D E L ’A N O I A

DIVENDRES, 12 de juny de 2015

1.708
1,5

XXXII ANY

veuanoia.cat

Gràcies
per tot,
Josep

Consternació a Igualada per la pèrdua de Josep Miserachs i Nadal
P10

Josep Miserachs, durant el seu discurs en el darrer lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada.
CULTURA

41

Diumenge, 87è
Aplec de la
Sardana d'Igualada

COMARCA

Demà es constitueixen els
ajuntaments de l'Anoia

COMARCA

31

Els Prats de
Rei comença el
cobriment de les
restes ibèriques

ESPORTS

31

Torna el Mercat
de les Espècies a
Argençola, demà
dissabte

36

El Budokan
Vilanova triomfa
al Campionat
d'Espanya de tai-jitsu

Els diversos plens municipals de la comarca quedaran compostos a partir de dissabte
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ULLERES DE SOL

DE
MARCA
Emporta’t 2 ulleres

de sol de marca
i només en pagues unes

P8-9
· PIERA C/Piereta, 44

Tel. 93 776 07 02

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12

Tel. 93 805 13 46

· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4

CENTRE VISIÓ GRUP

Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77

Promoció vàlida del 06/03/2015 fins el 31/08/2015 o fi d’existències. El client abonarà sempre les ulleres de major import. Les ulleres de sol de regal seran
només dels models assenyalats a l’establiment de la col·lecció multi-marca que inclou els models de les marques: Amichi, Pull & Bear, El Caballo, Mango,
Javier Larrainzar i Pepe Jeans. Promoció no acumulable a altres ofertes.
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Es diu, es comenta...
Pablo Iglesias, secretari general de ‘Podem’ va llençar un missatge a Pedro Sánchez, líder del PSOE,
“Més humilitat, Pedro, heu tingut el pitjor resultat
electoral des de 1979”.

toc del Comitè Antiviolència, perquè, segons alguns
mitjans, va somriure en sentir els xiulets a l’himne
espanyol al Camp Nou. “És imprescindible que de
les conductes i declaracions dels responsables públics se’n desprengui sense pal·liatius un fet tan bàArtur Mas, president de la Generalitat, vol concen- sic com que l’insult, el menyspreu o la vexació són
trar el vot en el seu partit perquè la dispersió de les tan injustificables com inadmissibles”. I tot seguit van
forces sobiranistes comporta “que s’hi colin d’altres”. passar el cas a la Fiscalia per “investigar” els fets.
I ha dit que “molts es presentaran com a garantia del
projecte de país, però no oblideu que, entre tots els Xavi Hernández, capità del Barça, va opinar que la
que presumiran i aixecaran la bandera més alta que xiulada al Camp Nou “va ser espectacular” i afegir,
altres, si poden, no n’hi haurà ni un que tingui quere- “Estem en democràcia i la gent té llibertat d’expreslles per haver posat les urnes”. Sembla que era cosa sió. S’haurien de preguntar les causes i el per què
dels xiulets, no sancionar-los”.
de tots. Però segueix sent de partits.
Oriol Junqueras, cap de l’oposició i líder d’ERC,
també està en la mateixa línia. “Primer fem les eleccions del 27S que volem guanyar. Després ja veurem
si fem una llista unitària per anar junts amb altres forces polítiques a les que es convoquin al Parlament
de Madrid”.

Marc Gassol, estrella del basquet a la NBA i acabat
de nomenar nou Premi Princesa d’Astùries d’Esport,
va dir “cal preguntar-se per què xiula tanta gent.
Aquesta és una manifestació pacífica de descontentament”.

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’Unió, “estic fart
Ada Colau, candidata a l’Alcaldia de Barcelona, va que ataquin UDC per terra, mar i aire, gent de fora
assegurar que, “en contra de les «pors interessades del partit”. I proposa una llarga pregunta pel 14-J,
que propaguen alguns, BC vol que hi hagi a Barcelo- que és contestada pels soberanistes del partit.
na tota l’activitat empresarial del món”
Miquel Iceta, secretari general del PSC, diu “Unió
Dolors Sabater, líder de Guanyem Badalona en deixa en evidència el projecta de Artur Mas tres anys
Comú, serà la nova alcaldessa de Badalona al haver després”.
obtingut el suport d’ERC, el PSC i ICV-EUiA, obtenint així la majoria absoluta de 14 regidors. Xavier Sergio Santamaría, diputat del PP, va presentar al
Garcia Albiol, alcalde en funcions, que n’havia obtin- Parlament la moció sobre “la integració dels immigut 10, diu “que el ciutadà del carrer no ho entendrà”. grants als barris” i instava els estrangers a “tornar al
No serà ni el primer, ni el darrer, que és qui treu més seu país si durant un temps no aconsegueixen trobar
feina” i condicionava el seu accés a les prestacions
regidors o diputats i no assoleix el govern.
socials. Una proposta que podria haver signat PlaMikel Landa, ciclista el vitorià de l’equip Astana, que taforma.
va quedar tercer en el Giro d’Itàlia, ha estat molt criticat perquè durant la interpretació de l’himne espa- La resta de grups de la Cambra Catalana se li van
tirar al damunt. El més directe David Fernàndez, de
nyol no es va treure la gorra.
les CUP, que va parlar del 70è aniversari de l’alliMiquel Cardenal, president del Consell Superior berament dels camps nazis i li va etzibar per acad’Esports, vol rememorar la seva època de membre bar: “Quina hòstia, Santamaría, quina hòstia”.
del Comitè de Competició de la Federació de Futbol i
de la Lliga Professional. Va néixer a Bilbao però està Pere Bosch (ERC) i David Companyon (ICV-EUiA)
compromès en “castigar” els que van xiular l’himne. van recordar-li el seu fracàs el 24-M com a alcaldaNo ha aprés res del dret de les minories a protestar ble de Salt amb aquests postulats. Ferran Pedret
(PSC) va acusar-lo de fer campanyes a l’estil de Maquan es senten atacades.
rine Le Pen.
Artur Mas, president de la Generalitat, va rebre un

El personatge de la setmana
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Ariadna Ramos
L’atleta vilanovina Ariadna Ramos assolia fa pocs dies novament
la mínima per als Europeus Sub-23 d’atletisme, millorant també
el Rècord d’Igualada absolut de Triple Salt. Ramos, campiona
d’Espanya d’aquesta modalitat atlètica i sotscampiona universitària estatal, resident al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat,
és l’atleta més en forma de la comarca i una promesa amb molt
futur per a l’esport català. Enhorabona pels èxits!

Editorial
Nous
ajuntaments
Demà ens constituiran els nous ajuntaments de la comarca. En 24 municipis,
les majories absolutes auguren una certa
tranquiŀlitat en els salons de plens. En altres 9, n’hi ha de tots els colors. Celebrem
els acords tancats a Piera o el Bruc, per
citar dos casos, i no són els únics, on el
diàleg ha motivat un canvi de color al capdavant del govern municipal, però respectant a la llista més votada. Hi ha, però, un
conjunt de pobles on, en el moment de tancar aquesta edició, encara hi ha dubtes,
alguns dels quals no es resoldran fins avui
o, en el pitjor dels casos, serà una sorpresa fins el mateix moment de les votacions.

Hi ha un conjunt de pobles on
encara hi ha dubtes, alguns dels
quals no es resoldran fins avui o,
en el pitjor dels casos, serà una
sorpresa fins el mateix moment de
les votacions

La pròpia llei electoral, de necessària i
urgent modificació, preveu 20 dies per a
poder tancar acords per a constituir els
ajuntaments, en el ben entés que només
el diàleg i el consens, posant en comú els
programes electorals, poden garantir l’estabilitat política dels consistoris. Ha sorgit
de bell nou a nivell nacional el debat, ja
una mica gastat, de si cal respectar sempre la força més votada, o bé donar aire,
si escau, a pactes multipartidistes per a
imposar canvis de govern. Aquest debat
acostuma a ventar-se quan algú molt habituat a manar veu que li mouen la cadira. Si
la llei ho permet i per damunt dels acords
hi ha el sentit comú, tot és possible en política.
Altra cosa és quan els acords són forçats,
complicats d’entendre per programes electorals contraposats, o bé són aquells anomenats “anti-natura”, on prevalen interessos amagats o s’imposen males relacions
personals per davant de l’interès coŀlectiu.
Ens temem que algun detall d’aquest tipus
podria donar-se també a la nostra comarca. Encara s’és a temps de meditar i entendre que primer són els nostres municipis, que els regidors electes tenen del dret
i deure de servir.
A més, l’Anoia es troba, com arreu, en un
moment històric, no només políticament,
sinó també a les portes d’una recuperació
econòmica que necessitarà de gent preparada des de les institucions públiques per
a remar en la mateixa direcció, presentant
propostes serioses i possibles que generin
iŀlusió per demà.
Posem-nos a treballar.
Deixem-nos d’experiments.
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Opinió
PERE ESCOLÀ

JAUME SINGLA
A peu pla.

Demà, quan es constitueixi el nou ajuntament
d’Igualada hi faltarà un dels regidors electes: en
Josep Miserachs i Nadal que dilluns ens va deixar
per sempre. Ens ha llegat però una herència política i personal molt valuosa: el seu exemple de
coratge i coherència.
El coratge amb què va afrontar la seva malaltia,
sent impressionant, no és pas el seu únic exemple
de valor, tot i que és el més important. En Josep Miserachs va ser un home coratjós tota la seva vida.
Ho va ser quan va assumir tasques de govern a
l’ajuntament d’Igualada, al Consell Comarcal de
l’Anoia o quan el destí el va posar a l’oposició.
Vaig conviure amb en Josep Miserachs una setmana a Bòsnia Herzegovina, just després d’uns
aleshores inestables acords de pau de Dayton.
Calia ser molt coratjós per moure’s d’un poble a
l’altre passant controls de serbis o croats armats
fins a les dents, acompanyant a musulmans, la minoria ètnica més amenaçada. En Josep, a més,
ho feia com a càrrec públic català. En aquell viatge
també hi era un altre igualadí malauradament desaparegut, en Santi Carbonell fent-hi una impressionant feina de documentació. En Xoshep Miserachis -com li deien els bosnians- va saber en tot
moment representar el Consell Comarcal i ser el
més animós dels companys de viatge. En la tornada la seva maleta era més petita: havia repartit la
seva roba entre la gent que la necessitava. Encara
avui, tant a Bòsnia com als campaments de refugiats del Sàhara -on també va estar- la roba que
hi va deixar en Josep probablement cobreix el cos
dels més pobres.
De la seva coherència política en va deixar mostres fins i tot en l’acte del seu funeral a Santa Maria. Els símbols del seu franciscanisme cristià, la
medalla de l’ajuntament d’Igualada, la bandera estelada de Catalunya i la reivindicació de Carrasco
i Formiguera, un dels seus referents polítics. En
Josep Miserachs sabia defensar les seves idees,
respectant l’opinió dels altres i en la seva relació
amb la premsa -i mira que a vegades en som de
bordes- va ser sempre d’anar amb la veritat per
davant i sent, al mateix temps, fidel al càrrec que li
tocava ostentar.
No sempre el vaig tractar amb prou justesa, però
mai m’ho va retreure. “No hi ha res que no es pugui resoldre amb una bona conversa” em deia.
L’exemple d’en Josep Miserachs i Nadal desmenteix tanmateix als que diuen que el “procés independentista” divideix les famílies. En el seu cas les
acosta i uneix. Per això m’agradaria que, encara
que no sóc de la família d’UDC, diumenge algun
militant voti en la consulta interna el que ell hauria
votat.
Igualada ha perdut un home coratjós, coherent,
lluitador i bon amic.
I la seva família un bon pare, un bon fill, un bon
germà i un gran marit.

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

Agravis comparatius
El govern es va escandalitzar per la xiulada al rei i a
la bandera de la Final de Copa. El considera un atac
a les institucions. A les essències pàtries. No volen
sentir ni a parlar de la llibertat d’expressió. Del dret a
la protesta pacífica. Ni volen que es parli del per què.
I faran tot el que puguin per castigar els “culpables”.
Per alguns ja tenen nom, el president Mas, per somriure i el Barça i l’Athlètic de Bilbao. I el jugador Adúriz
per riure. Massa mullader partidista. Existeix el dret
de manifestació. I de vaga, sigui general o en alguna
empresa. Ningú parla de limitar-les, encara que els
piquets no es comportin tan pacíficament com els que
hi havia al Camp Nou.
Parlar de símbols de l’estat és molt agosarat. La nissaga del rei d’ara va tornar després de llargs anys de
dictadura. Pel mig dues repúbliques amb un parèntesi
entre elles. Pel que fa a la bandera actual és una ensenya de 230 anys d’antiguitat. (635 menys que la catalana). Però no sempre ha estat el símbol nacional.
Va néixer el 28 de maig de 1785 després que el rei
Carles III ordenés a Antonio Valdés, capità general de
la Reial Armada, que organitzés un concurs per una
nova ensenya que substituís la de la casa borbònica
- de fons blanc - que es confonia amb la de les altres
potències de l’època. Va convertir-se en l’ensenya nacional el 1843, amb la reina Isabel II. I és el 1908 -fa
107 anys- que és d’ús obligatori en els edificis públics
per un decret del govern d’Antonio Maura, sent rei Alfons XIII. Durant la primera república l’escut no tenia
corona. Durant la segona va canviar els colors, incorporant el morat. Durant la dictadura franquista l’escut
tenia l’àguila de Sant Joan. Així com en èpoques hi ha
aparegut les columnes del Plus Ultra, l’afegitó “Una,
gran i lliure”, el jou i les fletxes, corones, Flor de Lis,
etc. I pel que fa l’himne nacional, durant la República
hi havia l’himne de Riego i ara la Marxa Reial.

L’Audiència Nacional ja havia dictaminat que no hi havia cap delicte quan es xiulaven els símbols. Sabien
que no tothom si podia identificar. La fiscal general de
l’Estat, Consuelo Madrigal, ha reconegut que, amb la
legislació actual, els símbols i els emblemes nacionals, com la bandera o l’himne, poden ser ultratjats.
Alguns alaben la serenitat institucional del monarca
que va aguantar amb gest seriós l’escridassada. El
ministre de Justícia vol impulsar reformes legals per
tal de poder actuar contra els que l’havien agreujat.
El president Mas advertia que no s’ha de fer el ridícul
prenen mesures que més endavant es poden lamentar. Algunes persones de seny i projecció mediàtica
diuen que caldria preguntar-se el perquè de tot plegat.
Però molts ja saben la resposta. S’ha d’anar en compte quan es tracta d’institucions, que són elements derivats d’una determinada opció política. I això és veu
en molts detalls. Per exemple, l’any passat a la final
de la Champions van anar-hi el rei i el president del
govern. I moltes autoritats municipals i autonòmiques.
Aquest any només la vicepresidenta del govern amb
la constel·lació d’autoritats catalanes. Tot es justifica
quan es vol. Les institucions no tenien cap obligació
d’anar-hi. I segurament ningú les va trobar a faltar.
Si es parla de greuges el poble en té molts. I s’ha de
respectar quan les expressa. I més quan ho fa pacíficament. Mentre, els que manen, sembla que només
tinguin l’ús de la força i el càstig. Però els ciutadans
volen que el seu protagonisme no sigui mediatitzat.
Ja estan farts d’imposicions sense sentit, quan hi ha
tantes coses importants per fer. Les institucions estan per servir el poble i no per ser reverenciades. I
els governants han de prendre nota, perquè només
hi són com representants d’uns ciutadans lliures que
volen ser amos del seu futur. Respecte sí. Però per a
tothom.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Josep Miserachs

Ara

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

Brian&Carme Stack

Instal.lació
i manteniment
d’aire condicionat

info@nonameschool.com

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

intensius juliol

1,30 - 2 hores diàries.

Grups pràctics tant per a nens i adults.

Tels: 93 804 00 21
637 533 080

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR
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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.

Jocs d’adjectius
•• JOEL FARRÉ

Aquests dies en ocasió de que el Barça ha guanyat el seu segon triplet, els
periodistes esportius s’han trencat les
banyes cercant qualificatius a l’hora
de valorar els jugadors blau-grana, segons que s’ha pogut llegir a la premsa.
Mirem-ne el llistat:
Impecable, estratosfèric, pletòric, in-

tens, dominant, superlatiu, esteŀlar,
necessari, endollat, genial, temptat,
ovacionat, imperial, exemplar, incombustible, fantàstic, líder, determinant,
llegendari, reivindicatiu, històric, segur, responsable, intens, creixent,
exigit, incisiu, homenatjat, generós,
contundent, herculi, distingit, influent,
premiat, atrevit, redimit...
Una bona mostra del domini gramatical dels comentaristes que escriuen

sobre la tasca dels futbolistes.
Però, també és apoteòsica la tirallonga de títols atorgats als perdedors:
Vegem-ne uns quants: Desconegut,
superat, dur, intranscendent, nerviós,
testimonial, dubitatiu, voluntariós, erràtic, desesperat, intermitent, insuficient,
inactiu, incomplet, venut, desbordat,
lent, dèbil, conflictiu, allunyat, curt, invisible, retardat, ofuscat, enfadat, superat, descol.locat, defensiu, irregular,

desfasat...
Déu ni do! Tot un art en fer valoracions personals!
De totes maneres, si traslladéssim
aquesta tasca valorativa als periodistes que s’ocupen de les actuacions
d’alguns polítics, a ben segur que trobarien més qualificatius del segon, que
no pas del primer llistat. Oi?

RAMON VALLÈS·

Mobilitat viària
La mobilitat viaria a la nostra ciutat, té certes deficiències. Algunes per excés, i d’altres per mancança.
Excés de senyalització. Manca de respecte.
Entenem la mobilitat com la capacitat de desplaçarse, d’un lloc a un altre, per diferents motius i amb
diferents medis. Podem anar caminant, pedalant,
amb moto, amb cotxe..... Com sigui, aquests medis
que utilitzem per anar a treballar, a l’escola, a comprar.....han de conviure amb harmonia. I només es
requereixen dos paràmetres perquè així sigui: respecte i seguretat. De l’un, n’esdevé l’altre. Si som
respectuosos, la nostra mobilitat i la dels altres usuaris, serà segura.
Especialment respectuosos cal ser amb els més
vulnerables. Des de la posició de poder que ens
dona el cotxe, cal tenir cura dels vianants, les bicicletes, les zones de proximitat escolar..... I perquè
caminar resulta molt més senzill i menys complex
que conduir un cotxe, els vianants han d’anar amb
compte, per tractar-se del element més feble.
Per respectar unes normes, cal tenir coneixement
d’elles. Per poder conduir un vehicle, cal superar
unes proves teòriques i pràctiques. Però, si després, tot aquest coneixement no el posem en pràctica, i per tant, no actuem amb respecte, la seguretat se’n va en orris. Tothom sembla tenir clar que
un semàfor en vermell, no es pot superar. No així
succeeix amb els passos de vianants. Feu la prova,
i observeu el poc respecte que molts conductors
tenen per els vianants que esperen per creuar un
carrer en un pas de vianants.

I com a conseqüència, ens trobem que molts
d’aquests passos, estan regulats per un semàfor,
que perfectament ens podríem estalviar, si respectéssim la prioritat que tenen els vianants per creuar.
Si afegim que, alguns d’aquests semàfors estan
mal col·locats, massa propers a una rotonda, ens
trobem que, perquè un vianant pugui creuar el carrer, ens provoca l’embussament de la rotonda. Caldria mesurar quants cotxes queden aturats, i per
quan temps, amb els motors en marxa, consumin i
contaminant.
És clar que, molts cops, els vianants tampoc respecten la indicació vermella que els prohibeix travessar el carrer, mentre hi ha semàfor verd per els
cotxes. Ningú passa cap test per ser vianant. Els
conductors no gosem a passar un semàfor en vermell, però un vianant, no hi té cap problema. Només li cal mirar que no vingui un cotxe. Això deu
ser degut a que, tenim por a ser sancionats com a
conductors, però mai com a vianants. Tots hem vist
algun cop un policia multant un conductor, però mai
un vianant. Aleshores, per què tenim semàfors, si
fan més nosa que servei? Provoquen una espera,
molts cops innecessària, i fan perdre la paciència i
el temps a tots, vianants i conductors. En ocasions,
una persona d’edat avançada, nens menuts, una
cadira de rodes, necessita més temps del que el
semàfor és verd per creuar, i els conductors, per
sentit comú i respecte, ni engeguem ni fem cap
gest de desaprovació. De la mateixa manera que,
qualsevol persona en bon estat físic, té temps de

ONCE

TRIO

JUNY
12: Dalmau; Sabas; Guerau de Braga.
13: Nicolau; Pere Pasqual; Fortià,; Asel.la..
14: Ambròs; Eutiquià; Fara.
15: La Puríssima; Eucari; Ester.
16: Restitut; Pere Fourier; Leocàdia.
17: Eulàlia; Júlia; Melquíades.
18: Damas I, papa; Sabí; Daniel Estilita; Ida.
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 12: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 13: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 14: BAUSILI/JUVE/ Born, 23/Av. Montserrat, 27
Dia 15: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 16: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 17: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 18: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

· Dijous 4
· Divendres 5
· Dissabte 6
· Diumenge 7
· Dilluns 8
· Dimarts 9
· Dimecres 10

sobres per creuar. Mentre, els conductors, seguim
esperant llum verda, quan el vianant ja s’allunya de
nosaltres.
Exceptuant aquelles cruïlles múltiples, on hi conflueixen varis carrers a la vegada, i les que tenen mala
visibilitat, caldria fer l’intent d’agilitzar la nostra ciutat, eliminant barreres a la mobilitat. Ningú discuteix que una cruïlla on hi conflueixen 5 carrers (Av.
de Caresmar/Av. Montserrat/Av. Pau Casals/Av. de
Vilanova/C. de Badalona) necessita ser regulada
per llums. Però totes les rotondes que hi ha al llarg
de l’avinguda del Mestre Montaner, o la que hi ha
a l’avinguda Balmes amb Av. de Barcelona i Av. Dr.
Pasteur, només hi cal respecte i seny per poder-hi
transitar amb seguretat..
Les normes de trànsit estableixen unes prioritats en
els senyals de circulació. La presència d’un agent
de policia, com acostuma a succeir en horari d’entrada i sortida d’algunes escoles, ja li dóna total
preferència. Qualsevol indicació seva, estarà per
sobre del semàfor o del pas de vianants. Ara bé,
fora de situacions excepcionals, o quan es tracta
de la seguretat dels més menuts, cal pensar que
els conductors i els vianants, amb coneixement de
les normes, i el respecte vers elles, podem circular
sense necessitat d’aturar-nos més enllà del temps
que un grup de vianants triguen a creuar un carrer.
No cal duplicar la senyalització (pas + semàfor),
quan amb el pas, i sobretot, el respecte, ja n’hi ha
prou.
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LOTTO 6/49
97356
47719
35368
22062
33395
50608
15336

· Dissabte 6/06/2015
12-13-20-27-37-41
Complementari: 38
Reintegrament: 7
· Dimecres 10/06/2015
6-7-18-25-28-48
Complementari: 13
Reintegrament: 9

· Dijous 4 3-10-13-30-33-47 C: 27 R: 7
· Dissabte 6 3-28-30-31-36-41 C: 49 R: 7
· Diumenge 7 8-16-34-40-50 Núm. clau: 8
· Dimarts 9 5-9-17-32-34 Estrellas: 6/8
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GALO BALL

Disbauxa política
casolana i catalana
Estic llegint la novel·la Incerta glòria, de Joan Sales, que parla del front d’Aragó en plena Guerra
Civil, i de la creació del nou exèrcit de la República que, poc a poc, va anar substituint les milícies
armades anarquistes i d’altres grups ideològics. Un
nou comissari polític es presenta al seu comandant
i diu que representa el Partit Republicà d’Esquerra
Federal de l’Empordà..... Embolica que fa fort, no
sé si realment aquest partit va existir mai però, donada la idiosincràsia dels catalans no m’estranyaria gens, els surrealismes a la vida política de casa
nostra no són cap novetat. Hem tingut un president
Macià que va envair Catalunya amb un grup d’homes armats i part del grup no va arribar ni a creuar
la frontera, van ser detinguts per la policia francesa
i espanyola. Una altre president, Companys, que
declarà l’Estat Català a l’any 1934 i a les vint-i-quatre hores estava a la presó. Durant la Guerra civil,
sobretot en els inicis, les disbauxes van ser arreu
de Catalunya, amb multitud de fets luctuosos, amb
matances de capellans i religiosos incloses. Companys va quedar inerme, no obstant tenir sota el
seu comandament les forces d’ordre públic de l’Estat, la Guàrdia Civil i la Policia d’Assalt. Ara, molts
anys després de totes aquestes bestieses, sembla
que tornem pel camí de complicar les coses i de
crear un pols amb l’Estat, i en el pitjor moment de la
nostra història moderna, en plena recuperació econòmica després d’una crisi de cavall que ha durat
uns quants anys. La traca final han estat les últimes
eleccions municipals, grups polítics totalment nous
agafen cotes de poder insospitades i estan nodrits
de gent de bona fe, però amb components antisistema; partits que ahir eren insignificants i carn de
canó de les manifestacions, ara es postulen com a
nous alcaldes o presidents de comunitat autònoma.
I CiU què fa? Doncs fa el que pot i no el que vol,
conseqüència d’embolicar-se en un sobiranisme
que li era aliè. Mentre va ser un partit interclassista i
moderat en el tema del nacionalisme, va collir fruits
arreu i va tenir el poder a Catalunya durant anys.
En el moment que Mas s’embarca en la deriva independentista, al president li fallen el plans un darrere l’altre, els vots al Parlament de Catalunya van
a la baixa. De seixanta-dos escons el 2010, passa
a cinquanta escons el 2012 i ara els pronòstics del
27 de setembre, fent una projecció dels resultats de
les municipals, li atorguen una trentena i una mica
més de diputats, una baixada catastròfica i pèrdua
del cinquanta per cent d’escons respecte el 2010.
Al cinturó industrial de Barcelona CiU ha quedat desapareguda. A Igualada, cal admetre que en Marc
Castells no ho ha fet malament, però el llegat d’Aymamí és immens, carrer del Rec, centres cívics,
nou hospital i entorns, etc. Crec que els igualadins
han estat massa durs amb els socialistes, han oblidat una gestió passada extraordinària i han votat el
de sempre, el partit que agrupa a una menestralia
autocomplaent. Què farà Mas si ERC posa un pont
de plata a la Colau i CiU perd l’alcaldia més significativa de Catalunya? Doncs menjar-se el gripau,
i més que se’n menjarà. Mentre tant, ERC fa com
els caçadors, esperant que la llebre de CiU és clavi
un sotrac i aprofitar l’oportunitat, quan es doni, per
descavalcar-la del poder dins de Catalunya, fa anys
que espera fer-ho i el pobre Mas no se n’adona que
a mesura que passi el temps li està entregant el plat
servit i a punt de menjar. Tant si Mas es radicalitza,
com si tira enrere, la victòria d’ERC és inajornable.
Hauria d’aparèixer un nou actor amb força suficient
per trastocar aquest panorama i només pot ser Ciutadans, si es que consolida com alternativa, aleshores el mapa català podria quedar totalment canviat.

Opinió
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MIQUEL SAUMELL · @MiquelSaumell

24M: d’Igualada a Sarrià passant
per Barcelona

Com que demà es constitueixen els ajuntaments
avui és un bon dia per comentar els resultats electorals. Tant a Igualada, que també considero la
meva ciutat, com a Barcelona i a Sarrià, que són,
respectivament, la meva ciutat i el meu poble/barri
oficials, el 24 de maig va passar el que ens deien
les enquestes. A Igualada va tornar a guanyar Marc
Castells, amb més suport que fa quatre anys. Ara
disposa de majoria absoluta, i tot i que a Castells
potser li agradaria pactar el seu govern amb una altra força política, amb o sense aquest pacte els seus
onze regidors li permetran governar amb comoditat
per poder concloure la segona part del seu projecte.
Sovint es diu que més de vuit anys és corrupció. Dit
més suaument, penso que no és recomanable que
un alcalde s’estigui més de vuit anys seguits en un
ajuntament i, encara que no recordo que ho hagi dit
mai, no trobaria estrany que Castells també fos partidari de la limitació de mandats.
A Barcelona, la meva ciutat oficial, també va passar
el que es preveia. Es va produir allò que els politòlegs en diuen un empat tècnic entre les llistes encapçalades, respectivament, per l’actual alcalde, Xavier
Trias, i per l’activista social Ada Colau. Però com que
un cop fet el recompte de vots l’activista va obte-

nir un regidor més, això permetrà que Colau passi a
ser la primera alcaldessa de la ciutat de Barcelona. I
tot i que cal alegrar-se d’un signe de normalitat com
aquest, a ningú se li escapa que als barcelonins ens
esperen uns anys complicats, entre altres motius
perquè algunes de les seves promeses, si més no
les que depenen d’altres administracions, Colau no
les podrà complir.
Acabaré parlant de Sarrià, el meu poble/barri. Sarrià era un municipi independent fins que l’any 1921
va ser absorbit per Barcelona. Alguns equiparem
aquella absorció, antidemocràtica, a una opa hostil,
ja que es va tirar endavant amb el posicionament
en contra tant del ple de l’ajuntament de Sarrià de
l’època com de la majoria dels veïns. Però deixem la
història i tornem als resultats electorals. Sarrià és un
barri poc partidari dels canvis: les eleccions municipals sempre les guanya CiU. I sempre vol dir que ha
estat així en les deu eleccions celebrades en democràcia. Això sí, aquesta vegada el suport electoral a
la federació ha minvat una mica i s’ha quedat en només el 43 per cent dels vots. Cal, però, no perdre de
vista que, amb uns percentatges similars, tant Rajoy
a Espanya com Castells a Igualada disposen d’unes
confortables majories absolutes.

JOSEP CASTELLTORT· ANC Anoia

La fallida de l’autoritat de l’estat
espanyol

Hem de precisar que parlem de l’autoritat en el sentit
romà d’auctoritas, que era la força moral que hom tenia per ésser obeït. Per exemple, una autoritat en una
especialitat científica és aquella persona de prestigi
reconegut, l’opinió de la qual serà tinguda en compte
perquè se li reconeix una superioritat en el coneixement.
Hi ha gent que creu que un poble, una nació, es pot
governar si hom té la força i la llei – feta pel mateix
dictador que imposa la força – al seu costat. Però això
no és així. Una victòria militar porta al sotmetiment,
però sense un grau considerable de consens social
en l’acceptació del govern, no hi ha govern possible
que pugui durar. Naturalment, la por i l’experiència
d’un guerra ajuden molt perquè la població accepti el
que de natural rebutjaria.
El govern s’accepta, ordinàriament, perquè és la condició de la prosperitat general o, si més no, de l’ordre
necessari perquè cadascú pugui anar desenvolupant
la seva vida. De fet, a la pràctica, la gent és força resignada perquè, com diu Goethe, recordant Plató, és
preferible la injustícia al desordre. Així doncs, la gent,
els pobles, es resignen que els qui governen tinguin
una certa autoritat.
La desconnexió és la conseqüència natural de la pèrdua de tota confiança en allò que té encomanat el
govern. La desconnexió de l’Estat espanyol es dóna,
primer, en el pensament de les persones. Però això
sempre és discutible. Només pren carta de naturalesa
quan arriba un moment en què es tradueix en fets que
tothom pot constatar.
Quins fets demostren que s’està produint la desconnexió d’Espanya?
Sobretot la votació del 9N que va implicar una desobediència col·lectiva d’unes proporcions mai vistes en
el nostre record. Es podria argumentar que va ser un
toc d’avís en tota regla per als que tenen el poder, o
sigui, l’Estat espanyol. Però no era un avís, perquè
no s’esperava una resposta de l’estat. El 9N no va

ser només una manifestació davant l’Estat, sinó una
forma d’expressar-se el poble català davant de sí mateix i davant de les nacions del món. L’enrabiada del
govern de Rajoy podem dir que només va suposar un
divertiment afegit.
Però també hi ha altres exemples de la desconnexió.
L’escac del ministre Wert sobre la immersió lingüística
acaba trobant un resposta per part de la majoria dels
ensenyants i de la població, que és ignorar la normativa estatal, tot i els alts i baixos dels responsables
catalans de l’administració educativa.
Sembla que també es pot dir que la majoria de la població no confia ni espera que el govern de l’Estat resolgui la situació socioeconòmica, ni es vol resignar al
fet que no la resolgui ningú. Crec que hem traslladat
bona part de les nostres esperances a la gestió que
faci l’estat dels nostres interessos. L’atur, l’atur juvenil,
les pensions, els desnonaments, la pobresa són problemes que ens interessen enormement, però ja no
confiem gens que ens els resolguin de Madrid estant.
Aquesta desconnexió recolza en la possibilitat real de
desconnectar: hi ha una població diferenciada, amb
relativament pocs vincles convivencials, una cultura
pròpia i diferenciada al llarg de la història, una possibilitat real de gestió reeixida de l’economia... i molts
més àmbits, com l’esport, en què moltes seleccions
esportives catalanes frisen per jugar representant Catalunya i no ser usades arbitràriament per les “selecciones rojigualdas”
Espanya està perdent autoritat moral per governar
Catalunya i avui ja és molt lluny de poder-la recuperar perquè les dinàmiques són del tot divergents. I la
gent, segurament la majoria, ho veu. La desconnexió,
doncs, és un procés d’independència efectiva de les
persones i institucions que va fent camí. Avui, el gran
tema a resoldre, el que hem d’encetar el 27S, és la
formulació política de la desconnexió total, la que ens
ha de proporcionar la independència.
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La Diputació de Barcelona promou la protecció
solar per gaudir del sol sense riscos per a la salut
Avui en dia, tots sabem que prendre
el sol és important pels beneficis que
aporta a la salut, però també sabem
que una exposició intensa té efectes
negatius: cremades a la pell, taques i
lesions cutànies, envelliment de la pell,
lesions oculars, al·lèrgies solars i càncer de pell (melanoma).
La Diputació de Barcelona,
conscient
de la gran importància de gaudir del sol
sense riscos per a
la salut, té entre els
seus objectius informar de la necessitat
de protegir-se del
sol i donar recomanacions de com ferho. Per aquest motiu, posa a disposició
dels ajuntaments i
de la ciutadania una
sèrie de recursos
per informar sobre
com evitar-ne els
efectes negatius.
Per exemple, el taller “Protecció solar
per prevenir malalties” és una activitat

educativa destinada
a l’alumnat de cicle
inicial de primària,
durant la qual es reparteix el material
“Vigila amb el sol,
solet
http://www.
diba.cat/web/salutpublica/vigila-ambel-sol-solet”, adreçat
tant als nens com
als pares. O també
“El joc dels primers
a u x i l i s ” www.diba.
cat/web/salutpublica/
primers_auxilis_joc,
un material educatiu virtual sobre casos hipotètics d’accidents, entre els
quals es troben la
insolació solar o el
cop de calor.

“Cuida les platges
i cuida’t tu”
Quan s’acosta el bon
temps la Diputació
de Barcelona posa
en marxa la campanya “Cuida les platges i cuida’t tu”. A la

Alguns consells de fàcil aplicació:
• Utilitzar protector solar adequat al tipus de pell, aplicant-lo
30 minuts abans de prendre el sol i cada 2 hores.
• Utilitzar roba còmoda de color clar i cotó, barret que cobreixi
la nuca i les orelles, ulleres de sol amb filtre solar ultravioleta
i protector labial.
• Evitar l’exposició prolongada i directa al sol entre les 12 i
les 16 hores.
• Començar a prendre el sol de manera gradual.
• Evitar estar en una mateixa posició molt de temps.
• Evitar fer exercici intens.
• Beure molta aigua per evitar la deshidratació, i portar una
alimentació rica en fruita i verdures.
• Evitar posar-se colònia per prendre el sol.
• En cas de prendre algun medicament, consultar si es pot
exposar al sol.
• Utilitzar crema rehidratant o draps d’aigua freda si la pell
comença a picar o es posa vermella.
• Anar al metge si a la pell apareix alguna reacció estranya.

web www.diba.cat/
platges/, es troba a
l’abast de tothom informació sobre les
platges, en especial sobre les virtuts
i els riscos per a la
salut dels seus tres
elements: el sol, el

mar i la sorra. També
hi trobareu diferents
recomanacions per
prevenir aquests riscos solars i un material didàctic dirigit especialment als més
petits.
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El tema de la setmana

Demà es constitueixen els ajuntaments de l’Anoia, amb
incògnites que no es resoldran fins l’últim moment
JORDI PUIGGRÒS.Demà dissabte es constitueixen oficialment els ajuntaments dels 33 municipis de la
comarca. Tal i com estableix la
llei vigent, els plens de constitució començaran amb l’establiment de les meses d’edat i,
posteriorment, amb l’ordre de
votacions de tots els regidors,
després de prometre o jurar
el seu càrrec. En la majoria
de poblacions, però, els plens
no desvetllaran cap incògnita, perquè ja se sap qui serà
l’alcalde, en assolir la majoria
absoluta el passat 24 de maig.
Precisament la mateixa xifra,
24, són els municipis on no hi
haurà sorpreses, entre ells el
de la capital, Igualada. En altres nou pobles la situació és
diferent.
Cabrera d’Anoia
A Cabrera d’Anoia, tot sembla indicar que Jaume Gorrea
(ERC) continuarà essent l’alcalde, com a força més votada, i probablement governant
en minoria, ja que sembla que
el Grup de Veïns al Servei de
Cabrera d’Anoia s’abstindrà.
En qualsevol cas, fins a darrera hora té possibilitats Salus
Monteagudo (PSC), amb els

A Vilanova del Camí,
augmenten els
rumors que ERC
doni suport a Noemí
Trucharte (PSC) i entri
en el govern amb
la VA! de Francisco
Palacios, amb el
suport puntual d’IPV
mateixos regidors que els republicans.
Calaf
A Calaf, Jordi Badia (ERC),
amb cinc regidors, va ser el
gran guanyador de les eleccions, i la seva intenció és
governar en minoria. L’única opció és que CiU -que ha
perdut clarament els comicispactés amb el GIC, totes dues
formacions amb tres regidors
cadascuna, però sembla descartat. ERC hauria fet aproximacions amb CiU per evitar
sorpreses.
Capellades
La CUP va guanyar les eleccions, però amb els mateixos
regidors que CiU, quatre. Els
independentistes van decidir

Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí d’aquest últim mandat. Tot pot passar.

en assemblea que, si calia
pactar amb algú, es fes amb
ERC. En principi, la CUP obtindrà la majoria simple com
a força més votada, i no es
descarta l’entrada dels republicans en un futur pròxim al
govern, si bé aquest últim extrem podria haver canviat en
les últimes hores.
El Bruc
Carles Castro (CiU) va per-

dre les eleccions per 20 vots
davant ERC, però empatant
en regidors (4). Enric Canela
serà el nou alcalde d’aquesta
població, després d’arribar a
un acord amb el regidor electe dels independents del Bruc
ets tu, Vicente Javier Moliner.
Hostalets de Pierola i Piera
En aquestes dues poblacions
està tot decidit des de fa dies.
Als Hostalets, després que

el PSC guanyés per sorteig,
Daniel Vendrell repetirà com
alcalde, amb un acord amb el
MCH de Jaume Trias.
A Piera ja s’ha arribat a un
acord de govern entre ERC i
CiU. Els alcaldables Jordi Madrid i Josep Llopart es repartiran l’alcaldia per tres anys i
un, respectivament.
Masquefa
Xavier Boquete (CiU) segui-

Preguntes i respostes a l’entorn dels plens d’investidura
Qui pot ser candidat
a Alcalde?
Podran ser candidats a alcalde d’un ajuntament tots els
regidors que encapçalin les
seves corresponents llistes.
L’Alcalde serà escollit el dia
de la sessió constitutiva de
la Corporació. Aquell que obtingui la majoria absoluta dels
vots dels regidors serà proclamat alcalde.
Què passa si l’Alcalde no
obté la majoria absoluta a la
primera votació?
Si l’Alcalde no obté la majoria
absoluta a la primera votació,
serà proclamat el regidor que
encapçali la llista que hagi
obtingut més vots en les eleccions municipals. En cas que
hi hagi un empat l’alcaldia es
decidirà per sorteig.
Què és la credencial?
La credencial és un document
expedit per les Juntes Electorals de Zona, un cop fet l’escrutini general, que acredita

que aquella persona ha estat
escollida regidor de l’ajuntament.
Qui l’atorga?
La Junta Electoral de Zona
farà arribar als candidats les
seves credencials, que hauran
de presentar a la Secretaria
de l’Ajuntament en qualsevol
moment anterior a la sessió
constitutiva. La credencial serà
necessària pel dia de la sessió
constitutiva.
En el moment de la pressa
de possessió es pot jurar,
prometre o per imperatiu legal?
Els electes podran escollir
entre jurar, prometre o bé, senyalar que per imperatiu legal
prometen la Constitució. És
una opció totalment lliure, però
sempre han de ser pronunciades aquestes paraules, si no
és així no podrà adquirir-se la
condició de regidor o regidora
de l’Ajuntament.
Què és la Mesa d’Edat?

La Mesa d’Edat està integrada
pels electes de major i menor
edat presents a l’acte de constitució de la Corporació.
La seva funció és comprovar
les credencials presentades
i les acreditacions de la personalitat dels electes. Un cop
realitzada la comprovació la
Mesa d’Edat declararà constituïda la Corporació, en cas que
concorrin la majoria absoluta
dels regidors i regidores electes.
Què succeeix si el dia de la
sessió constitutiva no concorren la majoria absoluta
dels membres electes?
En cas de no concórrer la majoria absoluta dels membres
electes no es podrà constituir
la nova Corporació i s’haurà
de celebrar la sessió dos dies
després.
En aquesta segona sessió no
serà necessària l’assistència
de la majoria absoluta dels
electes, sinó que quedarà

constituïda la Corporació independentment del nombre de
presents.
Què significa la declaració
de béns i d’ingressos?
Les persones nomenades regidores han de declarar, per
escrit, les activitats que els
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics,
tant els que provinguin de la
seva feina com d’altres bandes. També han de declarar el
patrimoni de béns mobles i immobles que tenen.
I la declaració d’incompatibilitats?
Els membres de les Corporacions locals han de declarar per
escrit si tenen causes de possible incompatibilitat amb el càrrec. O sigui, es tracta d’evidenciar si per alguna raó no poden
prendre possessió del càrrec
perquè la llei ho estableix. Per
exemple, una persona treballadora del mateix Ajuntament
no pot prendre possessió del

càrrec si no sol·licita excedència de la seva plaça. En el cas
d’Igualada, això succeeix amb
l’alcaldable d’ERC, Josep M.
Palau, qui ja ha obtingut una
excedència per a treballar a
l’Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles.
Com funciona la sessió
constitutiva de la Corporació?
La sessió constitutiva està
molt taxada. S’inicia amb la
presa de possessió de tots
els regidors, amb la promesa o jurament i seguidament
es dóna veu als regidors que
encapçalaven les respectives
llistes electorals. Acte seguit
es passa a votació de l’alcalde i un cop proclamat aquest,
es dissol la mesa d’edat, l’alcalde pren possessió dels seu
càrrec i tanca la sessió. Si a
l’alcalde li sembla adient pot
donar un torn de paraules als
regidors, però no és obligatori
establir-lo.
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riar fins a l’últim moment. En
principi, Oscar Labraña (ERC)
hauria de tornar a ser l’alcalde
-després de 4 anys d’absència- com a força més votada,
però no es descarta un nou
acord entre PSC, CiU i VV.

A Vallbona tot indica que Oscar Labraña (ERC) continuarà d’alcalde.

Jordi Badia (ERC) té tots els números per governar en minoria a Calaf.

Carles Castro (CiU) no continuarà d’alcalde al Bruc. ERC i els independents ho evitaran

rà essent l’alcalde, si bé governarà en minoria. ERC, qui
semblava que entraria en el
govern, va decidir restar a
l’oposició, i arribar a acords
puntuals amb CiU.
Jaume Gorrea (ERC) i Salus Monteagudo (PSC). Un dels dos serà alcalde a Cabrera.

Club de
Futbol
Igualada
EQUIPS

Vallbona d’Anoia
Capsa de sorpreses i escenari d’alguns lamentables incidents -rodes de cotxe punxades, per exemple- la formació
de govern no està del tot tancada a Vallbona, i podria va-

Vilanova del Camí
Aquest és el cas més estrambòtic de tots. Quan es donava
per fet que Vanessa González
repetiria com alcaldessa després de guanyar clarament les
eleccions amb 5 regidors (a 4
de majoria), com a força més
votada i amb majoria simple,
aquesta setmana ha sorgit
la ferma possibilitat que sigui
finalment Noemí Trucharte
(PSC) la nova alcaldessa,
gràcies als seus 3 regidors, al
suport dels 2 regidors d’ERC,
més els 3 de VA! i un dels regidors d’IPV, Manuel Ocaña.
No es tracta de cap broma,
perquè fonts comarcals d’Esquerra ho han confirmat.
Ahir, tancada la nostra edició,
hi havia una reunió d’ERCSom Vilanova amb la direcció
comarcal del partit per a intentar canviar aquesta estratègia,
del tot inconcebible si es té en
compte que tan PSC com VA!
i IPV a Vilanova s’han postulat
clarament contra la independència.

CALENDARI DE PROVES PER JUGADORS/ES QUE DESITGIN INCORPORAR-SE AL CLUB DE FUTBOL IGUALADA

Horaris Entrenaments juny 2015
EQUIPS
Dilluns
15/06

Camp

Dimarts 16/06

Camp

Dimeces 17/06

Camp

A

Camp d’abaix

Dijous 18/06

Camp

Prebenjamins
(nascuts 2008-2009)

18.00-19.15

B

Benjamins 1r any
(nascuts 2007)

18.00-19.15

B

18.00-19.15

B

Benjamins 2n any
(nascuts 2006)

18.00-19.15

A

18.00-19.15

A

18.00-19.15

B

Camp de dalt

Divendres 19/06

Camp

B

Alevins 1r any
(nascuts 2005)

18.00-19.15

B

18.30-19.45

B

Alevins 2n any
(nascuts 2004)

18.00-19.15

A

18.30-19.45

A

Infantils 1r any
(nascuts 2003)

19.15-20.30

B

19.15-20.30

B

Infantils 2n any
(nascuts 2002)

19.15-20.30

A

19.15-20.30

A

20.00

A

Cadets 1r any
(nascuts 2001)

19.15-20.30

B

19.15-20.30

B

Cadets 2n any
(nascuts 2000)

19.15-20.30

A

19.15-20.30

A

Juvenils
(nascuts 97/98/99)

20.30

2004-2009
2002-2003

19.45-21.00

B

1997-2001

19.45-21.00

B

1996-endavant

A
17.45-19.00

A

17.45-19.00

B

17.45-19.00

A

17.45-19.00

B

19.45-21.00

B

19.45-21.00

B
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Igualada
Consternació i dolor per la pèrdua
de Josep Miserachs i Nadal
representants de moltíssimes
entitats culturals de la ciutat.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament d’Igualada, Josep Miserachs i Nadal, va morir dilluns al vespre a l’edat de
47 anys, en no poder superar
un càncer contra el qual lluitava des de feia molts mesos.
La seva pèrdua ha causat una
gran consternació a tota la
ciutat, i durant tota la setmana
han estat centenars les mostres de condol que ha rebut la
família, procedents de tots els
racons del país.
Miserachs era actualment
responsable de les regidories d’Entorn i Promoció Cultural. En les últimes setmanes,
estava ingressat a l’Hospital
d’Igualada, des d’on intentava estar al dia de les seves
gestions municipals. Amb un
optimisme i força de voluntat
digne d’admiració, fins a l’últim moment va plantar cara a
la malaltia, al costat de la seva
esposa Glòria i els seus dos
fills, la família, per la qual tenia
autèntica devoció, i els amics
de tota la vida.
Nascut a Igualada, era llicenciat en Dret, militava a Unió
Democràtica i va ser president del Consell Comarcal de
l’Anoia (2000-2003) i regidor
de l’Ajuntament entre 1995 i
1999, entre 1999 i 2003 i, més
recentment, entre 2011 i 2015.
Era un apassionat de la cultura en general i de la música
en particular, i de la política.
Dins d’Unió era dels qui pensava que l’únic camí de futur
per al nostre país era la independència. Aquests dies, una
estelada cobria el seu fèretre, i
la frase “Visca Catalunya Lliure!”, del fundador d’Unió Ma-

Josep Miserachs lluitava contra el càncer des de feia 2 anys. Va morir dilluns, amb 47 anys.

Centenars de
persones van passar
per la capella ardent,
instal·lada al saló de
plens, per dir el darrer adéu al primer
tinent d’alcalde de
l’Ajuntament
nuel Carrasco i Formiguera,
era impresa en el recordatori
repartit en els funerals.
Marc Castells: “Un
igualadí apassionat”
Marc Castells, alcalde d’Igualada, lamentava dilluns “la
pèrdua d’un igualadí apassionat de la seva ciutat, que s’estimava amb devoció la seva
cultura, les seves tradicions i
la seva gent i, alhora, la desaparició d’un patriota compromès, que sempre va lluitar per
fer de Catalunya un país lliure
i un país millor”.
L’Ajuntament d’Igualada va
decidir que, dimarts i dimecres, el Saló de Sessions
acollís la capella ardent, i va

L’Ajuntament va instal.lar una capella ardent al saló de sessions.

decretar tres dies de dol oficial
a la ciutat i les banderes onejaven a mig pal amb crespons
negres.
Centenars de persones van
passar per la capella ardent
Per la capella ardent, amb una
fotografia de Josep Miserachs
feta durant un discurs, diverses corones de flors, un cartell
amb la frase “Contra la crisi,
Cultura”, que tantes vegades
repetia, la medalla de regidor,
i una estelada cobrint el seu
fèretre, van passar centenars
de persones a dir-li el darrer
adéu. Entre elles, cal destacar
Jordi Pujol i Marta Ferrusola,
amics de tota la vida de la família.
D’altres personalitats que van
ser-hi són Salvador Esteve,
president de la Diputació de
Barcelona; el president del
Consell Comarcal, Xavier Boquete; els exalcaldes d’Igualada Jordi Aymamí, Josep M.
Susanna i Manuel Miserachs,
oncle d’en Josep; alcaldes
de tota la comarca i una llarga llista de persones que el
coneixien personal, entre ells

Demostració de condol en
uns funerals multitudinaris
Els oficis funerals van tenir lloc
dimecres al migdia a la basílica Santa Maria, i van esdevenir una demostració multitudinària de condol. La plana
major d’Unió va ser-hi present,
amb Josep Antoni Duran Lleida al capdavant, la presidenta del Parlament Núria de
Gispert, el conseller d’Interior
Ramon Espadaler, el secretari
d’Universitats Antoni Castellà,
o el diputat a Madrid Josep
Sánchez Llibre, entre d’altres
autoritats.
Durant la missa, l’alcalde Marc
Castells, molt emocionat, va

recordar breument les passions de Josep Miserachs: la
cultura, la política, la ciutat, el
país, tot revelant que la seva
enteresa fins i tot el va portar a
escollir la música que s’havia
de sentir durant el seu funeral... Els amics d’en Josep i la
comunitat educativa de les Escolàpies, on estudien els seus
fills, també van tenir paraules
d’emoció continguda, però les
que més van colpir van ser
les de la Glòria. La seva esposa va armar-se de valor per
transmetre’ns amb prou contenció paraules d’estimació,
d’agraïment a la família per
haver-li donat força, un sentiment que va arribar al cor dels
presents, que van fer un llarg i
tancat aplaudiment.

Genuïnament igualadí
Deu dies abans del trist desenllaç, vaig portar un exemplar de La Veu de l’Anoia al
Josep, amb tots els resultats
de les eleccions municipals.
Sabia que li agradaria donar-li
un cop d’ull. No vaig tenir gaire temps de parlar-hi, però,
en acomiadar-se, va tenir
temps per emplaçar-nos més
endavant i “fer plegats una
cerveseta”. Vaig sortir de l’habitació amb el cor encongit,
però alhora amb el convenciment que havia vist una de
les persones més optimistes
del món....
El Josep era optimista de
mena, lluitador, tossut i de fort
caràcter, però per damunt de
tot era un servidor públic per
vocació. El que feia, sabia
que ho feia perquè era la seva
obligació, i perquè coneixia la
manera d’aconseguir-ho. Li
agradava estar damunt del
més petit detall. A l’Hospital,
havia despatxat alguns temes de l’Ajuntament, i allí on
algú potser esperava trobarhi flors, ampolles d’aigua o
revistes del cor, hi havia una
munió de llibres... En Josep
era regidor de Cultura, perquè era un apassionat de la
lectura i de la música, i també
de la política. La memòria em
deixa moltes trobades amb ell
per fer-la petar a l’entorn de
la política local i comarcal.
El seu somriure de murri era
impagable, quan parlava de

segons quines coses...
No venia pas d’ara, aquesta devoció, i més en concret
per la democràcia cristiana.
Ja era així quan, amb disset
anys, vam compartir un viatge a Alemanya per conèixer
de prop la CDU del llavors
canceller Helmut Kohl. Van
ser uns dies dels quals en
guardo un bon record, i ja se
li veia al Josep una passió
desinhibida pels valors socials que ara se’ns esmicolen
en aquesta societat: la família, primer, i l’amistat.
En Josep sé que guardava
com un tresor els amics de
sempre, eren com una part
d’ell. Els que més o menys tenim la seva edat i compartim
una generació d’igualadins,
ho sabem, perquè un dia o
altre n’hem sentit a parlar.
En Josep era un Miserachs,
cent per cent Miserachs, com
deia algú aquests dies. I tant!
Alguna cosa li devien transmetre, segur, per continuar,
com el pare, com l’oncle, una
sentida necessitat de servir
els altres, des de l’Ajuntament, amb una inequívoca i
profunda estimació a Igualada.
No només hem perdut un regidor de Cultura, un servidor
públic, un patriota o un amic.
Hem perdut un igualadí de
cap a peus.
Jordi Puiggròs
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Un patriota decidit a aconseguir una Catalunya independent
Josep Miserachs s’havia manifestat obertament independentista. Creia que ara era el
moment d’una Catalunya millor, que fes un pas endavant.
L’Onze de Setembre de l’any
passat, va llegir el manifest de
l’Ajuntament d’Igualada per la
Diada Nacional de Catalunya.
L’havia escrit ell, de puny i lletra. Creiem que és bo avui, en
un text que té plena actualitat,
recordar les seves paraules.
Hi ha moments en la vida de les
persones i dels països que són
transcendents i transcendentals. Hi ha moments en la vida
de les persones i dels països
que el que està en joc no és el
seu futur immediat, sinó existir
o desaparèixer. I hi ha moments
en la vida de les persones i dels
països que es revesteixen de
solemnitat, d’èpica i d’una gravetat històrica. Avui, ara, és un
d’aquests moments.
Catalunya viu a la cruïlla i Catalunya està en una cruïlla.
Ens cal triar camí i triar-lo bé i
el camí que triem no té retorn.
I si triem malament tindrem un
llarg i tortuós viatge. Estem en
la cruïlla.
No ens enganyem, el país no
està bé, el país pateix. I la política i els seus representants
tampoc estan bé. Mai com ara
la política havia tingut el menyspreu i el refús de la gent.
Mai com ara, la política i els
seus representants havien tingut la desconsideració i el desdeny de la gent. I amb raó .
Però Catalunya és un país de
paradoxes, i és justament ara
que el país necessita, més que
mai la política i és justament ara
que la gent reclama POLÍTICA
amb majúscules.
No ens enganyem, ni ens deixem enganyar. Res del que
succeeix en aquest país és fortuït i casual. Res del que pateix
Catalunya és gratuït per alguns.
Tenim un enemic poderós i no
ens ho posarà fàcil i, com escrivia un periodista, “els amics
a vegades fallen, però els enemics són d’una fidelitat eterna”.
No ens enganyem, ni ens deixem enganyar, ni ens equivoquem. Estem en un moment en
què no valen els dubtes. Estem
en un moment en què tothom,
tothom, de manera legítima

Miserachs, durant un dels seus discursos més recents.

però inapel·lable, s’haurà de
posicionar sense matisos. Estem en un moment en què la
indefinició, el tacticisme i la por
ens converteixen en covards. I
estem en un moment en què la
indignació serveix de poc i ens
cal, per sobre de tot, esmolar el
nostre enginy, llimar la nostra
intel·ligència i aprofundir el nostre coratge.
No ens enganyem, ni ens deixem enganyar. No ens equivoquem, però que no s’equivoquin. Això ara és seriós. O ara,
o mai. La causa nacional està
per sobre de les persones i de
les seves circumstàncies, per
importants que siguin. Que no
s’equivoquin, ni tenim por d’ells
ni ens temem a nosaltres. I que
no s’equivoquin ni ens equivoquem, ningú podrà aturar el
procés.
Fa tres anys, dos anys, un any,
dèiem en aquest mateix escenari i també en motiu de la
Diada Nacional que Catalunya
és un país normal, però no normalitzat. Que un país normal i
normalitzat no té la necessitat
imperiosa i constant de demanar que vol existir. Que un país
que sobreviu 300 anys d’atacs
constants és un país heroic.
Fa tres anys, dos anys, un any,
que dèiem que Catalunya és
una nació, és un país, i ara vol
ser un Estat. Que Catalunya
no és una mercaderia que es
ven. Que som i serem el que
vulguem ser i no el que vulguin
que siguem. I que Catalunya no
vol demanar permís ni perdó
per existir.
I fa tres anys, dos anys, un any

“Estem en una cruïlla històrica, un camí
sense retorn. El moment actual no és un
moment d’opcions
polítiques, és un moment d’opcions vitals:
o som lliures o som
espanyols. I demanem que, en aquest
transcendental moment, ens cal consagrar-nos tots a la més
alta aspiració d’un
poble: fer-lo lliure”
que vam dir prou. Perquè en
ataquen i ens diuen provocadors. Perquè ens amenacen i
ens diuen bel·licosos. Perquè
ens maten la llengua i ens diuen intransigents. Perquè ens
asfixien i ens diuen que no sabem respirar. Perquè ens maltracten i diuen que només ens
queixem. Perquè ens insulten
i ens diuen maleducats. Avui,
tres anys, dos anys i un any
després, repetim aquelles paraules i les repetim més fortes.
Fa tres anys, dos anys, un any,
tres-cents anys que Catalunya
viu sotmesa, que se’ns vol limitar l’ensenyament en català, que se’ns ataca la llengua,
que se’ns vol anorrear, que
s’inventen falsos conflictes de
convivència, que se’ns assetja
econòmica, política, social i culturalment.

Però, tres anys, dos anys, un
any i en fa tres-cents que Catalunya és un país civilitzat i culte,
que som un país d’acolliment,
integrador i de braços oberts,
que tenim un patriotisme cívic i
no ètnic, que com deia Armand
de Lasarte “Catalunya és una
cultura i no una raça i per això
no exclou a ningú que s’hi vulgui acollir”. I que el nostre és
un patriotisme social: ens interessa el país perquè ens interessen les persones. I hem fet
de la cultura, l’art, la llengua i el
coneixement la nostra carta de
presentació al món.
Fa tres anys, dos anys, un any
i en fa tres-cents que lluitem
amb les paraules i les idees, no
amb les armes, que no ens fan
por les urnes i que som un país
tossut que vol continuar parlant
la seva llengua.
Fa tres anys, dos anys, un any i
en fa tres-cents que moltes coses han restat invariables, però
ara, moltes coses han canviat.
Els catalans ja no volen sentirse forasters a casa seva. Els
catalans hem descobert definitivament la veritat. Els catalans
hem sortit al carrer en massa.
Els catalans ja no volem continuar essent humiliats. Els catalans volem reescriure la nostra
història.
A Igualada, al setembre de
2014 i amb motiu de la Diada,
en nom de la ciutat i de tantes i
tants igualadins, amb tota la humilitat però amb tota la fermesa,
demanem al Govern i a totes
les forces polítiques que siguin
fortes i valentes, però que ho
siguem també nosaltres. Encoratgem tothom a abandonar el
tacticisme traïdor i a anteposar
els interessos del país als seus
propis. Proclamem que si volem ser un Estat, hem d’actual
com a tal. Recordem que quan
lluitem separadament, perdem
conjuntament. Que si no salvem la llengua, no salvem el
país. Que si no salvem la llengua, de res ens servirà tenir
un Estat. I recordem que quan
hem estat tous, hem perdut.
Que quan hem apel·lat al seny,
hem perdut. Que quan hem tingut por, hem perdut. Que quan
ens hem barallat, hem perdut.
I que quan hem fet pedagogia,
ens hem equivocat.
A Igualada, en aquesta hora

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

Josep Miserachs Nadal
Primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament d’Igualada
6 de setembre de 2014

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

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

greu però d’horitzó magnífic,
diem que volem respostes, i les
volem ja. Proclamem, a qui ho
vulgui escoltar, que murs més
grans han caigut. Expliquem,
a qui ho vulgui entendre, que
la nostra és una causa justa,
cívica i democràtica. Recordem
que, malauradament, a Catalunya hi ha col·lectius i persones que ho passen malament
i aquesta és la nostra prioritat.
Exclamem que som un país
pacífic i que les nostres armes
són les idees, els arguments i
les urnes. I els hi diem que no
aspirem ni a falsos paradisos,
ni a Ítaques impossibles. Aspirem a ser lliures.
A Igualada, en aquest moment
transcendental recordem i femho recordar que un país que
lluita, pot perdre però un país
que no lluita, ja ha perdut. Recordem i fem-ho recordar que
lluitem no solament per un país
lliure, sinó per un país just i democràtic. I recordem-ho i femho recordar: el nostre pitjor enemic és l’auto odi.
Senyores i senyors, estem en
una cruïlla històrica, un camí
sense retorn. El moment actual no és un moment d’opcions
polítiques, és un moment d’opcions vitals: o som lliures o som
espanyols. I demanem que, en
aquest transcendental moment,
ens cal consagrar-nos tots a la
més alta aspiració d’un poble:
fer-lo lliure.
Joan Margarit, el poeta de la
Segarra, escrivia “som molt enllà, i em nego a retrocedir”. Ho
subscrivim, som molt enllà i sabem on anem. I no farem ni un
pas enrere.
En aquesta hora greu però d’horitzó magnífic diem que la millor
herència que podem deixar
als nostres fills és procurar-los
un país millor i, per tant, lliure.
I com Carrasco i Formiguera,
màrtir i patriota, perseguit per
uns i assassinat pels altres, el
dia abans de morir va escriure
una carta als seus fills des de
la presó. Els deia: “No oblideu
mai, mai, cada nit, després de
les vostres oracions, de cridar
ben fort Visca Catalunya lliure!”

· 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)
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A la nostra redacció hem rebut
escrits de diverses entitats i
institucions, en senyal de dol
i comiat, que tot seguit reproduïm:

Comunicat de condol
de les associacions
culturals d’Igualada
Assabentats de la mort del Primer Tinent d’Alcalde i Regidor
de Promoció Cultural Josep
Miserachs, després d’una llarga malaltia, des del col·lectiu
d’entitats i joves que des de
l’àmbit de la cultura i l’associacionisme treballem a Igualada
volem expressar el nostre més
sincer condol als seus familiars, a l’equip de govern i als
seus col·laboradors, entre els
quals ens hem pogut comptar.
La seva tenacitat en la lluita
contra la malaltia que l’havia anat afeblint ens sembla
exemplar, i la seva entrega
ens esperona a continuar la
nostra tasca amb constància
i coratge.
Reposa en pau, benvolgut Josep.
Agrupació Folklòrica Igualadina
Agrupació Fotogràfica d’Igualada
Agrupació Sardanista d’Igualada
Agrupament Escola Torxa
Agrupament Escolta i Guia
Jaume Caresmar i Mª Antònia
Salvà
Al-pi-nisme Club Esportiu
Amics de l’Òpera
Amics de la Carpeta Verda
Amics del Rec
Antic Gremi de Traginers
d’Igualada
Associació Cultural Dessota
Associació Cultural Quatre
Vents
Associació de Veïns de Sant
Jaume Sesoliveres
Associació de Veïns del Barri
de les Flors
Associació de Veïns del Barri
del Sant Crist
Associació Flama del Canigó

Associació Gent Gran d’Igualada
Associació UNESCO
Ateneu Igualadí
AUGA
Ball de Bastons d’Igualada
Ball de Cercolets d’Igualada
Ball de Pastorets d’Igualada
Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada
Banda de Música d’Igualada
Bitrac Dansa
Capella de Música de la Tossa
Casal Independentista La Teixidora
Casino Foment
Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada
CiaArt Dansa / Estudi Dell’Arte
Cineclub Ateneu
Colla Gegantera del Bisbalet
Comissió de Festes del Barri
de la Font Vella
Cor d’Homes d’Igualada
Cor de Noies Exaudio
Coral de Santa Maria
Coral Gatzara
Coral Infantil “Els Verdums”
Coral Juvenil Xalest
Coral La Llàntia
Coral Merlet
Coral Mixta
Coral Terra Nostra
Diables d’Igualada
Els
Voladors
Trabucaires
d’Igualada
Esbart Dansaire de l’Ateneu
Igualadí
Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada
Fundació Privada Cavalcada
de Reis d’Igualada
Grallers d’Igualada
Jove Orquestra Simfònica
d’Igualada
Joventuts Musicals d’Igualada
La Bastida
La Coll@nada
Mal-Llamp
Moixiganguers d’Igualada
Òmnium Cultural Anoia
Petits Diables d’Igualada
Priors del Sant Crist
Protons
Revista d’Igualada
Schola Cantorum
Teatre de l’Aurora
Unión Cultural Extremeña
Anoia
Xarxa d’Igualada
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L’esglèsia de Santa Maria, plena de gom a gom, en els oficis funerals, dimecres al migdia.

Unió Empresarial
de l’Anoia
Des de la Unió Empresarial
de l’Anoia volem expressar el
nostre més sincer condol a la
família, amics i companys de
feina de Josep Miserachs, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada i responsable de les regidories d’Entorn
i Promoció Cultural, que dimarts al vespre ens va deixar.
Miserachs era una persona
activa, sempre compromesa
amb la seva ciutat i el seu país.
Era un apassionat del món de
la cultura i les tradicions, i sobretot, ens agradaria destacar
el seu esperit lluitador i la seva
empenta per seguir endavant.
Des de la UEA el recordarem
com un home que ha fet molt
per aquesta ciutat i sense dubte la seva empremta ha quedat marcada en tots nosaltres.
Bon viatge Josep!
El president, Blai Paco
La junta de govern

Assemblea Nacional
Catalana d’Igualada
L’Assemblea Territorial de
l’ANC d’Igualada vol mostrar
el condol pel decés de Josep
Miserachs, tinent d’alcalde i

responsable de les regidories d’Entorn del nostre Ajuntament en l’ anterior mandat i
regidor electe en les eleccions
d’aquest 24 de maig.
Josep Miserachs, ultra les
fortes conviccions i patriotisme reconeguts per tothom,
aquests tres anys sempre
ha estat comprensiu i col·
laborador amb les propostes
i demandes de l’ANC en el
nostre àmbit local i per això li
volem manifestar el nostre reconeixement i agraïment.
Alhora, amb aquestes paraules, volem acompanyar en el
sentiment la família d’en Josep -dona, fills, pares i germans- l’Alcalde, els membres
del Consistori i tot l’Ajuntament d’Igualada.
La Junta de l’AT de l’ANC
d’Igualada

Socialistes
d’Igualada
Els Socialistes d’Igualada expressem el nostre més sentit condol per la pèrdua d’en
Josep Miserachs i Nadal.
Tota l’Agrupació i regidors del
PSC estem al costat de la
seva família, amics i companys del grup municipal de
CiU a l’Ajuntament en aquest
moment trist i dolorós.
Els Socialistes d’Igualada re-

cordarem, sempre, en Josep
com un home de grans conviccions i amb una vocació de
servei per la ciutat i pel país
que exercia amb passió i compromís.

Esquerra
Republicana de
Catalunya
Davant la trista notícia de la
pèrdua del regidor igualadí,
Josep Miserachs, Esquerra
Igualada vol expressar el seu
condol a tota la família i amics,
unint-se així, a les mostres de
suport de tota la política igualadina i comarcal.
En aquest sentit, el partit republicà lamenta la pèrdua
d’un dels representants de la
ciutat, i tal com afirmava Joan
Requesens, fins ara regidor
de Joventut d’Esquerra i company de govern de Miserachs,
“ha treballat fins el darrer moment, des de l’Hospital, així és
com era, i fa molt dur perdre’l”.
Per la seva banda, Josep M.
Palau i tot l’equip d’Esquerra Republicana que el proper
dissabte 13 seran nous membres del consistori, lamenten
la pèrdua d’una persona implicada en la ciutat, treballadora
i compromesa.
Esqueles a les pàgines
52, 53 i 54

L’ENERGIA ÉS EL QUE TU
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Xavier Sala-i-Martín participarà en el
Sopar UEA, el 9 de juliol al Campus
REDACCIÓ / LA VEU

La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) ja té a punt l’edició
d’enguany del Sopar Empresarial de l’Anoia, que se celebrarà al Campus Universitari
d’Igualada el dijous dia 9 de
juliol. La trobada, que cada
any reuneix empresaris del
territori, és un autèntica festa
del sector empresarial, que
aprofita la trobada per fer networking i posar en comú experiències i casos d’èxit en un
ambient distès.
Per a l’edició d’enguany, la
UEA vol anar un pas més enllà i fer que transcendeixi les
fronteres de l’Anoia, i és per
això que ha convidat nombrosos agents socioeconòmics,
representants dels sectors públic i privat, dirigents d’institucions empresarials d’arreu del
país i emprenedors que han
protagonitzat projectes d’èxit
recentment. La ponència prèvia al sopar anirà a càrrec del
prestigiós economista Xavier
Sala-i-Martín, i tindrà per títol:
“Què has fet de nou avui?”.
El lema del sopar és “Som
Empresa, som Futur” ja que,
pels responsables de la UEA,
les empreses són les que estan construint un futur de recuperació econòmica i creant
llocs de treball. Es preveu que
hi assisteixin unes 400 perso-

Àlbum Històric
Un capellà dels d’abans

Xavier Sala-i-Martín.

nes.
En el transcurs de l’acte la
UEA entregarà, un any més,
els Premis UEA a la trajectòria empresarial, a la capacitat
emprenedora, a la internacionalització i al gremi o institució. Uns premis que es van
instituir amb l’objectiu de premiar la creació, la consolidació
i les trajectòries de les empreses del territori. Enguany també es recuperarà el premi en
reconeixement a la implantació de les noves tecnologies.
El Sopar Empresarial va néixer l’any 2000 amb l’objectiu
de reconèixer la tasca dels

empresaris i emprenedors de
l’Anoia, i la trobada ha tingut
continuïtat durant aquests
quinze anys.
La trobada anual no només
ha servit per reconèixer gran
nombre d’empreses a través
dels Premis UEA sinó que
també ha servit perquè personalitats rellevants del país
coneguessin de primera mà el
teixit empresarial anoienc. Les
darreres edicions han comptat
amb la presència de personalitats institucionals com ara els
presidents de la Generalitat
Jordi Pujol, Pasqual Maragall,
José Montilla i Artur Mas.

La UEA estudia fer una reclamació
conjunta pels talls telefònics a Movistar
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

En la roda de premsa del Sopar de l’Empresari, el president de la Unió Empresarial
de l’Anoia (UEA), Blai Paco,
va avançar que la patronal
anoienca estudia presentar
una reclamació conjunta per
demanar una compensació
econòmica a Movistar pels
talls en serveis de telefonia i
Adsl en nombroses empreses,
especialment del polígon de
les Comes d’Igualada, però
també en altres indrets com
Masquefa. Prop de 150 empreses, sobretot igualadines,
han fet arribar les seves queixes a la UEA.
Paco explicava que “la situació és molt greu, i estem treballant en una reclamació,
esperem una compensació.
És complicat perquè és difícil
d’avaluar l’impacte econòmic,
depèn molt del tipus de negocis”. El president de la patronal afegia que “volem que la
situació torni a la normalitat el
més aviat possible, però ens
preocupa molt que la compa-

D E L’A N O IA

Mn. Amadeu Amenós

Josep Elias Farré.- Ens referim
a mossèn Amadeu Amanós Roca,
que serveix per evocar la figura
dels antics sacerdots, aquells que
portaven la negra sotana, o hàbit
de vestir abotonatat de dalt a baix.
Fou rector de Santa Margarida de
Montbui i arxipreste d’Igualada,
com rector de la parròquia de Santa Maria, i arribà a ser nomenat
canonge de la Catedral de Vic.
Era un home molt erudit, però
d’una gran humilitat. Figurà entre
els fundadors del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI),
qui a l’any 1949 li publicà el seu
treball “Rectorologi de Santa Ma-

ria”. Va escriure molts articles històrics a la premsa local.
La seva bonhomia li va permetre,
durant la guerra, una certa tolerància per part del Comitè Antifeixista local, cosa que li va permetre
celebrar, en els anys 1937-39, la
missa clandestina dels Traginers, a
l’Horta Vella.
La consideració dels igualadins
queda demostrada amb dos monuments que té dedicats, al passeig
Verdaguer i al carrer cardenal Vives. El cronista de la Ciutat, Antoni Carner, va escriure una biografia seva, sota el títol de “L’home
de Déu”.

Nou equip d’atenció, al Consell
Comarcal, per a persones
grans maltractades
REDACCIÓ / LA VEU

Paula Arias i Blai Paco, gerent i president de la UEA.

nyia no controli la situació”.
La UEA va deixar entreveure
que, almenys en una ocasió,
els talls de subministrament
de telefonia i dades es van
deure a un sabotatge, en els
dies que coincidia amb el punt
àlgid de la vaga indefinida de
tècnics de Movistar.
La gerent de la UEA, Paula Ari-

as, ha informat que la patronal
ha iniciat també la elaboració
d’un document que recull les
deficiències en l’àmbit de les
telecomunicacions a la comarca, per tal d’iniciar les oportunes reclamacions davant les
empreses responsables i les
institucions polítiques.

El Consell Comarcal de l’Anoia posarà en marxa, després
de l’estiu, el primer equip específic d’atenció a situacions
de maltractament a persones
grans de tot l’Estat. L’Equip
d’Atenció a la Vellesa de
l’Anoia (EAVA) estarà format
per un psicòleg i una de les
treballadores socials del Departament de Benestar Social
i Atenció a la Ciutadania, els
quals comptaran, en funció de
la complexitat dels casos, amb
la col·laboració d’un advocat,
un psiquiatre i una metgessa.
El nou Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia, ubicat a la seu
del Consell Comarcal, estarà
a disposició dels Serveis Socials dels Ajuntaments i dels
professionals de diversos àm-

bits que poden detectar possibles situacions d’abús, maltractament o abandonament a
les persones grans, com ara
treballadors de centres de dia,
residències, hospitals, forces
de seguretat, notaris, directors
de bancs i comerciants.
La creació d’aquest nou equip
és possible ara gràcies a un
ajut extraordinari concedit per
la Diputació de Barcelona. No
obstant això, el Consell Comarcal fa molt temps que està
sensibilitzat amb aquesta problemàtica.
De fet, l’any 2009 ja va crear
la Comissió per a la prevenció
i la detecció de situacions de
maltractament a les persones
grans de l’Anoia, a més d’un
protocol d’actuació per facilitar la detecció de casos.

Igualada
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L’oci a Igualada, a debat
al proper DdD d el’Ateneu
dimarts que ve

IGUALADA / LA VEU

L’espai de debat i reflexió
d’Igualada, DdD (Dimarts de
Diàlegs), ja té a punt la sessió d’aquest mes de juny que
es farà sota el títol “T’ho pots
passar bé a Igualada?”. Serà
aquest proper dimarts, 16 de
juny, a les 8 del vespre, a la
Sala de Socis de l’Ateneu
Igualadí. Es vol analitzar l’oci
d’Igualada des de diversos
punts de vista.
La introducció de l’acte anirà a càrrec d’un dels majors
experts del país en oci a les
ciutats com és Oriol Miralbell, que també és professor
de Turisme a la Universitat
Oberta de Catalunya. A través d’un diàleg-entrevista
amb el coordinador de DdD,
Jordi Cuadras, Miralbell farà
un anàlisi general sobre
quins atractius han d’oferir
les ciutats perquè la gent
s’ho passi bé.
Després es passarà a analitzar el tema en clau local
amb diversos convidats a la

“Fila 0” que explicaran els
diversos tipus d’oci que té
Igualada i de les possibilitats
de la ciutat. En aquest sentit
s’hi han convidat representants de l’oci cultural, nocturn, gastronòmic i esportiu.
A tots ells s’hi podrà sumar
qualsevol persona del públic
que vulgui dir-hi la seva, ja
que la paraula del públic és
fonamental en qualsevol sessió de DdD.
DdD (Dimarts de Diàlegs)
és l’espai de tertúlia, debat i
reflexió d’Igualada que acull
l’Ateneu Igualadí des del
mes de gener del 2014 i que
té l’objectiu de recuperar la
vella tradició de tertúlia que
hi havia en molts cafès dels
ateneus de Catalunya. Per
això, un dimarts al mes s’organitzen diàlegs sobre un
tema en concret que guardi
relació amb Igualada. L’objectiu és aconseguir que el
debat, el diàleg i la discussió
siguin eines per a fomentar
el coneixement i el pensament crític a la ciutat.
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L’Ajuntament inicia la tercera fase de les obres
de millora a la Piscina del Molí Nou
IGUALADA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada inicia
aquest mes de juny la tercera
fase d’obres de millora al complex esportiu del Molí Nou,
dins del pla plurianual de recuperació d’aquest equipament.
L’edifici data de 1.934 i va ser
la primera instal·lació esportiva que es va obrir a la ciutat.
Aquest any i el vinent, les
obres de reforma tindran com
a objectiu millorar l’accessibilitat de l’edifici. Si bé aquest
any es construirà una rampa
d’accés des del carrer a l’entrada principal, l’any vinent es
preveu instal·lar un ascensor
que permeti un millor accés
a la piscina per les persones
amb mobilitat reduïda. Aquest
2015, amb una inversió de
30.000 euros, es faran també
noves millores en la instal·
lació elèctrica, creant una
nova escomesa independent
de la de la piscina coberta, ara
en desús, i diferents tasques
de manteniment a l’exterior.
L’Ajuntament d’Igualada ha fet
una clara aposta per recuperar aquest equipament per a
la ciutat. Des de fa dos anys,
cada primavera s’ha dut a terme una nova inversió que ha
servit per posar al dia la instal·
lació. El 2013 es va consolidar

l’edifici, que presentava moltes
mancances estructurals, es
van fer noves escales d’accés
a la piscina des de l’interior, es
va refer el terra de la terrassa i
es van impermeabilitzar i aïllar
les zones més sensibles per
eliminar les filtracions d’aigua
que havien malmès les bigues
i el forjat intern. A l’entorn de
la piscina, a més, es van modificar els desnivells per eliminar la formació de tolls i es
va millorar l’evacuació d’aigua
per evitar els efectes de la humitat en les parets. El 2014 es
va canviar ja bona part de la
instal·lació elèctrica i es va millorar l’equipament a l’entorn

de les piscines, amb la instal·
lació de nous elements de mobiliari i enjardinament.
Servei de bus urbà per arribar
al Molí Nou
Amb la voluntat d’acostar
aquest equipament a tota la
ciutadania, amb els nous traçats de les línies LC1 i LC2
que es van modificar l’octubre
del 2014 per donar servei al
nou Campus Universitari del
Pla de la Massa, també es pot
arribar a la piscina municipal
amb transport públic.
Els horaris i freqüències es
poden consultar a www.masatstransport.com.

Xerrada sobre prevenció de riscos al Campus
Universitari igualadí
IGUALADA / LA VEU

El passat dimecres, dia 27 de
maig, en Joan Carol, tècnic
en prevenció de riscos laborals, va fer una xerrada i demostració sobre riscos físics,
concretament l’anàlisi i la mesura del soroll a la indústria,
un dels agents que tracta la
higiene laboral.

Aquesta sessió anava adreçada als alumnes de 3r del
Grau en Enginyeria en Organització Industrial dins l’assignatura Gestió de l’ambient
Industrial. Els alumnes van
ampliar els coneixements
de l’assignatura d’una forma
pràctica doncs es van fer mesures de soroll de la maquina-

ria que forma part de la planta
pilot d’adoberia del Campus
Universitari d’Igualada.
Agraïm la seva col·laboració
i dedicació, des del programa Open Campus, iniciativa
d’aquest curs que apropa
professionals a l’àmbit universitari.
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L’ANC proposa la
xerrada “Immigració
a Catalunya: per una
nova República plural
i inclusiva”
REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte 13 de juny, a
les 18,30h, a la Sala de Socis
de l’Ateneu d’Igualada (C/ Sant
Pau 9 d’Igualada), tindrà lloc
una xerrada i col·loqui amb el
títol “ Immigració a Catalunya:
per una nova República plural i inclusiva”, organitzada per
l’Assemblea Territorial de l’ANC
d’Igualada.
La xerrada serà a càrrec del
Saoka Kingolo i Ariz Baha, tots
dos col·laboradors de la Sectorial d’Immigració de l’ANC.
L’acte té per objecte informar
del procés sobiranista i dels
valors del nou Estat Català envers les persones immigrades,
així com establir un diàleg on
s’exposin les inquietuds i preocupacions que pugui generar el
procés.

Mor un igualadí de
22 anys mentre es
banyava a la platja
del Miracle
Un jove de 22 anys ha mort
aquest dijous mentre es banyava en una zona de roques a la
platja del Miracle de Tarragona.
Protecció Civil ha rebut l’avís
cap a tres quarts d’una del migdia que dos nois que s’estaven
banyant en una zona de roques
a prop de la platja del Miracle
i un d’ells semblava que tenia
problemes per sortir de l’aigua.
Un dels dos ha pogut sortir pel
seu propi peu i l’altre ha hagut
de ser rescatat de l’aigua pels
Bombers de la Generalitat i altres persones que estaven a la
zona. Els serveis sanitaris que
s’han desplaçat fins al lloc no
han pogut fer res per salvar la
vida del noi, que era veí d’Igualada i havia anat a la platja amb
dos amics.

D E L’A N O IA

FirAnoia arribarà la setmana que ve amb 239
estands i una àmplia oferta d’activitats
REDACCIÓ / LA VEU

Un any més arriba FirAnoia, la
fira multisectorial de la comarca, que des de fa tres anys se
celebra al centre de la ciutat
d’Igualada. Així, el proper divendres 19 de juny, dissabte
20 i diumenge 21 de juny el
Passeig Verdaguer acollirà la
mostra d’expositors, la plaça
Cal Font els concessionaris
amb els cotxes en exposició,
el carrer Òdena la fira d’entitats, el Passeig Verdaguer
cantonada amb el carrer santa
Caterina l’espai de lleure i actuacions per a nens i nenes, la
plaça Pius XII el Cinema a la
Plaça, la plaça del Pilar l’espai Esport i Natura, la Rambla
Sant Isidre el TastAnoia i l’Horticultura’t, la plaça de l’Ajuntament i voltants la mostra d’artesania i la Rambla General
Vives l’espai per a gossos Rivalcan. En total, 239 estands
repartits en 37.000 metres

quadrats plens d’activitat comercial, lúdica i cultural. I és
que FirAnoia amplia la seva
programació més que mai
amb activitats gratuïtes per
persones de totes les edats.
Amb l’objectiu de fer una fira
per a tothom i amb la voluntat
que el ciutadà participi directament de l’esdeveniment, s’han
tornat a convocar el concurs
de fotografia d’instagram i el
concurs de la targeta amagada. Les bases de les dues
convocatòries poden trobar-se
a la web de la fira.
Sorteig de 6.000€ per als
qui comprin un cotxe
A banda, el sorteig de 3.000
euros entre els compradors
d’un cotxe s’ha ampliat a
6.000 euros, un gran reclam
per a totes les persones que
estan pensant a canviar de
cotxe, ja que les probabilitats
que toqui són molt altes.

Joan Domènech, president de Fira d’Igualada, i Àngels Chacón, tinent d’alcalde
de Dinamització Econòmica, en la presentació de FirAnoia, dilluns passat.

En roda de premsa, el president de Fira d’Igualada va
explicar que “FirAnoia és una
oportunitat per conèixer la
gran oferta de productes i serveis que tenim a la nostra comarca, una oferta de qualitat
que es podrà veure, comentar
i palpar” i va afegir que “ha de
ser una fira per gaudir en fa-

mília i per promocionar el teixit
industrial de la comarca”. Per
la seva banda, Àngels Chacón, regidora de promoció
econòmica va mostrar el seu
suport a l’entitat en la seva
missió de dinamitzar el sector
empresarial”. A la propera edició, tindreu àmplia informació
de FirAnoia 2015.

El Consell disposarà de dos pisos
d’inclusió per a joves de la comarca
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal i l’ Associació Educativa Nou Quitxalles han signat recentment el
conveni de col·laboració per
tal de desenvolupar el programa «Pisos d’Inclusió Social a
l’Anoia».
Màxim d’estada d’un any, i
fins a 25 anys d’edat
El programa neix per a donar
recolzament a joves de la comarca que es troben en situació de manca d’habitatge i
amb l’objectiu de preparar-se
per a dur a terme una vida independent i autònoma quan
finalitzi la seva estada als pi-

sos.
Els habitatges s’adreçaran
preferentment a joves d’entre
18 i 25 anys, parelles joves
amb un fill/a menor de 3 anys
i famílies monoparentals. L’estada serà d’un any, durant el
qual les persones usuàries seguiran un pla de treball orientat a promoure la seva inserció
social i laboral en les millors
condicions possibles.
Les professionals assignades
al programa, una educadora
del Consell Comarcal i una
professional de l’entitat de
Nou Quitxalles, decidiran els
casos que es prioritzen i quin
és el pla de treball.

El director de l’Associació Educativa Nou Quitxalles, Jose Carlos González, i el vicepresident
quart del Consell Comarcal de l’Anoia, Ángel Soteras, han subscrit el conveni.

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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Vuit alumnes d’ESO de l’IES Mercader fan
noves tanques per al Saló de la Infància

Guanyadors del concurs de
dibuix de l’Ou com Balla

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

Un grup de vuit alumnes de 3r
d’ESO de l’IES Joan Mercader d’Igualada han enllestit la
construcció de noves tanques
de fusta per al Saló de la Infància, ja que les actuals, amb
el temps, s’havien anat deteriorant. D’aquesta manera, els
joves han pogut assumir un
encàrrec real, que al mateix
temps tindrà una utilitat per
la ciutat. Aquest dimecres, 3
de juny, el regidor de Joventut de l’Ajuntament, Joan Requesens, ha assistit al taller i
els ha agraït personalment la
bona feina que han dut a terme.
Aquesta iniciativa s’emmarcava en el programa municipal
Passa Pantalla, impulsat pels
departaments d’Ensenyament
i Universitats, de Joventut i
d’Acció Social de l’Ajuntament, d’acord amb el depar-

Relació dels participants que
han obtingut premi en la 29a
edició del concurs de dibuix de
l’ou com balla corresponent a
l’any 2015. S’han presentat
un total de 436 dibuixos. Els
premis es poden recollir a Esports Sallès (Pl. Pilar, 2).
3 Anys
1R. Daniela Garcia Noguera
Escolàpies
2N. Carlota Combalia Llimós
Escolàpies
3R. Gina Farré Trullols
Escola Pia
4 Anys
1R. Vega Alegre Galan
Escolàpies
2N. Cesc Avila Gleyal
Jesús Maria
3R. Arnau Portet Palomas
Escolàpies
Premis Edat 5 Anys
1R. Martina Prado Tamayo
Jesús Maria
2N. Lidia Martinez Gris
Mare del Diví Pastor
3R. Alba Martin Pino

tament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest és un programa transversal per a millorar l’èxit escolar, que es duu a terme a
la capital de l’Anoia des del
curs 2012/2013. La finalitat
és contribuir a l’adaptació
d’aquells alumnes que, tot i

haver tingut suport i atencions
específiques als seus instituts,
necessiten una adaptació curricular diferenciada per tal de
motivar-los i que avancin en
el sistema educatiu, orientantlos també cap al futur món
professional i laboral.

Ja us podeu inscriure a les activitats d’estiu
dels equipaments cívics municipals
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament va obrir dilluns
les inscripcions per les activitats dels equipaments cívics
municipals de la ciutat corresponents a la programació d’estiu. Les inscripcions s’aniran
realitzant per blocs temàtics, i
s’oferiran una sèrie de places
en funció de la temàtica.
Les
propostes
culinàries
compten, en aquesta ocasió,
amb cursos de cuina vegetariana de carmanyola, cuina
amb plantes silvestres, pastisseria anglesa, batuts i carns
vegetals, pa de panificadora o
postres. Pel que fa a l’activitat
física, que torna a ser un dels
apartats més nodrits, s’ofereix
fit-dance, jumping, zumbabollywood, gimnàstica per a la
gent gran, batuzumba, dona i
esport , pilates, iogalates, abdominals, bodyart i txakres.
Els cursos de balls proposen
per als mesos d’estiu country,
Bhangra, star dance, Bollywood fusió cabaret, salsa, o balls
tropicals. En aquesta ocasió,
els tallers d’idiomes tornen a
comptar amb diferents nivells
de llengües, com poden ser
l’anglès, el francès, el japonès

o l’italià. Destaquen també els
Tea Time Chats amb converses de nivell Intermediate o
superiors, o els Summertime
Engish Chats, amb converses
de nivell Intermediate.
Altres tallers formatius contemplen, per exemple, tallers
de jocs de memòria, de tenir
cura de les orquídies, de cosmètica natural d’estiu, de sabons líquids naturals, sobre
malalties de les plantes o de
com fer una farmaciola casolana.
Pel que fa a les manualitats i
l’artesania, els centres cívics
ofereixen cursos de decoupage, creació de calçat d’estiu,

d’scrapbooking, de lletres de
cartró, de fotografia viatgera o
de dibuix.
L’aula de noves tecnologies
proposa coneixements de com
fer servir el mòbil, les tauletes
digitals, les xarxes socials, els
llapis de memòria, o de retoc
de fotografia. Finalment, s’hi
recullen també activitats per a
infants, com tallers de cuina,
d’estudi, de contes i de Bollywood, a banda de sortides i
espectacles a la fresca per a
diferents franges d’edats. El
programa complet es pot consultar al web www.igualada.
cat.
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Jesús Maria
6 Anys
1R. Jan Valls Haro
Jesús Maria
2N. Bruna Marimon Salles
Escola Pia
3R. Martina Almonte Grau
Escola Pia
7 Anys
1R. Leo Salomon Pachurca
Jesús Maria
2N. Jordi Marba Recasens
Jesús Maria
3R. Jan Rica Luis
8 Anys
1R. Mounia Sellala Diaz
Jesús Maria
2N. Miriam Muñoz
Mare del Diví Pastor
3R. Pablo Trit Marin
Jesús Maria
9 Anys
1R. Elia Ribes Poncell
Jesús Maria
2N. Karol Juvencio Quispe
Jesús Maria
3R. Marina Gabarró Nadal
Jesús Maria.

Creu Roja finalitza les activitats
als espais de reforç escolar

REDACCIÓ / LA VEU

El passat més d’octubre Creu
Roja Anoia va iniciar dos
projectes de Reforç Escolar,
aquest amb l’objectiu de donar
suport als infants de Primària
a fer els deures. Aquests dos
espais han estat en funcionament durant tot el curs escolar.
Previ inici de l’activitat, els infants berenaven, i a partir de
les 17:30 es comença a dur a
terme l’activitat. A banda dels
deures que porten de l’escola,

cada infant disposa d’un quadernet adequat per a la seva
edat, i que complementa l’espai de deures.
El projecte que fa més temps
que funciona és el que està
ubicat dins del Centre Obert El
Cireret de Vilanova del Camí i
se’n beneficien els infants que
assisteixen a aquest recurs.
Pel que fa a l’espai d’Èxit Escolar que hem posat en marxa
durant aquest curs 2014-15 a
l’oficina de Creu Roja a Igualada, pretén atendre els infants
de les escoles de la zona. En
aquest cas, a més els infants
podien utilitzar l’aula d’informàtica per a estudiar i com a
recurs en treballs més especialitzats.
En tots dos casos es separen
els infants segons el curs i per
això es fan 2 grups:
• Petits: 1r, 2n i 3r de primària
• Grans: 4t, 5è i 6è de primària
Cada grup tenia entre 7 i 10
infants per poder garantir una
millor atenció.
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Vadefoodies ultima el festival
de tendències pel 27 de juny

D E L’A N O IA

PERE PRAT

La por als canvis

REDACCIÓ / LA VEU

L’associació igualadina vadeFOODIES, formada en la seva
majoria per professionals del
món de la restauració, està
preparant per al proper dissabte 27 de juny un festival de
tendències gastronòmiques al
Museu de la Pell d’Igualada i
Comarcal de l’Anoia.
El festival vadeFOODIES neix
amb la voluntat de promoure
l’activitat gastronòmica a Igualada i amb l’objectiu de mostrar la diversitat de tendències
del sector culinari arreu del
món. El certamen va adreçat
als ‘foodies’ (amants del bon
menjar) de la ciutat i de la comarca.
Ens trobem davant d’un projecte de noves tendències
gastronòmiques
pioner
a
l’Estat. Un festival inèdit que
busca esdevenir referent més
enllà de les nostres fronteres
i ajudar a promocionar les noves maneres d’encarar i potenciar la cuina.
Les activitats es dividiran en
dues parts: una zona interior,
dedicada a xerrades i conferències, i una zona exterior,
de caràcter lúdic i festiu, on es
podran trobar tot tipus de parades que representaran les
diferents tendències exposades en el Festival.
Entre les activitats programades, se celebraran taules rodones dedicades al veganisme i al vegetarianisme i a les
noves tendències vinícoles.
També es preveu una xerrada
sobre la paleodieta, moviment
basat en el que menjaven els
nostres avantpassats, així

com presentacions de moviments gastronòmics com ara
el food porn (fotos culinàries),
el food truck (vehicles amb
cuines ambulants), o el moodfoods (menjar per ser feliç).
El Festival també té un component lúdic important. Així, hi
haurà música i teatre en directe i s’inclouran activitats per
als infants, com ara un taller
d’elaboració d’estris de cuina
a partir de fruites i verdures.
Inscripcions ja obertes
a les xerrades
El passat dimecres 10 de juny
es van obrir les inscripcions
per a les xerrades. L’entrada al
festival és a preu popular: 2€
amb els quals us donaran una
polsera que permetrà entrar i
sortir tantes vegades com vulgueu i assistir a les xerrades
(prèvia inscripció gratuïta),
concerts i espectacles.
Les inscripcions es podran fer
a través del web del festival

www.festivalvadefoodies.cat/
inscripcions.
De moment aquest és el programa previst:
11:30. Inauguració a l’auditori
del Museu
12:00. Inici del Festival.
Xerrada Veganisme i Vegeterianisme.
Xerrada de Vins: Biodinàmics,
Ecològics, Convencionals I
Naturals.
12:30. Teoria i pràctica del
Vermut, a l’exterior del Museu.
Tallers Infantils.
13:00. Vermut Concert
14:30. Tallers Infantils
18:30. Xerrada Food Porn
19:00. Producte de proximitat:
Territori i Lògica
19:30. Teatre “Queviures”
20:00. Curs de Cocteleria
20:00. Xerrada i Cata de vins
escumosos i territori.
20:30. Xerrada filosofia i alimentació Paleo
23:30. Estival de Jazz

Premiat un treball de memòria històrica de
l’alumna de l’Escola Pia Clàudia Estruch
REDACCIÓ / LA VEU

Durant els mesos d’abril i
maig, el treball de recerca,
Un retall de memòria històrica contemporània. L’alcalde
Francesc Micheli i Jové, elaborat per Clàudia Estruch
Vives, alumna de segon de
Batxillerat de l’Escola Pia
d’Igualada ha estat guardonat
en diferents premis.
Primer premi dels Premis
Igualada Recerca Jove, en la
modalitat social-humanística
per L’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada (EUETII).
Premi ex aequo del Premi Irla
de Recerca Històrica, atorgat
per la Fundació Josep Irla.
Premi de Recerca Històrica
dels XXns Premis de la Fundació Joan Profitós per al Fo-

ment de la Creativitat de l’Escola Pia de Catalunya.
Menció Especial del Premi de
Recerca en Memòria Democràtica, atorgat pel Memorial
Democràtic de la Generalitat
de Catalunya.
Aquests guardons reflecteixen
la bona feina d’investigació i
elaboració que la Clàudia ha
dut a terme. Aquest treball de

recerca és fruit d’una minuciosa recerca documental sobre
la vida i la carrera política de
Francesc Micheli, alcalde de
Sant Adrià del Besós durant la
Segona República Espanyola i el relat, d’una vida i d’una
època a partir de testimoni
oral. Un bon exemple de memòria històrica.

Tots els canvis fan por. El
temor al desconegut. “És revolucionari”. Una frase que
s’assimila a violència. Però
la vida és canvi. I la millora,
i el cercle virtuós que genera, només pot venir per la
superació de les dificultats.
L’evolució d’anar avançant.
Encara que no se sàpiga cap
a on. Amb noves il·lusions
i expectatives, sabent que
materialitzar-les mai és fàcil.
Per això s’han de superar les
pors. I ara hi ha molt descontentament vers els que diuen
que s’està sortint de la crisi i
es veu que poc canvia per al
milió de famílies que no tenen altres ingressos que la
caritat. Dels que, acabats els
subsidis i ajuts, viuen de l’esgotament que els dessagna.
La “bona evolució de l’atur”,
significa ocupació precària i
baixes retribucions. Aquest
mes, 85.000 persones han
esgotat la prestació. Dos
de cada tres aturats ja no
en tenen. I no es creuen el
govern que els diu que és
un “pas endavant” perquè
117.985 persones han trobat
feina. Saben que és l’inici de
la temporada turística i que
hi ha 4,2 milions de persones
sense feina. També la llosa
que suposa el deute extern
no para de créixer. El 2015
ha augmentat en 105.589
milions i el 2014 en 64.356.
Les víctimes de la crisi són
joves que han estudiat una
carrera universitària, après
idiomes i preparat per esdevenir quadres de comandament. I ara es troben que
no n’hi ha. Segueixen aturats els que treballaven en
el sector de la construcció.
I els que han perdut la feina
perquè les seves empreses
han tancat portes o han fet
expedients de regulació per
“adaptar-se a la realitat econòmica”. Molts han marxat
a treballar a l’estranger i els
altres viuen arrecerats a la
protecció familiar. El 30%
dels contractes temporals
són només dues setmanes
de feina. Sols el 4,6% dels
nous contractes són indefinits. El 55% dels immigrants
extracomunitaris estan en
risc de pobresa. El 20% de
la població més rica, rep el
25% de la despesa social,
mentre que el 20% més pobre es queda només amb
el 10%. Una minoria cada
vegada més minsa de treballadors mantenen contractes
de qualitat. Mentre la majoria augmenta amb aturats de

llarga durada, joves precaris, persones grans que viuen de la pensió, desvalguts
i immigrants. Aquella classe
mitjana que donava cohesió al sistema s’ha empetitit
i veu com cada dia és més
pobra.
Fins ara aquesta situació no
havia mobilitzar la política. El
vot segueix sent molt transversal i les noves forces són
avui projectes encara poc
arrelats. Votants de diferents
nivells d’ingressos, segueixen donant suport als partits tradicionals. Però els sociòlegs diuen que els agents
més eficaços de la transformació social són sempre els
perdedors. I aquests ara no
deixen de créixer. Els empobrits i sense futur, són qui
estan en condicions d’impulsar canvis polítics beneficiosos pel conjunt social,
perquè els seus interessos
d’avui, seran els majoritaris
a mig i llarg termini.
No ha d’estranyar doncs
l’eclosió de nous lideratges
civils i femenins en la política institucional. Irrupció de
nous partits polítics i personatges que no venen de la
política professional. Gent
que ha evolucionat des de
l’activisme social. Com Pablo Iglesias, que s’ha fet
portaveu dels indignats en
els platós televisius. Muriel Casals i Carme Forcadell de l’independentisme
des l’ANC. Ada Colau des
la PAH pels desnonats. I
les monges. Teresa Forcades per la denúncia de les
companyies farmacèutiques
i Lucía Caram per la seva
croada contra la pobresa.
Una combinació d’activisme
vistós i projecció mediàtica.
I molts han tornat a creure
en el model, apostant per
forces de convergència flexible i contorns elàstics. I han
obtingut bons resultats en
un espai ideològic poc estructurat, però molt dinàmic
i amb possibilitats de creixement. La centralitat política
està ara en mans de gent
desconcertada, encara lligada a un model d’estat del benestar que es suportava pel
mercat de treball. I està neguitosa perquè els diuen que
són rics. Però no s’ha de tenir por al canvi. No es tracta
de canviar una minoria que
manava per una nova que
vol manar. Cal que el poble
comenci a controlar els que
tenen el poder.
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10a Trobada dels Vells Rockers
REDACCIÓ / LA VEU

Set nous residents de medicina
i infermeria als CAP’s de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Un total de 24 especialistes
en període de formació s’han
incorporat a la Unitat Docent
d’Atenció Familiar i Comunitària Catalunya Central: dinou
de l’especialitat de medicina
familiar i comunitària, i cinc de
la d’infermeria familiar i comunitària. Pel que fa a l’Anoia, es
tracta de tres residents de medicina i un resident d’infermeria al centre docent d’Igualada
Urbà, i dos residents de medicina i un resident d’infermeria al centre docent de Santa
Margarida de Montbui.
Actualment, a la Unitat Do-

cent s’hi formen un total de 72
especialistes. En la seva formació hi participen 52 tutors
acreditats, a més de tots els
col·laboradors docents dels
diferents centres pels quals
aquests residents fan les rotacions.
La Gerència Territorial de
l’Institut Català de la Salut a
la Catalunya Central presta
atenció sanitària a una població aproximada de 425.000
habitants de les comarques de
l’Anoia, el Bages, el Berguedà
i Osona. És un equip d’uns
1.400 professionals que està
al servei dels ciutadans en 32
equips d’atenció primària.

El passat dia 29 de maig, el
grup dels Vells Rockers a
Igualada van celebrar la seva
10a trobada al Restaurant
Scorpia d’Òdena.
Van ser més de vuitanta persones vingudes de diversos
punts de Catalunya, els quals
van compartir records i música
dels anys 60. També aquesta
trobada va propiciar grates
trobades d’amics que feia
molts anys que no es veien.
En aquesta ocasió l’actuació
musical va anar a càrrec de
Los Pasantes, amb gran èxit
i agradant a tots els assistents. L’acte va ser presidit
per Delfín, component de Los
Salvajes, Roberto i José del
grup Els Cheyenes. Tots ells
van atendre als seus admiradors i Delfín (acompanyat de
Los Pasantes), va interpretar
diverses cançons de la seva
època “salvatge” a la bateria,

Un moment de l’actuació de Los Pasantes.

demostrant que segueix igual
o millor que abans.
Per tancar aquesta gran trobada rockera, Ángel Solá (sense
el seu grup Travellin Band) va
interpretar diverses cançons
de la banda americana Creedence Clearwater Revival.
En breu termini de temps els

organitzadors començaran a
treballar per la propera edició, la qual està prevista per
a l’últim divendres de novembre i amb expectació esperen
l’actuació de Los Salvajes, els
quals s’han compromès a estar amb amb els Vells Rockers
en aquesta data.

Instal.len mobiliari urbà
al tram fluvial de l’Anella Verda
REDACCIÓ / LA VEU

Cirurgians de l’Aràbia Saudita, a l’Hospital d’Igualada.

Cirurgians de diferents països
observen intervencions de
pròtesi de genoll a l’Hospital
REDACCIÓ / LA VEU

La unitat de genoll del Servei
de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) del Consorci
Sanitari de l’Anoia, composada pels doctors Xavier Pelfort,
Enrique Fernández, Hussein
Berjaoui i Lluís Cañamares
són els encarregats de dur a
terme les intervencions quirúrgiques.
Aquest és un projecte anomenat “Surgeon to Surgeon”,
promogut per l’empresa Surgyval que està expandint les
seves vendes arreu del món
i on fins ara participen hospitals de gran prestigi com el
Parc de Salut Mar, Hospital
Clínic, Hospital de Granollers i

Germans Trias i Pujol. Aquest
any 2015 han triat l’Hospital
d’Igualada com un dels centres de referència perquè els
cirurgians puguin intercanviar
coneixements.
Fins al moment, han visitat el
centre cirurgians de països
com Aràbia Saudí, Pakistan,
Colòmbia o Egipte.
En aquestes visites els cirurgians intervenen pacients que
necessiten una implantació de
pròtesi de genoll.
Aquest nou projecte reforça
enormement el vincle del Servei de COT de l’Hospital amb
altres centres tant a casa nostra com a l’estranger.

L’Ajuntament d’Igualada col·
loca nou mobiliari urbà al tram
fluvial de l’Anella Verda
Els departaments d’Entorn i
Urbanisme de l’Ajuntament
d’Igualada han col·locat nou
mobiliari al tram fluvial de
l’Anella Verda.
Es tracta de cinc taules amb
bancs a la zona dels horts
urbans a tocar del riu Anoia,
dues a la zona de les antigues piscines del Requesens
i una altra sota el Pont Vell de
Montbui.
També en aquesta zona s’hi
han col·locat tres unitats d’un
nou model de seient que, per
la seva forma més anatòmica
i lleugerament més inclinada,
convida al descans i a la lec-

Un banc de fusta prop del pont vell de Montbui.

tura. L’ús que facin els usuaris
d’aquests tres seients servirà
per determinar si en un futur

se n’instal·len més al llarg del
recorregut.

Xerrades sobre mobilitat internacional
de l’Oficina Jove de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

L’Oficina Jove de l’Anoia continua aquest mes de juny el cicle de xerrades gratuïtes sobre
mobilitat internacional. Avui divendres 12 de juny es farà, als
Hostalets de Pierola, la sessió
‘Com viatjar amb pocs diners’,
en què s’explicaran diferents
opcions de viatge econòmic i
també s’exposarà l’experiència
d’una jove del municipi.
La xerrada, organitzada pel
Punt Jove d’Hostalets, tindrà
lloc a la Torre del Sr. Enric de

2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda.
Aquesta xerrada també es
farà, el dijous 25 de juny, al Casal de Carme, de 2/4 de 7 a 2/4
de 8 de la tarda.
El cicle de xerrades sobre mobilitat internacional de l’Oficina
Jove de l’Anoia es reprendrà el
divendres 26 de juny, a Calaf,
concretament al Centre de Recursos per l’Ocupació, amb la
sessió ‘Treball i pràctiques professionals a l’estranger’. Tindrà
lloc de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de
la tarda.
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Àmbit Penedès
CiU i PSC signen un nou acord per als propers 4 anys amb
l’objectiu de donar estabilitat a l’acció de govern a Vilafranca
VILAFRANCA DEL P. / LA VEU

Els grups municipals de CiU i
PSC han signat un acord de
govern per als propers 4 anys
de legislatura, que dona continuïtat a l’obra conjunta engegada ara fa dos anys quan
es va fer el primer acord de
govern entre les dues formacions polítiques municipals.
Així doncs, aquest nou acord
significa la renovació de l’estabilitat per al mandat 20152019, que permetrà gestionar
els projectes estratègics per a
Vilafranca.
A la presentació de l’acord han
assistit també els regidors i
regidores del Grup Municipal
de CiU i del PSC.
L’acord, que vol servir per
mantenir la línia de treball conjunt duta a terme fins ara, vol
donar l’estabilitat necessària a
una ciutat amb projectes com
és Vilafranca, i es basa en la
bona experiència viscuda els
darrers dos anys.
Pere Regull, alcalde de Vilafranca en funcions i cap de
llista de CiU a les eleccions
municipals, ha destacat la
importància de l’acord ja que
governar en minoria vol dir no
tenir una línia de continuïtat.
Regull també ha afirmat que
la seva opció i preferència era
“un pacte de govern estable
que permetés planificar i executar amb visió de futur.” De la
mateixa manera, Pere Regull
també limitava aquest pacte a
dues forces. Va explicar que
“tant la CUP com ERC ja van
deixar clara la seva postura de
no voler entrar a formar part
d’un govern municipal. En el
cas d’ERC, la decisió va ser

presa en l’assemblea del dia
abans, i ja ens van comunicar
la decisió de no entrar a formar
part del govern, però sí arribar
a acords puntuals. Creiem que
Vilafranca no es pot permetre
la negociació de punt per punt.
És moment d’estabilitat.”
Pel que fa a la negociació
amb el PSC, l’alcalde en funcions ha dit que l’entesa “amb
el PSC va arribar de seguida,
analitzant els programes electorals”. Pere Regull ha mostrat
la seva satisfacció ja que es
tracta d’un acord de govern
basat en el programa, i no en
els càrrecs.
Segons Pere Regull i Francisco Romero, “l’acord permet
mantenir les nostres prioritats:
cohesió social, promoció de la
ciutat, modernització de l’administració, i la transparència.
De la mateixa manera, el repte
més important és intentar implicar la resta de forces políti-

ques en temes estratègics de
la ciutat, com la taula social o
la d’equipaments.”
Pel que fa a temes d’abast
més comarcal i nacional, com
la vegueria i el procés nacio-

nal, Pere Regull i Francisco
Romero han reafirmat la responsabilitat de l’Ajuntament
en la seva defensa.
De la seva banda, Francisco
Romero, cap de llista del PSC,
ha explicat l’aposta que el seu
grup ha fet per un nou acord
de govern, basat en l’experiència dels dos anys anteriors
i que han donat bons resultats.
Segons Romero, “l’acord ja té
de sortida una estabilitat necessària. Hi ha una majoria
suficient per anar treballant,
i això no vol dir que no ens
obrim a la col·laboració entre
la resta de partits.”
L’acord de govern incorpora
un conjunt de més de 100 actuacions de govern, desenvolupades en diversos àmbits.
L’Ajuntament de Vilafranca
afronta el nou mandat en un
escenari excepcional d’estabilitat que reforçarà la seva acció de govern.

Aquest acord neix obert a la
participació i col·laboració amb
la resta de partits amb representació municipal, sobretot
pel que fa a les mesures per
afrontar l’època de regeneració econòmica i la planificació
d’equipaments amb motiu de
les diferents propostes dels
grups i la capacitat d’inversió
de l’Ajuntament. D’aquesta
manera, l’acord incorpora més
de 100 actuacions de govern,
que es distribuiran i es desenvoluparan en diversos àmbits
de la institució. L’acord es
basa també en la necessitat
de mantenir un model d’Ajuntament que l’ha situat al capdavant de la llista dels ajuntaments que més inverteixen
per habitant en benestar social i protecció social i alhora
un dels menys endeutats del
país.

El guanyador de quatre Grammys Stanley
Clarke, cap de cartell al Vijazz 2015
Des del 3 fins al 5 de juliol,
la música i l’enologia estaran
presents al centre històric de
Vilafranca del Penedès per a
tothom que s’hi vulgui apuntar.
Durant tres dies es podran conèixer i tastar els millors vins
i caves del Penedès i assistir
a fins a deu concerts de jazz,
repartits majoritàriament en
dos escenaris: un per al jazz
internacional i un altre per al
nacional.
Aquest any, el cartell del Vijazz
Penedès comptarà amb la pre-

sència estel·lar de tres figures
mundials de gran envergadura: Stanley Clarke, guanyador
de 4 Grammys i llegenda viva
del gènere; The Bad Plus &
Joshua Redman, l’atractiva
fusió de talent entre un dels
jazzman més aclamats del panorama actual i un grup que
ha meravellat a tothom amb
el seu enginyós domini musical, i Hiromi: The Trio Project,
l’espectacular pianista japonesa acompanyada pel seu nou
“projecte” de banda. Els altres

plats forts del festival són Kurt
Elling Quintet i Ibrahim Electric, entre els internacionals, i
The Excitements, Barcelona
Big Blues Band & Dani Nel·
lo, Xavi Díaz Quartet, Stradixie’s Brass Band i la banda
vilafranquina Big Band EMM
Marria Dolors Calvet, entre els
nacionals. S’ha de recordar
que l’assistència al festival és
gratuïta, tot un luxe tenint en
compte aquest cartell.
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L’Anoia incorpora un equip de 25 persones en la campanya
2015 d’informació i vigilància contra incendis forestals
de la Diputació de Barcelona
ANOIA / LA VEU

Avui divendres, 12 de juny,
s’inicia el Pla d’informació i
vigilància (PVI) contra incendis forestals que desenvolupa
cada any la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb
els ajuntaments, consells comarcals i les Agrupacions de
Defensa Forestal (ADF).
La campanya d’aquest any,
que durarà fins a l’1 de setembre, pel que fa a la comarca
de l’Anoia, comptarà amb un
equip de 25 persones contractades per aquest dispositiu,
que atendran 11 rutes mòbils
en el conjunt de territori forestal de la comarca. El centre
de control de l’Anoia estarà
ubicat al Parc de Bombers
d’Igualada.
El Pla d’informació i vigilància
(PVI) forma part del programa
de suport als municipis en la
prevenció dels incendis forestals, que té com a finalitat principal d’evitar-los i limitar-ne els
seus efectes. El programa desenvolupa accions informatives a la població i dissuasives
de pràctiques amb risc, així
com d’anticipació a l’inici i propagació d’un incendi forestal.
A la campanya d’aquest any
hi participen, a banda de la
Diputació de Barcelona, 265

ajuntaments, 118 ADF, 9 Federacions d’ADF, 10 consells
comarcals i cinc consorcis territorials. La Generalitat de Catalunya també hi col·labora a
través de diverses Direccions
Generals cedint instal·lacions.
El dispositiu d’enguany el formen 93 rutes amb vigilància
mòbil, 24 punts de vigilància fixa, principalment en els
parcs i en espais d’especial
interès, i 9 centres de control
per centralitzar els avisos i
incidències. L’abast territorial
del dispositiu és de 472.979
ha forestals repartits en 265
municipis de la demarcació de
Barcelona.
L’equip d’informació i vigilància pel conjunt de territori de
Barcelona està integrat per
un total de 282 persones, de
les quals 11 són enginyers
de zona, 21 operadors de comunicacions, 14 auxiliars de
zona, 50 guaites i 186 informadors. Aquest equip disposarà
d’un total de 102 vehicles, per
atendre les 96 rutes repartides
entre les nou zones de vigilància en que s’ha dividit el territori de Barcelona i que inclou
els 12 espais inclosos en la
Xarxa de Parcs Naturals.
Cadascuna de les nou zones
en que s’ha dividit la demar-

cació de Barcelona (Anoia,
Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Maresme, Osona, Penedès-Garraf, Vallès Occidental i Vallès Oriental) disposa
d’un centre de control situat en
un parc de bombers que centralitza els avisos d’incendi i la
resta d’incidències detectades

U‐9
Calonge de Segarra / Castellfollit de Riubregós
U‐10
Rubió / Copons / Els Prats de Rei
U‐11
Òdena / Jorba / Santa Margarida de Montbui / Vilanova del Camí
U‐12
El Bruc / Castellolí
U‐13
Hostalets de Pierola / Masquefa
U‐14
Cabrera d’Anoia / Piera / Vallbona d’Anoia
U‐15
Capellades / Carme / Orpí / la Pobla de Claramunt /
la Torre de Claramunt
U‐16
La Llacuna / Santa Maria de Miralles
U‐17
Sant Martí de Tous / Bellprat
U‐18
Montmaneu / Argençola
U‐19
Veciana / Sant Martí de Sesgueioles / Pujalt

control central del dispositiu.
La campanya de vigilància
d’aquest any, que disposa
d’un pressupost de 2.462.114
€, durarà fins el dia 1 de setembre, amb l’excepció de les
8 rutes de període reduït del
nord d’Osona i del Berguedà
que finalitzaran el 17 d’agost.

S’enceten els preparatius pel 25è aniversari de
l’Esbart Dansaire Vilanova del Camí
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

RUTES MÒBILS A LA ZONA DE VIGILÀNCIA DE L’ANOIA
Codi
Municipis de la ruta

per les unitats d’informació i
vigilància i punts de guaita.
També es disposa de dos centres de suport al Pla situats a
la sala central de control del
Cos d’Agents Rurals a Torreferrussa i l’altra a la seu de la
Diputació de Barcelona des
d’on es realitzen funcions de

Ja són 25 els anys que fa l’Esbart Dansaire Vilanova del
Camí, una de les entitats més
antigues del poble. I des del
Cos de Dansa són moltes les
idees que es volen portar a terme per tal de festejar aquest
aniversari i compartir-ho amb
els ballarins i ballarines que
en algun moment han format
part del grup i també amb tota
la gent de Vilanova del Camí.
El passat 23 de maig es va
realitzar la primera trobada
al Restaurant Nou on tothom
qui va voler va poder recordar bons moments en el món
de la dansa, així com també

compartir opinions i noves
propostes per a fer d’aquesta
celebració una gran festa a recordar. Hi ha planejades una
serie d’accions que tindràn cabuda entre el 2015 i el 2016.
Però indiscutiblement, la proposta més important será una
gran actuació que tindrá lloc el
24 d’octubre del 2015.
Aquest dia, l’actual Cos de
Dansa junt amb aquells dansaires que en algun moment
van deixar l’entitat, pujaran a
l’escenari de Can Papasseit
per oferir a tothom que vulgui
un espectacle de dansa molt
especial.
Per tal de planificar aquesta

actuació, confirmar assitència,
tancar balls i també horaris
d’assaig, s’ha programat un
esmorçar organitzat per l’Esbart Dansaire Vilanova del
Camí per a tots els actuals i
exdansaires de l’entitat. L’esmorçar es realitzarà el proper
21 de juny a les 10h al Parc
Fluvial de Vilanova, amb punt
de trobada a Can Titó. La participació en aquesta matinal
requereix de confirmació i es
pot realitzar a través de www.
facebook.com/esbart.vilanovadelcami o bé per missatge
o whatsapp al 669 46 15 71
escribint el nom, cognoms i telèfon de contacte.

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 4 de juliol
Horari: de 7h a 14:30h
35 Hores
Preu: 350€
Lloc: C/ Lleida 63 - Pol. Ind. Pla de la Masia (Òdena)

Matriculació abans del 19 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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15%

de descompte

de descompte

Excepte promocions

20%

En material esportiu

Excepte rebaixes i altres promocions

de descompte

No acumulabe a altres promocions

3%, 5% i 10%

Excepte rebaixes i altres promocions

de descompte
Amb Club la Veu
3% en reserves

+ Sorteig mensual

Excepte promocions

Il·luminació Yanso

En cosmètica i serveis

Excepte rebaixes

fins al
Excepte rebaixes o altres
promocions no acumulables

Excepte rebaixes
i altres promocions

Excepte rebaixes

Excepte rebaixes
i altres promocions

Excepte màquines
i reportatges

5%

Excepte rebaixes

Excepte rebaixes
i altres promocions

del

10% al 30%

de descompte

Excepte rebaixes
i altres promocions

No acumulable a altres promocions
en perfums i cosmètics

No acumulable a rebaixes
ni altres promocions

Excepte merceria

En roba i
complements

Excepte llibres
i col·leccionisme

Excepte rebaixes
i altres promocions

En roba i complements
menys mobiliari i cotxets

de descompte

No acumulable a
altres promocions

Excepte rebaixes
i altres promocions

També a Trias-Shop introduint
el codi STRIAS10

50%

En tints i metxes

20% les ulleres graduades 10% les ulleres de sol

En neteja al
tren de rentat

Excepte vestits
de nuvi

Revista de caça de Catalunya
www.cinegetica.cat Edició bimestral

25%

de descompte

33%

de descompte

de descompte

Adults 10
Nens 5
En material per
a l’audició

Excepte rebaixes
i altres promocions

En vins i caves
excepte promocions

Excepte rebaixes

Ortopèdia Almenar

En mobiliari i aixetes, no
acumulable a altres promocions

En sabates
de seguretat

En aliments i
accessoris

Excepte productes

En instal·lacions
en seguretat

En determinats
articles

En productes de
dietètica

De dilluns a diumenge dia de l’espectador

Descompte
en brodats

En tots els
serveis

2 x1

en les entrades

Museu de la Pell i
Museu Paperer

En temporada
de la Passió

Viatges amb Autobús
· Passió Esparreguerra
+
Excursió Ceràmiques
· Teatre a Barcelona
· Pastorets de Calaf

EL	CLUB	DEL	SUBSCRIPTOR
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Conca d’Òdena

Passi el que passi, moltes gràcies!
Fa sis mesos començava
una aventura plena d’incerteses, de dubtes, de pors i
d’inquietuds que es materialitzava sota un nom senzill
però contundent: VILANOVA 365.
Vam aconseguir formar un
equip de persones compromeses i competents, que
iniciàvem aquest camí amb
la il·lusió de fer alguna cosa
gran pel nostre municipi.
Han estat uns mesos de
molta feina, esgotadors,
confeccionant una campanya i un programa que
aconseguís arribar als vilanovins i vilanovines.
Hem hagut de prendre decisions molt complicades i,
per què no dir-ho ara, hem
hagut d’aguantar molts
atacs personals i com a
grup que han intentat desestabilitzar-nos, però tot
això no ens ha aturat i ens
ha fet si cap més forts.
Ens hem mostrat sempre
tal i com som, autèntics.
Hem volgut mostrar a la
gent una altra manera de
fer les coses i, tenint en
compte els resultats electorals, podem dir que ho hem
aconseguit!
Vilanova365 ha aconseguit
lo impensable gràcies a vo-

saltres, 5 regidors partint de
zero, en unes eleccions molt
disputades i jugant en camp
contrari.
Volem agrair a les prop de
1300 persones que ens van
votar el passat 24 de maig i
van creure en nosaltres, volem agrair-vos el vostre recolzament.
Ens hem sentit molt acompanyats en tot aquest procés. Ens heu donat ànims i
energia per poder fer realitat
aquest somni. Heu format
part activa d’aquest projecte,
col·laborant directa o indirectament amb nosaltres i això
ens ha fet grans. Volem donar les gràcies a les persones que ens heu votat i també a aquelles que heu aportat
el vostre granet de sorra a la
campanya (fotografia, video,
pancartes, samarretes, infraestructura... temps!!!)
MOLTES GRÀCIES!!
Ara però ens trobem amb la
incertesa de la formació de
govern. La llei electoral permet moviments que ens poden perjudicar. Podem acabar a l’oposició si les altres
formacions aconsegueixen
una majoria absoluta en contra de la legitimitat que tenim
com a llista més votada. Així
són les regles del joc i les

acceptem com a tal perquè
nosaltres ja ens sentim guanyadors.
Volem continuar al capdavant del govern vilanoví,
volem continuar treballant
per aquest poble que tan
estimem i volem continuar
liderant un projecte de futur
per Vilanova.
Però si les negociacions no
arriben a bon port, volem
que sapigueu que continuarem donant el millor de nosaltres mateixos des de la
posició que sigui.
Hem gaudit de tots i cadascun dels moments que hem
viscut en aquesta aventura,
des del primer dia que ens
vam reunir al voltant d’una
taula fins el dia 24 que vam
conèixer els resultats de les
eleccions.
Sigui com sigui, estem satisfets i orgullosos de la feina feta, i hem pogut recollir
els fruits guanyant amb diferència les eleccions.
I per a aquells que dubtaven
o que volen veure’ns fora, hi
ha VILANOVA365 per llarg!!
Moltes gràcies a tots, fins i
tot a aquells que no ens heu
votat.
Vilanova365

XVIII Romeria comarcal de la Casa de
Andalucía al Parc Fluvial
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Centro Cultural Casa de
Andalucía està acabant d’enllestir tots els preparatius per
a la celebració de la divuitena Romeria de la Virgen del
Rocio, el proper cap de setmana. Dissabte, a les 6 de la
tarda es sortirà en processó
pels carrers de Vilanova en
direcció al Parc Fluvial on tenen prevista la festa nocturna. Com és habitual hi haurà
una part litúrgica i una altra
de lúdica.
Aquest any, en la processó
fins el riu de cavalls i peregrins, acompanyaran al cor

de l’entitat vilanovina els
Tamborileros de Huelva Selednio i Xavi del Rocío. Un
dels moments més emocionants serà la celebració
del Sant Rosari a les 11 de
la nit amb l’acompanyament
del cor Rocieros del Camino. Cap a dos quarts d’una
de la nit començarà la vetllada festiva amb l’actuació de
Ecos del Sur i balls fins a la
matinada.
Diumenge, a partir de les 10
del matí és previst l’esmorzar
campestre a base de sardines. A la 1 es celebrarà la
missa rociera amb la tradici-

REPÀS
5€/hora

Destrucció d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

onal ofrena a la verge i a dos
quarts de 3 començarà el dinar de germanor.
El programa també inclou
diferents actuacions a mitja
tarda amb el cor convidat:
Alhambra de l’Hospitalet de
Llobregat, els quadres de ball
de la casa andalusa i amb
l’actuació d’Eva Hernández,
acompanyada a la guitarra
per Alejandro Castro.
Tot plegat s’acabarà a quarts
de 8 del vespre quan es farà
el retorn de la imatge a la seu
de l’entitat.

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

Recuperació exàmens setembre.
Mates, català, física, química...
Deures estiu. Intensius anglès

AULA 42

626 082 108

L’AAVV del barri Bonavista, 25
anys treballant per la cohesió i
la millora del barri
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’11 de gener de 1990, un grup
de veïns va crear l’Associació
de Veïns del Barri Bonavista
de Vilanova del Camí. Aquest
any 2015, doncs, l’entitat veïnal celebra el 25è aniversari
de la seva fundació i tenen
previst celebrar-ho de manera
especial, coincidint amb la festivitat de Sant Joan.
Tant el president de l’entitat,
Antonio Calvache, com el seu
secretari, Josep Maria Baraldés han estat al capdavant de
l’entitat des de la seva creació.
Acompanyats de Lluís Prat,
un altre dels membres incondicionals de l’associació, han
viscut etapes de tota mena.
Recorden especialment els
orígens del barri, amb gent de
procedències molt diverses, i
com van invertir principalment
en accions per promoure la
cohesió social.
A banda dels aspectes més
lúdics i festius, l’entitat també ha estat un important canal de reivindicació veïnal. El
president Antonio Calvache,
explica com s’han aconseguit
diferents millores pel barri com
una pista esportiva, mobiliari
urbà, actuacions en voreres i
en l’enllumenat...
Pensant en el futur de l’associació, tant Calvache com
Baraldés, desitjarien un relleu
a la junta directiva. Un relleu
personal i també generacional
que incorpori gent jove i compromesa disposada a continuar treballant per a la cohesió i
la millora del barri. L’entitat ja
ha anunciat que es convocaran eleccions el proper mes de
març de 2016.
Ara però, els esforços de l’associació es centren en el pro-

grama festiu de Sant Joan. Els
actes començaran el dia 23
de juny a les cinc de la tarda
amb un canó d’escuma i diferents inflables per a la quitxalla que podran gaudir de 6 a
9 del vespre. Tal com mana la
tradició, al voltant de les nou
de la tarda, rebran la Flama
del Canigó. Els més joves
del barri llegiran el manifest i
seguidament encendran la foguera i s’iniciarà una nova edició del sopar a la fresca “que
està funcionant molt bé”. Cap
a les onze del vespre s’inaugurarà el ball amb l’orquestra
Madison Group que reunirà a
l’escenari 7 músics, entre els
quals hi ha una vocalista vilanovina, i un repertori de molta
qualitat.
L’associació tornarà a obsequiar el públic amb coca i cava
i, a la mitja part del ball, faran
un bingo popular.
Els actes del 25è aniversari
es reprendran l’endemà dimecres, 24 de juny a les 12 del
migdia, amb una cercavila a
càrrec del grup vilanoví de
percussió MoltaXamba. També hi haurà una ballada de
sardanes i un vermut popular. I a la tarda, a dos quarts
de set, tindrà lloc un festival
artístic amb la participació del
grup “Els Girasols” i Sweet India. Els Cabrons de Vilanova
seran els encarregats de tancar els actes festius amb un
espectacular correfoc.

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.
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
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Conca d’Òdena

Professionals de l’EAP Vilanova del Camí fan una Dissabte es constitueix el nou
xerrada sobre l’atenció sanitària a les dones
Ajuntament montbuienc
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La salut i l’atenció sanitària a
les dones va ser el tema de la
xerrada impartida per la doctora Maria José García i la infermera Pilar Ibáñez, de l’Equip
d’Atenció Primària de Vilanova
del Camí, en commemoració
del Dia Internacional d’Acció
per la Salut de les Dones que
va organitzar la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena.
La xerrada de les professionals sanitàries va oferir, de
forma dinàmica, didàctica i entenedora, informació sobre la
situació actual en l’àmbit de la
salut de les dones. La trobada es va fer a la sala d’actes
del Centre Cívic de la Pau, de
Vilanova del Camí, amb la col·
laboració de l’Ajuntament del
municipi, i es va estructurar en
dues parts: primer, es va explicar l’Enquesta de salut de
Catalunya i, posteriorment, es
va posar l’èmfasi en aquelles
patologies o factors de risc
en què hi ha diferències entre
gèneres, explicant-ne el perquè. Es va parlar del biaix de

gènere i de les diferències per
sexe, els comportaments relacionats amb la salut, el treball,
la salut reproductiva i la salut
mental, les malalties cardiovasculars i l’envelliment.
L’interès per aquest tema ha
propiciat que l’EAP de Vilanova del Camí ja estigui organitzant una xerrada similar, que
tindrà lloc el proper mes de
juliol.

L’ICS a la Catalunya Central
La Gerència Territorial de
l’Institut Català de la Salut a
la Catalunya Central presta
atenció sanitària a una població aproximada de 425.000
habitants de les comarques de
l’Anoia, el Bages, el Berguedà
i Osona. És un equip d’uns
1.400 professionals que està
al servei dels ciutadans en 32
equips d’atenció primària.

En marxa la cinquena campanya de promoció del
comerç dels barris antics
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Sant Vila, va presentar la cinquena edició de la
campanya de dinamització del
comerç en nuclis antics, Barris
antics, molt per descobrir, molt
per oferir, que enguany compta amb la participació de 1.754
botigues de 30 municipis d’arreu de Catalunya: 12 són de
la demarcació de Barcelona
(inclòs Vilanova del Camí), 6
de les comarques lleidatanes,
7 de les comarques de Tarragona i 5 de les gironines.
La iniciativa sorgeix de la Xarxa de Barris amb Projectes,
formada per ajuntaments que
impulsen plans de millora de
barris, i té l’objectiu de potenciar i dinamitzar el comerç
urbà de proximitat en els nuclis antics per millorar la qualitat de vida i la cohesió social.
Aquesta iniciativa es desenvoluparà durant tot el mes de
juny en els 1.754 comerços
adherits, amb el suport de la
Generalitat, la Pimec i la Confederació de Comerç de Catalunya. Per cada compra, el
client rebrà una butlleta que
l’habilitarà per participar en el
sorteig de diversos premis, el
principal dels quals serà una
visita guiada per llocs d’interès
dels municipis participants.

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dissabte a
partir de les 12 del migdia
es durà a terme a la sala
de sessions de l’Ajuntament
de Montbui l’acte de constitució del nou consistori. Els
13 regidors escollits pels
ciutadans en els comicis del
passat 25 de maig prendran
possessió del càrrec i triaran
l’alcalde.
El nou consistori estarà format per vuit regidors del
PSC, tres regidors de Veïns
amb Veu, una regidora en
representació d’Iniciativa per
Catalunya-Verds/EUiA i un
regidor de Junts per Montbui
(“marca blanca” d’ERC).
El ple començarà amb la
constitució de la Mesa d’edat,
formada pel regidor més jove
i el de més edat. Seguida-

ment els regidors i regidores
entrants lliuraran les seves
respectives credencials i
prendran possessió del càrrec i, després de la pertinent presentació dels grups
municipals es procedirà a
la votació de l’alcalde, que,
amb tota probabilitat, serà
el socialista Teo Romero qui
repetirà per sisè mandat consecutiu majoria absoluta a la
corporació municipal.
Aquest dimecres s’ha celebrat el darrer ple del mandat 2011-2015
Aquest dimecres al migdia
ha tingut lloc l’últim ple, en
aquest cas extraordinari, del
mandat 2011-2015, en una
sessió on l’únic punt de l’ordre del dia ha estat l’aprovació de les actes pendents.

Un curs d’Anglès Turístic per
emprendre el viatge amb més
confiança
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els altres premis aniran des
de vals de descompte a experiències gastronòmiques en
restaurants de la vil·la.
Aquesta és la tercera edició
en què participa Vilanova del
Camí i la campanya cada vegada té més acceptació entre
els comerciants que hi participen. El sorteig crea expectació i la clientela està molt
atenta, segons ens explicava
Conxita Roca, presidenta del
Mercat Municipal.
Enguany participen a la campanya Barris Antics, 34 dels 39
establiments que hi ha al casc
antic i el Camp del Rei. Cada
establiment ha fet una aporta-

ció, en forma de producte o de
val de descompte, que forma
part d’un espectacular lot.
Tant aquest com la resta dels
30 lots que han preparat els
municipis que participen a la
campanya estan exposats al
local del carrer Major, 54.
La Xarxa de Barris amb Projectes es va crear l’any 2007,
com a espai de trobada i intercanvi d’idees entre els ajuntaments que tenien en marxa un
Pla de barris. Dos anys després, es va posar en marxa la
subxarxarxa de nuclis antics,
que va començar a treballar
la dinamització del comerç de
proximitat.

Amb l’estiu arriben les vacances i per a les persones
més afortunades, també la
possibilitat de viatjar. Ferho a l’estranger ens obliga
a revisar les nostres capacitats a l’hora de parlar altres
llengües, especialment l’anglès, un dels primers idiomes
de referència internacional.
Amb la intenció de facilitar la
pràctica de la llengua anglesa en l’àmbit del turisme, el
Servei d’Educació de Vilanova del Camí ha organitzat el
curs Anglès Turístic.
La formació està pensada per
repassar el vocabulari i les
expressions necessàries per
fer-nos entendre (o entendre
els altres) si hem d’agafar un
transport, busquem un lloc
per menjar o dormir, visitem

un museu... Es tracta de reforçar coneixements útils de
l’anglès per mitjà de simulacions de possibles situacions
que ens podem trobar durant
el viatge o l’estada turística.
Les classes es faran de dilluns a divendres de 7 a 9
del vespre a l’escola English
Corner, al carrer Manresa,
23. Començaran el dia 29 de
juny i s’allargaran fins e 24
de juliol.
Per inscriure’s al curs cal tenir un nivell de competència
d’anglès entre A2 (elemental) i B1 (intermedi).
El preu del curs és de 45 euros (40 euros per a les persones que estan a l’atur).
Per inscripcions cal adreçarse al Servei de Cultura fins el
dia 12 de juny.
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Aquest diumenge es celebra la
“Due Trail”, cursa per parelles
per l’espai natural montbuienc
MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diumenge
al matí es durà a terme la
“Due Trail”, cursa que es farà
per segon any consecutiu a
Montbui, tot i que enguany
amb una altra denominació.
La prova manté l’essència
i la filosofia: es tracta d’una
cursa propera i familiar, ja
que les modalitats de “trail”,
caminada (no és per parelles ni competitiva) i la cursa
infantil la fan accessible al
gran públic. Una de les característiques de la Due Trail
és que és una cursa per parelles i que cal que els dos
components de cada parella
(masculina, femenina o mixta) no poden anar separats
per més de 30 segons.
Les proves tindran com a
punt de sortida l’Avinguda de
l’Esport, a tocar de l’Espai
de Salut i Esport Mont-aQua,
des d’on realitzaran els participants hauran de completar
el corresponent recorregut
per l’espai natural de Montbui.
A dos quarts de nou del matí
es donarà la sortida a la cursa per parelles infantil (1’6
quilòmetres). A les 9 hores
es farà la sortida a la cursa
per parelles (12 quilòmetres)
i també per a la caminada no
competitiva (6 quilòmetres).
Per últim, entre dos quarts
d’una i la una es realitzarà el
lliurament de premis.

Cal destacar que els participants tindran servei de massatge, dutxa i spa en finalitzar
la prova a l’Espai de Salut i
Esport Mont-aQua; hi haurà diferents avituallaments
amb beguda isotònica, aigua
i fruita; i, a l’acabament de la
prova cada participant rebrà
aigua, fruita i un tiquet per a
un entrepà de botifarra. També hi haurà una zona d’animació infantil, controlada per
monitors, amb inflables i tallers.
En acabar les proves es
lliuraran els corresponents
trofeus, i també hi haurà diferents sortejos entre els participants.
Cal destacar que la Due Trail
té enguany un important
component solidari. La prova
col·labora amb la Fundació
Banc dels Aliments. Per tot
plegat en el moment de recollir el dorsal i la bossa del
corredor cal que tots els participants portin entre 0’5 i 1
quilogram d’alguns aliments
no peribles.

Gran èxit de la cantata escolar
“El ratolí electrònic”

La Pobla acull una mostra de puntes al coixí i
manualitats i la XV Trobada de Puntaires
LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt acollirà, aquest cap de setmana, la
inauguració d’una exposició de
puntes al coixí i manualitats i la
Trobada de Puntaires, que arribarà a la quinzena edició. La
mostra s’inaugurarà el dissabte
13 de juny a la tarda i la trobada
es farà el diumenge 14 de juny
al matí.
La inauguració de la col·lecció
de puntes al coixí i manualitats,
que organitza la regidoria de
Cultura, tindrà lloc a les 6 de la
tarda a la Sala Municipal d’Exposicions. Es podran veure els
treballs artesanals de les alumnes dels tallers de manualitats,
sota la direcció de la Maria Hernández, i de puntes al coixí, que
tenen com a professora l’Anna
March.
Aquesta mostra és una de les
més esperades i visitades per a
les poblatanes i els poblatans i
es podrà visitar fins al diumenge 28 de juny. L’horari de visites
serà de dilluns a dissabte, de
les 6 de la tarda a les 8 del vespre, i el diumenge, de les 12 a

les 2 del migdia.
Les classes de manualitats,
organitzades per la regidoria
de Benestar Social, es fan els
dilluns, de les 3 a les 6 de la tarda, i les de puntes al coixí, que
organitza l’Associació de Puntaires, es fan els dimecres i els
dijous, de 3/4 de 10 a 3/4 de 12
del matí. Les dues activitats es
fan al Local Social de l’Ateneu
Gumersind Bisbal.
La Trobada de Puntaires es
farà el diumenge 14 de juny a
partir de les 10 del matí i fins
a 2/4 de 2 del migdia al nucli
antic. Aquesta activitat l’orga-

nitzen l’Associació de Puntaires
del municipi i la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament.
És previst que hi participin unes
170 puntaires de diferents localitats d’arreu de Catalunya, com
Piera, Capellades, Igualada,
Cubelles, Barcelona i Vilanova
i la Geltrú. S’obsequiarà la puntaire de més edat de la Pobla i
de fora i la puntaire més jove de
la trobada i se sortejaran diversos regals, un dels quals serà
especial amb motiu del quinzè
aniversari. També es donarà
esmorzar per a totes les puntaires i un record de la trobada.

CONVOCATÒRIA D’1 PLAÇA DE TUTOR/A D’ORIENTACIÓ PER AL PROJECTE JOVES PER
A L’OCUPACIÓ
Plaça Convocada: 1 tutor/a orientador/a
Classificació: Tècnic B.
Contracte Laboral: Obra i Servei vinculat a subvenció.
Caràcter: Data d’inici prevista 1 de juliol de 2015 finalització 31 desembre 2015
Jornada: Completa (37.5 hores setmanals)
Requisits mínims:
- Diplomatura o Grau en l’àmbit social o en el seu defecte, en altres matèries
però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes
similars
- Nivell C de català
- Art. 56 Llei 7/2007 EBEP
Es valorarà:
- Experiència laboral en el treball amb persones joves.
- Coneixement socioeconòmic de la comarca
- Experiència laboral en orientació, inserció, formació i prospecció empresarial
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se
- Capacitat de treball en equip
El procediment d’entrega de currículums i còpia compulsada de la documentació
acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs
en aquesta convocatòria.
Termini per entrega de currículums:
Del 15 de juny de 2015 al 25 de juny de 2015 ambdós inclosos.
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a
divendres de 09h a 13h.)

MONTBUI / LA VEU

Dijous passat a la tarda va
tenir lloc la cantata infantil “El
ratolí electrònic”, la qual va
comptar amb la participació
dels alumnes de quart curs
de les escoles Antoni Gaudí i

Garcia Lorca i els alumnes de
sisè de l’Escola Montbou. La
cantata va ser tot un èxit, i va
aplegar prop de 300 persones
a la sala gran de Mont-Àgora
que van poder gaudir amb un
recital musical molt exitós.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb
el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”,
regulat per l’Ordre EMO/251/2014”.
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Obert el camí públic que comunica el pàrquing de
Sant Galderic i el barri de l’Estació de la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

El divendres 5 de juny a la tarda l’empresari Joan Romaní va
obrir el camí públic que comunica el pàrquing de Sant Galderic
amb el barri de l’Estació, conegut com a camí de la Costa, i
que havia tancat a principi de
maig. Aquest fet es va produir
després del Ple extraordinari del dijous 4 de juny en què
es va acordar, per unanimitat,
la recuperació d’ofici d’aquest
pas.
Els fets es remunten a la construcció de la passarel·la sobre
el riu Anoia per part de l’Ajuntament, on hi havia un pas de
formigó que ja comunicava el
pàrquing de Sant Galderic amb
el barri de l’Estació. Entre el 4
i 5 de maig l’empresari Joan
Romaní, sense disposar de cap
permís municipal, va instal·lar
una tanca metàl·lica. El mateix
dia 5 es van intentar paralitzar
aquestes obres per part de
l’Ajuntament, amb la presència
dels Mossos d’Esquadra, però
ja estaven gairebé finalitzades.
El 8 de maig el grup municipal
Socialista va sol·licitar la convocatòria d’una sessió plenària extraordinària per tractar el

tema, que l’equip de govern
de CiU va convocar per al 4 de
juny, un cop passat el període
electoral. El cap de setmana del
16 i 17 de maig persones alienes a l’Ajuntament van arrancar
la tanca. Entre els dies 18 i 19
de maig l’Ajuntament va reiniciar les obres d’acabament de la
passarel·la, que es va obrir el
divendres 22 de maig.
Tot i l’obertura de la passarel·la,
l’empresa va continuar impedint
el pas dels poblatans pel camí
amb la col·locació d’una nova
tanca, un contenidor i una peça
de formigó. El mateix dia 22
l’empresa Renerbio va sol·licitar
permís d’obres per col·locar la
tanca, tot i que ja estava construïda. Aquesta petició es va desestimar en la Junta de Govern
del dimarts 2 de juny.
Paral·lelament a aquest procediment, el 20 de maig l’empresa
Renerbio va rebre de part de
l’Ajuntament una notificació en
què se li atorgava un període
d’audiència de deu dies dins de
l’expedient obert de recuperació del camí, tràmit legal sense
el qual es podria produir la nul·
litat de tots els tràmits que es
fessin.
El divendres 29 de maig Re-

nerbio van presentar una sèrie
d’al·legacions. El diumenge 31
de maig es va convocar, per
iniciativa popular, una concentració per recuperar el camí.
Centenar de poblatans es van
reunir a la plaça de l’Ajuntament
i van anar a treure els obstacles
que impedien la circulació pel
pas. El dilluns 1 de juny l’administració local va convocar el
Ple extraordinari per a la recuperació del camí.
Un camí que sempre ha estat
del poble
A la sessió del 4 del juny hi van
assistir molts poblatans, indignats amb el tancament d’aquest

pas per part de l’empresari
Joan Romaní i que van expressar que “ha estat un camí que
sempre ha estat del poble”. Un
cop votat el punt de la recuperació del camí, que va rebre els
vots favorables de CiU, PSC i
ERC, l’alcalde, Santi Broch, va
donar la paraula al públic.
Entre els assistents hi havia
l’empresari Joan Romaní que
va demanar la paraula. Romaní
va explicar que havia tancat el
pas com a mesura de seguretat per als veïns i que l’Ajuntament es va comprometre a fer
un projecte per arranjar el camí
i no l’havia fet. Les paraules de
l’empresari van crispar el públic

que en tot moment va afirmar
que el pas fa molts anys que
l’utilitzen els poblatans i que ell
no és ningú per tancar-lo. Joan
Romaní va dir que estan oberts
a buscar solucions i alternatives.
L’alcalde va reiterar que l’empresa “no pot impedir el pas
dels veïns per un camí de tota
la vida”. Santi Broch va assumir
el compromís de tirar endavant
l’estudi d’arranjament del camí
però que no s’ha pogut fer perquè el pas estava tancat. Ara,
un cop obert des del divendres
5 de juny, l’Ajuntament ja està
treballant en aquest projecte.

La Pobla tanca la setmana dedicada a la gent gran
LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt va tancar, el diumenge 7 de juny, les
jornades dedicades a les persones de la tercera edat del municipi, que es van iniciar el dilluns
1 de juny i que van arribar a la
setzena edició. Durant aquests
set dies, des de la regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament, amb la col·laboració de
l’Associació per a l’Oci de la
Gent Gran, es van organitzar
diverses propostes que van
cloure amb un dinar que va
aplegar més de 200 persones.
L’àpat va tenir lloc a la plaça
porxada dels Països Catalans
a partir de les 2 del migdia. Al
final del dinar es va homenatjar
l’àvia i l’avi més gran del poble:
Rosa Mañosas, de 102 anys,
que no va poder assistir a l’acte,
i Paulino Valiente, de 98 anys,
que sí que hi va ser present.
Com a obsequi se’ls va lliurar
un quadre de la pintora vinculada a la Pobla de Claramunt,
Anna M. Gispert.
També es va fer un reconeixement, i com a fet especial i a
destacar per la seva singularitat, a tres àvies centenàries:
Maria Manubens, Rosa Valls i
Pilar Soteras, que no va poder

Gordi. En tots els discursos es
va fer esment a la importància
que té la gent gran en la societat actual com a pal de paller de
les famílies.
En l’acte també hi va ser present el president de l’Associació
per a l’Oci de la Gent Gran del
poble, Josep Herrera. La festa
es va cloure amb un ball ofert
pel duet Bartomeu i Sheila.

ser present a l’acte. Com a record d’aquest aniversari, van
rebre la medalla centenària de
la Generalitat de Catalunya,
que els va lliurar la secretària
de Família del departament de
Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, Dolors Gordi, i una placa en nom
de l’Ajuntament poblatà, que els
va donar l’alcalde, Santi Broch, i
la regidora de Benestar Social,
Carme Farrés.
A més d’aquests reconeixements, es va fer un homenatge
a les poblatanes i als poblatans
nascuts entre els anys 1933 i

1935, que eren quaranta, disset
dels quals van ser presents a
l’acte. Com a obsequi van rebre
una peça de ceràmica en què
es reprodueix l’església del municipi.
Un cop lliurats els presents, va
arribar el torn dels parlaments,
que van estar marcats pel comiat de la regidora de Benestar
Social, Carme Farrés. L’alcalde,
Santi Broch, li va agrair els nou
anys dedicats a la tasca municipal, fet que també van destacar la diputada al Parlament de
Catalunya Maria Senserrich i la
secretària de Família, Dolors

Altres activitats de la XVI Setmana de la Gent Gran
La XVI Setmana de la Gent
Gran es va obrir el dilluns 1 de
juny amb l’espectacle del Juguem Plegats, que va reunir
una bona colla de nens i avis
al parc de Sant Galderic. Els
infants van poder participar en
diversos jocs i activitats, com fer
trenes al cabell, pintar la cara,
estirar la corda, menjar la poma
o el joc de les cadires. La quitxalla també va poder berenar
pa amb xocolata, un suc i se’ls
va obsequiar amb un bossa de
llaminadures.
Al bingo del dimarts 2 de juny
a la tarda al Teatre Jardí, hi van
participar una setantena de
persones. Es van cantar cinc
bingos i després hi va haver be-

renar per a tots els assistents.
Aquesta activitat la va organitzar l’Associació per a l’Oci de la
Gent Gran.
El dimecres 3 de juny gairebé
una vuitantena de persones
van anar a la sortida que es
va fer a Berga i al Santuari de
Queralt.
El dijous 4 de juny a la tarda a
la plaça dels Països Catalans,
la regidoria de Benestar Social
i l’entitat de la gent gran van
organitzar un ball, que va anar
a càrrec del músic Ramon, i un
concurs, que va arribar a la sisena edició. A la competició hi
van participar tres parelles i els
guanyadors van ser la Pepita
Soteras i l’Àngel Cervelló.
Una quinzena de persones van
assistir, el divendres 5 de juny
a la tarda al Teatre Jardí, al taller “El valor dels valors”, que va
anar a càrrec del coach-sherpa
Jordi Calsina. I el dissabte 6
de juny a la tarda, la música i
els balls del grup de mariachis
Ándale va animar el nombrós
públic que es va reunir a la plaça dels Països Catalans, abans
d’anar a veure la final de la
Copa d’Europa que va guanyar
el Barça.
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Anoia Sud

Capellades viu les seves Festes del Carrer Reconeixement a les entitats
esportives que han pujat de
categoria

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana Capellades
ha viscut les seves Festes del
Carrer, una tradició amb segles d’història. Divendres al
vespre es va donar el tret de
sortida amb una cercavila on
van participar les entitats festives de Capellades: Gegants,
Capgrossos, Esbarts, Dimonis, Falcons i també el grup
Molta Xamba.
Arribats a la plaça hi hagueren
diverses actuacions i després
del parlament de l’Alcalde en
funcions, Marcel·lí Martorell,
qui va reconèixer el treball
de la comissió, va intervenir
el pregoner, enguany en Pep
Vallès, qui va fer un resum del
món festiu a Capellades.
Dissabte va ser el barri de les
Bledes, amb les paneres al
matí i el Treure Ball a la tarda,
combinat a la Piscina Blava
amb una pantalla gegant per
veure guanyar al Barça.
Diumenge, a la plaça Verdaguer es va celebrar un espectacle infantil, que la canalla va
trobar molt divertit.
Dilluns, barri del Ruc, es va
reprendre el ritme de matí de
paneres i tarda de Treure Ball.
Dimarts, barri del Gegant i un
dels més grans, hi hagué molta participació a les paneres.
D’una banda els alumnes petits de l’escola Mare del Diví
Pastor van sortir a portar les
paneres i, d’altra banda, els
petits de P-3 del Marquès de
la Pobla van treure els seus
gegants Sol i Lluna, a la cercavila.
Pregó de les Festes de carrer
“Benvolguts capelladins, ca-

CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades
ha fet divendres un reconeixement a les entitats esportives
que han assolit un ascens.
Divendres a la tarda l’Alcalde
en funcions de Capellades,
Marcel·lí Martorell, va rebre al
terrat de la Biblioteca El Safareig a les entitats esportives

pelladines i visitants.
Gràcies a tots els que heu decidit venir a participar des de
la plaça, de l’inici de les Festes del Carrer.
Un any més. Tot sembla igual
i en canvi, tot és ben diferent.
I sinó preguntem-ho a cadascú
de tots nosaltres. Què ens ha
canviat a la vida des d’aquell
mateix dia d’avui fa un any.
La salut, la família, la feina,
l’economia... de ben segur
que algun amic o amiga s’haurà perdut pel camí; qui sap si
un familiar haurà abandonat
la vida terrenal deixant-nos re-

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)

cords per sempre.
Alguns heu sigut pares, mentre altres heu trobat l’amor de
la vostra vida.
Sigueu com sigueu i vingueu
d’on vingueu, ben trobats
aquesta nit a les acaballes
d’una primavera que ens convida a sortir al carrer.
Estem de Festa. Així en majúscula: Festa!
Quina paraula més bonica
i encantadora.
Tararajeu-la
amb mi: Fes-ta.
Després de tants imprevistos,
de tantes vicissituds, de tantes
sorpreses quotidianes, malgrat tot, ens trobem per celebrar unes festes.
El món que ens ha tocat viure, està immers en batalles
incivils, diferències socials a
voltes abismals, massa usurpadors de l’economia... xarlatans de les veritats a mitges
i lladres de les llibertats més
elementals.
Malgrat tot, els humans tenim
aquesta meravellosa habilitat:
De les pedres hem après a
fer-ne pans i del no res hem
aconseguit posar-hi il·lusions.
Pep Vallès”

de Capellades que han acabat
temporada pujant de categoria. Martorell va reconèixer la
tasca del Futbol Sala, l’Hoquei
Club Capellades, el Club de
Futbol Capellades i la Rítmica. Després de les paraules
d’agraïment i les imatges de
record, la trobada va acabar
amb un pica pica per a tothom.

Finalitzades les millores a la
vorera del carrer de la Terrera
de Vallbona d’Anoia

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L’Ajuntament de Vallbona
d’Anoia ha finalitzat els treballs d’arranjament que s’han
fet a la vorera del carrer de la
Terrera amb la col·locació de
nous panots en un tram d’uns
seixanta metres que quedava pendent. Aquests darrers
treballs han anat a càrrec de
la Brigada Municipal d’Obres
i Serveis i se sumen als que
ja s’hi havien efectuat darrera-

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

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

ment.
En concret, s’ha fet una vorera més ample, d’1,20 metres,
per garantir l’accessibilitat i la
mobilitat dels vianants, s’han
col·locat noves rajoles al llarg
de tota la vorera, i també s’ha
perllongat amb la creació d’un
nou tram d’uns 100 metres lineals des de la Casa del molí
fins a la cantonada amb el carrer d’Irla.

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

93 803 01 69
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Exposicions de la setmana de
l’energia a Piera

L’ajuntament pierenc fa una crida a la
participació al Mercat de la fruita dolça
PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

Piera és un dels municipis
que se suma a la Setmana de
l’Energia Sostenible Europea i
ho amb dues exposicions temàtiques, que es podran visitar a l’Espai d’Entitats.
La primera de les exposicions,
que porta per títol “Respostes
al canvi climàtic. El paper dels
municipis” es pot veure dels
dies 15 a 17 de juny, de 17
a 20 h. I la segona, “Tu tens
la paraula”, es pot visitar dels
dies 16 al 19 de juny, també
de 17 a 20 h.
La Setmana de l’Energia és
una campanya feta conjuntament i amb la col·laboració de
diferents empreses i entitats,
que té per objectiu conscienciar la ciutadania en millorar la

gestió energètica i afavorir el
canvi d’hàbits en el consum
energètic.
La Setmana de l’Energia,
que se celebra del 15 al 19
de juny en el marc de la Setmana de l’Energia Sostenible
Europea, proposa un seguit
d’activitats adreçades a la ciutadania, al més petits i als professionals.
La celebració de la Setmana
de l’Energia és una iniciativa
de l’Institut Català d’Energia,
la Diputació de Barcelona, la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilitat, la Diputació
de Girona, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona, i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

Dissabte, constitució del nou
Ajuntament
PIERA / LA VEU

Aquest dissabte, a les 12 hores, la Sala de Plens acull
l’acte de constitució del nou
Ajuntament de Piera per a la
legislatura 2015-2019.
Una vegada coneguts els resultats de les Eleccions Municipals del passat 24 de maig,
es constituirà el nou Consistori
de Piera de la legislatura 20152019 a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, aquest dissabte
13 de juny, a les 12 hores. Un
acte obert al públic en general,
en què els regidors electes juren o prometen el càrrec i seguidament elegeixen l’alcalde.
Cal dir que es reedita l’actual
coalició de govern que hi havia a la vila. Jordi Madrid es
confirma com a nou alcalde de
Piera, amb l’acord a què han

arribat els partits que ja formen
part del govern que hi ha hagut
des de 2011, ERC i CiU. Jordi Madrid compartirà l’alcaldia
un any amb Josep Llopart, cap
de la llista convergent. Fa uns
dies es va formalitzar el pacte de govern entre els grups
municipals d’ERC i CiU per al
mandat 2015-19. Aquest pacte
estableix les prioritats del nou
govern municipal centrades en
la reactivació econòmica i la
lluita contra l’atur; les polítiques
de benestar social i salut; la
neteja i seguretat; l’educació,
la cultura i l’esport; les infraestructures i els equipaments.
La fórmula de govern serà tres
anys per al republicà Jordi Madrid i un per al convergent Josep Llopart.

Des de l’Ajuntament de Piera
es fa una crida a la participació dels pagesos de Piera al
Mercat de la Fruita Dolça, que
engega una nova edició el diumenge 21 de juny i es farà tots
els diumenges d’estiu.
El període establert per participar al Mercat de la Fruita
Dolça finalitza el dilluns 15 de
juny. Només cal ser pagès o
pagesa de Piera amb productes propis i acreditar-ho mitjançant l’alta agrícola. Si voleu
apuntar-vos i participar amb
una parada truqueu al 93 778
82 00 (ext. 178) o escriviu un
correu a soterasbm@ajpiera.
cat.
El Mercat de la Fruita Dolça
l’integren principalment préssecs de qualitat i producte autòcton cultivat a les vinyes dels
pagesos pierencs. El mercat
s’instal·larà els diumenges
d’estiu a la vorera del costat
de la rotonda de la B-224 en

direcció a Capellades, al costat de l’accés dret del polígon
industrial.
Des de les regidories de Promoció Econòmica i Sanitat
de l’Ajuntament s’aposta per
aquest tipus de comerç amb
l’objectiu principal de potenciar el mercat de la fruita dolça,
això sí, amb una ubicació que
la farà especial i molt visible
per als qui arriben i se’n van
de la nostra població. El préssec de la Fortesa i altres fruites dolces del nostre municipi

creixen en un clima suau i les
pluges abundoses durant la
primavera i la tardor, els vents
poc freqüents i les hores de sol
en una terra profunda i franca i
amb un alt contingut en calcària. Aquests factors són decisius a l’hora de determinar les
característiques pròpies de
les fruites FORDAL: coloracions molt intenses, uniformes i
brillants, textures fortes i compactes, adequat contingut en
glúcids i aromes excel·lents.

Els Falcons de Capellades fan doblet
aquest cap de setmana
CAPELLADES / LA VEU

Aquest cap de setmana passat, els Falcons de Capellades van actuar a casa seva
en motiu de l’ inauguració de
les Festes del Carrer i a Igualada concretament al Barri de
Sant Crist.
Van començar actuant divendres a les 21h en punt, al
centre de la vila, executant
per primer cop la Serra de 5
puntes amb Pilar de 3 al mig
, a continuació van iniciar la
cercavila amb les diferents
entitats del poble i batucada,
la colla falconera durant el
recorregut va realitzar el Carro, 12 pilars de 2 i per entrar
a Plaça Verdaguer dos Pilars
de 3 caminats.
Al arribar el seu torn, dins la
Plaça Verdaguer van executar dos Pires de 8 molt assolides per la colla, després
simultàniament un Vol de 4,
dos Vols de 3 Coronats i dos
Vols de 2 molt aplaudits per
la seva dificultat, en aquesta actuació els Falcons de

PER PUBLICITAT
93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
publianoiadisseny@gmail.com

Capellades no van exhibir el
seu nivell més alt, si no, la
quantitat de falcons i la seva
sincronització.
Tot just acabar el pregó d’inici de festes, van sorprendre
al públic amb tres Pilars de 3
on les anxanetes es tiraven
d’una en una fent la tombarella. Van ser moltes les felicitacions dels capelladins/es
van demostrar i fer arribar a
la colla per l’excel·lent actuació.
Dissabte a Igualada, van donar inici a les 19h de la tarda
en motiu de les Festes del
Barri Sant Crist, on van executar la Serra de 5 puntes
amb Pilar de 3 al mig, aquí sí
van donar el màxim nivell as-

solint la seva Pira de 10, molt
més millorada havent canvis
en algunes posicions, l’Escala de 7, un Vol de 4 amb dos
Vols de 3 Coronats i amb dos
Vols de 2 simultanis, la Tripira 4x3 amb Pilar de 3 al mig,
estrenant figura dels Lleons
fent-ne dos alhora, una Espelma 2x1 i dues Espelmes
1x1 i per acabar el Pilar de 4.
A Igualada van reflexar el
bon nivell que ja han assolit
en plena temporada, mirant
el futur d’actuacions importants com el seu tercer aniversari el proper 27 de Juny
on volen fer història assolint
per primer cop l’Escala de 8
convidant als seus companys
els Falcons de Barcelona.
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Masquefa amplia el servei de l’Equip
d’Atenció a la Dona

Continua el cicle de cinefòrums a la
Biblioteca amb ‘La lladre de llibres”

MASQUEFA / LA VEU

Després de les projeccions de
‘El nom de la rosa’ i ‘Farenheit
451’, la Biblioteca de Masquefa reprèn aquest mes de juny
el cicle de cinefòrums dedicat
a pel·lícules basades en obres
literàries i en què els llibres i
les biblioteques són les protagonistes. La propera sessió tindrà lloc el dijous 18 de
juny, a les 6 de la tarda, amb
la projecció del film ‘La lladre
de llibres’.
La pel·lícula narra la història
d’una animada i valenta joveneta, la Liesel, que és capaç
de transformar la vida de totes
les persones del seu voltant
quan l’envien a viure amb una
família d’acollida a l’Alema-

L’Ajuntament de Masquefa i
l’entitat Dones amb Empenta han renovat el conveni de
col·laboració per continuar
oferint al municipi els serveis
de l’Equip d’Atenció a la Dona
(EAD). Aquest equip –integrat
per una educadora informadora, una psicòloga i una advocada- ofereix gratuïtament
a les dones que ho sol·liciten
un triple servei: d’informació i
acollida, d’atenció psicològica
i d’assessorament jurídic.
Des del mes de maig, a més,
el servei s’ha ampliat amb més
hores d’atenció presencial per
part de l’educadora informadora (que en fa 3 més cada
dos mesos) i de la psicòloga
(que també en fa 3 més cada
dos mesos).
L’EAD ofereix serveis d’assessorament educatiu, psicològic
i jurídic que donen resposta,
de manera coordinada, a les
necessitats d’informació, orientació i assessorament en
tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones (laboral, social, personal,
familiar, de salut i altres, i que
facilita el seu accés a la resta de recursos del territori per
promoure la igualtat i reduir la
discriminació per raó de gènere).
Les professionals de l’EAD
treballen
coordinadament
amb els tècnics municipals i
les institucions i les entitats
del municipi, i en cas que sigui
necessari deriven les usuàries
als diferents recursos especi-

Integrat per una educadora informadora,
una psicòloga i una
advocada de Dones
amb Empenta, ofereix
gratuïtament informació i acollida, atenció
psicològica i assessorament jurídic
alitzats que poden donar resposta a les seves necessitats.
Amb l’ampliació del servei, les
professionals de l’EAD atendran personalment les usuàries dos dimecres al mes, al
Centre Tecnològic Comunitari
(avinguda Catalunya 60). A
més, l’EAD posa a la disposició de les usuàries un telèfon
d’atenció (63 63 65 63 1) on
poden trucar de dilluns a divendres, de les 10 del matí a
les 12 del migdia, i també de

dilluns a dijous a la tarda de 4
a 6. En aquest mateix telèfon
també se us informarà dels
dies i l’horari d’atenció personalitzada a Masquefa de cada
professional de l’equip.
Per fer possible aquest servei, l’Ajuntament de Masquefa
cedeix a Dones amb Empenta les instal·lacions del CTC.
Aquest any, a més, torna a
incrementar l’aportació econòmica anual fins als 9.449,82
euros.
Dones amb Empenta ofereix
el servei de l’Equip d’Atenció
a la Dona a diversos municipis de la comarca des de l’any
1999. A Masquefa ho fa des
del 2007. Els trets essencials
d’aquest model d’atenció a la
dona són la interdisciplinarietat, la proximitat al territori i la
generalitat dels serveis, que
es realitzen amb perspectiva
de gènere i des d’una visió
global i integral de les dones.

24 Hores de Futbol Sala i cinquè Trofeu de
Futbol Base a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

La pilota serà aquest cap de
setmana la gran protagonista a Masquefa. Divendres i
dissabte, dies 12 i 13 de juny,
es disputaran les 24 Hores de
Futbol Sala, tot un clàssic del
calendari esportiu que arriba a
la 33a edició. I dissabte i diumenge, 13 i 14 de juny, tindrà
lloc el Trofeu Vila de Masquefa
de Futbol Base, que compleix ja
cinc anys.
24 Hores de Futbol Sala
Organitzades pel Futbol Sala
Espardenya, les 24 Hores de
Futbol Sala es jugaran al pavelló poliesportiu i comptaran amb
la participació de 12 equips.
La competició s’obrirà divendres, a les 7 de la tarda, i acabarà dissabte a les 8 del vespre,
amb la disputa de la gran final.
Hi haurà lligueta i després les

fases eliminatòries. El campió
s’emportarà un regal sorpresa i
també es lliuraran detalls a tots
els jugadors.
El torneig ha omplert cada any
a vessar el pavelló poliesportiu
d’afeccionats que no es volen
perdre un gran espectacle futbolístic i amb una llarga tradició
a casa nostra.
Trofeu Vila de Masquefa de
Futbol Base
D’altra banda, el cinquè Trofeu
Vila de Masquefa de Futbol
Base, organitzat pel FC Masquefa, se celebrarà al camp
municipal i comptarà amb la
participació de 15 clubs, entre
aquests alguns de gran solera.
Entre dissabte i diumenge 44
equips de totes les categories
del futbol base –des de promeses fins a juvenils- disputaran
un total de 44 partits.
En concret, hi jugaran El Prat,

l’Anoia, el Pubilla Cases, el
Martorell, la Torre de Claramunt,
l’Almeda, el Pallejà, el Santa
Eulàlia, la Pobla de Claramunt,
el Sant Esteve Sesrovires, l’Espluguenc, el Cornellà, el Sant
Maure, la Fundació Vilafranca
i el Futbol Club Masquefa. Del
club amfitrió hi prendran part
13 equips: els dos promeses,
els dos prebenjamins, els dos
benjamins, els dos alevins, els
dos infantils, les fèmines infantil
cadet, el cadet i el juvenil.
El torneig es jugarà dissabte
d’1/4 de 10 del matí a 2/4 de 9
del vespre, i diumenge, de les
10 del matí a 2/4 de 9 del vespre.
El Trofeu Vila de Masquefa de
Futbol Base també omple cada
any les graderies del camp de
futbol municipal d’espectadors
que volen veure les evolucions
d’aquestes joves promeses del
futbol.

MASQUEFA / LA VEU

nya de la II Guerra Mundial.
Per a la Liesel, el poder de
les paraules i de la imaginació
esdevindrà una manera d’escapar-se dels tumultuosos esdeveniments que l’envolten a
ella i a tota la gent a qui coneix
i estima. El debat posterior al
passi de la pel·lícula estarà
moderat per Joan Millaret.
Amb l’organització d’aquest
cinefòrum –que s’allargarà tot
l’any- la Biblioteca de Masquefa s’ha adherit a la commemoració del centenari de la creació de Xarxa de Biblioteques
Populars de la Mancomunitat
de Catalunya i a la declaració
del 2015 com l’Any de les Biblioteques.

Obertes les inscripcions
al ‘stage’ del Club Bàsquet
Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

Per quart any consecutiu, el
Club Bàsquet Masquefa organitzarà aquest estiu un ‘stage’
de pretemporada per a infants
i joves. Es farà del 31 d’agost
al 10 de setembre, de les 9 del
matí a les 2 del migdia, al pavelló poliesportiu.
Aquest ‘stage’ és obert a tots
els nens i joves que vulguin
passar una bona estona al
mateix temps que es familiaritzen i practiquen un esport com
el bàsquet.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al correu
electrònic clubasquetmasquefa@gmail.com o presencialment al poliesportiu municipal,
els dimarts i dijous de 5 a 2/4
de 7 de la tarda. Les places
són limitades.
Els preus per participar-hi són
els següents:
● Primera setmana: 45€ nen/a
(40€ el germà/na)
● Segona setmana: 40€ nen/a
(35€ el germà/na)
● Totes dues setmanes: 75€
nen/a (65€ el germà/na)

ASSEMBLEA FUTBOL CLUB IGUALADA
Oberta a socis, Tècnics, Jugadors i Pares/Mares):
*El divendres 19 de Juny celebrarem l'assemblea anual
ordinària de socis.
* El lloc, serà a la Sala d’Actes de les Comes. Hora: 19:30.
* Amb l’obligació i a la vegada desig d'informar i també de la
transparència, la Junta ha decidit que , a més dels Socis, també
hi puguin assistir (amb veu però sense vot): tècnics,
jugadors/res, pares/mares.
* Els punts de l'ordre del dia seran:
-Benvinguda
-Exposició de les activitats dutes a terme en la temporada
2014/2015
-Resum del balanç Esportiu i Social de la temporada 2014/2015
-Pressupost Temporada 2014/2015: El seu tancament, i aprovació si s'escau.
-Explicació del canvis en la Gestió Administrativa i Financera de
les entitats sense ànim de lucre: Com afectarà al CFIgualada
-Exposició de l'organització i activitats per la temporada
2015/2.016
-Pressupost Temporada 2015/2016: Exposició i aprovació si
s'escau. Nous Estatuts: Exposició i Aprovació si s’escau.
-Precs i Preguntes
-Data per la propera Assemblea Extraordinària per respondre
tots els temes que hagin quedat pendents, i perquè el Soci en
pugui fer el seguiment que li pertoca.
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Vilanova d’Espoia celebra la XV La ‘shopping night’ i el pas de la Powerade van
trobada gegantera
generar divendres un gran ambient a Calaf
CALAF / LA VEU

LA TORRE DE C. / LA VEU

Amb 7 colles geganteres convidades i més els Falcons de
la mateixa població,els carrers
s’omplen de festa i rauxa.
De bon matí les colles van ser
rebudes, amb un bon esmorzar, per poder tenir forces i fer
una cercavila pels carrers.
Els Falcons d’Espoia van donar el tret de sortida, fent la
presentació de la colla, i tot
seguit un passadís amb 6 pilars a cada banda, per donar
pas a les colles geganteres.
Després de una bona passejada pels carrers, tots junt van
arribar a la plaça de l’església,

on cada colla va representar el
seu ball.
Els gegants espoiencs conjuntament amb els Falcons, van
estrenar el seu ball conjunt, a
toc d’himne grana, ja que les
dues colles s’els distingeix per
aquest color.
Els Falcons per la seva part
van representar unes series
de 2, una escala de 6, l’avet,
pira de 8 i unes espelmes altes.
Després de l’entrega dels recordatoris, una bona remullada per fer passar la calor del
dia.

La final de la Champions a Orpí

Les places i carrers de Calaf
van viure divendres a la nit
una gran festa, amb motiu de
la primera “shopping night” organitzada pels comerços.
Els establiments obrien excepcionalment fins les onze
de la nit, i els bars i restaurants —que van rebre un bon
nombre de clients— oferien
tapes especials per a l’ocasió.
Al carrer, les propostes van incloure una batucada, una exhibició de tai-txi, ball country i
un concert final, amb el grup
Natiu.
Un dels plats forts era el pas
per Calaf de la cursa de BTT
Powerade-Sant Sebastià, una
dura prova en la qual prenien
part deu ciclistes del BikeCalaf.Cat. El nostre municipi formava part del traçat de la cursa i es va convertir en un dels
avituallaments però, sobretot,
en un dels passos més animats i ambientats. Amb un èxit
total de convocatòria, els aficionats van aplaudir i animar
els ciclistes i, evidentment,
van ovacionar els participants
locals. L’espera del pas de la
Powerade es va amenitzar
amb la música del DJ Quim
i les acrobàcies impossibles
dels germans Seuba, campions de Bike Trial, deixant
bocabadat el públic. Des de
l’organització de la Powerade
es va valorar de manera molt
positiva la gran acollida que
van tenir els corredors a Calaf, totalment entregats al seguiment de la cursa. I és que
a part de l’expectació que va
generar al carrer, nombrosos
calafins aficionats al ciclisme

van seguir el desenvolupament de la cursa gràcies a una
aplicació de mòbil, i també a
través de missatges de whats
app que circulaven amb informació sobre la participació
dels locals.
Bona nota
Pel que fa als intrèpids ciclistes calafins, van poder fer un
gran paper en la Powerade
Barcelona-Sant Sebastià. Els
tres equips de BikeCalaf.Cat,
a part de poder acabar la cursa —ja tota una proesa, ja que
hi va haver molts abandonaments per la duresa de la prova i per la calor—, van aconseguir unes posicions ben
destacades. L’equip format
per Jordi i Eloi Estany i Jaume
Masafret va quedar 4t en la
categoria d’equips de 3; mentre que els germans Montaner
i Romà Guix es van classificar
en 5a posició. Per la seva banda, Joaquim Fonoll, Salvador
Vila i Oriol Lladó van quedar
en 9è lloc.

En individuals, malauradament Ramon Catalan no va
poder acabar la cursa després
d’arribar tard al segon avituallament, a Balaguer. Tot i la
seva gran motivació i preparació física i mental, el ciclista no
va poder assolir el seu repte
en aquesta ocasió. Una motivació més per afrontar noves
aventures de cara al futur. I és
que tots deu corredors poden
estar ben satisfets de la seva
participació en aquesta duríssima prova, que ha representat un gran esforç mental i físic
—alguns dels ciclistes expliquen que en només aquests
dos dies han perdut entre 3 i
6 kg.
Entre la programació de la
“shopping night” i el pas de
la cursa ciclista, l’ambient als
carrers de Calaf divendres a la
nit va ser ben evident. La festa l’organitzaven els comerços
de Calaf i BikeCalaf.Cat, amb
el suport de l’Ajuntament.

Els Hostalets de Pierola organitza un homenatge
al coratge i l’esperit de superació
ORPÍ / LA VEU

El passat dissabte es va poder gaudir de la Final de la
Champions en pantalla gran,
a la Sala Polivalent de l’Ajuntament d’Orpí. Els primers aficionats ja van arribar cap a les
vuit del vespre, i a l’hora de

l’inici del partit la sala estava
plena. Tot plegat va permetre
gaudir d’una nit històrica pel
aficionats culers. Posteriorment al partit la celebració es
va allargar fins ben entrada la
matinada.

Xerrada de Carles Capdevila a
Miralles
MIRALLES / LA VEU

El proper divendres 19 de juny
a les 8 del vespre el periodista
i director del diari Ara, Carles
Capdevila oferirà una xerrada
al local social de les antigues
escoles de Santa Maria de Mi-

ralles. La xerrada porta per títol “Viure de bon humor”. Carles Capdevila també és l’autor
de diversos llibres.
La xerrada és gratuïta i oberta
a tothom. En acabar l’acte hi
haurà un pica-pica.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat diumenge 7 de juny
va tenir lloc el descobriment
d’una placa commemorativa a
la plaça Anoia en suport a totes les persones que mostren
coratge per afrontar els entrebancs que dóna la vida i en un
homenatge al veí, molt conegut i estimat, Lluís Gallardo,
que va morir l’any passat.
Amics, familiars, companys
de l’Ajuntament on treballava i
veïns del municipi van assistir
a un acte senzill i emotiu on
va haver-hi lectures de record.
La trobada, amb la presència
de l’alcalde Daniel Vendrell i
de diversos regidors del consistori, va comptar amb unes
paraules finals de la mare del

Lluís que, en nom de la família, va voler agrair el suport i
l’acompanyament dels hostaletencs en una iniciativa po-

pular sorgida amb un recull de
signatures a finals de l’estiu
passat.
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El 5è Mercat de les Espècies d’Argençola busca consolidar-se
com a focus de divulgació, coneixement i experiències
ARGENÇOLA / LA VEU

El Mercat de les Espècies
d’Argençola arriba a la seva
cinquena edició. El dissabte
13 de juny durant tot el dia, les
parades tornaran a omplir la
vila, acompanyades d’activitats per a tots els públics.
L’objectiu dels organitzadors
és donar la màxima difusió
possible a les espècies mediterrànies, a les que ens envolten, que han sigut el pal de paller de la nostra gastronomia i
que actualment han quedat
relegades i fins i tot oblidades
en benefici de gustos més llunyans i exòtics.
El protagonista d’aquest 5è
Mercat serà el safrà. Des del
segle XV fins al segle XIX la
zona que compren la Conca
de Barberà, la Segarra, l’Urgell i l’Anoia va ser un dels
territoris productors més significatius d’aquesta espècie i
Santa Coloma de Queralt era
un punt de comercialització
clau. Actualment hi ha iniciatives en marxa que volen recuperar-ne el cultiu a la zona.
Durant el Mercat es podran

comprar bulbs de safrà que
s’han de plantar entre juliol i
setembre i floreixen entre finals d’octubre i novembre.
Com a novetat, aquest any
cada parada del mercat oferirà una activitat interactiva.
Aquesta vol ser una altra manera de donar a conèixer els
productes que porten i qui hi
ha darrera de cadascun.

Les activitats començaran
amb una Jornada Tècnica
amb el títol “Botànica a la cuina. Espècies, herbes i flors”.
La Jornada començarà a les 9
del matí i s’allargarà fins a les
2 del migdia. És gratuïta i per
assistir-hi cal inscripció prèvia
al mail info@fitomon.com o a
través del servei de preinscripcions a jornades tècniques del

PATT a través de www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
El dissabte 13 de juny el Mercat obrirà de les 10 del matí
a les 8 del vespre i els actes
més destacats seran:
El 5è Concurs de Sals aromatitzades que aquest any tindrà com a jurat: Sònia Farran
(sommelier i propietària del
restaurant Kan Bakus d’Igualada), Manel Pla (sommelier i
propietari de Sesoliveres i El
Kubb d’Igualada), Joan Fontanella (propietari del restaurant
Bitok d’Igualada), Teresa Puertolas (del blog Un jardí per
menjar-se’l) i Fina (del blog
Cuina cinc).
De les 4 a dos quarts de 6 de
la tarda: Taller de pastisseria
amb safrà a càrrec de Gemma
Clofent creadora del blog de
pastisseria La cuina de casa.
Aprendrem a fer una mousse,
un flam i uns bombons tot amb
el safrà com a ingredient destacat.
De les 6 de la tarda a les 8 del
vespre: Taller de cuina aplicada a l’esport i les espècies
més adients a càrrec d’Astrid

Barqué de Vitam Pleni.
De les 6 de la tarda a les 8 del
vespre: Espai – Taller – Diàleg
de Nyamnyam. El receptari
del safrà a càrrec de l’Iñaki i
l’Ariadna de l’Espai Gastronòmic Nyamnyam i de Jordi
Daví d’Algun Lloc Edicions. Et
convidem a participar en una
experiència inoblidable. Cuinarem, tastarem, parlarem,
fotografiarem i tot allò que
vagi sorgint i passant durant
la vetllada, quedarà recollit
en un llibret que s’imprimirà i
maquetarà allà mateix i que et
podràs endur cap a casa. Aforament només per a 30 persones. Preu del taller: 8 euros.
Cal inscripció prèvia enviant
un mail a associacioeltrill@
gmail.com
A partir de dos quarts de 10 de
la nit: Concert dels Gipsy Krokets Quartet que fusionen les
arrels catalanes amb sonoritats tradicionals de la mediterrània i ritmes dels Balcans.
Durant tot el Mercat es podrà
visitar l’exposició dedicada al
safrà. Hi haurà servei assegurat de menjar i beure.

Els Prats de Rei comença el cobriment de la plaça
del Santuari del Portal
ELS PRATS DE REI / LA VEU

Dilluns van començar les
obres de cobriment de les restes ibèriques de la plaça del
Santuari del Portal dels Prats
de Rei. Impulsades pel Servei
de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, aquesta actuació permetrà
la protecció de les restes i l’accés per la visita.
Durant les obres d’ordenació
que l’Ajuntament duia a terme
al centre de la vila el 2013, es
van descobrir les restes de
l’antiga ciutat ibèrica de Sikarra, que estaven sota les de
la ciutat romana republicana i
que van quedar al descobert
davant la plaça del Santuari
del Portal.
Aquell mateix any, la Diputació
de Barcelona les va protegir de
manera provisional per garantir l’estabilitat de l’excavació i
evitar-ne, així, la degradació
a causa de les inclemències
meteorològiques.
Les obres que s’inicien en
aquesta
fase
contemplen
l’estabilització dels talusos
de l’excavació arqueològica
i el cobriment de les restes
per garantir-ne la protecció.
Aquestes obres compten amb

el finançament de la Diputació de Barcelona a través del
Programa complementari de
suport a l’economia productiva local i de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Les muralles més antigues
de Catalunya
Les restes arqueològiques tenen una importància cabdal
en la història del poblament
del centre de Catalunya. Són
restes ibèriques que es remunten al segle VI o VII abans
de Crist, i que posen sobre la
taula noves hipòtesis de l’estructura del país en època ibèrica.
A més, són unes de les muralles més antigues conservades a Catalunya que evidencien que Prats de Rei ha estat
un centre important de comunicacions al llarg de la història
i que és un lloc ocupat des
de fa 2700 anys, per on han
passat els ibers, els romans i
fins als nostres dies. Aquest
municipi de l’Anoia encara
conserva l’estructura de vila
medieval emmurallada, transformada en època moderna i
contemporània.

La plaça del Santuari de la
Verge del Portal és un lloc
d’estima per part de la població on es desenvolupen bona
part dels actes públics i privats
de la vila. El Santuari és una
església d’època barroca que
presideix l’espai urbà de la
plaça i està limitat per la creu
de terme d’època gòtica.
L’estudi de la plaça i del Santuari ha permès entendre la
importància de la traça de la
façana del Santuari i què representa la plaça al seu davant per poder contemplar
l’escenografia de l’arquitectura barroca i la seva acurada
composició. Aquest fet, típic
de l’arquitectura barroca del
segle XVII i XVIII al nostre
territori, però que beu de la
tradició del segle XV i XVI del
renaixement italià, ha estat
cabdal per la cerca de la solució arquitectònica al problema
plantejat.
La proposta desenvolupada
pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació
de Barcelona contempla una
solució que permet preservar les restes soterrades a la
plaça, a la vegada que fer-les

visibles parcialment des de
l’exterior. La solució adoptada planteja poder accedir de
manera restringida a l’interior

de l’excavació arqueològica
per l’estudi, investigació i contemplació de les restes excavades.
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Bellprat consolida la seva proposta de Gran èxit als “Dissabtes de
cuina” de l’Alta Anoia
turisme literari
BELLPRAT / LA VEU

Un any més a Bellprat ha celebrat amb èxit la vuitena edició de la seva Vila del Llibre.
Tot i les fortes competències
d’esdeveniments com el REC
d’Igualada, la Fira de Forès o
la final de la Champions League, inclús de les excepcionals temperatures per l’època,
milers de persones han tornat
a omplir els carrers de Bellprat
per visitar les cases amb llibreries de vell, les parades
amb les novetats de més de
30 editorials i les més de 40
presentacions de llibres i activitats per a tota la família.
La valoració que es fa des de
l’Associació d’Amics de Bellprat, entitat organitzadora de
la Vila, és força positiva: “Les
opinions que ens han fet arribar tant expositors com els
organitzadors d’activitats i visitants han estat molt bones”,
va comentar Enric Bono, president de l’Associació. “Un any
més hem demostrat l’ampli espectre d’especialitats i formes
que es poden moure al voltant

ALTA ANOIA / LA VEU

del món del llibre. L’interès és
evident: l’obre de teatre sobre
el Bibliobus del front de Rizoma Teatre, que competint en
horari amb el partit del Barça,
va gaudir d’una bona afluència
de públic. O la presentació del
llibre de Celdoni Fonoll i les
cançons i simpatia de la Lloll
Bertran també van tenir una
molt bona acceptació”.
La vuitena edició va acollir, a
més, la inauguració de la pri-

mera casa de turisme cultural
i literari de Bellprat, Cal Pinyota. L’objectiu de la iniciativa és tenir una oferta estable
durant tot l’any relacionada
amb el concepte Book Town a
Bellprat. La proposta va despertar molt l’interès al públic,
tant per conèixer el nou format
d’oci que té el món del llibre
com a eix, com per gaudir de
l’exposició de la Maria Rius
que dintre es feia.

La UE Calaf estrena el nou local social del
camp de futbol

Aquest passat dissabte va
concloure la programació de
cursos “Dissabtes de cuina”
promoguts pel Consorci per a
la Promoció Turística de l’Alta
Anoia, i amb la col·laboració
de Diputació de Barcelona. El
projecte el formaven 6 cursos
pràctics a càrrec d’expertes de
la zona.
Els cursos eren especialment
destinats a persones en situació d’atur, i persones del
sector agroalimentari i turístic,

i es van composar per: aperitius originals, batuts desintoxicants, rebosteria de pasqua,
cuina de primavera, postres i
sopars d’estiu.
Donat l’èxit assolit en aquesta
edició, el Consorci treballa per
reprendre el projecte el proper
mes de setembre, passades
les vacances d’estiu. Per a
interessats, el Consorci per a
la Promoció Turística de l’Alta
Anoia posa a disposició el correu electrònic: info@altaanoia.info i el telèfon 938680366.

Lídia Pujol portarà el seu “Iter
Luminis” a Veciana

CALAF / LA VEU

Dissabte va entrar en funcionament el nou local social de
l’estadi de les Garrigues, un
equipament que donarà servei a la Unió Esportiva Calaf
i puntualment també a l’associació de veïns del barri de la
Pineda.
L’espai compta amb una sala
vidriada des d’on es pot veure
tot el camp i, per tant, seguir
el partit resguardats de les inclemències del temps. Aquest
dissabte mateix ja es va poder
demostrar la utilitat del local,
per poder veure el partit entre
la UE Calaf i el Soual sense
patir la calor exterior. L’equipament també disposa d’una
barra de bar, una àmplia cuina, un despatx i lavabos.

VECIANA / LA VEU

L’alcaldessa, Maria Antònia
Trullàs, i el president de l’entitat, Jordi Vilaseca, van ser els
encarregats de tallar la cinta,
acompanyats dels regidors
Joan Caballol i Josep Manel

Navarro i d’altres membres de
la junta del club esportiu. Seguidament el club va oferir als
assistents uns talls de coca i
unes begudes per celebrar la
posada en marxa del local.

Es clou, amb molt d’èxit, el curset de sardanes
a Veciana
VECIANA / LA VEU

El passat dissabte 30 de maig
es va cloure el curs que aquest
ajuntament va organitzar per
aprendre a ballar sardanes.
Durant les tardes dels dissabtes 9, 16, 23 i 30 de maig la

nova plaça de l’església de
Veciana es va omplir de vida
amb la vintena de persones
que s’hi arribaren amb ganes
d’aprendre els conceptes bàsics d’aquesta tant nostrada
dansa.

El balanç d’aquest curs, impartit per Manel Canela, ha
estat molt positiu pel que fa a
organització i participació, la
qual cosa fa pensar que més
endavant se’n realitzarà una
segona edició.

L’any passat la coneguda cantant i actriu, Lídia Pujol, acompanyada per reconeguts músics i els membres del cor de
Vallferosa va iniciar el projecte
musical anomenat Iter Luminis
que l’ha portada a cantar en
espais incomparables d’arreu
del territori. En els concerts
Pujol combina cançons de trobadors, del Misteri d’Elx, o del
Llibre vermell de Montserrat
amb textos de Teresa de Jesús
i Ramon Llull.
Un any més tard i després
d’aquesta primera experiència ha decidit fer un pas més
enllà i obrir-se a totes les persones que vulguin formar part
d’aquest camí de llum iniciat.
És per això que ha organitzat
una estada dirigida a totes les

persones adultes que vulguin
cantar en el cor que l’acompanyarà en la propera gira Iter
Luminis 2015. Aquesta trobada
tindrà lloc els propers dies 19,
20 i 21 de juny al Casal La Salle de Veciana. Durant aquests
tres dies de creació intensiva
els participants coneixeran
l’orientació vital que marca la
manera que té la cantant de
viure l’art, a més d’intercanviar
experiències i connectar amb
diferents professionals de les
arts escèniques. Per més informació es pot contactar amb
produccio@lidiapujol.com.
El primer concert que farà la
cantant amb el seu nou grup
serà el proper dissabte 27 de
juny, a les 22 hores, a l’església romànica de Santa Maria
de Veciana.
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Els igualadins Jordi Viladoms i Armand
Monleón destaquen al ral·li de Sardenya

Jordi Viladoms, amb la seva moto durant una de les etapes del ral.li de l’illa italiana.

Armand Monleón, un referent en l’enduro espanyol, està fent un bon paper a Sardenya.

Doblet de Toni Bou a Suècia
Feia sis anys que el campionat
del món de trial a l’aire lliure
no es disputava a Suècia i enguany ho va fer per les contrades de la població de Bora situada a uns seixanta quilòmetres
de la ciutat de Goteborg.
Una vegada més va ser l’autèntic protagonista fou el pilot
pierenc amb la Honda en els
dos trials, un el dissabte i l’altre el diumenge amb puntuació
independent cadascun d’ells.
Bou el dissabte va guanyar el
dissabte per davant de Jeroni
Fajardo amb Beta i el seu company d’equip Takahisa Fujina-

mi. El diumenge nova victòria
del pilot anoienc aquesta en
segona posició es classificà
Adam Raga-Gas Gas- i Albert
Cabestany-Sherco-.
Al finalitzar el trial del diumenge
Toni Bou comentava:”No està
malament començar la temporada així, però avui hem hagut
de lluitar molt per guanyar la
carrera, perquè Adam Raga
s’ha col·locat en els primers
llocs i hem estat molt igualats
durant la segona volta. L’últim
pas per zones ha estat molt treballat i he pogut aconseguir la
sisena victòria, de la qual estic

molt satisfet perquè tots ens
hem esforçat molt. La diferència en el campionat és molt important, perquè guanyar totes
les carreres és molt difícil, però
gràcies a que els rivals s’han
intercanviat en les posicions
finals, ara tinc 18 punts d’avantatge. Seguiré lluitant perquè
en les carreres de dos dies poden passar moltes coses i queda molt campionat per davant”.
Toni Bou encapçala còmodament el campionat del que
aquest de setmana es disputaran dues dos trials més a Penrith a Anglaterra.

El Club Rivalcan,
campió d’Espanya
en Agility
AGILITY / LA VEU

Aquest cap de setmana s’ha
disputat el Campionat d’Espanya d’agility de la RSCE (Real
Societat canina espanyola) a
Astúries, a Asturcon.
Els campions d’agility per equips
han estat l’equip Vallgorguina
composat per dos components
del Club montbuienc Agility Rivalcan Luis Luque amb el seu
gos Melendi, i Israel Fernández
amb el seu gos Lucky Luque,
juntament amb dos agilitistes
de Formadog, Madrid, Iván
Pardo amb Nuca i Cristina González amb Quillo. Luis Luque i
Ivan Pardo comparteixen pòdium de nou, doncs l’any passat
van ser subcampions del món
per equips a Luxemburg amb la
federació espanyola.
Ha estat un cap de setmana
ple d’èxit per al Club d’Agility
Rivalcan, a banda d’aquest primer lloc, Luis Luque també ha
pujat al calaix com a seleccionat per al proper mundial d’agility que es disputarà a Itàlia,
com a campió de la màniga de
jumping i com a subcampió del
jumping especial que es va celebrar divendres. Israel Fernández també ha fet pòdium com a
subcampió d’agility i una tercera
posició per individual.
A la FirAnoia que es celebra
d’aquí dues setmanes l’Escola canina i Club d’Agility Rivalcan disposarà d’un espai
a la rambla, on s’hi celebrarà
per primer cop el certamen de
Ciutadà Caní Exemplar , per a
totes aquelles persones que
es vulguin treure el diploma de
ciutadà exemplar per al seu gos
atorgat per l’Associació Nacional d’Ensinistradors canins professionals (ANACP), les inscripcions ja estan obertes. També
comptarà durant tot el cap de
setmana amb exhibicions.

MOTOR / JM VIDAL (L’ALGUER)

Des de diumenge s’està disputant el Sardenya Ral-li
Cross Country puntuable pel
mundial de l’especialitat amb
la participació de dos pilots
anoiencs de Moto Club Igualada Jordi Viladoms i Armand
Monleón amb KTM.
La prova consta de cinc etapes
més la pròleg que es va fer el
diumenge. Jordi Viladoms que
ja va guanyar a Sardenya una
vegada deia: “El ral·li de Sardenya sempre ha estat un dels
meus favorits. És el lloc ideal
per poder rodar amb la moto
d’enduro, i a més la navegació
és molt complicada. És una
carrera en la qual sempre he
gaudit molt, encara que és de
les més exigents en tots els
sentits. El nivell és alt, ja que
el grup de pilots especialistes
en aquest tipus de terreny i
navegació és més nombrós”.
Ahir dijous hi ha haver la darrera etapa i en la propera edició de La Veu, es publicarà un
resum de com els hagi anat
aquesta competició als dos pilots anoiencs.
També a Sardenya ahir es
va disputar un curt tram del
campionat del món de raŀlis
pels carrers de Cagliari i serà
avui divendres quan comenci
realment el raŀli que acabarà
aquest diumenge.
A l’igual que a tots els raŀlis del
campionat del món, l’igualadí
Pep Requena de Moto Club
Igualada és el responsable
de classificacions. A la ciutat
de L’Alguer de gran tradició
catalana, està situada la base
d’aquesta prova italiana del
WRC.
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Impecable l’estil trialer de Toni Bou.
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Ariadna Ramos, mínima pels europeus S23 i rècord d’Igualada
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del CAI Petromiralles van protagonitzar una
brillant actuació dimecres passat, 3 de juny, en el decurs de
la 1a. Jornada del Critèrium
Josep Campmany a l’Estadi
Joan Serrahima de Barcelona.
L’atleta Promesa Ariadna Ramos assolia novament la mínima per als Europeus Sub-23,
amb un millor intent de 13,21
m., millorant també el Rècord
d’Igualada absolut de triple
salt, els 13,18 m. assolits per
la mateixa atleta el passat 22
de Maig a Igualada.
El Promesa Marc Sánchez
era 2n en el salt d’alçada amb
2,13 m., marca personal de
l’igualadí i mínima estatal absoluta. El Junior Eduard Fàbregas era 4t amb 1,95 m..
Sheila García assolia la mínima estatal Junior en 100 m.ll.
amb 12”34. Guillem Carner
participava en els 1500 m.ll.
amb mínima estatal Juvenil
de 3’59”65. Gemma Ortega
en 100 m.ll. amb 13”18 i Fran
Martínez en 400 m.ll. amb
54”20, foren altres atletes del
CAI participants.
Les fèmines del CAI,
terceres al S20
Les joves atletes de l’equip
femení Sub-20 del C.A. Igualada Petromiralles, van assolir
dissabte al matí una brillant
3a. posició que els donava el
Bronze al Campionat de Catalunya Sub-20 aire lliure disputat a l’Estadi Serrahima de
Barcelona, amb la participació
dels vuit clubs capdavanters
de l’atletisme català de la categoria.
Les noies del CAI foren 3es.
amb 88 punts, en la competició guanyada per l’A.A. Catalunya, seguides de l’Avinent
C.A. Manresa en 2n. lloc, i
per davant del Cornellà Atl. i
el F.C. Barcelona, entre altres.
Individualment cal ressaltar les
victòries de Sheila García en
salt de llargada, amb 5,86 m.,
i en els 100 m.ll. amb 12”48,
de Laia Moix en el salt d’alçada amb 1,58 m. i del relleu del
CAI de 4 x 100 m. format per
Gemma Ortega - Emma Sarret - Cristina Gabarró i Anna
Asensi, amb 50”09.
Cal ressaltar igualment les
2es. posicions d’Anna Asensi
en els 200 m.ll. amb 25”42,
de Carlota Cerón en els 3.000
m.ll. amb 11’29”66, i de Cristina Fernández 2a. en disc amb
32,91 m. i 3a. en javelina amb
32,22 m..
Lydia Rodríguez era 4a. en
800 m.ll. amb 2’30”52; Nuria
Rey era 5a. en martell amb
24,13 m. i 5a. en pes, amb
8,89 m., i la debutant amb el
CAI Nuria Bonvehí era 5a. en

Ariadna Ramos, en una fotografia d’arxiu.

els 1.500 m.ll. amb 5’24”64.
Eren també 5es. les components del relleu de 4 x 400 m.
del CAI format per Marta Llagostera - Mar García - Nuria
Bonvehí i Lydia Rodríguez,
amb 4’29”55.
Marta Llagostera era 6a. en
400 m.llisos, amb 1’02”18, i
Gemma Ortega 6a. en 400 m.
tanques amb 1’13”37. Cristina
Gabarró era 8a. en els 100 m.
tanques amb 18”67 i Emma
Sarret 8a. en el triple salt amb
9,60 m..
En masculins, individualment
va sobresortir la 2a. posició de
Jan Roca en els 200 m. llisos,
amb 22”24, i les 3es. posicions de Fc. Adrià Bertran en
javelina, amb 51,75 m., i 5è en
pes amb 11,33 m.. i de Martí
Farrés 3r en disc amb 33,50
m..
Guillem Carner era 4t. en
3.000 m.llisos amb 9’33”45,
Jaume Marín 4t en 800 m.ll.
amb 2’03”77, Fran Martínez

4t. en 400 m. tanques amb
1’00”63, i els rellevistes de
4 x 400 m. del CAI, 4ts. amb
l’equip format per Guillem Carner - Marc Vilarrubias - Jaume
Marín i Marcel Abad, amb
3’39”22.
Albert Rovira era 5è en 400
m.ll., amb 53”22 i 8è en 100
m.ll. amb 11”86, Marcel Abad
5è en els 1.500 m.ll. amb
4’22”69 i Hector Ramos era
7è en el salt de llargada amb
5,78 m..
Prèvies per als infantils, alevins i benjamins
El passat cap de setmana,
en jornada de dissabte matí
i tarda, es van dur a terme a
les pistes de Castellar del Vallès, amb organització del C.A.
Castellar i la FCA les proves
corresponents a les Jornades
prèvies classificatòries dels
Campionats de Catalunya de
les categ. Benjamí, Aleví i Infantil masc. i fem..

Entre una participació multitudinària, hi competiren un
nombrós grup d’atletes del
C.A.Igualada
Petromiralles
amb una gran actuació global,
classificant-se els representants del CAI en bona part de
les proves corresponents a
les 3 categories masc. i fem.,
per les Finals del pròxim 14 de
Juny a Castellar del Vallès.
Pel que fa als Infantils masculins, hi participaren Gerard
Farré en 80 m.ll. amb 11”01
i en 1.000 m. Obstacles amb
3’15”47, Franc Samaniego en
600 m.ll. amb 1’38”16 i en Pes
amb 9,80 m., Eduard Guzmán
en 80 m. tanques amb 13”54
i en Llargada amb 5,13 m.,
David Muñoz en 220 m. tanques amb 34”59 i en javelina
amb 27,29 m., Aitor Caldito en
llargada amb 5,36 m. i en triple
salt amb 11,24 m., Alex González en disc amb 21,68 m.,
Miquel Solé en martell amb
23,39 m., Pol Roca en triple
salt amb 9,87 m., classificantse per a les finals corresponents. Pol Roca amb 1,36 m.
en alçada i Josep Domènech
en 3.000 m.ll. amb 11’25”86,
no accediren a les finals respectives.
Pel que fa a les Infantils femenines, hi participaren Silvia
Hohnhaussen en 80 m.ll. amb
11”29 i en triple salt amb 9,98
m., Marcel·la Solé en 1.000
m.ll. amb 3’12”36, Berta López
en 1.000 m.ll. amb 3’23”26,
Anna Torras en 1.000 m.
obstacles amb 3’31”42, Laia
Planas en alçada amb 1,44
m. i en 3.000 m. marxa amb
18’06”75, Martona Segura en
Perxa amb 2,25 m. i en Javelina amb 25,11 m., Anna Escudé en martell amb 20,43 m.,
Laura Tarragó en martell amb
17,20 m., Laura Giménez en
3.000 m. marxa amb 18’43”73,
i Júlia Solé en 220 m. tanques

amb 34”24, classificant-se per
les finals corresponents. Júlia
Solé participava a més en 80
m. tanques amb 15”41, no assolint el passi a la final.
En Alevins masculins, hi van
participar Mohamed Ayyad
en 60 m.ll. amb 9”26 i en 600
m.ll. amb 1’50”89, Ton Badía
en 600 m.ll. amb 1’49”05, Alex
Riera en 60 m. tanques amb
10”01 i en pes amb 9,26 m., Nil
Pelfort en 60 m. tanques amb
10”45 i en llargada amb 4,48
m., Lluc Roda en 60 m. tanques amb 10”99, Isaac Baltà
en alçada amb 1,37 m., Guim
Prats en alçada amb 1,34 m.,
Nicolau Gassó en alçada amb
1,26 m., Pau Avellana en disc
amb 23,09 m., Pol Cos en disc
amb 20,20 m., assolint la classificació en les proves respectives. Arnau Cos en disc amb
16,31 m., Eloi Macià en disc
amb 13,24 m., Nicolau Gassó en 2.000 m. marxa amb
13’51”48 i Nil Sanz en 60 m.ll.
amb 9”59, no accediren a les
finals corresponents.
En Alevins femenines participaren Carla Bisbal en 2.000
m.ll. amb 7’24”88, Nuria Moix
en alçada amb 1,24 m., Helga Estapé en disc amb 14,62
m., Ruth Castellano en pilota
amb 18,93 m., classificant-se
per les finals corresponents.
Francina Massagué en 600
m.ll. amb 2’00”68 i Cèlia Carles en 60 m. tanques amb
11”19, no assoliren l’accés a
les finals respectives.
Pel que fa als Benjamins, hi
participaren en masc. Oriol
Alonso en 1.000 m.ll. amb
3’36”95 i Olau Riera en alçada
amb 1,10 m., classificant-se
per les finals corresponents.
Arnau Carrique en 60 m.ll.
amb 10”41, Marc Aguila en
llargada amb 2,69 m., Oriol
Alonso en pilota amb 22,65
m., Guillem Hervás en pilota
amb 22,16 m., i Olau Riera en
pilota amb 21,82 m., no assoliren l’accés a les finals respectives.
Pel que fa a les Benjamins
femenines, Mar Buchaca en
alçada amb 1,05 m., Berta Piqué en pilota amb 20,30 m.,
Elsa Alias en pilota amb 19,71
m., Martina Zunino en 1.000
m. marxa amb 6’05”88, Laia
Rodríguez en 1.000 m. marxa
amb 6’07”55, assoliren la classificació per les finals corresponents.
Lidia Rodríguez en 60 m.ll.
amb 11”03, Berta Piqué en 60
m.ll. amb 11”14, Irene González en 60 m.ll. amb 11”23 i
Blanca Márquez en 1.000 m.
marxa amb 7’00”09 i en pilota
amb 16,47 m., no accediren a
les finals respectives.
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San Roque, a la Gimnaestrada a
Vilanova del Camí i la
final de la Copa Catalana

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge 7 de juny
al matí, i dintre dels actes de
les festes del Barri del Sant
Crist, es disputava en aquest
barri igualadí la 21a. edició
de la Cursa Popular en la
modalitat de la Milla Urbana
(1.609,32 m.) i que va comptar amb la participació de 67
atletes classificats entre les
3 curses de la Milla celebrades, més un nombrós grup de
quitxalla en la mini-cursa no
competitiva, que van córrer
acompanyats dels seus pares
o familiars.
Els guanyadors absoluts foren
el triatleta del C.A. Igualada
Petromiralles Marc Moreno en
masculins, amb 4’45”9, i l’atleta Infantil del C.A. Igualada
Petromiralles Farida Elkasmi, guanyadora de la cursa
femenina amb un registre de
6’11”5. Ambdós atletes assoliren les paneres de queviures
amb que premiava l’organització als participants que assolissin els millors registres
masc. i fem. de la prova.
En la prova gran masculina,
en la que es classificaren 25
atletes, Marc Moreno (CAI Petromiralles) s’imposava amb
4’45”9, seguit d’Oriol Marimón
(C.E. R. Roca Running), 2n.
amb 5’02”1, i era 3r. Hassan
Annassiri (CAI Petromiralles)
amb 5’13”6, entrant 4t Daniel Rubio amb 5’25”0, 5è el
Veterà del CAI Petromiralles
José Antonio Fernández amb
5’30”1, i 6è Aleix García amb
5’33”7.
En la prova de femenines de

totes les categories, l’Infantil
del C.A. Igualada Petromiralles Farida El kasmi va assolir
la seva 1a. victòria absoluta
en la prova, amb un “crono”
de 6’11”5, davant de l’atleta
Cadet del C.A. Sant Boi Irina
Belmonte, 2a. amb 6’16”, i era
3a. Assumpta Castelltort (Roger Roca Running) amb 6’42”.
Entrava 4a. Eva Besa (independent) amb 6’48”, 5a. Maroua Ayyad (CAI Petromiralles)
amb 7’20”, i 6a. Bruna Caelles (independent) amb 7’40”.
Aquesta cursa va tenir un total
de 22 atletes classificades.
Pel que fa a la cursa de promoció masculina, amb un total
de 20 classificats, el guanyador va esser l’Infantil del C.A.
Igualada Petromiralles Mohamed Ayyad amb 5’52”, seguit
de Suleiman Hawari, 2n. amb
6’00”, i 3r. Jan Bisbal (CAI Petromiralles) amb 6’03”. Era 4t
Otmane Elkasmi amb 6’09”,

5è Abel Méndez (CAI Petromiralles) amb 6’17”, i 6è Oriol
Alonso amb 6’28”.
El premi als participants més
Veterans va ser per a José
García i Puri Molina, i el premi als 1ers. locals va ser per a
Hassan Annassiri i Eva Besa.
L’acte de repartiment de Trofeus i guardons de les curses,
va comptar amb la participació
de la Regidora d’Esports de
l’Ajuntament d’Igualada Rosa
M.ª Plassa, acompanyada del
President de l’Assoc. de Veïns del Barri del St. Crist, Lluís
Lucas i de Carme Martín, en
representació de fruiteria SA2PE.
Les proves eren organitzades per l’Associació de Veïns
del Barri del St. Crist, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Igualada i del Club Atlètic
Igualada Petromiralles, amb el
suport de Super Mas i Marathon Esports - Mizuno.

Tres medalles d’or
per al nedador màster
Enric Ferrer i Solà

NATACIÓ / LA VEU

El nedador igualadí Enric
Ferrer i Solà va participar recentment en els Campionats
de Catalunya de Natació celebrats a la piscina Sant Andreu
de Barcelona, aconseguint el
seu particular “triplet”: medalla
d’or en els 200 m. esquena, or
en els 100 m. esquena, i novament or en els 50 m. esquena,
formant part del Club Nagi de
Sabadell.

Activitat dels equips federats del +kpàdel
PÀDEL / LA VEU

Aquest cap de setmana
l’equip masculí de +kpàdel
va jugar contra l’equip de pàdel Les Moreres i va tornar a
casa amb la victòria, desprès
d’haver guanyat dos dels tres
partits jugats. Les parelles les
van formar Alex Morros i Pol
Aguilera, David Sabate i Javi
Lozano, i Carlos Vázquez i

Oriol Vinardell.
L’equip femení desprès de
jugar contra l’equip del Club
Olesa de Montserrat, va tornar
a casa sense la victòria, només van guanyar un dels tres
partits jugats. Les parelles les
van formar Mª Jose Santamaría i Yolanda Piñero, Giuliana
Elias i Cristina Esteve, i Xaro
Vega i Monica Polanco.

GIMNÀSTICA / LA VEU

Aquest dissabte al Pavelló de
Can Titó de Vilanova del Camí
es va celebrar la XIX gimnastrada de gimnàstica.
Aquest any amb la temàtica de
les Olimpíades, es van presentar balls de diferents modalitats
i esports, amb gimnastes de
totes les edats.
El club Gimnàstic San Roque
va participar amb totes les seves gimnastes presentant balls
amb la temàtica, des de un ball
conjunt amb totes les gimnastes a diferents balls representant els esports que participen
en unes Olimpíades.
A part, també vam poder gaudir de diferents exercicis individuals que han competit aquesta temporada.
Felicitar a tot el cos tècnic per
la feina tant ben feta i agrair al
servei d’Esports de Vilanova
del Camí per la seva organització d’aquest esdeveniment
En nivell VI, Sandra Domínguez, Paula Mula i Tania Gabarri van competir en les seves
categories corresponents, fent
un gran exercici totes tres amb
una gran expressivitat.
I per finalitzar, en nivell VII,
Carlota Miramunt, Aida Morales, Gisela Ramírez i Carlota
Zamora, en diferents categories i aparells corresponents,

van acomiadar-se de la seva
temporada d’individual amb
una gran execució del seu
exercici. A destacar la segona
posició de Carlota Zamora en
categoria benjamí.
Aquest diumenge s’ha celebrat
a Tarragona la final nivell VIII
de gimnàstica rítmica en modalitat individual, i en el qual va
participar Maria Cosano i Ivet
Playà del Club Gimnàstic San
roque.
Maria en categoria junior va
competir en els quatre aparells: corda, pilota, cercol i
maces. Va executar uns grans
exercicis amb gran expressivitat i força, i dels quals va aconseguir dos sisenes posicions
molt merescudes.
Ivet en categoria junior i amb
dos aparells: cèrcol i cinta; va
treure tota la seva energia i va
aconseguir realitzar dos exercicis esplèndids, aconseguint
així una segona posició al podi
de cèrcol.
Per altra banda, dissabte, el
club va participar a la Gimnastrada d’Igualada celebrada a
les Comes. Totes les gimnastes del Club van participar amb
un ball amb la temàtica de les
Olimpíades, i d’aquesta manera vam gaudir d’una gran trobada de diferents modalitats
de gimnàstica i dansa.
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El Budokan Vilanova triomfa al Campionat d’Espanya de tai-jitsu
TAI-JITSU / LA VEU

El passat cap de setmana es
va celebrar el X Campionat
d’Espanya de Tai-Jitsu a la
ciutat de La Roda (Albacete).
L’expedició catalana formada
de 39 competidors de prebenjamí fins sènior, tots ells alumnes del Budokan Vilanova
del Camí van iniciar el viatge
d’anada cap a Albacete a les
6 del matí.
Després de dinar tots els competidors es van concentrar al
pavelló municipal de La Roda,
on van començar els preliminars de la competició, concentració de l’equip, escalfament
previ a l’inici del campionat.
Finalitzats els preliminars es
va iniciar el torneig en la salutació inicial al públic i els
equips arbitrals.
Les competicions de Kata i
d’Expressió Tècnica es va celebrar en tres tatamis.
Competició de Kata
Al tatami numero 1 van competir la categoria prebenjamí i
infantil. Amb molt bons resultats, la categoria prebenjamí
Eric Nogales i Hector Jimenez
Campions d’espanya i Queralt Soler i Jan Rondan va
aconseguir la medalla Bronze, en la categoria Infantil les
parelles formades per Gerard
Jorba i Marc Torilo campions
d’España i Aina Medina/Irina
Bocache i Emma Lopez/José
Cañuelo van ser obtenir el
bronze.
Al tatami número dos categories de benjamí, cadets, absolut
va continuar la tònica de domini dels participants catalan.
Categoria Benjamí Jan Mateu
/ Gererd Contreras camions
d’Espanya i Ramon Larrache/
Jan Nogales i Marc Dizy/Aitor
Mora van aconseguir plata i
Bronze. En la categoria cadet
Marina Navarro/Carla Martinez campiones d’Espanya,
Ivet Gonzalez/Julia Sanchez i
Ivan Diaz/Julian Trucharte els

Els participants del Budokan Vilanova, en el campionat celebrat a la Roda (Albacete).

bronzes.
El tatami numero tres categories aleví i juvenil on Duna
Marchante/Mireia Solé campiones d’Espanya, Eric Rondan/
David Brugues i Aaron Alcala/
Irina Bocache plata i Bronze respectivament, Merixell
Navarro/Laura Tapiolas campiones d’Espanya, Guillem
Sanchez/Jose Orgaz medalla
de plata.
Finalitzades la categoria d’esport base al tatami central es
va celebrar la competició de
sènior i absolut on les tres
parelles de monitors del Budokan Vilanova van demostrar
l’alt nivell tècnic de tot l’equip.
Categoria senior Marcos Orgaz/Joel Gomez Campions
d’Espanya. En categoria absolut Victor Parra/Arnau Gràcia medalla plata, Ruben Casado / Adria Raich els bronze.
Competició d’Expresió
Tècnica
Es realitza per parelles, i consta de tres proves diferents de
les que els jutges els atorguen
una puntuació d’acord amb la
qualitat de les realitzacions de

la parella. Guanya aquella que
al final de les tres proves obtingui la major puntuació.
1a Prova: Aplicacions tècniques
2a Prova: Kata
3a Prova: Randori (consisteix
en un treball preparat on tots
dos competidors realitzen una
exposició de les tècniques en
forma de combat preestablert
per ells mateixos).
El resultat s’obté per la suma
de les puntuacions obtingudes
en les tres proves.
Al tatami numero 1 van competir la categoria prebenjamí i
infantil. Amb molt bons resultats, la categoria prebenjamí
Queralt Soler i Jan Rondan
Campions d’espanya i Eric
Nogales/Hector Jimenez va
aconseguir la medalla plata, en la categoria Infantil les
parelles formades per Gerard
Jorba i Marc Torilo campions
d’España, Aina Medina/Irina
Bocache medalla de plata i
Emma Lopez/José Cañuelo
van obtenir el bronze.
Al tatami número dos categories de benjamí, cadets, absolut
va continuar la tònica de do-

mini dels participants catalan.
Categoria Benjamí Jan Mateu
/ Gerard Contreras campions
d’Espanya i Ramon Larrache/
Jan Nogales i Marc Dizy/Aitor
Mora van aconseguir plata i
Bronze. En la categoria cadet
Marina Navarro/Carla Martinez campiones d’Espanya,
Ivet Gonzalez/Julia Sanchez
medalla de plata i Ivan Diaz/
Julian Trucharte els bronzes.
El tatami número tres categories aleví i juvenil on Duna
Marchante/Mireia Solé campiones d’Espanya, Eric Rondan/
David Brugues i Aaron Alcala/
Irina Bocache plata i Bronze respectivament, Merixell
Navarro/Laura Tapiolas campiones d’Espanya, Guillem
Sanchez/Jose Orgaz medalla
de plata i Marina Rosillo/Joel
Gomez el bronze.
Finalitzades la categoria d’esport base al tatami central es
va celebrar la competició absolut on les tres parelles de
monitors del Budokan Vilanova van demostrar l’alt nivell
tècnic de tot l’equip. Victor
Parra/Arnau Gràcia campions
d’Espanya i Ruben Casado/

L’equip de competició
del Budokan Vilanova
del Camí és el
referent a nivell
nacional un resultat
amb 14 medalles
d’or, 10 de plata,
15 de bronze
Adria Raich i Joel Gomez/
Marcos Orgaz els bronze.
L’equip de competició del Budokan Vilanova del Camí és
el referent a nivell nacional un
resultat amb 14 medalles d’or,
10 de plata, 15 de bronze.
Després d’una dilatada trajectòria esportiva i els resultats
al capdavant de la selecció
Catalana de Tai-Jitsu la Federació Espanyola de Karate a
nomenat al mestre Pere Soler seleccionador Nacional de
Tai-jitsu pel proper Campionat
Internacional. Aquesta decisió
situa al Budokan Vilanova com
a referent a nivell espanyol.

Una derrota del juvenil tanca la temporada de l’Handbol Igualada
HANDBOL / AURELI SENDRA

Última jornada de la lliga Primera Catalana juvenil masculina jugada aquest dissabte
a la tarda al Pavelló de les
Comes amb desenllaç poc
esperat davant l’Esplugues B
(22-33).
Des del primer minut de partit
vàrem ser conscients de dues
coses: que el rival que teníem
al davant era molt més competitiu - suposem per reforços
de l’Esplugues “A” - i que no
era el millor dia amb l’encert

dels nostres jugadors. Els espluguins durant els primers
20 minuts anaven per davant
per dos gols però encara que
recuperéssim pilotes o féssim
aturades a la porteria no aconseguíem reduir la diferència, al
contrari, provocàvem errades
que van portar als visitants a
un marcador favorable de 8 a
14 al final de la primera part.
La segona meitat va continuar
més o menys igual, la defensa
igualadina va ser més intensa
davant la bona primera línia

de l’Esplugues però on no responíem com a conjunt sobretot era en l’atac, deixant quasi un 80% dels gols en mans
de sols dos jugadors fet que
impossibilitava qualsevol remuntada. L’avantatge va anar
augmentant pels visitants,
clars dominadors del partit fins
al final dels 60 minuts de joc
amb el 22 a 33 final.
Final de temporada per als
nois juvenils que per baixes
i lesions no han pogut consolidar el bon nivell de joc de

finals de la primera volta, ara
venen els tornejos d’estiu i esperar la temporada que ve on
es configuraran nous equips
amb nous companys i noves
il·lusions.
Qui escriu vol aprofitar per recordar les 8 temporades que
he compartit amb el magnífic
esport de l’handbol i sobretot
amb la il·lusió que he vist a la
pista primer de nens alevins
que partit a partit ja han esdevingut homes i també jugadors sèniors que sens dubte

faran créixer el primer equip
del Club Handbol Igualada les
temporades vinents. Gràcies
per deixar-me viure-ho amb
vosaltres.
Van jugar Pere Sendra, David
Díaz, Eric Gil, Jordi Balsells,
Ivan Hernández, Àlex Campos, Nicolas Orozco, Joel
Caño i Manel Muñoz com a jugadors de camp i a la porteria
Carles Serra a les ordres de
Pol Cantero.
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Molta participació en el Torneig
Ensorra’t al Parc Valldaura
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte 6 de juny
es va celebrar la 3a edició del
Torneig Ensorra’t al Parc Valldaura d’Igualada. Durant el
matí, els equips prebenjamins,
benjamins i alevins van estar
disputant partits de futbol, volei i handbol sorra. En un matí
molt calorós i amb un ambient
molt esportiu es van desenvolupar tots els partits.
Els campions van ser: en categoria prebenjamí masculí:
Òdena Boys; prebenjamí mixt:
Acadèmia Igualada; benjamí
femení: Las Pinchapelotas;
benjamí masculí: Els Salvatges; aleví masculí: Engrescats; aleví femení: Xuxes.
A partir de les 13:00h del migdia va ser el torn dels equips
infantils, cadet, juvenils i sèniors. En aquestes categories,
els equips podien escollir si jugar a un esport, a dos o a tres.
La majoria d’equips participants jugaven als tres esports.
En el futbol sorra els guanyadors van ser: infantil-cadet
femení-mixt: Hakuna Matata;
infantil masculí: Salxipowers;
juvenil sènior femení: Les Tikitiki; juvenil mixt: PLMS, juvenil
masculí- sènior masculí-mixt:
Monitors d’Òdena
En l’handbol sorra els guanyadors van ser: Chupa Cabras
infantil-cadet femení mixt;
BJJPRN infantil masculí; Vivó
por tequila, les Tiki Tiki, Yo me

Tercera cursa de clàssics al
calendari del Tim Comarca
SLOT / LA VEU

llamo Ralph amb un triple empat a la categoria juvenil sènior femení; Felicitats Gerard
juvenil sènior masculí mixt.
En el vòlei sorra, l’esport on
va haver més participació els
guanyadors van ser: Pista 2:
infantil-cadet femení; The Pineapples: infantil cadet mixt;
Salxipowers: infantil masculí;
Sorri’s team: juvenil-sènior femení; En Boles: juvenil mixt;

SaraGoza: sènior mixt; Shalkenosvamos: juvenil sènior
masculí.
Els equips guanyadors van
obtenir una medalla acreditativa i obsequis per part dels
nostres patrocinadors: Infinit,
Crossfit Igualada, Parc West,
Cal Font Wellness Centre, Cal
Font Club Les Moreres i Ingravita.

Participació anoienca, al miting
internacional de Palafrugell
ATLETISME / LA VEU

El passat dissabte dia 7 de
juny es va celebrar la 23a edició del míting internacional
de Palafrugell – Costa Brava,
amb participació anoienca.
Níria Pascual va realitzar un
magnífic concurs aconseguint
una millor marca de la temporada, amb un llançament de
48,89m que va permetre que
s’emportés el triomf de la prova.
Pel que fa la seva germana
Èlia, a causa de molèsties a
l’espatlla no va poder rendir
al 100% en la prova. Tot i això
va aconseguir pujar al tercer
esglaó del pòdium. La segona posició fou per Nora Aida
Bicet amb un millor intent de
48,37m.
En el transcurs d’aquesta
competició, Níria assolir la
marca mínima per participar
als Campionat d’Espanya Absoluts. Mínima que Èlia ja posseeix des de principis d’any

Els clàssics de la Divisió VI
van tenir una nova cita el passat divendres, la tercera de
les quatre programades per
aquesta temporada que va ser
una repetició del que ja s’havia pogut veure a les dues primeres.
I és que el manresà Pítia Claret comanda amb mà de ferro la classificació provisional
d’aquesta categoria, haventne guanyat les tres curses.
Cap dels experimentats pilots
que fins l’any passat n’eren
els clars dominadors li han
pogut plantar cara al jove pilot
del Bages (14 anys) en el que
portem de temporada.
Sembla que en Pitia ha pres
bona nota del resultat de l’any
passat, en que, malgrat ser el
pilot que més curses va guanyar va veure com el vilanoví
Joan Tapiolas s’enduia el títol
de campió gràcies a la seva
la regularitat, i enguany està
sumant victòries amb regularitat. I és que no tant sols ha
guanyat amb autoritat, sinó
que ha tornat a protagonitzar
un hat trick, això és: millor
temps als entrenaments classificatoris, victòria en cursa i
volta ràpida en cadascun dels
sis carrils del tècnic circuit del
Tim Comarca. La resta de pilots, 19 en total, es van haver
de conformar en lluitar per
les següents posicions amb

les seves reproduccions dels
cotxes del Grup C dels anys
vuitanta i noranta. Amb bones condicions d’adherència
el segon classificat va ser en
David Mira, tant als entrenaments com a la cursa, essent
l’únic capaç de seguir el ritme,
ni que fos tan sols una estona,
del rapidíssim manresà. La
sorpresa va venir del montbuienc Josep Rosinés, que està
protagonitzant una notable
progressió en les darreres curses, i va aconseguir el tercer
graó del podi amb autoritat.
Al seu darrere es va produir
un triple empat entre el local
Paco Rodríguez, el vilafranquí Josep Manel Moratona i
el també igualadí Joan Bisbal,
a qui els separaven escassos
metres de la corda del circuit
en el moment del tall de corrent final. A continuació hi va
haver un altre triple empat
entre els locals Manel Campo
i Daniel Bisbal i el badaloní
Marc Andreu, més apretat encara que l’anterior. I tancava
els deu primers el campió en
títol, en Joan Tapiolas, en una
relaxada cursa.
Mantenint el tempo habitual de
quinze dies entre cursa i cursa
la propera cita al Tim Comarca serà el 19 de juny, amb la
tercera cursa de la Scaleauto
GT Cup, probablement la categoria més popular de l’slot en
pista a 1/24.

Mala jornada dels equips de
pàdel de l’Esquaix Igualada
PÀDEL / LA VEU

Níria i Èlia Pascual.

amb una marca de 51,13m.
També hi eren els atletes del
C.A.Igualada
Petromiralles
Oscar López i Wissam El Hattoubi. L’atleta Promesa Oscar
López, era 2n en la final B dels
400 m. llisos absoluts masc.,

amb un registre de 50”71, la
seva millor marca de la temporada. Wissam El Hattoubi
era 7a. en els 1.500 m. llisos
absoluts fem. amb un registre
de 4’54”23, marca personal de
la tarragonina.

El segon equip masculí Subaru
va patir dues derrotes en la lliga
federada de 2a. Davant l’Indoor
Ca n’Amat, Jordi Carol Àngel
Solé van caure per un ajustat
6-7, 4-6 davant Carles Becerra/
Marc Rosa, Joan Albareda/Lluís
Fernández van caure amb claredat 0-6, 2-6 amb Pablo Larull/
Jordi Romera i finalment Pepe
Ferrer/Xavi Lorente tampoc van
tenir el dia caient 1-6, 3-6 amb
David Miró/Cristian Gonzalez.
També el segon equip tenia
partit davant el Espàdel d’Esparraguera amb derrota també

per 3-0.
El primer equip femení va caure a casa davant el potentíssim
Ca n’Amat per 0-3 però el final
de campanya de les noies està
sent molt regular. Francina Olaria/Marta Hidalgo van perdre
3-6, 0-6 amb Amparo Pulido/
Paula Gras, Alba Sanou/Joana
Vilarrubies ho van fer també
davant Sara Jiménez/Sandra
Lopez per 4-6, 2-6 i finalment
Margot Gumà/Mònica Òdena
tampoc van poder fer res caient
2-6, 3-6 amb Marta Pérez/Anna
Estragues.
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L’Igualada FHCP diu adéu a la temporada amb una
treballada victòria a les Comes i acaba 8è a l’OK Lliga

Disset medalles per
als atletes veterans
del CAI al campionat
de Catalunya

HOQUEI / LA VEU

L’Igualada va tancar amb una
treballada victòria, davant el
PHC Sant Cugat, la temporada 2014-2015. La derrota de
les santcugatenques, juntament amb la victòria del HC
Girona, va suposar per a les
visitants el descens a la Primera Nacional Catalana. La
victòria igualadina suposava
també l’únic partit on ha remuntat un marcador advers.
El partit començava com era
d’esperar; un Sant Cugat molt
concentrat i disciplinat anava
pel partit des del primer segon
per assegurar-se la permanència. Amb una victòria només depenien d’elles. Amb un
empat o derrota depenia del
resultat del HC Girona contra
el Sta. M. Del Pilar, cuer de la
classificació.
El Sant Cugat tenia les seves
primeres ocasions, però la
bona feina de la portera Laia
Navarrete, absent per lesió en
els darrers partits, mantenia
el marcador a zero. L’Igualada estava més pendent de
controlar el partit i allargar les
seves possessions, que mica
en mica, anava aconseguint.
Al minut dotze el Sant Cugat
s’avançava al marcador amb
gol de la Maria Monllao (0-1).
Un minut després, l’àrbitre assenyalava penal favorable a
les visitants. Una ocasió cara
per augmentar
les diferències, però que la

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

ATLETISME / IGNASI COSTA

Les igualadines han fet una temporada prou completa.

Maria Rosa Tamburini no
aprofitaria en estavellar la bola
al pal. Amb el mínim avantatge
visitant s’arribava al descans.
L’Igualada jugava bé però no
aprofitava les ocasions. Mentrestant el Girona guanyava
còmodament el seu partit. El
Sant Cugat havia de guanyar
a Les Comes.
A la segona part l’Igualada era
més incisiu i directe. Al minut
sis l’àrbitre donava penal a les
igualadines. La Laura Salvador no perdonava i empatava el partit (1-1). Com si per
compensar fos, a la jugada
següent el jutge del partit marcava penal favorable al Sant
Cugat. Però la Laia aturava el
llançament de la Maria Rosa
Tamburini que no podia esme-

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

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.

nar l’errada en el refús. El Sant
Cugat perdonava i arribava a
la falta nou. Poc després les
igualadines remuntaven el
partit i la Clara Ferrer donava
la volta al marcador en culminar una contra local (2-1).
L’entrenador visitant no rotava
les seves jugadores i el desgast ja es notava en l’equip
titular santcugatenc que arribava a la falta deu. La Laura
Salvador tenia l’opció clara
per deixar sentenciat el partit
en el seu tram final. Però en
aquesta ocasió la capitana no
aconseguia augmentar la diferència i el partit entrava en una
fase molt intensa en continues contres amb situacions de
dos contra un per a ambdós
equips.
En els darrers segons la Raquel Bernadas marcava el
tercer (3-1) No hi havia temps
per la remuntada visitant, però
després de la sacada i perdre
la bola, i sota la pressió rival,
la Raquel Bernadas marcava
de manera innocent el definitiu 4-1.
El PHC Sant Cugat perdia el
partit i baixava a Nacional Catalana, però en cap moment
va perdre la categoria i el fet
de saber estar, i juntament
amb l’afició que l’acompanyava , van lluitar fins al final. I va
lluitar fins al final perquè és un
equip amb ADN d’Oklliga, i només per això estem segurs de
què la temporada que ve tornarà a estar a l’elit de l’hoquei
patins femení.
L’Igualada repetia el mateix
resultat que en la darrera jornada de la temporada passada. I també suposava per
al seu rival, el descens. Però
en la temporada passada les
igualadines es jugaven tambè
el descens jugant a la pista del
rival directe; el Santa Maria
del Pilar, que finalment recuperaria la plaça en ser el millor
de la Federació Madrilenya.

Fet que dóna plaça a l’Oklliga.
En 8a posició
Així doncs, les igualadines
acaben la lliga en 8a posició,
amb 29 punts fruit de 9 partits
guanyats, 2 empatats i 13 de
perduts. Però aquesta temporada serà recordada per
la participació a la Copa de
la Reina. On tot i perdre en
el primer partit contra el CP
Manlleu, va fer un molt bon
partit. Les osonenques s’acabarien emportant la Copa cap
a casa. Les noies de Harry
Mora i Raül Ramírez han fet
sens dubte un pas endavant
en confiança i joc col·lectiu al
llarg de la competició. Aquest
progrés segur anirà a més la
temporada vinent, de la que
s’espera millorar la classificació d’aquesta com a mínim.
El club vol agrair a socis, empreses, seguidors i familiars el
suport que ha rebut d’aquestes al llarg de la temporada.
En especial de les empreses
jmcaravaning, Gabarró, Cosit i
Planxat, esdedia i moltes més.
Sense elles no existiríem i no
hauríem pogut augmentar la
família amb l’escola OKPatina. Un niu de noves promeses
de l’hoquei patins que pretén
ser una línia a l’infinit en la
promoció d’aquest esport i
que la temporada que ve donaran els primers fruits amb
dos equips base.
Igualada FHCP 4
Laia Navarrete -P-, Elba
Garreta, Laura Salvador (1),
Marta Soler i Raquel Bernadas (2). També, Judit Baldris,
Laura Torres, Clara Ferrer (1) i
Sheila Torres -P-.
PHC Sant Cugat 1
Marta Nache -P-, Maria Rosa
Tamburini, Blanca Soldevila,
Judit Navarro i Maria Monllao
(1) . També Carmina Tamburini, Laura de Los Santos i Cristina Elie -P-.

Un total de 17 medalles, assoliren els 10 atletes del
C.A.Igualada
Petromiralles
participants als Campionats
de Catalunya per Veterans
aire lliure, que es dugueren
a terme el passat diumenge
a les pistes de la Bòbila de
Gavà. Assoliren 8 medalles
d’Or, 7 d’Argent i 2 de Bronze,
a més de diversos llocs de finalista, en una brillant actuació global dels anoiencs.
Sobresortiren en femenines
Paquita Pérez, campiona de
Catalunya W-45 en els 1.500
m.llisos, amb 5’06”67; Josefa Salazar, campiona en disc
W-45 amb 16,18 m., a més
d’Argent en martell amb 22,21
m., i també Argent en martell
pesat amb 7,95 m.; i Juana
Salazar,
sotscampiona en
martell M-50 amb 19,44 m., i
també Argent en martell pesat
amb 6,05 m., i 4a. en disc amb
16,08 m.
Sobresortiren en masculins
Lluis Marimón, tricampió de
Catalunya en categ. M-85 en
els salts de llargada, amb 1,95
m., triple salt, amb 3,83 m.,
i en pes, amb 5,57 m..; Jordi Fernández Patiño, campió
català M-45 en javelina amb
36,44 m., i en alçada amb
1,48 m., a més d’Argent en
Perxa amb 3,20 m., i Josep
Mª Lagunas, campió català
en pes M-35 amb 11,18 m., 2n
i Argent M-35 en martell amb
32,89 m., i 3r i Bronze en disc
M-35 amb 33,97 m..
També assoliren l’argent en
categ. M-40 els rellevistes de
4 x 100 m. del CAI amb l’equip
format per Jordi Fernández
Patiño - Antoni Jorba - Antoni
López i Francesc Segura, amb
52”48. Francesc Llamas era
3r i Bronze en els 800 m.llisos
M-40 amb 2’12”26.
Antoni Jorba era 6è global
en els 200 m.ll. M-50, amb
28”34, a més de 9è en els
100 m.llisos M-50 amb 13”40.
Francesc Segura era 7è global en 200 m.ll. M-45, amb
26”28, i 7è global en 400 m.ll.
M-45 amb 1’00”60. Antoni López era 7è global en els 100
m.ll. M-40 amb 13”95.
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Per la FirAnoia arriba el campionat
d’esquaix d’Igualada i Comarca
ESQUAIX / LA VEU

L’esquaix Igualada organitza
aquests propers 16, 17 i 18 de
juny el 28è comarcal d’esquaix.
Aquest clàssic, segons ens
consta, es el campionat d’esquaix més antic que es celebra
a tot l’estat i no ha faltat mai a
la cita anoienca des del 1987.
Com es norma, hi hauran 3
categories i al igual que en les
dues últimes edicions ha canviat de data i ha passat de la
tradicional fira de setembre a
l’actual Firanoia i entre setmana durant els vespres.
Open du Angers (França)
El Bernat Jaume segueix la
seva singladura particular per
Europa i es va desplaçar a
Angers, a prop de Nantes per
jugar un torneig PSA valorat en
10.000€. En la 1a ronda del
quadre principal va perdre en
una partit igualadíssim i dramàtic davant el 153 del món,
l’israelià Daniel Poleschuk per
3-2 amb parcials de 9-11, 11-9,
11-13, 11-6, 9-11.
Seguint dins del mateix esport,
la setmana passada va estar al
club el 12è millor jugador del
món.
És gallec, es diu Borja Golan i
just a finals de l’any passat és
trobava en el 5è lloc del rànquing mundial.
El Borja que no té cap tipus
de mania en compartir la se-

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

Atletes del CAI, a la triatló
internacional de Banyoles
TRIATLÓ / LA VEU

ves experiències, va estar 4
hores jugant amb els 30 assistents, aconsellant sobre què
feien malament i transmeten
els seus coneixements a jugadors ocasionals que juguen
per passar-ho bé. La jornada
va ser molt ben rebuda pels
assistents i l’experiència, va
ser única.
Circuit Federació
de 2a categoria
A les instal·lacions de Can Melich de Sant Just és va celebrar
una nova prova del circuit de
2a categoria amb presencia
anoienca.
La veritat és que no hi va haver gaire sort tota van caure a
1a ronda. Sergio Rivero davant
Edu Nadal, Carles Sánchez
amb Dani Quina, Javi Fajardo

davant Pol Marin i Nacho Fajardo davant Enric Creus. En
la fase de consolació el millor
va ser Carles Sánchez caient
a semis.
Matinal d’esquaix de
la federació catalana
El passat dissabte dia 6 de
juny, es va celebrar la 4a matinal d’esquaix infantil a les
instal·lacions del Club Ciudat
Diagonal, a Esplugues de Llobregat. Un total de 23 inscrits
de 8 clubs diferents.
Dels nostres cal destacar
l’excel·lent paper del Pau Jaume Aguilar, Nil Aguilera, Jordi Colom, Guillem Fusté i la
Montse Fajardo.
En la classificació per clubs,
l’Esquaix igualada ha assolit el
tercer lloc amb 13 participants.

Destacats resultats dels palistes del
CPPI al Campionat de Catalunya S21
TENNIS TAULA / LA VEU

Gran cap de setmana a Reus
al Campionat de Catalunya
Sub21 de tennis taula pel nostre club. Dissabte segons de
Catalunya per equips grans
encontres del Miguel Moriana
Gamez, Albert Kenji Matsuoka
Satorras i Joan Masip Navarro, plantant cara a la final al
gran CN.Mataró, cedint 3-1 i
després d’eliminar al Club Falcons a quarts de final i al Tennis Taula Ripollet a semifinals.
Diumenge el Joan arribant a
semifinals amb el Xavier Peral Parent i posant les coses
difícils, al darrer onze el Xavier va saber posar les coses a
lloc , però molt bon resultat del
nostre palista enfront al campió de Catalunya aquest quatre darrers anys i l’Albert Matsuoka va tenir les semifinals a
tocar amb pilota de partit contra Yordi Jason Ramos amb
2-2 al marcador i 10-9 per ell.
Després posant la cirereta del
cap de setmana fent parella

amb en Raul Porta del Club
Tennis Taula Ripollet proclamant-se campions de Catalunya de dobles. La parella que
feien l’Albert i el Alexandre Cocanegre del CTT Badalona va
caure eliminada en quarts de
final per la de l’Enric Casadó,
conegut del nostre club i juga-

dor del CN Tarraco i el Marc
Riudavets del CTT Calella.
Ara el proper cap de setmana
cap a Ripollet a defensar el
campionat de Catalunya per
equips Juvenils de l’any passat i a millorar el dobles i individuals.

El diumenge 7 de juny es va
celebrar la XI triatló internacional B de Banyoles amb una
participació de 486 triatletes i
on aquest any a més era campionat de Catalunya absolut
de mitja distancia. Amb unes
bones condiciones meteorologiques per la pràctica el triatló,
els participants van haver de
superar les dures distancies
d’aquesta prova que son de
1900 metres de natació, seguits de 80 km de ciclisme i
per acabar 20km corrent.

Els guanyadors absoluts de la
prova van ser Xavier Torrades
del Reus Ploms i Esther Hernandez també del club Reus
Ploms. Per part del CAI triatló
Petromiralles molt bons resultats en aquesta dura prova,
destacant una 25ena posició
absoluta d’en Joan Riera i la
gran actuació per equips amb
una 11ena posició.
Els resultats foren:
25e Joan Riera
44e Sergi Pujabet
130e Aleix Carbonell
191e Pere Porta
233e Bernat Vinyals

Obertes inscripcions per a les
24h de futbol sala de Vilanova
FUTBOL SALA / LA VEU

Ja estan obertes les inscripcions per participar en la 16ena
edició de les 24 hores de futbol sala Can Titó, organitzades pel CFS Can Titó Vilanova
del Camí. El torneig es realitzarà el pròxim 26 i 27 de Juny,
al Pavelló de Can Titó.
El torneig estarà format per
una fase de grups amb 4
grups de 6 equips de la qual
passaran els 4 primers classificats de cada grup (s’eliminen
2 equips de cada grup), i una
fase d’eliminatòries directes
(vuitens de final, quarts de
final, semifinal i final). Cada
equip estarà format per un mínim de 5 jugadors i un màxim
de 12.
Premi de 600€ per
al primer classificat
El torneig és realitzara simultaniament a la pista exterior de
Can Titó i a la pista del poliesportiu de Can Titó, el que equival a més partits per equip. Si
un jugador és menor d’edat,
ha d’omplir una autorització.
La inscripció serà de 150€/
equip i es podrà fer el pagament a través del número de
compte: ES58-2100-0373-130101337680 de la Caixa, fins
el divendres 19 de Juny.   El
guanyador s’emportarà un

premi en metàl•lic de 600€ +
copa, el 2n classificat s’emportarà un premi en metàl•lic
de 300€ + copa, el 3r i 4rt
classificat s’emportaran 150€
+ un pernil + copa. El sorteig
es realitzarà el dilluns 22 de
Juny a les 20:00h (a Can Papasseit).
L’organització del campionat
no es fa responsable dels
danys que puguin patir els
jugadors durant la disputa de
les 24 hores, ni tampoc es fa
responsable de les possibles
pèrdues d’objectes. L’organització també és guarda el
dret de modificar els premis
en cas de no arribar al màxim
d’equips 24.
Com fer la inscripció?
Per inscriure el teu equip pots
visitar el portal web: http://
cfscantitovilanova.wordpress.
com/24h/ o bé sol·licitar el full
via correu electrònic cantitovilanova@gmail.com.
Inscripcions online en el següent enllaç: https://cfscantitovilanova.wordpress.com/24h/
inscripcio-24-hores/
Més informació sobre el torneig al correu electrònic cantitovilanova@gmail.com o bé
trucant al tèlefon: 687 050
665.
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Pol Galbas, nou jugador de l’IHC
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La vilanovina del Barça Laura
Martínez, campiona de Catalunya

HQOUEI / LA VEU

Pol Galbas va signar fa uns
dies el seu compromís per
una temporada per defensar els colors arlequinats del
Monbus Igualada. Pol Galbas
de 22 anys ha militat les dues
darreres temporades a l’equip
del Calafell i serà l’única cara
nova a nivell de jugadors a
banda de la del tècnic Ferran
López. Galbas va mostrar la
seva satisfacció i va dir que
era un privilegi poder defensar
una samarreta d’un club amb
molta historia com l’Igualada
i que no vaig tenir cap dubte
d’acceptar la oferta des de la
primera trucada.
Per la seva banda el president
Manel Burón va reconèixer
que l’acord havia estat molt rà-

Laura Martínez, celebrant el títol.
El president de l’IHC Manel Burón, amb el nou jugador arlequinat.

pid i que amb l’arribada de Pol
Galbas que cobrirà l’absència
deixada per Jassel Oller, el

club igualadí dona per tancada la plantilla per la propera
temporada.

630 participants a la
Festa de la Bicicleta d’Igualada
CICLISME / LA VEU

El passat diumenge 7 de juny
es va celebrar la Festa de la
Bicicleta pels carrers d’Igualada gràcies a tots els centres
educatius de la ciutat juntament amb el Consell Esportiu
de l’Anoia, el Patronat Municipal d’Esports d’Igualada i
l’Ajuntament d’Igualada. La
Festa va ser molt participativa amb 630 participants. Els
centres educatius participants
d’Igualada a la cursa van ser:
Maristes (29), Acadèmia Igualada (112), Mowgli (57), Escolàpies (30), Escola Pia (89),
Jesús Maria (49), Ateneu (13),
Garcia Fossas (54), Monalco
(48), Emili Vallès (15), MDP
Igualada (9), Ramon Castelltort (15), Dolors Martí (24),
Mestral (2), Escola Anoia (2),
Montclar (11), Gabriel Castellà
(16), Pere Vives (3), La Rosella (3), La Lluna (1), Joan

FUTBOL / LA VEU

La vilanovina Laura Martinez
es va proclamar el passat diumenge Campiona de Catalunya jugant a les files del FC
Barcelona com capitana de
l’equip en partit disputat contra

Dilluns, Nit dels Campions de
futbol de l’Anoia, a Òdena
FUTBOL / LA VEU

Mercader (1). Altres centres i
entitats de la comarca: Escola
Copons (3), Castell d’Òdena
(6), Pompeu Fabra (1),Jorba (1), Antoni Gaudí (2), Les
Flandes (1), i altres participants (56).
La jornada era totalment lúdica, no competitiva. Els Amics
Ciclistes de l’Anoia es van col·
locar al principi per a marcar el
ritme del grup. Tots els/les participants van rebre una ampolla d’aigua. Posteriorment, es
va celebrar diferents sortejos

ES VEN PER TANCAMENT
D’EMPRESA
Mobiliari d’oficina, recepció, despatx de direcció,
cadires, arxivadors, ordinadors, sais, taules de
treball, taula de juntes, altres...

gentilesa dels col·laboradors
de la festa
Agrair a tots els participants la
seva assistència en aquesta
Festa de la Bicicleta com també a tot el personal, centres
educatius i AMPA’s que han
fet possible aquesta festa. “Els
centres educatius de la ciutat
d’Igualada han donat un gran
exemple ajuntant-se per a l’organització de l’activitat. Junts
l’hem fet rodar i l’any vinent ho
tornarem a fer”, ens diuen els
organitzadors.

La Nit dels Campions de
l’Anoia tindrà lloc al Centre
Unió Agrícola d’Òdena a les
20:00h.
Durant aquesta Nit es farà
entrega dels trofeus de campions als 10 equips de l’Anoia
que aquesta temporada s’han
proclamat campions de lliga
en la seva categoria.
Durant els propers dies es
donaran a conèixer els noms
de tots els equips campions
de lliga que es donaran cita el
proper 15 de Juny.
Durant aquest acte també es
farà entrega d’uns premis especials, alhora que es farà un
reconeixement a aquelles actituds de fair play que han destacat aquesta temporada.

Nom
Adreça
Localitat

Preu: 1500€ tot el lot

Tel. mòbil

Abstenir-se curiosos

El proper dilluns 15 de juny, el
Centre Unió Agrícola de Òdena, acollirà la celebració de la
Nit dels Campions de l’Anoia.
Com cada any, la Federació
Catalana de Futbol retrà un
homenatge a tots els equips
campions de lliga en totes les
categories mitjançant la celebració de la Nit dels Campions.
En total se celebraran 13 Nits
arreu del territori que, com
cada any, serviran per homenatjar als prop de 700 campions de lliga, alhora que serviran per fer entrega d’una sèrie
de premis especials així com
per reconèixer les conductes
fair play de la temporada.

SORTEIG D’UNA BICICLETA

Tot està nou

Telèfon de contacte: 608 463 829 (Joan)

el RCE Espanyol.
Es dóna també la circumstància que la Laura ha renovat
pel FCB i la temporada que ve
que serà la cinquena en que
jugarà en l’equip filial del primer equip del FCB.

Email
S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada
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Diumenge, les sardanes tornen a Igualada en el 87è.
Aplec sardanista de la ciutat
SARDANES / J. BACARDIT

Com cada any, arriba l’Aplec
de la Sardana. En són ja 87
que Igualada ret homenatge a la sardana celebrant el
tradicional aplec; queda molt
llunyà aquell 1925, quan un
grup de igualadins es reuní al
bell paratge de l’ermita de La
Sala del terme de Jorba per
celebrar-hi el primer aplec. De
llavors ençà l’Agrupació Sardanista d’Igualada ha procurat
cada any fer el màxim per la
sardana, portant les millors
cobles, canviant de lloc per
trobar el millor indret per la celebració, fent un dinar de germanor i berenar per a tothom
gratuït, jocs per la quitxalla i
últimament tornant a portar a
l’Aplec el tradicional ball de
crespelles.
Aquest diumenge, 14 de juny,
esperem que vingui ja no tot
Igualada, però, per què no podria venir? Sinó també tota la
comarca i tothom d’arreu que
vulgui fer acte de presència
per ballar la sardana i passar
un bon dia d’agradable companyia i germanor.
87è. Aplec
Passem ara a concretar els
actes en sí de l’Aplec: Aquest
any l’Aplec estarà ubicat al
Passeig Verdaguer, entre els
carrers St. Josep i St. Vicenç;
els actes a celebrar són els
següents:
- A les 9:30 h. 16a Trobada
d’intercanvi de Plaques de
Cava. Presentació de la nova
placa Segura Viudas - Edició
Limitada i de la placa commemorativa de l’Aplec d’enguany.
- A les 11:00 h. s’iniciarà la part
musical de l’Aplec, amb les
cobles Maricel de Sitges i La
Ciutat de Girona, amb sardanes de set tirades; sardanes
molt conegudes del matí son:
“el saltiró de la cardina” i “baixant de la font del gat”.
- Durant tot el matí es podrà
també provar l’habilitat fent
partides a les Bitlles Catalanes.
- A continuació, un cop acabades les 17 sardanes programades al matí, hi haurà el
dinar de germanor, consistent
en una gran paella, botifarra
amb patates, gelat, pa, aigua,
vi, cava, cafè i gotes, tot al preu
de 12 €. Recomanem reserva
prèvia al telèfon 618 371 322.
Durant la sobretaula es podrà
ballar “el Ball de Crespelles”,
que consisteix en ballar amb

Aplec de l’any passat al Passeig Verdaguer

un tortell , la “crespella”, penjat
al braç el qual s’ofereix a continuació a la parella.
- Es reprendrà la segona part
de l’Aplec a les 4:30 h. amb
les cobles Ciutat de Girona i
Ciutat de Terrassa; durant la
tarda hi haurà, com no, el concurs de colles improvisades, i
la sardana incògnita; es tocaran per la tarda, al igual que el
matí, un total de 17 sardanes,
també de 7 tirades; sardanes
de la tarda destacades son: “el
sereno” i “vents de carroig”.
- A mitja tarda i també com ja
es costum, el berenar popular,
gentilesa de diversos forns i
pastisseries de la nostra ciutat; donem les gràcies doncs,
per la seva desinteressada
col·laboració, a: Pastisseria
Closa; Pastisseria Pla; Pastisseria Fidel Serra; Pastisseria i
degustació Les Comes; Forn
Pallarès, Forn de pa i pastes
Jaume i Vicens i Forn Alemany.
Durant tot el dia hi haurà servei de bar, on es podran comprar els números per al sorteig
d’una panera gegant.
En cas de mal temps, cosa
que no esperem que passi,
l’Aplec es desplaçarà al Pavelló de l’Escola Pia a la Pl.
Castells.
No teniu encara el llibre
Contrapunt?
Durant tot el dia de l’Aplec,
tornarà estar a la venda el
llibre Contrapunt. Es tracta
d’un llibre amb més de 500
pàgines que serveix per recordar la Revista Sardanista
Contrapunt, que sortí del any
1974 fins al 1984; inclou les

tres etapes que es va repartir
dita circular amb un total de 71
revistes; hi ha multitud de fotografies i dibuixos, amb pròlegs de la Pubilla Universal de
la Sardana 1974, Ma. Teresa
Farrés i Amenós; de l’actual
president de l’Agrupació Sardanista d’Igualada, Toni Valls
i Alecha i d’un servidor; com

a apèndix hi ha una sèrie de
dades molt interessants per
recordar; com a regal per la
compra s’inclou un CD amb 24
sardanes famoses per recordar; cal dir que només queden
12 exemplars, un cop esgotat
no tornarà a editar-se; el preu
es de només 25 €.

Aconseguir totes les dades
dels aplecs i concerts de la
Festa Major és possible
Les persones que estiguin
interessades en tindre totes
les dades dels aplecs i també dels concerts de sardanes
de la Festa Major sols han de
deixar el seu correu electrònic aquest diumenge al bar
de l’aplec durant tot el dia, o
també, enviar la seva petició
a:”jbacardit50@hotmail.com”,
i molt amablement li seran enviats els 5 fitxers següents, en
format Excel de Office: Cobles
que han tocat als aplecs, amb
131 referències; escrits dels
llibrets dels aplecs, amb 151
referències; llocs a on s’han
celebrat els aplecs, amb 90
referències; sardanes tocades
als aplecs, amb 960 referències, i per últim, els concerts de
sardanes de la Festa Major,
amb 235 referències.
Malauradament per això, no
s’han pogut aconseguir totes
les dades, ja que dels primers
aplecs no s’ha trobat la informació necessària.

Cultura en Família ofereix diumenge un taller
de decoració de galetes al Museu de la Pell
d’Igualada
CULTURA / LA VEU

Aquest diumenge, 14 de juny,
a partir de les 12h, el programa Cultura en Família torna a
proposar una activitat gratuïta al Museu de la Pell d’Igualada. Es tracta d’un taller de
decoració de galetes pensat
per a petits i grans. Per participar-hi no cal fer reserva
prèvia, però l’aforament és limitat. En aquest taller no caldrà preparar els ingredients,
ni pastar ni coure, tan sols
donar l’acabat final a unes
delicioses galetes casolanes.
Es mostrarà com es poden
decorar amb fondant, xocolata i sucres acolorits i els
participants es podran endur
les seves creacions a casa,
juntament amb una recepta
d’allò més fàcil, per elaborar més galetes i decorar-les
seguint les indicacions que
s’han donat durant el taller. El
programa Cultura en Família
ofereix una sèrie d’activitats

perquè petits i grans gaudeixin en família de tallers de tota
mena, teatre i espectacles musicals, festes populars, visites,
contacontes o cinema en català. Un seguir de propostes,
en bona part gratuïtes, organitzades des de l’Ajuntament
d’Igualada i l’Institut Municipal

de Cultura (IMC), amb el Museu de la Pell, el Programa
de Millora del Barri de Sant
Agustí, la Biblioteca Central
i la programació estable de
teatre de Xarxa Igualada. Es
pot demanar més informació
al telèfon del Museu, el 93
804 67 52.
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Els Moixiganguers conviden a viure una diada especial a Valls
MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest dissabte a la tarda
els Moixiganguers d’Igualada
actuaran per segona vegada
a la diada del pati, a Valls,
convidats per la colla Joves
dels Xiquets de Valls. Després
d’haver descarregat el tres i
el quatre de vuit aquesta temporada, a més de la torre de
set, els morats volen aprofitar
l’emblemàtic marc de Valls per
fer un pas més i estrenar nous
castells, que poden passar
per la torre de vuit amb folre.
Per això la colla convida a tothom a participar dels assajos
d’aquesta setmana, dimecres
a partir de les 19 h i divendres
a les 21.45 h a Cal Tabola (C/
Sant Antoni de Baix 106-108,
d’Igualada). Totes les persones que vinguin a algun dels
assajos tindran un entrepà i
una beguda gratuïta, i la colla
els proporcionarà també una
samarreta dels Moixiganguers
per acompanyar-los durant
la diada del pati. Actuaran al
costat d’una altra colla històrica del món casteller, els Nens
del Vendrell, i la colla Jove
dels Castellers de Sitges, a
banda de la Joves de Valls.

L’endemà, els morats seran a
Barcelona, al barri del Fort Pienc, amb els Castellers de la
Sagrada Família i dels Xicots
de Vilafranca.
Quatre de vuit a Centelles
Aquest diumenge, els Moixiganguers han actuat també a
la diada de primavera de Centelles, amb els Sagals d’Osona i els Nens del Vendrell. El
principal objectiu de la colla
era repetir el quatre de vuit,
que van descarregar en segona ronda, és el quart carro
gros de l’any. El castell, amb
alguna estrena al tronc, va pujar amb bones mides, i les van
mantenir fins a carregar-se.
Després de l’aleta, però, amb
la sortida de l’enxaneta i l’acotxador, els pisos superiors van
començar a deformar-se i els
morats van haver de treballar
de valent per salvar el castell.
Van respondre amb fermesa
per mantenir l’estructura, i van
demostrar que tenen una gran
confiança en el carro gros.
Abans del quatre, a primera
ronda els Moixiganguers van
descarregar un cinc de set
molt tranquil i després, a ter-

cera ronda, van completar un
quatre de set amb agulla sense problemes. Es van acomiadar de la plaça amb el vano
de cinc. A Centelles, els Nens
del Vendrell van demostrar el
seu bon estat de forma descarregant un sòlid quatre de
vuit; com els Moixiganguers,
van acompanyar el carro gros
d’un cinc i d’un quatre de set

amb agulla que esperen poder
fer créixer un pis els propers
mesos. I els amfitrions, els
Sagals d’Osona, van descarregar també un quatre de vuit;
el van haver de repetir, però,
després d’un intent desmuntat
en primera ronda. Sense poder completar la torre de set,
que van desmuntar, van acabar l’actuació amb el cinc de

set a tercera ronda.
Resum dels castells
Moixiganguers
d’Igualada:
2p4, 5/7, 4/8, 4/7a i vano de 5
Sagals d’Osona: 2p4, id4/8,
4/8, 7/7, idT7, 5/7, p5
Nens del Vendrell : 5/7, 4/8,
4/7a, p5, 3p4

La coral La Cuitora de la Llacuna va participar en la cantata
“1714-2014, 300 anys vencent” a l’Auditori de Barcelona
El concert va comptar amb la presència
de 565 cantaires de
22 corals d’arreu de
Catalunya

MÚSICA / LA VEU

El passat diumenge 31 de
maig, cinc cents seixantacinc cantaires corresponents
a vint-i-dues corals d’arreu
de Catalunya de la Fundació
Cors de Clavé interpretaren
a l’Auditori de Barcelona, la
Cantata “1714 - 2014, 300
anys vencent”, obra del compositor junedenc Josep Rosinach i Boronat.
Aquesta és un viatge historicoemocional a través dels últims
300 anys, transitant des de la
solemnitat inicial cap a la tristesa per la desfeta de la derrota en la guerra de successió,
i avançant cap a l’esperança
que naixerà de la nostra capacitat de resistència, esperança
que des de la fraternitat s’acabarà transformant en il·lusió,
determinació i confiança en

nosaltres mateixos per assolir
un nou futur on tot és possible.
La coral “La Cuitora”, juntament amb els membres de la
Societat Coral “Ben Endins
Com Qui Ensorra l’Àpit”, engrescats pel projecte van durlo a terme tot interpretant la
cantata a La Llacuna dins del

marc de la Festa Major del
2014. I ara van tenir l’oportunitat de fer-ho a l’Auditori dirigits
pel mestre Bruno Nagera amb
més de trenta músics a l’escenari, entre ells cinc solistes:
una soprano, una contralt, un
baríton; quatre rapsodes i la
JOU Jove Orquestra Universi-

tària de Gràcia.
L’Auditori, ple de gom a gom,
fou testimoni de l’ovació del
públic d’en peus, emocionat,
amb convicció, deixant palès
el que es volia, el que es demanava, el que es desitjava,
“Ara és el moment de fer història”. En Josep Rosinach, di-

rigí unes paraules d’agraïment
als cantaires, als músics, al
director, a tot el públic assistent, per dur a terme aquest
gran projecte, que de ben
segur quedarà en la memòria
de les persones que l’hauran
viscuda des de dins, així com
també fent un petit incís als
moments esperançadors i al
mateix temps complexes que
estem vivint.
Com a cloenda de l’acte, s’interpretà juntament amb el públic assistent el Cant dels Segadors.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
FANNY I ALEXANDER (1982) Obra mestre del cineasta suec Ingmar Bergman
SER O NO SER (1942) Lubitsch se´n riu de Hitler, la Gestapo i els invasors nazis
EL SUR (1983) El realitzador basc Victor Eríce fa tornar a fer un film extraordinari
TABU (1931) Suggeridor viatge als mars del Sud, en concret l´illa de Bora Bora
A L´HABITACIÓ (2001) Un drama contundent. Amb Sissy Spacek i Tom Wilkinson
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Neix l’eBiblio, un nou sistema de préstec de llibre
electrònic a les biblioteques
LLIBRES / LA VEU

Dilluns es va posar en marxa
eBiblio Catalunya, el nou ser·
vei de préstec de llibre elec·
trònic a les biblioteques públi·
ques que comptarà amb una
col·lecció inicial de més de
1.900 títols d’obres de ficció i
no ficció de diferents gèneres
i temàtiques, amb fons en ca·
talà i castellà, i 41.730 llicèn·
cies. S’estima que es podran
fer més d’1 milió de préstecs
digitals.
El préstec estarà disponible
per a tots els ciutadans de Ca·
talunya que disposin del carnet
d’una biblioteca pública i està
impulsat pel Departament de
Cultura de la Generalitat, en
col·laboració amb la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona.
eBiblio Catalunya oferirà als
ciutadans una col·lecció de
novetats editorials de diverses
temàtiques: obres de ficció per
a públic adult i per a públic in·
fantil i juvenil, que inclouen cò·
mic, narrativa, poesia i teatre, i
obres de no ficció per a públic
adult i per a públic infantil i juve·
nil, que inclouen obres de cièn·
cies socials, desenvolupament

personal, esports, informàtica,
viatges, etc. D’aquesta mane·
ra es complementa l’oferta que
les 387 biblioteques públiques
de Catalunya ja ofereixen en
format físic, amb prop d’11 mi·
lions de llibres, 1,2 milions de
documents de fons sonor i 1,3
de fons audiovisual.
Per fer ús d’eBiblio Catalunya
només caldrà disposar del car·
net d’usuari de les biblioteques
del Sistema de Lectura Públi·
ca de Catalunya. El carnet es
pot demanar a qualsevol bi·
blioteca. Per poder accedir a
eBiblio, l’adreça electrònica de
l’usuari haurà de figurar obliga·
tòriament entre les dades que
s’incloguin en la sol·licitud. Un
cop un usuari demani un llibre
digital en préstec, disposarà
de 21 dies per llegir-lo.
La lectura dels llibres elec·
trònics es podrà realitzar de
dues maneres. En primer lloc,
mitjançant la reproducció en
temps real (streaming), a tra·
vés de qualsevol navegador
d’un ordinador personal o del
navegador d’altres dispositius
(tauleta, telèfon intel·ligent).
A través de l’aplicació eBiblio
Catalunya, disponible per a

L’exposició “Mirades”, de
l’Escola Municipal d’Art
Gaspar Camps, a Abacus

EXPOSICIONS / LA VEU

Una selecció de retrats rea·
litzats en diferents tècniques
artístiques, realitzats pels
alumnes de l’Escola Munici·
pal d’Art Gaspar Camps, es·
tan actualment exposats a la
botiga Abacus d’Igualada. Es
tracta dels treballs realitzats
pels
alumnes del curs de
“Dibuix i pintura de retrats” al
llarg d’aquest curs 2014-2015.
La inauguració va tenir lloc el
passat dimecres dia 3 amb
l’assistència dels alumnes, de

familiars, de la directora de
l’escola M. Goretti Bartrolí i de
la professora del curs, Glòria
Escala.
A l’exposició es pot veure una
variada mostra de retrats, de
familiars o amics, de perso·
natges coneguts o celebritats,
i fins de mascotes, en les di·
ferents tècniques del pastel,
el grafit, la pintura a l’oli o el
llapis de colors.
L’exposició es podrà veure
fins al dia 30 de juny.

Android i properament per a
IOS, cada usuari es podrà
descarregar l’aplicació en cinc
dispositius mòbils diferents.
Un cop sincronitzats els docu·
ments en préstec, es podran
llegir sense necessitat de con·
nexió a internet.
També es podrà fer mitjançant
la descàrrega, per a ordina·
dors personals i lectors de
llibres electrònics (e-readers)
compatibles amb DRM d’Ado·
be. Per poder-los llegir es re·

querirà instal·lar l’aplicació
gratuïta Adobe Digital Editions
i disposar d’un compte Adobe
ID. Es podran llegir els llibres,
transferir-los o accedir-hi en
sis dispositius diferents utilit·
zant el mateix compte d’Adobe
ID.
El servei eBiblio Catalunya vol
ser eina per a la lluita contra la
descàrrega il·legal de contin·
guts, que ofereixi una platafor·
ma senzilla i oberta a tothom
per a la lectura de contingut

digital. El projecte eBiblio Ca·
talunya complementa la col·
lecció que les biblioteques
públiques posen a l’abast dels
usuaris en suport paper.
La prioritat pel 2015 és incor·
porar les novetats que apare·
guin al mercat editorial, així
com, incorporar el fons de
totes aquelles editorials que
disposin d’un fons adient a les
polítiques de col·lecció de les
biblioteques públiques.

L’associació cultural Dessota organitza
el primer concurs de ball de gegants
CULTURA POPULAR / LA VEU

El proper 20 de juny a la tar·
da a Igualada i des de l’as·
sociació cultural DESSOTA
i l’ajuntament organitza el 1r
concurs de ball de gegants
d’Igualada. És un concurs de
ball tècnic, on les millors co·
lles geganteres de Catalunya
que tenen ball amb coreogra·
fia (ball tècnic), algun d’ells
molt antic concursaran.
Els balls podran ser en pare·
lles i en grup de gegants (tres
o més gegants) i no poden
participar al concurs nans,
capgrossos i gegantons a ex·
cepció que estiguin intergats
dins el ball de gegants.
El primer premi serà diners
en metàl·lic, 500 €, a part del
reconeixement a la parella
de gegants que serà la col·
locació per part de l’alcalde
d’una banda que haurà de
retornar a Igualada per al prò·
xim concurs que serà bianual,
per tal de què es col·loqui als
nous campions de la següent
edició. Mai s’ha organitzat
quelcom similar a Catalunya,
tampoc es té constància que
s’hagi fet a altres països, és

germanor i un concert de
gralles. També hi haurà una
mostra de balls típics de la
imatgeria Igualadina que no
participa en el concurs.
El jurat del concurs està com·
post per un membre especi·
alista en balls de cada colla,
que no pot votar als seus ge·
gants, el president de l’Agru·
pació gegantera de Catalu·
nya i el president de BITRAC
DANSA d’Igualada. El jurat
valorarà la compenetració i
l’harmonia entre balladors i
músics, l’originalitat de la co·
reografia, l’execució tècnica
a la plaça i el bon portar dels
gegants.
quelcom molt innovador i està
creant molta expectativa.
L’acte començarà amb una
cercavila prèvia amb tots els
gegants convidats i la imatge·
ria al complet d’Igualada. Un
cop a plaça (parc de l’estació
vella), l’àliga d’Igualada farà
l’acte protocol·lari i tot seguit
ballaran les colles concur·
sants, tot presentat i conduït
per l’actor Joan Valentí.
S’acabarà amb un sopar de

Les colles que concursen
són:
- Geganters de Badalona
- Geganters de Tàrrega.
- Geganters de l’Arboç.
- Geganters de Manresa (Po·
ble Nou).
- Geganters de Guissona.
- Geganters de Terrassa.
- Tonet i Conxita (Igualada).
- Geganters del Bisbalet
(Igualada).
- Geganters d’Igualada.
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Inaugurada l’exposició
“Estampes”, a l’Escola
Municipal d’Art Gaspar Camps

“Quan et perdis al bosc”, nova exposició de
Roser Oduber a Artèria, espai d’arts i tallers
EXPOSICIONS / LA VEU

Del 18 de juny al 31 de juliol Artèria. Espai d’art i tallers
acollirà l’exposició de pitures
de Roser Oduber, “Quan et
perdis al bosc”, una reflexió
sobre l’oblit i la memòria.
El títol té el seu origen en una
experiència personal de l’artista i la resposta que li va donar
la seva metgessa de capçalera quan ella va preguntar-li
com podia saber si tenia Alzheimer davant certs episodis
que havia patit de petits lapsus de memòria. La resposta
va ser: quan et perdis al bosc,
et faré les proves.
Aquesta frase, adreçada a
una persona que fa més de
vint anys que viu en mig del
bosc, va ser el detonant per a
la reflexió posterior d’Oduber i
la plasmació plàstica d’aquest
neguit.
L’artista va llegir llavors els estudis realitzats pel professor
de neurociència John O’Keefe
i el matrimoni noruec format
per May Britt Moser i Edvard
I. Moser, condecorats amb el
Nobel de Medicina l’any 2014
pels seus descobriments de
cèl•lules que constitueixen un
sistema de posicionament en
el cervell. La carrera dels tres
científics ha esta centrada en
la investigació del cervell i els
ha permès el descobriment
del “GPS” intern que possibilita l’orientació en l’espai.
Roser Oduber fa una sèrie de
reflexions com a artista que

EXPOSICIONS / LA VEU

poden servir a altres persones
per visualitzar l’oblit i la pèrdua de la memòria. Una imatge val més que mil paraules
i les obres d’aquest projecte
expositiu s’expressen per si
mateixes.
L’exposició està organitzada
en tres àrees: CAMINS, XARXES i GRETEL.
Col.laboració amb la Fundació Pasqual Maragall
Acabada de presentar a la
Fundació Setba, amb aquesta
exposició ARTÈRIA col·labora
amb la Fundació Pasqual Maragall amb aquesta mostra
que parla sobre l’oblit i la pèrdua de la memòria.
La Fundació Setba ha editat
una sèrie limitada d’obra gràfica que es trobarà a ARTÈRIA,
els beneficis de la venda de
la qual es destinaran íntegrament a la Fundació Pasqual
Maragall.

L’artista
Roser Oduber és una artista
de reconegut prestigi i llarga trajectòria professional.
Les seves obres estan a importants col•leccions com la
Col•lecció Testimoni de La
Caixa, la Fundació Vila Casas, l’Obra Cultural de Caja
Madrid, així com a diverses
col•leccions privades. Les seves creacions tenen una doble
vessant: per una banda, una
figuració caracteritzada pel
seu virtuosisme com a dibuixant i per altra banda, un informalisme matèric de formes
senzilles i totèmiques. Són
obres arrelades a la terra que
parlen de l’amor de l’artista
per la natura.
Darrerament ha estat protagonista d’un capítol del programa televisiu BLANC SOBRE
BLANC emès TV3 i dedicat a
creadors plàstics contemporanis.

Una quarantena d’obres realitzades en diferents tècniques
del gravat estan exposades a
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps. Es tracta dels treballs realitzats pels alumnes
del “Taller de gravat” al llarg
d’aquest curs 2014-2015.
La inauguració va tenir lloc el
passat dijous dia 4 amb l’assistència nombrosa d’amics
i coneguts, de la directora de
l’escola M. Goretti Bartrolí i de
la Cap d’Estudis Raquel Camacho, i també professora del

curs de Gravat. A l’exposició
es poden veure diferents treballs realitzats amb les tècniques del monotip, xilografia,
linòleum, litografia, aiguafort,
fotogravat, aiguatinta o punta
seca. I de temàtiques molt variades, des de motius florals o
vegetals, figuratius, paisatges
o textures fins a il·lustracions
basades en cançons.
L’exposició que es podrà veure a partir del proper dia 1 fins
al 12 de juny, dins l’horari habitual del centre.

Rafa Moya presentarà la seva
primera novel.la “Hormigas
en la playa”
LLIBRES / LA VEU

El proper divendres 19 de
juny a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada
tindrà lloc la presentació del

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

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).

llibre del igualadí Rafa Moya
Hormigas en la playa de la
editorial Walrus.
Es tracta d’una noveŀla de
ficció sobre el retrobament
de dos amics de la infància
i joventut. L’obsessió per una
persona, l’amistat, la nostàlgia, els records, la joventut,
el temps perdut i l’homosexualitat són alguns dels temes
de la noveŀla
Rafa Moya, col·laborador
habitual de la Veu, va néixer a Capellades al 1965, és
llicenciat en Filosofia i enginyer tècnic i aquesta és la
seva primera noveŀla.
Per a més informació es pot
accedir a la web del llibre:
www.hormigasenlaplaya.com

Cultura
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Propera inauguració de
l’exposició “Instants”, a l’EMA
Gaspar Camps
EXPOSICIONS / LA VEU

Amb aquest títol es presentarà a la sala de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps
una selecció dels treballs
que han dut a terme els
alumnes del “Curs d’iniciació
a la fotografia digital i Photoshop” de l’Escola Municipal
d’Art Gaspar Camps al llarg
d’aquest curs 2014-2015.
Aquest taller forma part de
l’àmplia oferta educativa de
cursos monogràfics per a
adults que l’escola ofereix en
horari de tarda. Sota el guiatge i la supervisió del professor Aureli Sendra, els alumnes d’aquest taller han après
diferents tècniques fotogràfiques, de presa d’imatges, de
composició i posterior tractament digital amb el programa
Photoshop. En paral·lel, els
alumnes han desenvolupat
en aquest curs projectes artístics personals de variada
temàtica (retrat, figura, paisatge o natura morta), una

selecció dels quals es presentaran en aquesta exposició que es podrà veure a partir del proper dia 15 fins al 30
de juny, dins l’horari habitual
del centre. La inauguració
està prevista per al dimarts
dia 16 de juny a dos quarts
de vuit del vespre.

Dimarts es presentarà el llibre
“En Joan te cuques a la sang”
LLIBRES / LA VEU

El proper dimarts 16 de Juny
a les 19 hores, és prevista a
la Biblioteca Central d’Igualada, la presentació del llibre:
En Joan te cuques a la sang,
a càrrec de la seva autora,
Rossana Mirapeix Sastre.
Aquest acte està organitzat
pel grup UOCtalk Alumni
Igualada.
El llibre és un conte que narra la vivència d’un nen de 11
anys que passa per l’experiència de tenir un germà amb
càncer, en Joan. La figura
del germà -que habitualment
queda relegat a un segon
pla perquè els pares, per raons òbvies, han de dedicar
la seva atenció al fill malaltacostuma a tractar-se de manera tangencial, englobada
dins del conjunt de la família,
sense tenir en compte que
els germans requereixen un
tracte especial ja que també
són nens i, per tant, tenen les
necessitats pròpies d’aquesta etapa evolutiva i, a més,
les emocions i inquietuds
que els genera el procés de
malaltia del germà: solitud,
ràbia, gelosia, tristesa, incertesa, por …
Rossana Mirapeix Sastre,
és Llicenciada en Psicologia
a la UOC, amb l’especialitat

clínica i de la salut. Ha realitzat el Curs de Postgrau en
Teràpia Breu Estratègica a
la Universitat de Girona. El
Postgrau en Psicooncologia
a la Universitat de Barcelona, el Màster en Psicooncologia per la Universidad
Complutense de Madrid i,
el Màster de Sexualitat i Teràpia de Parella a l’Instituto
Europeo Formación, amb la
clara intenció i vocació d’especialitzar-se en l’atenció de
la sexualitat de les persones
que pateixen o han patit càncer.
Aquest acte és obert a tothom.
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PEP TORT
Músiques de Butxaca

Pau Vallvé, l’arriscat home orquestra
El divendres, tercer concert
de les Músiques de butxaca
de l’Ateneu.
Aquest cop ens va visitar en
Pau Vallvé, cantautor lliure,
difícil de definir, compositor
i productor, creador de bandes sonores i música per
publicitat i moltes altres coses...
Personatge curiós, un pèl
sarcàstic, amb un humor
ben particular, que va fent
comentaris més o menys
àcids entre cançó i cançó,
ens presentava el seu darrer
disc “pel dies bons”.
Aquest disc és com un punt
i a part. Un dia ho va deixar
tot, la discogràfica, la feina,
la ciutat, els concerts (i més
coses?) i va anar a tancarse a Banyoles, a treballar en
absoluta solitud i aïllament
en aquest nou disc. Disc
que per cert, posats a fer,
s’ha autoeditat, sense discogràfica, sense intermediaris
i que a més se l’ha fabricat
manualment estampant amb
tampons còpia per còpia.
I amb absoluta conseqüència amb tot això, es va presentar a l’Ateneu ben sol,
només amb dues guitarres i
uns pedal looper, un aparell
que permet sintetitzar/modificar el so dels instruments o
de la veu i, a més, gravar diverses capes de fragments
de sons i amar-los repetint,
creant així atmosferes, com
si hi hagués tota una banda
tocant...
I a fe de déu que va aconseguir crear atmosferes especials, el Pau!
Allà, ell ben sol, i en directe,
a mitja llum, anava creant
ambients efímers, sonoritats especials, tot un món
particular d’imatges, de re-

flexions, d’històries quotidianes que anava desenvolupant davant nostre. Passava
dels moments més íntims i
acústics (com correspon a un
cantant sol i la seva guitarra),
a autèntics in crescendo absolutament farcits de capes i
acords repetits, molt rítmics,
quasi mecànics a voltes, sintetitzats pel looper, deformats
fins a l’increïble, omplint l’espai de textures impensades
i que no et deixen de cap
manera indiferent. De cop, a
mitja cançó el cantant solitari, esdevenia home orquestra
i ho pintava tot de colors estranys, de llums que no fan
llum, per tornar al recolliment
i la intimitat un moment més
tard. Com una mena de muntanya russa de sonoritats...
Total, una experiència diferent, rica, particular, que et
pot agradar més o menys,
però de la que val la pena
acostar-s’hi i conèixer. Com
tantes vegades, a les sessions de les Músiques de
Butxaca, érem relativament

poca gent. L’ambient és intim i com de família, i això el
fa més encantador, és clar,
però també és una pena que
es deixin passar ocasions de
descobrir músics tan particulars, rics i difícils de catalogar com en Pau Vallvé.
Per cert, a mi no em va acabar d’agradar, d’enganxar...
però això ja és cosa meva.
Que em pugui agradar o no
és un risc que correm l’artista i jo. No és motiu per no
intentar-ho i no saber apreciar la riquesa i el rics d’algunes propostes musicals.
Per això, perquè entenc que
no acabo de saber explicar
com és la seva música, us
aconsello que el busqueu a
la xarxa... escolteu-lo i us en
fareu la vostra pròpia opinió,
que és segur la millor de totes
I deixeu-me acabar amb la
frase que es repetia a l’última de les cançons: ”Tot va
millor si estem contens. Tots
estem contens si ens va millor.”

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
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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Concert “Pantone 18-1651 TC” del Cor de
noies Exaudio al Viver del Rec

D E L’A N O IA

Concert de final de curs de la
Coral Merlet i Coral Mig to

MÚSICA / LA VEU

El Cor de noies Exaudio presenta diumenge, dia 14 de
juny, una versió renovada del
seu espectacle Pantone 181651 TC. Serà a les 7 del vespre al Kiosk del Rec (carrer del
Rec, 50), a Igualada. El concert no té un preu establert,
ja que els assistents podran
aportar la voluntat a la sortida.
Pantone 18-1651 TC és més
que un concert coral: és un espectacle que integra elements
visuals i coreogràfics, dissenyats pel mateix cor, i música
dels segles XX i XXI per a cor
de veus blanques. El repertori inclou estils molt diversos:
música d’arrel sudamericana,
com la cançó popular veneçolana Negrito trasnochador;
obres escrites sobre textos de
poetes com Federico García
Lorca i Rubén Darío, i peces
que imiten una textura instrumental amb la veu, com una
chacarera i un tango. D’entre

MÚSICA / LA VEU

tots els estils, però, en cal destacar dues peces que van ser
escrites per encàrrec del Cor
Exaudio: Follia, de l’igualadí
Pol Requesens, i ME...!, d’Octavi Rumbau.
Aquest concert és especial per
al cor, ja que és un dels últims
concerts que dirigirà l’actual
directora, Júlia Sesé, que ha
estat al capdavant de la coral
durant sis anys. En acabar el

concert, el públic podrà gaudir
d’una copa de cava amb les
cantaires, per tal de comentar
i preguntar sobre qualsevol
aspecte de l’espectacle.
El cor acabarà la temporada
amb un concert de format reduït en el marc del European
Balloon Festival, el proper 11
de juliol a l’Escorxador dins
d’un dels icònics iglús de vent.

Calaf viurà el 27 de juny el desFOLCa’t!,
el Festival de Música Popular i Tradicional
MÚSICA / LA VEU

Són ja 24 anys de desFOLCa’t!
a Calaf, un Festival amb una
trajectòria plenament consolidada que celebrarà una nova
edició el proper dissabte 27 de
juny. Serà un dia dedicat a la
cultura popular i a la música,
amb una programació pensada
per a totes les edats i gustos.
Enguany els actes del Festival
arrencaran a la tarda amb un
taller de jotes i boleros al Casal i, a partir de les 18.00 h a la
plaça Gran, amb una exhibició
castellera amb els Castellers
de Santpedor i els Picapolls de
la Gavarresa. Es tracta d’una
de les novetats d’aquesta edició, que es completarà amb la

3a trobada de Colles Bastoneres i amb l’espectacle infantil
Jam – Dragon St.
Després del sopar popular que
se celebrarà a la plaça dels
Arbres, arriba una altra de les
novetats: l’espectacle inaugural que substitueix la mostra
de solistes, i que enguany consistirà en la proposta poètica i
musical d’homenatge a Ovidi
Montllor, “Ovidi al cub”.
Com sempre, després hi haurà un animat ball a la mateixa
plaça, aquesta vegada amb els
mallorquins Sa Torre. També
es podrà gaudir amb les actuacions de Riu (Catalunya) al
Bar Canet, Dead Bronco (País
Basc) al pub Skàndol i Morena

(Catalunya) al Bar Rosa. Passada la mitjanit la Barcelona
Gipsy Klezmer Orchestra (Catalunya) envairà la plaça dels
Arbres amb la seva música
dels Balcans. El relleu l’agafaran altre cop els Morena i, cap
a les dues de la matinada, els
francesos Babylon Circus, que
posaran punt i final al 24è desFOLCa’t!
Cal recordar que tots els actes
són gratuïts. Per al taller de
jotes i boleros sí que cal inscripció prèvia, i per al sopar popular s’ha de comprar el tiquet
anticipadament. Aquesta i d’altra informació la podeu consultar al web www.desfolcat.cat.

Demà dissabte 13 de juny, a
2/4 de 9 del vespre, a l’església de l’Escola Pia, la ‘Coral
Merlet’ i la ‘Coral Mig to’ s’ajunten per organitzar el concert
de final de curs d’enguany.
Ambdues corals fa anys que
canten i el seu repertori és
ampli i molt divers. En aquesta ocasió han escollit un recull
molt variat i distès d’orígens i
llengües diverses

El concert constarà de tres
parts, sense pausa, en les
quals es podrà gaudir dels
cants de la Coral Merlet, dirigida per Elena Bové i Mercè
Gabaldón. A continuació ho
farà la Coral Mig to, dirigida
per Laia Cuadras. Per acabar,
les dues corals, amb més de
seixante cantaires, oferiran
tres cançons: Blue Moon, Zangalewa i La Gavina.

Dijous, primer acte de l’Estival
de Jazz 2015 amb cinema a
l’Ateneu
CINEMA / LA VEU

El Cineclub Ateneu, Pantalla
Oberta i l’Estival de Jazz organitzen, dins el marc del Festival, per aquest dijous dia 18, a
les 10 de la nit, i als Jardins de
l’Ateneu una sessió de cinema
on el jazz hi té molt a dir.
Es podrà veure el film soviètic
LA MARE (1926) filmat pel director rús Vsèvolod Pudovkin.
Basada en la noveŀla homònima de Màxim Gorki, la peŀlícula relata el procés de canvi
ideològic d’una mare, inicialment apolítica, però que pren
consciència al llarg de la seva
lluita per protegir al seu fill de

les tropes tsaristes.
El film mut, va acompanyat
d’una esplèndida i jazzística
banda sonora, composada
expressament en el 2006 pel
grup català de jazz Sergi Sirvent Trio.
Aquest dijous, doncs podrem
gaudir de la peŀlícula i de la
seva banda sonora, a la fresca dels Jardins de l’Ateneu, tot
sopant o prenent una copa.
L’Estival de Jazz continuarà
l’endemà divendres dia 19 i
fins al 28 de juny amb un seguit de concerts i altres activitats dels quals en donarem
una àmplia informació en la
propera edició.

PROMOCIÓ FIRA
BICICLETES

PRISMA CARBON

LYNX SPLIT PIVOT
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L’exposició “Llibre d’artista”, de l’Escola
Municipal d’Art Gaspar Camps, a La Sala
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Les llargues novel·les d’estiu a
l’AUGA

EXPOSICIONS / LA VEU

El divendres 5 de juny l’Escola
Municipal d’Art Gaspar Camps
es va inaugurar a la Sala municipal d’exposicions “Llibre
d’artista” una mostra dels treballs realitzats durant aquest
curs 2014-2015 per alumnat
dels cursos monogràfics d’Escola Oberta, que es podrà
veure fins al proper 21 de juny.
Aquests treballs, escultures,
pintures i dibuixos de diverses
tècniques han estat realitzats
en els tallers de “Dibuix”, “Projectes guiats d’escultura”, “Escultura: conceptes i tècnica” i
Projectes guiats de pintura”,
i han desenvolupat un tema
comú: el llibre d’artista.
Durant la inauguració, amb
una sala que es va fer petita
per acollir el nombrós públic
assistent, la directora de l’escola, M. Goretti Bartrolí, va
felicitar l’alumnat per les obres
realitzades, que malgrat la
“cotilla” del motiu de treball,
el llibre d’artista, cadascú, segons la seva particular sensibilitat i a través de la creativi-

CULTURA / LA VEU

tat, ha portat al seu terreny i ha
convertit en peces totalment
personals. Seguidament Teresa Riba, la professora encarregada d’aquests tallers, va
comentar, amb algunes anècdotes, la gènesi d’aquestes
obres, i també l’enriquiment
personal que suposa estar al
capdavant d’aquests tallers,
gràcies a l’intercanvi que es

CARMEL·LA PLANELL

crea entre alumnat i professora i a la bona feina de totes les
persones implicades.
Des del nostre centre volem
felicitar, un cop més, tothom
per l’esforç, la dedicació i els
bons resultats obtinguts en
una mostra que ja és un clàssic de l’Escola Municipal d’Art
i de les propostes artístiques i
culturals de la ciutat.

Les llargues novel·les d’estiu
es van fer curtes. Maria Enrich
va preparar una classe-repàs
de la literatura universal molt
didàctica, donant una certa
preferència a novel·les llargues però endinsant-se en
d’altres gèneres. Va situar ja
a l’igualadí Màrius Mollà entre
els autors més venuts i més
llegits d’aquest tipus de literatura sigui ara amb el seu nom
o anteriorment amb pseudònims. Un animat debat va evi-

denciar l’interès per llegir entre els assistents a AUGA.
I els Amants de Lulú el dia
22
Hi ha una variació en el programa: Els Amants de Lulú
tancaran el trimestre i el curs
el dia 22 per un canvi necessari en la programació, mentre
que el proper dilluns és passarà la pel·lícula El Retaule
del Flautista per substituir Els
Amants de Lulú en la data inicialment prevista.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges
Un passeig per les ciutats de l’antiga Europa de l’Est, 10
Eslovènia té una sola illa, l’excepcional singularitat de la
qual fa que sigui un dels reclams més atractius de tot
el país. Al seu entorn, a l’abric d’un fantàstic embolcall
muntanyenc, una sèrie de turons aïllats s’aixequen per
damunt d’una vasta planura per a dibuixar una de les
estampes més pregones de Bled: aquella bellíssima illeta que s’entesta a coronar el bell mig d’un llac d’origen
alpí; emplaçat en una depressió contornejada per morenes glacials. L’encís d’aquest llac i tot el paisatge pintoresc dels voltants s’han convertit al llarg dels segles
en una meravellosa icona de la no menys captivadora
ciutat de Bled. I com si d’una guarnició es tractés el llac
se’t presenta decorat per un imponent precipici amb un
majestuós castell medieval i una preciositat d’església
perfectament assentada sobre l’illa. Al seu voltant, tota
la façana riberenca et regala un esplèndid paradís per
a la pau i el descans. I, més enllà, van prenent forma de
terrasses els diferents turons boscosos de Jelovica, en
una evident persecució de les cimeres de Babji zob i els
altiplans Pokkljuka, fins a perdre’s en la llunyania de les
solitàries prominències dels Alps Julians

La màgia d’Eslovènia és Bled

Si bé hi ha escasses dades fiables d’una primera ocupació humana de la zona, una bella llegenda et parla
de l’existència, al mig del llac, d’un poblament dominat per un règim d’esclavatge, lliurat al culte a Ziva, la
deessa de l’amor i de la fertilitat. Més endavant, cap
al primer mil·lenni, en temps de l’emperador alemany
Enric II, i a propòsit de la construcció de l’església de
Santa Maria, l’illa va veure els primers passos d’un pelegrinatge que ha tingut una llarga continuïtat en la
història. De retruc, no va tardar gaire a ser aixecada una
torre romana –d’uns cent metres- que havia de ser el
primer en vies de la definitiva edificació d’un poderós
castell, per a protegir i albergar a vilatans i forasters. I,
no va ser fins a principis del segle XX, durant el domini
de l’imperi austrohongarès, que aquells visitants -majoritàriament peregrins- van ser substituïts per una nova
fornada d’hostes, els turistes, altrament l’elit aristocràtica europea que buscaven els beneficis curatius i la vida
saludable del lloc.

A l’actualitat, Bled és una població d’uns comptats cinc
mil habitants, que lluny de presentar res d’especial, segueix trobant en el Llac de Bled el seu segell d’identitat,

la seva veritable notorietat. La descoberta de la zona
són hores comptades, en què a més de fer un passeig pel poble, resulta altament recomanable el recorregut amb una embarcació i arribar-te fins a l’illa
on es troba l’església de l’Assumpció de Maria; i, de
retorn a Bled, resulta inexcusable arribar-te a fer una
visita al castell que, a més d’obsequiar-te amb unes
panoràmiques d’excepció, et te reservades unes espectaculars dependències, fruit de successives ampliacions d’aquest recinte fortificat.
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 12
DISSABTE 13
MÚSICA
- Igualada
Concert comú de la Coral Merlet i la Coral Mig To. Repertori
comú de les dues corals igualadines amb més de 60 cantaires.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a
l’església de l’Escola Pia.
TEATRE
- Igualada
9a. Marató de la Tarima. Primer dissabte d’obres de teatre
dels alumnes de l’escola teatral
igualadina.
Dissabte a partir de les 12 del
migdia al Teatre Municipal l’Ateneu.
XERRADA
- Piera
“La musicoteràpia en l’atenció
primerenca”. L’Àngels Planella,
musicoterapeuta i psicopedagoga, parlarà la importància de
la musicoteràpia en atenció primerenca
Dissabte a 2/4 d’11 del matí al
Casal per a Joves i Grans.

matí al passeig Verdaguer.
CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada
Decorem galetes. Vine al Museu i aprèn a decorar galetes
amb xocolata i glassejades
amb mil colors.
Diumenge a les 12 del migdia
al Museu de la Pell.
TEATRE MUSICAL
- Igualada
L’escola Atrezzo, dansa i arts
escèniques, ofereix l’obra “Matilda, el musical” interpretada
pels seus alumnes.
Diumenge a les 6 de la tarda al
Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
- Igualada
Concert del cor de noies Exaudio, “Pantone 18-1651”. Un
espectacle per escoltar, veure i viure com l’espai i el ritme
s’adapten i s’uneixen per acompanya el cor.
Diumenge a les 7 de la tarda a
l’hangar del Viver de Rec.

DIUMENGE 14

BALL
- Piera
Ball de tarda oberta tothom.
Entrada gratuïta.
Diumenge a les 7 de la tarda al
Teatre Foment.

APLEC DE LA SARDANA
- Igualada
Aplec de la sardana amb les
cobles Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa.
Diumenge a partir de les 11 del

MÚSICA. MASQUEFA SONA
BÉ
- Masquefa
Concert a càrrec de Barna
Brass Quintet, “El so del metall”.

Diumenge a les 6 de la tarda a
la sala polivalent de la fàbrica
Rogelio Rojo.
BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí
L’Agrupació sardaista vilanovina organitza aquesta ballada
de sardanes.
Diumenge a les 12 del migdia a
la plaça del Mercat.

DILLUNS 15
MÚSICA
- Igualada
Concert a càrrec dels Amants
de Lulú.
Organitzat per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
- Igualada
Setmana de concerts dels
alumnes de l’Escola Municipal
de Música.
Cada dia de 2/4 de 6 de la tarda a les 9 del vespre a l’Escola
Municipal de Música.
MÚSICA
- Piera
Concert lied amb Aleix Colom,
cant i Mariana Muñoz, piano.
Dilluns a les 8 del vespre a l’auditori Ca la Mestra.

DIMARTS 16
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada

Presentació del llibre “El Joan
té cuques a la sang” de Rosanna Mirapeix i Sastre. La vivència d’un nen d’11 anys que té un
germà que té càncer.
Dimarts a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.
MÚSICA
- Igualada
Concert de jazz. Concert de final de curs de l’alumnat de jazz
de l’Escola Municipal de Música.
Dimarts a les 7 de la tarda a
L’Acústic -Taverna de l’Ateneu.
L’HORA DEL CONTE
- Masquefa
Massatge per a nadons. Per a
infants de 0 a 3 anys.
Dimarts a les 6 de la tarda a la
Biblioteca.

DIMECRES 17
CLUB DE LECTURA TERRITORI FANTÀSTIC
- Igualada
Club crossover per a majors de
14 anys interessats en la literatura fantàstica. Lectura del llibre “Solos” de Bruno Gazzotti.
Dimecres a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.

pati de l’Escola Municipal de
Música.
XERRADA
- Igualada
Xerrada gratuïta per parlar de
diferents estratègies per vèncer la por al canvi. A càrrec de
Roser Claramunt, psicòloga,
formadora i coach certificada,
especialitzada en PNL i entrenament de l’atenció (Mindfulness).
Dimecres a les 8 del vespre a
Arrels Centre de salut (c. Bruc,
52).

DIJOUS 18
DESCOBREIX LA BIBLIOTECA
VIRTUAL
- Igualada
Taller per descobrir els recursos de la web de la Xarxa de
Biblioteques.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca Central d’Igualada.
ESTIVAL DE JAZZ -CINEMA
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “, primer acte de l’Estival de jazz
d’Igualada.
Dijous a les 10 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada
Concert de cloenda del curs a
càrrec dels alumnes i professors de l’Escola Municipal de
Música.
Dimecres a les 7 de la tarda al

CINEFÒRUM
- Masquefa
sessió de cinema amb la projecció de “La ladrona de libros”.
Moderador Joan Millaret.
Dijous a les 6 de la tarda a la
Biblioteca.

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

ors a l’ESDAP a la seu Ondara
sobre un nou disseny del carrer.
Del 2 al 26 de juny al vestíbul
de la Biblioteca Central d’Igualada.

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.

ESTAMPES

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.

Roser Oduber.
Pintura. Una reflexió sobre
l’oblit i la memòria.
Del 18 de juny al 31 de juliol a
Artèria, espai d’art i tallers.

INSTANTS

SOM ARTISTES

Selecció de treballs fotogràfics
realitzats pels alumnes del curs
de projectesguiats de Fotografia i Photoshop.
Del 15 al 26 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.

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.

NEW YORK. LA CIUTAT
QUE NO DORM MAI

Rosa Sáez.
Fotografies de la ciutat dels
gratacels. New York és una ciutat rica en matisos i contrastos.
Del 16 de juny al 25 de juliol 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.

QUAN ET PERDIS AL
BOSC
POETES FERITS

JESÚS RIBERA TERMES.
COMMEMORATIVA
MIRADES
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

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 PARAU- L’OU COM BALLA
Exposició dels dibuixos particiLA
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’interi-

pants 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
El racó del Cineclub • 20.000 días en la Tierra

Cave on earth
RICARD FUSTÉ.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al
Teatre de l’Ateneu, el Cineclub i Rockcity presenten la
producció britànica de 2014
20.000 días en la Tierra, de
Iain Forsyth i Jane Pollard.
Teòricament, assistim a vintquatre hores de la vida del
músic neo-punk i icona cultural Nick Cave. Però no és
estrictament un documental,
ja que tot plegat està dramatitzat perquè el protagonista
ens mostri amb el major detall possible el seu procés
creatiu i ens faci partícips de
les seves idees, incloent una

sessió de psicoanàlisi. El que
veurem, serà o no un retrat
fidel de la seva personalitat,
però com a document sobre la
creació artística, és fascinant i
aconsegueix emocionar i implicar l’espectador, amb independència de si hom és o no
és fan del músic.
20.000 días en la Tierra ha estat premiada a Sundace i als
Independent Spirit Awards i
nominada al BAFTA al millor
documental. Amb aquest títol,
el Cine-club clou la seva temporada i s’acomiada de tots
vosaltres fins la tardor. Bones
vacances!.

Drama romàntic
RAMON ROBERT.-

La peŀlícula El viaje más largo
es centra en el romanç sentimental compartit entre Luke,
un antic campió de rodeu
que intenta tornar a triomfar, i
Sophia, una universitària que
està a punt d’embarcar-se en
el somni professional de seva
vida, un treball en una prestigiosa galeria d’art de Nova York.
Segons van posant a prova el
seu amor amb les seves diferents idees i visions de la vida,
Sophia i Luke estableixen una
connexió inesperada amb Ira,
algú més gran que ells. Les
memòries del gran amor del
ara vudú Ira, viscut fa dècades amb la seva meravellosa
dona Ruth, inspirarà profundament a la jove parella. Saltant
generacions i intercalant dues

històries d’amor, El viaje más
largo explora els reptes i les
infinites recompenses l’amor
durador.
La peŀlícula està basada en
la novel·la supervendes de
Nicholas Sparks, autor de històries emotives i sentimentals
de qui el cinema, en els darrers anys, ha adaptat molts
llibres. Els millors foren els realitzats per Lasse Hallstrom, o
sigui Querido John (2010) i Un
lugar donde refugiarse (2013).
La nova adaptació ha estat dirigida per George Tillman. En
paraules de Colin Covert, a les
pàgines del Minneapolis Star
Tribune, es tracta “d´un entreteniment complaent, però que
deixa molt bon gust de boca”La peŀlícula està interpretada per Scott Eastwood, Britt

Es projecta a Tous • El viaje más largo

Robertson, Alan Alda i Oona
Chaplin. Cal assenyalar que el

primer és fill de Clint Eastwood. Un noi atractiu i amb visto-

sos abdominals. Ja veurem si
també bon actor.

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 VIAJE MAS LARGO

Estats Units. Drama sentimental. De George Tillman Jr. Amb Scott
Eastwood, Britt Robertson, Alan Alda i Oona Chaplin. Ira i Ruth, Luke i
Sophia - dues parelles separades per l’època i l’edat - tenen poc en comú
fins que es desencadena una sèrie d’esdeveniments inesperats i les
seves vides queden entrellaçades. Aquesta història d’amor que comença
quan una caixa de velles cartes, plena de tota una vida d’amor, saviesa i
experiència, posa a Luke i Sophia a el camí que porta al descobriment dels
seus veritables valors i de l’autèntic amor..

IGUALADA

SANT MARTÍ DE TOUS

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres: 22:30:
20.000 DIAS EN LA TIERRA

CASAL
LA HISTÒRIA DE MARIE
HEURTIN (7 anys)
Diumenge: 18:00
EL VIAJE MAS LARGO (7 anys)
Diumenge: 19:40

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 72 SETMANES TANCAT

20.000 DIAS EN LA TIERRA

Regne Unit. Documental musical. D´Iain Forsyth i Jane Pollard. Drama
i realitat es combinen en 24 hores fictícies en la vida del músic, icona
cultural internacional i astre del rock Nick Cave. Amb idees sorprenents i
un íntim retrat del procés artístic, la pel·lícula examina el que ens fa ser el
que som i celebra el poder transformador de l’esperit creatiu.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
SALA AUDITORI
SUPERPOLI EN LAS VEGAS
(apta)
Dv: 20:20/22:30
Ds.: 16:00/18:10/20:20/22:30
Dg.: 12:00/16:00/18:10/20:20

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.

SUITE FRANCESA

Regne Unit. Drama romàntic. De Saul Dibb. Amb Michelle Williams,
Matthias Schoenaerts i Kristin Scott Thomas. Història ambientada en
els anys 40, durant l’ocupació alemanya de l’exèrcit nazi a França. Gira al
voltant d’un romanç que sorgeix entre Lucille Angellier, una camperola
francesa que té al seu marit presoner de guerra, i un soldat oficial alemany.

SALA PETITA
LA CANCION DEL MAR (apta)

SUPERPOLI EN LAS VEGAS

1/ASTERIX: LA RESIDENCIA DE LOS
DIOSES (apta)
Ds. i Dg.: 15:40
1/JURASSIC WORLD
Dv i Ds: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:40/17:30/20:00/22:30
Dll a Dj: 17:30/20:00

Ds: 16:10/18:00
Dg.: 12:10/16:10
SUITE FRANCESA (12 anys)
Dv. i Ds: 20:10/22:20
Dg.: 18:00/20:10
MENOPAUSA REBEL Sessió
cinefòrum. Entrada gratuïta
Dv: 18:00

YELMO CINES ABRERA 3D

Estats Units. Comèdia policíaca. D´Andy Fickman. Amb Kevin James, Neal
McDonough i Daniella Alonso. Kevin James torna a interpretar a Paul
Blart, un guàrdia de seguretat. Blart va a Las Vegas per supervisar una
exposició i aprofita l’ocasió per portar-se a la seva filla Maya, que aviat
s’anirà a estudiar fora. Paul descobreix amb sorpresa que s’està produint
un atracament, així que haurà de detenir els criminals.

LA CANCION DEL MAR

2/TOMORROWLAND (7 anys)
Dv.: 18:30/21:10
Ds.: 15:50/18:30/21:10
Dg.: 11:30/15:50/18:30/21:10
Dll a Dj.: 17:30/20:15

Irlanda. Animació. De Tomm Moore. La història del viatge a casa de l’últim
Nen Foca. Després de la desaparició de la seva mare, Ben i Saoirse són
enviats a viure amb la seva àvia a la ciutat. Quan decideixen tornar a casa
al costat del mar, el seu viatge es converteix en una cursa contra rellotge.
Ben reconeix els territoris gracies als contes i les llegendes que li explicava
la seva mare..

3/DANDO LA NOTA (7 anys)
Dv.: 17:50/20:20
Ds.: 15.30/17:50/20:20
Dg.: 11.40/ 15.30/17:50/20:20
Dll a Dj.: 18:30
3/POLTERGEIST (12 anys)
Dv a Dg: 22:40
Dll a Dj: 21:15

JURASSIC WORLD

Estats Units. Fantasia. De Colin Trevorrow. Amb Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard i Omar Sy. Nou lliurament de la saga iniciada per Steven Spielberg.
25 anys després, l’illa Nublar ha estat transformada en un parc temàtic,
Jurassic Wold, amb versions domesticades d’alguns dels dinosaures més
coneguts. Quan tot sembla anar a la perfecció i ser el negoci del segle,
un nou dinosaure d’espècie encara desconeguda i que és molt més
intel·ligent del que es pensava, comença a causar estralls i destroces.

TOMORROWLAND

4/ JURASSIC WORLD 3D
Dv.: 19:30/22:00
Ds.: 17:00/19:30/22:00
Dg.: 12:00/17:00/19:30/22:00
Dll a Dj.: 18:15/20:45

INSIDIOUS 3

5/JURASSIC WORLD 3D (en català)
Dg: 12:10
5/JURASSIC WORLD (en català)
Ds. i Dg: 16:00
5/JURASSIC WORLD
Dv a Dg: 18:30/21:00

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.
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.

Dll a Dj.: 19:00/21:30
6/LA OVEJA SHAUN (apta)
Ds.: 16:10
Dg: 11:30/16:10
6/INSIDIOUS 3 (16 anys)
Dv. a Dg: 18:10/20:20/22:25
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:45
7/CENICIENTA (apta)
Dg.: 11:50
7/SUPERPOLI EN LAS VEGAS
(apta)
Dv i Ds.: 15:30
7/EL VIAJE MAS LARGO (7 anys)
Dv a Dg.: 17:30
Dll a Dj.: 18:15
7/MAD MAX: FURIA EN LA
CARRETERA (16 anys)
Dv a Dg.: 20:10/22:40
Dll a Dj.: 21:00
8/ HOME (apta)
Ds.: 16:00
Dg.: 12:00/16:00
8/ VENGADORES. LA ERA DE
ULTRON (7 anys)
Dv a Dg.: 18:00
Dll a Dc.: 20:45
8/ LA FAMILIA BÉLIER (apta)
Dll a Dj.: 18:00
8/ CAZA AL ASESINO (12 anys)
Dv a Dg.: 21:00

Venda nou i ocasió
Reparació
Lloguer

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

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

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

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

· 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

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
EMDR - Resolució del trauma pel
moviment ocular.
Diagnòstic i tractament dels trastorns
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

Les persones tenen diferents
rols que van canviant amb els
pas del temps. Tots són importants. Uns perduren més, altres
són de curta durada i fins i tot
puntuals. Uns fan augmentar
el protagonisme i altres el disminueixen. Però és el procés
constant que les relaciona amb
l’entorn. I se’n viuen molts al
mateix temps. De petits els rols
són més pocs i simples. La família i l’escola. A mesura que creixen se n’introdueixen d’altres.
Els amics, extraescolars, aficions,
estudis, feina, parella, espiritualitat, fills, companys, activitats
socials, culturals, etc. Són com
formatgets del joc del trivial,
que es van introduint a la motxilla que tots portem. Tothom
viu una estructura polièdrica
d’emocions i vivències diverses,
que va fent sortir i evolucionar la
pròpia personalitat.

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

- 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

Col. 18704
Psicòlolga

ELS ROLS

Nutricionista al teu servei

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

Consells

de Pilar Prat Jorba
Màster en Psicologia Clinica
i en Psicopatologia Legal i Forense
pilarpratjorba@gmail.com

(ungles, durícies, ulls de poll...)

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ODONTOLOGIA
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Però aquestes experiències
vitals s’han de saber conduir.
Els rols han de ser gratificants i
ajudar-nos a créixer com a persones. Potenciant les qualitats,
polint els defectes, assaborint
els bons moments i ajudant a
superar les dificultats que la
vida presenta. I des les posicions
ja assolides fixar noves fites que
obrin nous horitzons. I d’això
en diem “gratificacions”. És a dir
allò que ens fa sentir bé. Però
saber mantenir l’equilibri en
un entorn complex no sempre
és senzill. S’ha de donar a rol la
seva importància. Segons els
moments, uns tindran més pes
que d’altres i requeriran més
atenció. Quan s’acaba de donar
llum, el rol de mare es torna prioritari, però no per això han de
desaparèixer els altres.
Tothom ha de saber organitzar-se i prioritzar en cada
moment, què ha i vol fer. S’ha
d’evitar que un sol rol ocupi tot
l’espai vivencial. Les persones
necessitem de la varietat per
deixar de sentir-se engranatge
d’una gran màquina. Justament ser individus diferents,
ve de cercar, conscientment o
inconscient, la gratificació personal que ens arriba dels variats
àmbits on desenvolupem els
nostres rols. Sovint de les petites coses que ens ajuden a sentir-nos únics.

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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Mons. Òscar Romero, màrtir per amor
ESGLÉSIA / LA VEU

bisbe de San Salvador.

El dissabte 23 de maig va ser
beatificat Mons. Òscar Arnulfo Romero, en una impressionant cerimònia que va tenir
lloc a la plaça «Salvador del
Món» de San Salvador, capital del Salvador. El delegat
pontifici Mons. Angelo Amato, va presidir una eucaristia.
Obrí els ulls a la injustícia
Òscar Arnulfo Romero va
néixer el 15 d’agost de 1917
i fou ordenat sacerdot el 4
d’abril de 1942 a Roma, on
estava estudiant i on no va
poder concloure la seva tesi
a causa de la II Guerra Mundial. Després d’una intensa
vida sacerdotal, en 1970 fou
elevat a bisbe auxiliar de San
Salvador i va elegir com a
lema episcopal «Sentir amb
l’Església». En 1974 fou nomenat bisbe de Santiago de
María.
El Salvador vivia una situació
de violència, especialment
contra aquells que amenaçaven els interessos de la classe alta. Pel juny de 1975 es

va produir un greu succés: un fes una denúncia pública del
grup de camperols que tor- fet i que acusés les autoritats
naven d’un acte litúrgic van militars del sinistre. El bisbe,
ser assassinats sense com- que fins llavors es fiava del
passió. En aquell moment, govern de la nació, va anar
elsPEPITA
sacerdots
de la diòcesi,
obrint els ulls a la situació de
VILARRUBIAS
CODINA
sobretot els joves, van de- repressió i d’injustícia social.
manar a Mons. Romero que En 1977 fou nomenat arque-

L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, AFI vol expressar el més profund condol a la família
i amistats per la pèrdua del qui ha estat primer tinent d´alcalde de l´Ajuntament
d´Igualada i regidor de Promoció Cultural i Entorn durant l’últim mandat,

Josep Miserachs i Nadal,
un estimable company i polític especialment compromès amb la Cultura i l’Art fotogràfic de la
ciutat d’Igualada; i particularment impulsor d'una gran iniciativa artística i fotogràfica com les
tres edicions ja consolidades del Fine Art Igualada; mort aquest dilluns, dia 8 de maig, als 47
anys d’edat, després d’una incansable activitat malgrat la coratjosa lluita contra la seva malaltia.
Tots els companys i companyes de l’Agrupació, sempre, el tindrem present i serà un
gran referent per a la nostra entrega en la projecció i realització fotogràfica de la ciutat.

PEPITA VILARRUBIAS CODINA

EDP, 10 de juny de 2015

El Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, CECI vol expressar el més profund condol a
la família i amistats per la pèrdua del qui ha estat primer tinent d´alcalde de l´Ajuntament
d´Igualada i regidor de Promoció Cultural i Entorn durant l’últim mandat,

Josep Miserachs i Nadal,
un estimable company i polític especialment compromès amb la història, la cultura, les
tradicions i la ciutadania igualadina; mort aquest dilluns, dia 8 de maig, als 47 anys d’edat,
després d’una incansable activitat malgrat la coratjosa lluita contra la seva malaltia.
Tots els companys i companyes de l’Entitat, sempre, el tindrem present i serà un gran
referent per a la nostra entrega en la recerca i el coneixement de la ciutat.
EDP, 10 de juny de 2015

Protector de la dignitat humana
La situació al país es va anar
complicant: un frau electoral
col·locava el general Carlos Humberto Romero en la
presidència del país. La violència contra tots els qui protestaven anava en augment.
Mons. Romero es va convertir en un implacable protector de la dignitat dels éssers
humans, sobretot dels més
desposseïts; això el portà
a emprendre una actitud de
denúncia contra la violència,
i sobretot a enfrontar-se als
règims del mal. Les seves
homilies es van convertir en
una cita obligatòria de tot el
país cada diumenge. Des de
la trona il·luminava a la llum
de l’Evangeli els esdeveniments del país i oferia raigs
d’esperança per a canviar
aquesta estructura de terror.
Es va anar guanyant enemics en totes bandes: tant
en les elits del país com en
els moviments revolucionaris d’extrema esquerra, a qui
Mons. Romero també acusava. Progressivament va anar
rebent amenaces i calúm-

nies. Ell era molt conscient
que la seva vida corria perill
i continuà amb valentia la
seva missió.
El martiri
El diumenge 23 de març de
1980, Mons. Romero va pronunciar la seva última homilia, la qual va ser considerada
per alguns com la seva sentència de mort a causa de la
duresa de la seva denúncia:
«En nom de Déu i d’aquest
poble sofrent... els demano,
els prego, els ordeno en nom
de Déu, que cessi la repressió.» El 24 de març de 1980
fou assassinat d’un precís
tret mentre oficiava l’eucaristia a la capella de l’hospital de la Divina Providència,
exactament en el moment de
preparar l’altar per a rebre el
Cos de Jesús.
Les seves exèquies van ser
una manifestació popular
d’estima, especialment dels
més pobres del país. Tot i el
perill de politització que ha
patit la seva figura, amb la
seva beatificació l’Església el
reconeix com a icona i model
de Pastor que dóna la vida
per les ovelles.

L’Esperit que actua en
l’Església i en el món
ESGLÉSIA / JOAN MIR, prev.

Amb la solemnitat de la Pentecosta s’acaba el temps de
Pasqua, els cinquanta dies
que han transcorregut des del
diumenge de Resurrecció fins,
diumenge de Pentecosta. La
Pentecosta és la cloenda de
la Pasqua. L’Esperit Sant que
va davallar sobre els deixebles el vespre del diumenge
de Resurrecció, davalla també el matí de la festa jueva
de la Pentecosta sobre els
deixebles reunits a Jerusalem.
L’Esperit Sant, doncs, és el fil
de trama que uneix Pasqua i
Pentecosta.
L’Esperit Sant omple el cor
dels deixebles i els empeny a
proclamar, davant de tots els
pobles representats per tots
els qui aquell dia són a Jerusalem, les grandeses de Déu
(lectura primera).
L’Esperit Sant fa néixer l’Església, la comunitat de seguidors
de Jesucrist, que des de l’inici
tindrà uns trets distintius, que
ens són recordats en els Actes
dels Apòstols: la pregària, la
fracció del pa, l’ensenyament
dels apòstols i la comunitat de

béns, trets que són —i haurien
de ser— norma i fonament de
l’Església de tots els temps.
L’Esperit Sant acompanya els
passos de l’Església, actua en
ella i també en el món. La litúrgia del dia d’avui ho proclama
en l’oració col·lecta, en l’oració
sobre les ofrenes i en el prefaci.
Celebrar la Pentecosta és
acollir l’Esperit Sant, el Defensor, que vol dir fer present en
nosaltres i en el món els seus
fruits: «l’amor, el goig, la pau,
la paciència, la bondat, la fidelitat, la mansuetud, la sobrietat» (lectura segona), donar
testimoni de Jesucrist i deixarnos guiar per ell «cap al coneixement de la veritat sencera»
(evangeli).
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Carmina Martí Sánchez

María Cabestany Pareta
Mestra

1973-1996

Ha mort cristianament el passat dimarts dia 9 de juny a l’edat de 83 anys.
A.C.S.
Josep; neboda, Neus; i altres familiars, ho fem saber a llurs amics i coneguts. La
família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que
tingué lloc el passat dijous dia 11 de juny a la Basílica de Santa Maria d’Igualada.

Recordant la nostra estimada Carmina, que ens va
deixar el dia 12 de juny de 1996 als 22 anys.
Et tenim sempre present en els nostres
pensaments i trobem a faltar la teva alegria.

PEPITA VILARRUBIAS CODINA

Igualada, juny de 2015

Igualada, a 12 de juny de 2015

Josep Miserachs i Nadal
Primer tinent d’alcalde
(2011-2015)
Regidor
(1995-2003)

Josep Miserachs i Nadal
Els teus companys i companyes
de Convergència i Unió
no t’oblidarem mai.
Descansa en pau.

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

Ajuntament

d'Igualada

PEPITA VILARRUBIAS CODINA
Igualada, juny de 2015

Josep Miserachs Nadal
Pona
Ens ha deixat el 8 de juny d’enguany als 47 anys.
Juny de 2015

Orgullosos de tenir-te com a amic, cofois de la teva companyia,
embadalits d’escoltar-te, i sempre, sempre, sempre...
amb un somriure a la vida...
El llarg camí que hem fet plegats,
no s’atura aquí; lluny, hem d’anar més lluny...
per sempre.
T’estimem molt; com tu a nosaltres.
teva colla de sempre
PEPITA VILARRUBIASLa
CODINA
Igualada, juny de 2015

L’AMPA de les Escolàpies d’Igualada
s’uneix al dolor de la família pel
recent traspàs de

Josep Miserachs i Nadal
En record de

i prega que el tingueu present
en la vostra oració

Sr. Josep Miserachs i Nadal
La junta de Fira d’Igualada, s’afegeix al dolor dels familiars i amics per la
pèrdua del Sr. Josep Miserachs, lluitador i compromès amb la seva
ciutat i el seu país.

Igualada, juny de 2015
Igualada, juny de 2015
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Recordant al Josep Gómez

Josep Miserachs i Nadal
President del Consell Comarcal de l’Anoia 2000 - 2003
El President, consellers i personal volen expressar el més sentit condol
a la seva esposa, fills i familiars, per aquesta dolorosa pèrdua.
“Ha mort un gran amic, company i gran persona,
exemple de compromís amb la seva ciutat, comarca i país”

PEPITA VILARRUBIAS CODINA
Igualada, juny de 2015

Els membres de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada
s’uneixen al dolor de la família pel recent traspàs de

Als 85 anys ens has deixat,
Josep Gómez Cuadras, per
anar a fruir de la glòria eterna.
Malauradament no vaig saber del teu traspàs oportunament per tal d’assistir al teu
comiat. Fou una trista notícia, doncs, encara et veia actiu; amb les teves caminades
que feies; semblava que la
teva salut era bona.
Vull expressar els meus records de quan ens trobàvem
en celebracions, reunions i
cercles d’estudis dels Joves
d’A.C. Recordo el bé que jugaves defensant els colors
de l’”Excelsior”, equip dels
Escolapis i de quan vas jugar
a Tercera Divisió amb el CF
Igualada.
La teva formació espiritual la
vas mantenir fins al final dels
teus dies. Quants malalts podrien donar testimoni de les
teves visites consoladores i
per a donar-los conformitat
cristiana!.
Ara t’hauràs retrobat, a la
casa del Pare, amb el teu

germà Arcadi i amb la teva
benvolguda esposa, l’Angela
Oller, que et precediren en el
camí de la vida.
Adéu, Josep, i que al cel ens
poguem veure. Reposa en
pau!
J.E.F.

Josep Miserachs i Nadal
El tindrem sempre present en el nostre record.

El
PEPITA VILARRUBIAS
CODINA

Igualada, juny de 2015

DE L’ANOIA

Tot l’equip de LA VEU de L’Anoia s’afegeix al
dolor dels familiars i amics per la pèrdua de

Josep Miserachs i Nadal

Josep Miserachs i Nadal

Bon company i col·laborador nostre.
Gran lluitador, compromès amb la seva ciutat
i el seu país.

Militant d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC)

Ens ha deixat una gran persona i patriota.
El Comitè Local i Comarcal d’ UDC a Igualada / Anoia volem transmetre
el nostre més sincer condol als familiars, amics i companys.

Igualada, juny de 2015

Igualada, juny de 2015
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El gourmet
Coca de Sant Joan amb Peix

Preparació:

Piquem la ceba i la posem en una paella amb un rajolí d’oli.
Salpebrem, afegim un parell de fulles de llorer, ho removem, ho
tapem amb una tapa i ho deixem a foc lent uns 45 minuts.

Ingredients (4 persones)
Per la massa:
100ml d’aigua
200ml d’oli d’oliva verge extra
1 xarrup d’anís sec
450g de farina
1 mica de sal
1 ou
Per al farciment:
4 cebes
75g de bonítol
2 fulles de llorer
Oli d’oliva verge extra
Pebre negre mòlt
Sal

Mentrestant, posem en una cassola l’oli, l’aigua i l’anís i ho posem
al foc. Quan comenci a bullir, ho retirem i afegim la farina i una
mica de sal i ho removem fins que obtinguem una massa
homogènia.
Agafem una mica menys de la meitat i l’estenem sobre una safata
de forn coberta amb paper de forn. A sobre posem la ceba i
distribuïm el bonítol esmicolat per sobre i ho cobrim amb la resta
de la massa que hem estès amb el rodet sobre una superfície
espolvorada amb farina tenint en compte la mida de la base (La
massa és delicada però es pot reconstruir si es trenca).

Utensilis

Finalment pintem amb ou batut i ho fiquem al forn, que
prèviament hem preescalfat a 200 ºC amb calor a dalt i abaix i ho
deixem durant 40 minuts amb calor només a baix. Ho deixem
refredar i ja ens el podem menjar.

Paella i cassola
Paper de forn

· 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

DIVENDRES
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4 paraules amb...
Jaume Singla.En Toni Lloret és l’alcalde d’Argençola. S’ha guanyat el lloc
a base de treball i d’escoltar.
Membre d’Iniciativa per Catalunya, és l’únic alcalde d’aquesta
formació en l’àmbit rural.
Nascut a Igualada i treballant
a Barcelona, en Toni Lloret ja
fa anys va elegir Argençola per
viure i des de l’alcaldia per a fer
possible que hi puguin viure els
joves. És del sector dels independentistes que hi ha a ICV.
Té l’honor de ser l’únic
alcalde d’Iniciativa a l’Anoia
És un honor i també una responsabilitat envers els argençolencs. Iniciativa té més
presència en l’àmbit de les ciutats. Penso que sóc l’únic en
àmbit rural.
Argençola és un municipi
molt gran?
Gairebé cinquanta quilòmetres
quadrats, situats a la frontera
entre Barcelona i Lleida, entre
l’Anoia, la Segarra i la Conca
de Barberà.
És molt difícil ser alcalde
d’un poble tan gran i amb tan
poca gent?
Argençola té una complexitat
molt gran, entre altres coses
per la dispersió en set nuclis.
Això complica la prestació de
serveis, el manteniment de
camins. En altres llocs la pobla-

ció està més agrupada però
aquí està molt dispersa.
L’economia municipal d’Argençola depèn de l’ajut de
l’administració?.
Qui coneix l’economia municipal sap que els ajuntaments,
petits o grans, depenem molt
de la Diputació.
Treballant a Barcelona, deu
ser imprescindible l’ús del
cotxe.
O vaig en cotxe o em quedo
durant la setmana a Barcelona.
Treballa a la Diputació en
l’àmbit de la defensa dels
consumidors.
Vaig estar molts anys treballant
en l’àmbit de Protecció de la
infància i ara, efectivament, treballo en la defensa dels consumidors.
Com tenim la defensa dels
consumidors a casa nostra?.
Des de l’administració molt bé,
amb molta presència municipal i normes homogènies a
tot Europa. La part dèbil és el
desconeixement que tenim els
propis consumidors dels nostres drets. Hi ha ajuntaments
que no tenen oficines per atendre, però en aquests casos
hi ha les oficines mòbils de la
Diputació.
La major part de les queixes
són de companyies telefòniques i elèctriques?.

D E L’A N O IA

Toni Lloret

En termes estadístics sí. Hi ha
temes que són més estacionals, com les Preferents.
Va fundar l’Associació de
Micropobles. Quin resultat
ha donat aquesta associació?
Molt bo. És una entitat que
treballa molt bé per als ajuntaments que en formen part.
Una tercera part de municipis
de menys de cinc-centes persones hi estan adherits. La
marca Micropobles es coneix
i l’administració ens respecta
molt més.
Ha estat dura la campanya
municipal?
No pas més que en altres
pobles.
Quins objectius té, per al
proper mandat de Toni Lloret?

amma vilanova del camí

És el mandat d’en Toni, de
la Marina, d’en Joan i també
d’en Jaume i d’en Gumer que
són els companys d’Esquerra
perquè governem en conjunt. Ja ho teníem previst així
abans de començar la campanya. El nostre compromís
el vàrem presentar per escrit
als veïns i consisteixen en
acabar d’endreçar l’Ajuntament. Volem posar en velocitat de creuer el pla forestal
en marxa i com a objectius
nous situar Argençola en un
punt de qualitat fent el pla
urbanístic i elaborant algunes
iniciatives econòmiques que
complementin el pla forestal.
Això ens donaria possibilitat
de trencar el ritme d’envelliment de la població i permetria un creixement sostingut
i moderat de població i, per
tant, d’activitat econòmica.
Comença a haver-hi cultiu
ecològic i alguna granja.
Per a un ecologista viure a
Argençola deu ser el paradís?
Sóc un ecologista poc ortodox. Sóc dels que penso que
el bosc s’ha de gestionar i,
per tant, tallar pins de tant en
tant. En canvi sóc contrari a
l’us de pesticides però no
n’he fet bandera electoral.
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A Vilanova del Camí no guanyem
per sorpreses. Quan semblava que
Carlos Navarro “Yoyas” seria el
protagonista postelectoral, amb
un vot que podria esdevenir decisiu segons en quina situació, ara
resulta que la formació Som Vilanova Esquerra Republicana, s’ha
despenjat aquesta setmana gairebé tancant un acord amb totes
les forces “unionistes” del poble,
carregant-se la possibilitat que la
força més votada tingui l’alcaldia,
allunyant-se de tots els partits favorables al dret a decidir i a la independència, i abraçant-se amb els
contraris... Agafa’t-hi!
Sembla que darrere de tot plegat
no hi cap bon argument polític, sinó
únicament dèficits de relació personal entre la candidata republicana
Txell Humbert i l’encara avui alcaldessa de Vilanova Vanessa González. Almenys és el que s’ha dit, tot
i que pren força que veritablement
darrere de tot plegat, qui mogui els
fils sigui el fins ara regidor d’ERC al
poble, Xavier Bermúdez, de reaccions “especials”, segons diuen a Cal
Esquerra.
Sigui com sigui, ahir al vespre hi
havia una reunió decisiva amb
totes les patums d’ERC, per a intentar treure del cap una jugada que,
d’esdevenir realitat, pot ser dinamita pura.
Explotarà Vilanova?

SERVEIS SERVICIOS

residència per a gent gran · centre de dia
residencia para mayores · centro de día

El nostre
compromís,
les persones

CONTACTE CONTACTO

Nuestro
compromiso,
las personas

C/ Dels Fusters, 2
c.p. 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41

902 100 999 www.amma.es

Servei de centre de dia
Servicio de centro de día

