’oferiran, hi ha propostes
per a tots els públics: realització de paper vegetal, descobrir la pròpia genealogia,
intervenció artística del poble
amb una proposta de land art
o resolució d’enigmes, entre
altres. Per als més menuts,
està previst un contacontes
amb l’actriu Mercè Arànega,

Llibreries d’ocasió als
baixos de les centenàries cases rurals,
exposicions, música i
gastronomia completaran una oferta d’oci
i d’entreteniment
única al país.
i diversos espectacles participatius.
Sobre Bellprat i les viles
del llibre d’arreu el món
Nascudes a Anglaterra com
a book towns i amb presència a Europa –Alemanya,
Espanya, França, Itàlia, Països Baixos, Regne Unit...–,

Estats Units, Àsia i Oceania, les ‘viles del llibre’ són
una iniciativa ciutadana que
atorga una nova oportunitat
de desenvolupament a petits
assentaments rurals a través de la literatura i la cultura. Són els propis habitants
d’aquests pobles els que
obren les cases als visitants
per oferir de manera permanent llibres nous, d’ocasió i,
fins i tot, relíquies literàries,
en improvisades llibreries
plenes d’encant.
Bellprat és la primera Vila del
Llibre de Catalunya. Va tenir
el seu origen l’any 2008 com
a iniciativa ciutadana alternativa als plans de desenvolupament immobiliari més clàssics de finals de la dècada.

PER PUBLICITAT
93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
publianoiadisseny@gmail.com
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Bellprat Vila del Llibre - programa
Actes dissabte
La BÀSCULA
- 11.30h Presentació del llibre
“Agredolç” de Roser Guix
Edita: Pagès Editors
- 12.30h Presetnació del llibre “Paraules Viatgeres” de
Jordi Esteban Calm i Pau Esteban Comas
Edita: Editorial Àgilment
- 13.30h Xerrada. “Edicions
en català al País Valencià.
Relacions per a un sol espai
de mercat” de Francesc Ferrer
Organitza: Editorial Denes
- 16.30h. “20 converses sobre
la independència de Catalunya” de Roser Pros Roca.
Convidats: Juanjo Puigcorbé
i Eduardo Reyes
Edita: Editorial Gregal
PLAÇA de l’ESGLÉSIA
- 13.00h. Presentació del llibre “Pobles perduts i Pobles
oblidats”. Diversos Autors.
Convidats: Xavier Cortadellas Montse Rumbau
Edita: Edicions Sidillà
- 14.00h. Presentació del llibre “Anoia, 17 excursions a
peu” de Juan Carlos Borrego
Edita: Editorial Cossetània
- 16.00h. “Lo Clot (Divina Comèdia) i Le Vampir (Charles
Baudelaire)” Radio Zurich i
Victòria Casals
Edita: Taller del Llibre de Terrassa i Eclèctic Impressions

- 17.00h.. Presentació del llibre “Petonets pels puestus o a
la recerca de l’amor sincer” de
Jordi Romeu Carol. Presenta:
Montse Bernadet
Edita: Editorial Cossetània
- 18.00h. “La venjança dels
almogàvers” d’Andreu González Castro i Ramon Gasch
Pou
Edita: Columna
Organitza: Llibreria Horitzons
- 19.00h. “Versos, versets i
versots” amb Lloll Beltran i
Celdoni Fonoll
Edita: Editorial Cossetània
BALCÓ del CARRER MAJOR
- 12.00h.. Per als menuts.
“Pipo i els seus amics troben
una barca abandonada” de
Josefina Truquer
Edita: Ediciones Dédalo
- 17.00h. Espectacle “El gran
llibre de les històries imaginades de les tradicions”. Un
espectacle participatiu de creació de contes amb la participació d’infants de tot Catalunya
Edita: Fundació antigues Caixes Catalanes - BBVA
PATI de CAL TASCO
- 11.00h. Taller d’Origami
Organitza: Abacus
- 12.30h. Contacontes amb
Merce Arànega

Organitza: Abacus
- 13.00h. “Un pòdium irrepetible” Georgina Esteva i Montse
Buñuel (Il·lustradora)
Edita: Editorial Gregal
- 16.00h. “Rodolí, Rodolí” de
Pere Martí i Bertran
Edita: Barcanova
Organitza: Abacus
- 17.00h Pintem Mandales
Organitza: Abacus
- 18:00h. “Bestiolari de Joana
Raspall” Col·lecció Nandibú
Singular
Edita: Pagès Editors
PLAÇA CATALUNYA - CAL
PINYOTA
- 11.30h. “El poeta del poble”
d’Andreu Carranza
Edita: Destino
Organitza: Llibreria Horitzons
- 12.00h. “Los profesionales”
de Lluc Oliveras
Edita: Versátil. Organitza:
SomNegra

- 12.30h. “El convent” d’Eduard Contijoch
Taller: Com cercar els teus orígens genealògics
- 16.00h. “Febrer” (Premi Vicent Andrés Estellés 2014) de
Jordi Mas
Edita: 3i4
- 16.30h. “Els ulls de la Dajla”
de Xavier Rivero
Edita: Associació pel Desenvolupament de Projectes Solidaris al Sàhara
- 17:00h . “Melodía quebrada”
de Josep Camps
Edita: Alrevés
Organitza: SomNegra
- 17.30h. Lliurament de Premis II Concurs de Cartells.
LOCAL SOCIAL
- 13.00h. Xerrada. “El món del
traductor literari del Japonès”
Modera: Guillem Carreras
Participen: Albert Nolla i Jordi

Mas Traductors del Japonès
al Català
- 13.45h. SLÁINTE (Músiques d’Irlanda i d’Escòcia).
Pello Garcia: Uilleann pipe i
whistles (cornamusa i flautes
irlandeses). Quim Lamarca: Violí, bouzouki irlandès i
veu. Jordi de Diego: Guitarra
acústica
- 16.30h. “Mots amagats” Taller: Vine a descobrir enigmesa amb Jordi Esteban
Calm
Organitza: Editorial Àgilment
- 20.00h. Representació de
“L’abanderat, el Bibliobús del
front” de la Companyia Rizoma Teatre
- 21.30h. SOPAR POPULAR
- 22.30h. Dansa. “SALA
D’ESTAR” de la Companyia
CIART Dansa d’Igualada
amb Irina Domènech, Sàndal
Boada, Berta Monrabà, Mariona Camèlia.

Actes diumenge
La BÀSCULA
- 11.30h. Presentació del llibre “La destrucció (Poesia de
combat)” de Joan Noves
Edita: El Cep i La Nansa
- 12.30h. Presentació del llibre “La música dels camaleons” de Jordi Cervera
Edita: Editorial Bromera
- 13.30h. Presentació del llibre “Tocats pel vent” de Jordi
Martí.
Edita: Pagès Editors
- 15.30h. Presetanció del
llibre “Alta Anoia. Mapa:
1:20.000” de Juan Carlos
Borrego
Edita: Editorial Piolet
- 16.30h. Presentació del llibre “La condemna de la memòria” de Magí Balcells
- 17:30h. Presentació del llibre “Les tradicions que no
hem de perdre” d’Antoni Dalmau
Edita: Editorial Columna

PLAÇA de l’ESGLÉSIA
- 12.00h. Presentació del llibre
“Olor de clor sota la roba” de
Maria Guasch
Edita: Editorial RBA
- 13.00h. Presentació del llibre
“A l’ombra del Decameró, 14
relats eròtics”. dDiversos autors
Edita: Editorial Gregal
- 14.00h. Presentació del llibre
“Dónde está el cuerpo” d’Al
Segar
Edita: Ediciones Dédalo
- 16.00h. Presentació del llobre “On la Terra s’acaba” de
Marcel·lí Ferrer
Edita: El Cep i La Nansa
- 17.00h. Presentació del llibre
“Invasión” de David Monteagudo i Juan Carlos Borrego
Edita: Editorial Candaya
- 18.00h. Presentació del llibre
“Al pic de l’hivern ens aturarem a descansar sota un arbre” de Xavier Serrahima
Edita: Editorial Gregal

LOCAL SOCIAL
- 11.30h. Xerrada. “El regal
dels 21 i El secret dels 21 amb
Antoni Mates i Noemí Sáez
- 13.00h. Música. “Cul de Sac
(Folk continental)”. Pello Garcia dodelzak i sac de gemecs,
flautes i veu. Quim Lamarca:
Violí, bouzouki i veu i Jordi de
Diego: Guitarra acústica
- 14.00h. Improvisació musical: “ImproJam”. Música,
dansa, improvisació al carrer
i molt més
- 16.00h. Xerrada. “Literatura
negra i criminal” amb Fernando Gómez (Premi Mass Media
2015)
Organitza: Ediciones Dédalo
BALCÓ del CARRER MAJOR
- 12.00h. Contacontes. “La família Celest” de Rosa Maria
Alonso Garcia
13.00h. Contacontes. “Un

saxo al bosc” amb Eva Sans i
Irina Domènech (Interpretació
de signes)
Edita: El Cep i La Nansa
Col·lecció El Ginjoler
PATI de CAL TASCO
- 11.30h. Contacontes d’en
Teo
Edita: Editorial Timunmas
Organitza: Abacus
- 12.30h. Contacontes. “Patufet, on ets?” amb Roger Roig i
Hugo Prades
Edita: Editorial Cossetània
- 13.30h. Contacontes. Busca
i troba “Les vacances boges
de la Caputxeta”
Organitza: Abacus
PLAÇA CATALUNYA - CAL
PINYOTA
- 11.30h. Presentació literària.
“Jura’m que no ho diràs a ningú” de Carme Ripoll
Edita: Editorial Gregal

- 12.00h. Presetnació literària. “Històries sobre Sant
Magí de la Brufaganya” Presenta: Bienve Moya. Xerrada
a càrrec de: Joan Arimany
Jubenteny
- 12.30h. Presentació literària. “Cafè Bovary” del Grup
Paraulata
Edita: Espai Literari
- 13.00h. Presentació del llibre “Cròniques negres” de
Pere Cullell i Enrique Figueredo
Edita: Espai Literari
- 13.30h. Presentació del llibre “El Diablo en cada esquina” de Jordi Ledesma
Edita: Alrevés
Organitza: SomNegra
- 14.00h. Presentació dels llibres “Disfrútame” de Mònica
Barri. “El secreto de mi infancia” de Raúl Úbeda. “Motivatrón” de Joan Juncosa i
“Desmemorias de un pez en
el desierto” de Ferran Blanch
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Conca d’Òdena

Caminada popular a Òdena per conèixer la
història de la guerra aèria de la Guerra Civil

2n curs de cuina mediterrània
de l’Ateneu de Montbui s.XXI

ÒDENA / LA VEU

MONTBUI / LA VEU

Diumenge tindrà lloc la darrera activitat del conjunt que
s’han dut a terme en el marc
de la Fira Aerosport el passat
cap de setmana vinculades a
recuperar la memòria històrica
de la Guerra Civil a través del
ric patrimoni sobre la guerra
aèria que es conserva en el
terme d’Òdena.
Es tracta d’una caminada que
porta per títol “Òdena, la memòria de la guerra aèria”. La
sortida serà a 2/4 de 9 del matí
des de l’aeròdrom i es compta arribar cap als volts de 2/4
de 2 del migdia. Es tracta d’un
recoregut circular de 9 km en
el transucrs del qual es pujarà
al Puig Aguilera (625 metres,
uns 300 metres de desnivell).
Al cim del puig s’esmorzar+a
(cadascú s’ha de portar el seu)
i se servirà cafè i una fruita.
L’any 1938, el darrer anys de
la Guerra Civil Espanyola, el
cel de la Conca d’Òdena es va
convertir en camp de batalla
de la guerra aèria, entre les
forces republicanes i el avions
al servei de l’exèrcit franquista.
Durant la primavera de 1938
es va construir l’aeròdrom
d’Òdena i l’edifici de la Defensa Especial Contra Aeronaus
(DECA), unes instal·lacions
militars que havien d’ajudar a
la defensa de Catalunya du-

Dijous passat, 28 de maig, es
va dur a terme la darrera jornada gastronòmica del curs
d’enguany, al restaurant Bindu
de la rambla Sant Ferran, 42,
d’Igualada. En total han participat tres restaurants d’Igualada, un de Tous i un monbuienc,
per aquest ordre: L’Exquisit,
Les Moreres, Cal Vicenç, el
Somiatruites i el Bindu.
Però avui hem de parlar
d’aquest últim. Des del mateix
moment en què vam entrar per
la porta, el grup, aquest cop
de 9 assistents, va començar
a percebre la subtil aroma de
les espècies que la destra mà
d’en Manel Marín, propietari
i xef, espolsa amb gràcia per
sobre de les seves elaboracions. Tot i el nom del restaurant
que evoca indrets llunyans, la
seva cuina és mediterrània i
catalana, però vegetariana.
En Manel va començar la seva
carrera a Barcelona on va treballar com a pastisser durant
15 anys. Després va treballar durant un any, del 2006
al 2007 al conegut restaurant
barceloní Orgànic BCN. Després va obrir el restaurant
Bindu d’Esparreguera, que el
va tindre en actiu des del 2007
fins al 2014. Ara fa un any que
va traslladar el Bindu a Igualada.

rant aquesta darrer anys de
guerra.
Una bona part d’aquest patrimoni no s’ha perdut i ara
us proposem visitar-lo tot
caminant entre l’aeròdrom,
a la plana, i la DECA, al cim
del Puig Aguilera. Els darrers
anys s’ha realitzat, promoguda per l’Ajuntament d’Òdena,
una important tasca d’estudi
arqueològic i de recuperació
d’un part d’aquest patrimoni;
s’ha excavat i recuperat un refugi de l’aeròdrom i s’ha excavat l’edifici de la DECA al Puig
Aguilera.
En la caminada aquest important patrimoni de la memòria
històrica serà el protagonista.
Visitarem l’aeròdrom i expli-

carem com era ara fa 77 anys
tot comentant quines eren les
seves instal·lacions i refugis;
passarem per davant de Ca
l’Enric del Pla, seu de la comandància aèria del camp
de vol; Can Macià, masia incautada durant la guerra; pujarem al Puig Aguilera on, en
el seu cim, es conserven els
vestigis del que fou l’edifici
de la DECA, aquí explicarem
les dependències de l’edifici,
serveis i tasques d’observació
aèria que es feien en previsió
d’atacs aeris sobre territori
català. I per acabar, tornant a
l’aeròdrom, visitarem el refugi
antiaeri recuperat.
Una matinal per conèixer la
nostra història.

Final de curs de la campanya “Menja sa a l’insti”
al menjador de l’IES Montbui
MONTBUI / LA VEU

El passat divendres 29 de
maig va finalitzar el Projecte
“MENJA SA A L’INSTI”, amb
un dinar grupal al que van assistir tots els alumnes del projecte, l’equip de monitors, la
directora del centre, Montserrat Costa i d’altres treballadors
del centre.
Aquest projecte està emmarcat dins de l’estratègia de
Creu Roja per a treballar accions enfocades a donar suport
a l’alimentació infantil i saludable. En aquest sentit, i des
del passat 19 de gener, es va
habilitar un aula com a menjador de l’IES Montbui, que ha
acollit fins el passat divendres
a 25 alumnes del centre, de
forma diària. A banda tenim
4 alumnes més incorporats
al projecte, que han participat
del projecte en un altra modalitat. A més durant el període
no lectiu, aquest joves tenen

garantida l’ajuda d’alimentació, perquè el recurs pretén
ser integral, mentre les famílies estiguin en situació de vulnerabilitat social, i compleixin
amb els requisits d’accés al
projecte.
De fet és una de les 5 proves
pilots que s’han posat en marxa arreu del territori català i el
cost íntegre del projecte ha
estat assumit per Creu Roja.
Al projecte han participat 10
persones voluntàries, que han
rebut la formació de manipulació d’aliments i consells bàsics
per a garantir les mesures higièniques en matèria alimentària. Val a dir que professionals de l’Agència de Salut
Pública han participat des de
l’inici del projecte en matèria
d’assessorament. L’empresa
que ens ha subministrat els
àpats diaris és Cuinats Torres, que ja té experiència en
el subministrament a d’altres

centres escolars, i a més en
tot moment ha seguit les indicacions nutricionals pautades
pel projecte.
Els resultats han estat molt
positius per part de totes les
part implicades, i de cara al
proper curs la idea és donar
continuïtat al projecte, ara que
s’ha consolidat plenament.
Des de Creu Roja Anoia, volem agrair a l’IES Montbui la
seva implicació des de l’inici
en el projecte, a les persones
voluntàries de Creu Roja Anoia i de Som Poble pel seu compromís diari per a que aquest
fos una realitat, i a l’Agència
de Salut Pública la seva predisposició per a que l’espai de
menjador complís amb plenes
garanties sanitàries i higièniques.
Us desitgem que passeu un
molt bon estiu i que ens tornem a trobar totes i tots al setembre.

Nosaltres, vam participar en la
confecció d’una amanida de
pastanagues fornejades amb
espècies, brots verds, alvocat,
crostons i vinagreta de cítrics;
d’una lasanya de verdures
amb bolonyesa de soja texturitzada i beixamel ecològica; i
d’un brownie de xocolata amb
nous. Ens ho va ensenyar tot
en Manel amb l’ajuda d’en
Carles Jurado. Aquest noi
de 21 anys que va estudiar
4 anys a l’escola d’hoteleria
i turisme de Barcelona, ja fa
també 5 anys que va començar com ajudant a l’antic Bindu
d’Esparreguera i avui dia és el
segon de cuina.
Tot seguit vam gaudir dels saborosos plats i de la companyia dels mestres que a més
d’amenitzar-nos amb els seus
coneixements culinaris, ens
van obsequiar amb un vi negre Amaltea Biodinàmic (Celler Loxarel, DO Penedès, Cabernet sauvignon, ull de llebre
i merlot).
Bindu, és una paraula que
te varis significats, entre els
quals destaquen: “llavor” i
“punt d’humilitat”. Els propietaris, persones senzilles i amables, van escollir-ne el nom
quan van conèixer la següent
dita budista:
“No oblidis mai que ets un bindu a l’univers”.
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Prop de 200 persones obren un pas veïnal barrat
per un industrial de la Pobla de Claramunt
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Prop de 200 veïns de la Pobla
de Claramunt van protagonitzar diumenge una protesta
contra el tall unilateral d’un
camí de pas per part de la família Romaní, de forta influència en aquesta població durant
bona part del segle XX. Els veïns van obrir el camí, fins que

dues dotacions dels Mossos
d’Esquadra es van personar a
la finca i, amb la intermediació
d’algunes persones i, a darrera hora, de l’alcalde Santi
Broch, es va acabar concentració.
L’Ajuntament de la Pobla va
obrir fa pocs dies, no sense
múltiples problemes i amb la

presència dels Mossos d’Esquadra, un pont de ferro que
substituïa l’antiga passera
sobre el riu, i que comunica
a través d’un camí costerut
el centre del nucli històric del
municipi amb l’estació de tren,
un camí utilitzat ja des de la
creació de la línia, a principis
del segle passat. La via, coneguda com “Camí de la Costa”,
s’utilitzava de forma molt freqüent, fins i tot des de la instal·
lació, en el mateix lloc, d’una
indústria paperera per part de
la família Romaní, que durant
desenes d’anys va ser la principal activitat econòmica del
poble.
L’industrial mai va posar pegues al pas dels poblatans
per aquest indret, fins que, arran dels litigis que manté avui
amb l’Ajuntament per diverses
causes, va tallar el camí amb

La piscina de la Pobla de Claramunt
obre temporada i amplia l’horari
LA POBLA DE C. / LA VEU

La piscina municipal de la
Pobla de Claramunt obrirà, el
diumenge 14 de juny, la temporada que s’allargarà fins al
13 de setembre. La principal
novetat serà l’ampliació d’una
hora en l’horari d’obertura,
que serà de les 11 del matí
fins a les 8 del vespre. Aquest
nou horari respon a la petició
que havien fet diversos usuaris de l’equipament.
Els abonaments de temporada poden ser individuals o
familiars i els preus depenen
de si s’està o no empadronat
al municipi. Les famílies nombroses o monoparentals empadronades al poble tenen un
preu més reduït i caldrà que
acreditin aquesta condició en
el moment de fer l’abonament.
També es poden treure abonaments de 10 entrades. Els
nens i nenes fins a 5 anys poden entrar gratuïtament però
caldrà que vagin acompanyats
dels pares o d’una persona
que hagi pagat l’import de la

diversos obstacles, de manera
que el pont acabat d’inaugurar
per l’Ajuntament esdevé inútil.
Ple extraordinari
per a restituir el camí
L’Ajuntament va convocar per
ahir dijous al vespre, tancada
ja aquesta edició, un ple extraordinari per a restituir el camí,
passats 10 dies de termini
legal sense que la propietat
hagi pogut acreditar la propietat respecte aquest pas. Era
d’esperar que tots els vots vo-

tessin de forma unànime per a
resoldre aquest tema.
La companyia Renerbio, del
grup Romaní, ha enviat a La
Veu una còpia del seu escrit
d’aŀlegacions, en el que manifesta, entre d’altres arguments, que el camí no s’ha
arreglat mai per part de l’Ajuntament, i que no s’adequa a les
normes de seguretat vigents.
Un portaveu de l’empresa volia ahir, segons va avançar a
aquest periòdic, intervenir en
la sessió plenària.

AJUNTAMENT DE PIERA

ANUNCI
D'acord amb allò que estableix l’article 48 del Text
Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, s'exposa al
públic per període d'UN MES el següent expedient
per actuació en sol no urbanitzable:

seva entrada o tingui l’abonament individual o familiar, i
en serà responsable a tots els
efectes.
Els abonaments ja es poden
fer, des del dilluns 1 de juny,
a les oficines municipals. L’horari és de dilluns a divendres,
de les 8 del matí a les 3 del
migdia, i els dimarts, de les 4
a 2/4 de 7 de la tarda.
Del 29 de juny al 24 de juliol la
regidoria d’Esports de l’Ajuntament organitzarà els cursets
de natació. Les inscripcions

ja es poden fer a les oficines
municipals i els preus són: 50
€ per als que tinguin l’abonament de la piscina i 60 € per
als que no el tinguin. Els horaris seran: de les 5 a les 6 de la
tarda per als infants de 3 anys;
de les 6 a les 7 de la tarda i de
les 7 de la tarda a 8 del vespre
per als nens i nenes a partir de
3 anys; i de les 8 a les 9 del
vespre per als adults. La final
es farà el divendres 24 de juliol.

• A instància de FONT GALÍ RESIDÈNCIA CANINA S.L. i
en nom seu el Sr. Jordi Pascuet Salvans per a la construcció de local per a la prestació de Serveis Veterinaris a la finca situada al Bedorc, carretera de Piera a
Sant Sadurní pkm. 4,5, d’aquest terme municipal.
Durant aquest període d'UN MES poden fer-se,
davant l'Ajuntament, les al·legacions que hom consideri convenients.
Piera, 27 de maig de 2.015
L'alcalde en funcions,
Jaume S. Guixà i Soteras
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Els comerços del Casc Antic i al Camp del Rei
repartiran 8.000 butlletes i 30 premis entre la
clientela
VILANOVA DEL C. / LA VEU

Avui, primer de juny, comença
a 30 municipis de Catalunya,
inclòs Vilanova del Camí una
nova edició de la campanya
“Barris Antics: Molt per descobrir, molt per oferir” inclosa
en Pla de Millora de la Llei de
Barris. Al nostre municipi a Vilanova del Camí, s’han adherit
a la campanya fins a 34 establiments del Casc antic i del
Camp del Rei.
La campanya “Barris antics.
Molt per descobrir, molt per
oferir” persegueix un doble
objectiu. Per una banda, la
dinamització del comerç de
proximitat i de l’altra, la promoció del municipi arreu de
Catalunya, donat que és una
campanya que comparteixen
30 municipis catalans, que
com Vilanova del Camí, estan
portant a terme projectes integrals de millora als barris.
Des de La Pobla de Segur a
Ulldecona de Berga a la Selva del Camp o de Figueres a
Tortosa, cada municipi aporta
un lot de productes o vals de
descomptes que seran sortejats entre els ciutadans i
ciutadanes que participin a la
campanya. Aquests sortejos
tindran lloc el dia 3 de juliol,
a la una del migdia, al Mercat

Municipal. Podeu veure tots
els lots exposats al local del
carrer Major, 54.
L’acte de lliurament dels premis es realitzarà el mes de juliol, en un acte obert a tothom,
amb l’assistència de representants de l’Ajuntament. Passat
10 dies del sorteig, en cas de
no presentar-se els guanyadors, es premiarà el tiquet de
reserva extret en el mateix
sorteig. En cas de no tenir cap
guanyador, es realitzarà un
nou sorteig en les condicions
i les dates que es determinaran.
Vilanova del Camí està treballant – amb la Generalitat de

Catalunya- des de l’any 2007
en un projecte de millora del
Casc Antic i el Camp del Rei.
En aquests moments les actuacions incloses en el marc
de la Llei de Barris suposen
el 58% del total. La falta de
finançament de la Generalitat,
explica Anna Castro, coordinadora del programa, ha fet endarrerir alguns dels projectes,
sobretots els relacionats amb
grans obres com la urbanització del carrer Major i la reforma del Casal de la Gent Gran.
Castro confia que aquesta
situació es revertirà per a les
properes justificacions –que
tindran lloc el mes d’octubreja que aquestes dues obres
estan molt avançades.
Des de l’Ajuntament, la tècnica
i la coordinadora de la Llei de
Barris, Isa Egea i Anna Castro
respectivament, han agraït els
comerços participants la seva
predisposició i han animat la
ciutadania a participar de la
campanya.
Recordeu que si voleu participar a la campanya només cal
fer una compra a qualsevol
dels comerços adherits. Cal
omplir la butlleta i dipositar-la
a les urna que trobareu a la
botiga. Hi ha 8.000 butlletes a
la vostra disposició.

La colla excursionista de Vilanova del Camí a la
Vall d’Ordesa (Osca)
VILANOVA DEL C. / F. CULLERÉS

Som diumenge 31 de març,
aquest cop ens dirigim a l’Aragó. Sortim de l’autocar, El
temps es típic de primavera a
amb matinades fresques, son
les 5 del matí quan marxem
capa el nostre destí. Els 48 caminaires després d’una parada per fer cafè, arribem al lloc
de sortida de la nostra excursió d’avui per la Vall d’Ordesa.
Pugem força estona, per un
camí plàcid que fa ziga-zaga
per la senda dels Caçadors,
durant unes dues hores, un
cop dalt sembla que no ens
hem bellugat mes que d’alzada, doncs veiem el nostre
autocar baix amb la diferència
dels 600 metres d’altitud que
hem guanyat, com pujant en
un ascensor i sense allunyarte gents, i arribem al mirador
de Cal Ciga. Anem pel cim per
un camí pràcticament pla.
Un cop hem arribat a la cua
de cavall per la faixa de Pelay,
molts de nosaltres ens remu-

llem els peus, l’aigua es freda
però molt agradable després
d’unes hores de caminada. Tot
el que ens envolta es preciós i
difícil de descriure.
Tornarem al punt de sortida
per les grades de Soasso.
Fem un refrigeri i cap a casa.
Agraïm aquesta espectacular sortida als nostres vocals
Joan Piernas, Ramón Codina,
Teresa Feliu i Montse Ramonjuan

La propera sortida serà el diumenge 14 de juny i anem a
la Peña Oroel (Jaca). Sortim a
les 5h. i tornem a les 21h.
INSCRIPCIONS PER LES
EXCURSIONS: Tots els dilluns i dijous de la setmana de
l’excursió, de 19 a 20:45 hores, a la seu social. Els socis
poden fer la reserva telefònicament o per correu electrònic. cevcami@hotmail.com i
93 803 43 88.

El vilanoví Joan Lara vol portar
els somnis dels nens de la
casa dels Xuclis de Barcelona
Finisterre corrent
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Després de disputar l’any
passat la Ultraman del Regne
Unit, una de les proves més
dures del món, lluitant per un
món sense càncer; el vilanoví
Joan Lara s’ha proposat un
nou repte per aquest any: portar els somnis dels nens amb
càncer de la casa dels Xuclis,
de Barcelona a Finisterre, corrent.
Joan Lara ja ens té acostumats a aquests reptes solidaris i ens ha demostrat amb
els seus actes que “rendir-se
no és una opció”. Lluitador de
mena, aquest jove de 35 anys
s’ha proposat una nova fita
que consisteix en córrer els
1.250 quilòmetres que separen Barcelona i Finisterre. Un
objectiu que vol fer en solitari i
que vol completar en tan sols
15 dies.
El repte començarà el 29
d’agost des de la casa dels
Xuclis a Barcelona i cada dia
correrà 84 quilòmetres, equivalents a dues maratons.
Joan Lara carregarà la motxilla amb allò estrictament indispensable, menjar, veure i
quelcom per anar-se canviant,
però amb prioritat per als desitjos i somnis que els nens i
nenes amb càncer li han fet
arribar i que té la missió de
deixar anar quan arribi a Finisterre perquè continuïn el seu
curs.
Aquest és un projecte que
lidera l’associació ACTN 3
Sport amb qui Joan Lara ja ha
participat en altres ocasions
convençuts que l’esport és un
mitjà per crear un món millor.
El camí dels somnis és un
projecte altruista del què Joan
Lara ens proposa ser-ne còmplices apadrinant quilòmetres.
A banda de la seva feina i els
seus projectes esportius i solidaris, Joan Lara fa de voluntari a la primera planta de la Vall
d’Hebron. Aquests nens i nenes que lluiten dia a dia contra

una greu malaltia li demostren
que els superherois no estan
als còmics sinó a la vida real.
Estan als hospitals, fan activitats per als malalts, donen
suport a les famílies a nivell
social i psicològic... aquests
són els veritables superherois,
explica Lara.
La seva lluita contra el càncer i
especialment contra el càncer
infantil és evident però Joan
Lara també s’ha implicat en
altres projectes igualment importants com la lluita contra la
pobresa o contra el ELA. Però
materialitzar aquests projecte
també té un cost important i
per això Lara busca patrocinadors. De moment, ens explica Lara, ja compta amb la
col·laboració de la Farmàcia
Secanell d’Igualada.
Recordeu que si voleu participar en fer realitat aquest Camí
dels somnis, podeu fer-ho
també a nivell particular fent
la vostra aportació, a la plataforma de crowfunding solidari
www.migranodearena.org. Es
poden fer donatius a partir
de tres euros. Tots els diners
recaptats amb aquesta acció
es destinaran a l’AFANOC, (la
casa dels Xuclis) que treballa
per a millorar la qualitat de
vida dels nens i adolescents
amb càncer.
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MONTBUI / LA VEU

Durant les darreres setmanes han començat a treballar
dues persones com a agents
cívics que vetllen pel civisme
i correcta utilització dels espais públics de Montbui. Les
dues agents cíviques formen
part d’un pla d’ocupació subvencionat per la Diputació de
Barcelona. Les agents cíviques actuen diàriament en
aquells àmbits del municipi
on hi ha més presència ciutadana (parcs, places...), així
com també en els punts on es
detecten actituds incíviques
reiterades. Les funcions prioritàries de les dues agents
de civisme són sensibilitzar
els ciutadans sobre la importància de respectar els espais
públics, informar aquelles per-

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

sones que no actuïn correctament de quin és el comportament adequat i, en els casos
que sigui necessari, podran

alertar els cossos de seguretat, que tenen la potestat de
multar o identificar els infractors.

Mont-Jove, el nou espai de trobada dels infants i
joves de Montbui
MONTBUI / LA VEU

Des de fa unes setmanes està
en funcionament Mont-Jove,
el gran espai associatiu dels
infants i joves de Montbui.
Mont-Jove, que compta amb
una dinamitzadora, està ubicat a l’espai de l’antiga Biblioteca, al carrer Sant Miquel,
6. Es tracta d’un servei pensat
per donar informació, assessorament i totes les eines necessàries a l’abast del jovent
del municipi.
Recerca de feina, xerrades,
orientació, informació sobre
cursets, esbarjo, etc, són alguns dels temes que trobaran els joves del municipi en
aquest nou punt d’informació
al jovent montbuienc.

dridista de Vilanova del Camí
tercera.
Posteriorment es va realitzar
un dinar de germanor al nostre local de la Penya Madridista de Vilanova del Camí om
es va gaudir del bon ambient
que hi ha entre les tres entitats
que van queda emplaçades a
temporada vinent.
Des de la Peña Madridista de
Vilanova del Camí volem donar les gràcies a l’ajuntament
de Vilanova del Camí, a les
penyes Blanc-i-Blava d’Igualada i Blaugrana d’Igualada i a
tots els patrocinadors que van
fer possible que aquest primer
triangular fos tot un èxit.

Nou pla de l’Ajuntament vilanoví
per a la creació d’ocupació
i la dinamització econòmica
VILANOVA DEL C. / LA VEU

De forma paral·lela a Mont-Jove, l’antic local de la Biblioteca
acull, en uns espais annexos,
els diferents serveis d’infància
que depenen de l’Ajuntament

de Montbui i on es realitzen
activitats com el Centre Obert
i les activitats adreçades directament als més menuts del
municipi.

Exitós concert dels “Violins i Violoncels”
escolars, a la sala gran de Mont-Àgora
MONTBUI / LA VEU

Aquest dimecres al migdia
ha tingut lloc a la sala gran
de Mont-Àgora el concert de
final de curs dels “Violins i Violoncels”, prop d’un centenar
d’alumnes montbuiencs que
han pres part en els tallers
d’orquestra que s’han dut a
terme durant aquest curs a
les escoles del municipi. En
el concert de cloenda de curs
dels “Violins i Violoncels” hi
han pres part els alumnes
de segon curs de les escoles
Garcia Lorca i Montbou i els
de tercer de l’escola Antoni
Gaudí.
Més de 200 espectadors (entre familiars dels alumnes,

Aquest passat diumenge es
va realitzar la jornada de germanor, organitzada en aquesta primera edició per la Peña
Madridista de Vilanova del
Camí i amb la presència de la
Penya Blanc-i-Blava d’Igualada i la Penya Blaugrana
d’Igualada.
La jornada va començar amb
un triangular de les tres penyes que es va disputar en un
bon ambient i fair play, resultant-ne guanyador l’equip representant de la Penya Blaugrana d’Igualada, la Penya
Blanc-i-Blava d’Igualada va
queda segona i la Peña Ma-

mestres i autoritats) han pogut veure les diferents peces
interpretades de forma ma-

gistral pels alumnes, que han
demostrat una magnífica evolució durant aquest curs.

L’Ajuntament de Vilanova del
Camí, per segon any consecutiu, aposta per donar suport
a les empreses i les persones
emprenedores de Vilanova del
Camí i ha tornat a treure les
subvencions per al foment de
la creació de llocs de treball,
la creació de noves activitats
econòmiques i per impulsar la
reforma i l’ampliació d’establiments comercials i de serveis.
Aquesta mateixa setmana, concretament dimecres 27 de maig,
van sortir publicades les bases
de les subvencions al Butlletí
Oficial de la Província, BOPB,
on es detallen les ajudes i els
tràmits que cal complimentar.
L’ajuntament
hi
destinarà
40.000 euros, 10.000 més que
en la passada edició, en tres línies de subvencions.
- Línia 1: subvencions a les petites i mitjans empreses del municipi de Vilanova del Camí per
a la contractació de persones
per un període mínim de 6 mesos a mitja jornada o 3 mesos a
jornada sencera durant aquest
any.
- Línia 2: subvencions a les
persones emprenedores que

iniciïn una activitat econòmica
al municipi.
- Línia 3: reformes de locals comercials i de serveis. Aquesta
línia ha estat la novetat d’aquest
any.
L’objectiu d’aquestes ajudes, recorda Marta Magre, tècnica de
Promoció Econòmica, a l’Ajuntament de Vilanova del Camí,
és promoure la contractació de
persones del municipi i la creació de noves activitats però
també establir incentius perquè
les petites i mitjanes empreses
comercials i artesanes puguin
ser més competitives, i puguin
incidir en determinats aspectes
que es consideren estratègics.
Les persones que hi estiguin
interessades poden consultar
les bases de les subvencions,
i descarregar-se els formularis,
al web municipal: www.vilanovadelcami.cat o demanar informació a Promoció Econòmica,
Promoció Econòmica- Centre
d’Innovació Anoia, C/ dels Impressors, 12 (Polígon Riera de
Castellolí). També podeu contactar per telèfon: 938 054 411
(ext. 5) o al e-correu: peconomica@vilanovadelcami.cat.
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Conca d’Òdena

Masquefa viurà un intens inici de mes amb la Setmana de
l’Energia, la Fira de la Infància i la Joventut i la Festa de l’Esport
MASQUEFA / LA VEU

Amb el lema ‘En cap cap cap
el que cap en aquest cap de
setmana’, Masquefa es disposa a viure uns intensos dies
en què celebrarà la Setmana
de l’Energia, la Fira de la Infància i la Joventut i la Festa
de l’Esport. Tot i que el gruix
d’activitats tindran lloc dissabte i diumenge, el programa
s’encetarà ja abans amb les
primeres activitats de la Setmana de l’Energia.
Setmana de l’Energia
La programació començarà
aquest dijous, 4 de juny, amb
l’exposició ‘Tu tens la paraula’
a la Biblioteca, que es podrà
visitar de les 5 a les 8 de la
tarda. L’exposició mostra diferents elements quotidians com
la cuina, el bany, el transport,
l’oficina o els espais comuns,
identificant-hi els llocs on es
pot ocasionar un malbaratament d’energia i, per tant, els
punts de potencial estalvi.
També dijous, i també a la Biblioteca, es farà el taller ‘Contractació elèctrica i comptabilitat energètica domèstica’, a
partir de les 7 de la tarda.
Les activitats de la Setmana
de l’Energia continuaran dissabte. A la Fira de la Infància i
la Joventut, de les 11 del matí
a la 1 del migdia s’hi farà un
taller de construcció de ginys
elèctrics. A més, durant tot el
dia s’organitzaran visites guiades al Centre de Recuperació

d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, el CRARC, que seran
gratuïtes per a les persones
empadronades a Masquefa.
Els no empadronats podran
recollir vals de descompte en
l’estand d’informació habilitat
a la Fira de la Infància i la Joventut.
Fira de la Infància i la Joventut
D’altra banda, dissabte se celebrarà la novena edició de la
Fira de la Infància i la Joventut.
Entitats, comerços, empreses,
voluntaris i l’Ajuntament han
treballat de bracet per oferir
una jornada molt especial als
infants i joves. La fira és un
gran aparador de les associacions masquefines, ja que hi
donen a conèixer les propostes educatives i lúdiques que
organitzen al llarg de tot l’any.
De les 11 del matí a les 2 del
migdia, i de 2/4 de 5 a les 7 de
la tarda, les entitats ompliran
l’avinguda de La Línia, el carrer Rogelio Rojo, l’avinguda
Maresme i les instal·lacions de
l’entorn amb els seus estands
i organitzaran un munt de tallers, jocs, activitats i actuacions per als infants, els joves i
les seves famílies, a més d’altres sorpreses.
A la fira hi instal·laran estands
Ràdio Masquefa, el Club Bàsquet Masquefa (que organitzarà un joc de tirs a cistella),
el Club de Tir Esportiu (tir amb
carrabina d’aire), el Club Es-

Final de la Champions al
Teatre Foment de Piera

portiu Masquefa (3x3 de futbol), el Club Patinatge Artístic
Masquefa, el Club Petanca
Masquefa, el Club Twirling
Can Parellada-Masquefa, el
Futbol Club Masquefa (gimcana de futbol), el Masquefa
Tennis Taula Club, el Masquefa Trail (exercicis de l’entrenament diari d’un esportista), el
Masquefa Slot (que muntarà
una pista d’slot) i la Colla de
Geganters i Grallers de Masquefa.
També hi haurà un espai d’activitats per a infants de 0 a 3
anys, i els estands de Xaranga
Drac (cançons típiques de xaranga), MM Escola d’Idiomes
(taller de maquillatge facial),
Dansa Urbana Associació Juvenil (hip hop i break dance),
la Colla de Ball de Bastons de
Masquefa (iniciació al ball de
bastons), el Centre d’Esplai
Giravolt (la fàbrica de jocs),
Amics de la Sardana de Masquefa (memo de la cobla) i
Fibro Masquefa (taller de manualitats).
D’altra banda, la fira tornarà
a oferir propostes adreçades
específicament a nois i noies
a partir de 12 anys. Durant
tot el dia s’habilitaran quatre
espais temàtics diferenciats:
X-Treme Zone (amb activitats relacionades amb l’skate,
el graffiti i la cultura urbana),
Zona Esport, Menja’t l’escenari (música i ball) i K-Sal de
Joves (Casal de Joves). En
aquest espai els joves del

Centre d’Esplai Giravolt instal·
laran un bar.
Durant tota la jornada també
es podrà gaudir de llits elàstics, d’un circuit de karts, d’un
taller de castells de sorra i de
jocs tradicionals, a més de
veure els vehicles d’emergències de l’ADF de Masquefa, la
Policia Local, Protecció Civil,
els Mossos d’Esquadra i els
Bombers. A més, Pirotècnica
Rosado mostrarà com es fa
un bon ús dels petards per la
revetlla de Sant Joan.
Per complementar aquestes
propostes també s’han organitzat diverses activitats. Hi
haurà cercaviles de Xaranga
Drac i Eixerits Timbalers de
Piera, una passejada de la
Colla de Geganters i Grallers,
concursos de bàsquet del
Club Bàsquet Masquefa, una
actuació de combo de l’Aula
de Música de Masquefa, una
exhibició de gimnàstica esportiva de l’Associació Gimnàstica Masquefa, una demostració de l’equip benjamí del
Masquefa Tennis Taula Club,
una exposició de les fotografies participants al Concurs
FotoFlash i FotoFlash Retard
del Club Excursionista Anoia
i el lliurament de premis, i un
berenar.
A més, un cop tancats els estands, a les 7 de la tarda, podrem gaudir d’un espectacle
de circ amb els Escarabellos,
que donarà pas, a les 8, a una
tabalada i cremada de la co-

13 anys de presó
per a un veí de
Capellades per
l’homicidi d’una dona

Elvira Planas presentarà el seu
primer llibre, ‘Un amic amagat’,
a la Biblioteca de Masquefa

CAPELLADES / LA VEU

PIERA / LA VEU

El dissabte 6 de juny, a les
20.45 h, el Teatre Foment de
Piera acull el seguiment de
la final de la Champions League (FC Barcelona-Juventus),
gràcies a una pantalla gegant
instal·lada per a l’ocasió.

Retransmissió especial de
l’equip del programa Què tenim?, amb Pau del Pozo i Isaac Posadas al capdavant.
Entrada lliure. No és permès
portar ni menjar ni begudes a
la sala del Teatre Foment.

L’Audiència de Barcelona ha
condemnat a tretze anys de
presó el capelladí Gustavo
Macias Casado, acusat per
l’homicidi d’una dona de Mataró.
El crim va tenir lloc el març del
2011 al domicili de Capellades
de l’acusat durant una discussió violenta amb la víctima
a qui va gredir violentament
causant-li la mort. L’acusat i la
víctima s’havien conegut a través d’un canal de contactes.
El cadàver de la víctima mai
ha aparegut.
El germà de l’acusat J.J.M.C.,
que estava acusat d’un delicte
d’omissió del deure de socors,
ha estat absolt per no haverse considerat provat que no
fes res per auxiliar la víctima.

lla infantil de diables Pixafocs
i Cagaspurnes de Masquefa.
Mitja hora després, a 2/4 de
9 del vespre, una gran traca a
càrrec de Pirotècnia Rosado
posarà el punt final a la jornada.
Festa de l’Esport
El programa En cap cap cap
el que cap en aquest cap de
setmana es tancarà diumenge, 7 de juny, amb la Festa
de l’Esport. Es farà una doble
cursa oberta a tothom: la VIII
Cursa Popular de Masquefa
(de 2,2 quilòmetres) i la XVI
Cursa de Can Parellada (de
5,6 quilòmetres), les quals es
disputaran
simultàniament.
Totes dues sortiran i acabaran
al pavelló poliesportiu. Començaran a les 10 del matí i
ja des de les 9, i fins un quart
d’hora abans de l’inici, es podrà recollir el dorsal.
Les inscripcions anticipades
tenen un preu d’1€ i es poden
fer fins aquest dijous a l’Ajuntament. En el cas de la Cursa
Popular de Can Parellada es
poden fer també trucant al 629
33 77 03. En tots dos casos la
inscripció és gratuïta fins als 6
anys.
Hi haurà trofeus per als tres
primers classificats de cada
categoria. Tots els corredors
que creuin la meta i portin el
dorsal seran obsequiats amb
una samarreta.

MASQUEFA / LA VEU

La Biblioteca de Masquefa
acollirà, el dimecres 10 de
juny, la presentació del llibre
‘Un amic amagat’, l’opera prima d’Elvira Planas, una infermera de professió que durant
alguns anys va viure en aquest
municipi. La presentació, que
comptarà amb la presència de
l’autora, es farà a les 6 de la
tarda a la sala d’actes.
‘Un amic amagat’ és un relat
breu sobre la vida de quatre
generacions d’una família catalana. Explica la història d’en
Pol, un nen despert i molt curiós, que un dia pateix un gran
ensurt en descobrir un misteriós objecte mentre remenava
al traster de la casa familiar.
Això el mantindrà expectant i
haurà d’enginyar-se-les, amb
molta subtilesa, per esbrinar

el seu origen. Per aconseguirho, indagarà, i serà mitjançant
diversos personatges, que
coneixerà la vida i algunes vivències protagonitzades pels
seus avantpassats. L’obra és
un relat històric i alhora futurista, en què el lector navega
entre la fantasia i la realitat.
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Dies intensos per tancar governs a l’Anoia, ERC demana que es
respecti la força més votada i a Vilanova del Camí tot és incògnita
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Les negociacions en aquells
municipis on la investidura
de l’alcalde no està garantida per majoria absoluta són,
aquests dies, intenses. Mica
en mica es van resolent els
interrogants en els 9 pobles
de l’Anoia que requeriran d’alguna mena d’acord per poder
tenir un govern mínimament
estable, o bé que l’alcalde no
sigui escollit finalment per majoria simple, en base a la força
política més votada.
ERC vol les cinc alcaldies
com a força més votada
Efectivament, dels 9 municipis, en 5 ha guanyat ERC.
Fonts de la formació republicana han explicat a La Veu
que confien en què es respecti a la força més votada a
Cabrera, Calaf, El Bruc, Piera
i Vallbona d’Anoia.
A Piera -veure a sota- ja s’ha
arribat a un acord amb CiU
per formar govern. Sembla
que també està fet que ERC
governi al Bruc, pendent de
tancar un acord amb “El Bruc

ets tu”, o bé obtenir l’alcaldia
en minoria.
Situació similar es podria repetir a Calaf, on ERC, amb
cinc regidors i a un de la majoria, no ha tancat, fins avui, cap
acord amb els independents
del GIC, ni sembla que hi hagi
possibilitats. La possibilitat
que aquest grup pacti amb
CiU, que va rebre un duríssim
correctiu, és molt improbable.
Masquefa i Hostalets
Als Hostalets, on el PSC va
guanyar a ERC gràcies a un
sorteig, es repetirà la mateixa situació que en els darrers
quatre anys, amb els socialistes formant govern amb el Moviment Ciutadà Hostalatenc
del regidor Jaume Trias.
A Masquefa, CiU, amb 6 regidors i a un de la majoria absoluta, ha rebut carbasses d’Esquerra per formar govern. La
possibilitat que Xavier Boquete continuï essent alcalde gràcies a un pacte amb el PP, és
quasi impossible, i pren força
que governi en minoria amb
acords puntuals amb ERC.

Govern CUP-ERC
a Capellades?
A Capellades hi ha moltes
possibilitats que la CUP, guanyadora amb 4 regidors, a tres
de la majoria, arribi a un acord
de govern amb ERC. De fet,
una assemblea oberta de la
formació que encapçala Aleix
Auber així ho va decidir el passat dissabte.
Tot i les intencions de la CUP,
sembla que a ERC hi ha diversitat d’opinions, sobretot després de les converses mantingudes amb CiU, que els
darrers 4 anys ha tingut l’alcaldia amb Marcel.li Martorell.
L’encara alcalde ha manifestat
a La Veu que “l’acord és possible, els programes electorals
són similars i és un pacte que
ja s’ha vist en moltes poblacions de l’Anoia. Sobre el fet
de poder compartir l’alcaldia,
això està completament obert
a l’entesa”.
Vilanova, tot obert
A Vilanova del Camí tot és
obert. La victòria de l’alcaldessa Vanesa González (V365),

Assemblea de VIla de Capellades-CUP,el passat dissabte.

amb 5 regidors, podria ser suficient per governar en minoria
amb suports puntuals, o fins i
tot l’entrada en govern, de CiU
i ERC, formacions que li donarien suport en la investidura
del proper 13 de juny, amb la
possible abstenció del regidor
de Decide, Carlos Navarro.
A l’altra banda, la candidata
del PSC, Noemí Trucharte, ha

mantingut converses amb les
formacions de VA!, amb Francisco Palacios, i d’IPV, amb
Manuel Ocaña com a interlocutor i ocasionalment amb
Juan Manuel Cividanes. Trucharte, però, únicament podria
ser nomenada alcaldessa si
Decide li dóna suport, ja que,
si no, sempre sortiria guanyadora la força més votada.

Esquerra i CiU tanquen un acord de govern a Piera
D’altra banda, ambdues formacions són les úniques que
donen suport, de forma inequívoca, al procés iniciat a Catalunya per a poder decidir amb
llibertat el seu futur. En aquestes eleccions ha augmentat el
suport rebut a les forces sobiranistes, que van adquirir i signar els cinc compromisos de
l’ANC, per promoure un Ajuntament que defensi la necessitat de convertir Catalunya en
un nou estat, de forma lliure i

democràtica.
El pacte per aquesta legislatura “té la força de sumar les voluntats dels dos partits, a partir
de les àmplies coincidències
dels respectius programes
electorals, per donar un impuls a la vila de Piera i continuar amb una manera de treballar propera als pierencs i a
les seves necessitats”, segons
que han explicat.
Amb aquest pacte, l’equip de
govern manté la majoria de 9

regidors del total dels 17 que
formen el consistori. L’alcaldia
serà compartida; tres anys per
Jordi Madrid d’ERC, i un any
per Josep Llopart de CiU.
Recordem que en les passades eleccions, ERC va guanyar les eleccions per només
8 vots de diferència a CiU,
obtenint 5 regidors, per un
menys els convergents. A
l’oposició es queden PSC (3),
ICV (2), Ganemos (2) i PP (1).

Jordi Madrid.

Aquesta setmana ha tingut
lloc la formalització del pacte
de govern entre els grups municipals d’ERC i CiU per la legislatura 2015-2019.
Aquest pacte estableix les prioritats del nou govern municipal que es centraran en “la reactivació econòmica i la lluita
contra l’atur; les polítiques de
benestar social i salut; la neteja i la seguretat; l’educació, la
cultura i l’esport; i les infraestructures i els equipaments, alhora que prioritza els diferents
barris i pobles del municipi, el
suport a les entitats i el servei
a les persones, amb un denominador comú centrat en la
transparència, la participació,

l’eficiència i el clar suport al
procés català”.
Els caps de llista d’ERC i CiU
-primera i segona força a Piera- han fet referència a la responsabilitat per part dels dos
grups municipals en aquest
pacte. N’han destacat que el
principal objectiu és un bon
acord de govern que doni estabilitat al poble de Piera per
encarar els que, molt probablement, seran els anys de la
recuperació econòmica.
Tots dos han recordat la bona
sintonia i entesa de l’últim
mandat en que CiU i ERC ja
van segellar un pacte de govern que ha permès avançar
en molts àmbits.

Ajuntament de La Torre de Claramunt
Anoia
ANUNCI
Amb el qual es fa públic que les obres de Millora del drenatge transversal del camí
d’accés entre els nuclis de Pinedes de l’Armengol i Vilanova d’Espoia ha estat
cofinançat amb una subvenció del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya a través del seu PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS
DE CATALUNYA (PUOSC) nº exp. 2012/220 :
Pressupost d’adjudicació: 216.709,79.-€
Subvenció del PUOSC: 181.696,85.-€
La Torre de Claramunt, 2 de juny de 2015.
Lluis Colau Asensio.
Secretari.
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Anoia Sud

Aquest cap de setmana, Festa del Timbaler al Bruc
EL BRUC / LA VEU

Aquest cap de setmana el
Bruc celebra la Festa del Timblaer, la seva festa més emblemàtica, recuperada l’any
2000 i que aplega nombrosos
visitants d’arreu de Catalunya.
La festa, amb la fira d’època
corresponent, commemoren
els fets ocorreguts el juny de
1808. Concretament el 4 de
juny de 1808 una columna
francesa sortí de Barcelona
en direcció a Manresa, Lleida i
Saragossa.
La vigília de la batalla, el dia 5
de juny de 1808, es van tallar
pins i van cavar foses per bar-

rar el pas als francesos. Els
efectius de la columna francesa sumaven 3.800 homes.
El resultat de l’emboscada
estratègica del dia 6 de juny
fou la retirada de la columna
francesa, amb 300 efectius
morts i un dels canons perdut
en ensorrar-se el pont d’Abrera, quan es retiraven.
Pocs dies després, els francesos van preparar una acció
de represàlia. El 14 de juny
de 1808 va tenir lloc un segon
enfrontament, molt més important des de la perspectiva
militar. El número de soldats
francesos era molt superi-

or que a la primera batalla,
mentre que les forces que
se’ls enfrontaren disposaven
de menys efectius; el fet de
comptar amb quatre peces
d’artilleria va provocar una segona victòria dels del país.
Anys després, l’any 1809,
s’incorporava la llegenda del

Timbaler. L’historiador Cabanes parlava del minyó de
Santpedor, convertit en “general en xefe”. Es parla que
aquest jove, per alguns autors
Isidre Lluçà i Casanoves, nascut a Santpedor el 15 de març
de 1791 i mort el 7 d’abril de
1809, va dirigir la batalla amb

un timbal com els que s’utilitzaven a les confraries.
Avui es celebra la festa no per
commemorar uns fets bèl·lics
sinó com un signe d’agermanament entre els pobles i com
a testimoni de la importància
de la pau.

PROGRAMA D’ACTES
DISSABTE 6 DE JUNY
- De 4 de la tarda a 9 del vespre
CAMPAMENT
MILITAR
DELS FRANCESOS
EL BRUC DESPRÉS DEL
PAS DE L’EXÈRCIT FRANCÈS
MERCAT DE 1808: Amb presència d’oficis i artesans (forn
de pa, fosa de metalls, elaboració de bales de plom, trobada nacional de ferrers...).
- TAVERNA DEL SOMETENT: Servei de bar.
- A les 5 de la tarda
TROBADA DE TIMBALS DE
CATALUNYA organitzada per
Foc Senglar Timbalers del
Bruc, al monument del Timbaler.
- A 2/4 de 6 de la tarda
OFRENA FLORAL al monument del Timbaler.
- A les 6 de la tarda
DESFILADA des del monument del Timbaler fins a la
plaça.
- A 2/4 de 7 de la tarda
GRAN TAMBORRADA al
Parc del Torrent de l’Illa.
- A les 7 de la tarda a la plaça
del Carrer Parròquia
ESCENA INFANTIL. Batalla
del Bruc, a càrrec dels alumnes de l’Escola del Bruc.

- A 2/4 de 8 de la tarda
GRAN TAMBORRADA al Parc
del Torrent de l’Illa.
- A 2/4 de 9 de la tarda
OFRENA FLORAL als herois
de les batalles, al cementiri.
- A 2/4 d’11 de la nit
CONCERT DE LA CORAL
MOIXERIGUES al Casal Familiar del Bruc.
DIUMENGE 7 DE JUNY
- de 10 del matí a 9 del vespre
ESMORZAR DEL SOMETENT
- A partir de les 9h, al Parc del
Torrent de l’Illa:
Pa amb tomàquet, cansalada
viada, botifarra negra, botifarra
blanca i vi negre del Bruc.
Preu: 6€
- A 2/4 de 9 del matí
TROBADA DE TRABUCAIRES DE CATALUNYA a Can
Maçana. Salves d’Honor.
- De 10 del matí a 9 del vespre
MERCAT DE 1808: Amb presència d’oficis i artesans (forn
de pa, fosa de metalls, elaboració de bales de plom, trobada nacional de ferrers...).
TAVERNA DEL SOMETENT
CAMPAMENT MILITAR DELS
FRANCESOS
EL BRUC DESPRÉS DEL PAS
DE L’EXÈRCIT FRANCÈS, al

carrer Parròquia
LA RONDALLA MONTSERRATINA, actuacions musicals
itinerants amb música d’època
EL CARRUATGE DE PAGÈS,
viatges amb un gran carro del
segle XIX
ACTIVITATS INFANTILS: viatges amb poni, cavallets i atraccions de fira
- A les 10 del matí
OFRENA FLORAL al monument del Timbaler amb presència de les autoritats i dels
grups participants.
- Seguidament
ATORGAMENT DE LA 4a EDICIÓ DELS PREMIS TIMBALER D’HONOR a l’actor Pep
Ferrer i a una persona molt
implicada al Bruc que ha destacat pel seu suport i la seva
participació.
- A 2/4 d’11 del matí
DESFILADA des del monument del Timbaler fins a la plaça
Amb la presència de grups de
recreació històrica napoleònica (“Asociación Napoleónica
de Toulouse” de França i “3e
BCM Brigade de Chaseurs de
Montagne” de França, Fusileros Cazadores de la Guardia
Imperial de Toulouse, “Regimiento de Infantería de la

Reyna” de Bailén, Asociación
Historico-Cultural “Tiradores
del Bierzo”, Associació Milícies Urbanes de Tarragona
1810), Trabucaires de Catalunya, Club Hípic Can Rubiroles,
Què de què? Teatre, Banda de
Tambors Els Bombollers de
Cervera, actors voluntaris de
Collbató, actors i voluntaris del
Bruc, Trabucaires de Camps,
Miquelets de Badalona, Associació Recreació Històrica
Moià 1714, Ball d’en Serrallonga de Sant Quintí de Mediona
i Foc Senglar Timbalers del
Bruc.
- A 2/4 d’1 del migdia i a les 6
de la tarda. A la plaça
REPRESENTACIÓ TEATRAL.
BATALLA DEL BRUC:
Concentració dels sometents
catalans i sortida cap a Can
Maçana i enfrontament contra
els francesos.
- Durant tot el dia en diversos
espais de la fira
REPRESENTACIONS TEATRALS
• Emboscada dels sometents
catalans als francesos.
• Retirada dels francesos: afusellament de bruquetans.
• El canó del sometent del Bruc
es prepara per a la batalla.
- Al matí

MÒLTA DE LES OLIVES al
Molí de Can Domènech.
- A la tarda
PREMSADA DE LES OLIVES, cedides per Jaume Esteve de Can Rovira.
VISITES A:
- Església de Santa Maria.
- Museu de la Muntanya
de Montserrat a l’edifici de
l’Ajuntament, c/ Bruc del Mig,
55 (de 10.30 del matí a 2 del
migdia).
- Exposició commemorativa del 50è aniversari de la
mort de Jesús Ribera Termes (1942-1965), a la sala
d’exposicions del Museu de
la Muntanya de Montserrat
(de 10.30 del matí a 2 del
migdia).
EXPOSICIONS A CAN DOMÈNECH
- “L’oli i l’olivera, el treball
d’un poble”, mostra d’eines
i antigues tècniques de la
recol·lecció de les olives.
- Mostra de Puntes de Coixí
de les puntaires del Bruc.
- Exposició dels alumnes de
l’Escola Bressol Municipal
“La Cadireta”.
- Antigues eines de pagès.
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Anoia Sud

Capellades viu, un any més, les Festes de Carrer La Piscina de Capellades obrirà
el proper dissabte 13 de juny
CAPELLADES / LA VEU

Aquest divendres, amb el
Pregó, començarà una nova
edició de les més que centenàries Festes del Carrer de
Capellades. Aquest any la
Comissió ha preparat, com
sempre, amb molta il·lusió totes les coses que fan falta per
garantir l’èxit.
El divendres, just abans del
Pregó que anirà a càrrec d’en
Pep Vallès, es farà una cercavila amb entitats de la vila,
que sortirà de la Plaça Àngel
Guimerà fins arribar a la Plaça
Verdaguer on començarà el
pregó.
Dissabte comença la festa
amb el Barri de les Bledes. Al
matí se surt des de davant la
Ràdio a 2/4 de 12 del migdia
amb les paneres fins a l’església per beneir els tortells. A la
tarda, es farà el Treure Ball a
les vuit del vespre, al carrer
del Call. La música de la Piscina anirà a càrrec de Joan
Vilandeny.
Diumenge, hi haurà un espectacle infantil a càrrec d’en
Marc, qui farà animació popular i tradicional a les sis de la
tarda a la Plaça Verdaguer.
Dilluns les Festes del Carrer
continuaran amb el Barri del
Ruc, portant la Panera a 2/4
de 12 des de la Plaça Sant Mi-

CAPELLADES / LA VEU

quel fins l’església. A la tarda
el Treure Ball serà a les 8 del
vespre al pati de La Lliga. A
la Piscina, de dilluns a dijous
la música a la Piscina serà
amb el conjunt Montse & Joe
Transfer.
Dimarts, arriba el Barri del Gegant, ara mateix un dels més
grans de la vila. Al matí, les
paneres sortiran de la plaça
Àngel Guimerà, amb l’acompanyament dels Gegants de
Capellades i del nous gegantets que han fets els alumnes
de preescolar del Marquès de
la Pobla. En aquesta mateixa
plaça es farà una xocolatada a
2/4 de 6 de la tarda, gentilesa
de Tall de Conill i Dalt i Baix.
També aquí, a les 8, Treure
Ball.

Dimecres, Barri del Ninot amb
les paneres fins a l’església
sortint a 2/4 de 12. A la tarda
els Capgrossos de Capellades
i els Capgrossos de les Festes del Carrer sortiran a Treure
Ball a les 8 del vespre a la Plaça d’Espanya.
Finalment el dijous s’arriba al
darrer Barri de Les Places. El
Portar la Panera s’iniciarà des
del Passeig Immaculada Concepció i el Treure Ball es farà
a la Plaça Catalunya a les 8
del vespre. La festa acabarà
a la Piscina Blava on també
es farà un sorteig d’un cap de
setmana a Salou o Andorra
gentilesa de Viatges Mctravelmon, entre totes les parelles
de grans que hagin anat a ballar.

Capellades va acollir una trobada
d’instagramers
CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge Capellades
ha acollit una trobada amb
més de 100 instagramers, que
han arribat sota l’organització
de Diputació de Barcelona,
Consell Comarcal de l’Anoia i
Ajuntament de Capellades.
Els participants primer van visitar el Museu Molí Paperer i
seguidament van fer una ruta
per diversos elements patrimonials de la vila, fins arribar
a l’Abric Romaní.
Les fotografies realitzades
dins la trobada que compleixin els requisits del concurs
entren a un concurs que tindrà
com a premi un cap de setmana amb activitats a la destinació més propera a la trobada,

Aquests dies s’està ultimant
els darrers preparatius per
obrir la temporada d’estiu de
la Piscina Blava de Capellades el dissabte 13 de juny.
Durant tot el cap de setmana
es farà portes obertes, amb
accés gratuït per a tothom. A
partir d’aquí per tal de formalitzar els abonaments, es pot
portar una fotocòpia del DNI,
una fotografia recent i el resguard del pagament, a la mateixa Piscina Blava, només
amb targeta. Si no, cal anar

a l’oficina de Caixabank “La
Caixa” i fer el pagament en el
compte de l’Ajuntament.
Aquest any durant el mes de
juliol també es farà els cursets de natació i les classes
d’aquagim.
Els preus dels abonaments i
de les entrades seran els mateixos que els darrers anys.
Tal i com és habitual, la Piscina obrirà els matins a les 11
i tancarà a les 8 del vespre.
A partir del 17 d’agost, tanca
una hora abans.

Laia Expósito guanya el Premi
Sambori Òmnium
PIERA / LA VEU

La Laia Expósito Bolívar, alumna de 2n d’ESO de la Secció
d’Institut Salvador Claramunt
de Piera, ha guanyat el primer
premi de la IX edició del Premi
Sambori Òmnium 2015 de Catalunya.
Aquest és el fruit del seu magnífic relat titulat El caçador de
reflexos. El Premi Sambori Òmnium és un concurs literari de
narrativa en català l’objectiu del
qual és la difusió de la llengua
catalana en l’àmbit escolar incentivant la imaginació, la creativitat i els valors pedagògics.
L’acte de lliurament dels guardons va tenir lloc a la Biblioteca
Jaume Fuster de Barcelona el
passat divendres 29 de maig.
En el acte de lliurament de

premis la Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural, va dir
que “avui tenim bons escriptors
perquè algun dia van ser petits
i joves, com vosaltres, i es van
posar a escriure”.
La novena edició del Premi
Sambori Òmnium de narrativa escolar en català ha tornat
a créixer tant en participació
d’alumnes com de centres,
amb un total de 40.246 alumnes provinents de 400 centres.

Els tallers ‘De Mostra’ tanquen
el curs
PIERA / LA VEU

o bé un pack d’un dia a una
excavació arqueològica o un

altre pack de taller familiar del
paper, per a 4 persones.

A punt de finalitzar el curs
2014-15, l’Escola de Teatre
de Piera ofereix un seguit de
representacions dels grups
de teatre i dansa al Teatre Foment de Piera.
Aquest cap de setmana, el
Teatre Foment de Piera acull
les representacions de final
de curs dels grups de teatre i
dansa de l’Escola de Teatre de
Piera. Els tallers de mostra posen punt final al curs lectiu de
l’Escola i donen la oportunitat

a tots els alumnes de mostrar
i de demostrar allò que han
après.
Tots els grups, a excepció
del juvenil, que actuarà més
endavant, representaran la
seva obra de final de curs. El
calendari i els horaris són els
següents:
Dissabte 6 de juny
17.00 h: Grups infantils A i B
Diumenge 7 de juny
17.00 h: Grup infantil C
19.30 h: Grup adults B
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Els Mossos detenen un home
Gran trobada de Falcons de Vallbona d’Anoia
per intentar robar un terminal de
pagament d’una gasolinera de
El passat dissabte 23 de maig,
els Falcons de Vallbona d’Ano·
Miralles
ia van participar a la tradicio·
VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

MIRALLES / LA VEU

Agents de la Policia de la Ge·
neralitat – cos de Mossos d’Es·
quadra de la comissaria d’Igua·
lada van detenir el passat 24
de maig un home, de 23 anys,
de nacionalitat romanesa i veí
de València, com a presumpte
autor d’un delicte de danys i un
delicte de robatori amb força.
Pels volts de la una de la ma·
tinada del mateix dia 24, els
mossos van rebre avís que a
la gasolinera de la localitat de
Santa Maria de Miralles (Ano·
ia) hi havia dues persones for·
çant un terminal de pagament
de gasolina.
En aquesta mateixa gasoline·
ra, el passat 7 de maig a la
mateixa hora, dues persones
ja van intentar sostreure el ma·
teix terminal. En aquella ocasió
es van poder endur una part
de l’electrònica i només van
deixar la carcassa. Els danys
produïts van superar els 7.000
euros.
Aquesta vegada, els autors

van ser sorpresos pel treballa·
dor i van fugir ràpidament amb
furgoneta sense endur-se res.
Els mossos van fer recerca del
vehicle per la zona i poc des·
prés van localitzar una furgo·
neta que coincidia amb la des·
cripció facilitada pel testimoni
dels fets.
En el moment que els agents
van aturar el vehicle, a l’interior
només hi havia una persona.
Tot i això, van poder verificar
que l’ocupant era un dels au·
tors dels fets, ja que era un
dels homes que es visualitzava
a les gravacions de la gasoli·
nera.
Finalment, els mossos el van
detenir com a presumpte autor
d’un delicte de danys i un delic·
te de robatori amb força.
El detingut va passar el ma·
teix dia 24 a disposició del jut·
jat d’instrucció en funcions de
guàrdia d’Igualada.
La investigació continua oberta
i no es descarta la detenció de
l’altre autor.

Taller fotogràfic a la biblioteca
El Safareig de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

La Biblioteca El Safareig ha or·
ganitzat per aquest divendres
un taller fotogràfic per a nens i
nenes de 8 a 12 anys. L’objec·
tiu d’aquesta sessió, de 6 a 8
del vespre a 1 €, és ensenyar
a utilitzar la càmera fotogràfica
i els recursos necessaris per
aconseguir bones imatges.
Així, s’espera animar més
persones a participar del IIon.
Concurs Fotogràfic Festes del
Carrer de Capellades. Hi pot
concursar qualsevol persona,

amb un màxim de 2 fotografies
de 18x24 cm. a color sobre un
fons de cartolina negra. El pri·
mer premi serà un abonament
unipersonal a la Piscina Blava i
el segon un lot de llibres.
Les fotografies es poden entre·
gar fins al 22 de juny a les 8
del vespre. Els premis s’entre·
garan el divendres 26 de juny,
després de la decisió del Jurat.
Amb les imatges participants
es farà una exposició que es
podrà visitar a la Sala d’Actes
de la Biblioteca El Safareig.

ES BUSCA ASSESSOR
COMERCIAL
Es busca assessor comercial experimentat i
dinàmic per a posició amb un enorme potencial
de creixement. Captació, assessorament i
fidelització de clients.

nal cercavila de les festes del
Roser. La cercavila va comp·
tar també amb els Tabalers de
Vallbona d’Anoia, els Tabalers
Amassats d’Hostalets de Pi·
erola, els Bastoners de Co·
pons, els Falcons de Piera,
els Falcons de Capellades, els
Falcons de Vilanova d’Espoia,
els Capgrossos de la Pobla de
Claramunt, els Capgrossos de
Capellades i el grup de batu·
kada Molta Xamba de Camp
del Rei (Vilanova del Camí).
Durant el matí es va muntar
parada a la fira del Roser per
a informar als veïns del poble
i animar a petits i grans d’unirse a la colla.
La cercavila, amb prop de
300 participants, va comen·
çar com de costum davant del
Bar Simon (local social de la
colla de Vallbona) on es va
oferir un inici de festa. Abans
d’emprendre el recorregut, els
Falcons de Capellades van re·
tre homenatge a Peric Maese,
que ens havia deixat la nit an·
terior.
Les actuacions inicials van fer
la delícia dels presents. S’hi
van veure diferents figures de
les colles de falcons, el ball
dels Bastoners de Copons, i
els diferents balls dels Cap·
grossos. Tot seguit i amb la
música dels Tabalers de Va·

Per finalitzar l’actuació els fal·
cons van aixecar escales de
6 simultànies. Tot i el cansa·
ment, el final de festa va ser
sonat!
Finalment, es va celebrar un
sopar de germanor amb totes
les colles participants. Des·
prés vam poder gaudir del
castell de focs, el correfoc dels
Diables de Vallbona i del con·
cert de les festes del Roser.
La propera sortida serà el di·
mecres 10 de juny en un acte
de la UNESCO a Barcelona al
qual acudiran representants
de totes les colles de falcons. I
això no s’acaba aquí, que l’es·
tiu és temps de falcons! Podeu
seguir-nos a www.falconsde·
vallbonadanoia.cat o bé bus·
car-nos al facebook.

Diumenge es van cantar les caramelles
infantils a Carme
CARME / LA VEU

El diumenge 31 de maig es
va celebrar a Carme una all·
tra edició de les Caramelles
Infantils. El Cor de Caramelles
surt al carrer per Diumenge de
Pasqua i les caramelles infan·
tils ho fan per la segona Pas·
qua. Els nens i nenes, alum·
nes de l’Escola de Carme, han
fet del diumenge al matí, un
dia ben especial per tots els
carmetans i carmetanes.
Acompanyats de les directores
del cor: la Sílvia i la Vanessa,
els caramellaires han recor·
regut els carrers del municipi

Es valorarà bona presència i un mínim de 3
anys d'experiència com a venedor.
Imprescindible vehicle propi.
Si estàs interessat envia el teu
CV a l'adreça de correu:
rrhh@pymesolutions365.com

llbona es va iniciar la cercavi·
la, que va alternar actuacions
en moviment i parades, tot
fent gaudir petits i grans. Els
avituallaments oferts pels col·
laboradors van contribuir a fer
més agradable la jornada.
Un cop al terme del recorre·
gut, el camp de futbol, els par·
ticipants van oferir les darreres
actuacions. S’hi va poder veu·
re l’espectacular Flor dels Fal·
cons de Piera, la Tripira dels
Falcons de Capellades i l’Es·
poienca dels Falcons d’Espo·
ia. La colla local va fer la seva
ja clàssica Masia, la Sardana i
un Avet. Així mateix, els grups
de percussió, els capgrossos i
els bastoners ens van fer les
últimes demostracions de la
jornada.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

oferint els seus cants divertits
i ben gesticulats. Aquest any
les cançons interpretades van
ser: dins la fosca,la cançó de
les bananes,un bon pagès,el
monstre de Banyoles, “epo e
tai tai e”, passejant pel prat,
la petita granoteta, si tu vas
al cel, els tres tambors,”make

tue tue pa pa”
La diada es va iniciar a 2/4
de 12 del matí sota la balco·
nada de l’Ajuntament, on van
oferir el repertori complet, van
seguir pels carrers del poble,
passant per la plaça de l’es·
glésia i altres llocs significatius
del poble.
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L’Ajuntament instal·la
diversos elements de
senyalització viària

VECIANA / LA VEU

La setmana passada aquest
ajuntament va realitzar les tas·
ques de col·locació de diver·
sos elements de senyalització
viària per tal de facilitar la lo·
calització dels diversos nuclis i
allotjaments turístics amb que
compta el municipi.
Concretament es van instal·
lar dos panells de senyalit·
zació vertical urbana, un a la
intersecció de la carretera BV1005 i el camí rural, i l’altra a

la intersecció d’aquest mateix
camí rural amb la carretera
BV-1001. Alhora es van instal·
lar dos indicadors a les entra·
des dels camins que porten
als nuclis de Montfalcó el Gros
i de La Rubiola.
Amb aquesta nova senyalit·
zació es pretén acabar amb
els problemes de localització
i situació que pateixen moltes
persones que visiten el nostre
municipi per primera vegada.

Gran èxit de la Festa de l’Univers a
l’Observatori de Pujalt
PUJALT / LA VEU

El passat dissabte 23 de maig
es va celebrar la primera Fes·
ta de l’Univers a l’Observatori
astronòmic de Pujalt. Mes de
100 persones van acudir a
aquest esdeveniment on tot i
que els núvols van molestar al
principi de la jornada, al final
va permetre completar tota
l’activitat.
Els assistents van poder gau·
dir d’una observació solar on
van poder observar de dife·
rents maneres el nostre Sol.
També van poder viatjar a tra·
vés de l’univers coneixent a
través d’un recorregut virtual
l’univers més profund cone·
gut. Per acabar, quan es va fer
fosc els assistents van poder
veure a través dels telescopis
d’AstroAnoia i de l’Observa·
tori de Pujalt varis objectes
del cel com ara els planetes

Venus, Júpiter i Saturn junta·
ment amb alguns objectes del
cel profund com ara el cúmul
d’hèrcules M13 i la nebulosa
de l’anell, M57.
Donat que les places van
quedar complertes molts dies

abans de l’esdeveniment es
va obrir un nou dia per tal de
portar a terme la mateixa ac·
tivitat. Serà el proper 27 de
juny. Podreu trobar la informa·
ció a www.observatoridepujalt.
cat.

El comerç de Calaf celebra divendres
una ‘shopping night’
l’avituallament a la plaça dels
Arbres, lloc on a les 21.30 h es
farà una exhibició de bike-trial
amb els germans Bernat Seuba
(campió del món) i Marc Seu·
ba (campió de Catalunya). La
música l’hi posarà el DJ Quim.
Després, al voltant de les 22.00
h i a la plaça de la Ravalet se
celebrarà el concert del grup de

Els alumnes de 3r de l’escola
Alta Segarra, de visita a
l’Ajuntament de Calaf

rock Natiu.
Cal recordar que les botigues
participants en la “shopping
night” restaran obertes fins les
23.00 h, i a més els bars col·
laboradors oferiran tapes espe·
cials. Una bona combinació per
al vespre d’aquest divendres:
música, esport, compres i ta·
pes.

Important empresa, del sector del plàstic,
situada a Torà (Lleida), necessita:
CALAF / LA VEU

CALAF / LA VEU

Els nens i nenes de 3r de pri·
mària de l’Escola Alta Segarra
de Calaf van visitar divendres
passat les dependències mu·
nicipals, activitat que comple·
mentava els continguts que
han estat estudiant darrera·
ment a classe, sobre els ajun·
taments i la gestió dels pobles.
Acompanyats de les seves
educadores, els infants van
ser rebuts pel primer tinent

d’alcalde, Joan Caballol, qui
va mostrar-los els diversos
departaments. Caballol els va
explicar el funcionament del
consistori, les decisions que
s’hi prenen i les tasques que
s’hi realitzen, i va respondre
les preguntes que li van plan·
tejar. La visita va acabar a la
Sala de Plens, on els nens i
nenes van rebre una gorra de
“Viu Calaf” com a obsequi.

Horaris nocturns, propostes
musicals, exhibició de btt i no·
ves tapes. Tot plegat, i molt
més, es podrà viure aquest di·
vendres a Calaf en la “shopping
night” organitzada per diversos
comerços amb la col·laboració
de BikeCalaf.Cat i l’Ajuntament.
La programació s’encetarà a
les 20.00 h a la plaça Gran,
amb la cercavila-batucada amb
les Band Tokades. A les 21.00
h, doble activitat: la plaça dels
Arbres acollirà una exhibició de
tai-txi, mentre que a la plaça
Barcelona’92 es podrà veure
una mostra de ball country a
càrrec del grup de country Ri·
quer.
L’esport i, més concretament
la BTT, tindrà un paper desta·
cat en la “shopping night”. I és
que precisament aquest diven·
dres 5 de juny passa per Calaf
la Powerade Barcelona-Sant
Sebastià. Els corredors tindran

Àrea Export Manager
La seva missió serà mantenir la cartera de clients
dels països assignats i buscar noves oportunitats de
mercat. La zona d'actuació és França, Alemanya,
Portugal i el Marroc. Retribució fixa més incentius.
Imprescindible domini de l'idioma anglès i francès,
empatia i dots comercials així com de negociació.

Interessats enviar CV amb foto a:
G&R Consultors
Associats, S.L. E-mail; gir@girconsultors.com
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Esports
El Club Bàsquet Igualada, campió de la
Copa Catalunya i ascens a la Lliga EBA
BÀSQUET / LA VEU

El bàsquet igualadí va assolir
diumenge una de les seves
millors fites històriques en
aconseguir el títol de Campió
de la Copa Catalunya, a més
de l’ascens a la Lliga EBA. El
Physic CBI es va fer amb el títol després de superar per un
ajustat 67-65 al Castellbisbal
en un partit que no es va decidir fins els instants finals. La
final, molt igualada de principi
a fi amb 11 canvis d’avantatge
i fins a 8 vegades amb l’empat
en el marcador, va ser favorable als d’Igualada en anotar un
tir de dos a 6 dècimes pel final.
El millor de la final va ser Jordi
Torres de l’equip campió amb
16 punts i 5 rebots.
El títol de campió era la cirereta
d’un pastís que va començar a
menjar-se el dia abans, quan,
en guanyar l’amfitrió Mollet a
les semifinals, el CBI ja va assolir matemàticament l’esperat
retorn a la Lliga EBA, el sostre
del bàsquet català amateur.
La semifinal es va iniciar amb
un +10 a favor de l’Igualada,
diferència que els amfitrions
d’aquesta final a quatre van
retallar en els següents minuts
arribant al final del primer quart
amb un 26-28 en el marcador.
En el segon període, molt més

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada
93 803 21 98

El millor del CBI va ser Eduard
Tejero amb 23 punts i 9 rebots.
També campions
de 3a Catalana!
No ha estat aquest l’únic triomf del CBI en el darrer cap
de setmana. La final a quatre
que es va disputar el cap de
setmana del 30 i 31 de maig
a Les Comes, no podia anar
millor: campions de Tercera
Categoria Catalana. El Physic
Igualada B es va imposar en el
primer partit al CB Àguiles de
Santa Coloma de Queralt per
71 a 60, i en la final, 61 a 60
contra el Grifeu Llançà, en un
partit emocionant.
Els jugadors de l’Igualada, pocs després d’haver assolit l’ascens a la Lliga EBA.

igualat, cap equip es va fer
amb el control del partit marxant al descans amb un ajustat
41-44 a favor de l’Igualada.
A la represa, els jugadors del
Mollet van assolir empatar el
partit a 48 però els visitants
van tornar a obrir una petita escletxa de 6 punts en el marcador tancant el 3r període amb
un 62-66. En un emocionant
i igualat darrer període, els
d’Igualada van estar molt més
encertats que els locals i van
acabar de fer-se amb la victòria i l’accés a la final.

El torneig Arcadi Manchón,
amb més públic i més nivell que mai

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

TENNIS / LA VEU

VÀLID DURANT TOT EL 2015

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

Nom:
Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil
Núm. subscriptor
E.mail
Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar
aquesta butlleta al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Gran afluència de gent durant
totes les jornades del torneig,
més de 1500 nens d’escoles i
360 nens del d’altres clubs han
visitat el Torneig per veure els
96 jugadors de més de 20 nacionalitats diferents.
La IV edició del Torneig Arcadi
Manchón celebrada a les pistes del Club Tennis Montbui del
23 al 31 de maig, ens a portat a
una final d’individual que ha reunit als dos favorits del quadre
final, el cap de sèrie número 1
i 2, Yasutaka Uchiyama (JPN)
[ITF rànquing 277] i Gerard
Granollers-Pujol (ESP) [ITF
rànquing 320], respectivament.
L’enfrontament s’ha jugat a
tres sets a causa de la igualtat
màxima entre ambdós jugadors, tant en el primer com en

el segon set s’ha disputat un
tie break decisiu; el primer l’ha
guanyat el japonès i el segon
el català. Granollers ha iniciat
el tercer set amb contundència obtenint l’avantatge d’un
break i mantenint-lo fins al final del tercer set, on amb cinc
jocs a tres, ha consolidat el
segon break del set, guanyant
d’aquesta manera el partit.
D’altra banda, durant la darrera jornada i especialment
en l’entrega de premis, s’ha
pogut comptar amb la presència d’autoritats tant locals com
autonòmics i/o estatals; com J.
Manuel Aguilar, vicepresident
del Club Tennis Montbui; Teodoro Romero, alcalde de Sta.
Margarida de Montbui; Oriol
Marcé, secretari del conseller
d’esports de la Generalitat o

Josep Maria Muñoz, en representació de la Federació Catalana de Tennis. Així com també
del propi Arcadi Manchón, director del Torneig.
A més a més, per aquesta
edició, l’equip de l’escola Top
Tennis amb Arcadi Manchón,
no han deixat de treballar per
reinventar-se i millorar les activitats complementàries que
giren entorn al Torneig, començant per un clínic que es va
realitzar el passat 9 de maig,
una jornada de tennis al carrer
(16 de maig), una conferència
del psicòleg esportiu Salvador
Sibina, una jornada Special
Olympics per a discapacitats,
o la jornada de mini-tennis que
s’ha celebrat abans de la final
del Torneig.

Esports

D E L’A N O IA

DIVENDRES
5 de juny de 2015

Fort correctiu de
l’Horta a l’AVI (2-6)

El femení de la Torre de Claramunt Vòlei
Club puja invicte a 3a Catalana

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

VOLEIBOL / LA VEU

Dissabte passat l’equip va
guanyar l’últim partit de la lliga
contra l’AEE Sant Quirze (32), en el qual es jugaven la
primera posició del grup d’ascens a 3a. Catalana. Les noies no han perdut cap partit en
tota la lliga i s’han mantingut
capdavanteres des de l’inici
de la temporada
El passat dissabte 30 de maig
el Pavelló de Vinçó de La Torre de Claramunt es va omplir
de gom a gom, prop de 200
persones, per veure el que
probablement era el partit
més interessant de la temporada, el que enfrontava el Sènior Femení ‘A’ de La Torre i
l’AEE Sant Quirze del Vallès.
Tots dos equips tenien la plaça assegurada a 3a Catalana,
però el guanyador d’aquesta
última jornada seria el primer
classificat de la fase d’ascens.
Fins el moment, cap dels dos
equips havia estat derrotat. El
partit va ser molt igualat i, finalment, la victòria va ser de
les locals, enduent-se així La
Torre el simbòlic premi de la
imbatibilitat.
Les noies de La Torre no van
començar el partit amb gaire
bon peu, però aviat van agafar
una bona dinàmica recolzantse en la solidesa defensiva i
en l’efectivitat en l’atac, que
els van permetre guanyar el
primer set (25-15). El segon
(23-25) i tercer set (15-25) van
ser per a les vallesanes, que
van demostrar per què també
arribaven invictes a l’últim partit de la temporada, alternant
forts remats amb nombroses
fintes que agafaven desprevingudes les torredanes. En el
quart set les de La Torre van
recuperar la batuta guanyant
el set en una mostra de caràc-

A dalt, d’esquerra a dreta Alba Carbó, Mònica Ávalos, Alba Bernadet, Jess Cano, Marina Torres, Sandra Expósito, Raul Posadas; a baix Sílvia
Ramírez, Mònica Mallen, Carola Domènech, Clara Vallès i Marta Raja. Autor: Alba Carbó.

ter (25-17).
En el decisiu cinquè i últim set
l’equip de La Torre es va imposar en una aferrissada lluita, que cap dels dos equips va
donar per perduda fins ben bé
al final. La igualtat va continuar present i la balança s’acabà decantant lleugerament
per les de La Torre, que van
obtenir així la victòria (17-15).
“Reconec que vaig patir força
en alguns moments, però les
noies se’n van sortir molt bé i
salvaven pilotes que realment
eren molt difícils. Va ser un
partit molt bonic de veure”, diu
Toni Bernadet, president sortint del club.
La fase d’ascens ha estat
més dura que la primera
Durant la primera fase les noies de La Torre van mantenirse còmodament en primera
posició del seu grup “A”, amb
54 punts a favor i només un
set en contra. A la fase d’ascens, formada pels quatre pri-

mers classificats dels grups A
i B de la primera fase, els partits han estat més complicats i
les de La Torre han hagut de
treballar més ja que s’han trobat amb equips més potents i
la majoria de partits han estat
força igualats.
“Ha estat una temporada plena de victòries però també ha
estat complicada; entrenar
un equip sènior comporta tenir una pressió constant”, diu
Raúl Posadas, entrenador de
l’equip. Les noies ascendiran
de categoria juntament amb el
AEE Sant Quirze, CV Figueres i l’Aplicat Vòlei Associació.
Un equip amb representació
de tota l’Anoia
El Sènior Femení ‘A’ de La Torre està format per noies de La
Torre de Claramunt, La Pobla
de Claramunt, Igualada, Sant
Sadurní d’Anoia, Capellades,
Òdena, Carme i Vilanova del
Camí. Totes les jugadores
tenen una llarga trajectòria i
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experiència en el món del voleibol. “Hem passat moments
molt bons i altres de més durs,
però el que tinc clar és que és
un equip amb moltes ganes de
competir i assolir nous reptes”,
assegura Raúl Posadas.
El club, fundat el 2012, seguirà actiu la temporada vinent
malgrat la baixa de l’equip
masculí, que ja no seguirà
competint. Actualment hi ha
un equip Juvenil Femení, un
Sènior Femení ‘B’ i un equip
de noies sèniors no federat.
Està previst que el club creixi
amb noves incorporacions als
equips femenins i també l’arribada de nous entrenadors
i membres de la Junta Directiva. “Estem molt contents i
orgullosos de tenir un club tan
actiu i jove al nostre poble”, diu
Jaume Riba, regidor d’esports
de l’Ajuntament de La Torre de
Claramunt.

El partit tingué poca història,
com indicà el resultat final.
L’Horta disposà d’una bona
plantilla i ho va fer valer. Els locals varen resistir tot el primer
temps, cosa meritosa, però la
resta del partit va ser de domini
dels barcelonins. Ells seguiran
cap a quarts en la copa i els
blaus tanquen la temporada.
Primer temps, gols: minut 30,
Roger efectuà una bona passada cap a Ton Mayor, el qual
col·locà l’esfèrica molt hàbilment lluny del meta (1-0). Tres
minuts després i en una ràpida
jugada, una centrada al centre
de l’àrea petita, la remataren
els visitants, a boca de porta (11). S’avançaren al minut 45, el
seu hàbil extrem retallà al marcador i ja lliure, xutà ras (1-2).
Segona part, gols: minut 7,
bona passada darrera línies
de l’Horta i vaselina a la sortida
del porter (1-3). Al 20, el meta
igualadí, Tort, es veié obligat a
parar el davanter contrari en
falta, penal que entrà per la
seva dreta (1-4). Al complir-se
el segon quart, els forasters
efectuaren una gran jugada, es
passaren la pilota entre quatre jugadors, al primer toc i de
remat ras, marcaren (1-5). Els
de Les Comes seguiren lluitant
i i poc després en una centrada marca Ureña al segon pal,
Mayor d’un toc precís de cap,
situà el baló a l’altre pal on
l’oportunista Sevilla, sempre
atent, també de cap, marcà.
Fou una jugada esplèndida
en resposta a la anterior (2-5).
Mes, tan sols dos minuts després, els forasters respongueren amb una volea que entrà
per l’escaire (2-6).
Jordi Enrich, alineà: Tort, Farré,
Padró, Canals, Calsina, Roger, Corbella, Robert, Biscarri,
Sevilla, Mayor, Ivan, Planell,
Ureña i Toro.

Aida Macià, sotscampiona de la regata de Freestyle CCF al Port de la Selva
FUNBOARD / LA VEU

Amb una bona Tramuntana es
va disputar el passat dissabte,
23 de maig, la tercera regata
del Circuit Català de Funboard del 2015. Port de la Selva reuneix unes molt bones
condicions per a la pràctica
del windsurf i en especial de
la modalitat del Freestyle. La
localitat del nord de la Costa
Brava es va implicar al màxim
des de l´escola de vela Adosveles i el CN Port de la Selva
fins al propi Ajuntament. Un
total de 17 regatistes es van
inscriure i durant tot el dia es
van poder disputar les dues
eliminatòries de la competició

(la simple i la doble).
El guanyador de la simple va
ser en Ferran Recasens (CAT401 / CN Bétulo) seguit de Màrius Sola (E-79 / CN Bétulo) i
de Marc Paré (E-334 / Gen
Roses).
Durant l’eliminatòria doble, la
igualadina Aida Macià (CAT85/ Buff, Sailboards Girona,
Simmer, RRD, CN Bétulo) va
tenir l’oportunitat d’ascendir
posicions fins a situar-se en la
novena en la general. D’altra
banda, també destacar el seu
gran resultat en la categoria
femenina, en la que Heleen
Muÿsers es va posar en primera posició i Macià va aconseguir una segona posició.
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L’Igualada FHCP va perdre a Mataró
tot i completar un bon partit
HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Igualada torna de Mataró
sense punts tot i fer un bon
partit. Les igualadines van
fer un partit molt seriós contra l’equip revelació d’aquesta
temporada, i recentment ascendit a l’Oklliga, el CH Mataró.
El jove equip del Maresme va
començar el partit amb empenta i rondant perillosament
la porteria de la Sílvia Borràs.
La possessió però no era clara. Les igualadines allargaven
també les seves possessions
amb seguretat i creaven perill.
No seria fins al minut onze que
la Carla Fontdeglòria inauguraria el marcador amb una
jugada personal esmunyint-se
de la seva marcadora i amb
un potent i col·locat xut per
tot l’escaire (1-0). Tres minuts
després l’Igualada marcava
gràcies al rebot en una jugadora i empatava el partit (1-1).
Però sense temps a assaborir-ho les locals recuperaven
l’avantatge amb un gol fortuït
(2-1). El partit estava obert i
les opcions a gol eren cada
vegada més clares. A dos minuts del final, una excel·lent
contra igualadina de 3 contra
2 la defineix a gol l’Elba Garreta i posava l’empat al marcador (2-2). El Mataró però aniria
al descans amb el marcador
favorable gràcies al gol de la
Xantal Piqué on la bola entrava plorant (3-2).
Amb aquest resultat s’arribaria al descans i amb la sensació de presenciar un molt
bon partit; obert i amb opcions
per a ambdós equips. La segona part començava amb la
mateixa intensitat i amb més
concentració defensiva per
part de les igualadines, que a
mesura passaven els minuts
anaven controlant més i més

Trobada esportiva comarcal de
benjamins, a Masquefa
REDACCIÓ / LA VEU

Les noies de
l’Igualada acaben
demà dissabte
a les Comes
l’OK Lliga, davant el
Sant Cugat, en una
còmoda vuitena
posició
el partit. Al minut nou de la segona, un potent xut exterior de
la Laura Salvador posava altra
vegada l’empat al marcador
(3-3).
Cinc minuts després l’àrbitre
assenyalava blava directa a
la Marta Soler del CH Mataró
i la capitana igualadina tenia
l’oportunitat d’avançar l’equip
al marcador però en aquesta
ocasió no va poder ser. Les
igualadines tindrien més opcions per avançar-se, i algunes
de molt clares. Però la que no
perdonava era l’Ona Castellví
a tres minuts pel final i recuperava l’avantatge per a les
locals (4-3).
Amb aquest resultat s’arribava

al final del partit amb la victòria local però amb les bones
sensacions d’haver fet un bon
partit i ofert un bon espectacle
esportiu.
La propera i última jornada
serà demà dissabte a Les Comes a les 20:00 h contra el
CHP Sant Cugat, que necessita guanyar, i que no ho faci el
CH Girona, per mantenir-se a
la categoria. L’Igualada es troba en una còmode 8a posició.
Mediolanum CH Mataró 4
Ariadna Escalas -P-, Carla Fontdeglòria, Júlia Canal,
Xantal Piqué i Ona Castellví.
També Èrika Arellano -P-,
Marta Soler i Laura Manzanares. Entrenador: Joan Carles
Vadillo
Igualada Femení HCP 3
Sílvia Borràs -P-, Elba Garreta, Laura Salvador, Clara Ferrer i Marta Soler. També Laia
Navarrete -P-, Raquel Bernadas i Judit Baldris. Entrenadors: Raül Ramírez i Harry
Mora.

El passat dijous 28 de maig es
va celebrar a Masquefa la 2a
Trobada Esportiva Comarcal
Benjamina organitzada per
l’escola el Turó amb el suport
de l’Escola Masquefa 2 i del
Consell Esportiu de l’Anoia.
Van ser un total de 760 esportistes de tercer i quart de
primària que van gaudir d’una
matinal lúdicoesportiva. Les
escoles que van participar van
ser: Alta Segarra de Calaf;
Ateneu, Dolors Martí, Gabriel
Castellà, Garcia Fossas, Mestral i Ramon Castelltort d’Igualada; Les Flandes i Herois del
Bruc de Piera; Marta Mata de
Vilanova del Camí; Masquefa
2 i El Turó de Masquefa.
Durant tres hores i mitja els
esportistes van poder gaudir
d’activitats divertides conjun-

Resultats dels equips
de +KPàdel

SORTEIG D’UNA BICICLETA
PÀDEL / LA VEU

Localitat
Tel. mòbil
Email
S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

Gimnastes del CG
Aula, a la Copa
Catalana

GIMNÀSTICA / LA VEU

Nom
Adreça

tament amb altres alumnes
dels altres centres. Les activitats que es van fer van ser de
tot tipus, des de més esportives com el mazaball, concurs
de triples, volei cooperatiu,
bàdminton; a jocs tradicionals
com el mocador, estirar la corda, bitlles catalanes, esquís
cooperatius,...
El recull fotogràfic de l’activitat
el podeu trobar a: http://on.fb.
me/1Fox2Mx
Amb aquesta Trobada es dóna
per finalitzada el circuit de
Trobades Esportiva Comarcals que s’han produït durant
el mes de Maig. S’han organitzat Trobades pels diferents
grups d’edat, Prebenjamina,
Benjamina, Alevina i Infantil.
La intenció de cara al curs vinent és organitzar també una
trobada Cadet.

L’equip +kpàdel masculí va
jugar a casa la lliga padelcat
contra la Vall d’Hebron, que es
va emportar la victòria per un
clar 0-3. Les parelles les van
formar: Rodendo Pérez i Pere
Ramón; Alex Dinaret i Jaime
Dinaret; Alfonso Alonso i Raúl
Berzas.
El femení va jugar contra el
CE. Vallès, partits molt disputats, però finalment no es van
poder portar la victòria.

Diumenge dia 24 de maig, es
va celebrar a la Torre de Claramunt, la final de Copa Catalana de gimnàstica rítmica.
Dues gimnastes van ser les
classificades del Club Gimnàstic Aula.
En modalitat corda nivell VI,
Abril Cots ha aconseguit ser
vuitena, després de superar
dues fases prèvies i una lesió,
va demostrar el bon moment
en el què es troba la gimnasta.
En modalitat cinta i nivell IV,
Ruth Reymundi va aconseguir
proclamar-se Sotscampiona
de Catalunya.
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RESULTATS I
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL
futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G3

Jornada 34 i última
Lleida E. Terraferma “B” - Amposta CF		3-1
Vilanova Geltru CF - El Catllar CE		0-1
Torreforta CDC - Juventud 25 Septiembre		3-4
Sant Ildefons UE - Morell CD		0-0
Rapitenca UE - Reddis CF		2-2
Mollerussa CFJ - Torredembarra UD		1-0
Igualada CF - Viladecans UD		3-2
Balaguer CF - EFAC Almacelles CF		1-1
Santboia CF - Tarrega UE		2-1

Jornada 34 i última
Suburense CF - Can Vidalet CF		2-2
Sant Cugat Esport FC - Espluguenc FA		1-1
Pª Unión Màlaga Club - Gornal UD		1-4
Moja AE - Júnior CF				1-4
Prat AE “B” - Martorell CF		2-1
Unificación Bellvitge UD - Olivella CE		1-2
Sant Andreu de la Barca - San Mauro UD		0-2
Marianao Poblet UD - Sant Joan Despí UE		1-3
Begues CF - Vista Alegre UD		1-3

			
1 Morell
2 Santboià
3 El Catllar
4 Rapitenca
5 Torredembarra
6 Reddis
7 Sant Ildefons
8 Balaguer
9 Amposta
10 Lleida “B”
11 Viladecans
12 Vilanova G.
13 Igualada
14 Almacelles
15 Tarrega
16 Juventud 25S
17 Mollerussa
18 Torreforta

			
1 Suburense
2 Vista Alegre
3 U.Bellvitge
4 Can Vidalet
5 Marianao P.
6 Gornal
7 San Mauro
8 Begues
9 St Joan Despí
10 St Cugat
11 Prat “B”
12 Moja
13 Júnior
14 Espluguenc
15 Olivella
16 Martorell
17 St Andreu Bar.
18 PA Màlaga

PT.
71
70
63
54
49
48
48
47
47
46
46
46
42
40
39
33
28
19

p j e
34 21 8
34 21 7
34 19 6
34 15 9
34 13 10
34 14 6
34 12 12
34 11 14
34 11 14
34 11 13
34 13 7
34 13 7
34 11 9
34 10 10
34 9 12
34 9 6
34 7 7
34 4 7

p
5
6
9
10
11
14
10
9
9
10
14
14
14
14
13
19
20
23

gf
59
73
52
52
57
51
50
43
58
35
52
46
44
42
33
35
36
47

gc
41
34
41
40
47
37
44
37
52
46
46
45
55
52
40
56
63
89

Ascens a Tercera Divisió:
El Morell (Tarragona)
Promoció d’ascens:
Santboià (Barcelona)
Descens a 2a Catalana:
Almacellles (Lleida)
Tàrrega (Lleida)
Juventud 25 Septiembre (Barcelona)
Mollerussa (Lleida)
Torreforta (Lleida)

PT.
72
69
66
66
56
54
48
45
45
44
42
41
40
40
38
38
32
17

p j e
34 21 9
34 21 6
34 20 6
34 20 6
34 16 8
34 16 6
34 14 6
34 12 9
34 11 12
34 12 8
34 12 6
34 11 8
34 11 7
34 11 7
34 10 8
34 10 8
34 9 5
34 4 5

p
4
7
8
8
10
12
14
13
11
14
16
15
16
16
16
16
20
25

gf gc
82 39
71 41
58 32
70 44
48 42
64 45
44 42
52 52
44 46
39 39
37 48
63 65
50 51
48 53
48 67
49 60
37 78
40100

Ascens a 1a Catalana:
Suburense de Sitges (Garraf)
Promoció d’ascens:
Vista Alegre de Viladecans (Baix Llobregat)
Descens a 3a Catalana:
Olivella (Garraf)
Martorell (Baix Llobregat)
St. Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
Peña Málaga de Sant Boi (Baix Llobregat)

Alegria després d’assolir la permanència, diumenge passat a les Comes.

FUTBOL / ELENA ALERT

marcador, una realitat que reflectia la intensitat viscuda al
partit.
En la resta de minuts de la primera meitat no s’ha vist cap
gol més, però les ocasions
s’han succeït per ambdues
bandes. Al minut 30, el porter
local, Eduard Morera, ha fet
una acció providencial a l’aturar una rematada del Viladecans que hauria pogut suposar l’empat del partit.
L’inici de la segona meitat ha
començat, altra vegada, amb
un gol blau: al minut 47, Jonny
marcava el gol més espectacular del partit, amb un xut
molt potent des de la zona de
tres quarts que es colava per
tot l’escaire de la porteria del
Viladecans. El 3-1 començava
a encarar el partit pels blaus
i a relaxar l’ambient, però el
Viladecans ha tornat a reaccionar i ha aconseguit escurçar
distàncies al minut 56, amb un
xut molt potent des de l’escaire dret de l’àrea igualadina.
El gol ha esperonat els blaus,
que, tot i passar a jugar amb
un sistema més defensiu que
a l’inici del partit, han gaudit
d’ocasions clares. Palau, en
rematar una centrada, ha estat
a punt d’ampliar el marcador a
4-2, però el porter visitant ha
enviat la pilota a córner. Un
córner que l’Igualada ha tornat
a rematar, quedant-se molt a
prop d’aconseguir el quart gol.
Els últims minuts han estat de
molta tensió i nervis, especialment quan l’àrbitre ha decidit
afegir 5 minuts de joc. Oportunitats per ambdós costats que,
finalment, no s’han traduït en
més gols i, al xiulet del final de
partit, jugadors i afició han sal-

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 34 i última
St Cugat Sesgarrigues - Base Espirall		6-0
Ribes CD - Calaf UD				3-4
Les Roquetes CF - Cubelles CF		3-1
Piera AE - La Munia AE			4-5
Montserrat Igualada UD - Odena CE		4-0
La Granada CF - Sant Pere Molanta CFP		3-2
Carme CE - Pª Jove Les Roquetes		8-0
Fund.PE At. Vilafranca - Riudebitlles CE		1-2
Anoia CE - Sitges UE				7-3
			
1 Òdena
2 At. Vilafranca
3 Calaf
4 Piera
5 Montserrat
6 La Granada
7 Cubelles
8 Anoia
9 Riudebitlles
10 La Munia
11 Les Roquetes
12 St Pere M.
13 Sitges
14 St Cugat Ses.
15 Carme
16 Ribes
17 PJ Roquetes
18 Base Espirall

Pt.
84
76
66
65
61
59
58
55
41
40
38
38
37
36
36
31
24
18

P J E
34 26 6
34 23 7
34 21 3
34 21 2
34 17 10
34 18 5
34 17 7
34 17 4
34 11 8
34 11 7
34 9 11
34 9 11
34 10 7
34 10 6
34 11 3
34 8 7
34 7 3
34 5 3

P Gf Gc
2 114 48
4 85 39
10 98 64
11 87 59
7 63 47
11 85 52
10 77 53
13 91 67
15 69 73
16 58 92
14 49 63
14 65 55
17 54 67
18 59 91
20 64 90
19 48 76
24 41113
26 48106

Ascens a 2a Catalana:
Òdena (Anoia)
Promoció d’ascens:
Atlètic Vilafranca (Alt Penedès)
Descens a 3a Catalana:
Ribes (Garraf)
Penya Jove de les Roquetes de Ribes (Garraf)
Base Espirall-Les Clotes de Vilafranca (Alt Pen.)

PITXITXI DE L’ANOIA
Amb 36 gols:
Bogdan Pelepco		
Amb 34 gols:
David Garrido		
Amb 33 gols:
Xavier Valls		
Amb 32 gols:
Jordi Lliró		
Amb 31 gols:
Samuel Pérez		
Amb 30 gols:
Isidre Marsiñach		
Amb 21 gols:
Joan Mabras		
Amb 20 gols:
Miguel Andreu		
Amb 19 gols:
Sergi Solà		
Edgar Rodríguez		
Amb 18 gols:
Carlos González		
Gerard Márquez		
Gerard Jorba		
Xavi Mas		
Amb 17 gols:
Ricardo Lanuza		
Edgar Maldonado		

Fàtima		36
Masquefa		34
Òdena		33
Ateneu PBI		32
Pobla Clar.		31
Calaf		30
Pobla Clar.		21
Anoia		20
Piera		19
Piera		19
Fàtima		18
Rebrot		18
Òdena		18
Piera		18
Cabrera d’Anoia		17
San Mauro B		17

Promoció d’ascens a 3A
TORNADA
PM Tossa-Castellví de la Marca (1-2)		2-2
Ascens: Castellví de la Marca.

Després de moltes setmanes
de lluita, el premi ha arribat:
l’Igualada seguirà sent equip
de Primera Catalana almenys
una temporada més.
L’última jornada de lliga de la
Primera Catalana es convertia
en un joc de caramboles per
veure qui aconseguia classificar-se per les posicions d’ascens i qui, en canvi, no podia
evitar el descens. L’Igualada
havia de guanyar contra un
Viladecans que, per classificació, no es jugava res, sabent
que aquesta victòria no li servia de res si els seus dos rivals
directes, el Tàrrega i l’Almacelles, també guanyaven.
Els blaus, de nou amb unes
Comes a vessar, gràcies a la
incansable afició present al
camp, han sortit a totes, i quan
tan sols havien passat tres minuts de l’inici del joc, Eloi ha
aconseguit el primer gol del
partit al rematar una pilota que
el porter no ha pogut blocar.
L’alegria del gol, que s’ha convertit en el més ràpid anotat
en la temporada de Primera
Catalana G2, ha durat poc:
el Viladecans ha aconseguit
empatar el partit al minut 7, al
rematar una centrada de cap
al fons de la xarxa.
Però si una cosa ha demostrat l’Igualada en les últimes
setmanes és la capacitat d’aixecar-se més fort davant de
les adversitats i, lluny d’aplanar-se amb l’empat, Martí Just
ha tornat a posar els blaus
per davant tan sols 2 minuts
més tard, al rematar a boca
de canó una centrada des de
la línia de fons. En tan sols
10 minuts, 3 gols han pujat al

El CF Igualada assoleix la permanència
en un agònic partit a les Comes

tat a celebrar la victòria dels
blaus.
El triomf de l’Igualada, sumat
a l’empat de l’Almacelles i a la
derrota del Tàrrega davant el
Sant Boià (equip que aconsegueix situar-se a la zona per
la promoció d’ascens), els ha
valgut la salvació. Alegria desbordada a Les Comes, amb
uns jugadors i una afició que
veuen com, després d’una
temporada molt complicada,
la lluita i la constància han donat el premi de la salvació i la
permanència a Primera Catalana.
CF IGUALADA: Eduard Morera, Bernat Sansano, Roger
Peña, Martí Just (Joan Redondo 70’), David Baraldés, Fran
Arevalo, Enric Palet (Bachana
Lominadze 87’), Eloi Jimenez
(Pau Vidal 89’), Jordi Castellano, Jonathan Fernandez, Carles Güell (Robert Palau 59’).
Entrenador: Ton Mayor
CD VILADECANS: Dani Lledo, Edgar Domingo, Borja Esteve, Aleix Massegu (Ricardo
Calamardo 46’), Gerard Martinez, Eveli Noguera (David
Castellanos 66’), Ahmed Ighane, Miguel Angel Sandival, Yeray El-Arass, Marcos Montoya
(Carlos Martinez 46’), Raul

Reina (Xavier Carbo 73’). Entrenador: David Campino
GOLS: 1-0 Eloi Jimenez (3’),
1-1 Marcos Montoya (7’), 2-1
Martí Just (9’), 3-1 Jonathan
Fernandez (48’), 3-2 Ahmed
Ighane (56’)
INCIDÈNCIES: Targetes a:
Aleix Ceballos (75’), Fran
Arevalo (79’), Joan Redondo
(72’), Jordi Castellano (74’),
Jonathan Fernandez (31’) pel
CF Igualada i a Edgar Domingo (26’), Aleix Masseguserra
(24’), Marcos Montoya (18’),
Ricardo Calamardo (65’), Carlos Martinez (80’).
Edu Berrocal,
nou entrenador
El montbuienc de 26 anys
d’edat Edu Berrocal, procedent del San Mauro, serà el
nou entrenador del CFI.
Ton Major, que ha estat entrenador de l’equip en les
últimes jornades, passarà a
ser el nou director del futbol
base; Robert Palau seguirà al
capdavant de la Direcció Tècnica; Josep Maria Segura es
mantindrà com a coordinador
del futbol femení i Francesc
Martínez serà la persona encarregada del seguiment dels
valors i codi ètic del club.
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L’Ajuntament d’Igualada felicita al FC Fàtima pel seu ascens
FUTBOL / LA VEU

seguirà un any més al grup
setè de Quarta Catalana. En
el partit de tornada, els montbuiencs no van poder passar
de l’empat (2-2) davant el
Castellví de la Marca, que a
l’anada havia guanyat 2-1.
Cristian va marcar l’1-0 al minut sis de la primera part, però
Sousa va empatar vuit minuts
després. Abans del descans,
novament Cristian marcava el
2-1, que igualava la eliminatòria. Els madridistes van veure
com expulsaven Tebas a la
segona part, però el marcador
no es va moure i el partit va
anar a la pròrroga. A 2 minuts
dels penals, Carizo va marcar
el 2-2, donant l’ascens als penedesencs.

L’Ajuntament d’Igualada ha
transmès l’enhorabona en
nom de la ciutat al FC Fàtima
pel seu recent ascens a la Tercera Catalana. A l’acte hi han
assistit regidors del consistori encapçalats per l’alcalde,
Marc Castells, i la regidora
d’Esports, Rosa Plassa. Per
part del club hi havia el cos tècnic, els jugadors, el president
José Hernández, i diferents
familiars. L’alcalde ha estat
obsequiat amb una samarreta
commemorativa personalitzada amb el seu nom. Amb una
victòria davant La Llacuna FC
al camp de Can Masarnau, el
passat 3 de maig, els de Fàtima van certificar matemàticament el seu ascens directe a
falta encara de dues jornades
per disputar.
La PM Tossa seguirà
a Quarta Catalana
No va tenir sort la Penya Madridista Tossa de Montbui, i

El Fàtima, amb l’alcalde Marc Castells i la regidora d’Esports Rosa Maria Plassa.

L’Igualada Femení, a quarts de final
de la Copa Catalunya
FUTBOL / LA VEU

Sota una calor molt forta i un
sol de justícia, les igualadines
van disputar el partit de segona ronda de la Final de la
Copa Catalunya enfront del
Cerdanyola a les instal·lacions
de Les Fontetes.
Les igualadines van sortir a
decidir i només van haver de
passar tres minuts perquè una
jugada trenada de l’equip la
recollís la Marina per passarli a la Stefany que, des de la
banda, engaltava un xut creuat que batia la portera del
Vallès.
A continuació, una pilota recuperada en defensa la va pujar
la Míriam, que va veure la Marina desmarcada a la banda
esquerra, qui va anotar el 0-2
amb una bolea creuada. En
tan sols 5 minuts de partit, el
resultat ja era de 0-2 a favor
de l’Igualada.
Semblava, doncs, que el partit estava molt ben encarat,
però, en una estona de desconcentració de l’Igualada, les
verd-i-blanques van escurçar
distàncies poc abans d’anar al
descans.
La segona part va començar
amb energia, però la forta calor anava fent efecte en les
jugadores d’ambdós equips,
sobretot a les d’un Igualada
amb pocs efectius que, tot i
donar-ho tot, semblava que no
se’n sortien.
Faltava un quart d’hora per al

final quan es va produir la jugada decisiva: una pilota recuperada per la Míriam cau als
peus d’Stefany que es planta
sola davant la portera rival,
aconseguint l’1-3 que semblava que sentenciava el partit.
Aquest gol va enfonsar les
locals que encara van veure
com l’Anna marcava el definitiu 1-4 de vaselina, veient la
portera avançada.
Els deu minuts que quedaven
van ser de tràmit: el Cerdanyola no va deixar de lluitar,
però ja amb poca convicció,
i l’Igualada va marcar bé el
tempo d’un partit que tenia resolt.
A la propera eliminatòria s’incorporen els equips de Primera Divisió. Diumenge que ve a
2/4 de 7 de la tarda, l’Igualada
rebrà l’Espanyol de màxima
categoria a Les Comes.
C.F. IGUALADA: Noelia García (portera), Elena Alert, Araceli Barroso, Marta Cuadras
(Janet 62′), Janet Mendoza
(Ester Soler 46′) (defenses),
Núria Miquel, Jèssica Pablos
(Anna Bernadí 46′), Míriam

El Carme se salva a 3a
i ascens de l’Òdena
Per altra banda, el Carme seguirà pels pèls un any més a
Tercera, després de golejar a
casa la Penya Jove Les Roquetes i per 8-0. Els anoiencs
han aprofitat que els garrafencs s’han presentat al partit
amb deu jugadors per anar
guanyant ja per 4-0 a la mitja

part gràcies a un doblet d’Alex
Garcia, de Cristian Garcia i de
José Maria Sillero. A la represa, els locals no s’han relaxat
i José Emmanuel González,
Alex Garcia, Cristian Garcia i
Oscar Salom han acabat d’arrodonir el marcador final.
En el grup 12è, l’Òdena assoleix l’ascens en una temporada sensacional, amb només
una derrota en 34 partits,
mentre que el Calaf i el Piera
acaben tercers i quarts, respectivament, i el Montserrat,
cinquè. L’Anoia ha finalitzat
vuitè, en una de les millors
temporades del futbol anoienc
en aquesta categoria.
El San Mauro,
setè a 2a Catalana
A 2a Catalana, el San Mauro ha tancat una molt bona
temporada en el grup tercer,
acabant en setena posició. Els
mauristes van finalitzar la temporada amb una victòria a domicili. La propera temporada,
hi haurà de nous dos equips
de l’Anoia a la categoria, afegint-s’hi l’Òdena.

Set veterans del CAI al Míting
Internacional d’Andorra

Les noies de Santi
Ramos tornen a
guanyar i el seu
proper rival serà
l’Espanyol, diumenge
a Les Comes
Solias (migcampistes), Stefany Ferrer, Judit Pablos (Cuà
87′), Marina Salanova (Jèssica 77′) (davanteres). Entrenadors Santi Ramos i Paco
Pablos.
CERDANYOLA: Helena Vallicrosa, Rosario Teresa Sanz,
María Ramos, María Iranzu Lizarraga, Laura Romero, Vanessa Quesada, Anna
Ruiz, Zaira Abenza, Nerea
Alejandra Oñate, Marta Benito, Abigail Iglesias. Suplents:
Claudia Lázaro, Ana Cobacho, Elena Fernández, Diana
Bogarín, Carmen Yera, Sara
Villanueva. Entrenador: Antonio María Pascual
GOLS: 0-1 Stefany (3′) – 0-2
Marina (5′) – 1-2 Zaira (42′) –
1-3 Stefany (76′) – 1-4 Anna
(79′).

Els atletes veterans del CAI, a Andorra.

ATLETISME / IGNASI COSTA

Set atletes Veterans del C.A.
Igualada Petromiralles, participaren el passat dissabte 23
de maig, en la 23a. edició de
la Trobada Internacional per
Veterans del Principat d’Andorra, que es va dur a terme
a l’Estadi Comunal d’Andorra
la Vella, amb la participació de
diversos atletes catalans i andorrans.
Van sobresortir en masculins A
destacar Josep Ma. Lagunas,
1r en Pes en categ. M-35, amb
10,97 m., de Jordi Fernández
Patiño, 1r en Pes M-45 amb

9,26 m., i de Lluís Marimón,
1r. en Pes M-85 amb 6,05 m.
Antoni López era 1r M-40 en
els 400 m.ll., amb 1’13”68, i
2n en els 100 m.ll. amb 13”90
en el seu debut amb el CAI, i
Francesc Segura, 2on. en 400
m. ll. M-45 amb 1.00.73.
En femenines, Juana Salazar
era 1a en categ. F-50 en el
llançament del Pes, amb 6,88
m., i Josefa Salazar era 1a en
Pes categ, F-45 amb 6,76 m.
completant la gran actuació
dels atletes del CAI Petromiralles en la Trobada Internacional per Veterans d’Andorra.
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Sheila Gacia, mínima per l’Europeu
júnior en salt de llargada

Héctor Ramos i Eduard
Guzmán, bronze al campionat de combinades
Els atletes del C.A. Igualada
Petromiralles Hector Ramos
i Eduard Guzmán, van assolir dues medalles de bronze
en les categ. respectives al
Campionat de Catalunya de
Proves Combinades del cap
de setmana, a l’Estadi Joan
Serrahima de Barcelona. Entre els atletes catalans capdavanters de les categ. Aleví
fins a absoluta masc. i fem., hi
participaren 5 atletes del CAI,
amb una brillant actuació global.
Va sobresortir el Bronze en
l’Octatló Cadet assolit pel vilanoví Hèctor Ramos, amb un
total de 3.928 punts i els següents registres en les 8 proves de la combinada: 100
m.ll.- 12”50 / pes - 11,71 m. /
alçada - 1,87 m. / disc: 23,73
m./ 100 m. tanques - 15”01 /
javelina: 33,94 m./ perxa: 1,90
m./ 1.000 m.ll.: 3’26”37, imposant-se en salt d’alçada amb
marca personal de 1,87 m. i
en pes com a posicions individuals més rellevants.
Eduard Guzmán era també

3r i Bronze en el Pentatló Infantil amb 2.259 punts, i els
següents parcials en les 5
proves: 80 m.llisos - 10”70 /
llargada - 4,93 m. / pes: 9,83
m./ 80 m. tanques: 12”97 i alçada: 1,45 m., essent 1r en 80
m. tanques i 3r en alçada com
a posicions individuals més
destacades.
Cristina Gabarró assolia la
4a. posició en l’Heptatló Juvenil fem. amb 3.525 punts, a
només 25 punts del Bronze, i
amb els següents parcials en
les 7 proves: 100 m.tanques:
18”18 / alçada - 1,35 m. /
pes: 8,10 m. / 200 m.ll.: 26”80
/ llargada: 5,11 m./javelina:
23,02 m. i 800 m.ll.: 2’44”14,
sobresortint els 1rs. llocs en
200 i 800 m.i el 2n en llargada, com a posicions indiv. més
rellevants.
Laia Moix assolia la 4a. posició en l’Hexatló Cadet fem.
amb 3.147 punts, a només 52
punts del Bronze, i amb els
següents parcials en les 6 proves: 100 m. tanques: 17”10 /
alçada - 1,61 m. / pes: 7,18 m.
/ llargada: 4,96 m./ javelina:
16,51 m. i 600 m.ll.: 1’44”42,
sobresortint el 2n lloc en alçada igualant la seva marca
personal i el 3r en llargada,
com a posicions indiv. més rellevants.
Alex Riera era 5è en el Tetratló
Aleví masc. amb 1.121 punts,
i els següents parcials en les
4 proves: 60 m.ll.: 9”21 / llargada: 3,86 m. – pes: 10,08 m.
i alçada: 1,20 m., essent 1r en

pes com a posició indiv. més
destacada.
Paula Blasco, rècord
d’Igualada en 1.000 m.
L’atleta Cadet del CAI Paula
Blasco, es va imposar diumenge en la prova de Control absoluta dels 1.000 m.ll.
diputada conjuntament amb el
Campionat Català de Proves
Combinades, a l’Estadi Serrahima de Barcelona. A més, assolia, amb un gran registre de
2’53”72 un nou rècord d’Igualada de la prova, millorant els
2’56”98 de la mateixa atleta a
Gavà 2014.
També es disputaren les semi-finals dels 400 m.ll., 400
m.tanques i 800 m.ll. dels
Camp. de Catalunya Juvenil,
Junior i Promesa d’aquest
mes de Juny a Lloret de Mar,
amb la participació de 9 atletes del CAI Petromiralles.
Jan Roca era 1r de la seva s/f.
dels 400 m. tanques Junior,
amb 55”16, i Guillem Carner
1r de la s/f. corresponent dels
800 m.ll. Juvenil, amb 1’57”98.
Albert Hernández era 3r en
la seva s/f. dels 400 m. tanques Promesa, amb 59”24,
accedint per llocs a les finals
respectives. Marta Llagostera
era 4a en la seva s/f. dels 400
m.ll. Juvenils, amb 1’01”38,
que li donaven l’accés per
temps a la final de la prova.
Oscar López era 3r en la 2a
s/f. dels 400 m.ll. Promesa
amb 51”07.
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Resultats del Torneig de Judo
de l’Ateneu Igualadí 2015
JUDO / LA VEU

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Junior del C.A. Igualada Petromiralles Sheila García, va assolir la mínima de
participació per als Campionats d’Europa Junior en Salt
de Llargada, en el decurs de
les proves corresponents a la
Reunió Internacional de Valladolid.
García assolia la mínima per
als Campionats d’Europa Junior del proper mes de juliol
a Eskilstuna (Suècia) i un nou
Rècord d’Igualada absolut en
el salt de llargada, amb un millor intent de 6,18 m., millorant
els 5,85 m. de Maria Guixà
Solé del 2005 a Sabadell, en
una brillant actuació, imposant-se a la medallista internacional Ana Peleteiro (Adidas)
2a. amb 5,99 m., entre altres.
Eduard Viles s’imposava en
els 100 m. llisos amb 10”60,
per davant de Frank Itoya (A.D. Marathon) 2n amb
10”63, i de Sergio San José
(C.A. Valladolid) 3r amb 10”70.

DIVENDRES
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El passat dia 30 de maig es va
celebrar la quarta edició del
Torneig de Judo de l’Ateneu
Igualadí. Aquests foren els resultats:
Mini 2009/2010
-18 Kg.
1- Guillem Colomé (Maristes)
2- Miquel Canet (Ateneu)
3- Arnau González (Ateneu)
-21 Kg.
1- Martí Baranda (Maristes)
2- Abril Garcia (Ateneu)
3- Roc Montcunill (Maristes)
-26 Kg.
1- Oriol Soler (Ateneu)
2- Indiana Vich (Maristes)
3- Jofre Compte (Maristes)
Pre-Benjamí 2007/2008
-23 Kg.
1- Martí Monell (Maristes)
2- Martí Montcunill (Maristes)
3- Clara Torelló (Maristes)
4- Carla Tasias (Ateneu)
5- Blanca Tomàs (Ateneu)
-25 Kg.
1- Ares Pérez (Ateneu)
2- Alex Baranda (Maristes)
3- Jan Jimenez (Maristes)
-27 Kg.
1- Biel Martinez (Maristes)

2- Laia Enrich (Ateneu)
2- Marc Manzano (Maristes)
3- Marc Roig (Maristes)
4- Biel Civit (Maristes)
-30 Kg.
1- Pau Jimenez (Maristes)
2- Miquel Solé (Ateneu)
3- Marc Cózar (Ateneu)
4- B. Zavgorodniy (Ateneu)
5- Dídac Gumà (Ateneu)
Benjamí 2005/2006
-31 Kg.
1- Guim Guerrero (Ateneu)
2- Albert Soler (Ateneu)
3- Noa Manzano (Maristes)
4- Bru Carner (Ateneu)
-33 Kg.
1- Jan Vidal (Ateneu)
2- Bernat Esteve (Ateneu)
3- Aina Castuera (Maristes)
4- Quim López (Ateneu)
+35 Kg.
Nil Coronel (Maristes)
Biel Llenas (Ateneu)
Jan Salisi (Ateneu)
Mónica Torelló (Maristes)
Open + 35 Kg.
Pablo Rodriguez (Maristes)
Jan Guerrero (Ateneu)
Aleix Pérez (Ateneu)
Maria Ortuño (Ateneu)
Èric Soler (Ateneu)

Final intercomarcal
d’handbol infantil

JOCS ESCOLARS / LA VEU

Dissabte, 30 de maig, al Pavelló Municipal d’Òdena es va celebrar la Final Intercomarcal d’
Handbol Infantil, pertanyent als
Jocs Escolars del Baix llobregat, amb l’Òdena, Vilanova del
Camí, i dos equips del Vilanova i La Geltrú. Els resultats van
donar el primer lloc al Handbol
Òdena, el segon lloc a l’equip
“A” de Vilanova i la Geltrú, el
tercer per al grup de Vilanova
del Camí i el quart lloc per al “B”
de Vilanova i la Geltrú.

Els joves de l’Òdena, cada vegada amb més esperit d’equip i
amb una gran resistència física,
van mostrar una astúcia i un olfacte de gol que feien aixecar a
l’emocionat públic.
Van jugar: Pau Gubern Garcia, Mark Fresnedoso Franco,
Pau Jorba Aurich, Ismael Benavente Alia, Jerome Galán
Rodríguez, Joel Bretones Martín, Joan Rius Muntané i Josep
Sánchez Esteve i a la porteria
Pablo Nuncio Guisado. Entrenador: Miquel Albareda.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
L´HOME AMB RAIG X ALS ULLS (1963) Sèrie B de qualitat. De Roger Corman
RUMBLE FISH (1982) Realitzada per Francis Ford Coppola. Amb Mickey Rourke
MATRIX (1998) Un pas de gegant en el cinema fantàstic i de ciència-ficció
OBSESSIÓ (1942) Luchino Visconti apropant-se a l´univers criminal de James M. Cain
ABANS DE LA PLUJA (1994) La guerra dels Balcans vista pel cinema macedoni
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Tere Armadans i la copilot igualadina
Anna Vives triomfen als ral·lis històrics

Nedadors Màster del CNI, a les instal.lacions del CN Sant Andreu.

14 medalles per al Natació
Igualada en els campionat de
Catalunya Màster
NATACIÓ / LA VEU

El passat cap de setmana es
va celebrar, a la Piscina Pere
Serrat del C. N. Sant Andreu,
el Campionat de Catalunya
Masters, I Memorial Manel
Domènech, amb la participació de més de 500 nedadors/
es i 59 clubs majoritàriament
catalans. Entre aquests la
secció de Màsters del Club
Natació Igualada (CNI) va participar amb una delegació de
7 nedadors/es, recollint fins a
14 medalles ( 8 d’or, 4 de plata
i 2 de bronze) i situant el Club
Natació Igualada a la posició 14a del palmarès dels 59
clubs participants, a més de
millorar marques respecte les
obtingudes l’any anterior.
També durant aquestes jornades es van batre varis rècords
tant d’Espanya com de Catalunya, entre ells el nedador
igualadí Ernest Parcerisas de
81 anys va millorar els seus
propis rècords de Catalunya
i Espanya a la prova de 100
metres braça masculí.
Els resultats per nedadors/
es han estat: Gerard Gual ha
quedat subcampió a la prova
de 50 m papallona amb un
temps 0:28.82, 2n a la prova de 50 metres lliures amb
un temps de 0:25.84 i 1r a la
prova de 100 m lliures amb un
temps de 58.09; Irina Torelló
ha quedat 3a a la prova de
400 m lliures amb un temps
de 5:20.44, 3a a la prova de
100 m lliures amb un temps

de 1:12.13 i 2ª a la prova de
200 m lliures amb un temps de
2:34.92; Ernest Parcerisas ha
quedat campió a les proves de
200 m braça amb un temps de
4:47.51, de 50 m braça amb
un temps de 0:57.85, de 200 m
estils individual amb un temps
de 4:39.00 i de 100 m braça
amb un temps de 2:09.86;
Cristina Sánchez ha quedat
1ª a la prova de 50 m lliures
amb un temps de 31.16 i 2a a
la prova de 100 m lliures amb
un temps de 1:08.14; Jaume
Basas ha quedat campió a la
prova de 100 m esquena amb
un temps de 1:47.28 i 5è a la
prova de 100 m lliures amb un
temps de 1:31.91; Robert Martín ha quedat 5è a la prova de
100 m esquena amb un temps
de 1:34.20 i 9è a la prova de
100 m lliures amb un temps de
1:16.96; Marc Aracil ha quedat
6è a la prova de 100 m lliures
amb un temps de 1:03.07.
A més Marc Aracil, Cristina
Sánchez , Gerard Gual i Irina
Torelló, van quedar campions
a la prova de relleus 4x100 m
amb un temps de 4:23.05.
Els Campionats de Màster de
Catalunya tanquen la temporada d’aquests competicions
pels Màsters del CNI, de manera que les properes proves
seran en aigües obertes, culminant la bona feina feta a
través dels entrenaments i la
dedicació dels nedadors/es i
de l’entrenador.

A la Tere i a l’Anna, esquerra de la foto, la passió pels ral.lis els hi ve de herència.

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

La participació d’equips femenins en ral·lis és força minsa,
però per joia de l’esport anoienc la igualadina Anna Vives
ja, des de fa diversos anys,
és la copilot de la barcelonina Tere Armadans en els ral·
lis catalans i estatals en què
participen, dins la modalitat de
vehicles històrics.
L’Anna té unes arrels dins
l’àmbit dels ral·lis ben definides doncs és filla de Josep
Vives fundador i durant molts
anys president d’Auto Sport
Igualada i tal com ella diu: “jo
crec que vaig néixer iniciada!
El meu avi ja corria ral·lis de
regularitat i el meu pare, després d’alguna incursió en els
ral·lis de velocitat com a copilot, es va passar a la part
organitzativa i va fundar Auto
Sport Igualada al 1982. Aquí
vaig començar uns anys més
tard, col·laborant a les organitzacions del club. Vaig pujar
a un cotxe de curses al 2007,
com a copilot de Toni Sasplugas amb un Ford Escort MKII
i vaig disputar amb ell ral·lis
de regularitat durant quatre
temporades. Al 2011, al Ral·li
Costa Brava, va ser quan vaig
coincidir amb la Tere i després
d’una conversa, em va dir: “he
reprès les curses... i busco copilot”, i no vaig dubtar un instant a contestar-li, “et sembla
si ho provem?”. Aquí va començar tot!”.
Pel que fa a la pilot Tere Armadans és tota una veterana
dels ral·lis de velocitat en els
quals ja fa anys havia participat i comenta: “Vaig néixer
en el si d’una família en què
per les venes corria la gasolina. Al 1979 vaig comprar un
Seat 127 i el vaig convertir en
el meu “cotxe de curses”, amb

el qual em vaig iniciar com a
pilot en una prova del Campionat Zanini Racing, crec que a
Olot. Després vaig continuar
el camí pel món de la velocitat,
i vaig participar amb el 127 al
Volant RACC, que en aquells
anys constava de ral·lis, circuits i pujades de muntanya.
Al 1980 vaig canviar aquesta muntura per un R-5 Copa,
amb el qual vaig continuar
al Volant RACC fins al 1984,
sempre formant equip femení.
Van passar els anys i a causa de la meva col·laboració
en un Rally Costa Brava vaig
conèixer a l’Anna, la meva
actual súper copilot i ara gran
amiga… I així va començar al
2012 aquesta nova etapa”.
El nom de l’equip amb el que
participen s’anomena Nenas
Team pel motiu que elles expliquen: “Ens deien sempre
«les nenes» entre els amics,
Nenes ens era simpàtic, però
en castellà sonava a nens,
amb la qual cosa, encara que
no en la nostra llengua, vam
decidir dir-nos Nenas Team i
així seguim”.
Van començar a competir
l’any 2012 en el que van participar en 8 ral·lis, en 10 ral·lis
al 2013, 10 també al 2014 entre els que hi havia els ral·lis;
Costa Azahar Clàssic, Girona
Històric, Clàssic de Mallorca,
Critèrium Llafranc, Motorland

Clàssic, Andorra Winter Clàssic, classificant-se sempre entre els cinc primers llocs.
Guanyadores de tres ral·lis
Enguany, la Tere Armadans i
l’Anna Vives no poden dur a
terme una millor campanya:
Guanyadores absolutes en
els ral·lis clàssics Berguedà,
Girona i Costa Azahar; terceres a l’europeu FIA i segones
al Campionat d’Espanya al
recent Ral·li d’Espanya Històric; i cinquenes a la Nocturna
Clàssic. És digne comentar
que a la majoria d’aquests ral·
lis als quals ha participat Nenas Team ha estat l’únic equip
100% femení, i sempre ha lluitat de tu a tu amb els equips
masculins.
En tots aquests ral·lis hi participen amb un excepcional
Porsche Carrera 3.2 amb els
colors de ClassicCover i que
Nou Onze li fa el manteniment
a més de ser col.laborador.
Tere i l’Anna ara a més de participar en varis ral·lis catalans
i estatals tenen com objectiu
participar al proper mes de gener al Ral·li Monte-Carlo Històric amb un Volkswagen GTI
MK1. Un objectiu que a ben
segur aconseguiran doncs per
la Tere Armadans i l’Anna Vives res és impossible dins el
selecte món dels ral·lis històrics.
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Moto Club Igualada obre les portes de
la Zona Off Road a Parcmotor de Castellolí
MOTOR / ENRIC RUIZ

El passat diumenge dia 31 de
Maig Moto Club Igualada va
obrir les portes del que serà
el nou Circuit de MX de Parcmotor Castelloli en una jornada lúdica reservada als Socis
i els seus acompanyants de
l’entitat.
Han passat quasi 4 mesos des
de que al passat Sopar Bandera a Quadres Marc Queraltó, President de l’Entitat, i la
Junta del MCI van anunciar
oficialment l’acord que havien
arribat amb la Fundació Catalana per l’Esport del Motor
per la gestió de la Zona Off
Road de l’Àrea. Durant aquest
temps s’han dut a terme treballs de millora tant del traçat
com de l’Entorn i en el manteniment del circuit, que permetran gaudir en els propers
mesos d’unes instal·lacions de
primer ordre en l’especialitat.
La Junta de Moto Club Igualada va triar la data del 31 de
maig per tal de donar el tret de
sortida al projecte, organitzant
una jornada d’entrenaments
gratuïta al Circuit de Motocròs
per als pilots del Club i una botifarrada popular per a la resta
d’Associats que es van donar
cita a Castellolí, fent-se així
més una jornada lúdica que no

de pilots del club que van poder rodar durant tot el matí,
en un dia assolellat i calorós
que va ajudar per tal de que la
jornada sigues totalment profitosa.
A més a més dels pilots de
MX, els del MCI varen comptar amb l’assistència de mes
d’una seixantena de socis
que també es van donar cita
a Parcmotor, i que van poder
visionar en primera persona
tant les millores com les possibilitats que ofereix la zona.
Nombrós públic atret per l’espectacle motociclista del cros
també es va acostar a les
instal·lacions, fet que preveu
també l’èxit popular de la iniciativa dels del Moto Club.
Dissabte vinent hi ha prevista
la 1a jornada d’entrenaments
oberta al públic, però no serà
fins el 28 de juny, coincidint
amb la disputa de la Lliga Catalana de MX de nens de Castellolí, que Moto Club Igualada
no farà la Inauguració Oficial
de la Zona Off Road de Parcmotor Castellolí.

Circuit Off Road a Parcmotor.

pas esportiva, aquesta última
potser més habitual a l’entitat
durant els darrers anys.
Més d’una trentena de pilots
van poder rodar pel traçat del
circuit que actualment incorpora alguna variant nova així
com nous salts i alguna millora a les recepcions. Jordi Balsells, Jordi Sala, Joel Vives,
Eduard Vendrell, Toni Mas,
Sergi Lasala o Jordi Doncel
van ser alguns dels exemples

Jordi Sala iniciant el sector 5 del circuit. Fotos: Eva Prat Grado.

El pierenc Toni Bou guanya els dos trials
de la República Txeca
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Dos són els trials puntuables
pel campionat del món a l’aire lliure que es van disputar
a la República Txeca, un el
dissabte i l’altre el diumenge
amb puntuació independent a
cadascun d’ells.
En ambdós el vencedor va ser
el pilot pierenc Toni Bou amb
Honda que continua liderant el
mundial per davant de Adam
Raga amb GasGas i Jeroni
Fajardo amb Beta.
Una vegada acabats els dos
trials txecs el pilot de l’Anoia
Toni Bou deia als mitjans de
comunicació que “el cap de
setmana ha anat molt bé. Ahir
pilotava tranquil i avui ho he
tingut una mica més complicat, anava tercer a la primera
volta, però he fet una segona
volta molt bona, amb una gran
capacitat de reacció”.
Bou afegia que “no sempre
es podrà guanyar, però estic
molt satisfet del pas per zones de només 4 punts. És la
conseqüència d’haver entrenat durant l’hivern el sistema
Non - Stop que, tot i que no

Toni Bou va entusiasmar als afeccionats txecs.

m’agrada, hem d’esforçarnos. La tercera volta ha servit
per controlar la situació. Estic

molt content del cap de setmana i de l’inici del campionat”.
Aquest cap de setmana Su-

ècia acollirà els participants
del campionat del món a l’aire
lliure.

Bon ral.li Empordà
dels equips de Moto
Club Igualada
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Puntuable pel Campionat de
Catalunya de ral·lis d’asfalt,
Open i Trofeu Junior es va
disputar la trentena edició del
Ral·li Empordà amb tres trams
cronometrats que es disputaven dues vegades cadascun
d’ells: La Ganga, Santa Pellaia i Els Àngels.
Hi participaren varis equips de
Moto Club Igualada que efectuaren un bon ral·li tots ells.
Així el manresà Miquel Marsol
copilotat per Llorenç Martín
amb Mitsubishi Evo IX es classificaren en la cinquena posició absoluta i primers de grup
L i classe L.
A l’Open Jaume Poch de MCI
copilot de Aleix Vila del BCM
amb Peugeot 206 XS es classificaren quarts de grup A i
classe 6 i a la vegada guanyaren el Trofeu Júnior. També a
l’Open Angel Bonavida i Anna
Tallada amb Citroën Saxo VTS
foren setens al grup F2000 i
sisens de classe 6 i segons
del Trofeu Junior.
A Open ER Mario Acosta i Aitor Alvarez amb Renault Clio
foren vuitens i primers del
grup N i classe 3.
El guanyadors del ral·li van ser
Josep Maria Membrado i Jordi
Vilamala amb Ford Fiesta R5.
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4a Trobada Handbolicat de Santa Margarida de Montbui
els seus gols amb tirs des dels
set metres i poques accions
més en atac. 25 a 40 al final
del partit i reconèixer de nou
la victòria de l’OAR Gràcia de
Sabadell i desitjar-los sort per
la aconseguir el Top 4 i la lliga.
Van jugar Pere Sendra, David
Diaz, Jordi Balsells, Eric Gil,
Àlex Campos, Ivan Hernández, Joel Caño i Nicolás Orozco com a jugadors de camp.
Carles Serra i Adrià Senar a
la porteria a les ordres de Pol
Cantero.

HANDBOL / AURELI SENDRA

El diumenge 31 de maig els
equips del projecte Viu l’Handbol del CH Igualada van participar a la trobada del circuit
Handbolicat celebrada al pavelló Mont-Aqua de Santa
Margarida de Montbui.
En aquesta ocasió van participar dos equips benjamins
mixtos per part del CH Igualada: Igualada Stars i Igualada
Súpers. L’equip dels Súpers
es va enfrontar als equips
Sant Esteve Sesrovires Blanc,
Igualada Stars, Escola Montbui i Òdena Boys. L’equip
dels Stars va jugar enfront de
l’Escola Montbui, Igualada Súpers, CH Montbui i Sant Esteve Sesrovires Blau.
Trobada satisfactòria on tots
els nens i les nenes van demostrar una gran motivació
i van gaudir molt en el joc.
Volem destacar l’esforç de
l’equip mixt dels Súpers compost per jugadors/es benjamins i prebenjamins. Al llarg
de la temporada han hagut
de jugar contra equips moltes
vegades benjamins de segon
any i exclusivament masculins. A més, per la seva edat
menor, no han disposat dels
mateixos recursos tècnics que
els seus rivals. Sabem que els
seus entrenadors en cada entrenament, en cada partit, els
ajudaran a millorar en el seu
handbol individual i d’equip.
Són la força futura de l’handbol igualadí juntament amb les

Diumenge vinent,
21a Milla Urbana del
barri del Sant Crist
d’Igualada
ATLETISME / IGNASI COSTA

seves famílies que no deixen
de donar-los suport des de les
grades.
Dirigits per Nora Muñoz, Jordina Marsal i Elies Galiano, van
jugar:
Igualada Stars: Núria Checa,
Alba Senar, Guerau Llansana,
Aniol Gumà, Xavier Malpartida, Oriol Cirera i Anton Aguilera.
Igualada Súpers: Júlia Oliveras, Vinyet Gumà, Núria Taixé,
Quim Amich, Nil Camps, Llorenç Taixé, Erik Angel, Roger
Oliveras i Juli Urbano.
El juvenil
sense possibilitats
Vint-i-novena jornada de la lli-

ga de Primera Catalana juvenil
masculina aquest diumenge al
matí a Les Comes i derrota esperada davant el potent OAR
Gràcia de Sabadell. Al final,
25-40.
Els sabadellencs s’asseguraven el tercer lloc a la classificació i així la possibilitat de jugar
el top 4 per guanyar la categoria si aconseguien la victòria
en aquest enfrontament, així
doncs encara que aquest cop
l’Igualada va començar anant
els primers 9 minuts per davant al marcador, tots sabíem
que costaria molt aguantar el
handbol de tu a tu que veiem
a la pista. L’OAR començava
a desenvolupar el seu hand-

bol i el marcador cada cop
augmentava la diferència en
vers els igualadins, al final de
la primera part s’acabava amb
13 a 20 per als visitants.
La segona part altre cop es
va imposar la superioritat dels
jugadors de Sabadell, els nois
igualadins intentaven aguantar la diferència amb moltes
dificultats tant en la defensa,
amb un gran treball, com a la
porteria amb parades que ens
donaven jugades d’atac que
no aconseguíem convertir en
gol. L’OAR movia la banqueta i en cap moment baixava el
nivell jugant un handbol excel·
lent, el marcador s’anava distanciant i l’Igualada marcava

i
Nom: ....................................................................................................
Cognoms : .........................................................................................
Població: ............................................................................................
Telèfon mòbil: ..................................................................................
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SORTEGEN

UN VOL
EN GLOBUS

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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la
finalitat 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).

Aquest diumenge 7 de Juny a
partir de les 10 h. del matí, es
dura a terme al Barri del Sant
Crist, i coincidint amb les festes del barri, la 21ª edició de la
Cursa Popular d’aquest barri
igualadí, novament sobre la
distància de la Milla Urbana
(1.609,32 m.). La prova tindrà
la sortida al c/Josep Galtés, i
l’arribada al c/ del Bisbe Robuster, i l’organització serà a
càrrec de l’Associació de Veïns del Barri del Sant Crist,
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada i del Club
Atlètic Igualada Petromiralles,
i amb el suport de Super Mas i
Marathon Esports.
La prova es oberta a tots els
atletes que hi vulguin prendre
part, amb les categories habituals que van de la 1M i 9F,
fins a la 8M i 16F, amb les inscripcions gratuïtes, que es podran efectuar el mateix dia de
la cursa, al lloc de sortida, des
de 2 hores abans de la mateixa, tancant-se quan s’arribi al
límit global de 200 participants
entre les 3 curses. Pel que fa
als premis, hi haurà Trofeus
pel primer/primera classificats
de cada categoria, i obsequi
d’una panera de queviures i
de material esportiu, gentilesa de Marathon Esports, pels
atletes masculí i femenina que
obtinguin les millors marques
respectivament en la prova de
la Milla Urbana.
Tindran premi especial els primers classificats del Barri del
St. Crist, i també premi als participants de major edat, masc.
i fem. A més, tots els atletes
que finalitzin la prova corresponent, rebran una samarreta
al·legòrica i una bossa.
Els guanyadors del 2014, foren Isaac Piñero (Corredors.
cat), amb 4’48”, i l’atleta Cadet
del CAI Petromiralles Èlia Ibarra en femenines amb 5’41”.
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Josep M. Planell, campió de Catalunya
júnior de triatló de muntanya
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Bernat Jaume guanya el PSA
del Triops de Banyoles
ESQUAIX / LA VEU

L’anoienc Bernat Jaume va
tornar de nou al camí del tri·
omf guanyant el PSA closed
de Banyoles, prova puntua·
ble pel rànquing mundial però
tancada a jugadors estatals o
estrangers residents.
El anoienc que últimament ha
fet resultats més aviat irregu·
lars, a Girona caient a semis
d’un PSA i a Egipte ensope·
gant a 1a ronda, va sumar
uns punts molt importants de
cara a millorar el seu rànquing
mundial.

El passat 31 de maig a la loca·
litat de Balaguer es va disputar
el primer triatló de muntanya
de la temporada 2015, pun·
tuable per a la Lliga de Clubs
i a més, sent Campionat de
Catalunya Absolut. La victò·
ria masculina se la va empor·
tar el Sub23, Xavier Jové del
CERRR en un temps total de
1:13:13, fent una bona remun·
tada sobre la bici. En fèmines,
la victòria va ser per Mercè
Tusell del CN Reus Ploms fent
una cursa molt regular en un
temps final de 1:55:25.
Per part dels tres participants
del CAI Triatló Petromiralles,
cal destacar Josep M. Planell
com a Campió de Catalunya
Júnior en el dia del seu debut
en triatló. A més, una cinque·
na posició com a veterà 2 de
Jose Roque Rios en el seu
retorn a la competició després
d’una lesió. I, finalment, Oriol
Castells realitzant una bona

remuntada en bici i corrent.
Entre els tres van aconseguir
una exceŀlent novena posició
per equips.
Les classificacions generals
dels tres integrants són:
Josep M. Planell, 32è 1:56:26
Jose Roque Rios, 55è 2:01:27
Oriol Castells, 56è 2:03:54
Nombrosa representació del
CAI tal XV triatló de Mataró
El diumenge 31 de maig es va
celebrar la XV triatló de mata·
ró amb una participació de 850
triatletes. Un dia solejat i la
mar en un estat molt tranquil·
la van fer que el dia fos excel·
lent per la pràctica del triatló.
La prova va comptar amb un
gran nivell de participants,
com per exemple els triatletes
internacionals Eva Wuti, Anna
Godoy o Nan OIiveres.
La prova consistia en un pri·
mer tram de 750 metres de
natació, seguits de 20 km de
ciclisme i per acabar 5 km

Aquest juny, entrenaments
gratuïts del CFS Can Titó
FUTBOL SALA / LA VEU

Un cop finalitzada la tempora·
da 2014/2015 el CFS Can Titó
Vilanova comencen a perfilar
la propera temporada. Es per
això que han ampliat horaris
d’entrenaments gratuïts per
aquest mes de Juny.
INFANTIL (nascuts al 2002 i
2003):
Dimarts 19:00h a 20:00h
Dimecres 17:00h a 18:30h
CADET (nascuts al 2000 i
2001):
Dimarts 19:00h a 20:00h
Dimecres 17:00h a 18:30h
JUVENIL (nascuts al 1997/99):
Dimecres
(pista
exterior)
18:30h a 20:00h
Divendres 18:30h a 20:00h
SÈNIOR (nascuts <1996):
Dimecres
(pista
exterior)

Després de superar els dos
primers partits de divendres,
l’igualadí va dominar a Xavi
Blasco a les semis i a Dani
Pascual a la gran final per 3-1.
En aquest mateix PSA, el tam·
bé jove anoienc Joel Jaume va
caure a quarts de final davant
el Gironí Ramon Lafuente.
Paral·lelament al PSA, tam·
bé és va jugar una prova del
circuit català de 3a categoria
amb la participació de Sergio
Rivero i Carles Sánchez, ca·
ient tots dos en la 2a ronda del
quadre.

Bon paper de les patinadores
de l’IHC al Trofeu del Lluçanès

Anna Bacardit, dins dels autobusos que estan provant nous seients de pell “creats” a Igualada.

TRIATLÓ / LA VEU
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corrent pel passeig marítim
de mataró. Els guanyadors
absoluts de la prova van ser
Nan Oliveras ( CE Where is
the limit) i Eva Wutti (indepen·
dent). Per part del CAI triatló
Petromiralles molta participa·
ció i bons resultats de tots els
components en aquesta prova
que va tenir una molt alta par·
ticipació, destacant l’excel.lent
3a. posició de la jove triatleta
Elia Ibarra en categoria cadet i
la 21a. posició de l’equip d’un
total de 61 equips classificats:
Femení:
20a Elia Ibarra 1h10m38s
41a. Aïda Solà 1h16m16s
Masculí:
89è David Sevilla 1h03m06s
114è Carlos Fernandez1h04m26s
128è Daniel Segura 1h05m14s
135è Josep Martinez 1h05m33s
307è Bernat Vinyals 1h11m26s
359è Ramon Llado 1h13m23s
375è Saví Ubals 1h14m00s
436è Jordi Domenech
1h15m50s
449è Isidre Roca 1h16m17s
460è Oleguer Suñé 1h16m39s
484è Ricard Sole 1h17m40s
499è Felip Castellano
1h18m32s
565è Enric Guix 1h24m16s

PATINATGE / LA VEU

Bons resultats de les noies de
la secció de Patinatge Artístic
de l’Igualada Hoquei Club, en
el II Trofeu del Lluçanès que
es va disputar el passat cap
de setmana a Olost. Destaca
la nombrosa participació de
patinadores, que en un nom·
bre de 19 noies, van obtenir
fins a 5 podis en les diferents
categories. Remarcar també
que per les més petites va re·
presentar el debut en compe·
tició, amb molt bons resultats.
Les patinadores entrenades
per Cristina Fernandez i Èlia
Folch, van obtenir els se·
güents resultats, segons cate·
gories :

En MINI: 4a Hanna Luce·
na, 6a Mariona Pons, 7a Mar·
tina Iglesies, 10a Berta Ollé .
En PROMOCIÓ II : 3a Naia
Mariño
En PROMOCIO I : 5a Ariadna
Luque, 7a Nayara Luque, 12a
Aida Luque .
En INICIACIÓ C menors : 2a
Ivet Bonet, 7a Valentina Sarro,
11a Berta Roset.
En INICIACIÓ C major : 1a Iris
Ruiz, 6a Núria Solanellas, 7a
Anira Lucena .
En INICIACIÓ B major : 4a
Aina Andreu .
En INICIACIÓ B menor : 12a
Anna Checa
En INICIACIÓ A : 1a Aina Ca·
nals, 2a Paula Pérez, 5a San·
dra Pérez, 9a Marina Folqué.

SORTEIG DE 2 ENTRADES DOBLES
per a l'espectacle de
Carta Blanca a Toni Vaquer

ESTIVAL DE JAZZ 2015
del 18 al 28 de juny

Nom
Adreça
Localitat
20:00h a 21:30h
Dijous 20:30h a 22:00h.
Interessats no dubteu en res·
pondre al mail cantitovilano·
va@gmail.com , al facebook
CFS Can Titó Vilanova o al
telèfons 687 050 665 (Jordi) o
658 235 369 (Fran).

Tel mòbil
Email

S’ha d’enviar la butlleta a

Dissabte 26 de juny a les 22:00h al Teatre Municipal
l'Ateneu, en el marc de l'Estival de Jazz 2015

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

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 ROOKIE
les activitats i serveis propis de ROOKIE TRAIL, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que ROOKIE TRAIL o LA VEU puguin
portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
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Pau Vallvé serà avui divendres al Músiques
de Butxaca de l’Ateneu
MÚSICA / LA VEU

El músic, compositor i productor Pau Vallvé protagonitzarà el “Músiques de Butxaca”
de l’Ateneu Igualadí, avui divendres 5 de juny a les onze
de la nit. Serà la tercera cita
d’aquest cicle de concerts
íntims i de petit format, on el
públic i l’artista comparteixen
escenari. Vallvé actuarà sol,
acompanyat de la guitarra i el
looper, un pedal on hi grava en
directe la seva veu i els sons
sobre els quals toca i canta.
Serà una bona ocasió per a
descobrir el seu nou treball,
“Pels dies bons”, sortit a mitjan d’octubre de l’any passat
i gravat en una casa perduda
enmig de l’Alta Anoia, on Vallvé es va tancar durant dos
mesos. El seu anterior treball
(“de bosc”, 2012), ja va ser
molt ben rebut pel públic i escollit un dels millors de l’any
per revistes com Rockdelux,
Go Mag o Enderrock.
- Coneixes el format del Músiques de Butxaca? Creus
que és adequat per al teu
estil?
I tant, està molt bé aquest tipus de concerts propers i més
amb l’estil de música que faig.
I en aquest cas més encara,

«Quan fas el que et
dóna la gana, com et
dóna la gana, i veus
que sent tu, sense filtres, intermediaris ni
estratègies, les coses
es posen totes a lloc...
és una sort»
perquè amb el looper (on vaig
gravant instruments en directe
capa a capa i tocant-hi al damunt) vist així de prop es gaudeix molt més!
- Què és el que t’agrada més
de fer concerts de petit format com aquest?
Tenir la gent aprop, fer un concert com si estiguessis al menjador de casa, res de mística
ni d’èpica, tot proper i desenfadat, com a mi m’agrada.
- No és la primera vegada
que actues a la nostra ciutat. Conserves algun record
o anècdota d’algun concert
anterior a Igualada?
Home! Hi hem fet concerts
molt macos a Igualada! Des
del d’u_mä al Teatre de l’Aurora, el d’Estanislau Verdet a
l’Ateneu, el de Maria Coma
al Niu, etc. Sempre al voltant
d’aquesta plaça enorme i ple-

na de caliu...bona gent a Igualada!
- Què podran escoltar les
persones que et vinguin a
veure? Tens previst provar
algun tema nou que encara
no s’hagi escoltat, recuperaràs alguns dels més coneguts...?
La idea és presentar el nou
disc “Pels dies bons” però
també tocar cançons dels
anteriors (‘De bosc’ i ‘2010’) i
qui sap si caurà alguna cosa
d’Estanislau Verdet, ja veurem
(riu).
- El teu darrer àlbum és tan
personal que fins i tot has

estampat les caixes dels
discs una per una. Estàs
content de com l’han rebut
el públic i la crítica?
Ostres, molt. No m’ho esperava tant. Estic encantat, la veritat. És maco quan fas el que
et dóna la gana i sobretot com
et dóna la gana i de cop veus
que sent tu, sense filtres ni intermediaris ni estratègies de
cop les coses es posen totes
a lloc. És una sort.
- Tens algun nou projecte
entre mans?
Ui, mil. Sempre estic inventant-me coses, però prefereixo no desvelar-les, m’agrada

anar gestant projectes en la
intimitat i deixar que segueixin
el seu curs, i quan és el moment es fan realitat, n’hi ha
que mai veuran la llum o pels
quals mai és el moment, però
n’hi ha molts, que si. Però ara
mateix estic centrat en aquesta gira i en aquest disc que
prou feina tinc! (riu).
El preu de l’entrada, amb
copa inclosa, és de 12 euros
o bé 10 euros per als socis.
Es poden comprar on-line, a
la secretaria de l’Ateneu o bé
a taquilla mitja hora abans de
l’inici del concert.

Cultura en Família organitza aquest diumenge un taller
per aprendre a fer un hort urbà
CULTURA / LA VEU

El programa Cultura en Família proposa aquest diumenge,
7 de juny, un taller per aprendre a fer un petit hort urbà.
Durant la sessió, que es durà
a terme al Museu de la Pell,
s’explicaran les diferents tipologies d’hort, com es prepara
la terra, com es transforma la
llavor en planta, els insectes
i les plagues, el reg, l’adob, i
tot allò que cal saber per convertir-se en un petit agricultor
urbà. L’activitat és gratuïta i
per participar-hi no cal fer reserva, però l’aforament és limitat.
L’hort urbà és un sistema de
cultiu pensat per a produir hortalisses en un pati, terrassa o
balcó. Són horts dels quals no
s’obtenen grans produccions
sinó petites quantitats de verdures variades, conreus que
amb una mica de dedicació

poden donar hortalisses fresques, fruites i herbes aromàtiques de cara a l’autoconsum.
Els petits horts en l’espai on es
viu existeixen des de que l’home es va fer sedentari, i s’han
mantingut al llarg dels temps a
les cases urbanes que han tingut la sort de tenir jardí propi.
Ara, cada cop més, també es
practica en balcons reduïts en
les anomenades taules de cultiu, o en jardineres o torretes.
El taller anirà a càrrec dels
tècnics d’Agro Igualada Cooperativa, que s’encarregaran
de donar informació sobre el
suport més adequat, la sembra, les millors varietats de
verdures, com fer els planters, com trasplantar, els tipus
d’adob o la collita, i com obtenir el màxim rendiment amb
l’associació de cultius.
Aquesta activitat, gratuïta,
està pensada per a gaudir-

la en família i per engrescar
a tothom a provar de fer un
petit hort a casa. A banda del
propòsit productiu, els horts
casolans tenen un contingut
educatiu i poden estimular
l’observació i la responsabilitat en els més menuts de la
família, i promoure hàbits nutricionals saludables.
El programa Cultura en Família ofereix una sèrie d’activitats
perquè petits i grans gaudeixin
junts de tallers de tota mena,
teatre i espectacles musicals,
visites, contacontes o cinema
en català. Un seguit de propostes, en bona part gratuïtes,
organitzades des de l’Ajuntament d’Igualada i l’Institut Municipal de Cultura (IMC). Es
pot demanar més informació
trucant al Museu de la Pell, al
93 804 67 52.

Cultura
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Recital de DePellSensible
dedicat als poetes catalans
contemporanis

POESIA / LA VEU

L’adoberia de Cal Granotes es
va omplir dissabte passat, 30
de maig, per escoltar l’essència de poetes contemporanis
catalans. David Soler-Ortínez
va ser l’encarregat de seleccionar i de presentar els dinou
poemes que es van recitar
dins del cicle DePellSensible.
El poeta igualadí va estructurar el recital en sis eixos temàtics: l’escriptura o el dubte, la
ciutat o la civilització, l’amor,
la nostra història, la natura i el
pas del temps o el final.
El so suggerent d’una màquina d’escriure va iniciar el

recital per abordar els poemes seleccionats d’autors
com Francesc Garriga, Ernest
Farrés, Gemma Gorga, Joan
Margarit i Feliu Formosa, entre d’altres.
L’actriu Íngrid Domingo va oferir un muntatge àgil i sorprenent, juntament amb l’acompanyament d’Ona Alonso,
guitarra clàssica, Àstrid Boada, piano i acordió, Bernat
Canals, glockenspiel i piano
i Carles M. Pauné, guitarra
electroacústica i elèctrica, tots
ells alumnes de l’Escola Municipal de Música d’Igualada
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Aquest diumenge, nova visita guiada i
gratuïta al Museu de la Pell d’Igualada
MUSEUS / LA VEU

Com cada primer diumenge
de mes, aquest 7 de juny, a
les 11:30h, el Museu de la Pell
d’Igualada convida a visitar les
diferents exposicions permanents, per conèixer el món de
la pell i de les adoberies.
El visitant podrà fer una visita
a Cal Boyer, antiga fàbrica cotonera del s.XIX i seu central
del Museu, on s’hi poden diferenciar tres àmbits: L’home i
l’aigua, Univers de pell i L’ofici
d’adober. L’home i l’aigua presenta una visió general de les
qualitats i ús de l’aigua. S’hi
mostra una col·lecció d’estris
i enginys hidràulics que es
reforça amb un canal d’experimentació, que ajuda a
comprendre els mètodes de
canalització i d’aprofitament
energètic i industrial de l’aigua.
Univers de pell és una de les
sales centrades en aquest
producte i es dedica a explicar
el seu ús per part de la humanitat, al llarg del temps i per diferents cultures a través d’una
selecció acurada d’objectes
confeccionats total o parcialment amb pell, que exemplifi-

quen les seves múltiples aplicacions i utilitats.
L’altre espai, L’ofici d’adober,
se centra en el treball de la pell
a Igualada des de fa generacions. Aquí, eines i màquines
són els testimonis dels inicis
manufacturers i de la millora
constant, fins a la implantació
industrial que explica la vigència dels processos productius
de les empreses adoberes actuals i la configuració de tot el
barri del Rec.
A banda de Cal Boyer, la visita inclou l’entrada a Cal Gra-

notes, antiga adoberia del Pla
del Cornet, que data del segle XVIII. Està situada a pocs
metres de la seu central del
Museu i a tocar del Rec, canal medieval que abastia les
fàbriques de la zona. Aquí, la
posada en escena de l’ofici
artesanal de l’adob de la pell
grossa bovina transporta el
visitant a la Igualada preindustrial. Es pot demanar més
informació al telèfon 93 804
67 52.

Josep M. Mestres parlarà sobre Cloenda del projecte SonaEscola 2015
“Coses que cal saber sobre la
llengua catalana”

MÚSICA / LA VEU

LLENGUA / LA VEU

Demà dissabte, de les 11 del
matí a dos quarts d’1 del migdia la Biblioteca Central d’Igualada acollirà el V Seminari sobre coses que cal saber sobre
la llengua catalana “Obres i
recursos en línia per resoldre
tots els nostres dubtes lingüístics”. Serà a càrrec de Josep
M. Mestres, cap del Servei de
Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans.

Es parlarà del corpus normatiu
i de les obres no normatives
de referència general i d’especialitat, així com dels catàlegs
bibliogràfics i de les publicacions periòdiques imprescindibles per resoldre els nostres
dubtes lingüístics. També es
faran pràctiques de recerca bibliogràfica per internet.
L’acte és organitzat per
l’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana.

Els passats 28 i 29 de maig,
onze escoles igualadines van
participar als concerts de cloenda —quatre en total— del
projecte pedagògic SonaEscola que l’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de
l’Escola Municipal de Música,
ha dut a terme en aquelles escoles.
A la presentació del concerts,
Pepita Jorba, directora de l’escola de música remarcava la
implicació, tant econòmica
com ideològica, de l’ajuntament d’igualada en el projecte,

ja que el cost del professorat
i de part de l’instrumental es
finançat amb diners públics
amb la voluntat de democratitzar l’ensenyament musical,
fent-lo arribar més enllà de
l’escola de música i el conservatori.
A cada concert hi van participar una mitjana de quatre escoles, cada una amb la seva
especialitat instrumental que
també va ser comentada per
Pepita Jorba mentre es preparava l’escenari per a la propera actuació: Ramon Castelltort
(guitarra), Àuria (Orff), Monal-

co (corda), Acadèmia Igualada (vent), Maristes (guitarra),
Escolàpies (Orff), Dolors Martí
(flauta), Emili Vallès (teclats),
Garcia Fossas (batucada),
Ateneu (Orff) i Gabriel Castellà (corda).
El públic assistent, bàsicament familiars del alumnes i
mestres dels centres educatius participants van gaudir
plenament del concert, i els
alumnes, no cal dir-ho, van
demostrar amb escreix que
havien aprofitat el curs interpretant brillantment el repertori previst.

52

Cultura

DIVENDRES
5 de juny de 2015

D E L’A N O IA

La Coral Infantil “Els Verdums”
celebra el Concert de Final de
Curs aquest dissabte

L’Escola Font del Roure de Masquefa
guardonada amb el Premi Baldiri i Reixac

MÚSICA / LA VEU

L’escola masquefina Font del
Roure ha estat guardonada
amb el Premi Baldiri i Reixac
que van ser lliurat dimecres al
Palar de Pedralbes de Barcelona.
A l’acte hi van assistir una
representació del claustre
de l’escola acompanyats per
l’alacalde de masquefa Xavier Boquete; Albert Ramírez,
l’inspector de l’escola i Núria
Esquivel, directora de l’EAP
de l’Anoia.

Aquest dissabte a les 6 de
la tarda el Teatre Municipal
l’Ateneu acollirà el concert de
final de curs de la Coral Infantil “Els Verdums” d’Igualada.
En aquesta cita musical els
cantaires mostraran la feina
feta en els darreres mesos de
curs. Els grups de més petits,
petits i mitjans, oferiran la cantata “El Follet Valent” acompanyada de música en directe i
amb un decorat creat especialment per a l’ocasió de la mà
dels pares i mares de la coral.
Al seu torn els grups de grans i
més grans, oferiran la “Cantata.com” obra de l’igualadí Carles Viarnès. La cantata també
anirà acompanyada de músics
i l’escenificaran actors i actrius
en directe.
“Els Verdums” i la companyia
2princesesbarbudes en concert
Aquesta però, no serà la darrera actuació del curs, ja que
el dissabte 11 de juliol, en el
marc de l’European Ballon
Festival la coral participarà
al projecte dels concerts dins
d’iglús de vent. Per a aquesta ocasió, la coral ha preparat

un projecte únic conjuntament
amb la companyia de teatre
igualadina 2princesesbarbudes. Dins d’un iglú de vent a
l’Auditori de l’Escola Municipal
de Música, els nens i nenes de
la coral cantaran les cançons
del darrer espectacle de la
companyia, “Enciclopèdia baixeta de la nit”, acompanyats
musicalment pels actors de la
pròpia companyia. Després
del concert, els cantaires, monitors i els pares i mares de
la coral, acomiadaran el curs
amb el tradicional dinar verdumaire.

Diumenge, trobada d’artistes a
la Caseta del Gumà de Miralles
MÚSICA / LA VEU

Diumenge, i com ja ve sent
habitual per aquesta dates, la
Caseta del Gumà de Miralles
acull la Trobada d’artistes.
Enguany es comptarà amb la
presència de l’Alex Shirokov
a la balalaika, l’Espe amb els
seus relats, el Quico Galceran, el pallasso, la Teresa Puig
i els seus contes, el Josep
Font i el seu playback, el cantautor Quico Palomar i moltes

sorpreses més per passar una
bona tarda en bona companyia. La trobada començarà a
les 6 de la tarda.

CULTURA / LA VEU

L’acte va ser presidit pel Dr.
Joan Mateo, secretari de polítiques educatives del Departament
d’Ensenyament,
l’acompanyaven a la taula
Montserrat Carulla (Presidenta de la Fundació Carulla), el
Dr. Josep A. Planell (Rector de
la Universitat Oberta de Catalunya) i el sociolingüista F. Xavier Vila el qual va fer algunes
reflexions sobre els usos lingüístics en el món escolar.
El premi va ser recollir per Te-

Dissabte, la poesia de Fernando Pessoa al
Supermas dins el V Itinerari poètic
POESIA / LA VEU
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D’AUTONOMIA

ajuda fins a 25 km/h

PEUGEOT CITY 28

1.500 €

Accions, Llegim...? llibreria i
llibreria Aqualata, després de
les lectures fetes al Park West
(poesia infantil), Ateneu Igualadí (Francesc Garriga), Artèria (Blanca Llum Vidal) i Teatre
de l’Aurora (Ovidi Montllor).
Dissabte sentirem
poemes
com aquest: “Lluny del tumult
inútil de pensar, / gaudeix
d’aquest efímer benestar / i
no de qualsevulla metafísica. /
Gaudeix, que tu i l’instant sou
un buf va.”

El recitador, bloguer i activista cultural Biel Barnils llegirà
poemes del llibre del poeta
portuguès Fernando Pessoa
(1888-1935) Robaiyat (cançons de beure), publicat per
Edicions de la ela geminada.
El recital començarà a les 12
del migdia i es farà al Supermas de la plaça de les Tortugues.
Aquest és el cinquè recital
del cicle organitzat per Òmnium Cultural Anoia, Paranoia

OFERTA F I R A
50 KM

resa Alcantara, directora de
l’escola Font del Roure, Xavi
Solé, cap d’estudis del centre
i les dues mestres que varen
presentar la maquetació del
treball realitzat al centre, Laia
Vallhonrat i la Elisabet Barco.
A l’acte es va destacar la importància de la creativitat dels
centres en els moments actuals i el treball per promoure la
llengua, la cultura i els valors
que configuren la societat catalana.

ARA 1.199 €

VINE A PROvAR-LES
A LA BOTIGA!
BICICLETES

90 KM

D’AUTONOMIA

ARA 1.999€

ajuda fins a 45 km/h

BH EMOTION NEO NITRO XT 3.300€
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Finalitza a Igualada el curs de l’Aula
d’Alfabetització en Català, adreçat a
persones migrades

Concert de l’EuroQuartet
Barcelona als Hostalets de
Pierola
LLENGUA / LA VEU

Aquesta setmana ha finalitzat
el curs a l’Aula d’Alfabetització
en Català adreçat a persones
migrades que, o bé no estan
alfabetitzades en la seva llengua o bé desconeixen l’alfabet
llatí. El curs, organitzat pel servei d’Atenció a les Migracions
de l’Ajuntament d’Igualada, es
va iniciar el mes de setembre
del 2014 i ha tingut una durada de 100 hores lectives.
Tant el Pacte Nacional per a la
Immigració, que proposa emprendre un programa d’abast

MÚSICA / LA VEU

nacional per a l’alfabetització, com l’article 9 de la Llei
d’Acollida de les Persones
Immigrades i les Retornades
a Catalunya, que regula les
competències
lingüístiques
bàsiques, aposten per oferir
una formació en competències lingüístiques bàsiques a les
persones immigrades d’origen estranger. Durant el curs
2014/2015, han passat per
l’Aula d’Alfabetització en Català 49 alumnes. Han cursat
tres hores a la setmana d’alfabetització escrita i oral i dues

hores d’alfabetització oral, de
les quals una i mitja s’ha realitzat a l’aula d’informàtica, utilitzant les noves tecnologies per
aconseguir l’objectiu.
De cara al curs vinent, l’objectiu és continuar amb aquesta
Aula d’Alfabetització en Català
i poder oferir un segon nivell,
per alumnes més avançats
però que encara no estan preparats per participar en els
cursos del Consorci de Normalització Lingüística.

CARLES MUNTANER

L’hort de les oliveres
Fa uns dies es va estrenar a
la sala Gran del TNC l’obra
de Narcís Comadira, L’hort
de les Oliveres. Quan el director artístic del TNC Xavier
Albertí va proposar posar en
escena aquesta obra a Narcís Comadira (l’autor) aquest
va acceptar però amb una
condició, que Xavier Albertí
en fos el director escènic.
Segons l’autor l’obra està
ambientada en un poble de
l’Empordà com podria ser
Torroella de Montgrí.
Després de la mort del patriarca de la família Bofill, a
la gran casa pairal de l’Hort
de les Oliveres només s’hi va
quedar la minyona, la qual
ara es disposa a preparar-ho
tot perquè els Bofill s’hi reuneixin i hi celebrin la Setmana Santa, tal com havien fet
sempre mentre hi era el pare.
Es tracta segurament de l’última celebració que podrà
acollir la finca abans que
sigui venuda contra l’última
voluntat del difunt i aquells
terrenys carregats d’arbres,
d’història i de records personals acabin reconvertits en

Diumenge els amics de la Música dels Hostalets de Pierola
han preparat una nou concert
que en aquesta ocasió anirà
a càrrec del quartet de corda
EuroQuartet Barcelona, formació amb més de deu anys
d’activitat concertística integrada per membres de l’Orquestra Simfònica del Liceu
de Barcelona.
El concert començarà a les 7
de la tarda i l’entrada tindrà
un preu de 6 euros.
El quartet està format per Piotr Jeczmik, primer violí, Andrea Ceruti, segon violí, Luca
Ceruti, viola i Matthias Weinmann, violoncel i interpretaran el següent programa:
- Moldava, de B. Smetana

- Crisantemi, de G. Puccini
- Tango, d’I. Albéniz
- Quartet núm. 8 de L.
Boccherini.
- La forza del destino, de G.
Verdi.
- Il minuetto, de G. Puccini.
- Una furtiva lacrima,de G.
Donizetti.
I a la segona part
- Gallarda de J. Pedrell
- Corrente, de J. Pedrell
- Invezione a 2 voci in La Minore, de JS. Bach
- Amarcord, de N. Nota.
- Miniatura núm, 10 i núm. 11,
d’A. Dvorak.
- Humorske russki, de W.
Weinmann
- Piratas de Caribe, de K. Badelt.

Aires sardanistes
SARDANES / LA VEU

una urbanització de segones
residències per a turistes russos delerosos de gaudir del
sol de la Costa Brava.
Uns voldran vendre, per treure’s un pes de sobre i no caure en la pobresa; d’altres s’hi
oposaran. I així, la disputa pel
futur de l’herència s’acabarà
convertint en un delirant espectacle musical, en una gran
Passió contemporània.
Resumint, una obra amb una
durada de poc més de 90 minuts, amb música en directe,

una molt bona escenografia
amb unes autèntiques oliveres, tècnicament, (so i llum)
sensacional, una direcció
molt bona, una bona dura i
difícil interpretació, però amb
un text que diuen que és una
aŀlegoria o metàfora de Catalunya, però que jo m’atreveixo a dir que és una crítica
àcida, molt dura i extremadament exagerada, és més ridiculitza Catalunya, amb frases
dures contra el país, penso
que innecessàries.

Ballada dintre les festes
del Barri del Sant Crist
Aquest proper diumenge, 7
de juny, tindrà lloc una ballada de sardanes en el marc de
les festes del Barri del Sant
Crist de la nostra ciutat; així
doncs, a les 12:00 h. i a la
plaça del Sant Crist, la cobla
Principal de Cassà, de Cassà
de la Selva, desgranarà les
sardanes programades per
dita ballada; en cas de mal
temps, tindria lloc la ballada
al col·legi Gabriel Castellà.
Es prepara el 87è Aplec de
la Sardana d’Igualada
Altra volta estem a les portes
d’un nou aplec de la sardana, d’Igualada; aquest any
celebrem concretament el
87è Aplec de la Sardana. El
lloc al Passeig Verdaguer,
entre el carrer St. Josep i
el carrer St. Vicenç, i el dia
el segon diumenge de juny,
que enguany s’escau el dia
14. Aquest any repeteixen
les mateixes cobles de l’any
passat: Ciutat de Girona,

Maricel de Sitges, i Ciutat
de Terrassa, amb la particularitat de que la cobla Maricel sols actuarà al matí, així
doncs, només tindrem tot el
dia la cobla Ciutat de Girona,
per la tarda tindrem a més la
cobla Ciutat de Terrassa. La
setmana vinent donarem tots
els detalls sobre l’aplec. En
cas de mal temps l’aplec es
traslladaria al pavelló d’esports de la Escola Pía.
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La nova Boixeta Cultural d’Igualada presenta 120
activitats per als mesos d’estiu
CULTURA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada a través de l’Institut Municipal de
Cultura (IMC) presenta una
nova edició de La Boixeta Cultural, la número 27, una agenda que recull un total de cent
setze activitats per als mesos
d’estiu, del mes de juny fins
a finals del mes d’agost. Una
programació estival on el bon
temps serà el protagonista
i convida a sortir al carrer a
gaudir de totes les activitats
que es preparen.
Al mes de juny destaca la
Festa de Sant Joan, amb l’arribada de la flama del Canigó,
l’espadat dels Moixiganguers,
l’encesa del peveter, la lectura del manifest i el repartiment
del foc, que precedirà la sortida de la Flama cap a Montserrat i el correfoc que recorrerà
els principals carrers del centre de la ciutat. Una altra de
les programacions destacades és la de l’Estival de Jazz
que, des del 18 fins el 28 de
juny, oferirà propostes de cinema, exposicions i concerts
relacionats amb aquest estil
musical.
El 27 de juny es durà a terme
la primera edició del festival de
tendències
gastronòmiques
Vadefoodies, que vol divulgar
i promoure les noves maneres
de fer en el món de la gastronomia al llarg de tot el dia.
Aquesta cita se celebrarà el
Museu de la Pell i a la nit coincidirà amb la cloenda de l’Estival de Jazz. Del 29 de juny al
5 de juliol es durà a terme la
Setmana Jove, amb activitats
obertes a tota la ciutat i organitzades pels joves que han
participat en l’assemblea Impuls i que han decidit el destí
del pressupost participatiu del
departament de Joventut.
Pel més de juny també hi ha
previstes una quinzena d’exposicions com la de fotografia
de Carles Rodríguez Retrats
de la Paraula o la de Rosa
Sáez New York, la ciutat que
no dorm mai. També es podrà
veure la mostra de pintura de
Roser Oduber, VAMP, d’Albert Vendrell i Mariona Pujol,
Premi Ciutat d’Igualada d’Art
Digital Jaume Graells 2014, o
Retrats de Paraula, amb fotografies de Carles Rodríguez
Marín de coneguts escriptors,
acompanyades d’un fragment
de la seva obra.
També es podran veure moltes exposicions dedicades als
treballs dels alumnes dels ensenyaments artístics de la ciutat, com la mostra d’estampes
del Taller de Gravat de l’EMA
Gaspar Camps, l’exposició de

retrats dels alumnes del curs
de dibuix, la dels alumnes del
curs impartit per Teresa Riba
Llibre d’artista, o la selecció
dels treballs fotogràfics realitzats per l’alumnat de fotografia. També es podrà veure
una mostra dels dissenys dels
alumnes de l’ESDAP de Tàrrega per a l’eix de vianants del
carrer Sant Magí.
En l’àmbit de la música, es
podrà sentir a Pau Vallvé,
dins del cicle de Músiques de
Butxaca, el 5 de juny, la coral
infantil Els Verdums el dia 6,
els Combos i la Big Band de
l’Escola Municipal de Música
d’Igualada el 9 de juny, o el
de les corals Merlet i Mig To
el dia 13. El dia 14 de juny,
es durà a terme el concert del
cor de noies Exaudio Pantone
18-1651, i del 15 al 19 de juny
tindrà lloc la setmana de concerts d’alumnes de l’EMMI. El
15 de juny serà el torn dels
Amants de Lulú, i el dia 16
dels alumnes del departament
de Jazz de l’Escola Municipal
de Música. Entre els actes
musicals destacats, el 26 i 27
de juny tindrà lloc la 10a edició
del Certamen de Música Jove
d’Igualada.
Pel que fa a les activitats familiars, es podrà gaudir d’una
visita al Museu de la Pell i Cal
Granotes, un taller agrícola, un
de cuina, o un taller de percussió i una tabalada dins del programa de Cultura en Família.
També destinat a tota la família, es durà a terme la primera
edició del Concurs de Balls de
Gegants, el dia 20 de juny. Pel
que fa al teatre destaquen les
representacions dins de la 9a
marató Enfila’t de la Tarima,
o Matilda, el musical a càrrec
dels alumnes d’Atrezzo. Dins
del camp de la poesia, l’Adoberia de Cal Granotes acollirà
una nova sessió del cicle De
Pell Sensible titulada Les Ferides de Miguel Hernández, el

proper 20 de juny.
Ja al mes de juliol, es podrà
gaudir de la programació musical del festival Anòlia, de l’11
al 26 de juliol, que presenta
una variada programació de
concerts en tres espais diferenciats: el concert de l’European Balloon Festival, amb
l’Orquestra Plateria, l’espai
de la Cotonera, on destaquen
grups locals d’Igualada i l’Anoia, i els concerts als jardins de
La Sala amb un impressionant

cartell format, entre altres,
per La Pegatina, Joan Dausà
i Els Catarres. La novetat de
l’Anòlia és l’òpera La Traviata
de Giuseppe Verdi, projectada
en directe a l’Estació Vella des
del Gran Teatre del Liceu.
També al juliol, del 6 al 10, es
durà a terme el camp de treball urbà per millorar un espai
de la ciutat i els alumnes d’Aula presentaran Toy Story, el
musical, els dies 3 i 4 de juliol.
Lenacay Unplugged actuarà el

dia 10, dins del cicle de músiques de Butxaca, i una nova
sessió del cicle DePellSensible es dedicarà a la figura de
Joan Llacuna, el poeta de la
ciutat.
Pel que fa al mes d’agost
s’avança la programació d’exposicions de la Festa Major, ja
que la presentació de les altres activitats es reserva fins a
finals de juliol. També destaca
una sessió dedicada a Maria
Mercè Marçal El senyal de la
pèrdua, dins del cicle DePellSensible. A nivell general s’hi
recorda tota la informació per
presentar-se als Premis Ciutat
d’Igualada de Creació Artística i Compromís Social i per
l’ajut a projectes d’arts visuals
Igual’Art 2015/2016.
La nova Boixeta Cultural es
pot trobar als principals punts
d’informació i equipaments
municipals de l’Ajuntament
d’Igualada. A més, si es vol rebre informació regular cada dijous, cal subscriure’s a la Boixeta Cultural en format digital,
escrivint un correu electrònic a
butlleti@aj-igualada.net.

El telèfon mòbil de fa mil anys a l’AUGA
CULTURA / LA VEU

Laura de Castellet, medievalista i música, es va fer construir un corns de ceràmica a
partir de trossos de corn trobats en excavacions arqueològiques i representacions
d’instruments en pintures romàniques. Aquests corns ceràmics tenen una potència de
so molt notable tal com ho va
fer sentir al teatre de l’Ateneu
en la sessió d’AUGA de dilluns
passat.
Així, el so d’un corn de vaca
natural és pot escoltar a uns
dos kilòmetres de distància
com a màxim, mentre que el
corn de ceràmica pot oir-se a
sis kilòmetres en ocasions totalment favorables.
Constatat això, Laura de Castellet va explicar com ella i el
seu equip van anar a la zona
poc sorollosa de Torà-Cardona i, a partir de torres medievals separades per no més
de quatre kilòmetres, en llocs
enlairats i en el millor itinerari
possible, podien enviar i repetir un so -un suposat avís
d’atac enemic- que des de
l’Aguda de Torà arribava al
Castell de Cardona en quatre
minuts i mig. De Torà a Cardona hi ha uns trenta quilòmetres.

Tot l’itinerari seguit pel so fou
degudament exposat sobre
mapes i foren explicades les
particularitats viscudes, cosa
que van provocar moltes preguntes dels assistents. Una
de les constatacions que més
van sorprendre és que des de

l’altíssima torre de Vallferosa
no és pot emetre so que és
capti gaire lluny.
Dilluns vinent Maria Enrich
ens parlarà de Novel.les d’Estiu en la penúltima sessió del
curs. Un curs on s’ha observat
un fort increment d’assistents.
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Enric Verdaguer: “Tinc clar que aquesta oportunitat
no se’m tornarà a presentar”
MÚSICA / ANNA CUSTODI

m’agradaria. Com a persones,
fer tots junts el que ens agrada... Amb Pribiz tenim molta
relació i hem tocat algun cop
junts. Però sí, no ho descarto. Potser en algun concert
m’agradaria, no ho descarto.

Enric Verdaguer és un jove
cantant i compositor igualadí
de 19 anys amb gran talent i
passió per la música. El primer
àlbum de l’artista serà publicat
pròximament per Sony Music,
a través d’un acord de Joint
Venture al qual han arribat
Música Global i Sony Músic.
Va començar pujant vídeos de
la seva música al canal Youtube que van agradar molt.
Aquest mes d’abril ha sortit a
la llum el primer single de l’àlbum, Freaky.

- Quins són els teus futurs
projectes?
A l’estiu volem fer concerts
per arribar a la presentació del
disc i que ja estigui consolidat
el tema dels directes. Però de
moment no tinc res previst.
Des que va sortir el single Freaky he rebut ofertes però s’ha
d’organitzar i la intenció hi és.
El 5 de juny serà el primer concert que faré amb la banda, a
la Fira de Música de Vila-seca.

- Quin va ser el teu primer
contacte amb la música?
Per voluntat pròpia va ser amb
7 anys, que vaig començar a
tocar el piano i a fer classes.
Als 13 seguia més o menys
amb el piano i vaig sumar-hi la
guitarra elèctrica.
- I després?
Als 15 vaig presentar-me a
un concurs de música que
organitzava l’Escola Akords
d’Igualada. Vam formar una
banda i havíem de fer una
cançó des de zero. A la nostra ens faltava la veu i vaig
decidir fer-ho jo, i va ser quan
vaig adonar-me que no ho feia
del tot malament. Aleshores
va ser quan vaig començar a
tocar la guitarra acústica per
poder cantar.
- Va ser llavors que vas decidir començar a penjar vídeos al YouTube?
Sí, després d’uns anys anant
a classes, em vaig adonar
que m’agradava molt i que
m’hi passava moltes hores.
Vaig començar a gravar-me i a
penjar-ho al meu canal de YouTube. Ho feia sense finalitat
de distribució, només era per
divertir-me.
- Com vas poder fer el teu
primer concert?
Per casualitat vaig trobar un
concurs del Carnet Jove. Jo
vaig enviar els meus vídeos i
al cap d’uns dies em van trucar i em van dir que m’havien
agafat i faria un concert. Això
era als 15 o 16 anys.
- Vas passar de gravar-te a
la teva habitació a un escenari real. Com ho vas viure?
Amb molts nervis. Va ser una
sensació d’adrenalina i de
subidón increïble. Però m’ho
vaig passar genial i al final va
acabar sortint prou bé.
- Com vas començar a tenir
tant èxit per Internet? Has
tingut moltíssimes visites

en alguns videos.
Els del Bac Up de Ràdio Flaixbac proposaven als oients
escriure una cançó sobre el
programa. Jo ho vaig fer i vaig
acabar guanyant... Allò va ser
la bomba de tot. Els meus
vídeos van començar a compartir-se per les xarxes i vaig
agafar-me jo com responsabilitat anar penjant vídeos cada
mes.
- Va ser aleshores quan Musica Global es va interessar
per tu?
Sí. Es van posar en contacte
amb mi, es van interessar per
mi i per si tenia temes originals. Ens vam reunir i vam
firmar un contracte per gravar
un disc.
- Totes les cançons d’aquell
projecte de cd eren teves?
Sí. En tenia algunes escrites
en català i d’altres en anglès.
- Qui et va donar la idea de
començar a escriure cançons?
Va ser el meu professor de
cant. Em va animar a provarho, i va ser arrel d’això que jo
mateix em vaig començar a
plantejar la idea del disc. Volia
deixar de banda una mica les
versions i fer música que fos
completament original meva.
- Què va passar? Per què no
el vas treure?
Vaig gravar-lo però quan el
vam ensenyar a la discogràfica va superar les seves expectatives i van voler canviar
l’enfocament del projecte. Van

pensar en contactar amb discogràfiques
multinacionals,
per poder tenir una projecció
més internacional. Aleshores
SONY es va interessar molt
en el projecte, i vam ajornarho tot per fer el disc des de
zero, escrivint noves cançons
i millorant les que ja teníem
fetes.
- Quant de temps vas estar
retocant i preparant el disc
abans de tornar a gravar?
Uns dos anys. En aquesta
segona gravació es va afegir també una productora de
Madrid, que li va donar un toc
mes internacional i modern.
- Dos anys son molts.
He après a tenir molta paciència. A banda de tot això, m’he
buscat coses per anar fent
jo mateix. He fet concerts en
bars o en el Rec.0 Stores, en
llocs que m’han anat sortint...
- En què t’ajuden les discogràfiques?
Ells tenen una visió més de
mercat, més estratègica potser... són la meva guia. Pensen amb coses que a mi se’m
escapen.
- Quan sortirà el disc definitiu? I què ens hi trobarem?
Sortirà al setembre segurament, ara estem treballant en
el disseny. En general vindria
a ser pop, però també hi ha
influències del rock, del soul...
amb molts altres estils que
sembla que a priori no hagin
de tenir res a veure. Serà un
disc molt variat, cosa que és

bona per ser un primer disc.
- En què t’inspires a l’hora
d’escriure els temes?
El tema d’escriure és com un
múscul, com més el practiquis
més facilitat tindràs de ferlo servir. Hi ha moments que
escric per escriure, històries
que no estan escrites especialment per algú, simplement
deixo anar la imaginació. Però
últimament escric més amb un
rerefons o per una causa concreta. Aniré tirant per aquí, escrivint vivències o sentiments.
Crec que les cançons surten
més autèntiques i a l’hora de
tocar les gaudeixo molt més.
- Què apareix primer: la melodia o la lletra?
Depèn molt de cadascú. Però
en el meu cas acostumo primer a fer la música i melodia
de veu que no la lletra. Tot i
que si vull dir una frase molt
específica, ho adapto.
- Tens influències musicals
d’altres cantautors?
Sí, un exemple seria Jason
Mraz. Desprèn molt bon rollo,
fa música que t’entra fàcilment... però escolto bastant
de tot. Com a referents, que
m’agradin musicalment i també per la seva manera de fer
hi ha James Vincent McMorrow, Jack Jonson… M’agrada
la idea de cantautor, més que
de grups o bandes.
- Et plantejaries fer un duet
amb un grup igualadí?
En aquest disc no hi ha cap
col·laboració però sí que

- Sempre aniràs acompanyat de la banda?
Dependrà del lloc i del context,
però aquest estiu seria ideal
anar amb la banda. Pel meu
compte, acústicament, també
faré coses.
- Què n’opines de tots els
petits cantautors que, com
tu, comencen a agafar pes
en el panorama musical?
A tots aquests cantautors els
admiro i els tinc com a referents, m’agradaria igualar-me
a ells. Tenen l’essència de
l’artista. Ara ens fixem molt en
bandes estrangeres, en grans
grups que porten molt espectacle però el que hi ha aquí,
els petits cantautors catalans,
també tenen molt de valor. El
món de la música funciona
així, surten artistes diferents i
creuen que no vendran. Però
pel fet de ser diferents, a la
gent li agrada i les discogràfiques s’interessen per ell.
- És una mica el que t’ha
passat a tu.
Jo he tingut molta sort. La
idea de dedicar-me a la música seriosament va ser un cop
després que s’hagués interessat per mi una discogràfica.
I normalment és al revés. Hi
ha molta gent que ha treballat
molt temps i molt dur per arribar on sóc jo ara.
- Com et sents davant d’això?
Sóc molt conscient de la sort
que he tingut. No desestimo
tot el tema de la discogràfica
i vaig a aprofitar-ho al màxim.
Tinc clar que una oportunitat
així no se’m tornarà a presentar a la vida. Vull aprofitar
el moment i aprendre molt,
tant d’ells com de tot això que
m’està passant.
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Marc Freixas i Albert Gàmez emocionen
al públic en la presentació oficial del disc
“Música d’amor i silenci” al Teatre de l’Aurora

La Biblioteca Central d’Igualada
ofereix el servei d’Autoedició i
lectura digital

MÚSICA / LA VEU

Després de l’èxit de la prova
pilot de l’any passat a 10 biblioteques públiques catalanes, Digital Tangible renova
el projecte de descàrrega de
llibres digitals i el fa arribar a
22 biblioteques públiques, entre les quals 18 biblioteques
i un bibliobús de la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona. La Biblioteca Central d’Igualada és
una de les escollides.
El funcionament és senzill.
Mitjançant unes targetes de
descàrrega de llibres digitals
amb codis QR, els usuaris
tenen accés a l’obra de sis
autors independents (Ramon
Gasch, Marc C.Griso, Josep
B.Pompidor,
Felipe
Ortín,
Jaume Burgell Alsina i Lluís
Bosch), editats per Seebook.
Les biblioteques escollides
disposen d’expositors amb les
portades dels llibres, un breu
resum i el codi QR per accedir

El passat dissabte 30 de maig
a les 18 h de la tarda, Marc
Freixas (poeta) i Albert Gàmez
(cantautor), van fer la presentació oficial del disc al Teatre
de l’Aurora d’Igualada. Un
concert molt especial ple de
coŀlaboracions que es va dividir en dues parts. La primera
part, molt íntima, amb el poeta
i el cantautor recitant i cantant
els poemes acompanyats de
les notes del piano, on també la ballarina i alumna Marta Rubio (de l’Estudi de Ballet
de Montserrat Andrés) ens va
fer gaudir amb una excel·lent
coreografia inspirada amb el
poema musicat “Infinitament
junts”. Després va arribar la
segona part del concert, més
rítmica, amb la coŀlaboració
de diferents músics igualadins
a dalt de l’escenari, com Toni
Balsells (guitarra), Tolo Gabarró (bateria), Marcel Jorba
(guitarra) i Josep Xifré (baix).

Cal destacar la màgia i la gran
energia desplegada pels músics en aquesta segona part,
on van ser capaços de transmetre en directe tot allò que
s’amaga dins del disc Música
d’amor i silenci. També va col·
laborar la Clàudia Peribañez,
alumna de l’Institut Pere Vives
Vich, recitant un poema que
va escriure en el Certamen li-

CARMEL·LA PLANELL

terari de Sant Jordi del mateix
institut, inspirant-se amb els
versos “… saps que els dies
es tornen blaus del tot…” del
poeta Marc Freixas.
Al finalitzar el concert es va
sortejar el disc entre totes les
entrades venudes, i aquest va
recaure a les mans de Cèlia
Mussons.

LLIBRES / LA VEU

als continguts digitals.
Els llibres digitals es poden
baixar de manera gratuïta tant
en format EPUB com en PDF i
també inclouen continguts extres vinculats amb la creació
del llibre (fotos, documents,
capítols descartats...).
La iniciativa és possible gràcies a l’acord entre l’start-up
barcelonina Digital Tangible,
la Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya i Biblioteques de Barcelona. Amb
aquest acord es volen donar
a conèixer autors de qualitat
que han optat per autoeditarse els textos i també promoure
el consum de llibres en format
digital entre els usuaris de les
biblioteques.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

Un passeig per les ciutats de l’antiga Europa de l’Est, 9

Liubliana o Ljubljana, una singular
i captivadora capital
Emmarcada dins una àrea d’escassos quilòmetres quadrats, Liubliana (Ljubljana, en eslovè) és la capital i la
ciutat més gran de la república eslovena; on, a l’entorn
d’una cruïlla d’antigues vies comercials, en mig dels límits
naturals d’uns Alps que es perden en l’Adriàtic i semblen
concatenar-se amb els Balcans, la verdíssima planura de
Panonia li serveix de porta d’entrada. Liubliana és, doncs,
una ciutat singular, ja sigui per aquesta proximitat a les
prominències alpines ja sigui per la presencia del riu Ljubljanica en el seu itinerari cap al mar; una conjuntura que
li ha concedit d’ençà el segle XV un atresorat patrimoni
històric i monumental.
Un assossegat passeig per la ciutat et permet descobrir
que Liubliana ha procurat conservar algunes relíquies del
seu passat romà, així com un bell casc antic situat entre
el riu i les faldilles de la muntanya. I és la llera esquerra
del riu la que et presenta un autèntic punt de trobada
a la Plaça Prešeren: és l’estàtua del poeta eslovè France Prešeren, un reclam d’excepció que s’han fet seu no
solament els joves estudiants sinó també els forans. En
aquesta ubicació, mig circumdant els perfils de la popular Plaça Major, va configurar-se al llarg del segle XIX un
entrellat d’espaiosos carrers -popularment coneguts com
els de la rive gauche del Ljubljanica- que et conviden a
visitar a més de l’antiga Abadia dels Franciscans, una joia
dels segles XVII i XVIII, en tant que notables construccions
hereves de l’estètica austrohongaresa.
En una altra orientació, riu amunt, l’històric Pont triple (o
dels tres ponts), el Tromostovje -amb la seva romàntica
silueta i el seu esplèndid mirall sobre les aigües- obre pas
als vianants cap un nucli primitiu d’una estimable riquesa
arquitectònica, contingut a partir de dues fileres d’edificis
que contornegen aquell grandiós espai dominat per la
Plaça Vodnikov. Més enllà, un conjunt de construccions
modernistes de l’arquitecte Jože Plečnik comparteixen
els seu encants amb tantes altres construccions del Re-

naixement i del Barroc, tot dibuixant el cor de la ciutat; un
exponent del qual és l’edifici renaixentista de l’Ajuntament,
a tocar amb la famosa font Robba, que s’imposa com a una
al·legoria dels tres rius eslovens, el Sava, el Krka i el Ljubljanica. De retruc, la Catedral d’Sveti Nikola del segle XVIII,
el Palau Episcopal i el Seminari apunten a ser al costat de

bastants edificis civils els destins espirituals que segueixen
fent gala d’uns excel·lents mestratges arquitectònics, pictòric i escultòric.
Per últim, fonts llegendàries indiquen que el fundador de
Ljubljana va ser el Príncep grec Jason qui, a banda i banda
d’una formació lacustre, hi va trobar el punt estratègic per a
defensar un primitiu poblament de les monstruositats d’un

drac, al qual més tard va matar. En conseqüència, d’aquí
s’esdevé que el Drac de Ljubljana –a l’actualitat sigui el
protagonista de l’escut de la ciutat i, pròpiament, el seu
símbol. Unes quantes centúries posteriors, finalitzada la
Primera Guerra Mundial, Liubliana va convertir-se en la
capital de l’Estat eslovè, una situació transitòria que va

veure’s refusada durant el llarg període de l’antiga república iugoslava, fins el 25 de juny de 1991, moment de la
seva definitiva independència. Emperò, als nostres dies,
aquesta renovada capital no ha tardat a erigir-se com al
principal centre polític, econòmic i cultural eslovè amb
no gaire més d’un quart de milió d’habitants; una de les
raons per les que Eslovènia és el país més desenvolupat
dels nous membres de la Unió Europea.

Cultura
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 5
MÚSIQUES DE BUTXACA. PAU
VALLVÉ
- Igualada
Concert de Pau Vallvé qui presenta el seu nou disc “Pels dies
bons”. Amb la guitarra i el looper crea versions i fa que cada
concert sigui diferent.
Divendres a les 11 de la nit al
Teatre Municipal l’Ateneu.

reteix en un poble 100% literari
Dissabte i diumenge, durant tot
el dia a Bellprat.
PICNIC FOLK
- Piera
Jornada de folk amb tallers, ball
i música. Cal portar el sopar. Hi
haurà servei de barra i gelats.
Dissabte a les 5 de la tarda a
la plaça de Sant Jaume Sesoliveres.

BALLET DE CINEMA
- Capellades
Projecció de la pel.lícula documental “Mozart tango” interpretat pel Béjart Ballet Lausanne,
un enregistrament del 1991.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre
a la Sala Paper de Música.

VIU LA TAPA
- Vilanova del Camí
Torna la festa de la Tapa! Les
entitats vilanovines ens oferiran
una selecció de tapes elaborades amb productes de qualitat.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre
al Parc Fluvial.

DISSABTE 6

DIUMENGE 7

ELS RECURSOS LINGÜÍSTICS
EN LÍNIA
- Igualada
Josep M. Mestres parlarà de
les obres i recursos en línia per
resoldre tots els dubtes lingüístics.
Dissabte a les 11 del matí a la
Biblioteca Central d’Igualada.

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada
Taller agrícola “L’hort al balcó”.
en aquest taller explicarem
com es prepara la terra, com es
transforma la llavor en planta...
Diumenge a les 12 del migdia
al Museu de la Pell d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada
Concert de la coral infantil Els
Verdums que presentaran dues
cantates; “El follet valent”i Cantata.com”.
Dissabte a les 6 de la tarda al
Teatre Municipal l’Ateneu.
BELLPRAT. VILA DEL LLIBRE
- Bellprat
Durant el cap de setmana el
municipi de Bellprat es conve-

CONEIX EL MUSEU DE LA
PELL
- Igualada
Cada primer diumenge de mes
el Museu ofereix una visita
guiada gratuïta a tots els seus
espais i a l’antiga adoberia Cal
Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Museu de la Pell d’Igualada.

Presentació del disc “Invierno”
de Primo Zon y Los Culpables
de Todo.
Diumenge a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Aurora.
SARDANES
- Igualada
Ballada de sardanes en el marc
de les festes del barri del Sant
Crist amb la cobla Principal de
Cassà.
Diumenge a les 12 del migdia a
la plaça del Sant Crist.
COUNTRY
- Vilanova del Camí
Trobada mensual d’Anoia Country per a tots els amants
d’aquest tipus de dansa.
Diumenge a les 6 de la tarda a
Can Papasseit.
MÚSICA
- Els Hostalets de Pierola
Concert a càrrec del quartet
de corda EuroQuartet Barcelona, formació amb més de deu
anys d’activitat concertística,
integrada per membres de l’Orquestra Simfònica del Liceu de
Barcelona.
Diumenge a les 7 de la tarda a
l’auditori Cal Figueres.
SARDANES
- Calaf
Sardanes familiars, curset de
sardanes per a xics i grans i tot
seguit ballada, amb sardanes
enllaunades, acompanyades
d’un vermut artesà.
Diumenge a les 12 del migdia al
cafè del Casal de Calaf.

MÚSICA
- Igualada

DILLUNS 8

ESTAMPES

Treballs dels alumnes de l’escola de l’Ateneu que han treballat amb Jordi Sanahuja.
De l’1 al 15 de juny al vestíbul
de l’Ateneu.

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Maria Enrich - les llargues novel.les d’estiu”. En la xerrada
parlarem d’aquelles novel.les
que demanen temps per gaudir-les.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 9
MÚSICA
- Igualada
Concert dels Combos i la Big
Band de l’EMMI. Els alumnes
mostren tocant en directe el
treball dut a terme.
Dimarts a les 8 del vespre a la
Biblioteca Central d’Igualada.
XERRADA
- Piera
“Les millors Apps i webs per viatjar amb el mòbil”. La Cèlia López, de Quaderns de Bitàcola,
ens posa al dia amb les millors
Apps viatgeres.
Dimecres a les 7 de la tarda a la
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 10
BARRUFACINEMA
- Igualada
Projecció de “El musical del
Club Super3: benvinguts al
castell embruixat”. Vine, canta i
ball amb el Club Super3.
Dimecres a les 6 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.

emocional”. en aquesta ocasió parlarem sobre l’Alegria els
seus impactes fisiològics, conductuals i “mentals”. La xerrada
anirà a càrrec de Dario Nogués, Terapeuta Gestalt, Psicodramatiste i hipnoterapeuta
Dimecres a les 9 del vespre a
Therana (Ctra. de Valls, 12).

DIJOUS 11
CLUB DE LECTURA
- Igualada
Tertúlia a l’entorn de la lectura
d’un llibre. En aquesta ocasió
“La casa de los espíritus” d’Isabel Allende.
Dijous a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació dels “Mapes cartogràfics de l’Alta Anoia”. La presentació anirà a càrrec de Jordi
Mateu i Juan Carlos Borrego,
de l’Editorial Piolet i autor dels
mapes.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a
Inquiet (c. de la Torre, 36).
PANTALLA OBERTA
- Igualada
Nova sessió del Pantalla OBerta amb la projecció del documental “Menopausa rebel”
d’Adèle Tulli. Activitat inclosa
dins el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la
sala de socis de l’Ateneu.

XERRADA
- Sta. Margarida de Montbui
Cicle de conferències “Ésser

EXPOSICIONS
VIATJATECA

Recull bibliogràfic de guies de
viatge per preparar les vostres
vacances estivals.
De l’1 al 30 de juny a la Biblioteca de Piera.

DE VACANCES

La Biblioteca ha preparat una
selecció de llibres, música i
pel·lícules per entretenir els
més petits durant les vacances.
De l’1 al 30 de juny a la Biblioteca de Piera.

D’IL·LUSTRADORS:
MONTSERRAT TOBELLA
La il·lustradora és una mestra
del color i de les formes suaus. Els seus personatges, tocats amb la vareta màgica de
la poesia, no exclouen la precisió i el rigor, a més d’inspirar
una gran tendresa.
De l’1 al 30 de juny a la Biblioteca de Piera.

Una selecció dels treballs que
han dut a terme l’alumnat del
“Taller de gravat” de l’Escola
Municipal d’Art Gaspar Camps.
Del 4 al 20 de juny a l’Escola
d’Art Gaspar Camps.

DERELICTES

Exposició d’Eugeni Vila Declòs.
De l’1 al 30 de juny al Museu
Molí Paperer de Capellades.

FIGURES I FORMES

Marina Pedrós López.
Il·lustracions de figures femenines i inclou, també, pintures
amb formes més abstractes
Del 19 d’abril fins al juny a la
sala d’exposicions del restaurant Camí del Castell.

ESCULTURA

Exposició de Marta Pruna.
Del 7 de maig al 14 de juny a
Artèria, espai d’art i tallers.

SOM ARTISTES

HI HAVIA UNA VEGADA...

Maria Costa, Susanna Enrich i
Maud Jordan. Tres amigues
igualadines s’han retrobat per
compartir una aventura per als
nens i entre llibres.
Del 5 de maig al 12 de juny al
Punt de lectors de la Biblioteca
Central.

25 ANYS LES VOLTES DE
CASA BAS

25 anys d’història de la sala
d’exposicions capelladina.
Del 16 al 31 de maig a les Voltes
de Casa Bas de Capellades.

POETES FERITS

Jordi Pagès.
Collage i poesia.
Del 14 al 7 de juny a Artèria, espai d’arts i tallers.

JESÚS RIBERA TERMES.
COMMEMORATIVA
Exposició commemorativa del
50è aniversari de la mort de
Jesús Ribera Termes.
Del 9 de maig al 27 de setembre a la sala d’exposicions Museu de la Muntanya de Montserrat del Bruc

Del 2 al 26 de juny al vestíbul
de la Biblioteca Central d’Igualada.

MIRADES

Una selecció dels treballs que
ha dut a terme l’alumnat del
curs de “Dibuix i pintura de
retrats” de l’Escola Municipal
d’Art Gaspar Camps.
De l’1 de juny al 4 de juliol a la
botiga Abacus.

RETRATS DE LA PARAUL’OU COM BALLA
LA
Fotografies de Carles Rodríguez Marin. Recull de 27 fotografies d’escriptors acompanyades d’un fragment d’una
obra de cada autor.
Del 2 al 27 de juny a la sala
d’exposicions de la Biblioteca
Central d’Igualada.

REDISSENYANT EL CARRER DE SANT MAGÍ

Propostes de l’alumnat d’estudis superios de disseny d’interiors a l’ESDAP a la seu Ondara
sobre un nou disseny del carrer.

Exposició dels dibuixos participants al XXIX Concurs de dibuix de l’ou com balla fets per
nens i nenes de 3 a 10 anys.
Del 4 al 7 de juny a la plaça de
Pius XII.

LLIBRE D’ARTISTA

Recull de treballs del curs
impartit per Teresa Riba que
s’han endinsat en un món més
intern per expressar-se plàsticament.
Del 5 al 21 de juny a la Sala
Municipal d’Exposicions.
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Cinema
Cinema humanista
RAMON ROBERT.-

Sorda i cega de naixement,
Marie Heurtin, de 14 anys
d’edat, és incapaç de comunicar-se. El pare de Marie,
un humil artesà, no pot pagar
l’ingrés de la seva filla en un
asil. Desesperat, va a l’Institut
Larnay prop de Poitiers, on les
monges tenen cura de dones
sordes. Malgrat l’escepticisme
de la Mare Superiora, la germana Marguerite, una monja
jove, acull aquesta “petita salvatge” sota la seva protecció i
fa tot el possible per educar-la
i treure-la de la foscor.
Explica Jean-Pierre Améris,
realitzador de La história de
Marie Heurtin: “Aquest projecte va començar a fascinar-me
per la història de Helen Keller. En la meva recerca, vaig
topar-me amb la molt menys

Es projecta a Tous • La història de Marie Heurtin

coneguda història de Marie
Heurtin, i vaig decidir visitar
l’Institut Larnay immediatament, a Poitiers, on va viure
al segle XIX. Em resulta difícil
descriure com em vaig sentir quan em vaig trobar amb
aquests nens que només podien comunicar-se per contacte, i que es mostraven ansiosos per sentir les meves mans
i rostre així que vaig arribar.
Em vaig sentir totalment incapaç de comunicar-me amb
ells.
La pel·lícula que he tingut en
ment és de les lluminoses. Volia rodar les mans de de Marie
mentre toquen animals, arbres
i rostres, moments emotius
que esdevenen la invenció
d’un llenguatge i la història
d’un alliberament, un renaixement”.

A la mida de Kevin Costner
RAMON ROBERT

Des que a mitjan dels anys
vuitanta es va convertir en una
de les noves estrelles del renovat Hollywood, Kevin Costner
segueix sent cap de cartell en
peŀlícules de tota mena, unes
més estimulants que altres.
Ara retrobem a l’actor (i músic)
americà a Lo mejor para ella,
un melodrama sentimental de
certa qualitat dramàtica.
Amb guió i direcció de Mike
Binder, Lo mejor para ella
concentra la seva trama en el
personatge d’Elliot Anderson
(Kevin Costner), un home vidu
colpejat per la recent defunció
de la seva dona. A més, el senyor Anderson, per enrenous

Es projecta a Montbui • Lo mejor para ella

de la vida, ha de criar en solitud
a la seva estimada néta Eloise.
Les coses es compliquen encara més quan Rowena (Octavia
Spencer), l’àvia paterna, reclama judicialment la custòdia de
la nena. Tots plegats es veuran
envoltats en un plet que enfrontarà a dues famílies. Tant
el senyor Anderson com la iaia
Rowena s’estimen a la nena.
A tall de comèdia dramàtica, la
peŀlícula reflexiona sobre les
barreres racials que divideixen i
els llaços familiars que uneixen.
Negativament pesen alguns tòpics, mentre que positivament
incideixen les exceŀlents interpretacions dels citats Costner i
Spencer.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil:
E.mail

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

EL NUEVO EXOTICO HOTEL MARIGOLD

Regne Unit. Comèdia. De John Madden. Amb Judi Dench, Maggie Smith,
Bill Nighy i Richard Gere. Retrobem el grup d’avis anglesos que un bon dia
varen decidir gaudir de la seva jubilació a un exòtic hotel de Bangalore, a
la Índia. Un d´ells es Sonny, que ha decidit casar-se amb l´amor de la seva
vida, Sunaina. Però sorgiran nous problemes.

VENGADORES. LA ERA DE ULTRON

USA. Acció. De Joss Whedon. Amb Scarlett Johansson, Chris Hemsworth,
Idris Elba, Hayley Atwell, Chris Evans. Quan Tony Stark intenta reactivar un
programa dorment de manteniment de la pau, les coses es posen lletges
i els Herois Més Poderosos de la Terra, que inclouen a Iron Man, Capità
Amèrica, Thor, L’Increïble Hulk, la Viuda Negra i Ull de Falcó , ha de posar a
prova ja que està en joc el destí del planeta.

LA HISTORIA DE MARIE HEURTIN

França. Drama. De Jean-Pierre Améris. Amb Isabelle Carré, Ariana Rivoire
i Brigitte Catillon. Pel·lícula inspirada en fets reals que van succeir a finals
del segle XIX. La protagonista, la jove Marie, incapaç de comunicar-se per
ser sorda, muda i cega, va ser reclosa pels seus pares en un asil a càrrec
de religioses.

LO MEJOR PARA ELLA

Estats Units. Drama. De Mike Binder. Amb Kevin Costner i Octavia Spencer.
La recent defunció de la seva dona a colpejar a Elliot Anderson. A més, el
senyor Anderson, per enrenous de la vida, ha de criar en solitud a la seva
estimada neta Eloise. Les coses és complicaran encara més quan Rowena,
l´avia paterna, reclama judicialment la custòdia de la nena. Tots plegats es
veuran envoltats en un plet que enfrontarà a dues famílies. Tan el senyor
Anderson com la iaia Rowena s´estimen a la nena.

MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA

Estats Units. Acció. De George Miller. Amb: Tom Hardy, Nicholas Hoult,
Charlize Theron, Rosie Huntington-Whiteley, Zoe Kravitz. Perseguit per la
seva turbulent passat, Mad Max creu que la millor manera de sobreviure
és anar sol pel món. No obstant això, es veu arrossegat a formar part
d’un grup que fuig a través del desert en un War Rig conduït per una
Emperadriu d’elit: Furiosa. S’escapen d’una Ciutadella tiranitzada per
Immortan Joe, a qui han arrabassat alguna cosa irreemplaçable.

LA LEYENDA DE SARILA

Canadà. Animació. De Nancy Florence Savard. Una tribu d’esquimals de la
tundra àrtica és veu amenaçada per la desaparicions de la caça. Per tal de
sobreviure, Markussi i els seus amics intentaran arribar a Sarila. Però abans
hauran d’aprendre a utilitzar uns poders ancestrals.

LA FAMILIA BELIERS

França. Comèdia dramàtica. D´Eric Lartigau. Amb Louane Emera, Karin
Viard i François Damiens.
Tots els membres de la família Bélier son sordmuts fill, excepte Paula,
de 16 anys. Ella fa d’intèrpret dels seus pares. Plegats viuen a la granja
de la família. Un dia, per encoratjar el seu professor de música, que ha
descobert el seu talent pel cant, Paula prepararà una audició del Cor de
Radio France. Però , això l´ obligarà a distanciar-se de la família.

TOMORROWLAND

USA. Ciència-ficció. De Brad Brid. Amb Britt Robertson, George Clooney,
Judy Greer, Hugh Laurie. Units pel mateix destí, un adolescent intel·ligent
i optimista ple de curiositat científica i un antic nen prodigi inventor
fastiguejat per les desil·lusions s’embarquen en una perillosa missió per
desenterrar els secrets d’un enigmàtic lloc localitzat en algun lloc del
temps i l’espai conegut en la memòria col·lectiva com Tomorrowland.

INSIDIOUS 3

USA. Terror. De Leigh Whannell. Amb Dermot Mulroney, Lin Shaye,
Stefanie Scott, Hayley Kiyoko,. El nou capítol de la saga té lloc abans dels
esdeveniments ocorreguts a la família Lambert. La mèdium Elise Rainier
(Lin Shaye) accepta a contracor utilitzar la seva habilitat per contactar
amb els morts per tal d’ajudar a una adolescent (Stefanie Scott) que s’ha
convertit en l’objectiu d’un perillós ens sobrenatural.
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IGUALADA

SANT MARTÍ DE TOUS

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha sessió
de Cineclub. Properament:
20.000 DIAS EN LA TIERRA

CASAL
EL NUEVO EXOTICO HOTEL
MARIGOLD (7 anys)
Diumenge: 18:00
LA HISTÒRIA DE MARIE
HEURTIN (7 anys)
Diumenge: 19:55

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 71 SETMANES TANCAT

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
SALA AUDITORI
LA FAMILIA BÉLIER (apta)
Dv: 20:20/22:30
Ds.: 16:00/18:10/20:20/22:30
Dg.: 12:00/16:00/18:10/20:20

SALA PETITA
LA LLEGENDA DE SARILA (en
català) (apta)
Ds: 16:30/18:15
Dg.: 12:15/16:15
LO MEJOR PARA ELLA (7 anys)
Dv. i Ds: 20:00/22:20
Dg.: 17:50/20:10

YELMO CINES ABRERA 3D
1/INSIDIOUS 3 (16 anys)
Dv: 18:10/20:15/22:10
Ds.: 16:00/18:10/20:15/22:10
Dg.: 12:00/16:00/18:10/20:15/22:10
Dll a Dj: 17:30/19:40/21:45
2/DANDO LA NOTA (7 anys)
Dv.: 17:50/20:20/22:40
Ds.: 15:30/17:50/20:20/22:40
Dg.: 11:50/15:30/17:50/20:20/22:40
Dll a Dj.: 18:30/21:10
3/ASTERIX: LA RESIDENCIA DE
LOS DIOSES (apta)
Ds.: 15.40
Dg.: 12:00/15.40
3/EL VIAJE MAS LARGO (7 anys)
Dv a Dj: 17:30
3/POLTERGEIST (12 anys)
Dv a Dg: 20:30/22:30
Dll a Dj: 20:00/21:55
4/ VENGADORES. LA ERA DE
ULTRON 3D (12 anys)
Dg: 11:40
4/ TOMORROWLAND (7 anys)
Dv.: 19:30/22:10
Ds. i Dg: 16:50/19:30/22:10
Dll a Dj.: 17:30/20:15
5/TOMORROWLAND (7 anys)
Dv: 18:30/21:10
Ds.: 15:50/18:30/21:10

Dg: 11:40/15.50/18:30/21:10
Dll a Dj: 18:30/21:15
6/CENICIENTA (apta)
Dg: 11:50
6/SUPERPOLI EN LAS VEGAS
(apta)
Ds. i Dg: 15:30
6/MAD
MAX:FURIA
ENLA
CARRETERA (16 anys)
Dv. a Dg: 17:30/20:00/22:30
Dll a Dj.: 19:00/21:30
7/LA OVEKA SHAUN (apta)
Dv.: 17:40
Ds.: 15:40/17:40
Dg.: 11:30/15:40/17:40
7/CAZA AL ASESINO (12 anys)
Dv a Dg.: 19:40/22:00
Dll a Dj.: 18:45/21:15
8/ HOME (apta)
Ds.: 16:00
Dg.: 11:30/16:00
8/ VENGADORES. LA ERA DE
ULTRON (7 anys)
Dv a Dg.: 18:00/21:00
Dll a Dc.: 21:00
8/ LA FAMILIA BÉLIER (7 anys)
Dll a Dc.: 18:00
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Ràdio i televisió
Igualada Capital, de dilluns a divendres
de 8 a 10h informació, opinió i entreteniment

Per als amants de la música country Postals
divendres de 21h a 22h

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten

What's going on! (dijous 22h-23h), Igdance (divendres 22h-24h),
Dj Craze in sessions (dissabtes 23h-24h) Els millors Dj's punxen a Ràdio Igualada

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 19 a 19.30h,
7 cançons en català

Generacions Musicals, dissabtes i diumenges d'11h a 12h,

Actualitza't, de dilluns a divendres de 18h a 19h,
la millor música de les llistes europees a la Ràdio que s'escola a la ciutat

Cuina Oberta, els dissabtes i diumenges de 12h a 13h, l'espai de
gastronomia i restauració de l'Anoia

Vint-i-quatre, dilluns de 21h a 22h,

Hemisferi dret, diumenges de 19 a 20h, a Ràdio Igualada parlem

de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres i dissabtes a les 13h.

una hora per parlar del món casteller

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h,
un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

de Nashville,

els clàssics dels 60, 70 i 80 sonen a Ràdio Igualada

d'emocions i experiències vitals

I el cap de setmana, segueix els
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

partits de l'IHC

Belles Lletres, divendres de 20.15h a 21h,
és moment d'obrir els llibres a Ràdio Igualada

Para l’orella, de dilluns a divendres de 19.30 a 20h.
El programa que dona veu a les escoles d’Igualada (Del 2 de març al 15 de maig)
Segueix-nos al 103.2 de la FM, radioigualada.cat
i també a twitter i facebook.

Descarrega’t l’APP de la comarca GRATIS

Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR.

Notícies, agenda cultural, punts d’interès a visitar , comerços...

Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!

Guia de la salut
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APARELL DIGESTIU

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva
C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95
IGUALADA

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

· Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia · Criocirurgia
Visita: Dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes.

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA
Tels. 93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
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PODOLOGIA

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco)
Igualada
Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

.Quiropòdies

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
Tel. 93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

(ungles, durícies, ulls de poll...)

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades
.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments
C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63
IGUALADA

. Nutricionista
. Naturòpata
. Homeòpata
. M Flors de Bach
. Auriculoteràpia
. Doula

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat
Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com

Núria Torres Riba
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

AUDICIÓ

ORTOPÈDIA
ORTOPÈDIA
CASES
Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA
ALMENAR

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

Plantilles a mida, ajudes domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

C. Bèlgica, 2, local 6
Tel. 93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.cat

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27
vives.singla@cofb.net

-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
Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS

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

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

CIRUGIA LÀSER

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga
- 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.
C. Indústria, 1
- Nens i adults
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicoterapeuta

Psicòloga

C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera

C/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample).
08008 - Barcelona

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

ALBERT CUBÍ I MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc...

POLICLÍNICA IGUALADA
UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL
CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA
Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia
Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia
Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com
@EduardDabraMag
Hores concertades

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48
www.laservarices.com
www.angiovascular.com

VOLS ANUNCIAR-TE?
Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829
publianoiadisseny@gmail.com

CE NTR ES M È DICS

Assistencial Anoia S.A.
Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25
- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals

P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88
- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació

de Glòria Fité

Psicòloga Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

Fa uns quants dies vaig sentir
per la ràdio un anunci que em
va deixar glaçada. Es tractava
d’una conversa telefònica
entre una filla i la seva mare;
La noia, des de la feina, li pregunta a la mare que li cuida
els nens, com va tot. La mare
li respon, amb veu cansada i
resignada, que té el petit aferrat a la seva cama i el gran fent
xivarri. La filla es mostra un
pèl amoïnada per la càrrega
que això suposa, però la mare
la tranquil·litza dient-li que
des que li donen aquest complement nutricional, aguanta
els seus néts i tot el que calgui.

Nutricionista al teu servei

. Pediatria,
. Llevadora,
. Logopeda,
. Psicòloga,
. Fisioterapeuta
. Dietista

Consells
AVIS ESCLAUS

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ODONTOLOGIA
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És fantàstic que existeixin productes al mercat per ajudar a
les persones grans a tenir tots
els nutrients que necessiten.
També és fantàstic que els
avis donin un cop de mà als
seus fills en la cura dels nens.
Però és indignant que la millor
solució a un avi/a sobrecarregat sigui un complement
nutricional. Es posa en relleu
un problema social que cada
vegada està adquirint més
força, però que malauradament encara està massa silenciat: Els maltractaments a les
persones grans, una forma
dels quals és “la síndrome de
l’avi/a esclau/va”.
Dedicar una part del temps
personal a cuidar els nens de
casa no té perquè suposar una
sobrecàrrega; ben al contrari,
pot ser una font d’enriquiment mutu. L’Avi/a esclau/va
és aquell que ha anat assumint responsabilitats familiars
a poc a poc, sense adonar-se’n
del pes que va agafant. Arriba
un moment en què, sense
proposar-s’ho, està dedicant
la totalitat del seu temps a les
responsabilitats familiars i no
li queda espai per a si mateix.

Per tant, si us plau: Si noteu
que el vostre pare o mare
va cansat, i estressat, no
li doneu un complement
nutricional: Doneu-li unes
bones vacances.

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT

Cirurgia General

Cirurgia laparoscòpica
de l’obesitat

Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

cies
Urgèn 47
78
610 42

Dr. Fernández Sallent

Ctra. Manresa 59 planta baixa
08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938043748
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Diumenge, celebració del Corpus Christi
per a Igualada i poblacions de l’entorn
ESGLÉSIA / LA VEU

Diumenge vinent, dia 7, se
celebra la Solemnitat del
Cos i la Sang de Crist, popularment Corpus Christi.
Totes les misses seran ben
solemnes, com s’escau i les
col·lectes aniran per Càritas
en el dia en que se’ns recorda que la Comunió amb el
Crist porta a expandir-la en
l’atenció amb els germans,
sobretot els més necessitats.
Enguany aquesta Diada de
Càritas ens pregunta: “Què
fas amb el teu germà?” i ens
empeny dient: “Estima i viu la
justícia!”
La celebració de i per a tota
la ciutat i poblacions veïnes
de conjunt, tindrà lloc a l’església parroquial de la Sagrada Família d’Igualada. A
les 6 de la tarda tothom és
convidat a la solemne missa

concelebrada a la que li seguirà la processó.
La
Missa
Concelebrada
comptarà amb la participació
del Grup de Joves de la Parròquia que atén el diaca Mn.
Joan de Déu, que cuidaran
dels cants acompanyats a
l’orgue pel jove Iñigo Moreno
i Ramos.
El recorregut de la processó
amb el Santíssim a la Custòdia serà el següent: carrer de
Pierola, carrer de Calaf, carrer del Dr. Flèming, avinguda
d’Andorra, carretera de Manresa, carrer de Sant Magí,
avinguda de Barcelona, carrer de Castellolí, carrer del
Dr. Joan Lladó, carretera de
Manresa i plaça de l’església.
És prevista la confecció de
catifes amb diversos elements decoratius a cadascun

dels trams del recorregut. La
processó, l’ordre de la qual
anirà a càrrec del Moviment
de Guies i Scouts d’Europa,
farà les típiques parades als
llocs on s’hi hauran instal·
lat altars per a la pregària
d’adoració i la benedicció.
Els previstos són: al davant
de l’edifici del Club Valldaura, al carrer Calaf, 5, a càrrec
dels integrants d’aquest club
juvenil de la Prelatura de
l’Opus Dei; al començament
de l’avinguda d’Andorra, a
càrrec del grup dels Neocatecumenals; al capdemunt

del carrer de Sant Magí, a
càrrec del grup de Guies i
Scouts d’Europa; al capdemunt del Parc García Fossas, a càrrec de l’Associació
de la Visita Domiciliària de la
Sagrada Família; al començament d’aquest parc García
Fossas, a càrrec del Club
Isard, també de la Prelatura
de l’Opus Dei; i el del conjunt
de tota la parròquia, a la placeta de l’església, pel cantó
de la carretera de Manresa.
Uns invitats especials són
els infants de la Catequesi
amb llurs famílies, i especi-

alment encara els que han
fet la Primera Comunió enguany a totes les parròquies.
Les llars del recorregut poden ornar balcons i finestres
amb domassos i banderoles
dissenyades expressament
per a la processó, que podeu
demanar a la sagristia i/o a
la rectoria de la parròquia organitzadora i se us facilitaran
amb molt de gust.
Tothom és convidat a col·
laborar en els preparatius, a
partir d’2/4 d’11 del matí del
diumenge.

En record de

Ana Bosque García
Vídua de Josep M. Font Palomas
Ens va deixar el passat diumenge dia 31 de maig de 2015
A.C.S.

Els seus estimats: fills, Josep i M.Lourdes, Anna M. i Joan; néts, Josep i Alba,
Eva i Alex, Alba i Berta, cunyats, nebots, i altres familiars volem expressar les
més sinceres gràcies per les mostres de condol rebudes. L´acte de comiat
tingué lloc el passat dilluns dia 1 de juny a l´Oratori de Funerària Anoia.

Funerària Anoia S.L.

Igualada, juny de 2015
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El gourmet

Pastís Fred de Carn

Preparació:

Engreixarem un motlle amb mantega i empolvorem amb el pa
ratllat. Ho guardem al frigorífic fins que el necessitem.

Ingredients (6 persones)
750g carn picada
4 ous (3 petits bullits)
1 pot de pebrots del piquillo
2 cullerades de julivert
2 cullerades de formatge ratllat
4 formatgets en porcions
2 cullerades de pa ratllat
3 cullerades de vi blanc sec
Nou moscada
Pebre blanc
Clavell d’espècie mòlt
1 tassa de maionesa
Oli d’oliva verge extra
Mantega i Sal

Posem la carn en un bol amb un ou sencer, el vi, el formatge ratllat,
una cullerada de julivert i els condiments (la nou moscada, pebre
blanc, clavell d’espècie mòlt i la sal). Amassem fins a aconseguir
una bola compacta. Deixem reposar al frigorífic uns 30 minuts.
Passats els 30 minuts, traiem la bola del frigorífic, la partim per la
meitat i posem una part ben estesa en el motlle. Cobrim amb els
pebrots tallats en tires, els ous durs tallats a rodanxes i els
formatgets, intercalats i empolvorarem amb la resta del julivert.
Cobrim amb la resta de la carn, empolvorarem amb una mica de
pa ratllat i ho ruixem amb oli d’oliva verge extra.

Utensilis

Preescalfem el forn a 180ºC i fiquem el pastís durant uns 40 minuts
de manera que el pastís quedi daurat per fora i sucós per dins.

Motlle
Bol

Per acabar el traiem del forn, el deixem refredar, el traiem del
motlle i el servim amb la maionesa.

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com
   - - 

Restaurant
Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

· Servei de carta amb
secció de tapes

Restaurant

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

Casaments · Reunions de treball · Convencions
Presentació de productes · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.

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

nou urbisol
restaurant

Cuina de mercat

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
Carretera NII, KM.562 - 08719
Castellolí (BCN)
Tels. 93 808 40 03

www.nouurbisol.com

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

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
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4 paraules amb...
Jaume Singla.En Toni Pallarols no llegirà
aquesta
entrevista....
avui
divendres. No la podrà llegir
perquè es troba a Berlín per
assistir a la final de la Champions, on hi ha anat en moto,
tal com ha fet els darrers anys
cada vegada que el CF Barcelona juga la final. I sempre que
hi ha anat, el Barça ha guanyat.
Aquest barman igualadí al qual
no li agrada viatjar en avió,
conjuga les seves dues passions: el Barça i la moto, per fer
turisme per Europa.
Per què anar fins a Berlín per
veure un partit de futbol que
podem veure a la tele?
Per afecció al Barça i a les
motos i perquè m’ho passo bé
viatjant amb la Harley
Ha anat a totes les finals?
Totes. A l’única que no vaig
anar, la de Sevilla, la vàrem
perdre
No seria més còmode anar-hi
en avió?.
No és el mateix anar-hi en avió
que gaudir dalt la moto.
No és perillós fer quatre mil
quilometres en moto?.
Si estàs bé, no fas bestieses i
dorms i menges quan toca, és
gairebé el mateix que anar-hi
en cotxe. És més arriscat però
si ets prudent no revesteix perillositat. Tinc una moto que és

de les mes còmodes. El que no
es pot fer és passar-te hores de
festa i sortir a la carretera. Has
de dormir i descansar les teves
hores.
Sempre amb Harley?.
És una moto extraordinària. La
tinc des del 2008. En les tres
finals que hi anat amb la Harley,
mai he tingut un sol problema.
Més motero o més culer?.
Les dues coses. Sóc un apassionat del Barça de tota la vida i
motos n’he tingut vàries des de
jovenet.
Quantes jornades necessitarà per arribar a Berlin?.
Dues. Faré fins a Munich d’una
tirada i l’endemà arribaré a
Berlín. A la tornada faré el camí
invers, també en dos dies.
Té entrada?
Tinc entrada i tinc hotel. Tot i
que l’hotel el vaig buscar abans
l’he trobat a cinquanta quilòmetres de Berlín. Els preus a
la capital són altíssims. Però si
no hagués tingut entrada igualment hi hauria anat. Sempre
trobes un grup que n’hi sobra
alguna. He entrat en contacte
amb la Penya Blaugrana de
Berlín i els aniré a veure.
Què li diu la seva esposa
quan li parla de marxar a una
final?
Hem pregunta si ja és la darrera vegada.

Toni Pallarols

És molt car anar en moto fins
a Berlín?
Costa una mica menys que en
cotxe, però és més divertit. Jo
tinc la sort que cada vegada
que he anat a una final, he
tingut esponsorització. M’hi
ajuda Dillepasa i Hard-Bikes
gràcies a que la premsa es fa
ressò del viatge.
Vostè té una cafeteria a
l’avinguda Barcelona. No hi
ha prou ambient per a veure
una final?
Molt, però és una ocasió on
vull viure l’ambient de l’estadi.
Sóc un forofo del Barça i als
meus bars sempre hi ha televisors amb pantalla gegant per
al futbol. Que ningú pateixi que
el personal que es queda a la
cafeteria és molt competent i

podran gaudir del partit.
Ha muntat diverses cafeteries que sempre han funcionat. Quin és el secret de
l’èxit?
N’he tingut sis de diferents.
Vaig començar amb el bar
dels pares i després vaig fer
els meus propis. Gràcies a
Déu tots han anat sempre
molt bé, cadascun amb el
seu estil. El secret és cuidar
els detalls, satisfer als clients,
servir únicament qualitat....
però sobretot constància i
treball.
Sempre que ha viatjat a les
finals, ha pogut veure les
finals des del camp?.
Excepte a la final de la Supercopa d’Europa de Mònaco
que vaig poder entrar a l’estadi, la resta les vaig veure
per televisió, al costat del
camp i envoltat de culers.
Aquesta vegada m’ha tocat
el sorteig d’entrades i la veuré
dins l’estadi.
Si es perd, pot ser molt
dura la tornada?
No he tingut mai aquesta
experiència i espero no
saber-ho mai. Crec que ha
de ser molt dur el viatge de
tornada si es perd la final.
Pitjor altres que no hi poden
anar perquè els han eliminat
abans.

CON

FIDE

NCIA

A l’alcalde d’Òdena, Pep Solé, se li
va gelar l’alè. Un esglai li va córrer
per tot el cos i va tardar uns quants
segons en adonar-se de la realitat.... No, no va ser quan va veure
els resultats de les eleccions municipals, on CiU es va estavellar en
aquesta població. O no només per
això. La raó principal va ser que,
quan algú li va dir que el ple de
constitució dels ajuntaments era el
dissabte 13 de juny, va fer un salt de
la cadira... A les 12 del migdia s’han
convocat centenars de plens a tot
el país per formar els nous ajuntaments i escollir alcaldes...
I què passa, a les 12 del migdia del
dissabte 13 de juny? Doncs que al
Circuit de Montmeló hi ha el Gran
Premi MotoGP. I qui és el director
de la cursa internacional de motos
més important del món que es fa a
Catalunya? Doncs... Pep Solé!
Es veu que l’encara alcalde odenenc
porta l’olor de gasolina impregnada
per sempre en el seu cos -com tots
els bojos del motor- i per res del
món es perdria una carrera com
aquesta, ni que siguin els entrenaments oficials... A més, es veu que hi
ha permisos internacionals pel mig
i canviar de director no és cosa de
fer volar coloms...
Escolteu, cap problema. El ple
d’Òdena serà dissabte, però quan
hagin acabat les motos.
Cap a l’hora de la fresca.
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