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Dels 104 nous casos que va acollir Càritas Anoia el 2014, un 30% eren de nascuts a Espanya

La Flama del Canigó, una 
tradició més viva que mai
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PRIMERA POLÈMICA POLÍTICA A IGUALADA EN QUATRE ANYS

El PSC d'Igualada denuncia tracte 
de favor a l’exregidor Segura per ser 
escollit professor al Campus
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Voluntaris de la Flama del Canigó, encenent el peveter instal.lat a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada. Foto: Carmel.la Planell.
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És realment curiós que, en unes setma-
nes on el principal operador de telefonia 
i internet d’Espanya omple pàgines i mi-
nuts de publicitat en moltes comarques 
promocionant les seves fites de fer arri-
bar la fibra òptica a les llars catalanes, 
en molts indrets encara es gaudeixi d’una 
pírrica connexió d’Adsl, o simplement no 
hi hagi cobertura de telefonia mòbil. I, pit-
jor encara, que la promocionada arriba-
da de fibra òptica sigui per a les zones 
residencials, però en cap cas per a les 
industrials. 
Es donarà el cas que en moltes cases 
es gaudirà d’una impressionant velocitat 
de banda ampla per poder jugar online 
o veure infinitat de canals de televisió, i 
en els polígons industrials, les empreses 
continuaran tenint una connexió minús-
cula per atendre les seves comandes i 
clients. Una paradoxa imperdonable en 
ple segle XXI, indigna d’un país que pre-
sumeix d’estar a la Unió Europea.

No és estrany, doncs, que la Unió Em-
presarial de l’Anoia insisteixi aquesta set-
mana del risc evident -sinó real ja- d’una 
temuda fractura tecnològica a la comar-
ca de l’Anoia, que ens posa a la cua de 
les necessitats dels sectors econòmics 
d’avui en dia. No és la primera vegada 
que la UEA fa un crit d’alerta en relació 
a aquest tema, i ens temem que no serà 
la última. 
Notem en falta una major implicació de 
la classe política comarcal en defensar 
-més i també millor- els interessos de les 
nostres indústries i serveis, més enllà de 
baixar el cap davant dels anuncis i volun-
tats de desplegament tecnològic d’una 
empresa que fa el que vol, quan vol i com 
vol, en moltes ocasions sense demanar 
ni tan sols els permisos municipals quan 
obre voreres o carrers dels nostres po-
bles i ciutats. 
Avui, el president Mas inaugurarà l’am-
pliació d’una empresa a la Pobla de Cla-
ramunt, que dóna feina a més de dues-
centes persones, i que compta amb una 
Adsl 100 vegades menys potent que una 
llar familiar del centre d’Igualada. 
Fem-nos-ho mirar.

Fractura 
tecnològica

50 anys de la Flama del Canigó
L’Associació de la Flama del Canigó pot estar ben orgullosa 
d’haver compartit i arribat aquest any al 50 aniversari d’aques-
ta tradició. L’entitat igualadina hi ha tingut sempre un destacat 
protagonisme, en especial fent possible una portada de relleus a 
càrrec d’escolars anoiencs d’un centenar llarg de kilòmetres lliu-
rant el Foc de Sant Joan a moltes poblacions catalanes, i tenint 
el deure i l’honor de fer-lo arribar al Monestir de Montserrat i a la 
Verge de la Moreneta. Enhorabona a tots els que ho feu possible!

Ramon Espadaler, secretari general d’UDC, va dir 
“avui és un dia històric per la democràcia” quan va 
fer una valoració dels resultats de la consulta sobre 
el full de ruta. Pocs dies després es va fer història de 
debò, abandonant el govern i arribant al trencament 
de prop de quaranta anys de federació.

Artur Mas, president de la Generalitat, responent els 
atacs generalitzats de tots els partits de la cambra 
va dir “la consigna ara és fer fora a Artur Mas. Com 
aquell eslògan del ‘váyase señor González’. Ara tot 
s’hi val”. Diu també que “no vull fer una llista ‘del Pre-
sident’, sinó una llista amb el president”

Quim Arrufat, diputat de la CUP al Parlament va 
anunciar rebuig del seu partit a la proposta de Teresa 
Forcades (Procés Constituent) per anar junts amb 
ICV-EUiA i Podem a les eleccions del 27-S. “Aquest 
partits volen guanyar unes eleccions per gestionar 
una autonomia intervinguda i nosaltres volem un 
marc sobiranista per governar-nos”. 

Montse Surroca, portaveu d’Unió, va enviar el 26 de 
febrer un WhatsApp als membres de la permanent, 
l’òrgan de direcció més restringit del partit, del qual 
formen part, entre altres, Josep Antoni Duran i Llei-
da, Joana Ortega, Ramon Espadaler i Josep Maria 
Pelegrí. Hi havia un formulari del registre de partits 
polítics del ministeri de l’Interior en què consta l’en-
trada al registre de ‘Construïm’. Poc després en va 
enviar un altre que deia, “Enviat per error. Esborreu-
lo, si us plau”. 

Oriol Junqueras, president d’ERC, ha assegurat 
que el seu partit ha aconseguit acostar CiU a la “sen-
sibilitat social” i altres formacions -sense citar-ne cap 
explícitament- a l’independentisme, en una referèn-
cia a la coalició Barcelona en Comú, que lidera Ada 
Colau. “ERC els estira a tots, i ara ens trobem al mig 
de l’escenari”. I vol fer “una llista àmplia d’esquerres, 
perquè crec que som la millor garantia per aconse-
guir la independència”. Aquesta agrupació aspira a 
dir-se “Aliança per la República Catalana”. 

Nuria de Gispert, presidenta del Parlament, ha estat 
molt criticada per posicionar-se en el procés d’UDC 
en favor de la independència. C’s, i PSC li retreuen 
que no “sigui imparcial”.

Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, ha 

aconseguit reunir 27.249 avals, gairebé 18.000 més 
dels 9.700 necessaris (el 5% de les bases) i ha si-
gut l’únic a superar el suport per ser candidat i per 
tant no se celebraran primàries. 

Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, va 
oferir a Mariano Rajoy, president del govern, fer un 
pas enrere i deixar anar les regnes del partit sempre 
que es convoqués un congrés extraordinari i urgent, 
organitzat com unes primàries i es “refundi” el partit a 
nivell regional. Tota una esmena als estatuts interns 
vigents.

Mariano Rajoy, president del govern, va anunci-
ar els seus pocs canvis, que tothom veu cosmètics 
menys els seus, i es va comprometre a “vetllar per-
què es compleixi la llei, si algú pretén vulnerar la 
sobirania nacional”. 

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 
govern, va declarar que “els ministres es posen a 
disposició del PP per a les tasques que ara comen-
cen”. Hom creia que governaven per a tots els es-
panyols. I la gent és pregunta el que pensava quan 
s’adreçava després al govern català dient-li que “es 
dediqui a governar”. 

Pablo Casado, flamant vicesecretari de comunica-
ció del PP, en un míting el 2008 va dir: “Jo estic con-
vençut que la immensa majoria de joves són del PP 
però encara no ho saben. Si és que en ple segle XXI 
no pot estar de moda ser d’esquerres, però si són 
uns carques! Estan tot el dia amb la guerra de l’avi, 
amb les fosses de no sé qui, amb la memòria històri-
ca”. Fina sensibilitat de diàleg i comunicació.

Fernando Martínez Maíllo, el nou vicesecretari d’or-
ganització del PP, està a l’espera de conèixer la data 
per declarar pel frau a la Caja de España, en quali-
tat d’imputat davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Castella i Lleó. Deu costar molt trobar gent que no 
estigui embolicada en res en aquest partit.

Luis Bárcenas, ex tresorer del PP, va comparèixer 
per videoconferència a la ‘comissió contra el Frau 
Fiscal’ del Parlament acollint-se al seu dret consti-
tucional a no declarar “per ser qüestions d’àmbit 
personal. Per no fer-los perdre el temps […] no tinc 
res a aportar des de la meva experiència. No sóc un 
expert en paradisos fiscals”.

El desplegament de fibra òptica 
està comportant a l’Anoia una pa-
radoxa imperdonable en ple segle 
XXI, indigna d’un país que presu-

meix d’estar a la Unió Europea
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Tenim la sort d’estar vivint un moment institucional 
apassionant. Els propers cent dies prometen mol-
tes emocions i giragonses electorals.
El procés independentista no el varen començar els 
partits, sinó que va sorgir del conjunt de ciutadans, 
tips de veure com l’Estat espanyol ens pren el pèl. 
El juliol del 2010, amb José Montilla de president, 
ja vàrem sortir al carrer exigint la independència de 
Catalunya, conscients que la sentència contra l’Es-
tatut havia liquidat l’autonomia.
Artur Mas va concórrer a les eleccions d’aquell any, 
tot reclamant un nou pacte fiscal. Pacte del qual en 
Rajoy no en va voler ni parlar. A les següents elec-
cions Mas es va comprometre a fer una consulta i 
la consulta es va fer el 9 de novembre passat -amb 
més de dos milions tres-cents mil participants- però 
l’Estat va dir que no tenia cap valor.... i acte seguit 
presentava demanda per quatre presumptes de-
lictes contra el president i dos consellers. Visca la 
coherència.
Ara, Artur Mas convocarà eleccions plebiscitàries i 
demana la participació de l’ANC, Òmnium i AMI en 
una llista “amb” el President. I ja la tenim armada.
Des dels partits i des de determinats opinadors es 
diu que les entitats no poden participar en el procés 
“perquè ens les podem carregar”. Discrepo. Sóc 
membre de l’ANC i m’hi vaig fer perquè és una eina 
creada per arribar a la independència. Em sembla 
fantàstic utilitzar aquesta eina, malgrat el risc que 
tot usant-la es pugui escrostonar. 
Si hi ha llista única, té el meu vot. Si no hi ha llista 
única, el meu vot anirà per alguna de les tres llistes 
independentistes que s’albiren, en funció de la cre-
dibilitat que em donin els seus components.
Penso que una sola llista obtindria més diputats 
i tres llistes separades obtindrien més vots però 
menys diputats en perdre restes. A Barcelona no 
importa tant la llista única però a Tarragona, Lleida 
i Girona en atribuir menys escons, és més determi-
nant anar en una o en tres llistes.
Després de veure el maquillatge organitzatiu que 
ha aplicat Rajoy al seu partit i la posada en esce-
na del candidat del PSOE parlant de federalisme 
davant d’una omnipresent i excloent bandera espa-
nyola, es confirma l’entotsolament dels partits esta-
tals que no saben -o no volen- donar raons per al 
manteniment del statu quo territorial.
Hi ha forces d’esquerra que volen posar els drets 
socials per davant dels drets nacionals, sense veu-
re que sense drets nacionals no podem fer altra 
cosa que administrar la misèria que ens cedeix l’Es-
tat. Si no podem ni tan sols donar un servei de tren 
correcte, com volem reduir l’atur, millorar la sanitat, 
incrementar les pensions o planificar inversions pu-
bliques? L’autonomia -a nivell pressupostari- es tro-
ba per sota del que teníem el 2004. Encara neces-
sitem més arguments per dir SÍ la independència?
Que es vagin fent les llistes -o la llista- que els elec-
tors tenim ganes de votar.

Apassionant

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

La ciutat és de tots
Hi ha qui defensa que els espais públics són pro-
pietat de l’ajuntament i qui creu que els qui ma-
nen poden fer el que vulguin. Són els que miren 
la lletra de la llei. Però l’esperit és un altre. Els 
governant només són representants del poble. De 
manera temporal i no vitalícia. Res es seu. Tot se-
gueix sent dels qui els han triat.
El col·lectiu ‘Arran’ ha acusat a l’Ajuntament 
d’Igualada de “privatitzar l’espai públic”.  Diu que 
FirAnoia  utilitza la totalitat del Passeig Verdaguer, 
principal eix de vianants de la ciutat i que es venen 
cotxes a la plaça de Cal Font, principal espai de 
trobada de la ciutadania. Diuen també que l’Ajun-
tament “posa aquestes àrees al servei de l’empre-
sa i el comerç i, en definitiva, del capitalisme”. 
Sembla una visió sectària i fora de lloc. Cada set-
mana, a la Rambla, Cal Font o la Plaça de l’Ajun-
tament s’hi fan activitats de tota mena. Moltes 
d’interès econòmic. Les fan empreses culturals, 
brocanters, artistes, musics i activistes socials de 
tota mena. Són espais que tenen un aprofitament 
polivalent. La ciutat és de tots. Sols s’ha de gaudir 
i utilitzar de manera ordenada. I l’Ajuntament l’ha 
d’administrar igual que els diners que recapte dels 
impostos. Perquè tothom hi té dret, pagant o no, 
taxes per l’ús que se’n fa. Perquè entre tots es 
nodreix el pressupost municipal.
Portar el debat polític i ideològic a plantejaments 
excloents no és el més adequat per la convivèn-
cia. Les fàbriques, les botigues i qualsevol activitat 
econòmica no són activitats negatives. Utilitzar el 
mot “capitalista”, com arma llancívola, per atacar 
no és el que cal en moments com els que vivim. 
Mereixen respecte tots els que procuren ser inde-
pendents i guanyar-se la vida amb el seu quefer 

D E  L ’ A N O I A
03DIVENDRES

26 de juny de 2015

Opinió

Ll
uí

s 
Ca

pd
ev

ila
 

A
 C

UA
 D

’U
LL

i creen llocs de treball. Lamentablement massa 
gent necessita el subsidi - que comporta la depen-
dència de qui mana - o de la caritat de familiar, 
amics i ajuts d’institucions diverses.
Tothom pot defensar el que cregui adient i denun-
ciar les actuacions públiques que es facin. I amb 
aquest criteri, valorar l’oportunitat del comunicat 
d’aquest col·lectiu. Considerem molt saludables 
les iniciatives que intentin treure les ciutats del 
marasme del nihilisme i del parany de no fer res. 
Qui té un problema busca l’eina per solucionar-
lo. Els que no volen solucions, només utilitzen les  
queixes i les excuses. Els carrers, les places i les 
instal·lacions públiques estan al servei de les per-
sones. Per passejar , per gaudir-ne, però també 
per fer altres activitats, comportin rendiments eco-
nòmics o no. 
Celebrem que hi hagi qui s’arremanga i busca 
solucions. Que busqui l’excel·lència i vulgui ser 
més eficient. Que pensi en la manera de molestar 
menys els veïns. Perquè quan arriben festes, uns 
les gaudeixen al carrer, però d’altres les pateixen 
a les llars, aguantant sorolls i carrers tallats. El 
camí és saber compartir. Ser  generosos. Canviar 
el sectarisme i la intransigència per l’acceptació 
de la pluralitat. Ens ha d’alegrar que hi hagi gent 
al Passeig o a la Plaça de Cal Font. Demostra vi-
talitat i diversitat.  La convivència comporta accep-
tació de la diferència. Tots estem d’acord en que 
“l’espai públic ha de ser un punt de trobada per 
enfortir la cohesió social, així com per potenciar 
les xarxes veïnals i col·lectives”. Però cal posar a 
la pràctica pensant que hi cap tothom. 

1,30 - 2 hores diàries.
Grups pràctics tant per a nens i adults.

Brian&Carme Stack
Tels:  93 804  00 21

    637 533 080
info@nonameschool.com

 

Ara

intensius juliol
REPÀS

5€/hora
Recuperació exàmens setembre. 

Mates, català, física, química...
Deures estiu. Intensius anglès

AULA 42
626  082  108

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

d’aire condicionat

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 
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LOTTO 6/49
· Dissabte 20/06/2015

13-15-17-18-30-45
Complementari: 10
Reintegrament: 5

· Dimecres 24/06/2015
2-7-9-15-31-42

Complementari: 16
Reintegrament: 1

TRIO
· Dijous 18                  378  
· Divendres 19          270
· Dissabte 20     163
· Diumenge 21          726
· Dilluns 22               135
· Dimarts 23      304
· Dimecres 24      101

ONCE
· Dijous 18              69207
· Divendres 19       48946
· Dissabte 20    44371
· Diumenge 21       74754
· Dilluns 22            81335
· Dimarts 23    07057
· Dimecres 24    01111

· Dijous 18  11-14-19-24-39-43   C: 42  R: 2
· Dissabte 20   9-17-21-31-34-41  C: 39   R: 3

· Diumenge 21   10-11-21-25-48  Núm. clau: 1 

· Dimarts 23   4-16-22-38-49  Estrellas: 6/9

JUNY/JULIOL
26: Pelai; Joan i Pau; David; Perseveranda
27: Ciril d’Alexandri; Ladislau; Zoile.
28: Ireneu; Pau I, papa;  Argimir; Marcel·la.
29: Pere; Pau (o Pol); Cir.  
30: Marçal de Llemotges; Emiliana. 
1: Domicià; Aaró; Elionor. 
2: Procés i Martinià; Bernadí Realino

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

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

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

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

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

Gràcies Glòria, felicitats 
Marquès de la Pobla!
•• JOAN PINYOL COLOM

Fa vora vint-i-cinc anys que treballo al 
Departament d’Ensenyament i fins no 
fa gaire sempre havia tingut una única 
visió des de la docència, des de la sort 
de formar les noves generacions amb 
la combinació explosiva d’una il·lusió 
que creix curs a curs i també amb la 
certesa que estar al peu del canó de 
l’educació pública i fer tots els possi-
bles perquè sigui digna, eficient i en-
grescadora no ha estat mai fàcil. Per 
culpa d’uns governs que hi creuen 
només quan els va bé mentre retallen 
recursos imprescindibles i per culpa 
d’una pressió cada vegada més gran 
des de diverses bandes.  
Des de fa un parell d’anys també veig 
el món de l’ensenyament com a repre-
sentant dels pares en el Consell Es-
colar de l’escola Marquès de la Pobla 
de Capellades. I ara que estem a les 
acaballes d’un curs i després d’haver 
conegut de prop aquest centre educa-
tiu voldria aprofitar aquestes línies per 
agrair a la Glòria Sabater Illa, l’actual 
directora que és a punt de jubilar-se, la 
seva immensa professionalitat i huma-
nitat. La seva entrega, dedicació en-
tusiasta i bona feina feta durant molts 
anys. La conec des que compartíem 
escenaris teatrals i des d’aleshores 
mantenim una sincera amistat, però 
ara que també l’he coneguda en l’àm-
bit professional vull agrair-li de debò 
l’empremta que deixa a l’escola, tam-
bé en els cors de nens com el meu fill. 
Sort i molts somriures en la nova etapa 
que inicies, Glòria!
L’agraïment també el faig extensiu a 
tots els professionals de l’escola. La 
passió que he descobert en els mes-
tres i les mestres que cada dia del curs 
es desfan per formar els nostres fills 
de la millor manera, amb innovació 

educativa, originalitat i una eficiència 
més que contrastada fan que em senti 
orgullós de tenir la possibilitat de por-
tar-hi fins ara el Bernat i a partir del 
curs vinent també la Itzel. Infinites grà-
cies per ser com sou i molts ànims per 
als cursos futurs!
En el món de l’ensenyament, i en tants 
altres, que no passi res de dolent pot 
fer que algú s’oblidi que passen coses 
realment bones, destacables, màgi-
ques i ben singulars. I us ben assegu-
ro que tots els projectes duts a terme 
a l’escola Marquès de la Pobla de Ca-
pellades durant cada curs són ben elo-
giables. També sé que estan d’acord 
amb aquesta opinió molts pares i ma-
res que hi porten els fills. Gràcies tam-
bé en nom de tots ells i elles! I molt 
bon estiu més que merescut!

Diari d’un emboscat
•• PERE GUIXÀ

El passat 8 de maig, en la presen-
tació del llibre Memòries d’un vell 
republicà,vaig tenir ocasió de parlar 
amb l’amic Albert Fabregas de Súria, 
amb qui l’any 2005 vam localitzar la 
fossa dels suriencs, afusellats prop de 
Can Massana -els cossos dels quals 
continuen a la cuneta-.
Vam parlar del tema, així com que 
amb el canvi de govern, el malament 
que ha anat per tot això de la memò-
ria històrica. Quan de cop em pregun-
ta: “tu coneixes a Castellolí algú que 
s’anomeni Jaume Ollé?, doncs fent 
unes obres en un masia de Sant Pau 
de la Guàrdia ens ha sortit un diari ti-
tulat així: Diari d’un emboscat”. No em 
va ser difícil trobar el fill i el nét del Jau-
me Ollé, veïns dels poble, però no al 
Jaume, mort set anys abans. Els vaig 
parlar de l’existència de diari però ells 
ho desconeixien. L’Albert Fàbregas 
ens va enviar la transcripció del diari 
i per mi és un veritable testimoni de la 
vida del jovent d’aquell temps. 

En Jaume ens explica el seu ingrés en 
una caserna a Igualada -que abans 
havia estat un convent de monges- 
amb centenars de soldats més. Dels 
volts que donaven per la  rambla ve-
ient les noies; de la instrucció que fe-
ien al camp de l’Ateneu, d’unes perillo-
ses febres que va  agafar i que li van 
permetre anar a curar-se a casa seva, 
a la Guàrdia, i un mes després, quan ja 
recuperat de la malaltia marxava cap 
a Igualada a reincorporar-se, va trobar 
pel camí uns altres soldats desertors 
que li van dir: “Entorna-te’n que et 
portaran al matadero, saps? aquell ja 
està mort, aquell altre també, aquell ha 
desaparescut, l’altre està ferit greu...” 
El Jaume es va espantar i va decidir 
fer vida d’ermità per aquelles boscúri-
es que hi ha entre el Bruc, Castellolí, 
Guardiola i Marganell. Tenia una dot-
zena llarga de coves i balmes on es 
refugiava, canviant amb freqüència 
per no ser descobert. Principalment 
menjava el que caçava, els diumen-
ges arròs amb conill de bosc o escu-
della de perdiu. Diu: “vaig aprendre el 
llenguatge de les perdius”. Va passar 
moltes desventures com quan el bus-
caven els soldats i ell, que guardava 
l’uniforme, se’l va posar i es buscava 
ell mateix, barrejat amb la tropa. De la 
barraca que tenia a la Roca Foradada 
per esperant als tudons. 
La història crec que és un veritable 
testimoni d’un jove que no és ni de 
dretes -als franquistes els anomena 
“facciosos”- ni d’esquerres, sinó un su-
pervivent que no volia fer mal a ningú. 
Té les pàgines del diari amb molts di-
buixos i es nota amb el seu escrit que 
llegia la Bíblia, la seva única compa-
nyia.
Aquests dies ha vingut un diari de Bar-
celona a fer un reportatge del tema, fo-
tografiant el fil i el nét en alguna de les 
coves on el Jaume va viure. Seria in-
teressant que es pogués editar el diari, 
és un testimoni d’aquells tristos dies.

eBiblio Catalunya:
Un sistema de préstec 
digital incomplet
•• LLEGIRENCATALÀ.CAT

L’associació d’editorials independents 
Llegir en Català celebra la creació 
d’eBiblio Catalunya, un sistema que fa 
possible el préstec de continguts digi-
tals a tots els usuaris amb carnet de 
les biblioteques públiques catalanes. 
No obstant això, lamentem les presses 
amb què s’ha volgut crear limitant l’op-
ció de compra de les biblioteques a no-
més unes poques editorials en català.
Creiem que és necessari dur endavant 
programes institucionals per facilitar 
l’accés dels lectors al llibre digital, i va-
lorem l’esforç del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya per posar-se al 
dia en aquest àmbit, però resulta dece-
bedor que entre els 1500 títols de què 
disposa no s’hi hagi inclòs una mostra 
significativa de la producció de qualitat 
en llengua catalana de les editorials in-
dependents.
Tenim l’esperança que aquest proble-
ma se solucionarà en un futur pròxim, 
i mostrem la nostra màxima disposició 
per contribuir a ampliar la diversitat 
de l’oferta digital a l’abast dels lectors 
amb llibres que eixamplen fronteres.

Dia 26: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 27: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 28: BAUSILI/LA CREU/ Born, 23/P. de la Creu 7
Dia 29: MR SINGLA./ Pujadas, 47
Dia 30: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 1: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 2: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82

cartes al director
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Ens preocupem 
de les necessitats 
de les persones

Venim en menys de 

3 hores quan tens un 

problema amb la caldera 

o els elect
rodomèstics.

Si tens una avaria a 
la caldera o als electrodomèstics, 
a Gas Natural Fenosa venim a 
solucionar-la en menys de 3 hores. 
Perquè avui els clients no volen sentir 
bones intencions, volen que algú els 
ajudi quan tenen un problema.

Perquè allò important no és
el que dius, sinó el que fas.

www.gasnaturalfenosa.cat

Venim en menys de 3 hores quan tens un problema amb la caldera o els electrodomèstics. 
Servei Assistència Urgent en menys de 3 hores condicionat a la contractació (en qualsevol de les 
seves modalitats que incloguin servei de reparació) del servei Servielèctric, per a avaries en els 
electrodomèstics i/o el servei Servigas per a avaries de la caldera, amb Gas Natural Servicios SDG S.A. 
Consulta condicions a www.gasnaturalfenosa.cat

la_veu_de_l'_anoia_(250x370)_3h_cat.indd   1 15/06/15   10.15
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Del periodista Rafael Jorba només sé que és iguala-
dí, que ha manifestat sovint les seves simpaties po-
lítiques pels socialistes i que, com a no independen-
tista, forma part dels articulistes de La Vanguardia 
partidaris d’una entesa entre Catalunya i Espanya, 
que són la majoria. Jorba escriu en aquell diari un 
cop per la setmana, normalment els dissabtes, i fa 
unes setmanes ens il·lustrava sobre els diversos sis-
temes electorals que hi ha a Europa. Referint-se a 
les properes eleccions autonòmiques catalanes, que 
alguns consideraran plebiscitàries, Jorba es pregun-
tava quin criteri s’utilitzaria per donar com a guanya-
dora o perdedora l’opció independentista.
La resposta és tan senzilla com òbvia: guanya qui 
treu més vots i perd qui en treu menys. Ningú discu-
teix que els referèndums s’han de guanyar per nom-
bre de vots. Per tant, en unes eleccions que alguns 
consideraran plebiscitàries a causa que l’Estat espa-
nyol impedeix als catalans votar-ho en referèndum, 
l’opció o suma d’opcions guanyadores serà la que 
obtingui més vots, és a dir, el cinquanta per cent més 
un dels vots emesos, i l’opció que no arribi al cin-
quanta per cent dels vots serà considerada perdedo-
ra. Òbviament si hi ha tres llistes independentistes, 
se n’hauran de sumar els vots.

Resposta a Rafael Jorba
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

Convé recordar que la contorsió democràtica de 
donar categoria de plebiscitàries a unes eleccions 
que formalment només són autonòmiques ens ve 
imposada per l’Estat espanyol, que es resisteix a 
autoritzar que els catalans puguem decidir el nostre 
futur via referèndum. I encara que el terme eleccions 
plebiscitàries és inexistent en el nostre ordenament 
jurídic, Jorba recordarà que a partir de les eleccions 
municipals de 1931, que, naturalment, tampoc eren 
plebiscitàries, la monarquia espanyola es va donar 
per acabada fins que quatre dècades més tard el 
dictador Franco va decidir reinstaurar-la.
Ara bé, suposem que la suma dels vots independen-
tistes no arriba al requisit mínim del cinquanta per 
cent més un vot que dèiem abans, però que els dipu-
tats independentistes elegits superen els 67 escons 
i disposen, per tant, de la majoria absoluta del Parla-
ment. En aquest supòsit res ni ningú no podria impe-
dir que el Parlament faci una proclamació d’indepen-
dència condicionada a una ratificació posteriorment 
per mitjà d’un referèndum. I, arribats a aquest punt, 
m’estalvio de repetir els passos que s’haurien de do-
nar perquè ja els vaig explicar en l’article “Siguem 
realistes, d’opcions només n’hi ha dues” publicat fa 
mig any en aquest mateix diari.

Fa uns dies ens va oferir més d’un espectacle 
divertit –tots patètics, això sí-  protagonitzats per 
personatges polítics que fins no fa gaire es con-
sideraven intocables. La majoria estan relacio-
nats amb la constitució dels nous ajuntaments el 
passat dissabte dia 14.
Va ser patètic que Xavier Garcia Albiol, fins ales-
hores alcalde de Badalona, omplís els carrers 
de la ciutat reclamant que fos alcalde el cap de 
la llista més votada, és a dir, ell. L’alcalde més 
xenòfob de Catalunya no admetia que els altres 
grups polítics es posessin d’acord per fer-lo fora 
i els acusava de “farsants”. No volia admetre 
que les regles del joc permeten aquests tipus 
de barates, per més antinaturals que semblin. 
Ja va passar amb el Tripartit que va governar la 
Generalitat del 2003 al 2010. És un fet totalment 
possible segons la normativa i per tant, legal. 
Una altra cosa és voler aferrar-se a la poltrona i 
posar el crit al cel només quan la llei no ens va a 
favor, com ha passat en aquest cas.
Més que patètica, esperpèntica ha estat l’actitud 
de l’alcaldessa de València Rita Barberà que va 
renunciar al càrrec el dia abans de la presa de 
possessió del nou alcalde de Compromís Joan 
Ribó per no haver-li de fer lliurament de la vara 
després de 23 anys d’estar a les seves mans. 
El nou alcalde va a l’Ajuntament en bicicleta 
mentre que la Rita del “caloret” no feia ganyes 
a rebre regals, com una bossa de la marca Lo-
uis Vuitton valorada en més de 3.000 euros. La 
seva rabieta va ser una falta d’educació elemen-
tal, una mostra de la categoria humana d’aques-
ta senyora que va governar València com si fos 
la seva propietat i no es resignava a deixar la 
poltrona després dels sucosos beneficis que 
n’havia tret. 
Patètica també la senyora Esperanza Aguirre 
oferint el seu vot als socialistes per evitar que  
l’alcaldia de Madrid anés a parar a mans de 
“l’esquerra radical”.
En un altre àmbit, és patètica la renúncia de la 
infanta Cristina al títol de duquessa de Palma 
“per evitar –diu- qualsevol polèmica que pogués 
plantejar-se a la ciutat de Palma” i perquè “vull 
allunyar-me de qualsevol debat que de l’ús del 
títol per part meva pogués traslladar-se a la so-
cietat mallorquina”. Després de l’espoliació en 
què segons tots els indicis va prendre part, una 
afirmació així no deixa de ser, almenys, ridícula.
Ara bé, uns i altres es presenten com l’única so-
lució per tirar endavant un país corrupte, amb 
una democràcia de fireta. No s’adonen –més 
aviat no volen adonar-se- que les darreres elec-
cions han representat un canvi d’actitud per part 
de la ciutadania. No només un canvi generacio-
nal, sinó de concepció de la política. La votació 
ha estat una mostra del rebuig a un sistema ca-
duc en el qual era fàcil omplir-se les butxaques 
sense haver de donar explicacions. La gent re-
clama una altra forma de govern, més partici-
pativa i més transparent i per això ha donat el 
seu vot a les noves formacions, que no estan 
tacades. Tampoc no es poden extrapolar els re-
sultats a una possible consulta independentista 
en el cas de Catalunya. Però hi ha qui no ho vol 
entendre i s’aferra al passat. Ho resumia molt bé 
una senyora de Badalona que va sortir al carrer 
en defensa de Garcia Albiol: “Jo no sóc indepen-
dentista. Soy española. Y Cataluña es España, 
quieran o no. ¡Y punto!”. Davant actituds així,  
només se m’acut una resposta: “La mare que et 
va parir!”. Patètic!

Patètics

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Tothom qui es llegeix la constitució espanyola es 
pot adonar que Catalunya no es podrà  pronunciar 
mai sobre la seva independència.  Caldria canvi-
ar-la, però tant a fons, que canviaria la seva na-
turalesa. S’hauria de dividir la sobirania del poble 
espanyol entre “els pobles espanyols”. Impensable 
en els polítcs espanyols. 
Dir que el pronunciament del poble de Catalunya 
sobre la independència es faci en el marc de la llei  
és dir que no es faci.
Per tant, l’exercici del dret a decidir i després por-
tar a terme les conseqüències del pronunciament, 
només es pot fer fora del marc de la llei espanyola. 
L’acte de sobirania del poble català  només es pot 
expressar en un nou marc legal.
Però el naixement d’un marc legal nou cal que es 
faci amb unes normes democràtiques estrictes.
La millor forma a l’abast, atesa la impossibilitat 
d’un referèndum,  és aprofitar les garanties de re-
presentació que ofereixen unes eleccions autonò-
miques. Aquestes garanties donaran una expres-
sió vàlida  i actual de la voluntat del poble català, 
encara dintre del marc legal espanyol.
En canvi, la lectura posterior dels resultats i el pro-
cés contituent, en cas que siguin majoria els ele-
gits partidaris de la independència, ja es farà fora 
del marc de la “Constitución Española”.
Per tant, serà llavors que es produirà  un trenca-
ment amb la legalitat àntiga i se n’instaurarà una 
de nova.
Curiosament, si hi hagués majoria de diputats 
unionistes, el govern de l’estat tampoc podria lle-
gir que el poble català  no vol la independència, 
perquè estaria reconeixent la sobirania del poble 

català per decidir-ho. Però difícilment arribi el 
cas. Per tant, és probable que es procuri impedir 
aquest pronunciament amb tots els mitjans; El po-
ble català  que calli.
L’ANC proposa llavors, en canvi,  que parli el po-
ble, organitzat al marge ja del sistema polític es-
panyol, formant una Assemblea de Representants 
Electes, parlamentaris i representants municipals 
i que aquests inicíin el procés constituent. És una 
versió gens excepcional de procés d’independèn-
cia. 
La legitimitat de la representació es basaria en les 
eleccions parlamentàries passades i en les darre-
res municipals, totes dues favorables en nombre 
d’electes i de vots a les opcions independentistes. 
És la millor representació actual de la voluntat po-
lítica de Catalunya, sense que cap votació en els 
darrers temps la contradigui.  
Es tracta d’aconseguir la millor representació pos-
sible per exercir la sobirania del poble català.
En tots els casos  és previst un refrend posterior, 
després del procés constituent.
Contínuament s’ha volgut confondre la legalitat 
amb la legitimitat.  Doncs bé, es tracta d’actuar 
amb la màxima legalitat i també la màxima legiti-
mitat. Som una nació i tenim els drets que ténen 
les nacions i que la O.N.U ha reconegut. Aquesta 
legitimitat omple el buit que deixa la legalitat es-
panyola al negar l’existència de la nació catalana 
i negar els seus drets polítics.
L’A.N.C. amb la seva proposta busca el màxim 
respecte als drets de les persones i de també de 
la nació catalana.
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La legitimitat i la legalitat.  
L’escenari del procés cap a la 
independència

JOSEP CASTELLTORT ·    ANC Anoia



REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, 27 de juny, 
Igualada celebrarà al Museu 
de la Pell el primer festival de 
tendències gastronòmiques 
VadeFoodies. Un certamen 
pioner a l’Estat, impulsat per 
l’associació igualadina Vade-
Foodies, formada en la seva 
majoria per professionals del 
món de la restauració de la 
ciutat. Un festival inèdit que 
buscat esdevenir referent més 
enllà de les nostres fronteres 
i ajudar a promocionar les no-
ves maneres d’encarar i po-
tenciar la cuina.
El festival VadeFoodies neix 
amb la voluntat de promoure 
l’activitat gastronòmica a Igua-
lada i amb l’objectiu de mos-

El PSC denuncia presumptes tractes de favor a l’exregidor Jordi 
Segura per obtenir una plaça de professor al Campus Universitari

Els impulsors de Vadefoodies, durant la presentació del festival.

trar 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 co-
marca.
Les activitats es dividiran en 
dues parts: una zona interior, 
dedicada a xerrades i confe-
rències, i una zona exterior, 
de caràcter lúdic i festiu, on es 
podran trobar tot tipus de pa-
rades que representaran les 
diferents tendències exposa-
des en el Festival.
Entre les activitats programa-
des, se celebraran taules ro-
dones dedicades al veganis-
me 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 movi-
ments gastronòmics com ara 
el food porn (fotos culinàries) 

Igualada

Socialistes d’Igualada   
diu que en els darrers 
mesos “també s’han 
contractat dos fami-
liars directes de dos 
regidors del govern”
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El Museu de la Pell acull demà el festival Vadefoodies, 
de noves tendències gastronòmiques

o els productes de proximitat. 
Les xerrades són gratuïtes, 
però la gent interessada s’ha 
d’inscriure a la pàgina web del 
festival:  www.festivalvadefoo-
dies.cat

El Festival també té un com-
ponent lúdic important. Així, hi 
haurà música, amb concert de 
l’Estival Jazz, teatre en direc-
te, i s’inclouran tallers infantils.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Que els propers anys no se-
rien políticament una bassa 
d’oli a Igualada -com ha pas-
sat en els últims quatre- ja es 
veia venir, però alguns ho han 
seguit al peu de la lletra, i de 
seguida, sense donar treva 
ni al descans postelectoral. 
El PSC ha estat el primer, i ni 
més ni menys que denunciant 
un tracte de favor a l’exregidor 
de CiU Jordi Segura, per a ob-
tenir una plaça de professor “a 
jornada completa” al Campus 
Universitari.
Ha sobtat la denúncia socialis-
ta perquè era bastant conegut 
en els cercles sociopolítics de 
la ciutat que el nou destí labo-
ral de l’exregidor d’Hisenda és 
la gerència del Bisbat de Vic. 
Segons els socialistes, donen 
per fet que Segura “treballarà 
de professor durant dos anys 
i a jornada completa després 
de presentar-se a una plaça a 
la qual hi optaven fins a 5 pro-
fessors, alguns d’ells amb un 
currículum i projecte educatiu 
molt més extens i complert 
que el de l’exregidor. A més, 
algun dels altres aspirants 
comptava amb experiència 
docent en universitats, cosa 
que no té el fins ara regidor”.
Socialistes d’Igualada consi-
dera aquest fet “greu” i dema-
na explicacions “a CiU i ERC”, 
com si no haguessin passat 
fa quatre dies unes eleccions 
municipals i encara fos realitat 
el pacte entre convergents i 

republicans. CiU té ara majo-
ria absoluta i governa sol. Més 
enllà d’aquest error de càlcul, 
que es repeteix dues vegades 
en el comunicat, els socialis-
tes diuen que es tracta d’una 
“contractació que ha arribat 
pràcticament al temps afegit 
del mandat 2011-2015 i que 
recol·loca el fins ara regidor 
d’Hisenda en una plaça públi-
ca com a professor d’Econo-
mia”.
Segons el grup socialista Se-
gura hauria quedat empatat 
en la puntuació “davant un 
aspirant amb un excel·lent 
currículum en diverses univer-
sitats catalanes i espanyoles i 
es pregunten amb quin criteri 
s’ha escollit”, i, per posar més 
èmfasi en la seva denúncia el 
grup “posa en dubte la fiabilitat 
del Tribunal que va considerar 
que era el millor candidat per 
la plaça de professor”, tribunal 
en el que “dóna la casualitat” 
que hi era la també exregidora 
d’Educació Anna Bacardit, di-
rectora del Campus.
Socialistes d’Igualada “voldria 
creure que no hi ha hagut trac-
te de favor, tot i que conside-
ra que són massa casualitats 

juntes i només unes dècimes 
han fet decantar la balança a 
favor de l’exregidor”. El PSC 
també denuncia que, en els 
darrers mesos, “s’han fet con-
tractacions al Campus Univer-
sitari de dos familiars directes 
de dos regidors del govern”.

Clara intencionalitat 
política
Jordi Segura veu en aquesta 
denúncia dels socialistes “una 
clara intencionalitat política”, i 
ho defineix com “prou lamen-
table i allunyada de la reali-
tat,  si tenim en compte que 
el motiu principal per deixar 
la meva tasca com a regidor 
són els compromisos profes-
sionals ja adquirits al sector 
privat amb anterioritat a la 
convocatòria d’aquesta plaça, 
que m’impossibilitaven poder 

compaginar còmodament els 
meus reptes professionals al 
sector privat, i la tasca de regi-
dor. Per tant, i tenint en comp-
te aquests fets, es pot deduir 
que aquest nou repte com a 
professor, no pot suposar mai 
una dedicació completa”.
Segura lamenta “aquest estil 
de fer política, intentant sem-
brar ombres de dubte on no 
n’hi ha. En una època on el 
descrèdit de la política és evi-
dent, actituds com aquesta no 
ajuden a combatre aquesta 
situació”.

Procés de selecció 
impecable
La directora del Campus Uni-
versitari i de l’Escola d’Engi-
nyeria, Anna Bacardit, ha dit 
que “el procés de selecció en 
el cas esmentat ha estat impe-

cable, com totes les contracta-
cions que es fan al CETI. Es va 
crear la comissió de selecció 
abans de convocar les bases i 
de presentar-se els candidats. 
Per tant, en aquest sentit, des 
del CETI no es podia saber 
qui es presentaria al concurs, 
que evidentment estava obert 
a tothom”. Bacardit apunta 
que si es considera que hi ha 
motius per denunciar quelcom 
“hi ha mecanismes on apel.lar 
o denunciar, i aquests no són 
els mitjans de comunicació. 
En conseqüència, es pot en-
tendre que aquesta denúncia, 
en els termes que s’ha fet i per 
part d’un partit polític, només 
persegueix treure un rèdit po-
lític i tacar la imatge d’aquesta 
institució”.

Jordi Segura, quan era regidor d’Hisenda de l’Ajuntament.
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Fa uns anys, en tots els in-
formes sobre la pobresa es 
parlava de la necessitat de 
preservar el capital humà i 
de “rescatar les persones”. 
Aquest rescat no s’ha fet mai 
seriosament, i ara és total-
ment insuficient. És hora ja de 
recuperar el capital humà que
s’ha destruït. Aquest desga-
vell en la situació econòmica 
i social, en moltes llars està 
afectant clarament la salut, la 
qualitat de la vida, i les relaci-
ons humanes.
Les primeres línies de la Me-
mòria de Càritas de l’Arxipres-
tat Anoia-Segarra correspo-
nent al 2014 no deixen lloc a 
cap dubte. Són paraules me-
ridianament clares, que donen 
a entendre fàcilment fins a 
quin nivell de destrucció soci-
al s’està arribant, també a la 
nostra comarca. La gent que 
treballa en aquesta organitza-
ció ens explica que els infants i 
adolescents, gràcies a les aju-
des existents, tenen garantit 
almenys un àpat al dia, però... 
i els que no tenen la “sort” de 
tenir l’edat de treballar?

Joves i en atur
Els usuaris de Càritas són ma-
joritàriament joves, parelles 
amb fills, sobretot. I, és clar, 
en atur. 
“Ens diuen que s’estan creant 
llocs de treball: l’atur fa que 
augmenti l’exclusió social; 
però, i les feines precàries? 
Podríem pensar que és millor 
treballar a un preu baix que no 
treballar. Però el cert és que 
la precarietat i la temporalitat 
dels contractes de treball són 
també un indicador de les si-
tuacions d’exclusió. Un con-
tracte parcial i temporal pot 
semblar una manera de lluitar 
contra l’alt percentatge d’atur 
però quedar atrapat de forma 
permanent en aquest tipus de 
contracte es converteix en una 
situació de risc i vulnerabili-
tat que, sense ser d’exclusió 
(doncs tenen feina), si que pot 
estar associada a problemes 
econòmics i socials a llarg ter-
mini”. 
Aquest missatge apareix a les 
primeres ratlles d’un  informe 
que transmet la crua realitat 
del nostre entorn. Sortosa-
ment, organitzacions com Cà-
ritas, que a Igualada compta 
amb un equip de professionals 
i un centenar llarg de volunta-
ris, ajuden a paŀliar el dolor de 
moltes famílies, però l’intermi-
nable crisi està deixant fora 
del sistema a molta gent. 
El servei d’acollida i atenció 
social de Càritas és el que 
permet millor fer-nos una idea 

Augmenta de manera significativa el nombre de persones 
nascudes aquí que són ateses a Càritas

de la situació actual de pobre-
sa i risc d’exclusió social que 
pateix el nostre territori.

2.403 persones van anar a 
Càritas per primera vegada
Des del servei de primera aco-
llida de Càritas -el primer con-
tacte que es té amb aquesta 
organització- es van fer l’any 
passat 2.403 acollides. La 
majoria van ser ateses i de-
rivades a diferents serveis i 
projectes de Càritas i en 221 
ocasions les persones van ser 
derivades a serveis externs, 
un cop atesa la seva deman-
da, per valorar-se que Càritas 
no era el servei adequat.
Pel que fa al servei d’atenció 
social i seguiment -el segon 
nivell de l’atenció directa que 
s’ofereix des de Càritas- els 
atesos van ser 444. Aquest 
servei, integrat per les profes-
sionals, té com a objectiu rea-
litzar un treball continuat amb 
aquelles persones que tenen 
alguna necessitat i requerei-
xen d’una ajuda externa per 
poder-hi fer front. D’aquests 
444 casos, més d’un centenar 
(104) eren noves altes l’any 
passat. Aquestes persones 
van rebre un total de 2.127 
respostes, accions concretes 
a les seves necessitats bà-
siques, ocupació, habitatge, 
ajudes menors, entre d’altres 
(veure quadre de la pàgina 
següent).

Més gent nascuda aquí 
i més impacte entre homes
Càritas alerta sobre un canvi 
de tendència que ha obser-
vat en l’any 2014. De les 104 
persones ateses per primeres 
vegada a Càritas, el 30% són 
nascudes majoritàriament a 
l’Estat Espanyol. “Això és una 
dada rellevant, que trenca la 
tendència dels darrers anys”, 
expliquen.
L’anàlisi dels resultats permet 
comprovar també com la crisi 
està impactant més en el sexe 
masculí que en el femení- 
“Aquest augment està relaci-
onat amb una crisi econòmica 
que ha impactat amb més for-
ça en sectors masculinitzats. 
Des de fa uns anys això tam-
bé ho revelen les xifres de per-
sones que atenem, on la xifra 

Seu de Càritas a l’Anoia, al carrer Roca.

Origen dels usuaris d’atenció social

Origen dels usuaris d’atenció social

Concepte Import € Ajuts
Habitatge: Lloguers  12.171,67  33
Habitatge: Subministraments  9.392,22  64
Habitatge: Vals de butà  8.750,00  471
Habitatge: Parament de la Llar  3.176,82  15
Habitatge: Allotjament col·lectiu  60,00  1
Salut: Medicació  213,55  18
Salut: Òptica, ortopèdia, dental  1.049,00  6
Jurídic: Tràmits documentació  260,00  3
Educació: Beques Menjador  48,00  1
Educació: Beques formació  16.507,00  105
Educació (altres)  343,55  3
Altres àmbits: Desplaçaments  958,70  70
Altres àmbits d’intervenció  3.024,00  14

Ajuts Econòmics

Càritas alerta que el 
desgavell social que 
ha ocasionat la crisi 
està afectant “cla-
rament” la salut, la 
qualitat de vida i les 
relacions humanes de 
molta gent a l’Anoia

Un 30% de les 104 
persones que van 
entrar per primera 
vegada l’any passat a 
Càritas eren 
nascudes a Espanya, 
una tendència 
trencadora respecte 
anys anteriors

d’homes que acudeixen als 
nostres serveis supera al de 
les dones, fet que no succeïa 
anys enrere on eren les dones
les principals usuàries dels 
nostres serveis”.

Deteriorament en temes 
com salut o habitatge
Les temudes conseqüències 
de perdre la feina -o no ha-
ver-ne aconseguit mai cap- es 
comencen a veure de forma 
alarmant en, conceptes com 
l’habitatge o, pitjor encara, en 
la salut. Això, sense comptar 
l’empitjorament lògic de l’eco-
nomia familiar. D’aquí que 
Caritas intenti també tenir un 
paper molt actiu en l’àmbit de 
la inserció sociolaboral de les 
persones que atén. Té inicia-
des diverses activitats i progra-
mes en aquesta línia. Durant 
el 2014, fins a 179 persones 
han passat pels projectes for-
matius de Càritas: cursos de 
llengua, cursos d’informàtica, 
mòduls ocupacionals (atenció 
a persones en el domicili, pin-
tura, electricitat,...).
D’altra banda, les més de dues 
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- Matrimoni  gran que viu sol i 
només disposa de l’ingrés  de 
la pensió del  pare de família 
que pateix una malaltia men-
tal. Aquest mes no han pogut 
pagar el rebut de la llum i per 
això han vingut a Càritas. Da-
vant la situació de malaltia, 
Càritas decideix fer aquest 
ajut de 253,51€.

- Matrimoni amb tres fills en 
edat escolar. La mare de fa-
mília participa a Càritas en 
un projecte pel qual rep un 
ingrés que li permet assumir 
algunes de les despeses de 
la família. Malgrat tot aquest 
mes no han pogut pagar  el 
rebut de l’aigua que han de-
manat a Càritas. Se’ls conce-
deix l’ajut de 79,03 €.

- Persona sola, sense cap re-
curs econòmic per viure, que 
està en procés de tramitació 
dels papers de residència. 
Ha participat durant un any 

al projecte Aprendre Oficis de 
Càritas. Viu en una habitació  
llogada i aquest mes no pot 
pagar aquest lloguer. Dema-
na ajuda per poder pagar-ho i 
Càritas l’ajuda en el seu paga-
ment  amb 120 €.

- Persona sola, que no està 
empadronada i per tant no pot 
accedir al Banc de queviures. 
Des de Càritas se l’ajuda men-
sualment amb aliments. Ha fet 
la sol·licitud per poder pagar 
el cost de renovació del seu 
passaport i Càritas li ha lliurat 
aquest ajut de 62 €.

- Càritas lliura l’ajut pel pa-
gament d’un rebut de llum a 
un home que viu sol i que no 
disposa de cap ingrés econò-
mic. És beneficiari del Banc de 
queviures d’Igualada que s’ha 
gestionat a través de Càritas. 
Pel pagament del rebut de la 
llum es satisfà la quantitat de 
26,87 €.

- Matrimoni amb una filla de  
tres mesos que ve a Càritas 
en demanda d’ajuda per com-
prar unes vacunes per la seva 
filla, que no costeja la segure-
tat social. Se’ls fa un ajut de 
farmàcia per poder anar a re-
collir-les i poder vacunar a la 
nena. El cost és del 145,84 €.

- Família atesa a Càritas amb 
tres fills. El pare de família 
cobra una prestació de 426 
€. Fan demanda d’un ajut 
per ortodòncia pel fill gran, 
de tretze anys. Aquesta peti-
ta intervenció no entra per la 
seguretat social però és ne-
cessària perquè el fill no tin-
gui tant dolor. Càritas, davant 
aquesta urgència, els ajuda 
amb 173€.

Podeu fer donatius a “la 
Caixa”  c/c núm.  2100 / 
0001 / 07 / 0200221597

Un exemple: alguns casos atesos Càritas el passat mes de maig

mil “respostes” que s’han do-
nat a les 444 persones ateses, 
tenen a veure amb l’atenció 
de les necessitats bàsiques i/o 
urgents per millorar les condi-
cions de vida. 
En el quadre adjunt es pot 
veure com el lliurament d’ali-
mentes des del Banc de Que-
viures és l’acció més habitual 
(869 de les 2.127 accions), se-
guit del servei de Butà (471). 
També hi ha molts casos de 
subministrament de roba, pro-
ductes d’higiene, parament de 
la llar i altres ajuts que perme-
ten cobrir les necessitats bà-
siques i es faciliten ajuts eco-
nòmics a persones i famílies 
perquè puguin fer front a les 
despeses d’alimentació, llo-
guer, habitacions rellogades, 
transport, despeses escolars, 
medicació,... Aquesta ajuts 
sempre són puntuals i sempre 
es realitzen amb un seguiment 
social de la persona o família 
per part de la treballadora so-
cial de Càritas.

Lloguer i Butà, ajudes eco-
nòmiques més importants
Aquest treball realitzat amb 
persones i famílies s’ha recol-
zat en un treball de seguiment
que ha representat un total de 
1.528 entrevistes d’acompa-
nyament, i en un total de 685 
ajudes econòmiques lliurades.
Com es veu en el quadre de 
l’esquerra, el volum econò-
mic més important han estat 
16.507€ en 105 beques de  
cursos de formació, seguit de 
12.171€ en 33 ajuts de llo-
guer. 

Esforç en aliments 
i habitatge
Càritas va ser una de les en-
titats fundadores del Banc de 

Queviures d’Igualada. De fet, 
el lliurament d’aliments solida-
ris ha estat i és un dels prin-
cipals puntals de l’acció de 
l’entitat, que també ha doblat 
en els darrers anys les ajudes 
que tenen a veure amb pre-
venir la pèrdua de l’habitatge 
(ajudes de lloguer) i el man-
teniment d’unes condicions 
dignes d’aquest (ajuts per pa-
rament de la llar, ajuts de re-
buts per subministraments de 
la llar,...). Per poder gestionar 
ajuts d’habitatge a Càritas de-
manen que aquest disposi de 
cèdula d’habitabilitat.
Pel que fa al servei d’ajuda 
“en espècie”, l’any 2014 es 
van lliurar 174 vals de roba per 
anar a recollir, roba i/o calçat 
a la Botiga “de mà en mà” de 
Càritas. També s’inclouen en 
aquests ajuts, roba per la llar 
(llençols i mantes), que es lliu-
ren directament a Càritas sen-
se passar per la botiga.
Un total de 252 persones/fa-
mílies es van derivar al Banc 
de Queviures (amb un total 
de 869 entregues d’aliments) i 
des de la pròpia entitat es van 
llliurar directament a 60 perso-
nes (112 entregues).

12 dones i 20 nens a la 
llar d’acollida de 
violència de gènere
L’entitat també té cura d’una 
llar d’acollida per a víctimes 
de la violència de gènere. Du-
rant l’any passat hi van estar, 
per un període màxim de 15 
dies, un total de 12 dones i 20 
nens. En els darrers set anys, 
s’hi han acollit fins a 74 dones 
i un nombre igual d’infants.  La 
mitjana d’edat de les dones és 
de 33 anys i el 84% estaven a 
l’atur. El 60% són d’aquí.

Els ajuts econòmics
per pagar el lloguer
i el butà, els més habituals

ÉS INSPIRADORA ÉS CONTAGIOSA  ÉS REVELADORA
A ENDESA UTILITZEM LA NOSTRA INNOVANT 

PER FER-TE LA VIDA MÉS FÀCIL

ONE - INFOENERGIA - MOBILITAT ELÈCTRICA 
TELEGESTIÓ - CIUTATS INTEL·LIGENTS

CREIEM EN L’ENERGIA D’AQUEST PAÍS

L’ENERGIA ÉS EL QUE TU  
FAS AMB ELLA

endesa.com
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Convergència Democràtica 
de Catalunya (CDC) ha orga-
nitzat per demà dissabte, al 
Centre d’Innovació Anoia de 
Vilanova del Camí, una jorna-
da de treball per a presentar 
la campanya “Benvinguts al 
futur”, que agruparà les pro-
postes per a les eleccions del 
27S. La jornada és oberta a 
tothom, constarà d’un esmor-
zar popular i l’assistència a 
dos tallers, que impartiran l’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells, i la diputada de l’Anoia al 
Parlament, Maria Senserrich. 
Les conclusions de la jornada 
es presentaran públicament el 
proper dilluns, i s’afegiran a la 
convenció nacional prevista 
per als dies 18 i 19 de juliol a 
Barcelona.

Presència de Josep Rull
Amb aquest acte CDC vol do-
nar el tret de sortida en la cur-
sa electoral del 27S. Hi serà 
present el coordinador gene-
ral del partit, Josep Rull, al-
hora un dels puntals al costat 
del president Mas en el procés 
sobiranista, a nivell polític. 
No és segur encara que Maria 

L’expedició igualadina, davant el Castellet, amb representants municipals de Perpinyà. A la dreta, la caravana de la Flama del Canigó, en ruta prop de Camprodon.

Els alcaldes i regidors 
de l’Anoia, d’Unió 
Democràtica, donen 
suport en un comuni-
cat al president Mas 
i al procés cap a la 
independència

Convergència organitza per demà una jornada de treball, oberta a 
tothom, per a recollir propostes per a les eleccions del 27S

Senserrich, diputada els dar-
rers  cinc anys, repeteixi a la 
candidatura de CDC. “Em fa-
ria molta il.lusió, jo estic a dis-
posició del meu partit i del pre-
sident Mas, per al que calgui”, 
explicava en roda de premsa. 
Algunes fonts no oficials situ-
en també Marc Castells en un 
lloc destacat de “la llista amb 
el president”. 

Boquete, candidat a la 
presidència del Consell
D’altra banda, la crisi amb Unió 
no ha afectat gaire a l’Anoia. 
Els regidors i alcaldes d’UDC 
han fet un comunicat en el que 
exposen que “hem estat, es-
tem i continuarem estant en el 
camí que vam iniciar conjunta-
ment amb Convergència De-
mocràtica de Catalunya, amb 
el lideratge del President de 

la Generalitat, Artur Mas, per 
aconseguir que el nostre país, 
Catalunya, esdevingui inde-
pendent. Aquesta situació no 
provocarà cap conflicte ni divi-
sió en cap dels governs locals 
d’aquests municipis, tot just 
acabats de constituir el 13 de 

juny passat, com tampoc en el 
Consell Comarcal de l’Anoia”. 
Signen el comunicat els 4 al-
caldes d’Unió (Xavier Boque-
te, de Masquefa, Jaume Riba, 
de la Torre de Claramunt, Raül 
Parramon, de Vallbona d’Ano-
ia, i Miquel Archela, de Rubió), 

i els regidors dels municipis 
d’Igualada, Piera, Jorba, Sant 
Martí de Tous, Rubió, la Torre 
de Claramunt, Vallbona i Mas-
quefa.
Maria Senserrich confirma-
va que “Xavier Boquete és el  
nostre candidat a presidir el 
Consell Comarcal de l’Anoia”, 
càrrec que ja ha tingut els úl-
tims anys. Amb tot, hi ha ober-
tes negociacions amb Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
per a repetir un acord de go-
vern. “L’intenció és que hi hagi 
acord i que sigui amb ERC, 
però per ara no està tancat”, 
deia el president comarcal de 
CDC, Jordi Torra. 

Marc Castells, 
diputat provincial
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va ser designat 
aquesta setmana diputat pro-
vincial de Barcelona, repetint 
així en el càrrec que ja ha 
assumit en els darrers quatre 
anys. Caldrà ara estar atent 
si, finalment, Castells és no-
menat president de la Diputa-
ció, tal i com s’ha rumorejat de 
forma intensa en les últimes 
setmanes.

Aturada de la portada de la Flama, a Ripoll. A la dreta, els corredors, al carrer de l’Argent. Fotos: Carmel.la Planell.

La Flama del Canigó compleix 50 anys mantenint viva una tradició 
en la que Igualada hi ha jugat un paper determinant
REDACCIÓ / LA VEU

La Flama del Canigó va arribar 
dimarts al vespre a Igualada, 
com des de fa molts anys. Jo-
ves corredors de tota la comar-
ca porten la flama en relleus 
des del Coll d’Ares, a la fron-
tera francesa, fins a la plaça de 
l’Ajuntament, des d’on entitats i 
grups de moltes poblacions les 
fan arribar a diversos punts de 
l’Anoia per encendre les fogue-
res de Sant Joan. Aquesta és 
ja una tradició igualadina que 
és única a Catalunya, d’un gran 
valor emotiu, cultural i patriòtic, 
que aquest any era especial en 
tractar-se del 50 aniversari  de 
la Flama del Canigó.
Des de 1963, la Flama no 
s’apaga mai, perquè continua 
cremant al Castellet de Perpi-
nyà. Allí, aquest any, l’expedi-
ció de l’Associació de la Flama 
del Canigó de l’Anoia va tenir 
l’honor de ser-hi i ser rebuda 
per representants municipals. 
A Igualada, la plaça de l’Ajun-
tament es va omplir per a rebre 
la Flama, escoltar el manifest i, 
tot seguit, repartir-la per molts 
racons de l’Anoia. També, com 
és tradició, el CAI va ser l’en-
carregat de portar el Foc de 
Sant Joan a Montserrat.

Maria Senserrich i Jordi Torra, aquesta setmana a la seu de CDC a Igualada.
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Ahir dijous, 25 de juny, comen-
çava la substitució de la gespa 
del camp de futbol principal de 
Les Comes, una instal·lació 
esportiva amb un gran nom-
bre d’usos i força malmesa pel 
pas dels anys. Aquest camp 
es va obrir al mes d’agost de 
l’any 1986 i la gespa actual 
data de l’any 2002. Setmanal-
ment rep una mitjana de 1.024 
usos, considerant com un ús 
la presència sobre el terreny 
de joc d’una persona durant 
una hora. 
L’actuació municipal té un cost 
de 242.000 euros i la intenció 
és que estigui enllestida coin-
cidint amb el partit de futbol de 
Festa Major, la setmana del 17 
al 23 d’agost. Es durà a terme 
la substitució de tota la super-
fície de gespa, un terreny de 
100 metres de llarg per 65 me-
tres d’ample. S’hi instal·larà 
una nova gespa artificial de 
fibra monofilament de polipro-

Tècnics fent les primeres prospeccions per a iniciar el canvi de la gespa artificial.

La UEA insisteix en denunciar que l’Anoia 
té un problema en telecomunicacions

Súmate presenta avui al Foment 
un llibre sobre la independència

pilè bicolor de 60 mm d’alçada 
i, alhora, es renovarà també el 
sistema de reg, que presenta 
algunes deficiències. 
La substitució de la gespa del 
camp principal se suma a un 
seguit d’actuacions que han 
tingut com a objectiu, durant 
els darrers anys, la millora pro-
gressiva de les instal·lacions 

Àlbum Històric

Imatge d’Antoni Rius “Sarró”, de l’arxiu JFG Vilanova del Camí.

Antoni Rius, “Sarró”, fou un fut-
bolista dels que iniciaren l’època 
d’or del C.F. Igualada. La seva fi-
gura evoca aquelles dels Alpuente, 
germans Bou, Castellví, Casals, 
Castelltort, Díaz, Molas, Regor-
dosa, Pelfort, Soteras, Virgili, etc., 
que formaren la primera plantilla 
del club, fundat a l’any 1939.
Anteriorment, fou jugador dels 
equips: CF Igualadí, CF Airun (Nú-
ria), Regimiento de Fortificaciones 
N. 3, CD Figuerense, UD Figueres 
i CF Palamós. Va tenir d’entrena-
dors a: Juli Borràs, Llorens (Bar-
ça), Joan Romans, Mauri, Orts i 
Bardina. Va retirar-se defensant 
els colors de l’equip d’Igualada, a 
l’any 1947.
L’Agrupació de Veterans d’Iguala-
da (Avi) li va retre un homenatge, el 

30 de setembre de 1962, al camp 
del “Xipreret”, amb dos partits de 
futbol. El primer entre dues selec-
cions de Velles Glòries igualadines, 
que fou arbitrat pel popular Antoni 
Botines. El segon, va disputar-se 
entre l’Agrupació de Veterans de 
Barcelona i la d’Igualada. Aquesta, 
però, fou reforçada amb figures 
com Basora, Biosca, Gonzalvo, 
Goicolea i l’igualadí Munné. Tots els 
jugadors hi participaren desinteres-
sadament, donat el caire de l’home-
natge. Al descans es va disputar un 
trofeu pel guanyador d’onze penal-
tis, per equip, i va sortejar-se una 
pilota entre els assistents.
Rius era el que llavors en deien mig 
ala dret i, amb el seu bon joc deixà 
un bon record als aficionats locals.

Josep Elias Farré

Una vella glòria del futbol

esportives de Les Comes. 
S’han executat, entre altres, la 
substitució de la instal·lació de 
fontaneria, la renovació de la 
coberta de la piscina, s’han fet 
millores localitzades al sostre 
de la pista d’hoquei i s’ha en-
llestit la reforma dels vestidors 
del camp de futbol secundaris. 
 

Comença la substitució de la gespa 
del camp de futbol de les Comes

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Una vegada més, i ja en van 
unes quantes, la Unió Empre-
sarial de l’Anoia ha tornat a 
denunciar les carències que la 
comarca té en matèria de tele-
comunicacions, especialment 
l’accés a la fibra òptica, l’ADSL 
d’alta velocitat o fins i tot la co-
bertura de mòbil. Una enèsima 
denúncia que té poca resposta 
de les empreses responsables 
i escàs èxit de les gestions dels 
polítics locals.
La UEA ha elaborat ara un co-
municat titulat “Per una Anoia 
amb telecomunicacions del 
s.XXI” en el que recorda la ne-
cessitat de tenir avui un bon 
servei tecnològic per a les em-
preses per a poder ser com-
petitives. Tot i que ser a prop 
de la capital catalana hauria 
de ser un motiu suficient per a 
tenir aquests serveis garantits, 
no és així. “L’Anoia queda fora 
d’aquesta zona d’influència i 
per tant, fora de projectar un 
pla per implantar una bona xar-
xa de telecomunicacions”. Per 

a la UEA la situació “fa anys 
que pateix una deixadesa, la 
tecnologia de la que disposen 
els polígons industrials està 
totalment desfasada, antiqua-
da. Cada localitat té les seves 
singularitats, però ara mateix 
la majoria d’empreses de la 
comarca paguen una elevada 
suma per tenir 2 o 3 ADSLs, 
amb un servei precari, propi 
dels anys 90’, operat sovint 
per la principal companyia en 
telefonia”, en referència a Mo-
vistar, que recentment a co-
mençat a instal.lar fibra òptica 
en alguns municipis de l’Anoia, 
però només en zones residen-
cials, no industrials.
La patronal recorda els pro-
blemes recents que, com a 
conseqüència de la vaga de 
tècnics de la companyia, va te-
nir fins a dues setmanes sen-
se servei a moltes empreses, 
sobretot a Igualada. “Episodis 
com aquest no es poden tornar 
a repetir, però la realitat ens 
constata que el territori està 
mancat d’alternatives. Sense 

oblidar que el desplegament 
de fibra òptica és nul a la gran 
majoria de zones industrials de 
la comarca”.
La UEA afirma que, en ple se-
gle XXI, és necessari comptar 
amb “connexions a l’alçada del 
que requereixen els seus ciu-
tadans, però encara seria molt 
millor si les empreses tam-
bé gaudíssin de la tecnologia 
d’aquest segle”, i recorda que 
Movistar es va comprometre 
amb la UEA “de fer arribar la 
fibra a tots els polígons de la 
Conca d’Òdena i un any des-
près continua pendent”.
Per als empresaris de l’Anoia 
“si volem un territori industrial 
cal treballar plegats l’adminis-
tració pública i el sector pri-
vat, com la UEA. Amb la suma 
d’esforços aconseguirem  que 
aquest propòsit sigui una rea-
litat en un futur immediat i que 
l’Anoia esdevingui un territo-
ri industrial més competitiu i 
atractiu per a mes empreses, 
amb una xarxa de telecomuni-
cacions digne del segle XXI”.

REDACCIÓ / LA VEU

L’organització independen-
tista Súmate presentarà avui 
divendres al Casino Foment el 
llibre “Súmate, cuando todos 
contamos”, en un acte a 2/4 
de 8 del vespre. L’acte serà 
presentat pel coautor del llibre 
Jordi Fexas i com a testimonis 
participaran Eduardo Reyes, 

president de Súmate, i Bego 
Amado, coordinadora de l’or-
ganització a l’Anoia. En aca-
bar hi haurà torn de preguntes 
i després un pica-pica. Un dels 
lemes del llibre és prou reve-
lador: “nos interesa menos el 
orígen de la gente que su des-
tino”.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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La perfumeria a Cal Gaspar celebra el 150 aniversari
La perfumeria a Cal Gaspar 
té els seus inicis l’any 1865, 
conservant el mateix nom del 
principi, quan era una barberia 
i també perfumeria, amb què 
els seus propietaris van co-
mençar el negoci. Actualment 
ja és la quarta generació la 
que està al capdavant. Aquest 
any celebra el 150è aniversari. 
Una data molt important i de la 
qual pocs establiments comer-
cials en poden presumir.
L’oncle del pintor Gaspar 
Camps va ser qui la va fundar, 
continuant el negoci el seu al-
tre nebot, Josep Camps junt 
amb la seva esposa Agustina. 
La filla del matrimoni, Maria 
Camps va seguir la tradició 
durant tota una vida dedica-
da a la botiga. Actualment la 
quarta generació continua 
amb la seva filla, Maria Cas-
telltort.

Ha variat molt la botiga des 
dels seus inicis fins l’actua-
litat?
Sí, malgrat que sempre hem 
intentant conservar l’esperit 
dels seus inicis. Quan la bo-
tiga es va inaugurar era una 
barberia, tot i que també ve-
nia productes relacionats amb 
la perfumeria. Durant molt de 
temps A Cal Gaspar és on es 

feien les perruques que s’uti-
litzaven al teatre, per fer els 
pastorets... La meva iaia tre-
ballava amb els cabells que la 
gent donava quan se’ls tallava 
per convertir-los en perruques, 
en bigotis i barbes. Després la 
botiga va anar evolucionant i 
de barberia va passar a con-
vertir-se plenament en perfu-
meria.

Poques botigues poden pre-
sumir de tenir 150 anys.
Efectivament, a Igualada som 
comptades ja les botigues que 
sobrevivim i anem complint 
anys.

Arquitectònicament quins 
canvis ha sofert a Cal Gas-
par?
Arquitectònicament conser-
vem la part “romàntica” de la 
perfumeria. El 1996 es va fer 
la primera reforma en què ja 
es va ampliar bastant el local 
i l’any 2006 es va fer una se-
gona reforma amb la qual es 
va acabar de donar amplitud 
i capacitat a l’establiment, fet 
que ens permet poder fer de-
mostracions de cosmètica.

Una botiga com  A Cal Gas-
par deu tenir un tipus de cli-
ents molt fidels.

Sí, tenim clients de tota la 
vida, encara que actualment 
el terme fidelitat a una botiga 
ha canviat molt perquè l’ofer-
ta és molt gran. Ve molta gent 
d’Igualada i també de la co-
marca, que han vingut sem-
pre.

Com ha variat la manera 
de vendre durant aquests 
anys?
El tipus de productes ha can-
viat. Abans, la gent amb poca 
cosa en tenia prou: compraven 
una colònia, que en moltes 
ocasions la feia la meva iaia. A 
la botiga hi havia les balances 
i la colònia es venia a granel. 
Tampoc hi havia al mercat tan-
tes colònies com ara. Posteri-
orment van entrar ja les colò-
nies estrangeres i qui podia, ja 
va començar a distingir entre 
la colònia de cada dia i aque-
lla més bona que era per a les 
ocasions especials.

Quin tipus de producte actu-
alment es ven més?
Actualment el producte que 
es ven més és la cosmètica, 

perquè nosaltres sempre hem 
ofert bones marques que la 
gent sap apreciar. Hem lluitat 
per unes marques de qualitat 
i la gent sap que aquí sempre 
els aconsellarem què és millor 
per a ells i això es valora molt.
A part de cosmètica i perfume-
ria a Cal Gaspar també es ven 
bijuteria i complements que te-
nen una gran acceptació entre 
la clientela.

Teniu unes marques exclu-
sives de cosmètica i perfu-
meria, oi?
Sí, es diuen marques nínxol. 
Entre elles es podem desta-
car, en fragàncies, marques 
com Serge Lutens, Etro, 
Boucheron, Montale, Annaya-
ke, Jimmy Boyd... I en cosmè-
tica oferim Shiseido, Annaya-
ke, Clarins, Nuxe, Jo Hansford 
i la línia Baume 27.

Promoció exclusiva amb la casa 
Annayake per celebrar els 150 anys

Del 29 de juny al 3 de juliol, 
per celebrar el 150 aniver-
sari de la perfumeria, A Cal 
Gaspar conjuntament amb 
la marca Annayake oferei-
xen un exclusiu tractament 
personalitzat de l’última in-
novació de la marca, el Soin 
Fermeté Extrême. Una este-
ticista de la casa Annayake 
serà cada dia a la botiga per 

atendre les persones interes-
sades.
El tractament és totalment 
gratuït i si es fa alguna com-
pra de productes Annayake 
s’obtindrà una tovallola de 
regal.
Per poder assistir al tracta-
ment s’ha de concertar cita 
prèvia al tel. 93 803 1955 o 
directament a la botiga.

DEL 29 DE JUNY AL 3 DE JULIOL

· Descobreix l'última innovació dʼANNAYAKE

Soin fermeté extrême
una satisfacció extrême del 91%

Un tractament ultraeficient que transforma en profunditat 
l'estructura de l'epidermis, retornant la seva fermesa original.
Dia rere dia, la pell es densifica i es consolida des de dins, 
tornant-se més ferma i durant molt de temps.

El seu regal

Un tractament ultraeficient que transforma en profunditat 
l'estructura de l'epidermis, retornant la seva fermesa original.
Dia rere dia, la pell es densifica i es consolida des de dins, 
tornant-se més ferma i durant molt de temps.

El seu regalEl seu regal

Si t’interessa participar 
en la promoció demana cita prèvia

a cal Gaspar perfumeria
Santa Maria, 22 · 08700 Igualada  · Tel. 93 803 19 55

Celebrem el nostre 150è aniversari amb Annayake i tu!
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La primera FirAnoia del mes 
de juny “completa” -l’any pas-
sat la pluja va deslluir-la molt 
el certamen- ha tingut, en ge-
neral, una molt bona accepta-
ció. La molt bona oferta d’ac-
tivitats al centre de la ciutat 
va omplir els carrers a vessar, 
especialment dissabte. 
L’objectiu de Fira d’Igualada 
de convertir la ciutat en un pol 
d’atracció es va complir a la 
perfecció. D’aquí que la valo-
ració que ha fet l’institució firal 
sigui molt positiva, però també 
és cert que molts expositors 
consultats per La Veu han 
mostrat la seva preocupació 
pel fet que el públic, durant 
bona part del dia, gairebé no 
se’l va veure pel Passeig Ver-
daguer. La forta calor va ser 
un handicap. En total, hi havia 
239 estands.
Des de Fira d’Igualada expli-
quen que “el centre de la ciu-
tat va rebre milers de visitants 
i per les xarxes socials també 
anava ple. Ha estat una fira 
molt participativa, sobretot a 
les hores de menys calor ja 
que, les excepcionals altes 
temperatures van provocar la 
concentració de visitants a pri-
mera i última hora del dia”.
Pel que fa a la participació 
d’internautes també ha estat 
“molt significativa” i els con-
cursos organitzats a través de 
les xarxes socials rebien “molt 
interès”. Així, el concurs de ro-
dolins de Facebook rebia una 
vintena de participats i el jurat 
dictaminava que el premi era 
pel rodolí: “Comença la FirA-
noia, ara, al mes de JUNY. No 
me la vull pas perdre, i això 
que vinc de lluny!”. Pel que 
fa al concurs de Instagram la 
foto més votada amb l’etique-
ta #instanoia15 rebia 214 vots 
i era de l’usuari alba_chiz. Fi-
nalment, enguany el concurs 
de Twitter de la targeta ama-
gada el guanyava la Míriam 
Cruz, en trobar el llibre “Capsa 
de records” de l’autor igualadí 
Antoni Dalmau a la tercera 
pista.

93 cotxes venuts i la bona 
acollida de TastAnoia
Un bon baròmetre de la parti-
cipació és el que, cada any, in-
dica les vendes de cotxes, que 
es trobaven ubicats a la plaça 
de Cal Font. FirAnoia 2015 ha 
estat un èxit esclatant, amb 
la venda tancada de 93 vehi-
cles, la qual cosa representa 
un 30% més que l’any passat. 
Un dels compradors, Jordi 
Monfort Serra, va guanyar els 
6.000€ que es van sortejar 
entre tots els compradors d’un 
cotxe durant la fira, un premi 

Molta gent al Passeig Verdaguer, en un dels moments de major afluència. Alguns expositors es queixen que la gent va aprofitar només les hores “de la fresca” per sortir a veure la Fira.

La calor no és 
precisament el millor 
aliat de FirAnoia: la 
gent espera a sortir 
fins a última hora

Fira d’Igualada valora FirAnoia com un “èxit de participació”, però  
preocupa a molts expositors la manca de públic durant moltes hores

que aquest any es doblava.
D’altra banda, la fira gastro-
nòmica TastAnoia, que cele-
brava la seva tercera edició, 
va tornar a ser un dels grans 
aftractius, demostrant que 
aquesta iniciativa és molt ben 
acollida pel públic. Una bona 
prova és que es van doblar el 
nombre de consumicions ve-
nudes respecte el 2014.  

Arran denuncia “l’ocupa-
ció” del Passeig Verdaguer
D’altra banda, l’organització 
Arran Igualada va fer públic di-
vendres passat un comunicat 
en el que denunciaven “l’ocu-
pació” per part de Fira d’Igua-
lada del passeig Verdaguer, 
entenent-ho com una “privatit-
zació de l’espai públic”.
En el comunicat, Arran expli-
ca que “des de dues setma-
nes abans de FirAnoia, la in-
fraestructura necessària per 
acollir-la envaeix més d’un 
kilòmetre del Passeig Verda-
guer, ocupant més de la mei-
tat de l’espai transitable per 
peatons i la totalitat del carril 
bici; i deixant gairebé inutilitzat 
durant un mes el principal eix 
peatonal de la ciutat posant-lo 
al servei de la Fira. A més a 

El concurs de gegants, al Parc de l’Estació Vella. A la dreta, la tradicional ofrena de fruits del camp dels hereus i pubilletes de la comarca.

El TastAnoia ha estat un dels exponents de FirAnoia, molt ben valorat en general.

més, durant els tres dies de 
l’esdeveniment, la Plaça de 
Cal Font s’omple de vehicles 
d’exposició de grans marques, 
prenent la principal plaça a la 
ciutadania”.
El col.lectiu d’esquerra alter-
nativa denuncia “que mentre 
es destina la via pública a 
l’empresa i el comerç durant 
aquest període, les entitats 
autogestionades i sense sub-
vencions patim tota mena 
d’impediments per fer actes 
a la via pública en qualsevol 
època de l’any. Denunciem la 
privatització de l’espai públic 
que suposa la instal·lació de la 
Fira d’Igualada als principals 
eixos de la ciutat”.
Arran vol “que l’espai públic 
deixi de funcionar com a una 
mercaderia privada a mans de 
l’ajuntament i els seus conve-
nis privats; un espai comú i no 
excloent on se’ns permeti fer-
ne ús sense traves econòmi- Arran va denunciar “l’ocupació” del passeig.

ques, socials i burocràtiques 
i, en definitiva, gaudir-ne en 
tota la seva plenitud i en total 
llibertat. Creiem que la funció 
de l’espai públic ha de ser la 
de constituir un punt de troba-
da per enfortir la cohesió soci-
al, així com per potenciar les 
xarxes veïnals i col·lectives, 
i en cap cas ha de servir per 
generar beneficis econòmics”. 
El comunicat d’Arran -una de 
les entitats que en seu dia va 
ocupar el Casal Interparroqui-
al i va fundar-hi l’Espai pels 
Somnis- va ser motiu de debat 
a les xarxes socials.
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L’oci d’Igualada ha centrat el 
16è DdD (Dimarts de Diàlegs) 
d’aquest mes de juny a l’Ate-
neu Igualadí. Sota el títol “T’ho 
pots passar bé a Igualada?” 
es van abordar les diferents 
modalitats d’oci que hi ha a la 
ciutat, des del cultural fins a 
l’esportiu, tot passant pel noc-
turn o el gastronòmic. També 
es va analitzar la potencialitat 
d’Igualada com a ciutat turís-
tica, els seus atractius i quin 
relat hauria de tenir per dife-
renciar-se.
La introducció de l’acte va 
anar a càrrec de l’expert en 
oci i atractiu de les ciutats Ori-
ol Miralbell, que és professor 
universitari i ha estat recent-
ment nomenat director de 
l’Escola de Turisme i Direcció 
Hotelera de la UAB. El primer 
que va destacar és que l’oci és 
consum i que moltes vegades 
una atractiva oferta comercial 
és clau i actua de pal de pa-
ller perquè la resta d’ofertes 
d’oci funcionin. També va re-
calcar, però, que caldria fer un 
oci responsable i respectuós, 
per tant cal ser conscients que 
amb el tipus d’oci que cada 
persona fa també està mar-
cant cap on va la societat i els 
valors que l’impregnen. Miral-
bell va parlar de que és im-
portant que les ciutats tinguin 
un punt d’oci a partir del qual 
identificar-se, que actuï d’es-
quer per la resta d’oferta i que 
lluiti contra l’homogeneïtzació 
amb trets diferenciadors. En 
aquest sentit, parlant d’Igua-
lada, va posar d’exemple el 
Rec.0 Experimental Stores.
Després es va passar a obrir 
el debat a escala local amb 
els representants de l’oci cul-
tural, gastronòmic, esportiu i 
nocturn d’Igualada. En aquest 
sentit hi van participar, a la 
“Fila 0”, Jep Rabell, Anna Car-

Dimarts de Diàlegs va debatre la 
quantitat i la qualitat de l’oci a Igualada

Dimecres vinent comencen 
les rebaixes d’estiu

retero, Joan Carol, Ramon 
Prat, Toni Fàbregas i Mireia 
Nàger, juntament amb les in-
tervencions del públic. Pel que 
fa a l’oci cultural es va posar 
de manifest la quantitat d’ofer-
ta que té la ciutat i que moltes 
vegades és difícil programar-
la per evitar que se solapin 
activitats. Des del públic es va 
demanar, precisament, que no 
se solapin actes i que n’aug-
menti la promoció. Pel que fa 
a l’oci gastronòmic, Igualada 
ha guanyat nous restaurants 
i cuiners els darrers anys, el 
que fa augmentar l’atractiu a 
la ciutat en un tipus d’oci que 
està a l’alça.
Pel que fa a l’oci esportiu, 
els esdeveniments que acull 
Igualada ja no són meres 
competicions, sinó que moltes 
vegades són experiències on 
anar-ho a passar bé, ja sigui 
la Gran Follada o l’Igualada 
Urban Running, per exemple. 
També es va destacar que la 
gran quantitat de clubs i en-
titats esportives han ajudat 
a que la ciutat tingui en l’es-
port un bon referent des de fa 
anys. I pel que fa a la nit, és 
un dels ocis més tocats per la 
crisi i pel fenòmen del “bote-
llón”, ja que el marge de be-
nefici pels locals és molt curt. 
A més, la gent ara surt de ma-

nera concentrada els dissab-
tes i els dijous i divendres els 
igualadins han deixat de sortir, 
en comparació amb l’activitat 
que hi havia fa anys, on també 
hi havia molts més locals de 
festa. Es va posar de manifest 
que qui surt és la gent més 
jove i que, a diferència d’altres 
ciutats, el públic de mitjana 
edat no surt de festa. D’altra 
banda, durant el debat també 
es va dir que cada vegada la 
gent allarga més la nit i que les 
discoteques no s’omplen fins 
les 3, el que fa que després 
la nit acabi tard, passades les 
6. En aquest tipus d’oci Igua-
lada també és referent per les 
comaques veïnes i les disco-
teques de la ciutat reben gent 
d’altres poblacions.
La falta d’un cinema va ser 
destacat com un greuge a 
l’hora de tenir una oferta d’oci 
atractiva. Durant el debat tam-
bé es va fer referència a com 
les noves tecnologies estan 
fent canviar els costums, fa 
que hi hagi un oci més in-
dividual que social. Per les 
ciutats, les xarxes també són 
importants, al costat del boca-
orella, que el ponent va dir que 
segueix sent la primera refe-
rència a l’hora d’escollir qual-
sevol opció d’oci o de turisme. 
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Els comerços començaran ofi-
cialment les rebaixes d’estiu 
d’enguany el dimecres, dia 1 
de juliol i per tant, el mateix 
diumenge, 5 de juliol, les bo-
tigues de Catalunya poden 
romandre oberts al públic, 
coincidint amb el primer festiu 
del període legal de rebaixes, 
segon la Llei Catalana de Co-
merç.
Després d’unes setmanes 
comercialment molt actives, 
es preveu que a Igualada les 
rebaixes tinguin un comença-
ment moderat, amb uns des-
comptes que en la majoria 
dels casos siguin entre 20 i 
30%. Els primers dies, quan 
encara queda gènere a reme-
nar, seran els dies amb més 

moviment.
Encara així, hi ha molts es-
tabliments que apliquen des-
comptes i ofertes per animar 
les vendes des de fa dies. 
Cada cop més botigues i ca-
denes comercials aposten per 
avançar les rebaixes abans 
del que marca la llei catalana, 
aprofitant que una part de la 
norma està suspesa pel Cons-
titucional i acollint-se a l’espa-
nyola. 
De fet, el buit legal que exis-
teix actualment provoca que 
no es compra gaire més en 
període de rebaixes, tret que 
es trobin bones ofertes i bons 
productes, donat que moltes 
empreses ofereixen fórmules 
de vendes de saldos en qual-
sevol altre moment de l’any.

El nou Aldi del passeig Verdaguer 
obrirà portes l’1 de juliol
REDACCIÓ / LA VEU

El nou supermercat Aldi, ubi-
cat al final del Passeig Verda-
guer, obrirà portes oficialment 
el proper dimecres 1 de juliol, 
amb un acte inaugural previst 
a les 10.45 hores. 
El nou centre comercial de la 
marca ocupa 1.200 metres 
quadrats, una superfície que 
compta amb 99 places d’apar-
cament. L’obertura s’inscriu 
dins del pla de desenvolu-
pament d’ALDI a Catalunya, 
on ja compta amb 52 esta-
bliments, 28 dels quals a les 
comarques de Barcelona. El 

supermercat donarà feina a 
15 persones.
ALDI, d’origen alemany, és 
una de les més importants 
cadenes d’alimentació i su-
permercats del món. Té quasi 
5.000 botigues distribuïdes en 
9 països. A Espanya va arribar 
l’any 2002.
Al mateix temps que l’obertu-
ra del supermercat, s’espera 
també que sigui una realitat 
la reforma de vialitat de sorti-
da d’autobusos de l’estació en 
direcció a l’avinguda Montser-
rat, i l’obertura del parc de Cal  
Badia.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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 �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat 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).

Nom: 
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col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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David Andrés, xef del restau-
rant Somiatruites d’Igualada 
i cap de cuina del restaurant 
Abac de Barcelona, participa-
rà aquesta setmana a la final 
del concurs S. Pellegrino Yo-
ung Chef 2015 que es celebrà 
a Milà i que enfrontarà als 20 
millors xefs joves –menors de 

La ceba fumada, el plat que competirà en el certamen, amb David Andrés.

L’igualadí Ivan 
Sánchez, a les 
Jornades sobre Atur 
Juvenil a Europa

David Andrés, del restaurant Somiatruites, participa avui a Milà a la 
final del S. Pellegrino Young Chef, que tria el millor xef jove del món

30 anys- del món. 
L’igualadí competeix amb la 
recepta ceba fumada, farci-
da de la seva aigua i angules 
amb composició d’anguiles 
cuinades amb holandesa de 
ceba, inspirada en la tradicio-
nal ceba farcida anoienca. Per 
a l’elaboració de la recepta el 
xef David Andrés combina tèc-
niques modernes amb d’altres 
de tradicionals com l’elabora-
ció d’un allioli que fa manual-
ment amb mà de morter i mor-
ter i que ja va fascinar al jurat 
de les semifinals. 
El xef igualadí opta pels ingre-
dients locals i és per això que 
ha empaquetat tots els estris 
i matèria prima necessària 
per emportar-se a Milà on els 
cuinarà avui divendres 26 de 
juny. 
La final constarà de dues 
parts. A la primera, els partici-
pants es dividiran en dos torns 
de 10 xefs cadascun; els cui-
ners prepararan i presentaran 
les seves creacions i el jurat 
deliberarà quins són els tres 
millors que es donaran a co-
nèixer al migdia. A partir de les 
vuit del vespre, es disputarà la 

gran final i la proclamació del 
millor cuiner jove del món que 
es donarà a conèixer abans 
de la mitjanit, segons preveu 
el programa d’actes. El certa-
men també inclou el premi la 
millor parella xef/dissenyador 
de moda per votació dels con-
vidats a l’acte i, segons la vo-
tació popular que ha impulsat 
la revista italiana Vogue. 
El passat 16 de febrer, David 
Andrés es va proclamar millor 
xef jove de la península (regió 
Espanya i Portugal) a la semi-
final celebrada a Barcelona, 
després de classificar-se entre 
3.620 participants, dividits per 
àrees geogràfiques. 
L’igualadí de només 27 anys 
i que es postula com una de 
les joves promeses de la cui-
na catalana, competirà a la 
final amb Martín Elschner (Su-
ïssa), Kirk Westaway (sud est 
asiàtic), Christian A. Pettersen 
(Escandinàvia), Zhu Wenyuan 
(Xina), Angelo Scirocco (Àfri-
ca), Paul Feybesse (França), 
Eldar Muradov (Rússia i re-
públiques Bàltiques), Tobias 
Wussler (Alemanya i Àustria), 
Ryoma Shida (Japó), Mark 

Moriarty (Regne Unit i Irlan-
da), Alex Tsiotinis (països me-
diterranis), Paolo Griffa (Itàlia), 
Vinson Petrillo (Estats Units), 
Maria José Jordan (Amèrica 
Llatina i Carib), Stefan Barca 
(Europa de l’Est), Petter Guns 
(Pacífic), Alex Joseph (Bene-
lux), Paul Moran (Canadà) i 
Jin yong Park (Nord-est asià-

tic). 
David Andrés és xef i copro-
pietari del restaurant Somi-
atruites d’Igualada i cap de 
cuina del restaurant Abac de 
Barcelona que compta amb 
dues estrelles Michelin i amb 
el prestigiós xef Jordi Cruz al 
capdavant de la cuina.  
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Durant tot aquesta setmana, 
a Madrid, tindran lloc unes 
jornades dedicades a l’ atur 
juvenil a Europa, des de la 
perspectiva hispano-alema-
nya, en les quals un igualadí, 
el jove Ivan Sánchez prendrà 
part com president de l’entitat 
Aiesec-Espanya.
La inauguració d’aquestes 
jornades va anar a càrrec 
d’Engracia Hidalgo, Secretà-
ria d’Estat d’Ocupació, i estan 
dedicades a tractar sobre polí-
tiques públiques i atur juvenil, 
amb la participació de dife-
rents representants d’entitats 
civils i politiques com Partit 
Popular, PSOE, Podemos i 
Ciutadans.
Avui divendres dia 26, hi hau-
rà una taula rodona sobre el 
tema “Atur juvenil, una priori-
tat per a Europa: perspectives 
i solucions” en la qual intervin-
dran el Dr. Heinrich Bernhard 
Kreft, minisre de l’ambaixada 
de la Republique Federal Ale-
manya, Alexander Vogel de 
Westerwell Fundation, Isaac 
Martin, Director General d’ 
ICEX, l’igualadí Ivan Sánchez 
Enrique, President d’ Aiesec 
Espanya i Enrique Baron, de 
la Fundació Europea per la 
Societat de la Informació.

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
Zona c/ Sant Magí

- Sense veÏns
- 70m2

- Amb calefacció
- WIFI gratuïta
- Llum natural

- WC
- Sostres alts

- No cal fer obres ni instal.lacions
Ideal per:
- Consulta
- O�cina
- Estudi

Tracte directe. Interessats trucar al: 696  233  803
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Jaume Catarineu serà el pre-
sident de TICAnoia per dos 
anys més. Aquest va ser el 
resultat de les eleccions a la 
presidència. Catarineu és en-
ginyer superior en informàtica 
i CEO d’Ubiquat Technologies, 
una empresa especialitzada 
en sistemes de pagament di-
gitals i que té seus a Igualada 
i a Cornellà.
Catarineu és president de TI-
CAnoia des de febrer de 2012, 
quan encara era Comissió TIC 
de la UEA, prenent el relleu 
d’en Ramon Costa. Tot i ser la 
única candidatura que es va 
presentar a les eleccions de 
l’associació per a l’impuls TIC 
de la comarca de l’Anoia, en 
Jaume Catarineu va ser ree-

Jaume Catarineu, reescollit president 
de TICAnoia per dos anys més

legit president de l’entitat per 
unanimitat de tots els socis 
presents a la votació.

FiraBut, del 3 al 5 de juliol
Durant la presidència de Ca-

tarineu l’associació ha impul-
sat diversos projectes com 
la campanya “Informàtica, 
professions de futur” amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada; la trobada tecno-
lògica FiraBit, que es farà el 
proper cap de setmana 3, 4 i 
5 de juliol.
Catarineu afronta ara un nou 
mandat de dos anys en el 
que espera reforçar l’associ-
ació, constituïda com a entitat 
sense ànim de lucre el maig 
de 2013, i engegar nous pro-
jectes que impulsin les tec-
nologies de la informació i la 
comunicació a tota la comarca 
de l’Anoia, així com mantenir 
les activitats pròpies de l’as-
sociació, com ara els Cafès 
Digitals.
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La Unió Empresarial de l’Ano-
ia amb una experiència forma-
tiva de més de 25 anys, fa un 
pas més enllà i aposta per la 
formació executiva de quali-
tat a la nostra comarca. En 
aquest sentit, la UEA i l’escola 
de negocis EADA presenten el 
programa Management Deve-
lopment Programes. Es tracta 
d’una proposta formativa am-
biciosa, realista i actual enfo-
cada a gerents, directius i/o 
propietaris de Pimes.
En la roda de premsa, el presi-
dent de la Unió Empresarial de 
l’Anoia, Blai Paco, ha explicat 
que l’objectiu de la UEA amb 
aquest nou projecte ‘és ajudar 
a la competitivitat empresari-
al a través del coneixement, i 
oferir acompanyament, valor i 
eines a les empreses’.
En tota petita i mitjana em-
presa el col·lectiu dels ge-
rents, directius i/o propietaris 
aporten una gran experiència 
i coneixements, i amb aquest 
programa podran sistematit-
zar-los i obtenir un recolza-
ment per afrontar nous reptes 

La UEA i EADA coorganitzen un curs 
per a directius de Pimes al Campus

com poden ser la millora de la 
competitivitat, un procés d’in-
ternacionalització o introduir-
se al màrqueting digital.
El projecte compta amb el su-
port de l’Ajuntament d’Iguala-
da. En aquest sentit l’alcalde 
Marc Castells ha posat de 
relleu la col·laboració entre 
promoció econòmica i la UEA 
i ha destacat  ‘la importància 
de treballar plegats per les 
empreses’ assegurant que 
‘aquest és l’inici d’un camí 
junts pel coneixement de la 
indústria’.
Precisament, aquest valor de 
treballar plegats l’administra-
ció pública i el sector privat 
l’ha posat de manifest Pau 
Roig, d’EADA, en la seva in-
tervenció. 

Què ofereix el programa
El programa ofereix un recor-
regut per les diferents àrees 
funcionals de l’organització 
facilitant als participants les 
eines de gestió global empre-
sarial. També pot esdevenir 
un estímul per canviar i millo-
rar coneixements, contrastant 

altres maneres de fer i assolir 
resultat amb eines pràctiques 
i innovadores de millora de la 
gestió. A més serà un  fòrum 
per compartir inquietuds i pro-
blemàtiques comunes en un 
profitós networking.
El Management Development 
Programme s’executarà al nou 
Campus Universitari d’Igua-
lada durant els mesos de no-
vembre 2015 a abril 2016. 
Amb aquest projecte la UEA i 
el Campus Universitari mos-
tren el seu treball de coope-
ració per tal  d’apropar el nou 
Campus a les empreses. I així 
donar a conèixer les oportuni-
tats que ofereix, i el gran valor 
que aporta a la competitivitat 
empresarial a través del co-
neixement i innovació.  
Igualada com a ciutat del co-
neixement dona suport a la 
UEA en aquest projecte, amb 
l’objectiu de treballar per la di-
namització i competitivitat dels 
sectors econòmics i industrials 
a través de diferents progra-
mes que ajudant a les nostres 
empreses. 

Fa anys que es parla del 
problema grec. El 2009 
Grècia vivia pel damunt de 
les seves possibilitats. Des 
d’aleshores està intervin-
guda per Brussel·les. I s’ha 
depauperat i perdut sobira-
nia econòmica. Ha reduït 
la despesa pública el 31%, 
però el seu PIB ara és el 
25% inferior. I la taxa d’atur 
ha passat del 9,6% al 25%. 
Més de la meitat dels joves 
no tenen feina. La desigual-
tat ha augmentat el 25%. I 
el 33,7%  de la població de 
més de 18 anys es troba en 
risc de pobresa. Després 
de dos rescats consecutius 
(de 240.000 milions) el deu-
te públic grec ha augmentat 
i ja supera els 317.000 mi-
lions (el 177% del PIB). No 
surt de la  recessió. És una 
quasi colònia dels seus cre-
ditors. Segueix sent un país 
improductiu, disfuncional i 
pobre. 
Utilitzant el deute, el poder 
econòmic i financer s’ha 
quedat amb el poder polític. 
El Parlament fa lleis d’emer-
gència per respondre als 
dictats dels creditors. Tot-
hom sap que ni pot pagar, 
ni pagarà. La millor opció 
hauria estat reestructurar 
el deute  el 2010. Però es 
va demorar per no perjudi-
car els bancs privats. Ara el 
creditor absolut és el BCE. I 
per tant de la resta d’euro-
peus, que perdran més de 
200.000 milions d’euros si 
no s’arriba a un acord. I els 
grecs no podran accedir als 
mercats financers habitu-
als. Sigui quin sigui el final, 
tothom hi sortirà perdent. 
A Maastricht es va signar 
el tractat de la Unió Mo-
netària. Es refiava que els 
estats serien governats de 
forma racional. Es definiren 
els límits del dèficit i els pa-
ràmetres econòmics, però 
els mecanismes per exigir-
los s’han demostrat insufi-
cients. Aviat van ser paper 
mullat. I els alemanys i fran-
cesos van ser els primers 
en incomplir-los. Ningú pot 
queixar-se que l’Adminis-
tració grega, hagi falsejat 
els seus comptes durant 
anys. 
Es parla ara d’una fiscalitat 
i despesa públiques, que la 
majoria de membres no es 
poden permetre. Les reta-
llades, que haurien d’haver 
portat més integració, s’han 
demostrat difícilment assu-
mibles en els estats perifè-
rics. Els nous instruments, 
com el fons de rescat, les 

PERE PRAT

OMT i la Quantitative Ea-
sing del BCE, han fet menys 
probable una ruptura de 
l’euro, però no excusen la 
gestió negativa d’Europa 
en aquests anys. La il·lusió 
pel projecte europeu s’ha 
diluït significativament. Els 
efectes col·laterals del con-
flicte han posat en eviden-
cia la desconfiança política. 
Els països del sud parlen 
d’una Alemanya avariciosa, 
puritana i calvinista, que 
exigeix que la pagui qui la 
faci. I els del centre i el nord 
d’Europa, de la incapacitat 
del sud de corregir els seus 
problemes de fons, per la 
seva afició a la despesa i a 
la seva falta de rigor i efici-
ència.
Molts són els que qüestio-
nen aquesta Europa, que 
només parla d’economia 
i poc de la il·lusió per un 
projecte integrador. Troben 
a faltar l’ànima. Saben que 
s’avança o es retrocedeix. 
Hom es pregunta on anem 
i el preu que se n’ha de pa-
gar per arribar-hi. I no hi 
ha resposta. Massa tacti-
cisme. Mitges veritats, sinó 
mentides. Lluites pel poder 
i no pel benestar dels ciu-
tadans. Una administració 
llunyana que sols parla de 
sacrificis. De que ja es va 
millor, quan sols uns pocs 
hi van. Molts, masses, ni 
veuen la llum, ni tenen l’es-
perança de que això canviï 
a curt termini. Falta de fei-
na, que és el millor remei 
per viure sense dependre 
dels subsidis.
Varufaquis, ministre de fi-
nances grec, doctor en eco-
nomia i expert en la Teoria 
de Jocs, fa del diàleg un so-
fisma. Tsipras, president del 
govern hel·lè, recorda que 
Europa “no és el melic del 
món. Estem enmig d’una 
tempesta, però als grecs no 
ens espanta. Podem des-
cobrir nous oceans i arribar 
a ports més segurs”. Però 
si cauen, els mercats co-
mençaran a especular so-
bre qui serà el següent. No 
eren els únics amb proble-
mes. Els ciutadans heŀlens 
- europeus - han fet milers 
de mobilitzacions, però no 
han servit per canviar el full 
de ruta. Grècia, bressol de 
la democràcia, ha de deci-
dir si vol ser un país sobirà 
i prendre les regnes del seu 
destí, o deixar-lo en mans 
dels creditors. Europa, de 
moment, té incògnites que 
respostes.

Grècia i Europa
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El bisbe de Vic, Mons. Romà 
Casanova, ha nomenat a Mos-
sèn Pere Oliva i March com a 
nou vicari episcopal en substi-
tució de Mn. Joan Casas. 
Nascut a Igualada l’any 1961, 
va ser ordenat prevere el 
1991. Llicenciat en història i 
en teologia. Més tard, cursà 
l’especialització en teologia 
moral-social.
Ha estat vicari de Santa Ma-
ria de Ripoll i rector de Sant 
Cristòfol de Campdevànol, 
de Sant Feliu i de la Mare de 
Déu de Montserrat de  Torelló, 
de Sant Marcel de Saderra, i 
administrador parroquial de 
Santa Maria de Corcó de l’Es-
quirol, Sant Bartomeu Sesgor-
gues i Sant Cristòfol de Taver-
tet.  
Va ser rector del Seminari dio-
cesà, des de l’any 2004 fins el 
2011 i Vice-rector del Seminari 
Interdiocesà, a Barcelona, del 
2005 al 2011. Va exercir com 
a arxiprest de l’arxiprestat del 
Ter-Collsacabra.
Actualment, és Rector de la 

L’igualadí Pere Oliva i March, 
nou vicari episcopal de 
la diòcesi de Vic

parròquia de la Divina Pastora 
de Vic i Administrador parro-
quial de Sant Martí Sescorts; 
Canonge de la Catedral i arxi-
prest de l’arxiprestat de Vic. 
És assessor religiós del col-
legi Sant Miquel dels Sants 
de Vic. També és membre 
del Col·legi de Consultors, 
del Consell del Presbiteri i del 
Consell diocesà de Pastoral; 
en els quals ja havia estat ele-
git en diverses ocasions.  

L’Hospital d’Igualada, present en el Congrés 
Català de Patologia Mamària
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Ua amplia representació de 
metges i infermeres de la Uni-
tat Funcional de Patologia de 
Mama del Hospital d’Igualada 
a participat a Vilafranca en el 
14è Congrés Català de Sino-
logia i Patologia Mamària el 
dia 5 de juny, i en el 23è Curs 
Intensiu els dies 3 i 4 de Juny.
El Dr. Josep M Abad, Direc-
tor del Curs Intensiu des de 
fa 23 anys, va moderar una 
taula rodona sobre Patologia 
Mamària de risc, la Dra. Laura 
Cusiné, la Dra. Isabel Aznar i 
la Sra. Laura Granados (infer-

mera de quiròfan) van presen-
tar un pòster sobre una tècni-
ca anestèsica local prèvia a la 
intervenció quirúrgica a paci-
ents amb patologia de mama 
tan benigne com maligne i que 
bloqueja els nervis que inner-
ven la mama, amb molt bons 
resultats i que permeten que 
la pacient vagi a casa el ma-
teix dia de la intervenció. 
La Sra. Assumpta Espinagosa 
(gestora de casos de la Unitat 
Funcional de Mama)  i la Dra. 
Neus Juanmartí van presentar 
un pòster sobre els resultats 
del Programa de Cribratge de 
Càncer de Mama a la comarca 

de l’Anoia. Aquest programa 
que té una excel·lent participa-
ció i molt bons resultats en la 
detecció de càncer de mama. 
Així mateix les Dres. Marina 
Molinete, Laia Pons i Judith 
Martínez van presentar l’expe-
riència de la Unitat en pròtesis 
de mama trencades i la reper-
cussió de la silicona sobre els 
ganglis de l’aixella. 
El Congrés va ésser un èxit 
organitzatiu i de participació. 
La representació anoienca 
va ésser qui més pòsters va 
presentar i va participar acti-
vament en totes les sessions.

Selecció
Una bona política 

de selecció permetrà
 incorporar a les persones clau 

creant així valor afegit a la seva empresa

Empresa fabricant
 de components per 
l’automòbil situada 

a Igualada, està buscant un:

• TORNER CNC 
a peu de màquina

• FRESADOR CNC 
a peu de màquina

• CAP DE TALLER 
amb capacitat de gestió d’equips, 
planificació i negociació. 

Coneixements de mecànica,    
processos de mecanitzats i   
capacitat per comprendre    
plànols.  

Empresa instal·ladora 
de serveis de l’Anoia 

està buscant un:

• CAP D’OBRA 
que es responsabilitzarà de
l’elaboració i seguiment de pres-
supostos i control de despeses 
per a obra residencial.

• RESPONSABLE COMERCIAL,  
per a la zona del Tarragonès, 
responsabilitzant-se de la dina-
mització de l’equip de treball. 

Empresa metal·lúrgica
innovadora i en plena 

expansió de l’Anoia selecciona:

• MECÀNIC MUNTADOR 
amb coneixements de torn con-
vencional o CNC amb experiència 
mínima de dos anys

informa’t a:

Envia el teu CV a: info@talentiagestio.com
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REDACCIÓ / LA VEU

Dins el marc del Programa 
de salut comunitària, el doc-
tor Francesc Xavier Cantero 
i la infermera Carme Oliver, 
de l’Equip d’Atenció Primària 
d’Igualada Urbà, van dur a 
terme una sessió de formació 
en primers auxilis als professi-
onals del centre educatiu Es-
cola Jesús Maria d’Igualada, 
en la qual van participar una 
vintena d’educadors. 
Aquesta sessió, que es va rea-
litzar a petició dels professors 
mateixos, va durar unes dues 
hores i s’hi van tractar les tèc-

Les sessions de formació es van fer a l’escola Jesús Maria.

L’EAP Igualada Urbà forma 
una vintena de professors 
en primers auxilis

niques bàsiques de reanima-
ció cardiopulmonar, així com 
els passos necessaris per a la 
primera cura de traumatismes 
i l’actuació bàsica davant de 
petits accidents quotidians. 
La Gerència Territorial de 
l’Institut Català de la Salut a 
la Catalunya Central presta 
atenció sanitària a una pobla-
ció 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 Consell posa a disposició dels pobles 
una oficina mòbil d’informació als joves

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 16 de juny, els alum-
nes de “Llengua i Coneixe-
ment d’Entorn” van celebrar 
junt amb l’equip de profes-
sorat la cloenda de fi de curs 
2014-15.
Com cada any, tots van gau-
dir d’una degustació típica 
de plats i postres dels països 
d’origen elaborats pels ma-
teixos alumnes; també vam 
aprofitar per fer l’entrega de 
diplomes que  acredita l’assis-
tència al curs.
Cal ressaltar que durant el 
mes de maig la majoria dels 
alumnes  també van assistir 
a unes sessions organitzades 

Creu Roja acaba les classes de 
coneixement de l’entorn

per l’Espai Cívic Centre sobre  
“Coneixement de la Socie-
tat Catalana”,  amb l’objectiu 
d’ampliar informació sobre 
l’entorn de Catalunya i de la 
ciutat d’Igualada, amb conei-
xements d’història, geogra-
fia, política, cultura catalana i 
festes populars locals, accés i 
funcionament dels serveis pú-
blics, coneixements laborals i 
d’estrangeria i visita a un equi-
pament municipal.
Des de Creu Roja Anoia, vo-
lem agrair la implicació del 
professorat, que han dedicat 
moltes hores a aquesta acti-
vitat d’una manera desinteres-
sada. 

REDACCIÓ / LA VEU

L’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l’Anoia posa a 
la disposició dels municipis, 
durant els mesos d’estiu, una 
Oficina Mòbil d’Informació 
Juvenil. Es tracta d’una auto-
caravana on tècnics dinamit-
zadors de Joventut ofereixen 
als joves informació i asses-
sorament sobre diverses te-
màtiques que són del seu 
interès, com per exemple les 
oportunitats per marxar a es-
tudiar o treballar a l’estranger 
(voluntariat, camps de treball, 
treball temporal, aprenentatge 
d’idiomes, pràctiques laborals 
...) o la tramitació de carnets 
juvenils internacionals que 
permeten gaudir de descomp-
tes en allotjaments, museus, 
transport o establiments co-
mercials (carnet d’alberguista, 
d’estudiant, de professor i car-
nets ISIC, ITIC i IYTC, entre 
altres).
En aquesta oficina mòbil tam-
bé s’ofereix orientació acadè-
mica sobre sortides formatives 
i sobre els centres que les ofe-
reixen, i s’informa de les be-
ques per a estudiants i els pro-
cessos de tramitació. A més, 
els tècnics dinamitzadors de 
Joventut donen a conèixer als 
joves diferents propostes de 
lleure, oci i esport que poden 

fer durant l’estiu.
Gràcies al conveni subscrit 
entre el Servei Comarcal de 
Joventut del Consell i l’Ajun-
tament de La Llacuna, els di-
vendres 15 de maig i 12 de 
juny l’Oficina Mòbil d’Informa-
ció Juvenil ja va ser en aquest 
municipi per oferir informació 
i assessorament als joves. 
L’oficina hi farà una darrera 
visita el 17 de juliol, de les 5 
a les 8 de la tarda, a la Plaça 
Major.
Tots els Ajuntaments que 
ho desitgin poden sol·licitar 
aquest servei durant els me-
sos d’estiu, que consta de 
tres visites al municipi. A més 
d’informar els joves i les seves 

famílies sobre totes aquestes 
qüestions, l’objectiu també és 
afavorir la participació i la im-
plicació dels joves en l’àmbit 
municipal i comarcal. Es tracta 
d’un recurs especialment útil 
per a aquells municipis que 
no disposen de cap servei 
juvenil i que volen impulsar 
campanyes informatives entre 
aquest col·lectiu.
Per sol·licitar l’Oficina Mòbil 
d’Informació Juvenil podeu 
contactar amb l’Oficina Jove 
de l’Anoia a través de cor-
reu electrònic:  HYPERLINK 
“mailto:anoia@oficinajove.
cat” anoia@oficinajove.cat o 
trucant al: 93.805.15.85.   

Formació específica per actuar davant el 
maltractament a la gent gran a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal va acollir 
la presentació del programa 
“Pel bon tracte a les persones 
grans a la comarca de l’Anoia”, 
una iniciativa del Departament 
de Benestar i  Família de la 
Generalitat i l’Obra Social “la 
Caixa” juntament amb Dipu-
tació de Barcelona que té per 
màxim objectiu conscienciar i 
sensibilitzar a la població, visi-
bilitzar situacions de maltrac-
tament a les persones grans 
i promocionar conductes de 
bon tracte a la gent gran.
El desplegament del programa 
que el Consell Comarcal lidera 
contempla diferents accions al 
territori. Una d’aquestes acci-
ons és una part formativa. És 
a dir, s’organitzaran formaci-
ons per a diferents perfils pro-
fessionals per tal que aquests 
rebin una formació específica 
segons el seu àmbit d’actua-
ció. 
El divendres 12 de juny se’n 
va celebrar una per a l’àmbit 
judicial i cossos de seguretat 
on van inscriure’s 20 persones 
entre els quals van assistir-hi 

advocats, fiscals i policies lo-
cals. La seva participació en 
la formació fa evident l ’interès 
d’abordar aquesta problemàti-
ca social també des d’aquests 
àmbits.. L’advocat Sr. Jordi 
Muñoz, que pertany a EIMA 
(associació per a la investiga-
ció sobre el maltractament a 
les persones grans) n’ ha estat 
el docent. La formació ha es-
tat basada en casos pràctics, 
incidint amb l’imprescindible 
treball en xarxa i la bona co-
ordinació per a l’abordatge de 
diferents situacions de vulne-
rabilitat. L’èxit que ha assolit 
la formació fa pensar en la 

importància de conèixer els di-
ferents agents, els seus límits 
d’actuació i com treballar con-
juntament per optimitzar-ne 
els resultats. 
Properament, el divendres 3 
de juliol de 14 a 16’30h, es 
realitzarà una altra formació 
per a farmàcies, comerços, 
docents i alumnes de l’àmbit 
de la vellesa. Aquesta és una 
acció formativa gratuïta que 
es durà a terme al Parc Mo-
tor de Castellolí i en la qual 
vol comptar amb el màxim de 
nombre possible de persones 
interessades Peticions a gent-
gran@anoia.cat.
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L’Ajuntament de Vilafranca ja 
té nou organigrama, que ha 
estat fet públic avui per l’alcal-
de Pere Regull. Amb la volun-
tat de fer un ajuntament més 
àgil, es simplifica l’estructura 
política, passant de les 7 àre-
es actuals a 5, i amb una sig-
nificativa reducció del nombre 
de regidories, passant de les 
33 actuals a 19, agrupant àm-
bits, respecte l’organigrama 
anterior. El nou agrupament 
per àmbits ha permès aquesta 
reestructuració important que 
dotarà de més agilitat i eficièn-
cia el funcionament de l’admi-
nistració vilafranquina.
D’altra banda, aquesta reduc-
ció d’àrees i regidories perme-
trà visualitzar quines són les 
prioritats del nou govern:

- 1. Àrea d’Alcaldia: a banda 
dels serveis que li són propis, 
com Gabinet d’Alcaldia i Co-
municació, incorpora la regi-
doria de Seguretat Ciutadana.

- 2. Àrea de Serveis a les 
Persones i Promoció Social: 
aquesta àrea, prioritària per 
al nou govern, agrupa les re-
gidories que treballen en l’àm-
bit de suport a les persones, i 
a les entitats en general que 
treballen en l’àmbit d’atenció 
i promoció social: Benestar 
Social, Ensenyament, Salut 
i Consum, Igualtat, Joventut, 
Esports, Gent Gran, Solidari-
tat i Cooperació, Participació i 
Voluntariat.

- 3. Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Projecció Exterior: 
de nova creació, i que agrupa 

les regidories que tenen com 
a projecte principal i objectiu 
la promoció de Vilafranca dins 
i fora del municipi: Promoció 
Econòmica i Ocupació, Pro-
moció Turística, Relacions In-
ternacionals i Cultura.
La novetat és la incorporació 
de la regidoria de Cultura en 
aquesta àrea, aprofitant la 
projecció que la Capitalitat de 
la Cultura Catalana d’aquest 
2015 ha fet de Vilafranca, i 
que ha aconseguit que la cul-
tura sigui també un motor de 
desenvolupament i de projec-
ció de la vila.

- 4. Àrea d’Acció Territorial i 
Serveis Urbans: s’ocupa de 
la planificació futura de Vila-
franca en matèria urbanística i 
habitatge, també els projectes 
estratègics i innovadors, i el 
manteniment de la pròpia vila. 

Agrupa el conjunt de regidori-
es que se n’ocupen: Planifica-
ció, Innovació i Acció Territori-
al; Territori, Serveis Urbans i 
Medi Ambient; Habitatge.

- 5. Àrea de Serveis Centrals i 
Hisenda: s’ocupa de la gestió 
interna i econòmica de l’Ajun-
tament, així com els àmbits 
d’organització i transparència.

Amb aquesta nova organitza-
ció, es pretén millorar i simpli-
ficar la relació amb el ciutadà, 
amb les entitats i altres admi-
nistracions, fent-la més àgil i 
moderna, d’acord amb les ne-
cessitats actuals i les prioritats 
incloses en l’acord de govern 
2015-2019 signat entre els 
grups que conformen el go-
vern municipal.

S’aprova el nou Organigrama municipal de 
l’Ajuntament de Vilafranca, amb una important 
reestructuració de regidories

JARC-COAG finalment ha 
aconseguit el que porta me-
sos treballant sobre el terreny 
i als despatxos: que els trac-
tors puguin circular per la C-15 
durant l’època de sega i vere-
ma en les mateixes condicions 
que l’any passat, és a dir del 
15 de juny fins el 15 d’octubre 
d’enguany en el tram comprès 
entre Puigdàlber i Igualada.
Inicialment el Departament 
de Territori i Sostenibilitat vo-
lia fer passar la maquinària 
agrícola per un vial alternatiu 
entre Puigdàlber i Sabanell, 
però l’organització agrària 
ha estat capaç de demostrar 
que aquesta alternativa no 
era adequada, ja que aques-
ta carretera té trams molt es-
trets perquè hi circulin tractors 
amb remolcs carregats en do-
ble direcció, diversos revolts i 
pendents pronunciats, i trams 
amb poca visibilitat. Unes con-
dicions totalment inadequades 
perquè hi circulin tractors amb 

remolcs carregats.
Els representants de JARC-
COAG celebren la decisió final 
del Departament de Territori, 
tot i que s’han emplaçat a pro-
peres reunions a la tardor per 
tal de que l’any vinent aquesta 
qüestió es pugui resoldre de 
forma més àgil, i sense perju-
dicar els interessos dels agri-
cultors d’aquesta zona.
S’ha de tenir en compte que 
entre els mesos de juny i oc-
tubre és quan hi ha més in-
tensitat de trànsit agrícola per 
l’Eix Diagonal. Segons dades 
oficials, l’any passat van cir-
cular-hi uns 2.900 tractors 
durant aquest període, dels 
quals 1.900 van passar-hi no-
més al mes de setembre. Per 
tant, per l’organització agrària 
és fonamental que els page-
sos puguin circular per unes 
carreteres que tinguin unes 
condicions adequades i siguin 
totalment segures.

JARC-COAG aconsegueix 
que puguin circular tractors 
per la C-15 entre Puigdàlber 
i Igualada durant la sega i la 
verema

A·Q·A Equips, S.L.
c/Sant Vicenç, 62 - Igualada

Tel. 93 806 61 61 - aqaequips@gmail.com

Posada en marxa temporada.
Manteniments i reparacions.
Millores en la teva piscina :
   Electròlisi Salina, per gaudir amb salut de la teva piscina.
   Vidre filtrant per filtració.
   Netejafons automàtics i manuals.
   Cobertors alts i baixos per a piscina.
   Climatització.
   Il·luminació moderna amb Leds.

Construcció i disseny de la piscina dels teus somnis.

TOT EN PISCINES 
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CALAF / LA VEU 

El Festival de Música Popular i 
Tradicional de Calaf comptarà 
aquest any amb un espectacle 
inaugural -que substituirà la 
mostra de solistes- i que esta-
rà dedicat al cantautor i actor 
alcoià Ovidi Montllor. Poemes, 
músiques i reflexions confor-
men aquesta original proposta 
que portarà a escena David 
Caño, Borja Penalba i David 
Fernández -o, tal com ells ma-
teixos s’anomenen, un artista, 
un cantant i un pallasso. Po-
drem gaudir d’aquest “Ovidi 
al cub” el dissabte 27 de juny 
a les 21.45 h a la plaça dels 
Arbres.

A la tarda, castellers i colles 
bastoneres
L’espectacle inaugural no és 
l’única novetat del desFOL-
Ca’t!: l’altra proposta innova-
dora és la tarda dedicada a la 
cultura popular, amb la tercera 
edició de la Trobada de colles 
bastoneres i, sobretot, amb 
una nova exhibició de colles 
castelleres. Hi prendran part 
els Castellers de Santpedor i 
els Picapolls de la Gavarresa, 

que oferiran una mostra del 
seu repertori casteller a partir 
de les 18.00 h a la plaça Gran. 
D’aquesta manera l’organit-
zació amplia l’oferta festiva i 
popular del Festival, amb una 
programació especialment 
pensada per al públic familiar 
que es completarà amb l’ani-
mació infantil a càrrec de Jam 
– Dragon St. Cal recordar tam-
bé que s’ha programat un ta-
ller infantil i un per a adults de 
jotes i boleros mallorquins—
que engegaran a les 17.00 h 
al Casal de Calaf, i pels quals 
és necessari inscriure’s prèvi-
ament.
A les 20.30 h, el sopar popular 
a la plaça dels Arbres servirà 
per agafar forces per a una nit 
intensa, plena de música i de 
festa. Després de l’especta-
cle “Ovidi al cub”, a la matei-
xa plaça hi haurà ball amb els 
mallorquins Sa Torre. Després 
serà el torn dels concerts als 
bars: al Bar Canet hi actuaran 
els catalans Riu (22.45 h), al 
pub Skàndol els bascos Dead 
Bronco (23.15 h) i al Bar Rosa 
els catalans Morena (23.45 h). 
A mitjanit la Barcelona Gipsy 

Klezmer Orchestra portarà la 
música dels Balcans a la pla-
ça dels Arbres, i seguidament 
els Morena i finalment els fran-
cesos Babylon Circus comple-
taran la matinada del desFOL-

Ca’t de Calaf.
Totes les actuacions del des-
FOLCa’t! – festival de Música 
Popular i Tradicional són gra-
tuïtes; només cal adquirir prè-
viament el tiquet per al sopar 

popular i tramitar les inscripci-
ons al taller de jotes i boleros. 
Per a més informació, visiteu 
el web www.desfolcat.cat.

LA POBLA DE C. / LA VEU

El president de la Generali-
tat de Catalunya, Artur Mas, 
acompanyat del delegat del 
Govern a la Catalunya Cen-
tral, Juli Gendrau, inaugura 
avui divendres la màquina 
de tela inclinada més sofisti-
cada del món, que es troba 
a Terranova Papers, la nova 
planta de producció del Grup 
Miquel y Costas a la Pobla 
de Claramunt. 
L’acte, que tindrà lloc a les 
13.00h, comptarà amb la 
presència del Consell d’Ad-
ministració de Miquel y Cos-
tas & Miquel, S.A., presidit 
per Jordi Mercader Miró.
Terranova Papers es va cre-
ar aquest any per donar res-
posta a la creixent demanda 
de les industries de l’alimen-
tació i del sector de l’automo-
ció. La nova planta del Grup 
Miquel y Costas, la cinquena 
a Catalunya, es caracteritza 

per la fabricació de produc-
tes d’alt valor afegit a través 
de la innovació tecnològica 
i la millora de l’eficiència en 
el procés de producció i està 
especialitzada en la fabrica-
ció de papers especials per a 

El desFOLCa’t! de Calaf homenatjarà la figura d’Ovidi 
Montllor el dissabte 27 de juny

Artur Mas inaugurarà avui la màquina de tela inclinada més 
sofisticada del món a la Pobla de Claramunt

la indústria alimentària i per 
al sector de l’automoció: la 
companyia hi produeix pa-
pers més tecnificats, com 
per bosses de te, bateries de 
cotxes i aspiradores. 
Miquel y Costas va invertir 

45 milions d’euros en l’ini-
ci de la nova planta. A més 
de la seva diversificació, el 
grup exporta el gran part de 
la seva producció i també la 
part restant del que es ven 
al mercat estatal és per a 

empreses que, a partir del 
paper, produeixen productes 
per a l’exportació. Per això, 
la paperera no s’ha vist tant 
afectada com altes sectors 
per la crisi a Espanya. 
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

Aquest divendres, al migdia, 
s’ha obert al trànsit el carrer 
Major de Vilanova del Camí 
per on es pot circular amb tota 
normalitat. Els Serveis Tèc-
nics municipals i l’empresa 
encarregada de l’obra, Cons-
tructora de Calaf, estan reti-
rant els cartells provisionals 
d’obra al mateix temps que 
restableixen la senyalització 
vertical del carrer que torna 
a estar vigent, a partir d’avui. 
També han entrat en funcio-
nament els dos semàfors del 
carrer Major tot i que durant el 
dia d’avui la Policia Local està 
reforçant el servei principal-
ment a les cruïlles.
Simultàniament a l’obertu-
ra del carrer Major, des dels 
Serveis Tècnics Municipals, 
expliquen que estan retirant la 
senyalització que s’havia col·
locat provisionalment als car-
rers St. Isidre, Igualada, Plaça 
Major i Plaça dels Miquelets, 
perquè també s’ha retornat el 
sentit original de la circulació a 
aquestes vies.

Tot i que l’obra d’urbanització 
del carrer Major s’ha finalit-
zat, queden pendents, segons 
expliquen des dels Serveis 
Tècnics, alguns detalls com la 
col·locació de mobiliari urbà i 
jardineres o  el desmuntatge 
dels fanals antics que es farà 
en els propers dies.
Recordem que els treballs 
d’urbanització del carrer Ma-
jor van començar el passat 
mes de novembre i s’han fet 

per trams per facilitar la mo-
bilitat dels vehicles i persones 
i molestar el mínim al veïnat-
ge. El primer que es va ur-
banitzar va ser entre la plaça 
Major i Montserrat; el segon, 
entre Montserrat i Sant Hilari i 
aquest darrer entre Sant Hilari 
i Onze de setembre. 
Les obres han permès reno-
var per complet els sistemes 
de clavegueram i enllumenat 
que ara està soterrat, així com 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

Els nens i nenes de les esco-
les de primària del municipi 
que han participat durant el 
curs escolar de les diferents 
sessions d’educació viària, 
Més de 600 alumnes que han 
participat en aquesta campa-
nya que imparteix la Policia 
Local en col·laboració amb 
els Mossos d’Esquadra. En 
aquesta edició, han participat 
prop de 800 alumnes, des de 
P3 a 2n de batxillerat. 
L’agent Ana Romero, ha valo-
rat positivament l’experiència 
d’aquests cursos, que per so-
bre de tot, intenta conscienciar 
els més petits de la importàn-
cia de circular per la via de 
manera segura. Assegura que 
un dels temes que més li ha 
costat traslladar als infants és 
la importància de cordar·se i el 
cinturó de seguretat al cotxe. 
Romero ha insistit als infants 

perquè també ho exigeixin als 
pares.
Els tallers d’educació viària a 
les escoles s’adapten segons 
les edats alumnes i cada any 
introdueixen alguna novetat. 
Habitualment plantegen una 
part teòrica i una part pràctica 
que en el cas dels més petits 
es tradueix en una mena de 
gimcana en bicicleta.
L’inspector en cap de la Poli-

cia Local, Marc Peña, assegu-
ra que els cursos d’educació 
viària són útils per evitar ac-
cidents sobretot entre els col·
lectiu més jove. I explica que 
també són interessants per 
obtenir informació que els aju-
da a planificar i dissenyar futu-
res campanyes d’informació i 
prevenció.
Marc Peña ha agraït la col·
laboració del cos de Mossos 

d’Esquadra amb qui treballen 
en aquesta campanya i en 
altres, com els cursos de se-
guretat a internet, o en campa-
nyes de prevenció. 
Assegura que cal seguir po-
tenciant els cursos d’educació 
viària i aposta per augmentar 
les hores, tant teòriques com 
pràctiques, de cara a noves 
edicions. 

El carrer major es reobre al trànsit 
després de 7 mesos d’obres

les xarxes de baixa tensió, ai-
gua potable i telefonia del sec-
tor que també s’han soterrat.
Pel que fa a la pavimentació 
del vial, s’ha fet amb un tipus 
de paviment flexible i de co-
lor vermell en la part rodada, 
mentre que la zona de via-
nants, és a dir, les voreres, 
s’ha fet amb peces de formigó.
El projecte d’urbanització tam-
bé inclou la senyalització vià-
ria, la col·locació de mobiliari 

urbà i la plantació d’arbrat o 
col·locació de jardineres.
Les obres del carrer Major 
permetran, com ha explicat 
l’alcaldessa Vanesa González, 
“potenciar i recuperar el cen-
tre urbà de Vilanova del Camí 
i prioritzar la mobilitat dels via-
nant per sobre de la dels cot-
xes”.

Els infants contribueixen a fer de Vilanova un 
municipi més segur

Un taller per 
aprofitar millor els 
aliments i evitar el 
malbaratament

VILANOVA / LA VEU

Donar a conèixer la proble-
màtica del malbaratament ali-
mentari a nivell global i local. 
Aquesta ha estat la finalitat 
d’un taller de cuina d’aprofita-
ment d’aliments que s’ha por-
tat a terme dimarts i dimecres 
al Centre Cívic del Barri de la 
Pau, organitzat per Serveis 
Personals. En aquesta ocasió 
s’ha adreçat a una quarante-
na de famílies del Banc de la 
Teca. 
Un dels objectius bàsics era 
la sensibilització sobre el 
problema del malbaratament 
alimentari i conscienciar els 
participants de la necessitat 
de consumir productes de 
temporada i de proximitat. El 
taller ha facilitat eines per mi-
llorar l’aprofitament d’aliments 
en l’àmbit domèstic i receptes 
per aprofitar bé els aliments.

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar 
bombes · descalcificadors
osmos i  ·  i l · l uminac ió  

sistemes de reg

instalacions@inspelegri.cat     Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com
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Google Maps enregistra els racons 
turístics més amagats de l’Anoia
ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal ha coor-
dinat el pas d’una càmera de 
Google per una vintena de 
rutes i espais d’interès turístic 
de l’Anoia. Els treballs d’enre-
gistrament d’imatges es van 
realitzar del 2 al 8 de juny. Són 
molts els racons i quilòmetres 
que es van poder gravar, i 
es preveu que en un termini 
de 4 a 5 mesos ja es podran 
consultar a través de Google 
Maps.
La Gerència de Serveis de Tu-
risme de la Diputació de Bar-
celona ha arribat a un acord 
amb el Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat 
de Catalunya i l’Agència Ca-
talana de Turisme per donar 
visibilitat als actius turístics de 
la demarcació. Especialment 
d’aquells espais menys ac-
cessibles, on el cotxe que ela-
bora les imatges per a Google 
Maps no pot arribar.
En aquests casos s’utilitza el 
Google Trekker, una càme-
ra lligada a una motxilla, que 
permet captar imatges dels 

punts on no es pot accedir 
amb vehicle. Gràcies a aques-
ta eina ja s’han pogut inclou-
re imatges panoràmiques de 
rutes de muntanya, platges, 
parcs o emplaçaments exte-
riors d’arreu de Catalunya a 
l’eina “Street View” de Google 
Maps. Ara li ha arribat el torn a 
la comarca de l’Anoia.

Les excursions de Google 
per l’Anoia  
A principi de juny, el Consell 
Comarcal va coordinar els 
treballs del Google Trekker, 
que va enregistrar una vinte-
na d’espais i rutes arreu de la 
comarca.
En concret, a Castellolí s’han 
fotografiat dues rutes de bar-
raques de pedra seca, mentre 
que a Sant Martí de Tous, la 
ruta de Sentfores i l’engorjat 
de la Fou. A La Llacuna s’han 
pres imatges del Puig Caste-
llar, la Plana d’Ancosa, el Cas-
tell i les Fonts dels Hort i del 
Pla Novell.
D’altra banda, de Santa Mar-
garida de Montbui s’ha plas-
mat l’entorn del Castell de 

Montbui i la Tossa amb l’alzi-
na mil·lenària i la Fou de Can 
Milà. A Vilanova del Camí, el 
PR C-138 pujant al mirador de 
l’Aromir i passant pels Esga-
vellats. La càmera de Google 
també ha recorregut Santa 

Muntanya dels nens. També 
seran a Google Maps les rutes 
saludables a l’entorn del muni-
cipi d’Els Hostalets de Pierola 
i la ruta dels salts d’aigua de la 
Vall de l’Anoia, al municipi de 
Cabrera d’Anoia.

Maria de Miralles, en concret, 
l’entorn del Castell de Miralles, 
el Balç de Fontanilles i el GR-7 
de la serra.
A La Pobla de Claramunt s’ha 
enregistrat l’entorn del Castell 
de Claramunt i el camí de la 

MONTBUI / LA VEU 

El passat dia 10 de juny el 
regidor d’ensenyament de 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui  anunciava en 
la reunió del patronat de les 
Llars d’Infants municipals la 
intenció del nou equip de go-
vern de tancar la Llar d’Infants 
Montxic, i al mateix temps de 
retallar els sous de les edu-
cadores. Aquella intenció va 
tornar-se definitiva quan l’Al-
calde va anunciar el dia 19 de 
juny el tancament de Montxic.
Els motius al·legats per l’equip 
de govern van ser la baixa 
matriculació d’alumnes pel 
proper curs 2015/16, i la no 
sostenibilitat financera del ser-
vei. L’Alcalde va afegir a més 
que l’espai de la llar d’Infants 
seria ocupat per una amplia-
ció del centre de dia.
En resposta a aquesta deci-
sió del govern, els membres 
d’ICV-EUiA de Santa Marga-
rida de Montbui han escrit un 
comunicat on enumeren els 
motius pels quals defensen 
el manteniment d’aquesta llar 
d’infants. En el comunicat, pri-
merament, expressen el des-
content de les polítiques que 
ha dut a terme el govern de 

CIU de la Generalitat de Cata-
lunya envers el servei educa-
tiu, “ha retallat de manera molt 
severa la partida pressupostà-
ria destinada a cobrir aquest 
servei, fet que ha provocat 
que els ajuntaments, i entre 
ells l’Ajuntament de Montbui, 
hagin hagut de suplir amb re-
cursos propis, la disminució 
de l’aportació econòmica de la 
Generalitat.”
Creuen, doncs, que l’impacte 
dels impagaments de la Ge-
neralitat l’han patit els ajunta-
ments i també les famílies que 
porten els seus fills i filles a les 
Llars d’Infants. Amb l’objectiu 
de facilitar l’accés d’aquestes 
famílies a les esmentades 
llars, des del curs 2012/13 des 
de l’Ajuntament, el grup d’ICV-
EUiA va instaurar la tarifació 
social (pagament de la quota 
en funció de la renda familiar).
Les llars d’infants a Montbui, 
des de l’obertura de la prime-
ra escola Santa Anna l’any 
1973 que donava resposta a 
l’exigència de les famílies per 
una educació imprescindible 
en les primeres etapes de 
la vida, diuen haver estat un 
servei educatiu i  de cohesió 
social fonamental en el muni-

cipi. Segons ICV l’ampliació 
de places al llarg dels anys i el 
manteniment de la gestió pú-
blica d’aquestes llars, en els 
diferents mandats del  grup 
socialista a Montbui “estan 
en sintonia amb les polítiques 
d’esquerres que sempre hem 
defensat.”
Davant de tot això, el grup 
pretén manifestar 6 punts con-
crets. El primer, que no es pot 
dir que es potencia l’educació 
pública i al mateix temps tan-
car una escola bressol, es-
pai que garanteix la igualtat 
d’oportunitats i esdevé la base 
pel desenvolupament d’una 
educació sòlida de l’infant. El 
fet que la Llar d’infants Mont-
xic estigui situada al nucli antic 
fa que el tancament  d’aquest 
servei de proximitat pugui difi-
cultar la gestió del dia a dia per 
les famílies usuàries. Donat, a 
més, que la Llar d’Infants és 
un dels pocs serveis oberts al 
nucli antic, encara es fa més 
necessària la seva continuïtat.
El segon, és que estant 
d’acord que hi ha d’haver una  
sostenibilitat econòmica dels 
serveis públics, no és de rebut 
que se’ls digui que no hi ha di-
ners per a tot, i siguin les es-

ICV-EUiA de Montbui es pronuncia davant 
del tancament de la Llar d’infants Montxic

coles bressol les que paguin 
el deute que han generat les 
grans obres prescindibles per 
Montbui i no subvencionades 
(per exemple, la Sala gran del 
MontAgora) que s’han fet en 
els darrers mesos. El tercer 
punt del comunictat diu que 
segons l’Alcalde, hi ha hagut 
una baixada constant en ma-
triculació a les llars d’infants 
en els darrers anys, des del 
2010.  Això és cert però tam-
bé és veritat que l’any 2013 es 
van inscriure 94 infants, que 
el curs 2014/15 van començar 
102 nens/es, i  que per aquest 
proper curs s’han matriculat 
102 infants. Es pregunten el 
perquè han esperat dos anys 
si la voluntat de l’equip era 
tancar-lo. El quart punt parla 
de la sostenibilitat finance-
ra de les Llars d’Infants, “no 
passa per la retallada de sous 
de les educadores, ni per una 
possible externalització en 
la gestió d’aquest servei, ja 
que aquestes, com la resta 
de treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament de Montbui 
ja pateixen unes condicions 
laborals prou precàries.” El 
cinquè punt manifesta que el 
“canvi d’usos” que proposa 

l’equip de govern a la Montxic 
per instal·lar una ampliació del 
centre del dia, no està basat 
en una demanda real i sembla 
més una simple justificació del 
tancament de la Llar d’infants.
I el sisè i últim punt, el comu-
nicat expressa que des d’ICV-
EUiA  defensen el manteni-
ment de Montxic i de la resta 
de llar d’infants de Montbui i 
“continuar fent l’aportació eco-
nòmica municipal necessària 
per mantenir aquest servei 
educatiu públic adreçat a la 
primera infància, que conside-
rem totalment imprescindible 
com a eina de cohesió social”.
A més, exigeixen que el go-
vern municipal reconsideri el 
tancament de Montxic, escol-
ti les famílies, treballadores i 
l’associació de veïns La Mar-
garida per fer més transparent 
aquest procés i que es convo-
qui una reunió del Patronat de 
les Llars d’Infants Municipals, 
un Consell escolar municipal 
extraordinari i un Ple Munici-
pal extraordinari per informar 
i exposar els informes jurídic, 
econòmic i tècnic en que sus-
tenten la decisió de tancar la 
Llar d’Infants Montxic.
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Aquesta va ser la darrera ex-
cursió del mes de juny de la 
colla excursionista de Vilano-
va del Camí. Ben d’hora van 
anar amb l’autocar fins el seu  
destí, van sortir a les 5 del 
matí de Vilanova i van anar 
fins a Jaca per fer una sortida 
que es preveia molt interes-
sant L’excursió la van comen-
çar al poblet de  Baros i van 
pujar uns 900 m de desnivell 
fins el cim de la Peña Oroel, 
500 m en forta pendent amb 
ziga zaga, està situada prop 
de Jaca, amb impressionants 

POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt està realitzant, des 
de principi de juny, diverses 
obres de millora al camí d’ac-

cés al Castell de Claramunt. 
L’actuació  l’està executant 
l’empresa local Construccions 
Isari 2000, SL. i té un pressu-
post de 44.483,74 €, subven-
cionats per la Diputació de 
Barcelona.
L’obra es preveu que finalitzi 
durant el mes de juliol. La in-
tervenció consisteix en cimen-
tar el vial de servei, que és de 
terra, per així facilitar l’accés 
de vehicles quan s’organitzen 
activitats a la fortalesa. També 
s’ha acabat de fer l’empedrat 
del camí principal i s’ha col·
locat una barana de protecció. 
La redacció del projecte ha 
anat a càrrec de l’arquitecte 
Òscar Bernat.

POBLA DE C. / LA VEU

Els joves de la Pobla de Cla-
ramunt van viure, del dijous 
18 al diumenge 21 de juny, la 
Setmana de la Joventut, que 
va arribar a la tretzena edi-
ció. L’acte estrella d’aques-
tes jornades i que va ser tot 
un èxit de públic va ser el 
concert amb Hotel Cocham-
bre i Ferran Supertramp. El 
jovent també va poder gaudir 
d’altres propostes, com un 
campionat de voleibol o el 
correbars.
La Setmana de la Joventut 
la va organitzar l’entitat po-
blatana Barrufet Roig, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment. Les activitats es van 
obrir el dijous 18 de juny a 
la tarda al parc de Sant Gal-
deric amb un campionat de 
voleibol 4x4, en què hi van 
participar catorze equips, 
dividits en dues categories 
segons les edats. Els gua-
nyadors de la categoria A van 
ser els Chinchito’s i els de la 
categoria B, els 4G. Com a 
obsequi van rebre unes bos-
ses. El mateix dijous, el bar-
restaurant El Cau de l’Ais es 
va omplir de gent per escol-
tar el concert que van oferir 
els poblatans Cristina Bar-
quilla i Manel López.
Uns 150 joves van participar, 

el divendres 19 de juny al 
vespre, al correbars que va 
comptar amb l’animació del 
grup Batinkat. El recorregut 
es va iniciar a la plaça dels 
Països Catalans i va continu-
ar pel bar El Lokal, el bar de 
la piscina municipal, l’Hotel 
Robert i el bar·restaurant El 
Cau de l’Ais. 
I a la matinada va arribar el 
plat fort d’aquesta setmana i 
que va ser un èxit absolut: el 
concert amb Hotel Cocham-
bre i Ferran Supertramp. Des 
de l’organització calculen 
que més de 500 persones 
van gaudir d’aquest concert, 
que es va fer al parc de Sant 
Galderic i en què hi havia 
gent de totes les edats. La 
festa va durar fins a les 6 de 
la matinada. El dissabte 20 
de juny al vespre a la plaça 
dels Països Catalans es va 
fer un dels actes més con-
solidats de les diferents edi-

cions d’aquesta setmana: el 
sopar i el bingo. Hi van assis-
tir unes 140 persones i l’àpat 
va consistir en un pica·pica, 
paella, coca, cafè i gotes. 
Després del sopar es va fer 
el bingo. Els regals de les lí-
nies i els bingos els van ce-
dir empreses i establiments 
locals i la mateixa entitat or-
ganitzadora. Es van recaptar 
350 € que es destinaran al 
col·legi per a la compra de 
material escolar per a famí-
lies amb pocs recursos. La 
nit del dissabte es va tancar 
amb una discomòbil a càrrec 
dels DJ Àlex i Zipi&Zape.
La tretzena Setmana de la 
Joventut es va acabar el diu-
menge 21 de juny al camp 
municipal del Pas Blau amb 
un partit de futbol entre sol-
ters i casats. L’equip gua-
nyador del matx van ser els 
casats per 6 gols a 2.

El concert amb Hotel Cochambre i 
Ferran Supertramp, gran èxit de la 
Setmana Jove a la Pobla de Claramunt

La colla excursionista de 
Vilanova del Camí a la Peña 
Oroel

vistes dels Pirineus i dels Mo-
negros. A la tornada van aca-
bar a Jaca amb un total de 
baixada de 1.100 m. A part del 
Francesc Viera i el Hipólito, 
també ha fet de vocal el Cayo. 
La colla agraeix aquesta es-
pectacular sortida als seus vo-
cals Francesc Viera,  Hipólito 
Elvira i Cayo Alonso, i també 
la col.laboració del Chema Ta-
pia del grup excursionista los 
Mayencos que els va acompa-
nyar i els va fer explicacions 
sobre les diferents muntanyes 
que es veient des de el cim de 
la Peña Oroel.

L’Ajuntament fa diverses 
millores al camí d’accés al 
Castelll de Claramunt

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Inscripció oberta proper curs.
A partir de P3.

AULA 42
626  082  108

ANGLÈS
20€/mes

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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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Diumenge, els anoiencs Car-
mina Wanted estrenen les 
propostes sorgides del Pro-
cés de Participació a Vilano-
va del Camí dins el programa 
“Activitats d’estiu per a tots 
els públics” amb un concert 
íntim. Després d’haver enge-
gat la temporada amb quatre 
actuacions a “casa” amb molt 
bona acollida per part del pú-
blic, Carmina Wanted arrenca 
el seu particular “TOUR dic de 
bon rotllo”. 
La primera gira de la banda 
els durà arreu de Catalunya, 
amb actuacions des de la ca-
pital catalana fins a les terres 
de l’Ebre.Paral·lelament estre-
nen nou senzill a les xarxes, 
acompanyat d’un videoclip. 
NO CREC és la segona entre-
ga de la maqueta que ha en-
registrat el conjunt denominat 
propi del Penedanoiès.
El públic vilanoví podrà gaudir 
de la primera actuació diu-
menge, a partir de dos quarts 
de 9, a la plaça del Mercat -en 
cas de pluja, a Can Papasseit. 

Carmina Wanted 
arrenca el seu “TOUR 
dic de bon rotllo” 
amb nou senzill

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Convergència Democràtica de 
Catalunya Anoia ha presentat 
aquesta setmana a l’Anoia la 
campanya “Benvinguts al Fu-
tur” que dissabte s’estrenarà a 
Vilanova del Camí amb la pri-
mera trobada entre simpatit-
zants, militants i càrrecs elec-

tes del partit. L’acció inclou un 
conjunt de trobades de debat 
per explicar la viabilitat de 
l’Estat propi i recollir propos-
tes dels ciutadans. 
El regidor vilanoví Jordi Barón 
ha explicat a Ràdio Nova que 
el Centre d’Innovació de Vila-
nova del Camí serà l’escenari, 

Una “Futursessió” de CDC arriba a Vilanova del Camí 
dissabte, de la primera troba-
da a les 10 del matí. Cap a les 
12 del migdia és prevista l’as-
sistència del coordinador ge-
neral de CDC, Josep Rull, qui 
ja va explicar en la presenta-
ció oficial d’aquesta iniciativa 
que Convergència vol reforçar 
“el projecte d’estat propi amb 

noves idees que els ciutadans 
ens podran aportar durant les 
diferents accions territorials 
previstes”.
Dilluns, Jordi Torra, president 
comarcal de CDC a l’Anoia, 
va fer la presentació oficial a 
Igualada, conjuntament amb 
la Diputada Maria Senserrich.

Taller de cuina per aprofitar millor els aliments i evitar el 
malbaratament al barri de la Pau
VILANOVA DEL C. / LA VEU

Donar a conèixer la proble-
màtica del malbaratament ali-
mentari a nivell global i local. 
Aquesta ha estat la finalitat 
d’un taller de cuina d’aprofita-
ment d’aliments que s’ha por-
tat a terme dimarts i dimecres 
al Centre Cívic del Barri de la 
Pau, organitzat per Serveis 
Personals. En aquesta ocasió 
s’ha adreçat a una quarante-
na de famílies del Banc de la 
Teca tot i que els continguts 
són d’interès per la ciutadania 
en general. Els participants, 
que finalment han estat una 

mica més de la meitat, han fet 
una valoració molt positiva del 
taller. 
Un dels objectius bàsics era 
la sensibilització sobre el 
problema del malbaratament 
alimentari i conscienciar els 
participants de la necessitat 
de consumir productes de 
temporada i de proximitat. El 
taller també ha facilitat eines 
als participants per millorar 
l’aprofitament d’aliments en 
l’àmbit domèstic.
La iniciativa s’emmarca també 
en la campanya de promoció 
d’una política de prevenció de 

residus de la Diputació de Bar-
celona. 
A la primera part del taller 
s’han donat eines i recursos 
per evitar llençar aliments 
durant tot el procés de con-
sum domèstic: la planificació, 
la compra en les botigues o 

mercats, el transport, l’em-
magatzematge en el frigorífic 
o rebost, la neteja, el procés 
d’elaboració (tallar, pelar...), 
els mètodes de cocció, les so-
bres dels àpats, etc.
La segona part, estava dedi-
cada a les receptes per apro-
fitar aliments que sovint es 
llencen, però que podrien ser 
aprofitats, com ara les sobres 
dels àpats. Els assistents han 
participat activament ajudant 
en la preparació i en la de-
gustació d’aquests i d’altres 
preparats que proposaven els 
talleristes. 
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ACTUACIONS VETERINÀRIES 

EN L’ANIMAL GERIÀTRIC

Hi ha certes actuacions que a 
causa de la seva freqüència es 
consideren rutinàries.
Aquestes actuacions poden ser 
neteges de boca, neteges d’ore-
lles, exèresis de petits tumors de 
pell, buidat de sacs anals, tracta-
ments simptomàtics de malalties 
cròniques, anestèsies vàries, etc.

Les neteges de boca
A mesura que el nostre animal de 
companyia es fa gran, les dents 
pateixen un desgast i sobretot 
s’embruten amb més facilitat. Per 
tant les neteges de boca s’hauran 
de realitzar més freqüentment 
que en un animal jove, cada sis 
mesos si fa falta.
Moltes vegades quan es fa la 
neteja de boca també es treu 
alguna peça dentària que, per la 
seva mobilitat o pel seu aspecte, 
s’ha de retirar.
Molt poques vegades aquestes 
peces dentaries es substitueixen 
per unes de noves, només cal 
donar-li una dieta adequada per 
aquesta falta de dents.
La tosca és una patologia fre-
qüent, però greu si segueix aug-
mentant amb el temps. Una 
simple neteja de boca resoldrà el 
problema.

Neteja d’oïdes
Hi ha animals que no es deixen 
netejar les orelles a casa, o bé 
que pateixen otitis crònica o que 
estan sotmesos a un tractament 
d’otitis i han de ser tractats amb 
neteges a fons cada cert temps. 
Per això el veterinari haurà de fer 
un aspirat quirúrgic.

Exèresis de petits tumors de pell
Normalment aquests tumors 
es poden treure amb anestèsia 
local i amb un parell de punts de 

sutura.

Els Dàlmates són fàcilment reco-
neguts per les seves característiques 
taques blanques i negres, encara que 
poca gent sap que quan neixen són 
completament blancs. Però la seva 
pell,  a més d’original, és bastant pro-
blemàtica ja que les al·lèrgies i les 
infeccions per paràsits que afecten a 
la dermis no són rares en aquesta raça.
A nivell clínic, el Dàlmata és conegut 
principalment pels seus problemes 
urinaris, degut a que és propens a 
formar càlculs d’àcid úric. Igual que 
els humans, no posseeixen la capaci-
tat de transformar l ’àcid úric en una 
altra substància de fàcil eliminació 
per orina. Per això és molt important 
donar aliments de baix contingut pro-
teic, que evitarà l ’acumulació d’àcid 
úric i ,  per tant, la formació de càlculs.

El dàlmata és un animal molt ener-
gètic, per tant és recomanable que 
faci exercici diari.  D’aquesta manera 
s’evitarà que utilitzi la seva energia 
restant a casa, on podria provocar 
algun desperfecte. Li agrada molt 
jugar amb els nens i es porta bé amb 

DÀLMATA Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

altres mascotes, encara que pugui 
ser agressiu amb gossos estranys, 
sobretot si són del mateix sexe.
És un animal bastant intel·ligent 
,  encara que a vegades sigui caprit-
xós, i  en general respongui bé a 
un entrenament recte i constant.

En el cas de les al·lèrgies, la pell del 
dàlmata presenta unes zones d’irrita-
ció de color rosa o rogenc. Aquesta 
patologia pot evitar-se amb una bona 
alimentació, pocs banys i mantenint 
a l ’animal sense puces i paparres, que 
acostumen a complicar el quadre inicial.

2
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Aquest últim mes, a la nostra es-
cola hi ha hagut sentiments de 
tota mena; nervis, emoció, ale-
gria, un xic de tristesa...
Potser millor que us ho expliquem 
des del començament. 
Cada any, tots els alumnes del 
centre preparem una petita re-
presentació o cantata per les fa-
mílies.
Enguany, hem representat la His-
tòria de Catalunya amb cançons. 
Així, doncs, durant tot aquest 
mes, cada grup ha estat assajant 
les cançons amb la mestra de mú-
sica l’Elisabet Bosch.
El dia de l’estrena va ser el 12 
de juny a les 19 h de la tarda a 
la sala La Brillante de Castellolí. 
Hi van assistir pares, mares, avis, 
àvies i tothom qui va voler com-
partir una estona amb els nens/
es de l’escola.
Els alumnes de Cicle Superior 
van presentar l’acte i feien de 
narradors, els infants d’Educació 
Infantil van cantar la cançó dels 
Avantpassats, els nens i nenes de 
Cicle inicial van cantar Catalunya 
i Aragó i també Jaume I.

Els de tercer ens van delitar amb 
les cançons El Comte Guifré el Pi-
lós i l’Emperador Carles V. L’actu-
ació dels nens i nenes de quart va 
ser Els Almogàvers i la Guerra de 
Successió.
I els més grans, a part de presen-
tar, també van cantar les cançons 
del Compromís de Casp i el Trac-
tat dels Pirineus. Vam finalitzar la 
cantata amb la cançó País Petit 
( Lluís Llach ) amb tothom a l’es-
cenari.
Un cop finalitzat el festival, els 
pares i mares dels nens/es de 
sisè van preparar un comiat com 
es mereixen. Amb molts records i 
emocions per a ells/es.
La festa es va acabar al pati de 
l’escola compartint un pica pica.
Un altre dia, que ben segur recor-
darem tots/es, va ser l’últim dia 
d’escola, el 19 de juny.
Com que era un dia especial, 
també vàrem fer coses diferents. 
Es tracta d’un dia, que els encan-
ta als infants de la nostra escola, 
ja que podem gaudir de diferents 
jocs d’aigua. Tots els alumnes van 
venir amb banyador, xancletes i 

Final de curs a l’escola Les Passeres de Castellolí

tovallola.
Va ser molt divertit i vam acabar 
ben molls!
Finalment, ens vam reunir tots 
els nens/es, i mestres i vam aco-
miadar els nostres companys/es 
de sisè i els hi vam desitjar molta 
sort en la nova etapa que comen-
çaran a l’ institut. Les seves tuto-
res l’Ester i l’Anna els hi van fer 
entrega d’uns llibres molt “xulos”, 
on hi ha participat tothom.

Va ser un dia amb molts senti-
ments barrejats, per una banda 
tristesa per allò que ja s’acaba, 
per acomiadar alumnes que ja 
s’han fet grans, també dir adéu 
nens i mestres que potser el curs 
vinent ja no hi seran... Però per un 
altre costat l’alegria de començar 
noves etapes, de donar la benvin-
guda a l’estiu, a les vacances, al 
descans... 

El passat dissabte, la comunitat 
educativa de l’Acadèmia, amb els 
professors, alumnes, membres de 
l’AMPA, pares i amics, va celebrar 
la Festa de Fi de Curs, la Festa dels 
75 anys de la seva fundació. Tota 
una jornada plena d’activitats 
que van anar des de les 11:00 del 
matí fins ben entrada les 12:00 
hores de la nit. Al llarg de la festa 
es van combinar activitats espor-
tives com una sortida amb bici-
cleta, o un partit de futbol, amb 
activitats lúdiques com tallers de 
maquillatge, de danses, de con-
fecció de xapes, a activitats crea-
tives com el concurs de pastissos 
que va tenir una gran accepta-
ció. Per acabar el matí els jocs 
de bombolles i la batalla de holi 
(pols de colors). Per la tarda un 
pregó va començar la cercavila 
pels carrers propers a l’Acadèmia, 
on no van faltar el so dels tam-

bors i de la banda de 6è, el ball 
de bastons, el drac i els seus di-
monis, les sardanes, els cavallets 
i d’altres manifestacions pròpies 
d’una activitat festiva. Entrada la 
tarda, es va donar a conèixer els 
guanyadors del concurs de pastis-
sos, on el jurat format per especi-
alistes van tenir força dificultats 
per decidir-se ja que es va arribar 
a un gran nivell de creació i de 
gust. Entrada la vesprada vàrem 
començar a preparar el sopar per 
a més de 300 persones. Una boti-
farrada va permetre recuperar les 
forces per després ballar anima-
dament fins ben entrada la nit.
Una festa divertida, amena, de 
convivència i de celebració dels 
75 anys de l’Acadèmia. Des d’aquí 
volem agrair a totes les persones 
que van fer possible aquesta dia-
da festiva. 

Festa Fi de curs de l’Acadèmia 
Igualada

Aquesta setmana els alumnes de 
4rt de Primària de l’Escola han 
finalitzat el Projecte ESCACS I 
MAT,  i han mostrat els coneixe-
ments apresos participant en un 
torneig obert als pares de l’Esco-
la.
Aquesta iniciativa pretén intro-
duir el món dels Escacs en els 
nens i nenes d’entre 9 i10 anys 
amb la finalitat d’esdevenir una 
influència positiva en el desenvo-
lupament de les habilitats cogni-
tives i socials que repercuteixen 
positivament en l’aprenentatge 
d’altres coneixements. 
Diversos estudis corroboren  que 
el joc dels escacs ajuda a organit-
zar i estructurar el pensament, 
millora la concentració, treballa 

l’orientació espacial, potencia 
l’atenció i la memòria, desenvolu-
pa la capacitat estratègica, ajuda 
a resoldre els propis problemes, a 
prendre decisions i actuar en con-
seqüència.
A l’Escola de l’Ateneu promovem  
que aquesta iniciativa, com a 
eina educativa  que ajuda a mi-
llorar les capacitats dels nostres 
alumnes.
L’activitat que ha estat  conduïda 
per en Bernat Martínez , membre 
del Club d’Escacs Igualada i de la 
Fedaració Catalana d’Escacs  s’ha 
realizat setmanalment a les ins-
tal.lacions de l’Ateneu. Ha tingut 
molt bona acollida i valoració per 
part de l’alumnat, el  professorat 
i els pares.

Finalitza per aquest any el 
projecte Escacs i Mat de l’Escola 
de l’Ateneu

       

EL GOS I LA CALOR

Amb l’arribada de l’estiu i 
la pujada de temperatura 
es deuen tenir varis punt 
en compte amb la nostra 
mascota.

Surt a passejar a primera 
hora del dia i del vespre 
evitant les hores de més 
calor. La passejada del 
migdia que sigui curta i 
només per fer les seves 
necessitats.

En cas d’haver de treure 
el gos a passejar en hores 
de calor s’ha d’intentar 
que  no faci exercici, per 
evitar que agafi un cop de 
calor.

Deixa que el gos estigui 
al lloc més fresc de la 
casa. Si viu al jardí haurà 
de disposar d’un lloc amb 
ombra. 

Posa aigua fresca i neta 
a la teva mascota durant 
tot el dia.

No et preocupis si mengen 
menys quantitat, doncs 
els gossos perden una 
mica la gana en aquesta 
època de l’any.

Evita deixar el gos tancat 
dins el cotxe, ja que la 
falta de ventilació junta-
ment amb altes tempera-
tures poden ocasionar-li 
la mort .

És un bon moment per 
gaudir d’activitats aquà-
tiques amb el nostre 
millor amic, a la nostra 
contrada trobaràs llocs 
tant interessants com 
la Fou o Santa Càndia, 
als quals pots passar el 
dia amb tota la família i 
sense haver de deixar el 
teu gos a casa. Feliç estiu 
i felices vacances!

Escola canina Rivalcan, camí 
del cementiri, s/n. Sta. Mgda de 
Montbui 659 430 893
https://clubdeagilityrivalcan.
wordpress.com/

Luis Luque
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Els dies 16, 17 i 18 d’aquest mes 
de juny, tots els alumnes de 1r 
d’ESO del col·legi Monalco  hem 
estat de Colònies a ‘El Collell’. 
En un entorn preciós de la Garrot-
xa,  hem compaginat l’elaboració 
del Treball de Síntesi i activitats 

lúdiques d’aventura i esport com  
treaking aquàtic, cursa d’orien-
tació,... però el més important de 
tot ha estat l’experiència de con-
viure entre nosaltres. 
Ens emportem un record que 
guardarem sempre!

Alumnes del col·legi Monalco 
de colònies al Collell

Aquest nou curs teníem com ob-
jectiu apropiar-nos de l’espai que 
ens envolta i el pati, un pati sen-
se vida i amb moltes herbes. Un 
matí vam seure amb els infants 
i vam fer una pluja d’idees sobre 
activitats que ens agradaria fer 
durant el curs. Algunes de les 
idees que van aparèixer van ser: 
excursions, colònies, tallers…i 
fer coses al pati. Aleshores vam 
centrar-nos en que podríem  fer 
al pati i van sorgir moltes propos-
tes però la més viable va ser la 
de fer una cabana amb material 
reciclat. Per tal de poder engegar 
i realitzar aquesta activitat ha es-
tat molt important, en tot aquest 
treball realitzat, la implicació de 
les famílies i la motivació i entu-
siasme dels infants a l’hora de fer 
el disseny, buscar el material, rea-

litzar els “ciments”...
Tots els dissabtes, a mida que 
anava arribant el material, ens 
posàvem a treballar de valent, 
per tal de poder, a dia d’avui, 

gaudir d’una cabana que porta 
un granet de sorra de totes aque-
lles persones que han participat 
en aquest curs al Centre d’Esplai 
Endinsa’t.

Cabana Sostenible realitzada pels infants del 
Centre Esplai Endinsa’t

Al llarg del tercer trimestre els 
alumnes d’Infantil i Primària van 
realitzar uns treballs sobre els co-
tes que hi ha a les parets del nos-
tre pati. Els més petits de la casa 
van fer, amb caixes, les cases dels 
tres porquets, representacions i 
titelles. Els més grans van treba-
llar els valors dels contes.
Aquestes imatges ens acompa-
nyen durant el nostre dia a dia, 
però el que és un passatemps per 
ells amaga un gran simbolisme. 
En el fris inicial s’hi veu un nen 
amb una llavor a la mà que re-
presenta les ganes de sembrar-la 
i veure-la créixer. Aquesta tasca 
acaba quan la llavor que ha plan-
tat ha crescut, florit i donat fruit. 
Aquesta és la imatge que evoca 
l’últim fris. Entre mig, els dotze 
contes representats es relacionen 
amb els mesos de l’any, amb les 
estacions i amb diferents arbres.  
Com podem veure no només són 
representacions de contes, sinó 
que tenen un perquè darrere.
Aquest treball dels contes s’ha 
fet també amb els més menuts. 
Els infants de P-2, les classes de 
les Llunes, hem comptat amb el 
suport de les maletes pedagò-

giques del centre de recursos de 
l’Anoia per  acompanyar el treball 
del conte del Patufet i el dels Tres 
porquets, dos dels contes que te-
nim al pati.
Vam gaudir de figures geomètri-
ques de fusta per representar el 
conte dels Tres porquets i el llop. 
Després de fer volar la imagina-
ció i relacionar cada personatge 
amb la seva figura (Cercle marró 
el llop, cercle rosa el porquet i 
les cases) i escoltar el conte vam 
poder experimentar i manipular 
amb les peces de fusta.
Dins de la maleta, vam trobar-
hi  tot el material necessari per 
representar el conte del patufet 
fent ombres xineses. Primera-
ment vam escoltar el conte, des-
prés vam reconèixer els objectes 
(el nom, la forma, color, textura...) 
i finalment vam poder gaudir del 
conte fent  les ombres xineses 
amb els objectes del conte. Algu-
nes de les ombres que vam poder 
observar van ser el cistell, la mo-
neda, la col, la barretina i el bou.
Ens ho hem passat molt bé i hem 
après diferents maneres de tre-
ballar els contes amb les maletes 
pedagògiques.

Escolàpies i els contes al pati

L’alumnat de 1r d’ESO del Molí 
de la Vila està portant a terme 
un crèdit de síntesi sobre l’aigua, 
molt adient quan fa poc que hem 
celebrat el dia mundial del Medi 
Ambient. En tal marc, han visitat 
el Centre de l’Aigua de Cal Font, 
a Cal Font, a tocar de Manresa, 
on han descobert el cicle i gestió 
de l’aigua i què implica disposar 
d’aquesta matèria, tan vital per al 
nostre desenvolupament.
D’aquests aprenentatges de ben 
segur que se’n recordaran i, a 
banda, us recomanem de visitar-
lo quan pogueu, perquè el tenim 
no gaire lluny, i és un bon exem-
ple del tractament del líquid ele-
ment.

Estada d’alumnes de 1r d’ESO del Molí al Centre 
de l’Aigua

El projecte “Fem Dansa” va con-
sistir a ajuntar alumnes de dife-
rents instituts de la Catalunya 
central, la majoria sense expe-
riència en la dansa, i crear un 
espectacle d’expressió corporal 
amb temàtica basada en els pla-
netes del sistema solar.
El projecte va ser una experiència 
molt positiva, ja que no només 
vam aprendre a expressar-nos 
corporalment, sinó que també 
vam aprendre a confiar els uns en 
els altres.
Al principi, en els assajos a l’insti-
tut no estàvem del tot segurs del 
que fèiem, però van anar passant 
els dies i com menys faltava per a 
la funció, més implicats estàvem 
en el projecte.
Professors, coreògrafs i alumnes 
van fer un gran esforç perquè tot 

sortís bé, ja que en el “Fem Dan-
sa” hi participava molta gent, i 
coordinar-los a tots no és fàcil.

Concloent: el projecte “Fem Dan-
sa” va ser educatiu però molt di-
vertit, i seria fantàstic repetir-lo.

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

El guanyador
 d‛aquest mes és:

JOAN
ESTEBAN
D‛IGUALADA

.........................................................
...................................................
...................................................

.....................................................
..........................................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

SORTEGEN:
UN FORFAIT 
CIRCUIT PER  

A 2 PERSONES
Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

El passat dissabte dia 13 de juny 
a l’escola vàrem celebrar “LA FES-
TA DE L’ESCOLA”. Com ja és habi-
tual, pares, alumnes i mestres ens 
desplaçarem a Masia Aubareda 
de Sant Martí de Tous.
Més de 200 persones vàrem po-
der gaudir de les activitats propo-
sades per l’AMPA de l’escola i que 
varen consistir, en primer lloc, en 
un animat ball de “zumba”. Sota 
el monitoratge de la Rocío, mare 
de l’escola, petits i grans es “be-
llugaren” animadament en una 
sessió molt participada que va 
durar més de mitja hora. 
En acabar el grup “Can Cantem” 

ens va amenitzar la tarda amb 
un espectacle d’animació musical 
molt dinàmic i participatiu. Pares 
i fills, a les ordres dels monitors 
de “Can Cantem”, entonaren 
cançons, feren balls participatius 
i jocs que posaren alegria a la tar-
da per a tots els assistents.
Per acabar, també com ja és ha-
bitual, un suculent berenar amb 
el que l’AMPA de l’escola va ob-
sequiar a tothom va servir per 
cloure la “FESTA” d’aquest any. 
En finalitzar ja hi havia pares que 
estaven pensant que es farien 
“l’any que vé”.

Festa de l’escola del Col·legi 
Jesús-Maria 2015

Al gimnàs de l’escola van fer una 
representació per a tots els pa-
res tot cantant i fent una petita 
representació en anglès. Durant 
l’acte de graduació, es va impo-
sar el birret i es va fer entrega del 
diploma acadèmic. Tots els alum-
nes van obsequiar als seus pares 
una flor i una orla de la Promoció 
Àbac.
Seguidament, vam anar a l’ora-
tori a fer tots plegats una ofrena 
floral a la Mare de Déu de l’esco-
la. En acabar, tots junts vam gau-
dir d’un berenar i una gimcana 
familiar al pati del parvulari.
Tota l’escola vol felicitar a les fa-
mílies de P5 i desitjar-los un bon 
inici en aquesta nova etapa esco-
lar.

La Promoció Àbac, de P5 de Montclar, celebra la 
festa de graduació

Els Mowglis i Akeles hem parti-
cipat per primera vegada al pro-
jecte “Cantània”, una fantàstica 
cantata escolar que organitza 
cada any l’Auditori.
Aquest any s’estrenava “Al bell 
mig de la terra”, una nova can-
tata per a 9 instruments i cor. 
Sota la direcció musical de Josep 
Prats i Elisenda Carrasco, amb la 
música de Xavier Pagès i el text 
de Carlota Subirós, l’obra era un 
clam a favor de tot allò que ens 
ofereix el nostre planeta.
Després de mesos de preparació 
a l’escola amb el mestre de mú-
sica Carles Casanova, la nostra 
posada en escena va ser el dia 27 
de maig i vam cantar amb més 
de 800 alumnes d’escoles d’arreu 
de Catalunya. L’Auditori, un marc 
incomparable, estava comple-
tament ple i el públic va gaudir 
d’una cantata molt emocionant. 

Els Mowglis i Akeles, tal i com 
reconeixen a la sortida, havien 

L’Escola Mowgli canta “Al bell mig de la terra” a 
l’Auditori de Barcelona

viscut una experiència divertida 
i vibrant.

El passat dissabte 6 de juny, 77 
alumnes de la nostra escola es 
van examinar dels nivells KET I 
PET dels exàmens de Cambridge: 
46 d’ells  (principalment de 1r i 
2n d’ESO) van realitzar l’examen 
de nivell KET (A2, del Marc Eu-
ropeu comú de referència per a 
les llengües) i 31 alumnes (3r i 4t 
d’ESO) que es van examinar del 
nivell PET (B1).
En aquest sentit, recordem que 
l’Escola Pia d’Igualada és un cen-
tre reconegut per Cambridge En-
glish com a centre preparador i 
examinador.
Els exàmens, d’ambdós nivells, 
consten de tres parts: part escri-
ta de gramàtica i redacció, una 

part de comprensió auditiva (lis-
tening) i l’examen oral (speaking) 
que es realitza en parelles davant 
de 2 examinadors.
Les proves es van iniciar a les 9 
del matí i van acabar a les 2 del 
migdia. Si bé van començar tots 
ells una mica nerviosos, val a 
dir que, en general, sortien molt 
satisfets de com els havia anat 
l’examen.
Ara només  caldrà esperar els re-
sultats, que se sabran  abans de 
la primera setmana de juliol. Des 
d’aquí els volem felicitar  i enco-
ratjar a tirar endavant i anar-se 
preparant, tal i com han estat 
fens fins ara,  pels nivells superi-
ors.

77 alumnes s’examinen a 
l’Escola Pia dels exàmens de 
Cambridge, KET I PET
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El dissabte 13 de juny els alum-
nes de primer es van convertir en 
actors al teatre de l’Aurora, tot re-
presentant “La rateta que llegia 
a l’escaleta”, una versió diferent 
del conte clàssic “La rateta pre-
sumida”.
Cal destacar tot el treball de lec-
tura, interpretació i memoritza-
ció en llengua catalana i anglesa 
que han realitzat els alumnes, 
deixant bocabadats a tot el pú-
blic assistent.
Moltes felicitats actors!

Els alumnes de 1r de primària del Monalco 
actuen a L’Aurora

Alumnes de 3r i 4t d’ESO del nos-
tre centre, l’INS Molí de la Vila, a 
Capellades, estan fent una esta-
da durant aquesta setmana, en el 
marc d’un intercanvi escolar amb 
un centre educatiu francès, en 
Lons le Saunier, població ubicada 
al departament de Jura, a la re-
gió del Franc Comtat, a tocar dels 
Alps francesos. El curs vinent no-
saltres rebrem al seu torn l’alum-
nat del centre francès.
S’han dut a terme nombroses i 
variades activitats a fi d’assolir un 
millor coneixement del territori i 
alhora gaudir-ne lúdicament.
Aquesta activitat contibuirà a 
una millora de la competencia 
lingüística en francès així com a 
afavorir la interculturalitat, ob-
jectius molt rellevants de cara al 

curs proper, en el que el nostre 
centre impartirà per primer cop 
el Batxibac (un batxillerat que 

reconeix també el govern francès, 
i que permet estudiar a França i al 
Quebec).

Estada a França d’alumnes de l’INS Molí de la 
Vila de Capellades

Dins la seva activitat d’aprenen-
tatge els alumnes de 2n d’ESO 
de l’Acadèmia van visitar els di-
ferents indrets medievals que 
actualment es conserven a Igua-
lada. El recorregut es va iniciar 
visitant els límits de la vila igua-
ladina amb el terme d’Òdena, per 
endinsar-nos després per l’antic 
portal d’Òdena com si fóssim viat-
gers o pelegrins de l’època. Abans 
d’entrar-hi una menció especial a 
la creació del raval de la vila, que 
cridà l’atenció dels viatgers de 
l’època moderna -1745-, com era 
el carrer de Sant Isidre construït 
sobre l’antic terreny anomenat 
Vall vell. Una vegada entrats al 
casc antic de la vila, un recorre-
gut pel que van ser les antigues 

muralles amb especial atenció 
als carrerons que les circumda-
ven dels quals encara avui dia 
en conserven alguns trams. No 
podem passar per alt la visita al 
punt originari d’Igualada, com la 
plaça Pius XII. A partir de la torra, 
l’ermita i els carrers adjacents es 
va començar a conformar el pri-
mer recinte emmurallat. La visita 
a les voltes de la plaça de l’Ajun-
tament, del carrer medieval de 
Sant Miquel i carrerons de Sant 
Jaume, del Forn i, Galí, als portals 
de Rovira, i de Nostra Senyora de 
Gràcia.
Una visita que permet entendre 
millor l’antiga extensió de la nos-
tra vila medieval i el seu engran-
diment a partir del segle XVIII.

Alumnes de 2n d’ESO de 
l’Acadèmia visiten la vila 
medieval d’Igualada 

L’alumna Clara Raldiris Sagre-
ra, de 3r d’ESO, ha estat una de 
les finalistes de la 2ª edició dels 
Jocs Florals Catalans, en la fase 
territorial (Catalunya Central), 
amb el poema “Continuar cami-
nant”, entranyablement dedicat 
a la memòria del seu avi. L’acte 
de lliurament de premis ha tingut 
lloc aquest dimecres 27 de maig, 
a les 11:00h del matí, al Centre 
Cultural de Folgueroles, bressol 
de l’impulsor de la recuperació 
d’aquesta tradició catalana, Ja-
cint Verdaguer. Durant l’acte, 
presidit pel director dels Serveis 

Territorials d’Ensenyament a la 
Catalunya Central i per l’alcalde 
de Folgueroles, els premiats han 
rebut un diploma acreditatiu, 
una planta florida i un llibre i, 
posteriorment, han llegit els seus 
textos. En el transcurs de la cele-
bració, també hem comptat amb 
l’acompanyament de l’ escola de 
música i amb la recitació esceni-
ficada d’alguns dels poemes més 
destacats de Verdaguer per part 
dels alumhnes del col.legi de Fol-
gueroles. El proper 13 de juny, 
tindrà lloc la fase final a Barcelo-
na. Enhorabona , Clara!!!

Montclar als II Jocs Florals 
Catalans

El 17 d’abril, alumnes de l’Institut 
calafí, juntament amb alumnes 
de l’Escola Joviat, FEDAC Man-
resa i l’escola Ave Maria, van 
participar en la representació de 
l’òpera “Brundibar” al Kursaal de 
Manresa. Els van acompanyar 
cantants i actors professionals, i 
també l’Orquestra del Conserva-
tori de Manresa.
“Quan ens van explicar que haví-
em de participar en el cor d’una 
òpera ens vam posar molt con-
tents i alhora nerviosos ja que per 
a alguns seria la primera vegada 
que posaríem un peu dalt d’un es-
cenari. Durant els primers assajos 
ens va costar una mica, ens pen-
sàvem que no ens en sortiríem, 
però després de dedicar-hi moltes 
classes, poc a poc vam anar millo-
rant. Un dia va venir a l’institut 
l’Ada Andrés, la directora escèni-
ca, que ens va ajudar i ens va dir 
que hauríem d’estar drets durant 
tota l’òpera. Al principi ens vam 
espantar, però aviat ens hi vam 

acostumar. I aviat va arribar el dia 
del primer assaig al Teatre Kursa-
al de Manresa, on també hi havia 
altres escoles. Aquell dia l’assaig 
va ser molt emocionant, i al cap 
de tres dies va arribar el moment 
de la veritat: tots anàvem vestits 
amb roba negra, estàvem molt 

Alumnes de l’Institut calafí participen en una 
òpera al Kursaal de Manresa

nerviosos quan vam començar, 
però mentre cantàvem vam veu-
re un teatre espectacular, ple de 
gom a gom. Quan vam acabar 
tots estàvem contents i emocio-
nats. Ens va sortir millor del que 
ens pensàvem i m’agradaria que 
es tornés a repetir”.
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Dissabte, 13 de juny, es va cele-
brar la cloenda i l’acte de lliura-
ment de premis de la fase final 
del II Certamen del Jocs Florals 
de Catalunya, a la seu de l’INEFC 
de Barcelona.
Eduard Torres, alumne de 3r 
d’ESO de l’escola MONALCO, va 
quedar finalista de la fase naci-
onal. L’Eduard ja havia passat la 
primera eliminatòria territorial 
amb el seu text “Una nit sense 
lluna” i va estar seleccionat amb 
9 alumnes més de tot Catalunya.
Ja és el segon any que el Depar-
tament d’Ensenyament convoca 
aquests Jocs Florals Escolars de 
Catalunya amb l’objectiu de mi-
llorar la lectura i l’escriptura en 
l’alumnat i fomentar una tradició 

cultural pròpia i arrelada al país.
Des d’aquí volem felicitar l’Edu-
ard i animar-lo a continuar par-

ticipant en diferents concursos 
literaris.

Eduard torres de l’escola Monalco finalista del II 
Certamen dels Jocs Florals escolars de Catalunya

En motiu de l’any internacional 
de la llum i les seves tecnologies, 
a l’escola hem desenvolupat un 
projecte interdisciplinari centrat 
en aquest tema, tot realitzat un 
seguit d’activitats i tallers al llarg 
del curs, que s’han anat desen-
volupant des de totes les assig-
natures i que han implicat a tots 
els cursos de l’escola. Com a part 
del projecte, s’han realitzat dues 
activitats transversals, el taller 
“Raig de llum” i l’exposició de 
circuits elèctrics creats pels alum-
nes de 6è EP, en les quals hi han 
participat els diferents cursos de 
l’escola. Perquè en pugueu veure 
una mostra, s’han publicat dos 
àlbums de fotografies de les dues 
activitats transversals a l’apartat 

“àlbums de l’escola”, així com una 
presentació de diapositives del 

taller “Raig de llum” a la pàgina 
principal.

Projecte interdisciplinari 2014-2015: La llum, al 
col.legi Jesús-Maria

El passat dimarts 2 de Juny els 
alumnes de la modalitat de l’hu-
manístic de 4rt d’ESO vam anar al 
museu del MNAC a Barcelona.
Allà vam poder contemplar i ana-
litzar les magnífiques obres d’art 
que hem estat estudiant al llarg 
del curs a la matèria d’història de 
l’art. Alguns dels quadres ens van 
arribar a sorprendre ja que no ens 
esperàvem que fossin d’aquesta 

manera.
Realment creiem que ha es-
tat una manera més dinàmica 
d’aprendre una disciplina tan 
única i diferent com l’art, ja que la 
visita al museu no es va fer gens 
pesada, sinó enriquidora, i hem 
pogut veure  les diferents obres 
físicament.
El resultat ha estat realment im-
pressionant, francament positiu.

Els alumnes de 4t d’ESO 
humanístic de l’Escola Pia 
visiten el MNAC

Els dies 9 i 10 de juny els nens i 
nenes d’Infantil hem estat al Mas 
Banyeres, a Sant Martí de Cente-
lles, fent activitats de tot tipus i 
d’allò més divertides.
Vam veure els animals de la gran-
ja, vam conèixer el bosc i el seu 
entorn i  vam estudiar tots i cada 
una de les plantes i els animalets 
que hi habiten.
De tan cansats que estàvem, a la 
nit no ens vam despertar ni una 
sola vegada fins l’endemà al matí 
que, amb tota l’energia del món, 
vam tornar a fer les motxilles i 
vam baixar al menjador a esmor-
zar.
Ens van donar uns diplomes per 
haver participat a totes les activi-
tats i haver-les fet tan bé.
Després de dinar vam pujar a 
l’autocar per tornar cap a casa. 
Al cap de cinc minuts ja dormíem 

com troncs pràcticament tots una 
altra vegada.
Han estat un parell de dies fan-

Els Esquirols, les Girafes i els Koales hem anat de 
colònies!!

tàstics i genials! Ens hem quedat 
amb moltes ganes de tornar a 
anar de colònies l’any que ve!

Aquesta setmana els alumnes de 
1r de CFGS d’Educació Infantil 
hem tingut una setmana plena 
d’activitats!
Una de les activitats que hem 
portat ha terme ha estat la pre-
sentació d’una titella. La tècnica 
que hem utilitzat per fer-la ha es-
tat el paper maché, una tècnica 
molt senzilla però que requereix 
moooolta paciència! Els alumnes 
ja fa un mes van pensar quina ti-

tella volien fer, i després de fer-ne 
un esbós la van anar elaborant 
amb molta cura.
Un cop feta, els alumnes han tin-
gut que presentar la titella acom-
panyada d’una cançó. Alguns van 
passar un mica de vergonya, però 
després de tot un any de presen-
tacions els alumnes han pogut 
fer mostra de les seves habilitats 
expressives!

Els alumnes de CFGS d’Infantil 
de l’Acadèmia realitzen titelles
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En aquesta ocasió l’obra duia 
per títol: “El gat amb botes”, una 
adaptació d’en Charles Parrault.
“Joan pare, el moliner, mor i dei-
xa totes les seves possessions als 
seus tres fills. Els dos germans 
grans hereten el molí, les terres 
i les joies. En canvi, el germà pe-
tit, hereta el gat. Al final, el petit 
dels tres germans s’adona que el 
gat és la millor herència, ja que 

és un gat parlador i més viu que 
una guspira, i que el fa guanyar 
prestigi i diners”
Totes les alumnes van fer una 
interpretació excepcional que, 
juntament amb un vestuari molt 
acurat i una decoració de l’esce-
nari molt vistosa, va fer de que 
tots els assistents gaudissin d’una 
obra entretinguda i divertida.

4t d’ESO de Montclar participa 
a la Mostra de Teatre Escolar 
d’Igualada

Un curs més es repeteixen els 
èxits esportius a nivell escolar.
 En la modalitat de bàsquet l’esco-
la ha quedat campiona de l’Anoia 
en les categories infantil i cadet i 
subcampiones en alevines.
En poliesportiu, l’equip benjamí 
“A”  ha assolit el segon lloc. En fut-
bol sala  l’equip juvenil ha quedat 
campió de l’Anoia i 4t en catego-
ria aleví.
 De la Fase Intercomarcal, l’equip 
aleví i cadet es va proclamar cam-
pió en bàsquet, i l’equip de futbol 
sala subcampió.
Destacar també els podis aconse-
guits pels equips de cross, atletis-

me i natació de l’escola.
Enhorabona a tots !!!... i a seguir 

El Monalco, campió en futbol sala i bàsquet

treballant per a la propera tem-
porada.

Al llarg de tres dies els alumnes 
del CFGM de conducció d’activi-
tats fisicoesportives de l’Acadè-
mia varen realitzar una estada a 
l’Era d’Oliola on van poder practi-
car diferents esports com ara raf-
ting, barranc, escalada, piragüis-
me i raid de muntanya.
Al llarg dels tres dies, els futurs 
tècnics van poder entrar en con-
tacte amb diferents tècniques i 
materials per a desenvolupar-los 
dins d’un àmbit de seguretat, i 
promoure els beneficis que apor-
ta cadascuna de les activitats 
realitzades. De manera lúdica i 
divertida els alumnes es van en-
frontar als diferents reptes de 
resistència, equilibri, confiança, 
autoestima, i capacitat per pren-
dre decisions.
L’estada va ser tot un èxit. 

Els alumnes del CFGM de 
conducció d’activitats 
fisicoesportives de l’Acadèmia 
fan una estada a l’Era d’Oliola El divendres els alumnes de Cicles 

Formatius van rebre una formació 
en #DEA, on van aprendre a rea-
litzar el suport vital bàsic en pa-
cients amb aturada cardiorespi-
ratòria i aplicar el desfibril•lador 
extern automàtic.
La reanimació és el conjunt de 
maniobres d’emergència apli-
cades a un pacient davant de la 
sospita d’aturada cardiorespira-
tòria. Aquestes maniobres tenen 
com a funció principal mantenir 
l’oxigenació dels òrgans quan la 
circulació sanguínia d’una per-
sona s’atura, especialment el cor 
i el cervell. Quan el cor s’atura, 
les lesions cerebrals comencen a 
aparèixer després del tercer mi-

nut, i a partir de 8 minuts és pràc-
ticament impossible garantir la 
supervivència del pacient.

Tota una experiència de vital im-
portància per als futur tècnics.

Els alumnes dels Cicles Formatius de l’Acadèmia 
fan una formació en DEA

Com a cloenda de l’etapa d’ESO, 
els alumnes de quart de l’INS Gui-
novarda han viatjat a Mallorca 
per gaudir d’uns dies de convi-
vència amb activitats esportives 
i lúdiques. Del 31 de maig al 4 
de juny un nombrós grup d’alum-
nes va deixar Piera per dedicar 
aquests dies a una experiència 
nova i molt atractiva.
A la cala Victòria de Mallorca 
els alumnes del Guinovarda van 
practicar diversos esports aquà-
tics com piragüisme, caiac o snor-
kel i també van fer unes petites 
incursions en coves que tocaven 
el mar. A més de sol, aigua i es-
ports, les nits estaven amenitza-

des amb activitats divertides que 
fomentaven el treball en equip 
elaborant diferents estratègies.

Sens dubte ha estat una bona 
manera d’acomiadar el curs i 
aquesta etapa educativa.

Els alumnes de 4t  de l’INS Guinovarda viatgen a 
Mallorca

Els dies 8 i 9 de juny hem anat de 
colònies a “La Carral”. Hem gau-
dit d’uns dies de convivència a 
la natura i ens hem convertit en 
pirates, hem treballat en un hort 
i hem fet una bosseta d’herbes 
aromàtiques, tot practicant l’ex-
pressió i la comprensió oral en 
llengua anglesa.

ENGLISH CAMP a 
primer de primària 
del Monalco

Gimcana padrins 
i fillols al col.legi 
Monalco

Padrins i fillols hem gaudit d’una 
tarda molt especial. Els de 6è han 
preparat una gimcana molt di-
vertida per als més petits. Curses 
de sacs, circuits, saltar a corda i 
bitlles han estat  algunes de les 
activitats realitzades.
Petits i grans hem compartit una 
tarda lúdica de convivència.
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A la platja podem banyar-nos, 
prendre el sol, jugar a l’aigua ... 
a l’estiu, o passejar, jugar amb 
la sorra, fer castells ... durant tot 
l’any. I també podem buscar-hi 
petxines.
Una activitat molt relaxada és 
recollir-ne les més boniques. Ho 
poden fer els nens tot sols o en 
companyia de tota la família. 
Serà com buscar tresors amagats 
enmig de la sorra!
I quan arribem a casa, podrem 
fer mil obres d’art amb els tre-
sors que hem trobat a la platja: 
decorar una caixa, fer un collaret 
o decorar un marc de fotos, per 
exemple.

QUÈ NECESSITEM?
Per decorar la capsa:
- Les petxines
- Una capsa qualsevol (de fusta o 
de cartró)
- Pega

Per fer collarets:
- Les petxines que tinguin forats

- Cordill o fil gruixut de colors

Per decorar un marc de fotos:
- Les petxines
- Un marc de fotos de fusta
- Pega

La sorra ens ofereix una mostra 
de tot el que el mar, amb les seves 
onades, arrossega fins a la sorra, i 
tot sovint trobem un munt de pet-
xines de tot tipus, classes, formes 
i mides. Fins i tot, hi ha algunes 
petxines que ja tenen un forat fet 
a la part de d’alt.

Fem objectes amb les petxines 
de la platja

Una d’elles és un pot per posar els 
nostres llapis de colors. És molt 
fàcil de fer i el resultat és d’allò 
més vistós i útil.
QUÈ NECESSITEM?
- Pinces d’estendre la roba de fus-
ta
- 1 tub de paper de vàter o paper 
de cuina
- Pega
Prepareu les pinces: només heu 
de desmuntar-les, quedant-vos 
amb les dues parts de fusta.
Agafeu el tub de paper i talleu-lo 
una mica més baix de la mida de 

Sabíeu que amb un grapat de pinces d’estendre 
podem fer un munt de manualitats?

les pinces.
A continuació agafeu un tros de 
paper o cartró i retalleu-ne un 
tros rodó que ens servirà de base 
del pot enganxant-lo a la base.
Ja ho tenim a punt per anar en-
ganxant amb pega les pinces. 
Enganxeu-les per la part plana, 
una al costat de l’altra i totes ben 
alineades.
Quan la pega s’hagi secat ja po-
deu omplir el pot de llapis o bolí-
grafs... i a treballar!
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Carmel·la Planell
Historiadora
i fotògrafa

La silueta estreta i retallada, amb 
una lleugera ondulació, del ca-
rrer del Roser no amaga l’interès 
d’aquesta via de pas des la plaça 
de Pius XII i la cruïlla dels carrers 
de Custiol i de Santa Maria cap 
a la mateixa Plaça del Rei. Aquí, 
resseguint el vell camí de Lleida 
a Barcelona, el que antigament 
havia estat anomenat d’en Ca-
rrió o d’en Riumaior, incorporat al 
primitiu Raval de Soldevila, s’hi 
va veure obert el  Portal de Sol-
devila, o de l’Àngel, en tant que 
accés -des de mitjan segle XIV- a 
uns afores que, als nostres dies, 
conformen la Plaça del Rei i més 
enllà el carrer de la Soledat.   
D’aquest modest itinerari que, de 
fet, no ha deixat de ser un camí 
entre dues places; episodis d’una 
llarga quotidianitat han escrit la 
història d’un veïnatge molt entre-
gat a la religiositat i a la veneració 
del vell Temple del Roser d’ençà 
el segle XVI; un espai de culte 
que ha servit d’alberg protector 
de l’avenir dels més propers i 
de la pròpia Confraria del Roser, 
àdhuc de tots els vilatans iguala-
dins, a més de  concedir-li el nom 
al carrer. Després de l’església, 
que n’ocupa el número 6, una 
mirada atenta a la resta d’edificis 
d’aquest carrer, entre una succes-
sió de façanes força austeres de 
dues o tres plantes, sense cap 
referent arquitectònic en especial, 
és impossible de no deturar-se 
davant del número 17 i cedir a 
una detinguda contemplació de la 

El Carrer del Roser 2a part

© Carmel·la Planell

planta baixa –avui molt amplia-
da, amb dues obertures- de la 
Pastisseria Targarona, popular-
ment coneguda per les perso-
nes de més edat amb el renom 
de “Cal Xandri”. 
En aquest sentit, al costat del 
deliciós reclam de la seva es-
sència: els dolços i els pastis-
sos; aquest establiment et rega-
la una bella mirada a una botiga 
construïda  segons les pautes 
de l’estètica del Noucentisme. 
El comerç, que va veure la seva 
creació a l’any 1929, acull una 
manifestació artística, el Nou-
centisme, que apuntava a ser 
una reacció contra el Modernis-
me, en base a un ferm propòsit 
de renovació en el món de l’art. 
Tant és així que l’interès per la 
racionalització d’aquest corrent 
és de cert el que li va atorgar 

un certificat segell personal a 
aquesta entitat comercial: el 
que més interessava era, doncs, 
servir-se d’elements que afavo-
rissin una eficaç funcionalitat del 
propi comerç. 
A la mateixa porta principal 
d’accés i els seus respectius 
aparadors, a banda i banda, el 
gust hel·lènic domina per da-
munt de cap altra expressió, en 
el sentit que els motius clàssics 
s’imposaven per a evidenciar 
una renovada –aleshores- ac-
tualitat. Qualsevol signe de 
sumptuositat o d’ostentació era 
substituït per un sobri  refina-
ment, capaç d’aportar una sen-
sació harmònica a la simetria 
d’aquest esmentat portal. Em-
però, és al seu interior, on més 
es manifesten aquestes noves 
incursions artístiques i funcio-

Pool towel = Tovallola de piscina

Drinking straw = Palla

Beach ball = Pilota de platja

Ice = Gel

Refreshment = Refresc

Wineglass = Copa

Sun cream = Crema de SolSwimming goggles = Ulleres de natació

Life-preserver = Flotador

Sun Umbrella = Para-Sol
Lemon = Llimona

Pool Day = Dia de Piscina

nals amb una sensible voluntat 
d’experimentar amb les diverses 
disposicions noucentistes. Així, 
d’una banda, el mateix taulell 
– ordenadament farcit de re-
lleus- empara dues adustes i de-
licades columnes jòniques que 
volien suportar una cerimoniosa 
volta divisòria entre la secció de 
despatx i la de la clientela; de 
l’altra, s’imposa un sostre coro-
nat per un magnífica composició 
circular que recrea pictòricament 
l’escenificació musical de les fi-
gures d’uns angelets. A la vega-
da, un embolcall d’aparadors, 
estanteries i taulells se sumen 
amb delicades inspiracions clàs-
siques a connotar el bon gust i 
l’operativitat d’aquest comerç 
pastisser.
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Conca d’Òdena

EDICTE

Na Maria Falgàs Casals i Sellas ha sol·licitat llicència d’obres per ampliar el cobert agríco-
la existent al polígon 7, parcel·la 15, terme municipal de Sant Martí de Tous, el qual te 
condició de sòl no urbanitzable segons el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal  apro-
vat de�nitivament per la CTUCC en data 13 d’abril de 2011 i publicat al DOGC núm. 
6313 de 12 de febrer de 2012.

D’acord amb allò que s’estableix a l’article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modi�cat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, així com l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es sotmet el projecte 
presentat a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant anunci al Butlletí 
O�cial de la Província de Barcelona, en un diari comarcal i al taulell d’edictes, perquè 
durant el citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les 
persones interessades.

El projecte esmentat es troba de manifest al departament d’urbanisme de l’ajuntament 
(Plaça de la Independència, núm. 1) on es podrà consultar en horari d’atenció al públic, 
de les 9 a les 13.30 hores de dilluns a divendres i dilluns de 16.30 a 19 hores, durant el 
termini anteriorment indicat.

Sant Martí de Tous, 23 de juny de 2015
L’Alcalde
David Alquézar i Claramunt

Ajuntament de Sant Martí de Tous

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El proper dijous 2 de juliol a 
les 5 de la tarda, la Farmàcia 
Massana farà una xerrada so-
bre el bon ús del medicament. 
Aquesta xerrada està emmar-
cada en el programa d’educa-
ció sanitària a la gent gran.
Què és un medicament? Els 
coneixem? Quines són les vies 
d’entrada? Com els apliquem? 
Què n’hem de fer dels medica-
ments caducats? Què cal tenir 
a la farmaciola? Cada quan 
hem de revisar-la? D’aques-
tes i moltes més qüestions en 
parlaran a la Farmàcia Mas-
sana amb la col·laboració del 
Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona.  

MASQUEFA / LA VEU

El Centre de Dia de Masquefa 
va viure, el dilluns 15 de juny, 
una experiència molt diferent 
a la seva activitat habitual. 
Els usuaris van rebre la visita 
del director tècnic del Centre 
de Recuperació d’Amfibis i 
Rèptils de Catalunya, Quim 
Soler, que va anar-hi acom-
panyat d’una petita mostra de 
la fauna que acull el CRARC: 
un gripau, un llangardaix, una 
tortuga i una serp.
Aquesta original sessió va 
despertar molt interès entre 
els usuaris del Centre de Dia, 
que van estar molt atents a la 
xerrada que els va oferir l’ex-
pert del CRARC. Va ser una 
xerrada molt pràctica –fins i tot 
van poder tocar els animals-, 

didàctica i interactiva, en què 
els usuaris van explicar les se-
ves vivències i van fer moltes 
preguntes.
El Centre de Dia valora molt 
positivament l’experiència, 
que va aixecar gran expecta-
ció entre els usuaris i els va 
ser molt profitosa, i agraeix 
la col·laboració del CRAC i el 
seu director tècnic.

El CRARC apropa el món dels 
rèptils al Centre de Dia

VILANOVA DEL C. / LA VEU

El proper diumenge, Tatan-
ka torna a fer una sortida a 
la protectora de Vallirana. De 
fa 5 anys, aquesta associació 
sense ànim de lucre es reu-
neix, com a mínim una vega-
da al mes, per anar a passejar 
o netejar les instal·lacions de 
diverses protectores de Ca-
talunya. L’activitat s’adreça a 
totes aquelles persones que 
els agraden els animals, tant 
adults com joves i infants. 
Marxaran des de Vilanova del 
Camí a les 9,30h del matí (es-
tació de tren de Vilanova del 
Camí, passeig indústria) i tor-
naran cap a dos quarts de 2 
del migdia. Les persones que 
no tinguin cotxe podran anar 
juntament amb aquelles que 
tinguin vehicle.

Tatanka torna aquest 
diumenge a passejar 
gossos de les 
protectores 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

La Peña Madridista Vilanova 
del Camí ha obert el termi-
ni d’inscripció de socis de la 
temporada 2015-2016 per tal 
de seguir creixent com a en-
titat ja que en el 2016 faran 
30 anys d’història. La pròxima 
temporada, serà doncs, molt 
especial per l’entitat i volen 
aconseguir arribar augmentar 
el nombre de socis. 
Els avantatges per ser soci, 
entre altres, permeten gau-

La Peña Madridista Vilanova del 
Camí vol créixer en l’any del 30 
aniversari

Xerrada de l’ús correcte dels 
medicaments a la Farmàcia 
Massana

La Plaça de l’Estació s’omple de ritme i públic 
en l’audició de fi de curs de l’Aula de Música

dir d’una sala exclusiva amb 
pantalla gegant per veure ens 
partits; descomptes en viatges 
i esdeveniments; actes gratu-
ïts o la petició d’entrades per 
al Reial Madrid.
Des de la penya animen a 
fer-se soci i gaudir d’aquests 
avantatges. Els trobareu de di-
lluns a diumenge al carrer Ja-
cint Verdaguer, 56 Baixos de 
Vilanova del Camí, de 18:30 a 
21:30 h.

MASQUEFA / LA VEU

Després de tot un curs d’esforç 
i aprenentatge, la seixantena 
d’alumnes de l’Aula de Música 
van tancar la temporada, diu-
menge, amb una gran audició. 
A l’escenari que es va instal-
lar a la Plaça de l’Estació s’hi 
van anar enfilant els alumnes 
del centre, des dels més petits 
fins als més grans, que van 
demostrar tot el que han après 
i com han progressat, en dife-
rents actuacions individuals i 
de grup.

L’audició de fi de curs va reu-
nir molts veïns a la plaça, els 
quals van poder gaudir d’una 
tarda de bona música en viu. 
Totes les actuacions van tenir 
com a fil conductor l’univers 
de Disney i els alumnes van 
interpretar diferents temes de 
pel·lícules. Al final de l’audició 
també es va fer un reconeixe-
ment a la tasca del professo-
rat.
Aquest curs 2014-2015 els en-
senyaments musicals a Mas-
quefa han fet un important salt 

endavant amb la nova Aula 
de Música que s’ha posat en 
marxa a la Torre dels Tenas, 
en conveni entre l’Ajuntament 
i l’Alzinar.
L’Ajuntament va reformar 
l’edifici, de propietat munici-
pal, per adequar-lo a aquesta 
nova funció, i també aporta 
els recursos materials i eco-
nòmics necessaris per al fun-
cionament del centre. De la 

seva banda, l’Aula Musical de 
l’Alzinar, entitat que ja venia 
impartint estudis musicals a 
Masquefa des de feia anys en 
les seves instal·lacions, apor-
ta l’equip de professionals al 
projecte i s’encarrega de ges-
tionar l’activitat. Així, alumnes 
i docents han guanyat un nou 
equipament en condicions òp-
times.
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Ha engegat el mercat de la fruita 
dolça a Piera
PIERA / LA VEU

El  passat diumenge 21 de 
juny, el mercat de la fruita 
dolça va oferir la primera jor-
nada de la quarta temporada. 
El mercat, organitzat per les 
regidories de Salut i de Co-
merç, s’inicia amb l’objectiu 
de promocionar la fruita dolça 
de Piera, d’una qualitat i ca-
racterístiques pròpies i que la 
fan molt saludable pel lloc on 
es conrea. Tot i que hi ha gent 
que ja el coneix, en les passa-
des edicions ja s’ha fidelitzat 
molta gent que espera com-
prar el producte de proximitat. 
En aquesta primera cita hi va 
haver un inflable per a l’entre-
teniment dels més petits.
Com ja és habitual, el mercat 

s’ubica al costat de la rotonda 
on actualment s’està cons-
truint el nou edifici del Centre 
d’Atenció Primària i compta 
amb una desena de produc-

tors que exposen els seus pro-
ductes, préssec de la Fortesa i 
altres fruites dolces del nostre 
municipi, collits i portats direc-
tament de l’arbre.

PIERA / LA VEU

Piera Turisme organitza una 
nova sortida aquest diumenge 
per conèixer les places de Pi-
era, amb punt de trobada a les 
9h a la plaça Jove.
La sortida conté un itinerari 
senzill de fer, que es podria 
qualificar de passejada, per 
diferents carrers de la vila i 
fent especial atenció a les pla-
ces. Se n’explicarà la historia, 
acompanyada dels versos de 
la Josepa Ribera Vallès.
Es proposa als participants 
de portar un poema, escrit o 
missatge de creació pròpia i 
acompanyar amb la seva lec-
tura a les places que es visita-
ran. La temàtica és oberta i el 
preu és gratuit. 

El mercat tindrà continuïtat al 
llarg dels mesos estivals i es 
farà tots els diumenges, de 9 a 
14 hores, a la rotonda de l’av.
de la carretera d’Igualada.

Diumenge, història i 
poesia a les places i 
placetes 

Dissabte es celebra la XXI Trobada de 
Gegants i Cap Grossos a La Llacuna

TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

Un any més celebrem la festa 
major del nostre municipi de la 
Torre de Claramunt.
Un cop més ens retrobem 
amb el Tonet i la Victoria i amb 
tota la colla gegantera que els 
acompanya, per fer-los ballar, 
tots junts al ritme grana.
Alternativament les dues co-
lles ens fan una representació 
de la cultura catalana.

Els Falcons per la seva part 
ens van fer una serie de dos, 
la presentació de la colla, fi-
gura renovada que s’estrena 
en motiu festiu, una escala de 
6, i una pira de 8 amb pilar de 
3 net i descarregat per sota, i 
per acabar un pilar de 4.
Els Falcons ja és preparen per 
la pròxima sortida del dia 4 de 
juliol a la catedral de Barcelo-
na.

Els Falcons d’Espoia seran a 
la festa major de la Torre

LA LLACUNA / LA VEU

Aquest any, com ja es va fent 
des de fa més de 20 anys, es 
celebra, a La Llacuna,  la XXI 
Trobada de Gegants i Cap 
grossos que tindrà lloc dis-
sabte 27 de juny per la tarda. 
En aquest dia tant assenyalat 
hi participaran unes 11 colles 
geganteres de tot Catalunya.
Per tant, aquest dissabte, 
l’emblemàtica Plaça Major i 
els carrers del poble, s’ompli-
ran de gegants, gegantons i 
cap grossos tot ballant i sal-
tant a ritme dels músics de les 
respectives colles.
Aquest any, en motiu de la visi-
ta dels Geganters i Grallers de 
La Llacuna a Costa Rica l’any 
2014, es farà la PRESENTA-
CIÓ OFICIAL A LA LLACUNA 
DEL NOU GEGANT vingut de 
Costa Rica, que  va regalar 
per sorpresa el millor cons-
tructors de gegants d’aquell 
país a la colla llacunenca.

També, durant tota la tarda, 
tindrà lloc una EXPOSICIÓ 
denominada “Actuacions dels 
Gegants de La Llacuna fora 
de Catalunya”. Utilitzant com 
a fil conductor la presentació 
del nou gegant vingut de Cos-
ta Rica, es farà una exposició 
a on es podrà veure totes les 
actuacions que s’han fet fora 

de Catalunya (Diverses Co-
munitats Autònomes de l’Estat 
Espanyol, Portugal, França, 
Andorra, Itàlia, Ciutat del Va-
ticà, Alemanya, Bèlgica, Costa 
Rica, Nicaragua, ...) a on es 
podrà contemplar com es viu 
la cultura popular als diferents 
indrets.

ES VEN PER TANCAMENT 
D’EMPRESA

Mobiliari d’oficina, recepció, despatx de direcció,
 cadires, arxivadors, ordinadors, sais, taules de 

treball, taula de juntes, altres...

Tot està nou

Preu: 1500€ tot el lot

Telèfon de contacte: 608 463 829 (Joan)

Abstenir-se curiosos

Nom

Adreça

Localitat

Tel. mòbil

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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CAPELLADES / LA VEU

Per tal d’informar la població 
dels fets decisius que els po-
den afectar fins arribar a la 
data del 27 de setembre, l’As-
semblea Territorial de l’ANC 
de Capellades està duent a 
terme diversos actes, dels 
quals us anirem informant a 
mesura que es vagin concre-

tant.
El primer ha estat la situació 
d’una taula informativa setma-
nal al carrer Major de Capella-
des els dissabtes al matí des 
del 20 de juny al 25 de juliol 
(6 dissabtes). Ja s’ha celebrat 
el primer dissabte, amb força 
èxit de públic.
Els actes de l’ANC, determi-

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dimarts a les nou del 
vespre i al jardí de l’Escola de 
Música de Capellades, s’es-
devindrà un concert del cícle 
Audiciona’t a càrrec de la
C15, un grup “COMBO JAZZ” 
de músics, encapçalats per 
l’Àlex Cassanyes i de proce-
dència d’Igualada, Capella-
des, Vilafranca, d’aquí el nom 

Piera s’adhereix al dia de 
l’orgull gai

PIERA / LA VEU

El diumenge 28 de juny, Piera 
és un dels nombrosos munici-
pis de Catalunya que s’adhe-
reix al Dia Mundial de l’Orgull 
Gai penjant la bandera irisada 
al balcó de la Casa de la Vila. 
El proper 28 de juny Piera 
s’afegeix als nombrosos mu-
nicipis de tot Catalunya que 
commemoren el Dia de l’Or-
gull Gai. L’adhesió a aquesta 
iniciativa consisteix en l’acte 
simbòlic de la hissada i oneig 
de la bandera irisada, símbol 
de la comunitat LGTB, al balcó 
de l’Ajuntament de la Vila.
Arreu del país i del món són 
moltes les institucions pú-
bliques que mostren el seu 
suport a les persones LGTB 
amb aquest acte simbòlic, mit-
jançant el qual es pretén po-
sar de manifest el suport als 
drets de les persones LGTB, 
que fins fa unes dècades eren 
perseguides a l’Estat i que en-
cara ho són en molts països 
del món.
Catalunya ha estat, des de la 

recuperació de la democràcia, 
un país pioner en la defensa 
dels drets de les persones 
gais. Ho va ser l’any 1998, 
quan el 30 de juny Catalunya 
es va convertir en la primera 
comunitat autònoma de l’Es-
tat espanyol i en un dels pocs 
països europeus que revestia 
de caràcter legal les unions de 
parelles de fet, tant heterose-
xuals com homosexuals. Més 
endavant, amb l’entrada en 
vigor del matrimoni igualitari, i 
l’any 2014 amb l’aprovació al 
Parlament de la pionera Llei 
contra l’homofòbia, bifòbia i 
transfòbia, Catalunya ha con-
tinuat demostrant el seu ferm 
compromís amb els drets de 
les persones LGTB. Per això 
són cada vegada més els 
ajuntaments i institucions pú-
bliques catalanes que el 28 de 
juny s’adhereixen al Dia Mun-
dial de l’Orgull Gai, com des 
d’enguany fa l’Ajuntament de 
Piera.
Actualment, el dia de l’Orgull 
se celebra arreu del món per 
a contribuir a la normalització 
del fet homosexual i reivindicar 
que les persones gais i lesbia-
nes puguin gaudir dels matei-
xos drets que els ciutadans i 
les ciutadanes heterosexuals, 
cosa que no passa en molts 
països i en molts àmbits.

L’ANC de Capellades prepara diversos 
actes pels mesos de juny i juliol

Divendres arriba a Capellades 
un nou “Audiciona’t”

de C15, ens oferiran diversos 
temes del seu repertori, ba-
sats en la música del swing – 
jazz  . L’entrada al recinte del 
jardí pot ser per carrer Divina 
Pastora 10 o Sarrià de Ter 11 
de Capellades, l’entrada serà 
lliure i el lloc es ideal per pas-
sar un vespre musical amb 
unes copes i un petit refrigeri 
que es servirà pels assistents.

nats en la reunió dels socis i 
simpatitzants de Capellades, 
han estat fins ara avalats per 
l’Ajuntament de la Vila, en tant 
que en el seu moment el Con-
sistori va signar la seva adhe-
sió a la xarxa de municipis ca-
talans per la Independència.
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PIERA / LA VEU

Aquest divendres a la nit, la 
Ruta dels Músics continuarà 
sorprenent el públic amb no-
ves formacions de músics pie-
rencs i actuacions d’estils ben 
diversos. 
Divendres, a les 22.30 h, el 
barri antic de Piera acull la 8a 
edició de la Ruta dels Músics, 
un esdeveniment que ja ser-
veix de referent a altres pobla-
cions de la comarca.
En aquesta edició, la Ruta 
ofereix dues hores ininterrom-
pudes de música gràcies a la 

col·laboració de 15 agrupaci-
ons musicals, totes amb inte-
grants del nostre municipi. Els 
visitants podran gaudir d’es-
tils tan diversos com la cançó 
d’autor, boleros, clàssica, cant 
coral, havaneres, bossa nova, 
jazz, rock i soul, electro pop, 
rock alternatiu, rumba, reg-
gae...
Com ja és habitual, a les 22.30 
h s’apagaran els llums del bar-
ri, que quedarà il·luminat úni-
cament per espelmes i teieres. 
Un ambient màgic i suggeridor 
que serveix per donar caliu a 

les actuacions dels músics, 
ubicats en portals i racons 
emblemàtics. Per tancar les 
actuacions, els tambors dels 
Desterrats recorreran els car-
rers del barri amb els seus rit-
mes. La nit finalitzarà amb els 
concerts, cap a quarts d’una, 
dels pierencs Hello Lilliput i Ti-
món i Rumba.
Cal recordar que per participar 
a la ruta dels músics només 
cal complir el requisit que, en 
el cas dels grups, algun dels 
músics sigui de Piera.

ORPÍ / LA VEU

Imma Palet reelegida  Alcal-
dessa d´Orpí 
El passat dissabte 13 de 
juny,va quedar constituït el 
nou ajuntament d´Orpí, i Imma 
Palet Rubió (IO-AM) fou reele-
gida com a Alcaldessa d´Orpí, 
per segon mandat consecu-
tiu. En la sessió publica a la 
Sala de Plens de l´Ajuntament 
d´Orpí, els regidors en el mo-
ment de la pressa de posses-
sió , van jurar o prometre el 
seu càrrec per imperatiu legal, 

Imma Palet, reelegida 
alcaldessa d’Orpí

i  llegint el text consensuat per 
l´Associació de Municipis per  
la Independència. Després de 
rebre el bastó com a Alcaldes-
sa, Imma Palet va dir que es 
continuaria treballant per po-
tenciar i preservar el patrimo-
ni natural i cultural, potenciar 
l´economia local,  estar al cos-
tat del parlament per defensar 
que Catalunya sigui un estat 
lliure i sobirà, i  sobretot seguir 
comptant amb el suport , col.
laboració i unió de la gent del 
municipi.

Es celebra la 8a Ruta dels Músics 
al barri antic de Piera

PIERA / LA VEU

Festival de patinatge artístic
Dissabte, el pavelló El Prat 
acull el Festival de Patinatge 
Artístic, on els integrants del 
Patinatge Artístic Piera i altres 
clubs convidats oferiran un 
bon espectacle per tancar la 
temporada. 
Aquest dissabte, a les 21.30 
h, el Patinatge Artístic Pie-
ra organitza el festival anual 
amb la participació de tots els 
membres del club i l’acompa-
nyament dels clubs de Terras-
sa, Foment Cardoní, Igualada, 
Viladecavalls i Mataró. Hi hau-
ran individuals de categories i 
coreografies muntades i molt 
treballades per a l’ocasió.
El Club pierenc ha viscut un 
any molt intens de feina i, una 
vegada més, els patinadors i 

les patinadores d’iniciació han 
aconseguit uns papers excel-
lents, amb el passi de 10 pa-
tinadors a la Final Intercomar-
cal, que es disputarà el 4 de 
juliol. També cal destacar el 
paper de la patinadora Ariadna 

Cuevas, de categoria Infantil, 
que ha aconseguit passar als 
campionats de Catalunya.
Us recordem que el festival és 
un acte obert a tothom i amb 
entrada gratuïta.

ORPÍ / LA VEU

Ja s´ha acabat el curs i tam-
bé les classes de gimnàstica 
que han estat impartides per 
la Susanna Maldonado, tots 
els dimecres de tres a quatre 
pel grup de gent més gran, i 
de vuit a nou per la gent més 
jove.Per celebrar-ho el passat 
divendres es va fer una clas-
se conjunta d´ambdós grups, 
que anaven disfressats per fer 

més festiva la classe. Després 
i aprofitant el bon temps es 
va fer un sopar de comiat de 
la temporada a la Plaça Sant 
Jordi de Can Bou. L´objectiu 
de les classes ha estat el de 
mantenir una constitució flexi-
ble i ágil, tonificar el cos i mi-
llorar la capacitat respiratòria i 
la resistència física, tot combi-
nat amb diferents coreografies 
que s´han anat treballant al 
llarg del curs.

Festival de patinatge artístic 
demà a Piera

Fi de curs de gimnàstica a Orpí

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
MARY POPPINS (1984) Una de les indiscutibles meravelles de la factoria Disney.
ALEMANYA, ANY ZERO (1942) Cinema neorealista de la mà del mestre Roberto Rossellini
ELS TRENTA-NOU GRAONS ( 1935) Una de les primeres i millors pel.lícules d´Hitchcock
ESPERANÇA I GLORIA (1987) Excel.lent producció britànica sobre la II Guerra Mundial
A.I. INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL ( 2001) Spielberg en clau de ciència-ficció
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76 escoles i 4.200 alumnes passen per 
l’Observatori de Pujalt
PUJALT / LA VEU

El curs 2014-2015 s’ha tan-
cat a l’Observatori de Pujalt 
amb un nou rècord d’escoles 
i alumnes que han treballat en 
algunes de les múltiples acti-
vitats que s’hi porten a terme. 
En total han estat 76 escoles i 
4.200 alumnes d’arreu de Ca-
talunya, i fins i tot d’Andorra, 
que han portat a terme activi-
tats relacionades amb la me-
teorologia, l’astronomia i les 
energies renovables a partir 
de tallers, observacions astro-
nòmiques nocturnes i diürnes, 
xerrades i també visites al ra-
dar de la Panadella. Cal dir 
que algunes de les activitats 
també s’han portat a terme a 
les escoles per tal d’apropar la 
ciència que es treballa a l’Ob-
servatori de Pujalt als alum-
nes. 
Albert Borràs, director de l’Ob-
servatori de Pujalt, indica que: 
“El nostre objectiu és apropar 
la ciència a tothom. La millor 
manera de fer-ho és arribant 
al màxim nombre d’escoles 
i transmetre la passió per la 

ciència a partir de la meteo-
rologia i l’astronomia afegint 
també el respecte pel medi 
ambient i fent didàctica de les 
energies renovables”.
Des de l’Observatori de Pu-
jalt es recorda que enguany 
han esdevingut un nou “En-

torn d’Aprenentatge” del De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i 
que les inscripcions pel proper 
curs ja estan obertes. Troba-
reu la informació a: www.ob-
servatoridepujalt.cat  
Per últim dir que AstroAno-

ia i GAME (Grup Amateur de 
Meteorologia Espacial) són 
peça clau en la part astronò-
mica d’aquest observatori, un 
observatori que pot i vol con-
tinuar creixent  per tal de fer 
de la ciència el nostre pa de 
cada dia.

“El Retratista” a la 
la festa major de 
Copons

COPONS / LA VEU

En motiu de la festa que es 
durà a terme aquest cap de 
setmana a Copons, una de les 
activitats més rellevants serà 
la projecció d’El Retratista, un 
documental que conté memò-
ria històrica que es va amagar 
durant els anys de dictadura. 
El documental es basa en la 
història del jove mestre cata-
là Antoni Benaiges, a qui se li 
assigna exercir a l’escola rural 
de Bañuelos de Bureba, un 
petit poble de la província de 
Burgos, durant el curs escolar 
1934-35. L’objectiu del mestre 
és ensenyar als nens a llegir 
i escriure educant-los en lli-
bertat. Conta amb un mètode 
per fer-ho: la tècnica Freinet, 
basada en l’ús de la impremta 
escolar. Sota la seva supervi-
sió,  els nens arriben a impri-
mir uns quaderns únics, que 
són el mirall de la visió infantil 
de la vida d’un poble rural de 
la dècada dels anys 30 que 
canvia amb l’arribada de la 
Guerra Civil.
El documental, que es veurà 
a les 20 de divendres 26 de 
juny, serà presentat per Sergi 
Bernal, que a més de ser-ne 
coautor, ha publicat un llibre 
sobre la mateixa temàtica.
Dissabte es durà a terme l’es-
pectacle infantil de l’Ós Man-
drós i a la nit hi haurà concert 
d’Utòpics. Per finalitzar, diu-
menge a les 12 hi haurà missa 
i en acabar cantarà la Coral 
Mig Tò, i hi haurà bastoners, 
gegants i grallers.

Els propers 27 i 28 de juny segona edició 
del cicle “Concert a l’església” a Veciana

VECIANA / LA VEU

Demà dissabte i diumenge es 
celebrarà la segona edició del 
cicle “Concert a l’església”  que 
enguany tindrà lloc en el marc 
incomparable de l’església ro-
mànica de Santa Maria de Ve-
ciana, del segle XII i totalment 
recuperada recentment.
Així serà com el dissabte 27 de 
juny a les 22 hores la conegu-
da cantant i intèrpret Lídia Pu-
jol, acompanyada de M. Àngel 
Cordero al contrabaix i de les 
veus del cor de Vallferosa, ens 
presentarà el seu espectacle 
Iter luminis: Treballs i plaers 
d’amor en el qual combina can-
çons trobadoresques, del Mis-
teri d’Elx, i el Llibre Vermell de 
Montserrat amb textos de San-
ta Teresa de Jesús i Ramon 
Llull. Un espectacle teatro-
musical ple de mística que de 

ben segur no ens deixarà indi-
ferents. En acabar l’espectacle 
hi haurà una degustació de vi 
i oli de cooperatives i tallers 
altament conscienciats amb la 
responsabilitat social, així com 
el producte estrella del nostre 
municipi: el formatge de Veci-
ana. L’entrada al concert serà 
de 15 euros per persona. Es 
poden fer reserves al correu 
reserves@lidiapujol.com.
L’endemà, diumenge 28 de 
juny a les 19 hores, el trio 
SETDVEU, Roser i Vicky a les 
veus i Álvaro a la guitarra, ens 
oferirà un concert amb temes 
tant coneguts i variats com 
l’Ave Maria de Schubert, Va 
pensiero de Nabucco, Halelluja 
de Leonard Cohen o Paraules 
d’amor de Joan Manuel Serrat, 
entre d’altres.
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El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a CAMINS DE VENT a incorporar les dades 
que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la 
�nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com 
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU 
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

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

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

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

Telèfon mòbil: ..................................................................................
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UN VOL 
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VECIANA / LA VEU

L’Arxiu Municipal de Veciana 
participa a l’exposició virtual 
“Factures amb estil” 
L’exposició virtual es presenta 
a la pàgina web de la Diputa-
ció per celebrar el Dia Interna-
cional dels Arxius.
Es tracta d’una mostra de  
documents d’arxiu que ens 
ensenya l’evolució estètica 
que experimenten aquests 
documents des de finals del 
s. XIX fins a mitjans del s. XX 
alhora que mostren també 
l’activitat econòmica quotidia-
na dels Ajuntaments. Són 164 

documents procedents de 54 
arxius municipals, gestionats 
pels arxivers itinerants del 
Programa de Manteniment de 

VECIANA / LA VEU

El passat divendres 12 de juny 
es va posar en marxa el Pla 
d’Informació i Vigilància contra 
incendis forestals (PVI) organit-
zat per Diputació de Barcelona 
amb la col·laboració d’Ajunta-
ments, Consells comarcals i 
Agrupacions de Defensa Fo-
restal (ADF).
Amb aquest pla es vol evitar al 
màxim els incendis forestals en 
els mesos de més perill com 
són juny, juliol i agost. És per 
això que Diputació de Barce-
lona desplega per tots els mu-
nicipis de la província diverses 
unitats de vigilància les quals 
s’encarreguen de recórrer el 
territori per tal d’activar, de for-
ma immediata, els serveis d’ex-
tinció en cas de localitzar un 
incendi.
Com en altres anys els munici-
pis de Veciana, Sant Martí Ses-
gueioles i Pujalt compartiran 
unitat de vigilància que circu-
larà pels tres municipis durant 
tots els dies de la setmana de 
12:30 a 19:30 hores fins el dia 1 
de setembre, quan finalitzarà la 
campanya. 

Inici de la campanya 
de vigilància 
d’incendis forestals

L’arxiu Municipal de Veciana participa a 
l’exposició virtual “Factures amb estil”

la Xarxa d’Arxius Municipals 
que coordina l’Oficina de Pa-
trimoni Cultural de la Diputa-
ció de Barcelona.Convocat per demà el 

càsting de Pastorets 
Infantils de Calaf

CALAF / LA VEU

Demà dissabte 27 de juny es 
durà a terme a Calaf la selec-
ció dels nens i nenes que po-
dran participar els Pastorets 
d’aquesta edició. Arrancarà 
a les 10 del matí amb la se-
lecció de nous participants 
d’aquest any. Seguidament, a 
les 11.30 del matí es farà una 
reunió informativa per a pares 
i mares dels pastorets que ja 
han participat en edicions an-
teriors i per als nous. I a les 12 
es projectarà un vídeo amb les 
funcions de l’any passat amb 
comentaris del director, adre-
çat a tots els nens i nenes que 
ja hi han participat i als que tot 
just s’inicien. 
Tot es durà a terme a la Sala 
Gran del Casal de Calaf. 

Gran participació en la benvinguda 
de la Flama del Canigó a Calaf
CALAF / LA VEU

Centenars de persones van 
omplir dimarts a la tarda la 
plaça dels Arbres per donar 
una gran rebuda a la Flama 
del Canigó. Va ser Mano-
lo Rodríguez, de BikeCalaf.
Cat, l’encarregat de portar 
l’últim relleu de la flama i lliu-
rar-la a l’alcalde, Jordi Badia. 
D’aquesta manera es reconei-
xia la implicació del ciclista ca-
lafí, que ha patit un malaurat 
accident, en aquesta festa de 
Sant Joan.
Una delegació de ciclistes de 
BikeCalaf.Cat havia anat a re-
collir la Flama a Ponts, com 
fan des de fa ja uns vuit anys. 
En arribar a Calaf, un públic 
nombrós els esperava a la 
plaça, juntament amb els re-
presentants del govern muni-
cipal. Després de rebre la Fla-
ma, l’alcalde, Jordi Badia, va 
donar ànims a Manolo Rodrí-
guez i li va desitjar una bona i 
ràpida recuperació. També va 
agrair el paper de BikeCalaf.
Cat, La Polseguera i l’associ-
ació ARCA en la festa de Sant 

Joan. A continuació va llegir el 
manifest d’enguany proposat 
per Òmnium Cultural, escrit 
per l’antic escolta i membre de 
Tradicions i Costums.
A continuació, una sorollosa 
traca va ressaltar la presència 
a la plaça del Drac Cucarell i 
del Cuca1000. Després dels 
forts aplaudiments, es va co-
mençar a repartir coca i xoco-
lata desfeta entre els nombro-
sos assistents.
Finalment va ser el moment de 
repartir la Flama del Canigó 

per encendre les 8 fogueres 
que s’havien inscrit prèvia-
ment. Cada un dels represen-
tants de les fogueres va rebre 
de mans del club ciclista i de 
l’Ajuntament un fanalet amb 
la Flama i coca i cava com a 
obsequi.
La pluja, que va respectar tot 
l’acte, va arribar finalment a 
quarts de nou del vespre, cosa 
que va obligar La Polseguera 
a traslladar el sopar popular 
a la Unió Calafina, anul·lar el 
ball i avançar l’actuació dels 
DJ’s de MDF.



Parcmotor, escenari de les BMW Clàssic Series
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Un any més les BMW Classic 
Sèries van tenir la seva cita 
en el circuit anoienc i aquesta 
vegada presentaven una gran 
novetat en la tercera prova 
del 2015, celebrada en el Cir-
cuit de Parcmotor-Castellolí, 
al seu apartat reservat a cot-
xes clàssics: el campionat de 
regularitat afegia la fórmula 
resistència, transformant-se 
en una prova de tres hores, 
sense entrenaments ni temps 
de referència. Aquesta veia en 
el lloc més alt del podi a Jordi 
Martínez-Francesc Palau (VW 
Golf GTI/Grup CMMC_Xerox), 
el tàndem que fins al moment 
havia estat tercer i segon a les 
dues cites anteriors i que, amb 
la seva actuació molt regular, 
aconseguia la primera victòria 
de l’any.
Amb aquest format tan diferent 
a l’habitual, la prova donava 
inici a les 19.00 hores, per veu-
re la bandera de quadres a les 
22.00 hores, després que al 
matí les motocicletes hagues-
sin ocupat la pista. Això supo-
sava que els participants en 
cotxes ‘patissin’ la calor d’una 
tarda plenament d’estiu i també 
les dificultats de la nit, una bar-
reja que va agradar molt, uni-
da a la resistència. Els equips 
podien realitzar tants girs com 
la seva estratègia dissenyés, 
sempre que superessin un límit 
atès que comptabilitzaven les 
41 millors voltes de cadascun.
Després del tàndem Martínez-
Palau es va classificar Jordi 
Alabart (Porsche 911), l’actua-
ció del qual va ser de reconei-
xement ja que participava sol 
i precisament es va convertir 
en el pilot que va donar més 

Martínez-Palau guanyaren la prova de resistència de cotxes.

Nani Roma i Àlex 
Haro abandonen al 
ral.li del Bierzo
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girs, un total de 69. Tercers van 
ser els francesos Francis Das-
tarac-Grégory Piau (Porsche 
911), guanyadors de l’anteri-
or cita. Les diferents parades 
dels equips per als canvis de 
pilot i per repostar van donar 
diferents voltes a la general, i 
posaren emoció fins als últims 
compassos. A més del podi fi-
nal que van configurar aquests 
protagonistes, cal destacar el 
guanyador del Trofeu Júnior 
30, que es va endur Jordi Gar-
cía i el seu Autobianchi (que 
també es va inscriure sol i va 
realitzar 57 voltes), i en escu-
deries la vencedora va ser, una 
vegada més, Ecurie Pays Bas-
que.
Pel que fa a motos, després 
de mostrar gran domini en 
la primera de les cites de les 
BMW Classic Sèries i veu-
re’s desbancat de la primera 
posició per Alejandro Tejedo 
(Ducati) en la segona d’elles, 
amb la seva Suzuki clàssica 
Josep Benaiges va recuperar 
les regnes del campionat a 

Castellolí, en pujar al podi en 
les dues mànigues de cursa. 
Aquesta regularitat li va donar 
la victòria de la tercera prova 
puntuable a l’apartat de dues 
rodes i, amb ella, es va alçar 
en el liderat provisional, amb 
Eduardo Conde (BMW) segon, 
seguit d’Alejandro Tejedo. Per 
mànigues, la primera d’elles 
veia el domini de Miquel Co-
lomeda (Suzuki), amb Conde i 

Josep Benaiges fou el vencedor de la prova de motos.

Amb base a la ciutat de Pon-
ferrada es va disputar la ter-
cera edició del Ral.li del Bierzo 
puntuable per l’estatal de ral.lis 
de terra amb la participació del 
pilot osonenc Nani Roma copi-
lotat per l’odenenc Àlex Haro 
de Moto Club Igualada. Ja des 
de el principi estaven dominant 
el ral.li, però quan faltaven dos 
trams per acabar es van quedar 
sense frens i es van sortir a final 
del tram Cubillo-Valcarce.
Roma i Haro van comentar: “Pel 
que sembla un pedra ha trencat 
el cable del fre i m’he quedat 
sense frens posteriors. Hem fet 
així uns 12 quilòmetres i sem-
blava que recuperàvem una 
mica de frenada, però en l’últim 
revolt, a 50 metres de meta, no 
han respost i ens hem anat rec-
tes, caient en una fondalada de 
la qual no podíem sortir.
Hem cremat l’embragatge in-
tentat treure el cotxe, i quan 
estaven cremant ja les herbes 
hem pogut treure-ho amb l’aju-
da del públic, al qual vull donar-
los les gràcies, perquè sense 
la seva ajuda hagués cremat el 
cotxe. Ha estat una pena, per-
què dominàvem la prova, però 
així són les carreres i aquest 
cop no ens ha acompanyat la 
sort”. 

Benaiges darrere; i la segona 
era guanyada per Josep Llort 
(Yamaha), secundat per Be-
naiges i Tejedo, separats en la 
classificació per només 4 punts 
quan el certamen ha superat ja 
el seu equador. El dissabte 19 
de setembre el circuit de Cala-
fat acollirà una nova cita de la 
temporada de les BMW Clàs-
sic Sèries. 

Bona pujada de Miquel Prat a la 
Serra de la Llacuna

L’única prova de muntanya de 
l’esport de l’automòbil que es 
disputa al llarg de l’any a la co-
marca de l’Anoia, és la Pujada 
a la Serra de La Llacuna orga-
nitzada per l’escuderia Pene-
dès.
Enguany entre els pilots par-
ticipants hi havia Miquel Prat 
de Moto Club Igualada amb el 
Mitsubishi Colt. La prova cons-
tava de dues pujades d’entre-
naments i tres de carrera. Per 
la classificació comptava la 
pujada de carrera amb el millor 

crono de les tres de carrera.
Miquel Prat, actualment líder 
del català de ral.lis de terra, 
sortia amb l’intenció de posar a 
punt el cotxe de cara a la seva 
participació en el ral.li Osona 
d’asfalt que es disputarà prope-
rament. Amb un bon registre de 
2’12”653 es va classificar tercer 
a la categoria de turismes que 
fou dominada pel pilot andor-
rà Gerard de la Casa amb el 
potent Seat Cordoba WRC. El 
guanyador absolut de la pujada 
fou Francesc Munné amb un 
Demon Car CM R2.
Al finalitzar la prova Prat deia: 
“He sortit de cara a provar di-
ferentes configuracions de cara 
al Ral.li Osona i a la vegada a 
donar espectacle”. Espectacle i 
del bo el que va donar Miquel 
Prat als espectadors presents a 
la pujada a la serra llacunenca.

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com



MOTOR / ENRIC RUIZ

Dani Vilà, el jove pilot de 
Quads del Moto Club Iguala-
da, ha confirmat la seva parti-
cipació en la prestigiosa prova 
de Raids Aragonesa que es 
disputarà els propers 24,25 
i 26 de Juliol de 2015. Vilà, 
excel·lent pilot de Circuits, en-
guany ha volgut ampliar les 
seves experiències i fer el salt 
als raids gràcies en aquesta 
ocasió a Jordi Serra, el seu 
Team Manager, que li ha obert 
les portes en aquesta nova es-
pecialitat.
Per celebrar aquesta gran 
notícia per l’Esport del Motor 
igualadí, i aprofitant l’assis-
tència d’aquest gran pilot en 
la darrera jornada d’entrena-
ments al Circuit Off-Road de 
Parcmotor Castellolí, us dei-
xem part d’una petita entrevis-
ta que ens va concedir.

Recordes l’edat que tenies 
quan vas pujar a la primera 
moto o el primer quad??
Tenia 3 anys. Va ser sobre una 
moto, una KTM SX50 i tot just 
als 4 anys ja tenia els peus 
sobre el meu primer quad, un 
Suzuki Lt-80. Tot va començar 
per afició del pare, al qui a ho-
res d’ara li agraeixo al màxim, 
tant a ell com a la meva famí-
lia, la gran oportunitat i afició 
que em vàrem donar en aquell 
moment.
El  número 4 que portes 
majoritàriament als dorsals 
dels teus vehicles... té un 
significat especial per tu?
Sí, el significat és el següent: 
La meva primera cursa va ser 
quan tenia just 4 anys, vaig 
obtenir un 4 lloc, amb el dorsal 
40, la cosa anava de quatres, 
i aleshores... sempre l’he lluït  
a excepció d’aquesta tempo-
rada, que per qüestió de re-
glaments he hagut de unificar 

Dani Vilà a l’European ITP Quadcross Championship a Italia. Foto Rigo Brothers.

Dani Vilà, el jove pilot de quads de Moto Club 
Igualada, participarà a la Baja Aragón 2015
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dorsals, però sempre amb el 
4 figurant al dorsal, en aquest 
cas el 94.
A l’Estat no han sortit mas-
sa pilots de quads que hagin 
triomfat a les competicions 
internacionals. A què creus 
que es degut?
Primerament el quad, en to-
tes les seves modalitats, és 
poc conegut, i ja sigui per una 
cosa o una altra, té menys re-
percussió mediàtica que per 
exemple obté el motocròs. 
Amb tan poca repercussió en 
els mitjans de comunicació és 
més difícil poder trobar i obte-
nir ajudes de les marques  ja 
siguin monetàries o de mate-
rial. Aquest fet fa que si no hi 
ha algú amb molt pressupost 
tot i sumant l’ajuda dels patro-
cinadors, és molt difícil poder 
anar a participar a les compe-
ticions internacionals. L’esport 
del quad ja sigui Quadcross, 
Quadresistencia, Baja, Cross-
Country etc, és quelcom més 
car que en una moto. A més a 
més del quad, que és el més 
econòmic, la inversió més 
gran és la preparació mecànic, 
que és la despesa més forta, 
perquè pot arribar a valer dues 
vegades el preu del vehicle. El 
manteniment també es realit-
za amb més freqüència: tot es 
multiplica per dos.
Portar aquest ritme infernal 
últimament amb les carre-
res i els entrenaments, ha 
fet que hagi canviat alguna 
cosa de la teva vida en els 
darrers anys?
Sí, està clar que a tot arreu no 
s’hi pot arribar, aleshores he 
hagut de reordenar-me a la 
vida i fer-me prioritats ja que el 
temps és or. Els entrenaments 
han de ser productius ja que a 
l’estar tant a fora es perd molt 
i molt temps útil. El sacrifici 
principal és potser el no po-

der compartir tot el temps que 
m’agradaria amb els amics i 
família i sobretot l’enyorança. 
En els moments més delicats 
tinc molta sort de sentir-me re-
colzat per tots ells.
Com portes els mesos dels 
parons de les competici-
ons?
Els porto d’aquella manera 
(he, he, he...). No m’agrada 
estar parat, sóc actiu i m’agra-
da que em surtin els resultats 
però sí que és veritat que 
baixo una mica la intensitat 
i quantitat però no la qualitat 
d’entrenament i aprofito per 
poder obtenir una mica més 
de temps lliure per estar amb 
la família i amics. Gaudeixo 
fent el que m’agrada i la veritat 
es que ningú m’obliga a entre-
nar en els parons, sóc jo ma-
teix que sóc molt competitiu i 
prefereixo arribar a principis 
de temporada sempre amb els 
deures fets. 
Com et desplaces a les dife-
rents competicions interna-
cionals a les que participes? 
Si són properes del  tipus sud 
de França, nord d’Itàlia, etc... 
acostumo a anar amb una 
furgoneta gran completament 
equipada com a taller, i per-

nocto en hotels. En els des-
plaçaments llargs normalment 
agafo l’avió fins a l’aeroport 
més proper a la localitat de la 
cursa, i un cop allà l’equip em 
passa a recollir i decidim on 
dormo, si al camió o l’hotel.
De totes les carreres en què 
has participat, amb quina et 
quedes o en tens un bon re-
cord?
El Mundial de Pont de Vaux en 
totes les edicions que he parti-
cipat. Una cursa emblemàtica i 
única en la modalitat de resis-
tència. També em quedo amb 
les 9h Internacionals Ravós 
de Terri, una cursa tipus Pont 
de Vaux però d’àmbit Estatal. 
Quant a Quadcross sense 
dubte Almenar, una cursa de 
Campionat d’Espanya on vaig 
gaudir moltíssim encara que 
el resultat no va acompanyar 
gaire. 
I de tots els circuits... quin 
és el teu preferit
Difícil elecció, en tinc varis de 
preferits. Almenar és un dels 
que més m’agrada, Castello-
lí, La Selva del Camp, entre 
molts d’altres que segur que 
no em vénen ara al cap La 
veritat és que tots els circuits 
tenen el seu encant.

Amb les moltes ofertes que 
deus rebre en aquest aspec-
te, perquè vas triar quedar-te 
amb el Moto Club Igualada 
com el teu Club per partici-
par el les competicions?
És un Club proper al pilot i 
amb gent molt ben avinguda, 
amb moltes ganes de fer co-
ses, ajudar i organitzar amb tot 
l’esforç que això suposa. En 
definitiva és un Moto Club de 
“ben parits”, on des del primer 
moment m’hi he trobat molt 
còmode, on davant de dubtes 
responen amb efectivitat, en 
definitiva té tot el que busca un 
pilot.
Explica’ns una miqueta 
el projecte que tens entre 
mans pel que resta de tem-
porada i les properes.
Ara per ara potser és parlar 
per parlar. Quant al pròxim 
any el que tinc clar és que he 
d’acabar tots els Campionats 
en què estic participant el mi-
llor possible, i si és a dalt del 
podi millor!!. Aquest any, de-
gut a les circumstàncies, el 
Cap d’Equip ha decidit fer una 
cursa més, una cursa que no 
esperava i d’una modalitat 
completament nova per a mi. 
La Baja Aragon és una carrera 
de prestigi a nivell Internaci-
onal, el meu mecànic i com-
pany d’equip hi havia corregut 
i guanyat varis anys, en Jordi 
Serra. Sé que té la mateixa il-
lusió que jo per encetar amb 
mi aquesta nova i “única” eta-
pa per mi, un repte nou on se-
gurament gaudiré molt i molt 
competint. Gràcies a ell hi puc 
participar i sigui quin sigui el 
resultat segur que l’experièn-
cia serà positiva.
Per últim volia agrair al màxim 
tot el suport rebut de tots els 
Patrocinadors, Família i Amics 
i principalment a en Jordi Ser-
ra: Aquesta va per tu! 

BICICLETES

PEUGEOT CITY 28       1.500 €     BH EMOTION NEO NITRO XT   3.300€

BICICLETES

ELÈCTRIQUES

 ARA 1.199 € ARA 1.999€

  50 KM 
D’AUTONOMIA

90 KM 
D’AUTONOMIA

OFERTA VINE A PROvAR-LES 
A LA BOTIGA!

ajuda fins a 25 km/h ajuda fins a 45 km/h
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ATLETISME / IGNASI COSTA

Un total de 16 medalles, amb  
8 medalles d’Or, 5 d’Argent i 
3 de Bronze, assoliren els  21 
atletes del C.A. Igualada Pe-
tromiralles en els Campionats 
de Catalunya Juvenil, Junior i 
Promesa, que amb una multi-
tudinària participació i un gran 
ambient atlètic es disputaren 
els passats dissabte i diumen-
ge a   Lloret de Mar, amb or-
ganització del C.A. LLoret - la 
Selva i de la Federació Cata-
lana d’Atletisme. Cal ressaltar 
la pletòrica actuació global 
dels atletes anoiencs, asso-
lint a més diverses mínimes 
estatals, i diversos llocs de fi-
nalista, i situant-se el CAI Pe-
tromiralles en 4t lloc en categ. 
Junior amb 64 punts pel que 
fa a l’actuació global dels seus 
atletes, entre un total de 44 
clubs classificats. Ariadna Ra-
mos va assolir un nou rècord 
dels Campionats en el Triple 
Salt de categ. Promesa, i Jordi 
Yoshinori Matsuoka va assolir 
la mínima pels Europeus Juni-
or i un nou rècord d’Igualada 
en Salt de LLargada.

 
Jordi Y. Matsuoka, Campió i 
mínima pels Europeus
Els atletes Junior del 
C.A.Igualada Petromiralles,  
tingueren una brillant actuaci-
ór.  Els 6 atletes del CAI par-
ticipants assoliren 8 medalles 
en total, amb 1 Campionat de 
Catalunya, 5 medalles d’Ar-
gent, i 2 Bronzes, una mínima 
pels Europeus Junior i un nou 
rècord d’Igualada,  a més de 
varis llocs de finalista en les 
proves respectives. 
Individualment el saltador 
Jordi Yoshinori Matsuoka es 
proclamava Campió de Ca-
talunya en salt de llargada, 
amb 7,45 m., mínima pels Eu-
ropeus Junior i rècord d’Igua-
lada, millorant els 7,41 m. de 
Jacint Santamaría del 1987 a 
Badalona, en la seva reapari-
ció després d’un llarg període 
de baixa per lesió.
Les medalles d’Argent eren 
per a Cristina Fernández, sots 
campiona en Javelina amb 
32,90 m., i 2a. en disc amb 
32,49 m., per a Sheila Gar-
cía, sotscampiona en salt de 
llargada amb 5,90 m.,  per a 
Eduard Fàbregas, sotscampió 
en salt d’alçada amb 1,95 m., 
i per a Francesc Adrià Ber-
tran, sotscampió  en pes, amb 
13,55 m.. 
Les medalles de Bronze eren 
per a Francesc Adrià Bertran, 
3r en llançam. del disc, amb 
37,92 m., i 3r en javelina amb 
50,20 m.. Martí Farrés era 5è 

Jordi Y. Matsuoka, or en salt de llargada.

Setze medalles del Club Atlètic Igualada als Campionats 
de Catalunya juvenil, júnior i promesa

Els cadets del CAI  
triomfen a Alcobendas

en disc amb 33,42 m., a més 
de 5è en pes amb 10,55 m.. 
                                                                                                              
Ariadna Ramos i Marc 
Sánchez, campions promesa                             
També els atletes Promesa del 
CAI Petromiralles tingueren 
una bona actuació, assolint 3 
medalles d’Or i 1 de Bronze, 
i un Rècord dels Campionats 
en les proves respectives.
Ariadna Ramos, es proclama-
va bicampiona de Catalunya 
en el triple salt, amb un  millor 
intent de 12,91 m., nou rècord 
dels Campionats, i era també 
campiona en el salt de llarga-
da amb 6,03 m. (vent + 2,7 
m/s.). També Marc Sánchez 
es proclamava Campió de 
Catalunya en el salt d’alçada 
amb un millor intent de 1,98 
m..
El Bronze era per a Daniel 
Abate García, 3r en els 1.500 
m.ll. amb 3’59”51. Albert Her-
nández era 4t. en els 400 m. 
tanques, amb 56”24, i Oscar 
López, 7è. a la final dels 400 
m. llisos, amb 50”48.  

Anna Asensi i Guillem Car-
ner, bicampions juvenils
Sobresortiren també les dels 
Juvenils, assolint un total de 4 
medalles d’Or, i diversos llocs 
de finalista.
Anna Asensi era bicampiona 
de Catalunya amb 2 medalles 
d’Or, en els 100 m. llisos amb 

12”49 a la final, i amb 12”82 
en s/f., i en 200 m.llisos,  amb 
25”73 a la final, i amb 26”44 en 
s/f.. Guillem Carner era també 
bicampió de Catalunya, en els 
1.500 m.ll. amb 4’01”91, i  en 
els 800 m. llisos amb 1’56”30.
Cristina Gabarró era 5a a la 
final dels 200 m.llisos, amb 
26”76, i 7a en salt de llarga-
da amb 5,16 m. (vent + 2,6 
m/s.). Marta Llagostera era 
6a. a la final dels 400 m.ll. 
amb 1’01”79, i Nuria Rey 6a. 
en pes amb 10,39 m.. 
Gemma Ortega era 7a a la 
final dels 200 m.llisos, amb 
27”35, i amb 27”00 en s/f., i 
8a a la final dels 100 m.ll. amb 
13”17, i amb 13”09 en s/f..  
Antón Farrés era 8è en el llan-
çament de martell amb 32,15 
m., Marcel Abad  9è en els 
1.500 m.ll. amb 4’23”37, Nuria 
Bonvehí 10a en els 1.500 m.ll. 
amb 5’24”43 i Pau Roca par-
ticipava en el llançament del 
disc efectuant nuls els intents 
corresponents.

Ariadna Ramos, novament 
mínima per l’Europeu
L’atleta Promesa del CAI Pe-
tromiralles Ariadna Ramos, va 
assolir el 15 de juny una nova 
mínima de participació per al 
Campionat d’Europa Sub-23, 
en la  seva participació al Con-
trol de Salts GTC -Sant Cugat, 
disputat al Zem “La Guinarde-

Paula Blasco, Hector Ramos i Laia Moix.

ra” de St. Cugat del Vallés.
Ariadna Ramos assolia la mí-
nima per als Europeus Sub-23 
en el salt de llargada, essent 
2a. amb un millor intent de 
6,15 m., a 3 cm. del rècord 
d’Igualada de Sheila García 

Ariadna Ramos, novament mínima per l’Europeu.

del 30 de Maig a Valladolid. 
La mateixa Sheila García era 
3a. amb 6,00 m. en la llargada 
femenina. 
Aitor Caldito era 1r en el triple 
salt Infantil amb 11,56 m. 

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els 3 atletes Cadet del C.A. 
Igualada Petromiralles Hèc-
tor Ramos, Laia Moix i Pau-
la Blasco, van assolir el títol 
de campió  i sotscampiones 
d’Espanya Cadet CSD per sel-
leccions Autonòmiques amb 
Catalunya, en la seva partici-
pació al Campionat d’Espanya 
disputat el passat cap de set-
mana -dissabte i diumenge - a 
Alcobendas.  
Els 3 joves atletes anoiencs 
protagonitzaren una magnífi-
ca actuació.  Laia Moix era la 
guanyadora del salt d’alçada 
fem., amb marca personal de 
1,66 m.. 
Hector Ramos era 2n en el 
salt d’alçada masc., amb mar-
ca personal de 1,90 m., i par-
ticipava també amb el relleu 
català de 4 x 100 m. amb X. 
Barrubes - I. Ferrón i T. Baños, 

essent 9ens. amb 46”99.
Paula Blasco era 5a en la pro-
va dels 1.000 m. llisos, amb 
3’02”18, i formava part també 
del relleu català de 4 x 300 
m., amb J. Palacin - E. Saura 
i J. García, essent rigorosa-
ment desqualificades per  l’art. 
170.6.
La selecció Catalana es va 
proclamar campiona estatal 
en masculins, i sots campiona 
en femenines.
En masculins eren 1ers amb 
265 punts, seguits de la Co-
munitat Valenciana, 2ns. 
amb 257 punts, i 3rs. Madrid 
amb 250 punts. En femeni-
nes va guanyar Madrid amb 
266 punts, seguides a només 
1punt per Catalunya (265 p.)  i 
eren 3es. les atletes de la Co-
munitat Valenciana amb 243 
punts, entre 17 seleccions au-
tonòmiques participants. 

Eduard Viles es manté amb 
Espanya a la 1a divisió d’Europa
L’atleta medionenc del Club 
Atlètic Igualada Petromiralles 
Eduard Viles, ha participatal 
campionat d’Europa per se-
leccions que s’ha celebrat a la 
ciutat russa de Čheboksary.
Amb aquesta, ha estat la quar-
ta participació de Viles en una 
Copa d’Europa de la màxima 
categoria continental absolu-
ta.

El medionenc ha competit 
amb el relleu 4x100m junta-
ment amb Sergio Ruiz, Bruno 
Hortelano i Arian Olmos Te-
llez. Era la primera competició 
de l’equip espanyol i va oferir 
una imatge solvent, però molt 
millorable. Amb 39”40 segons 
es van classificar 3rs de la sè-
rie i 9ns de la general.  



TRIATLÓ / LA VEU

Dissabte 20 de juny, a la po-
blació de Vilanova i la Geltrú 
es va celebrar la I edició del 
Aquatló ciutat de Vilanova, 
prova emmarcada dins el cir-
cuit català i lliga de clubs de 
la federació catalana de triatló.
La prova va comptar amb 200 
participants, que van haver de 
superar un primer tram de cor-
rer de 2,5km, seguits de 1000 
metres de natació i per acabar 
2,5 km de córrer.
La prova va ser guanyada per 
Raul Gomez del CN Tarraco 
i Georgina Conesa. L’equip 
igualadí del CAI triatló Petro-
miralles va aconseguir una 
gran 5a. posició per equips 
d’un total de 17 equips classi-
ficats.
Els resultats dels components 
del CAI foren:
17è Carlos Fdez.         38m10s
34è David Sevilla              38m59s
37è Daniel Segura            40m23s
56è Oscar Torres              42m44s
94è Josep Martinez        45m51s
147è Santi Sanz                 50m49s
D’altra banda, el diumenge 21 
de juny es va celebrar la locali-
tat aragonesa de San Juan del 
Flumen una nova edició de la 
triatló de llarga distancia, pro-
va puntuable dins del circuit 
aragonès de triatló.
Els participants van fer 1800m 
de natació, seguits de 74 de 
ciclisme i van acabar amb 
14km de cursa a peu. La tri-
atló va ser guanyada per Joan 
Montguillot del CE Picornell, 
pel que fa als representants 
del CAI triatló Petromiralles 
exceŀlents resultats destacant 
la victòria Hector Colom en la 
seva categoria.
Resultats:
11è Hector Colom (1º veterà)
16è Joan Riera
114è Bernat Vinyals

El CAI Triatló, present a l’Aquatló 
de Vilanova i als Monegros

PATINATGE / LA VEU

Dissabte 20 de juny es van 
disputar a Vilafranca del Pe-
nedès les proves de nivell per 
patinadores d’Iniciació de Pa-
tinatge Artístic. Per part de la 
secció d’Artístic de l’Igualada 

Proves de nivell per a les 
patinadores de l’Igualada HC
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HC, entrenades per Cristina 
Fernandez, van participar : 
En categoria Iniciació C Anna 
Domènech, Ivet Bonet, Iris 
Ruiz, Anira Lucena i Valentina 
Sarro, aprovant totes cinc, per 
la qual cosa assoleixen el ni-
vell Iniciació B. 

SLOT / LA VEU

Després dels clàssics de la Di-
visió VI aquest divendres tor-
nava la categoria més popular 
de l’slot a 1/24 al Tim Comar-
ca, la dels GT contemporanis 
sobre mecànica del fabricant 
Scaleauto.
I a semblança de les anteriors 
curses, siguin de la categoria 
que siguin, el jove manresà 
Pítia Claret segueix dominant 
de manera indiscutible la clas-
sificació provisional del campi-
onat d’enguany, mercès a una 
nova i incontestable victòria. 
Això si, en aquesta ocasió 
no va aconseguir el hat trick, 
ja que malgrat encapçalar la 
sessió classificatòria i guanyar 
la cursa se li va escapar la vol-
ta ràpida del carril 6, que li va 
“pispar” el Joan Bisbal.
Un total de 18 pilots es van 
aplegar per disputar aquesta 
cursa, en que si bé ningú va 
poder seguir el ritme del líder 
si que va ser competida a les 
diferents posicions de la clas-
sificació, com ja sol ser habi-
tual. Cal destacar la lluita pel 
primer graó del podi al que 
tenien accés els pilots “nor-

mals”, entre el vilanoví Joan 
Tapiolas, vigent campió, que 
va arrencar una minsa volta 
d’avantatge al badaloní Marc 
Andreu, que treu partit del 
seu cada vegada major conei-
xement de la pista, i empatat 
amb el David Mira.
En quarta posició però ja més 
distanciat l’igualadí Joan Bis-
bal, lluint un cotxe de vistosa 
decoració, va fer tòrcer el braç 
al Ricard Claret, pare del gua-
nyador i preparador dels cot-
xes de l’escuderia familiar.
Al seu darrere es va produir 
un nou empat entre el vilafran-
quí Josep Manel Moratona i el 
montbuienc Josep Rosinés, 
gran animador de la darre-
ra cursa. A continuació grata 
sorpresa protagonitzada pel 
joveníssim Sergi Ortiz en una 
cursa sòlida i plena de madu-
resa, precedint a l’egarenc Àn-
gel Pellicer i a l’igualadí Paco 
Rodríguez, que també van 
acabar empatats a voltes.
D’aqui a quinze dies es reprèn 
l’activitat al Tim Comarca, el 
10 de juliol, amb la quarta i 
darrera cursa de Clàssics del 
Grup C. 

Tercera cursa d’Scaleauto GT: 
altra vegada Pítia Claret

Els equips anoiencs de 1a, 2a i 3a de futbol ja 
coneixen els rivals de la propera temporada
FUTBOL / LA VEU

Els nou equips anoiencs que 
jugaran a Primera, Segona i 
Tercera Catalana  de futbol 
ja coneixen els que seran els 
seus rivals durant la tempora-
da 2015-16. 
La Federació Catalana de 
Futbol va fer públic la set-
mana passada les diverses 
agrupacions, si bé de manera 
provisional, ja que els clubs 
podien demanar canvis fins el 
diumenge 21 de juny i perquè 
encara estaven pendents de 
confirmar els ascensos i des-
censos no compensats. 
A l’Assemblea General Ordi-

nària de la FCF, que tindrà lloc 
demà dissabte dia 27 de juny, 
es faran públiques les agrupa-
cions definitives, però no va-
riaran gaire, o gens, respecte 
les actuals.

A la temporada 2015-16 l’Igua-
lada jugarà a Primera Catala-
na; l’Òdena i el Sant Maure, a 
Segona; i Piera, Calaf, Mont-
serrat Igualada, Fàtima, Anoia 
i Carme ho faran a Tercera.
El grup 12è de la 3a estarà 
format pel Martorell, AE Pie-
ra, UD Calaf, UD Montserrat 
Igualada, CE Cubelles, CF La 
Granada, CE Anoia, CE Riu-
debitlles, UE Les Roquetes 
CF, AE La Munia, UE Sitges, 
CFP Sant Pere Molanta, CF 
Sant Cugat Sesgarrigues, CE 
Carme, FC Fátima, Castellví 
de la Marca CF, CE Olivella i 
UE Martinenca.



49
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
26 de juny de 2015Esports

BÀSQUET / LA VEU

El passat dimecres 17 de juny 
es va celebrar la final a 4 del 
13è Campionat de Bàsquet 
d’Afeccionades, en el qual han 
participat vuit equips d’arreu 
de la comarca durant tota la 
temporada. 
El sistema de competició ha 
estat una lliga regular i pos-
teriorment els quatre equips 
millors classificats han dispu-
tat la final a 4. Els vuit equips 
participants al campionat han 

Final a quatre del 13è campionat 
de bàsquet afeccionades

GIMNÀSTICA / CG AULA

Després d’una temporada  in-
tensa i molt satisfactòria,  les 
gimnastes de l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula arriben al me-
rescut descans.
Han participat als Jocs Es-
portius Escolars de Catalu-
nya (JEEC), al Campionat 
de Catalunya de Gimnàstica 
Rítmica, Copa d’Espanya de 
Gimnàstica Estètica,  Campio-
nat d’Espanya d’Osca i molts 
altres trofeus i exhibicions que 
s’han realitzat en diverses po-
blacions de Catalunya.
“Han treballat molt, han gau-
dit i moltes de les fites les han 
aconseguides, han millorat la 
seva tècnica, en el domini del 
cos, i en l’adquisició de valors 
que creiem   inclou aquest es-
port: la capacitat d’esforç i de 

Festa de fi de temporada del 
Club Gimnàstic Aula

PÀDEL / LA VEU

Les noies Subaru van cau-
re de forma molt ajustada al 
Cube de Manresa per 2-1.
Les coses no van començar 
gaire be i Fabiana Spik/Tere-
sa Jorba van cedir el primer 
punt per un doble 6-1 davant 
Roser Agut/Kinga Pincouai. 
Però les nostres van igualar 

Derrota a Manresa del femení 
de pàdel de l’Esquaix Igualada

gràcies a Francina Olaria/Mar-
ta Hidalgo guanyant 6-2, 6-1 a 
Rosa Espinal/Laura Jardí. En 
el decisiu les del Bages van 
desnivellar el partit gràcies a 
la victòria de Montse Jodar/
Custi Martínez davant les nos-
tres Joana Vilarrubies(Mònica 
Òdena per 2-6, 4-6.

superació personal així com  la 
consciència de pertànyer a un 
grup. Per això ho hem volgut 
celebrar junt amb les famílies i 
l’equip tècnic esportiu que fan 
possible que l’Igualada  Club 
Gimnàstic Aula estigui viu” ha 
dit el nou President de la Junta 
Directiva Sr. Josep Ma Plane-
lla que s’estrenava en aquest 
acte.
“Ara cal descansar i agafar 
forces per a la propera tempo-
rada” tot i que el descans serà 
breu ja que del 29 de juny al 
31 de juliol organitzen la “Gi-
mestiu”, en el que qualsevol 
noi o noia  d’entre 3 i 17 anys 
pot tenir  l’oportunitat de pro-
var   dues de les modalitats de 
gimnàstica que es treballen; 
tant la gimnàstica estètica 
com la gimnàstica rítmica.  

estat: The Majors, Maristes, 
Escola Pia, Òdena Club Bàs-
quet, CB Cervera, CB Mont-
bui, CB Esparraguera Vetera-
nes, AK Team.
El dilluns 15 de juny, es van 
disputar les semifinals, amb 
els següents enfrontaments: 
CB Cervera – Escola Pia i CB 
Montbui – CB Esparraguera 
Veteranes. 
Els resultats d’aquests partits 
van definir la lluita per el títol 
del campionat i la pel tercer i 
quart lloc, les quals es dispu-

tarien el 17 de juny a la Sala 
de Barri del pavelló de les Co-
mes d’Igualada. Els diversos 
resultats van resoldre la clas-
sificació final de la següent 
manera: 1r CB Cervera, 2n CB 
Montbui, 3r CB Esparraguera 
Veteranes, 4rt Escola Pia. En 
finalitzar els partits de dime-
cres, es van donar els corres-
ponents trofeus contant amb 
la presència del Sr. Albert Tar-
rida, director del Patronat Mu-
nicipal d’Esports d’Igualada. 

Triplet del CPP Igualada 
TENNIS TAULA / CPPI

Aquest cap de setmana s’han 
dut a terme a Ripollet els cam-
pionats de Catalunya Aleví i 
Juvenil on ha participat el nos-
tre club, en totes les categori-
es menys equips alevins.
Dissabte primer títol en la mo-
dalitat d’equips. Per rànquing 
el CPP Igualada, dels Bernat 
Luco, Albert Kenji Matsuoka 
i Joan Masip, començaven a 
quarts de final on es va gua-
nyar al Badalona A recent 
campió de Catalunya infantil 
per 3-1 ( Joan 2 i Albert 1 ), 
a semifinals més just contra el 
CTT Olot es guanyava per 3-2 
i la final es va guanyar al CTT 
Olesa per 3-1, destacar el de-
but a la categoria del Bernat 
Luco infantil de primer any.
El diumenge en Juvenil es 
va acabar d’arrodonir el títol 
aconseguit dissabte amb els 
dos títols en joc que hi havia.
Primer la parella Albert Ken-
ji Matsuoka i Joan Masip es 
feia amb el títol de campions 
de Catalunya cedint només un 

onze i demostrant a la taula la 
seva teòrica superioritat en el 
paper, el Joan és el n.1 Juvenil 
Català i l’Albert el 2.
Després del dobles a per 
l’individual on podíem haver 
tingut final igualadina, però 
l’Albert va caure a ¼ de final 
amb el jugador del Tramunta-
na Figueres Sergi Grau qui li 
va remuntar un 2-0 favorable 
a l’Albert cedint al final per un 
ajustat 3-2 amb 11-9 al darrer 
parcial. El Joan per la seva 
banda es feia amb el campio-
nat guanyant a la final a l’Enric 
Casadó del CN Tarraco per 
3-0 i tancant el triplet aconse-
guit per el CPP Igualada 
Diumenge a la categoria ale-
ví debut als campionats del 

Marc de la Rosa, començant a 
grups i guanyant dos partits de 
mèrit i cedint només contra el 
jugador de l’Esparreguera, no 
va tenir sort en el sorteig del 
quadre i a 1/16 de final li va 
tocar un dels jugadors forts de 
la competició, cedint per 3-0 
desplegant un bon joc. A do-
bles el mateix Marc feia pare-
lla amb l’Edgar Marí, guanyant 
el seu primer partit 3-1 i cedint 
a 1/8 contra el mateix jugador 
que li va tocar a individuals i 
caps de sèrie n.1.
En general molt bons resultats 
si ho afegim als aconseguits a 
Reus, amb 4 ors de 6 possi-
bles una plata i un bronze, fent 
podi a totes les proves. 



Albert Torres, guanya 
el triatló de muntanya 
de Cadaquès

ESQUAIX / LA VEU

Com marca la tradició des de 
fa 28 anys, el torneig de la 
Fira va ser de nou el torneig 
de referència de la ciutat i va 
coronar al Joel Jaume com a 
campió comarcal.
En la final, el jove anoienc va 
dominar 3-1 al Nil Munné i en 
el partit pel tercer lloc el ja 
veterà i tota una institució del 
club, el Francesc Xavier Tore-
lló va guanyar al Toni Jiménez, 
un altre dels grans noms de 
l’esquaix igualadí.
En la 2a categoria domini el 
jove Joan Arnau Pallejà gua-
nyant la final al Lluís Fernán-
dez per 3-0. En la 3a catego-
ria, gran victòria del Carles 
Sánchez davant el Xavi Ro-
sich en un renyit partit de 3-1 
i finalment el Javi Fajardo va 
guanyar la 4a categoria da-
vant el J.A. Colom en la final.
En la lliga social d’estiu (ge-

Torneig FirAnoia d’esquaix 
i PSA de Santa Cristina
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ner-juny) domini del lluís Fer-
nàndez amb el Joan Llorach 
en segon lloc i el Sergio Rive-
ro com a tercer
A 2a categoria, el jove Nacho 
Fajardo va quedar primer amb 
el Carles Sánchez com a sub-
campió i finalment a 3a Jordi 
Gual va dominar el pòdium 
amb Javi Fajardo com a segon 
classificat.
D’altra banda, molt bon resul-
tat global del joves jugadors 
del club que es van desplaçar 
a Santa Cristina d’Aro per ju-
gar una prova del circuit PSA 
i una del circuit júnior de la fe-
deració.
Els germans Jaume i el ger-
mans Fajardo hi van ser pre-
sents amb diferent sort.
En el quadre puntuable pel cir-
cuit mundial, El Bernat Jaume 
va assolir les semis desprès 
de superar la 1a ronda i a 
quarts al 4 de Catalunya Dani 

Pascual per 11-7, 11-3, 11-5. 
A semis va ensopegar da-
vant Edmon Lopez que ja es 
troba en el TOP 160 del món 
per 10-12, 13-11, 4-11, 4-11. 
El nostre jove jugador va de-
saprofitar un 10-6 a favor en 
el primer joc. El Joel Jaume 
per la seva part va veure a 1a 
ronda del quadre amb el gironí 
Xavi Blasco per 3-0 i va caure 
a semis de consolació davant 
el tarragoní Nilo Vildal.
Quan al germans Fajardo val 
a dir el excel·lent resultat de 
la petita Montse que va gua-
nyar en la categoria sub 13 
guanyant per primer cop a la 
gironina de Lloret Ona Blasco.
El seu germà gran va guanyar 
amb solvència la categoria de 
sub 13 i fou tercer a S17. El 
Javi Fajardo per la seva part, 
va ser cinquè sub 17.

HANDBOL / CHI

El dissabte 13 de juny cinc 
equips del CH Igualada van 
participar a la 23a Jornada 
d’Handbol Escolar de Sant 
Cugat celebrada al pavelló de 
La Floresta.
El CH Igualada va presentar 
dos equips benjamins mixtos: 
Igualada Stars i Igualada Sú-
pers. Un equip infantil femení 
i dos equips infantils mascu-
lins: Igualada Grocs i Igualada 
Blaus.
Trobada en principi lúdica que 
combina els partits d’handbol 
amb els banys a la piscina de 
La Floresta entre partit i par-
tit. No obstant això, el format 
de torneig amb trofeus per als 
tres primers classificats de 
cada categoria, fa que tots els 
equips juguin els partits amb 
molta intensitat. En conjunt 
bona imatge de tots els equips 
igualadins que en diverses 
ocasions es van enfrontar 
amb equips que van ser rivals 
directes de les seves respecti-
ves lligues. 

Els infantils i benjamins de 
l’Handbol Igualada, 
en el torneig fe St. Cugat

Felicitem els dos equips sub-
campions, després de dotze 
hores de competició i la pèr-
dua de diferents jugadors i 
jugadores al llarg del dia per 
compromisos i festes escolars 
de fi de curs, van aconseguir 
el trofeu. Els infantils de l’Igua-
lada Grocs van perdre només 
per un punt la final davant 
l’OAR Gràcia de Sabadell. Els 
benjamins i benjamines de 
l’Igualada Stars es van quedar 
a tan sols tres gols de l’Equip 
Santa Isabel, guanyador de la 
seva categoria.
Donem també un trofeu sim-
bòlic a totes les famílies dels 
jugadors i jugadores que en 
alguns casos sortien a les vuit 
del matí d’Igualada i no van 
tornar fins les deu de la nit. 
Sense la seva ajuda i partici-
pació la pràctica de l’handbol 
no seria possible. Us ani-
mem a participar del Campus 
d’Handbol d’Iniciació i Perfec-
cionament que tindrà lloc del 6 
al 17 de juliol totes les tardes 
al Poliesportiu de Les Comes.

TRIATLÓ / LA VEU

El diumenge 13 de  juny es va 
disputar a Cadaqués la tercera 
edició del triatló de Muntanya. 
Amb un format de modalitat 
esprint (755Km nadant, 22Km 
en bici de muntanya, 5Km cor-
rent). Van participar-hi  a Albert 
Torres i Albert Sanz del Team 
Cni/Best/Pallares T-Belles. En 
el tram de natació de 750m Al-
bert Torres va sortir 4t absolut 
si tenim en compte els equips 
que participaven en relleus. 
Després d’una ràpida transició, 
i en l’exigent circuit de btt, al 
quilòmetre 5 ja va poder situ-
ar-se al capdavant de la cursa. 
Posició que va mantenir en els 
15km restants. 
En el tram final de cursa a 
peu, amb un recorregut tècnic 
i entretingut va poder mante-
nir l’avantatge, entrant a meta 
com 1r absolut. L’Albert Sanz, 
en una cursa remuntant de 
menys a més i patint avaries 
mecàniques, va poder finalitzar 
en una meritòria 32a posició 
absoluta. 
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest diumenge els Moixi-
ganguers d’Igualada van de-
mostrar que tenen a l’abast els 
seus castells màxims, després 
d’intentar-los durant la diada 
de Cal Tabola, però no els van 
poder completar. Al començar 
van descarregar el quatre de 
vuit, però el tres de vuit i la tor-
re de vuit, els altres objectius 
de la jornada, van quedar en 
intents desmuntats.
L’actuació, amb quatre colles, 
va començar amb el quatre de 
vuit dels Moixiganguers que 
van descarregar sense proble-
mes; l’objectiu de la diada era 
la tripleta de vuit i els morats 
van començar amb bon peu. 
Als troncs d’aquest diumenge 
hi havia alguns canvis respec-
te les últimes diades, però això 
no va condicionar els castells, 
que van pujar amb comoditat. 
En segona ronda va ser el torn 
del tres de vuit, que els Moi-
xiganguers ja han descarregat 
dues vegades aquest any. Va 
pujar tranquil i amb garanties, 
però amb els quints a lloc i els 
dosos col·locant-se, el pom de 
dalt va desmuntar el castell. 
A la ronda de repetició la co-
lla va optar per un altre dels 

reptes de la jornada, la torre 
de vuit amb folre, que fa set-
manes que els Moixiganguers 
treballen i en què en aquesta 
coasió igualment s’estrenava 
un terç. El castell va pujar molt 
bé, amb una soca sòlida que 
donava garanties a l’estructu-
ra, però va arribar a la mateixa 
alçada que el tres i es va des-
muntar.
Finalment la colla va decidir 
acabar l’actuació amb un cinc 
de set molt pesat, que va ser-
vir per treballar la pinya de 
cara a un futur cinc de vuit, i 
amb la ja consolidada torre de 
set. La colla es va acomiadar 
amb sis pilars de quatre. Mal-
grat no assolir els objectius, 
els Moixiganguers van de-
mostrar que tenen els castells 
a l’abast i es mostren confiats 
en descarregar la torre de vuit 
amb folre properament.
Les altres tres colles també 
van deixar uns bons regis-
tres a la plaça, especialment 
els Marrecs de Salt, que van 
completar un tres de vuit molt 
àgil en segona ronda. Abans 
van descarregar el cinc de set 
i van acabar, com els Moixi-
ganguers, amb la torre de set. 
Els Castellers de Lleida van 

Els Moixiganguers acaben la diada de Cal Tabola amb 
el quatre de vuit i la torre i el cinc de set

descarregar el tres de set a 
primera ronda, van continuar 
amb un cinc de set que primer 
van desmuntar i van comple-
tar l’actuació amb el quatre de 
set. Els Margeners de Guisso-
na van oferir castells de sis.
Els Moixiganguers d’Igualada 
participaran aquest dimarts 
al vespre a la rebuda de la 

Flama del Canigó d’Iguala-
da, amb un pilar a la plaça 
de l’Ajuntament, i diumenge 
seran a la Festa Major de Ta-
radell (Osona), on actuaran al 
costat dels Sagals d’Osona i 
dels Castellers de Lleida.

Resum dels castells
Moixiganguers d’Igualada: 

4/8, id3/8, idT8f, 5/7, Td7, 6p4 
(1id)
Marrecs de Salt: 5/7, 3/8, 2/7, 
vano de 5
Castellers de Lleida: 3/7, 
id5/7, 5/7, 4/7 i vano de 5
Margeners de Guissona : 3/6, 
4/6, 3/6a, p4

MÚSICA / LA VEU

Per desè any consecutiu, el 
departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada orga-
nitza el Certamen de Música 
Jove, un concurs musical amb 
dues condicions bàsiques, ser 
d’Igualada i tenir entre 16 i 35 
anys. Els concerts se celebra-
ran al recinte de l’associació 
La Bastida els dies 26 i 27 de 
juny.
El divendres, dia 26, a les 22h, 
set grups de música iguala-
dins tocaran davant d’un jurat 
professional que donarà el 
seu veredicte a la finalització. 
El primer classificat rebrà un 
premi de 800 euros i una invi-
tació per actuar dins del marc 
del Track, el festival de músi-
ca d’El Vendrell, així com una 
invitació per actuar de forma 
remunerada a la propera edi-
ció de l’Espai Barraques de la 
Festa Major d’Igualada. El se-
gon classificat rebrà un premi 
de 600 euros i una invitació 

per actuar de manera remu-
nerada a la propera edició de 
l’Espai Barraques de la Festa 
major d’Igualada. I el tercer 

classificat rebrà un premi de 
360 euros. A banda dels pre-
mis atorgats pel jurat professi-
onal, també hi haurà un premi 

Igualada celebra divendres i dissabte la desena edició del 
Certamen de Música Jove

per votació popular valorat en 
200 euros.
El dissabte, dia 27, a partir de 
les 23:30h, es duran a terme 

els concerts de celebració del 
desè aniversari del Certamen, 
a càrrec de dos grups que han 
participat a edicions anteri-
ors de l’esdeveniment i que 
comptaran amb diferents col-
laboracions.
La programació és la següent:
Divendres, 26 de juny, a les 
22h:
22:00h JOKB
22:35h ORQUESTRA FAN-
TASY
23:10h LIMBOTH
23:45h ANYTHING
00:20h PSYCHODROME
00:55h MICK HONEYBOY
01:30h JOSH ALLEN & THE 
ROOTMAKERS
02:20h Lliurament de premis
Dissabte, 27 de juny, a partir 
de les 23:30h:
BENMAN & MAHOGO
PRIMO ZON Y LOS CULPA-
BLES DE TODO
Amb col·laboracions especi-
als.
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MÚSICA / LA VEU

La tercera edició de l’Estival de 
Jazz ha donat la seva Carta 
Blanca a Toni Vaquer (Palma 
de Mallorca, 1986), pianista 
mallorquí resident a Boston des 
del 2013 on estudia un màster 
en composició i arranjaments 
al Berklee College of Music. 
Des de fa un parell de mesos, 
Vaquer torna a estar per ter-
res catalanes, entre Barcelona 
i Palma de Mallorca, escrivint 
arranjaments per la cantant An-
drea Motis, estrenant la Voodoo 
Children Big Band, oferint diver-
sos concerts i preparant la Car-
ta Blanca per l’Estival de Jazz 
d’enguany. 
“Kraken”, el projecte que es-
trena divendres  26 de juny 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
compta amb la col·laboració de 
companys habituals de batalles 
com Joan Mas i Miguel “Pintxo” 
Villar als saxos, els professors 
David Mengual i Dani Pérez, 
al contrabaix i a la guitarra res-
pectivament, i la primera Car-
ta Blanca de l’Estival Ramon 
Prats a la bateria. 

Què vas pensar quan l’Es-
tival de Jazz et va proposar 
el repte de protagonitzar la 
Carta Blanca de l’edició d’en-
guany? 
Em va fer molta il·lusió! Pen-
so que és una dinàmica brutal 

donar la possibilitat a un músic 
local de poder gravar una cosa 
en directe. A mi em va agafar 
una mica desprevingut perquè 
estava a Boston. De primeres 
m’ho vaig preparar una miqueta 
a trio però ha estat arribar aquí i 
l’he hagut de canviar. 

A que es degut aquest canvi? 
Em feia moltíssima il·lusió 
es trio. Tenia al cap fer el trio 
amb en Martin Leiton i en Ra-
mon Prats perquè m’agrada 
molt com sona la combinació 
d’aquests dos músics. Però fa 
un mes en Martin em va dir que 
no podia i vaig haver de  replan-
tejar tot el projecte.

I què has preparat? 
Són alguns temes que tenia 
pensats per al trio però adap-
tats per a un sextet, a més 
de música nova que he escrit 
aquest últim mes a Mallorca. 

Com ha estat la gènesi 
d’aquesta Carta Blanca? Vi-
vint a Boston, no ha d’haver 
estat un procés senzill.
Ha estat una mica locura a 
sa hora de gestionar sa gent 
i sebre qui vindria en es final. 
Ha estat un poc complicat en 
aquest aspecte, però crec que 
el resultat serà interessant per-
què serà inesperat també per a 
mi. 

Què n’esperes del projecte i 
en què t’has inspirat a l’hora 
d’escriure la música? 
Amb en Joan Mas sempre ha-
víem volgut muntar un grup ben 
“jazzero” però amb un toc de 
rock, tot i que posar etiquetes 
sempre em molesta lleugera-
ment. Em sap greu posar refe-
rències, però seria com barrejar 
Bad Plus i Slow. Intento compo-
sar quelcom que a tots els mú-
sics que m’acompanyen els faci 
trempera. 

Com creus que reaccionarà 
el públic amb “Kraken”?
No ho sé! Sa idea és donar 
molta energia, jo crec que pot 
agradar. 

Com i per què has escollit 
els músics que t’acompanya-
ran?
El sextet era un grup que sem-
pre havia tingut ganes de fer. 

Toni Vaquer: “Intento composar quelcom que a tots 
els músics que m’acompanyen els faci trempera”

Nit de risc per començar la 
programació de música en 
directe de l’Estival de Jazz 
d’Igualada. Risc controlat per 
a uns, els músics, que van 
desafiar la llei de la gravetat, 
i repte engrescador per als al-
tres, un públic que va omplir 
aquest escenari inèdit, valent i 
disposat a enfrontar-se al rep-
te d’una nit de free jazz.
L’Ingràvita, aquest rocòdrom 
majestuós que s’enlaira en-
mig d’Igualada, més avesat 
a la llum de dia, la pols blan-
ca de la magnèsia i les con-
torsions dels grimpaires, es 
presentava amb colors de nit 
i anà acollint els curiosos que 
van acceptar el repte. Asse-
guts al voltant de les taules 
van anar omplint l’espai, que 
feia goig de veure, esperant 
l’inici, expectants. Ni rastre de 
les tres trompetes que havien 
de ser protagonistes. 
Sense que ningú en donés 
l’ordre, tothom va moure el 

cap i aixecà la mirada cap a les 
tres cordes que havien estat 
penjades des de dalt de tot del 
gran fossar i que ara comença-
ven a moure’s. Al mateix temps 
començaven a sonar, amplifi-
cades per l’espai d’aquella ca-
vitat immensa, el so de les tres 
trompetes. Pol Padrós, Julián 
Sánchez i Iván Gonzalez, Free 
Art Three, penjaven de les cor-
des amb els arnesos d’escala-
dor posats, suspesos en l’aire, 
descendint lentament i bufant 
notes llargues, creant un ambi-
ent d’inici de cerimònia, amb un 
roig de fons intens.
La posada en escena va ser 
engrescadora i la música no 
s’aturà, amb els tres trompetis-
tes avançant enmig del públic 
fins arribar a l’escenari situat a 
peu pla, on tenien l’escampall 
de ginys, platets i gongs amb 
els que van acompanyar bona 
part del concert. Sorollets, rit-
mes trencats i el so de les trom-
petes formaven un tot difícil que 

alguns van escoltar amb cara 
incrèdula. Hi va haver alguna 
deserció, sempre respectuosa 
i en silenci, com qui diu que ja 
n’ha tingut prou, moltes gràcies 
i ja m’explicareu com ha aca-
bat, que veig que m’he equivo-
cat i això del free encara no ho 
controlo. Apa, bonanit. 
Va ser molt complicat trobar una 
melodia a la que enganxar-se i 
a estones un repte feixuc. Els 
moviments de la Juliette Lous-

te, la ballarina que acompanyà 
l’espectacle, van ser una mena 
de traducció simultània de la 
música en forma d’espasmes i 
contorsions, a estones reptant 
com un cuc, després presonera 
de convulsions o fent equilibris 
impossibles. En certa manera, 
aquells moviments reforçaven 
la música, la subratllaven i tam-
bé, perquè no, li atorgaven un 
component visual que ajudava 
l’espectador.

Avançat el concert i encarant-
ne l’última part, discretament, 
va aparèixer l’Albert Cirera. 
En veure’l, alguns potser van 
desitjar que agafés el saxo i 
sacsegés l’escena, però en 
lloc d’això, arraulit, va situar-
se davant dels músics i els va 
començar a fer gestos. Sem-
blaven instruccions, i els trom-
petistes se’l miraven i obeïen. 
Com un director d’orquestra, 
amb moviments ràpids, els 
anà guiant, i feia gràcia veure 
l’habilitat dels trompetistes a 
l’hora d’executar les seves or-
dres, que semblaven improvi-
sades, noves a cada moment 
per a tots tres. Va ser un bon 
final, la millor part de l’espec-
tacle, segurament; una espè-
cie de caos controlat i dirigit 
que se’ns va fer més amable i 
proper que la resta de free que 
havia sonat fins aquell mo-
ment. Qui sap, potser encara 
no estem preparats per a tanta 
llibertat.

L'Estival de Jazz continua amb el plat fort de la Carta Blanca

No sé encara que donarà, però 
vaig pensar que seria molt in-
teressant sa combinació del 
David Mengual amb el Ramon 
Prats. Tenia ganes de posar al 
Mengual tocant la meva músi-
ca, més intensa i lluny del seu 
concepte de Slow. I també em 
feia molta il·lusió començar a 
fer coses amb en Ramón Prats. 
Per altra banda, m’encanta sa 
combinació que tenen els dos 
saxos plegats, en Joan Mas en 
l’alto i en Pintxo amb el soprano 
i tenor. I a la guitarra, original-
ment havia de ser en Jaume 
Llombart, però al final no va po-
der ser, i se’m va ocórrer fer-ho 
amb en Dani Pérez, que amb ell 
aconseguiríem un bon resultat. 
Encara no sé com sonarà, però 
confio molt en tots ells!

L’Estival de Jazz gravarà el 
disc de “Kraken” amb la dis-
cogràfica Underpool Music 
de Barcelona. Per tant, hem 
de pensar que aquesta pro-
posta musical tindrà continu-
ïtat... 
Si, es clar! Per això he fet el 
sextet, perquè vull posar ener-
gia en coses que tinc clar que hi 
vull dedicar temps. Ha estat un 
canvi un poc radical, de la idea 
inicial de fer un trio a aquesta 
de fer un sextet, però aquest 
projecte també em feia molta 
il·lusió!

PAU RICART /Fotos: MARC VILA

Nit de risc

MÚSICA / LA VEU

Aquest cap de setmana 
continuen els concerts de 
l’Estival de jazz amb una 
sèrie de propostes variades.
La nit d’avui divendres arri-
ba l’esperada Carta Blanca 
de l’Estival, protagonitzada 
en aquesta edició pel pianis-
ta Toni Vaquer i que presen-
tarà a l’escenari del Teatre 
Municipal Ateneu un sextet 
format per  Miguel “Pintxo” 
Villar al saxo soprano i saxo 
tenor, Joan Mas al saxo alt, 
Dani Pérez a la guitarra, Da-
vid Mengual al contrabaix, 
Ramon Prats a la batería i 
Toni Vaquer al piano.
El hip hop instrumental de 
Big Menú, el mestissatge de 
Gabacho Maroconnection i 
els festius The Rigodonians  
posaran la banda sonora del 
festival gastronòmic Vadefo-
odies i el trio format per Dani 
Álvarez, Marcel·lí Bayer i 
Santi Careta será l’encarre-
gat de posar el punt i final a 
l’Estival de Jazz d’enguany, 
amb un vermut concert al 
Passatge Capità Galí el diu-
menge 28 de juny.

La Carta Blanca, 
concerts per 
acompanyar el 
festival Vadefoodies 
i un vermut concert 
són els ingredients 
d’aquest cap de 
setmana de l’Estival 
de jazz
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La Veu de l’Anoia ha parlat 
amb en Pol Pastor i el Guillem 
Carreras, organitzadors del 
Festival Bigoti, un nova inici-
ativa musical a Santa Coloma 
de Queralt per animar els di-
vendres de Juliol. 

Què us va motivar a organit-
zar el Festival Bigoti?
Guillem Carreras.- L’estiu del 
2011 vam crear una entitat, les 
Festes de la Minerva, per revi-
talitzar la Festa Major de San-
ta Coloma de Queralt. Pen-
sàvem que estava una mica 
endormiscada, i ens vam po-
sar a treballar. Des de llavors 
hem organitzat una quinzena 
d’activitats culturals cada any 
per al poble, cobrint sobretot 
la vessant musical. Ens hem 
adonat que existeixen molts 
grups a Catalunya d’una gran 
qualitat, i que quan els presen-
tes al públic la gent respon. 
Aquesta experiència ens ha 
decidit a fer un pas endavant 
i organitzar un petit festival 
d’estiu que pugui agradar a la 
gent de Santa Coloma, i per 
suposat també a la dels seus 
entorns. 

Els darrers anys, a Catalu-
nya, han sorgit bastants fes-
tivals musicals. Quin format 
heu pensat per al vostre? 
Pol Pastor: La idea base del 
festival és promocionar músi-
ca moderna catalana. Durant 
les Festes de la Minerva, hem 

portat grups poc (o gens) co-
neguts per als colomins, però 
que,un cop acabat el concert, 
tothom n’ha sortit gratament 
sorprès. Aquest és el camí a 
seguir al Bigoti. Hi sortim do-
blement guanyant, les bandes 
que vinguin podran promocio-
nar-se per les nostres terres, i 
els oients descobriran propos-
tes musicals de qualitat i del 
nostre país. 
G.C: La gent podrà seure i 
gaudir tranquil·lament del con-
cert mentre pren un combinat, 
o el vi i el cava gentilesa de 
Rosa Maria Torres i la Deno-
minació d’Origen de la Conca 
de Barberà. 

Heu decidit comptar amb la 
presència d’una igualadina, 
la Clara Peya, i els The Crab 

Apples. 
P.P:  La Clara escriu una mú-
sica sensible, profunda i molt 
accessible. A més és una pi-
anista tècnicament impecable. 
Envoltant-se sempre, intel-
ligentment, de grans veus, en 
surt un producte musical que 
marca, i que tindrem la sort 
de poder gaudir-lo en direc-
te.  Per això no vam dubtar 
gens en demanar-li que vin-
gués al Festival Bigoti. Estem 
molt contents, a més, perquè 
aquesta actuació serà la pre-
estrena del seu nou disc: Mí-
mulus.  També estem molts 
contents amb la presència de 
The Crab Apples i el seu disc 
“Right Here”, un quartet del 
Vallès que ja no és una pro-
mesa. És molt més. La seva 
sonoritat íntima i alhora con-

Festival bigoti: “Volem portar grups de qualitat, 
populars i que creïn un ambient íntim i agradable” 

tundent casa perfectament 
amb el que busquem al Bigoti.  
Tampoc ens volem oblidar de 
l’actuació de la Carla i la Laia. 
Són dues noies de Santa Co-
loma que versionen música 
moderna, i que són produc-
te del gran ambient musical 
que tenim a Santa Coloma. 
Als acústics que tindrem els 
seguiran un parell d’hores de 
música electrònica tranquil·la 
per allargar l’esdeveniment 
fins la matinada.

Quins projectes teniu per al 
futur del Festival Bigoti?
G.C.- No cal dir que ens agra-
daria que aquesta iniciativa, 
que hem tirat endavant amb 
molta il·lusió, agradés a la 
gent i tingui continuïtat. Sem-
pre que comences un projec-
te et trobes amb incògnites. 
Estem segurs que el Festival 
Bigoti cada any serà millor, i 
que mica en mica anirem po-
lint i perfeccionant els detalls. 
La nostra prioritat és que els 
concerts que portem siguin de 
qualitat, de grups nous que 
treballin bé, que siguin molt 
populars, i que aconsegueixen 
crear un ambient íntim i agra-
dable on la gent s’hi senti molt 
a gust. 

HORARIS FESTIVAL BIGOTI. 
- Divendres 3 de Juliol, 23: 00. 
Clara & Laia, i Clara Peya. 
- Divendres 17 de Juliol,  23: 
30. The Crap Apples. 

MÚSICA / LA VEU

Toc segur per acabar el curs 
d’AUGA. L’enorme qualitat i 
varietat dels concerts de “Els 
Amans de Lulú” eren garantia 
sobrada perquè els assistents 
xalessin d’allò més.
Malgrat ser ja en plenes va-
cances escolars, el Teatre de 
l’Ateneu es va tornar a omplir 
com en totes les sessions del 
curs. Aquesta vegada amb un 
ventall d’edats més ampli.
Els Amans de Lulú no van re-
gatejar entusiasme i professi-
onalitat en la seva actuació i 
el públic va sortir entusiasmat. 
Tot plegat fou arrodonit per la 
participació en la sonorització 
de Jordi Rotés, veritable nú-
mero ú a l’hora de sonoritzar 
els grans concerts que es ce-
lebren al país i a molts llocs 
d’Europa.
AUGA farà ara tres mesos de 
vacances. A principis de se-
tembre els socis rebran el pro-
grama del primer trimestre del 
nou curs.

Els Amants de Lulú 
tanquen el curs 
d’AUGA

Dissabte
11 de juliol

21:30h

Dissabte
8 d’agost

21:30h

Duo Macuta Blanch
Elogi de la dansa

Terrasa 48.
Orquestra de Cambra

De la Tenora a Viena

Kalina Macuta, violí
Daniel Blanch, piano

Jordi Figaró, tenora
Quim Térmens, director-
concertino

Organitzen: Patrocinen: Col·laboren:

�T�R�A�N�S�P�O�R�T�	�E�N�	�A�U�T�O�B�Ú�S�	�+�	�E�N�T�R�A�D�ANits Musicals�S�A�N�T�U�A�R�I�	�D�E�	�S�T�.�	�M�A�G�Í�	�D�E�	�L�A�	�B�R�U�F�A�G�A�N�Y�A

· Preu: - Entrada: 14 €
           

· Reserves anticipades:

- A la web www.brufaganya.cat
- Excepcionalment al telèfon 659 44 34 67 
a partir de les 9 del vespre.
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Aquest dissabte 27 de juny un 
dels grups més prometedors 
de l’escena metal de l’estat 
espanyol arribarà a Igualada 
per primera vegada gràcies 
a l’Associació Rock City. Es 
tracta dels barcelonins Blaze 
Out que vindran acompanyats 
d’una molt bona banda ja co-
neguda a la ciutat, els lleida-
tans Metrakillator.
Serà a les 23:30h, a la sala 
Rec On Fire (carrer Creueta, 
37) d’Igualada, on es realitza-
rà aquest potent concert.
Els Blaze Out, banda que 
pertany al segell Blood Fire 
Death, vindran a Igualada a 
presentar els seu enorme disc 
“Headshot” unes setmanes 

abans de portar el seu hard 
rock metal al prestigiós Resur-
rection Fest de Galícia.
Per la seva banda, Metrakilla-
tor és una jove banda de th-
rash metal que presentarà el 
seu magnífic disc “Sky Must 
Burn” als metalheads d’Igua-
lada i la Conca d’Òdena. 
Disc que compta amb les col·
laboracions de Juli Bazooka, 
cantant dels igualadins Crisix, 
i d’Armand Valeta del ’77.
Es tracta d’un doble cartell 
ideal per seguidors de ban-
des com Metallica, Skid Row, 
Crisix, Iron Maiden, ‘77, Me-
gadeth o Airbourne. Dissabte 
27 de juny al nostre temple 
del Rock, la sala Rec on Fire 
d’Igualada.

Blaze Out i Metrakillator faran 
tremolar Igualada a base 
de heavy metal i hard rock 
incendiari

DANSA / LA VEU

El passat diumenge dia 14 de 
juny, l’escola de dansa i tea-
tre musical ATREZZO dansa i 
arts escèniques d’Igualada, di-
rigida per Anna Garcia i Mosa 
Garcia, va presentar el seu tre-
ball de final de curs de Teatre 
Musical amb els seus alumnes 
de teatre i la col·laboració d’al-
guns dels alumnes de dansa 
de la mateixa escola. Més de 
100 alumnes sobre l’escenari.
El treball que van presentar va 
ser ni més ni menys el musi-
cal “Matilda”, amb adapatació 
del text de Roald Dahl realitzat 
per Francina Cantarell. Totes 
les veus de les cançons eren 
en directe.
Un teatre ple de gom a gom 
que va gaudir de l’espectacle, 
es va emocionar, i fins i tot va 
plorar al veure aquells nens 

actuant, cantant i ballant amb 
un nivell molt considerable i 
molt ben dirigits.
Atrezzo dansa i arts escèni-
ques és pionera en l’ense-
nyança del Teatre musical 
a Igualada, i cal destacar la 
professionalitat que es pot 
començar a intuir en els nens 
que vam poder veure el diu-
menge passat realitzant els 
diferents personatges de que 
consta l’obra.
És molt difícil destacar una 
interpretació o una coreogra-
fia concreta perquè tots els 
personatges estaven molt ben 
interpretats i les coreografi-
es eren totes molt adients a 
l’espectacle i molt ben execu-
tades per part dels alumnes. 
En alguns moments aquests 
petits et feien oblidar que era 
un espectacle d’uns escola, 
la seva energia arribava a tot 

Espectacular “Matilda el musical” 
d’Atrezzo Dansa i arts escèniques

el públic, i la seva entrega era 
absoluta.
Un espectacle que a més d’un 
que estàvem entre el públic 
ens agradaria tornar a veure.
A la mitja part hi va haver uns 
minuts dedicats a la solidari-
tat: l’Owen, un nen de quasi bé 
tres anys necessita una ope-
ració urgent, així que es van 
repartir unes guardioles entre 
el públic, i amb l’ajuda de tot-
hom es va arribar a una suma 
total de quasi bé 1.500€.
Cal felicitar doncs a tots els 
professors d’Atrezzo per rea-
litzar una feina tan acurada i 
per traspassar la seva passió 
a aquests petits i no tan petits 
actors i ballarins.
Atrezzo ja ha obert les inscrip-
cions pel seu curs 2015·2016.
Podeu trobar informació de 
l’escola a: www.atrezzo.cat

EXPOSICIONS / LA VEU

A la sala d’exposicions de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps es poden veure una 
vintena de fotografies realit-
zades pels  alumnes del “Curs 
Projectes Guiats de fotografia 
i Photoshop” al llarg d’aquest 
curs 2014·2015. La inaugura-
ció va tenir lloc el passat di-
marts dia 16 de juny amb l’as-
sistència dels alumnes, de la 
directora de l’escola M. Goretti 

Bartrolí i del professor Aureli 
Sendra, responsable del curs. 
A l’exposició es poden veure 
treballs de temàtica variada 
(retrat, figura o paisatge), rea-
litzats a partir de diferents tèc-
niques fotogràfiques, de pre-
sa d’imatges, de composició 
i posterior tractament digital 
amb el programa Photoshop.
L’exposició es podrà visitar 
fins al dia 30 de juny, en l’ho-
rari habitual de l’escola.

Inaugurada l’exposició “Instants”, 
a l’EMA Gaspar Camps

MÚSICA / LA VEU

Dissabte comencen les Se-
renates d’Estiu de Joventuts 
Musicals d’Igualada, de les 
quals enguany se celebra la 
36ª edició. El concert inaugu-
ral serà a càrrec de Contra-
punto Vocale, que presentarà 
l’espectacle Sch... a les 8 del 
vespre a la parròquia de la 
Soledat d’Igualada, amb en-
trades a 10, 8 i 5 euros. Com a 
novetat d’enguany, els Amics 
del Teatre de l’Aurora podran 
rebre el mateix tipus de des-
compte que els socis de Jo-
ventuts Musicals d’Igualada, 
és a dir, el 50% per al portador 
del carnet i un acompanyant.
El cor Contrapunto Vocale 
està dirigit per Josep Miquel 
Mindán i en aquesta ocasió 
estarà acompanyat per una 
orquestra de violins, violes de 

gamba i orgue. El curiós títol 
del concert, Sch..., fa referèn-
cia al so amb el qual comen-
cen els cognoms dels compo-
sitors que seran interpretats: 
Johann Herman Schain, 
Samuel Scheidt i Heinrich 
Schütz. Aquests són tres dels 
compositors més destacats 
del Barroc alemany del s.XVII. 
El programa alterna obres vo-

Demà comencen les Serenates d’Estiu amb 
un concert a càrrec de Contrapunto Vocale

cals i instrumentals, a través 
de les quals es podrà veure la 
riquesa de les tècniques com-
positives i la seva varietat.
Les Serenates continuaran 
amb un concert de Neus Peris 
(piano) i Carles Prat (tenor) al 
balneari de La Puda de Caste-
llolí. Serà el diumenge 26 de 
juliol a les 7 del vespre. 
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El diari «El Sol de Tous» va 
complir l’any passat 100 anys 
d’història. Una exposició ela-
borada pels Amics de Tous re-
cupera aquesta històrica cap-
çalera que és una de les més 
antigues de la comarca. La 
mostra es podrà veure al ves-
tíbul de la Biblioteca Central 
d’Igualada del 3 al 31 de juli-
ol. Al costat dels plafons s’hi 
exposaran també exemplars 
d’aquesta publicació que es 
conserven a l’hemeroteca, a 
la Col·lecció Local de la Biblio-
teca. Aquesta, i altres publica-
cions periòdiques d’Igualada 
i l’Anoia, es troben digitalitza-
des i es poden consultar al di-
pòsit digital Trencadís (http://
trencadis.diba.cat/).
«El Sol de Tous» es va publi-
car per primera vegada el 8 de 
novembre de 1914. Darrera hi 
havia en Camil Riba i Compte, 

un jove tousenc amant de la 
cultura i la lectura que va de-
cidir impulsar un periòdic per 
apropar la cultura als seus ve-
ïns. Així, sota la capçalera del 
diari s’hi podia llegir «Periódi-
co mensual, defensor de los 
intereses del pueblo y su co-
marca». I a les seves pàgines 
hi havia notícies i curiositats 
no només de Tous sinó també 
dels pobles veïns.
La mostra es completa amb 
els anuncis amb què Camil 
Riba finançava el periòdic, 
que reflecteixen alhora cos-

Una exposició a la Biblioteca recupera la 
història dels 100 anys de «El Sol de Tous»

tums i maneres de ser. Desta-
quen sastreries, venda de gra-
mòfons, elixirs bucals i arades 
per les vinyes.
L’exposició ha estat ideada 
per Jordi Vidal i la redacció 
dels textos ha anat a càrrec 
de  Pedro Luis Carmona, Jo-
sep Anton Jiménez, Montser-
rat Prat i Elisa Vidal. Aquesta 
activitat es complementa amb 
una conferència a càrrec d’Eli-
sa Vidal sobre la figura de 
Camil Riba, que tindrà lloc el 
dijous 2 de juliol, a les 7 de la 
tarda.

DISSENY / LA VEU

Els passats dies 16, 17 i 18 de 
juny van tenir lloc a l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
les presentacions de les Obres 
Finals dels cicles formatius de 
grau mitjà d’Artesania en Cuir 
(LOGSE) i d’Assistència al 
producte gràfic imprès (LOE), 
i dels Projectes Finals del ci-
cle de grau superior de Grà-
fica Publicitària (LOE). Ja fa 
dos cursos que els cicles de la 
família de comunicació gràfica 
i audiovisual van passar del 
pla d’estudis LOGSE a LOE, i 
aquesta és la primera vegada 
que se n’han presentat els re-
sultats públicament.
Per a la realització de les 
obres i projectes finals cal 
seguir un procés de creació 
que té en compte l’estudi de 
mercat, l’anàlisi de la compe-
tència, el posicionament, la 
definició del producte, la deno-
minació i la creació de la mar-
ca i el disseny del producte 
(prototip), del packaging o de 
la papereria segons els casos, 
les propostes i especialitats.
L’alumnat d’Assistència al 
producte gràfic imprès tenia 

com a encàrrec la realització 
de material per una botiga 
ecològica, amb resultats ser 
variats i molt complets; el tre-
ball proposat per a les obres 
d’Artesania en Cuir consis-
tia en el disseny i realització 
de complements de moda; i 
l’alumnat de Gràfica Publici-
tària va presentar propostes 
personals a partir de les ide-
es donades, la comunicació i 
l’alimentació, que es van con-
cretar en projectes relacionats 
amb la restauració (una esco-
la d`hostaleria, un food truck, 
una cooperativa d’oli d’oliva, 
una pastisseria vegana, etc.), 
un projecte editorial, una ope-
radora de telèfons mòbils, una 
polsera d’activitat, entre d’al-
tres.  
Des de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps volem 
felicitar els estudiants que 
acaben, destacar els resultats 
que adquireixen amb l’estudi 
i l’esforç continuat al nostre 
centre, i encoratjar-los a portar 
a la pràctica aquestes propos-
tes, perfectament realitzables 
i adaptades a les necessitats 
del mercat actual.

Nova graduació d’alumnes de 
l’EMA Gaspar Camps d’Igualada

CULTURA / LA VEU

El viatge en creuer per la 
Mediterrània
El dissabte passat dia 23 de 
maig, retornaren d’un creuer 
de vuit dies per la Mediterrà-
nia els components de la Co-
ral de Santa Maria d’Igualada, 
com a colofó de les festes del 
75è. aniversari. El dimecres 
dia 20 a bord del vaixell en 
el curs d’un sopar de gala hi 
posaven la cirereta, amb el 
pastís d’aniversari, el cava, el 
cant del brindis de «Marina», i 
les felicitacions personals del 
capità i del director de l’Hotel 
a bord. 

Excel·lent concert a Barce-
lona
El dijous dia 11 de juny, la Co-
ral de Santa Maria d’Igualada, 
es desplaçà a Barcelona per 
oferir un concert als acollits 
en la casa central de les Ger-
manetes dels Pobres de Bar-
celona a la plaça Tetuán. Les 
Germanetes dels Pobres són 
una ordre religiosa fundada a 
França per Juana Jugan i en 
l’actualitat estan establertes a 
trenta dos països. Arribaren a 
Espanya el 1863 on hi tenen 
trenta cases.
La vetllada era especialment 
dedicada a l’excantaire iguala-
dina Antonieta Soteras i Pons 
que es troba allí acollida. A 
l’acte s’hi sumaren diversos 
amics d’Igualada i Barcelona.

Els cantaires protagonitzen 
un participat recital poètic
El passat dissabte dia 20, els 
cantaires de la Coral de San-

ta Maria oferiren un participat 
recital poètic particular, atesa 
la bona acollida que mereixé 
aquesta iniciativa en les pas-
sades festes del 75è. aniver-
sari. 
El president Lleonard del Rio 
va obrir la vetllada explicant 
que arran dels recitals poètics 
precedents, una colla de com-
panys i companyes, van mos-
trar el seu interès en millorar 
la seva aportació, que això 
redunda a favor d’incentivar la 
vena artística de la Coral. «La 
poesia és la música de les pa-
raules», va dir i va afegir unes 
breus normes bàsiques per al 
bon recitador.
Tot seguit, Concepció Cua-
dras s’encarregà de conduir 
l’acte.
També coincidint amb el Dia 
Internacional de la Música, hi 
va haver un simbòlic assaig de 

Activitats de la Coral de Santa Maria

cançons. Desprès es compartí 
una complerta berenada, gen-
tilesa de la família amfitriona, 
que s’allargà fins a primera 
hora de la nit.

Solemne ofici de FirAnoia
El diumenge dia 21, a les 11 
del matí a la basílica de Santa 
Maria, la Coral sota la direcció 
de Coni Torrents i amb l’acom-
panyament a l’orgue de Lluís 
Victori va solemnitzar la missa 
de FirAnoia, presidida per l’es-
colapi P. Andreu Trilla, acom-
panyat del diaca Pere Roig. 
En aquesta Eucaristia hi va 
assistir la Corporació Munici-
pal, dirigents de la Fira i d’al-
tres representacions. També 
hi foren presents les parelletes 
d’”hereu i pubilla” dels pobles 
de la Comarca que feren les 
tradicionals ofrenes dels fruits 
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Malgrat que el passat diven-
dres 12 de juny, quan tots els 
participants ja estaven pre-
parats per sortir a l’escenari, 
L’Auditori es veiés obligat a 
suspendre l’actuació dels 89 
alumnes de l’Escola Gabriel 
Castellà, dins del projecte et 
Toca a Tu —en compliment 
de les mesures cautelars dic-
tades per un jutge sobre la 
vaga que mantenen els aco-
modadors de l’Auditori—, fi-
nalment, el concert es va dur 
a terme al Teatre La Passió 
d’Olesa de Montserrat el 17 
de juny, a dos quarts de nou 
del vespre, gràcies a la par-
ticipació voluntària dels mú-
sics de l’Orquestra Simfònica 

de Barcelona i Nacional de 
Catalunya i a la col·laboració 
dels Ajuntaments d’Igualada 
i d’Olesa de Montserrat. 
Així doncs, els nens i nenes 
del Projecte de Violins i Vio-
loncels a Primària de l’Esco-
la Gabriel Castellà d’Iguala-
da, juntament amb les seves 
famílies i el nombrós públic 
que es va desplaçar a Olesa 
van poder gaudir de la cul-
minació final del projecte: el 
concert! que va tenir caràc-
ter de preestrena, a l’espera 
que més endavant es pugui 
realitzar a l’Auditori, tal i com 
inicialment estava previst. A 
Olesa, es va compartir esce-
nari amb el Cor Apropa Cul-
tura i amb una petita repre-

sentació de Los Ronderos. 
Malauradament, per dificul-
tats logístiques, no es va po-
der comptar en aquesta pre-
estrena amb la participació 
del Cor Shalom i de la resta 
de los Ronderos.
El concert, desprès de la 
presentació que va fer el 
el director de l’OBC, s’ini-
cià amb una versió d’Stella 
Splendens del Llibre Vermell 
de Montserrat, continuà amb 
repertori específic de cada 
grup participant (sempre amb 
l’acompanyament de l’OBC), 
l’’obertura de l’òpera Rienzi 

“Et toca a tu”, il·lusions trencades?, concert dels alumnes de 
l’Escola Grabriel Castellà al Teatre de la Passió d’Olesa

MÚSICA / LA VEU

Dissabte vinent a les 8 del 
vespre al magnífic marc de 
l’Església Romànica de Santa 
Maria de La Tossa de Montbui 
tindrà lloc el primer concert de 
la segona edició de les Vetlla-
des de Capvespre. La primera 
edició va tenir lloc l’any passat 
a la primavera i estiu i  aques-
ta vegada, les vetllades han 
estat traslladades a l’estiu i en 
dissabtes consecutius, el 27 
de juny i el 4 i 11 de juliol. S’ha 
conservat també el mateix for-
mat que l’any passat amb dos 
concerts, els dies 27 de juny i 
11 de juliol i un recital de po-
esia, el 4 de juliol. Pel proper 
27 tindrem ocasió d’escoltar el 
Limnos Quartet, un quartet de 
saxofons integrat per Fàtima 
Hidalgo (saxo soprano), l’ano-
ienca Esther Sabaté (saxo 
alt), Elena León (saxo tenor) 
i  Núria Brull (saxo baríton). 
Limnos Quartet va néixer l’any 
2005 a França, on les saxo-
fonistes van coincidir durant 
els seus estudis de perfecci-

onament de l’instrument, amb 
el propòsit de fer conèixer el 
saxòfon en les seves diferents 
vessants. Han actuat a nom-
broses sales i festivals del ter-
ritori nacional i de França amb 
un programa que explora la 
gran versatilitat d’aquesta for-
mació. L’any 2011 obtenen el 
Tercer Premi al “III Concurso 
Internacional Yamaha de Cu-
artetos de Saxofón”, celebrat 
a Madrid, i són finalistes del 
“I Concurs Internacional de 

Música de Cambra La Porta 
Clàssica-Matas i Ramis”. En 
els concerts Limnos Quar-
tet proposa un repertori que 
es situa en els marges de la 
música de tradició clàssica 
i popular. Músiques des del 
tango, clàssica o el flamenc, 
s’integren en les obres en una 
mixtura on les fronteres desa-
pareixen en la creació d’un so 
concret, extramurs de les clas-
sificacions. En aquest concert 
ens oferiran un repertori variat 

Tornen les Vetllades de Capvespre a la Tossa

d’obres d’Anton Dvorak, Sal-
vador Brotons, David Salleras 
i Àlex Cassanyes. El preu del 
concert és de 8 euros i podeu 
adquirir entrades anticipades 
a Llegim…? Llibreria fins dis-
sabte al migdia, a 7 euros. 
És gratuït pels infants fins 10 
anys i, a meitat de preu, d’11 
a 14 anys. La propera vetllada 
tindrà lloc el dia  4 de juliol, i 
podrem gaudir d’un recital de 
poesia de les poetes Mireia 
Calafell i Gemma Gorga, on 

podren delectar-nos amb els 
els seus treballs, Tantes Mu-
des i Mur, respectivament, en 
un acte que presentarà el po-
eta Ernest Farrés. I, finalment, 
el dia 11 de juliol gaudirem 
d’un concert de guitarra clàs-
sica a carrec d’Èric Moncunill 
que oferirà obres de J.S. Bach, 
Leo Browver i Agustín Barrios.  
Val a dir que al de cadascuna 
de les vetllades, si fa bo, po-
drem contemplar la posta de 
sol des de la Tossa amb una 
copa de cava, i si ho desitgeu, 
quedar-vos a sopar al res-
taurant La Tossa que ofereix 
descomptes amb l’entrada 
dels concerts, prèvia reserva 
(646728984). Les Vetllades de 
La Tossa és un cicle de músi-
ca organitzat i produït per l’en-
titat Contrapunt, Plataforma 
per a la promoció d’activitats 
musicals, que compta amb la 
col·laboració d’Els Amics de 
La Tossa, Llegim…? Llibreria i 
el Restaurant La Tossa. 

de Richard Wagner, i acabà 
amb Miraculum op.66: una 
celebració musical per a cor 
mixt, cordes i percussions 
infantils, grup folklòric adult i 
orquestra simfònica.
En finalitzar el concert, des-
prés de les paraules de Pe-
pita Jorba i Carme Soler, di-
rectores, respectivament, de 
l’Escola Municipal de Música 
i de l’Escola Gabriel Caste-
llà, els alumnes i les alumnes 
de l’Escola Gabriel Castellà 
van agrair al director: Alfons 
Reverté, al compositor: Oriol 
Cruixent i als membres de 

l’orquestra la seva implicació 
personal per tirar endavant 
el projecte; reparant, amb el 
seu gest, el regust i la  desil-
lusió viscuda pels infants una 
setmana abans. L’agraïment 
es va fer extensiu als profes-
sorat de l’escola de música 
d’Igualada i als mestres i tu-
tors de la seva escola, que 
en tot moment van estar al 
seu costat malgrat el munt 
d’hores que la suspensió i 
posterior del concert va re-
presentar. 
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ESTIVAL DE JAZZ
- Igualada
Carta blanca a Toni Vaquer. 
Presetnació de al producció 
propia de l’Estival de Jazz.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA JOVE
- Igualada
10a edició del Certamen de 
música jove d’Igualada. Dues 
nits amb els millors grups joves 
de la ciutat.
Divendres a 2/4 d’10 de la nit a 
La Bastida.

RUTA DELS MÚSICS
- Piera
Quinze agrupacions musicals 
de Piera ofereixen actuacions 
simultànies des dels racons i 
indrets més emblematics del 
barri antic de Piera.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al 
barri del Raval.

DISSABTE 27

SERENATES D’ESTIU
- Igualada
36a. edició. Concert inaugural 
a càrrec de Contrapunto Voca-
le, que presentarà l’espectacle 
Sch....
Dissabte a les 8 del vespre a la 
parròquia de la Soledat. 

MÚSICA JOVE
- Igualada
10a edició del Certamen de 
música jove d’Igualada. Dues 
nits amb els millors grups joves 
de la ciutat.

Dissabte a 2/4 d’10 de la nit a 
La Bastida.

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada
Espai de reflexió i tertúlia a 
l’entorn de la lectura d’un text 
filosòfic. En aquesta ocasió “En 
què crec jo” de Bertrand Rus-
sell.
Dissabte a les 11 del matía la 
Biblioteca Central d’Igualada.

FESTIVAL GASTRONÒMIC
- Igualada
Festival Vadefoodies. 1r festi-
val de tendències grastronòmi-
ques. Xerrades i actes festius.
Dissabte a partir de les 10 de la 
nit al Museu de la Pell d’Igua-
lada.

ESTIVAL DE JAZZ
- Igualada
Concert vermut amb Big Menú, 
trio de músicsde hip hop.
Dissabte a la 1 del migdia al 
pati del Museu de la Pell.

ESTIVAL DE JAZZ. SESSIÓ 
DJ’s
- Igualada
Ambientació musical del Va-
defoodies amb el millor jazz, 
blues, rythm de la mà d’Albert 
Compte i Albert Cirera
Dissabte de les 3 de la tarda a 
la mitjanit al pati del Museu de 
la Pell.

ESTIVAL DE JAZZ
- Igualada
Fi de festa amb els concerts de 
Gabacho Macroconnectio i The 
Rigodonians.
Dissabte a partir de la mitjanit 
al pati del Museu de la Pell.

TROBADA DE GEGANTS
- Igualada
XIII Trobada de gegants d’Igua-
lada amb la presència de 10 
colles. Plantada i cercavila.
Dissabte a les 6 de la tarda a la 
rambla de Sant Isidre.

VETLLADES DE CAPVESPRE
- Montbui
Concert a càrrec de Limnos 
Quartet, quartet de saxos que 
interpretaran obres de Dvorak, 

Brotons, Salleras i Cassanyes.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’església preromànica de La 
Tossa.

DIUMENGE 28

ESTIVAL DE JAZZ
- Igualada
Vermut-concert amb Dani Alva-
rez acompanyant la seva expo-
sició de fotografies.
Diumenge a la 1 del migdia al 
passatge del Capità Galí.

ACTIVITATS CULTURALS

BALL
- Igualada
Trobada country a l’Ateneu. 
Ball per a tots els nivells.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’Auditori de l’Ateneu.

DANSA
- Igualada
Mostra de dansa d’Espai d’Arts. 
Treball dels diferents cursos del 
grau de dansa i preprofessio-
nal.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

ARRÒS PAPERER
- Capellades
Presentació de la recepta de 
l’Arròs Paperer, una recepta 
rescatada dels antics molins 
paperers.

Diumenge a les 12 del migdia al 
Museu Molí Paperer.

HISTÒRIA I POESIA A PLACES 
I PLACETES
- Piera
Sortida amb un itinerari senzill 
de fer, que es podria qualificar 
de passejada, per diferents 
carrers de la vila i fent especial 
atenció a les places. Se n’expli-
carà la historia, acompanyada 
dels versos de la Josepa Ribe-
ra Vallès..
Diumenge a les 9 del matí a la 
plaça Jove.

DILLUNS 29

SETMANA JOVE
- Igualada
Activitats obertes a tota la ciu-
tat en diversos espais organit-
zades pels joves que han parti-
cipat en l’assemblea Impuls.
De dilluns a diumenge a diver-
sos espais de la ciutat.

DIMARTS 30

AUDICIONA’T
- Capellades
Concert del cícle Audiciona’t 
a càrrec de la C15, un grup 
“COMBO JAZZ” de músics, 
encapçalats per l’Àlex Cassa-
nyes. 
Dimarts a les 9 del vespre al 
jardí de l’Escola de Música.

DIMECRES 1

CONCURS ELS LLIBRES VIAT-
GERS
- Igualada
Per participar-hi cal una foto en 
un entorn relacionat amb els lli-
bres de les vostres vacances.
De l’1 de juliol al 30 d’agost a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

DIJOUS 2

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Camil Riba i El Sol de Tous”, 
a càrrec d’elisa Vidal. Xerrada 
que complementa l’exposició 
“El Sol de Tous. 100 anys d’his-
tòria”.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

Agenda

EXPOSICIONS
VIATJATECA
Recull bibliogràfic de guies de 
viatge per preparar les vostres 
vacances estivals.
De l’1 al 30 de juny a la Biblio-
teca de Piera.

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

D’ IL ·LUSTRADORS : 
MONTSERRAT TOBE-
LLA
La il·lustradora és una mestra 
del color i de les formes su-
aus. Els seus personatges, to-
cats amb la vareta màgica de 
la poesia, no exclouen la pre-
cisió i el rigor, a més d’inspirar 
una gran tendresa.
De l’1 al 30 de juny a la Biblio-
teca de Piera.

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

INSTANTS DE PAS
Pep Tort. 
Fotografies “sense cap altra 
pretensió que l’espectador 
s’aturi un instant, miri, llegeixi, 
imagini i continuï el seu transi-
tar. Instants de pas, només de 
pas”
Del 21 de juny al 21 d’agost a la 
sala d’exposicions del restau-
rant Camí del Castell.

QUAN ET PERDIS AL 
BOSC
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.

NEW YORK. LA CIUTAT 
QUE NO DORM MAI

Rosa Sáez.
Fotografies de la ciutat dels 
gratacels. New York és una ciu-
tat rica en matisos i contrastos. 
Del 16 de juny al 25 de juliol al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

JESÚS RIBERA TERMES. 
COMMEMORATIVA
Exposició commemorativa del 
50è aniversari de la mort de 
Jesús Ribera Termes. 
Del 9 de maig al 27 de setem-
bre a la sala d’exposicions Mu-
seu de la Muntanya de Mont-
serrat del Bruc

RETRATS DE LA PARAU-
LA
Fotografies de Carles Rodrí-
guez Marin. Recull de 27 foto-
grafies d’escriptors acompa-
nyades 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.

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

LLIBRE D’ARTISTA
Recull de treballs del curs im-
partit 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 Mu-
nicipal d’Exposicions.

EN QUÈ PENSEN ELS 
MÚSICS
Exposició de fotografies de 
jazz del músic Dani Alvarez. In-
closa en l’Estival de Jazz. 
Del 20 de juny al 31 de juliol al 
Passatge del Capità Galí.

PUNTES AL COIXÍ I MA-
NUALITATS
Una selecció dels treballs que 

ha dut a terme l’alumnat de les 
classes de manualitats i pintu-
ra. 
Del 13 al 28 de juny a la sala 
d’exposicions de la Pobla de 
Claramunt.

VAMP
Albert Vendrell i Mariona Pujol
Exposició del Premi Ciutat 
d’Igualada d’art digital Jaume 
Graells 2014. 
Del 26 de juny al 26 de juliol 
a la Sala Municipal d’Exposi-
cions.

CATIFES DE CIMENT
El món de la rajola hidràulica. 
Del 20 de juny al 13 de setem-
bre al Museu Molí Paperer de 
Capellades.

EL SOL DE TOUS: 100 
ANYS D’HISTÒRIA
Mirada a l’entorn, les capçale-
res, els continguts i la publici-
tat d’aquest periòdic. 
Del 3 al 31 de juliol al vestíbul 
de la Biblioteca Central

 

57
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
26 de juny de 2015Cultura



Estrena a Montbui •  Mad Max. Furia en la carretera

RAMON ROBERT.-

Després de realitzar algunes 
estimables animacions (cas 
de Baby el cerdito valiente o 
Happy Feet), el cineasta i ci-
rurgià australià George Miller, 
que enguany celebrarà el seu 
70 aniversari, retorna a la nis-
saga amb la que és reconegut 
arreu: Mad Max. La prime-
ra peŀlícula d’aquesta mena 
d’heroi postapocalíptic es va 
estrenar a l’any 1979, i ara 
Miller ens ofereix la quarta: 
Mad Max, fúria en la carrete-
ra. Ha reemplaçat Mel Gibson 
per Tom Hardy i li ha donat un 
paper molt important a Charli-
ze Theron. Gairebé es podria 
dir que, interpretant a Furiosa, 
ella és la reina de l’espectacle.
Perseguit pel seu turbulent 
passat, Mad Max creu que la 
millor manera de sobreviure 
és anar sol pel món. No obs-
tant això, es veu arrossegat a 

formar part d’un grup que fuig 
a través del desert en un ca-
mió War Rig conduït per una 
emperadriu d’elit: Furiosa. 
S’escapen d’una Ciutadella 
tiranitzada per Immortal Joe, 
a qui han arrabassat alguna 
cosa irreemplaçable. Enfuris-
mat, el Senyor de la Guerra 
mobilitza a totes les seves 
bandes i persegueix impla-
cablement als rebels en una 
“guerra de la carretera” d’altes 
revolucions i incessant violèn-
cia.
En el seu quart lliurament de 
Mad Max, George Miller ens 
proposa un espectacle de 
pura acció i trepidant mobilitat. 
Tota la peŀlícula és una ferot-
ge, explosiva i desfermada 
persecució, un entreteniment 
estimulant, atordidor i salvat-
ge. Sens dubte, una experi-
ència cinematogràfica única i 
adrenalítica.
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Mad Max, 100 per 100 acció

RAMON ROBERT.- 

Nascut a Osaka a l’any 1931, 
el cineasta Yoji Yamada ha fet 
més de 80 peŀlícules, algunes 
considerades entre les mi-
llors del cinema japonès dels 
darrers trenta anys. La seva 
nova peŀlícula porta el títol de 
La casa del tejado rojo, i està 
basada en la novel·la super-
vendes de Kyoko Nakajima, 
Chiisai Ouchi, guanyadora del 
Premi Naoki en 2010. Fa mig 
segle que Yoji Yamada descriu 
les relacions familiars en les 
seves pel·lícules, però aques-
ta vegada toca un tema nou, 
els secrets de família. Amb 
aquesta sensible  perspicaç 

Història d’amor a Tòquio Esprojecta a Tous •  La casa del tejado rojo

mirada seva que tant li ha ser-
vit, s’endinsa en el cor humà 
amb l’esperança de mostrar 
què amaga.
La història d’amor i secrets 
explicada a la pel.lícula La 
casa del tejado rojo transcorre 
en dues èpoques. La primera 
comença el 1935 i acaba im-
mediatament després de la II 
Guerra Mundial, i la segona, 
entre els anys 2000 i 2009.  
Abans de l’inici del rodatge, el 
director Yamada va fer el se-
güent comentari: “La història 
d’aquesta pel.lícula gira al vol-
tant d’una història d’amor se-
cret en una casa moderna als 
afores de Tòquio. Però a més 

d’això, vull descriure l’estil de 
vida d’una llar petitburgesa 
durant el període immedia-
tament anterior a la II Guerra 
Mundial fins a la derrota del 
Japó, cosa que s’ha mostrat 
molt poc en cinema. I fins i tot 
vull anar més enllà i oferir al-
gunes petites idees sobre on 
està encaminat Japó actual “.
Jordi Batlle Caminal, en la 
secció de crítiques de cinema 
del diari La Vanguardia: “Una 
altra preciosa peça d’orfebre-
ria de l’octogenari autor de 
Una família de Tòquio i d’al-
tres notables pel.lícules”. 

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

LA CASA DEL TEJADO ROJO
Japó. Drama. De Yoji Yamada. Amb Takako Matsu, Haru Kuroki i Hidetaka 
Yoshioka. Ambientada abans de la II Guerra Mundial, mostra la vida 
quotidiana d’una humil família que viu a Tòquio. La història comença 
quan Takeshi troba una col.lecció de diaris que va escriure la seva difunta 
tia Taki Nunomiya. A través d’aquests íntims escrits, tant la jove Takeshi 
com l’espectador van coneixent la realitat que va viure la família abans 
que esclatés la guerra.

LAZOS DE SANGRE
França. Drama i crims. De Guillaume Canet. Amb Clive Owen, Billy 
Crudup, Marion Cotillard i Zoe Saldana. Chris Pierzynski ha complert una 
condemna de diversos anys a la presó per haver participat en un ajust de 
comptes. El seu germà petit Frank, agent de policia amb un prometedor 
futur per davant, l’espera amb reticència a la sortida de la presó. Tot i no 
volent, Chris tornarà a prendre la senda del crim.

MAD MAX FURIA EN LA CARRETERA
Austràlia. Acció post apocalíptica. De George Miller. Amb Tom Hardy, 
Charlize Theron, Nicholas Hoult i Hugh Keays-Byrne. Perseguit pel violent 
passat, Mad Max creu que la millor manera de sobreviure és anar sol pel 
món. No obstant això, es veu arrossegat a formar part d’un grup que 
fuig a través del desert en un War Rig conduït per una Emperadriu d’elit: 
Furiosa. S’escapen d’una Ciutadella tiranitzada per Immortal Joe, a qui 
han arrabassat alguna cosa irreemplaçable. 

ANIMALS UNITED
Alemanya. Animació. De Reinhard Klooss i Holger Tappe.  Inspirada en 
el llibre “La conferència dels animals”, de l’escriptor Erich Kästner, relata 
com els animals, farts que els humans els utilitzin per als seus interessos 
comercials, es reuneixen per posar fi a aquesta situació

MANDARINAS
Estònia-Geòrgia. Drama bèl·lic. De Zaza Urushadze. Amb Lembit Ulfsak,   
Giorgi Nakashidze i Misha Meskhi. El 1990, esclata la guerra a una 
província georgiana que cerca la independència. Ivo, un estonià, decideix 
quedar-se, a diferència de la resta dels seus compatriotes, per ajudar al 
seu amic Margus amb la collita de mandarines. En començar el conflicte, 
dos soldats resulten ferits davant de casa, i Ivo es veu obligat a tenir cura 
d’ells.

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

INSIDIOUS 3
USA. Terror. De   Leigh Whannell. Amb Dermot Mulroney, Lin Shaye, 
Stefanie Scott, Hayley Kiyoko,.  El nou capítol de la saga té lloc abans dels 
esdeveniments ocorreguts a la família Lambert. La mèdium Elise Rainier 
(Lin Shaye) accepta a contracor utilitzar la seva habilitat per contactar 
amb els morts per tal d’ajudar a una adolescent (Stefanie Scott) que s’ha 
convertit en l’objectiu d’un perillós ens sobrenatural.

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

1/SAN ANDRES (12 anys)
Dv i Ds: 15:30/20.10/22:30
Dg.: 11:45/15:30/17:50/20:10
Dll a Dj: 15:30/17:50/20:10
1/SAN ANDRES 3D (12 anys)
Dv i Ds: 17:50
Dg a Dj.: 22:30

2/JURASSIC WORLD  3D (12 anys)  
Dv i Ds.: 17:00/19:30/22:00
Dg.: 12:00/17:00/19:30/22:00
Dll a Dj.: 17:00/19:30/22:00

3/ESPIAS (16 anys) 
Dv a Ds.: 15:45/18:10/20:30/22:50
Dg.: 11:50/15.45/18:10/20:30/22:50
Dll a Dj.: 15:45/18:10/20:30/22:50

4/ CAMPANILLA 3D  (apta)
Dv. a Dj: 15.30
4/ JURASSIC WORLD  (12 anys)
Dv. a Dj: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:40/17:30/20:00/22:30

5/AHORA O NUNCA (12 anys) 
Dv i Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:40
Dg.: 12:15/16:30/18:30/20:30/22:40
Dll a Dj.: 16:30/18:30/20:30/22:40

6/LA OVEJA SHAUN (apta)
Dg: 11:30
6/JURASSIC WORLD en català (12 
anys)

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
MANDARINAS  (12 anys) 
Nominada a l’Oscar a la millor 
pel.lícula estrangera
Diumenge: 18:00
LA CASA DEL TEJADO ROJO  (7 
anys) 
Diumenge: 19:35

Dv a Dj.: 16:00
6/JURASSIC WORLD (12 anys)
Dv a Dj.: 18:30/21:00

7/HOME (7 anys)
Dg.: 11.45
7/DANDO LA NOTA (7 anys)
Dv  a Dj: 15:30
7/TOMORROWLAND (7 anys)
Dv  a Dj: 18:00
7/INSIDIOUS 3 (16 anys)
Dv  a Dj: 20:40/22:40

8/ CAMPANILLA en català (apta)
Dg.: 12:15
8/ CAMPANILLA (apta)
Dv a Dj.: 15.50/17:45
8/ EL NIÑO 44 (16 anys)
Dv. a Dj.: 19:40/22:25

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

SALA AUDITORI
MAD MAX. FURIA EN LA 
CARRETERA (16 anys) 
Dv: 18:15/20:15/22:45
Ds.: 16:00/18:15/20:30/22:45
Dg.: 12:00/16:00/18:15/20:30

SALA PETITA

ANIMALS UNITED (apta) en 
català
Dv: 17:55
Ds: 16:05/17:55
Dg.: 12:15/16:05
LAZOS DE SANGRE (16 anys) 
Dv. i Ds: 19:45/22:15
Dg.: 17:55/20:25
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CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text Sarajevo, un segell urbanístic divers 
Arquitectures i veïnatges

En una posició que la situa entre les notables elevacions 
d’Europa, Sarajevo, emplaçada al vell mig de la Vall de Sara-
jevo, al pas del riu Miljacka i envoltada pels Alps Dinàrics, és 
una de les ciutats bòsnies de més llarga i pregona història; 
especialment la referida a la plural confessionalitat religiosa 
del seu veïnatge:  musulmans, ortodoxos, catòlics i jueus. 
De lluny, uns àvids propòsits d’harmoniosa coexistència en-
tre les diferents ètnies  s’han vist materialitzats en els perfils 
del què va ser una vella ciutadella eslava, el vast llegat de la 
Sarajevo dels dies de l’Imperi otomà, fins a la moderna feso-
mia europea de quan va convertir-se en la ciutat més impor-
tant dels Balcans, sota el domini de l’Imperi austrohongarès; 
un episodi de la història que va reconèixer-la en la categoria 
de les veïnes Viena, Budapest o Belgrad. I, en ple segle XX, 
amb la constitució de la República Federal Socialista iugosla-
va del Mariscal Tito, Sarajevo va veure incorporat un nou se-
gell urbanístic: l’arquitectura del règim comunista que havia 
de representar en nous barris l’important desenvolupament 
industrial i econòmic de la segona meitat del segle.

Avui, amb uns tres-cents i tants mil habitants, la capital de 
Bòsnia i Hercegovina abraça diverses franges municipals: la 
Ciutat Vella, el Centre i la Ciutat Nova, a la perifèria; en de-
finitiva, un complex urbà que no te l’acabes si no és amb 

un passeig assossegat. D’antuvi, doncs, és acostumat que 
el primer reclam sigui la descoberta de tot el barri otomà, 
una presència que data del segle XV i que et regala la seva 
benvinguda des de la  Font Sebilj, que obre les portes a un 
entorn de tallers, tendes i cafès, tot un mosaic  d’artesania i 
tradició del vell cor de Sarajevo.

Des d’una altra perspectiva, atenent a la diversitat de cultes, 
t’esperen al carrer Mula Mustafe Baseskije -una de les vies 
més interessants i paradoxals de la ciutat-  a una relativa dis-
tància una de l’altra, un església ortodoxa, una catòlica, una 
sinagoga i una mesquita. I és la mesquita de Gazi Husrev-
bey, del segle XVI, la de més notorietat de la ciutat, al cos-
tat de la qual s’imposa l’única torre que indica l’hora lunar 
d’Europa. Els altres edificis religiosos, llevat de la sinagoga 
de Ashkenazi, també del segle XVI, si bé són representa-
tius no arriben al nivell arquitectònic dels anteriors. A peu 
de carrer, tot sigui dit, impressiona veure encara destruït el 
mercat Markale, en les parets del qual hi ha inscrits els noms 
de totes les víctimes massacrades al seu interior en dies 
de la guerra; de la mateixa manera que, mirant al terra, no 
pots passar per alt les anomenades “roses de Sarajevo”, que 
senyalitzen els llocs on van impactar els morters durant el 
setge.

I, encara que es tracti del centre urbà, a part de la Catedral 
del Sagrat Cor, un edifici imponent, de 1889, barreja dels es-
tils neoromànic i neogòtic, ara totalment restaurat; se’t pre-
senta aquella Sarajevo que, a les darreres dècades del XIX, 
va obrir les seves portes als moderns corrents de l’Europa 
occidental, a propòsit del domini austrohongarès, del qual 
se’n deriven unes notables construccions d’estètica  majori-
tàriament neoclàssica, com és el cas de: la Casa del Govern, 
Correus, el Palau de Justícia, el Mercat i la Biblioteca. Aquest 
últim edifici, ple de símbols, va ser construït per l’austríac 
Alexander Wittek, el qual va proposar-se rescatar l’estil neo-

mudèjar amb la finalitat de representar la històrica mes-
cla de cultures europees i otomanes de la ciutat. Però, 
una centúria més tard, tot aquest atresorat patrimoni 
cultural constituït per un impressionant inventari de 
volums i publicacions va ser totalment devastat per els 
flames, amb motiu del setge de l’artilleria sèrbia del 25 i 
26 d’agost del 1992. D’una Biblioteca en ruïnes -la icona 
més preuada de la ciutat- han hagut de passar anys per 
a la seva  total recuperació.  I, des d’aquest entorn  ribe-
renc, el Pont romà -originàriament de fusta, i després de 
pedra- limita el marge dret del riu, des del centre, amb 
una mirada cap a la Ciutat Nova, altrament anomenada 
Nova Sarajevo.

Un passeig per les ciutats de l’antiga Europa de l’Est, 12
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Font Sebilj

Biblioteca

Mesquita de Gazi Husrev-bey



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

Guia de la salut

Consells 
Núria Torres Riba. 

Nutricionista i dietista
www.movimientomediterraneo.com

 .Quiropòdies
 (ungles, durícies, ulls de poll...)

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco) 
Igualada              

Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

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

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

teràpia de parella, etc...

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA

Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90

93 805 51 74 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

C. Bèlgica, 2, local 6 
Tel. 93 805 50 76

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

Plantilles a mida, ajudes domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.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

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

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

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

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals

61
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
26 de juny de 2015

Controla els 
teus nivells de 
colesterol amb 
arròs de llevat 

vermell 
Les estatines s’han convertit 
en un grup de fàrmacs claus 
en la prevenció i tractament 
de patologies coronaries. 
No obstant, es calcula que 
un 20% dels pacients trac-
tats amb elles desenvolu-
pen miàlgies i altres efectes 
secundaris com hepatoxicitat 
i neuropatia perifèrica.

Per posar fre a aquesta situ-
ació i com a bons defensors 
de la medicina natural, us 
recomanem un complement 
nutricional per controlar els 
nivells de colesterol total 
i colesterol LDL: l’arròs de 
llevat vermell. 

El mecanisme d’acció de l’ar-
ròs de llevat vermell (Monas-
cus purpureus) es centra en 
uns principis actius anome-
nats monacolines que inhi-
beixen l’ HMG-CoA , és a dir, la 
síntesis hepàtica de coleste-
rol. Principalment ens referim 
a la monacolina K que contri-
bueix al manteniment de les 
concentracions normals de 
colesterol sanguini.

Practicar esport regularment, 
incrementar el consum de 
fibra, potenciar els aliments 
rics en omega 3 com el peix 
blau, les nous i les llavors de 
lli. Així com recórrer a la suple-
mentació amb arròs de llevat 
vermell seran grans aliats en 
la regulació dels nivells de 
colesterol. Però, alerta amb la 
interacció de l’arròs de llevat 
vermell i el consum d’aran-
ges! Així com la seva suple-
mentació durant un període 
perllongat ja que recents 
estudis demostren que pot 
reduir els nivells del coenzim 
Q10, un potent antioxidant 
implicat en la prevenció de la 
fatiga muscular.  
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Elisa Corona Martí
Que ens va deixar el 23 de juny de 2012

Igualada, juny de 2015

3r. Aniversari de

La seva família preguem que la tingueu
 present en les vostres oracions.

Els qui t’hem estimat i t’estimem, mai t’oblidarem

ESGLÉSIA / LA VEU

Aquest text s’ofereix com a su-
port per a una primera lectura 
de l’Encíclica, ajudant a tenir 
una visió de conjunt i detectar 
les línies de fons. En primer 
lloc s’ofereix una presentació 
de “Laudato si” en conjunt

Una visió general
«Quin tipus de món volem 
deixar als que ens succeeixin, 
als nens que estan creixent?» 
(N. 160). Aquesta pregunta 
està en el centre de Lauda-
to si, l’esperada encíclica del 
papa Francesc sobre la cura 
de la casa comuna. I continua: 
«Aquesta pregunta no afecta 
només a l’ambient de mane-
ra aïllada, perquè no es pot 
plantejar la qüestió de manera 
fragmentària», i ens condueix 
a interrogar-nos sobre el sen-
tit de l’existència i el valor de 
la vida social: «Per què pas-
sem per aquest món? Per què 
vam venir a aquesta vida? Per 
què treballem i lluitem? Per 
què ens necessita aquesta 
terra?»: si no ens plantegem 
aquestes preguntes de fons 
—diu el Pontífex— «no crec 
que les nostres preocupacions 
ecològiques puguin obtenir re-
sultats importants».
L’Encíclica pren el seu nom 
de la invocació de sant Fran-
cesc, «Laudato si’, mi’ Signo-
re», que en el Càntic de les 
criatures recorda que la terra, 
la nostra casa comuna, «és 
també com una germana amb 

la qual compartim l’existència, 
i com una mare formosa que 
ens acull entre els seus bra-
ços»(1). Nosaltres mateixos 
«som terra (cf. Gn 2,7). El nos-
tre propi cos està format per 
elements del planeta, el seu 
aire ens dóna l’alè i la seva ai-
gua ens vivifica i restaura» (2).
Però ara aquesta terra mal-
tractada i saquejada clama (2) 
i els seus gemecs s’uneixen 
als de tots els abandonats del 
món. El papa Francesc ens 
convida a escoltar-los, trucant 
a tots i cada un —individus, 
famílies, col·lectius locals, 
nacionals i comunitat inter-
nacional— a una “conversió 
ecològica”, segons expressió 
de sant Joan Pau II, és a dir, 
a «canviar de ruta», assumint 
la urgència i la bellesa del de-
safiament que se’ns presenta 
davant la «cura de la casa co-
muna». Alhora, el papa Fran-

cesc reconeix que «s’adver-
teix una creixent sensibilitat 
respecte a l’ambient i a la cura 
de la natura, i creix una since-
ra i dolorosa preocupació pel 
què està passant amb el nos-
tre planeta» (19), permetent 
una mirada de esperança que 
travessa tota l’Encíclica i envia 
a tots un missatge clar i espe-
rançat: «La humanitat té enca-
ra la capacitat de col·laborar 
per construir la nostra casa 
comuna»(13); «L’ésser humà 
és encara capaç d’intervenir 
positivament» (58); «No tot 
està perdut, perquè els éssers 
humans, capaços de degra-
dar-se fins a l’extrem, poden 
també superar-se, tornar a tri-
ar el bé i regenerar-se» (205).
El papa Francesc s’adreça, 
és clar, als fidels catòlics, as-
sumint les paraules de sant 
Joan Pau II: «els cristians, en 
particular, descobreixen que 
la seva missió dins la crea-
ció, així com els seus deures 
envers la natura i el Creador, 
formen part de la seva fe» 
(64), però es proposa «espe-
cialment entrar en diàleg amb 
tothom sobre la nostra casa 
comuna» (3): el diàleg apa-
reix en tot el text, i en el ca-
pítol 5 es torna instrument per 
afrontar i resoldre els proble-
mes. Des del principi el papa 
Francesc recorda que també 
«altres esglésies i comunitats 
cristianes —com també altres 
religions— han desenvolupat 
una profunda preocupació i 
una valuosa reflexió» sobre 
el tema de l’ecologia (7). Més 
encara, assumeix explícita-
ment la seva contribució a 
partir de la de l’«estimat pa-

triarca ecumènic Bartomeu» 
(7), àmpliament citada en els 
nn. 8-9. En diversos moments, 
a més, el Pontífex agraeix als 
protagonistes d’aquest esforç 
—tant individus com associ-
acions o institucions—, reco-
neixent que «la reflexió d’in-
nombrables científics, filòsofs, 
teòlegs i organitzacions soci-
als [ha] enriquit el pensament 
de l’Església sobre aquestes 
qüestions» (7) i convida a tots 
a reconèixer «la riquesa que 
les religions poden oferir per 
a una ecologia integral i per al 
ple desenvolupament del gè-
nere humà» (62).
El recorregut de l’Encíclica 
està traçat en el n. 15 i es de-
senvolupa en sis capítols. A 
partir de l’anàlisi de la situació 
mitjançant els millors coneixe-
ments científics disponibles 
avui (cap. 1), recorre a la llum 
de la Bíblia i de la tradició jude-
ocristiana (cap. 2), detectant 
les arrels del problema (cap. 
3) en la tecnocràcia i l’exces-
siu replegament autoreferen-
cial de l’ésser humà. La pro-
posta de l’Encíclica (cap. 4) 
és la d’una «ecologia integral, 
que incorpori clarament les di-
mensions humanes i socials» 
(137), inseparablement vincu-
lades amb la situació ambien-
tal. En aquesta perspectiva, el 
papa Francesc proposa (cap. 
5) emprendre un diàleg honest 

a tots els nivells de la vida so-
cial, que faciliti processos de 
decisió transparents. I recorda 
(cap. 6) que cap projecte pot 
ser eficaç si no està animat 
per una consciència formada i 
responsable, suggerint princi-
pis per créixer en aquesta di-
recció a nivell educatiu, espiri-
tual, eclesial, polític i teològic. 
El text acaba amb dues ora-
cions, una que s’ofereix per 
ser compartida amb tots els 
que creuen en «un Déu crea-
dor omnipotent» (246), i l’altra 
proposta als que professen la 
fe en Jesucrist, rimada amb 
la tornada «Laudato si’», que 
obre i tanca l’Encíclica.
El text està travessat per al-
guns eixos temàtics, vistos 
des perspectives variades, 
que li donen una forta cohe-
rència interna: «l’íntima relació 
entre els pobres i la fragilitat 
del planeta, la convicció que 
al món tot està connectat, la 
crítica al nou paradigma i a les 
formes de poder que deriven 
de la tecnologia, la invitació a 
buscar altres maneres d’en-
tendre l’economia i el progrés, 
el valor propi de cada criatura, 
el sentit humà de l’ecologia, la 
necessitat de debats sincers i 
honestos, la greu responsabi-
litat de la política internacional 
i local, la cultura del descart i 
la proposta d’un nou estil de 
vida.» (16).

Es presenta al Vaticà la nova encíclica del papa Francesc sobre 
ecologia i el deure i necessitat de tenir cura de la Terra



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

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

Tels. 93 808 40 03 
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

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

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb 
secció de tapes
· Esmorzars

Restaurant
Braseria i Cafeteria

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

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

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

Restaurant

 
Preparació:

Ingredients (6 persones)
Albergínia
Carbassó
Tomàquet
Formatge de cabra
Sal i oli
4 format

Utensilis
Paella
Motlle

         

              

Timbal de Verdures amb Formatge de Ca�a

Tallem el carbassó i l’albergínia a rodanxes i salem.
Posem una paella al foc amb una mica d’oli i posem la verdura 
que es cogui una mica, ja que sinó, quan la poséssim al forn no 
se’ns acabaria de coure.
Anem reservant a mesura que l’anem tenint feta.
Tallem també el tomàquet a rodanxes (podeu passar-lo per la 
paella un momentet).
Agafem un motlle (ja que sinó se’ns pot desmuntar) i posem 
una capa d’albergínia, una de carbassó i una de tomàquet i 
tornem a posar albergínia, carbassó i tomàquet, és a dir, dues 
vegades.
Posem damunt de tot el formatge de cabra.
Introduïm al forn a gratinar i quan veiem que el formatge 
comença a fondre’s, ja el tenim llest.
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CONFIDENCIAL
L’APPA  és  una  associació 
sense  ànim  de  lucre.  Neix 
l’any  2009  a  partir  d’un  grup 
de  persones  interessades  en 
la  psicologia.  El  seu  propòsit 
és apropar la psicologia a tots 
els  ciutadans  i  ciutadanes  de 
l’Anoia. Els fins de l’associació 
són:
-  Constituir  un  espai  on  les 
persones  interessades  en  la 
Psicologia,  puguin  intercan-
viar  punts  de  vista,  exposar 
interessos així com expressar 
opinions i posar coneixements 
en comú.
-  Aconseguir  que  la  formació 
sigui  una  conseqüència  de 
formar part de  l’associació,  ja 
sigui assistint a jornades, pre-
parant intervencions, etc.
-  L’Associació  ha  d’esdeve-
nir  un  observatori  de  la  soci-
etat  per  poder  detectar  les 
inquietuds  i  oferir  els  serveis 
oportuns  i  relatius a  la nostra 
disciplina.
-  Treballar  conjuntament  amb 
els projectes d’altres associa-
cions,  entitats  tant  públiques 
com  privades  i  persones  que 
ens  permetin  establir  siner-
gies.
Normalitzar l’ajuda psicològica 
dins la societat i reconèixer el 
paper que a la psicologia li cor-
respon dins l’àmbit de la salut, 
l’educació i altres entorns.

Què volen dir aquestes ini-
cials? 
Associació  de  Psicòlogues  i 
psicòlegs de l’Anoia. 
On teniu la seu, i per 
què? Tenim  la  seu  a  l’Es-
pai  Cívic  Centre.  c/  Trinitat, 
12.  d’Igualada.  El  telèfon  és 
93.806.81.01.  Abans  ens 
reuníem  al  Casal  Cívic  Igua-
lada  que  està  ubicat  al  Barri 
de  Montserrat,  però  degut  a 
canvis  en  les  normatives  ens 
hem traslladat al centre. Per si 
algú es vol posar en contacte 
amb nosaltres o  vol  saber-ne 
més  us  proporcionem  el 
nostre mail: anoia.app@gmail.
com i també  del bloc de l’as-
sociació: https://appanoia.wor-
dpress.com/
Quin nombre d’associats 
teniu? Hi ha un màxim de 
persones per entrar? 
Fins el dia d’avui tenim 26 per-
sones  associades  a  l’APPA. 
No hi ha un màxim de perso-
nes per entrar a formar part de 
l’APPA.
Quins requisits es necessi-
ten per formar-ne part? 
L’únic requisit és o tenir la Lli-
cenciatura  de  Psicologia,  el 
Grau  de  Psicologia  o  estar 
cursant l’últim any del Grau de 
Psicologia.
De quins temes parleu? 

Parlem  de  tot  tipus  de  temes 
relacionats  amb  la  psicologia 
i  en  aquests  moments  tenim 
molts  projectes  de  cara  al 
setembre,  com  per  exemple, 
conferències  i  xerrades sobre 
temes  socials  d’interès  adre-
çat a AMPES, ajuntaments i a 
la població en general.  
Cada quant feu trobades i 
per què? 
Des  de  fa  un  temps  estem 
fent  trobades  cada  15  dies, 
però  intentem que una  reunió 
mensual  sempre  hi  sigui  per 
comentar  el  que  vagi  sorgint 
de  l’Associació. Hem creat un 
espai  anomenat  “psicotertú-
lies”  on  entre  els  propis  psi-
còlegs  ens  nodrim  de  temes 
que ens agraden i que contro-
lem. Per exemple, hem parlat 
de  psicomorfologia,  hipnosi  i 

Va ser “el confidencial” de La Veu el 
primer en donar-vos a conèixer que 
l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, 
era un seriós candidat a presidir la 
Diputació de Barcelona. El que lla-
vors no vam poder explicar-vos és 
que el càrrec despertés autèntiques 
passions entre alguns, disposats a 
tot el que faci falta per a guanyar-se 
a la cadira. Ja hi ha qui diu que la 
lluita per ser president de la “Dipu” 
és una còpia de “Juego de Tronos”...
Certament, algunes veus troben 
realment estrany que el vilanoví 
tertulià filoconvergent Francesc 
Marc Álvaro, tregui reiteradament 
el nom de Marc Castells com a des-
tacat membre de la “llista del presi-
dent”, però mai com a president de 
la Diputació... Les llengües viperines 
diuen que és molt amic de l’alcalde 
de Premià, Miquel Buch, president 
de l’Associació Catalana de Munici-
pis i a qui se li posen els ulls rodons 
cada vegada que se li parla de la 
“Dipu”, i que hauria posat a tota 
marxa la seva maquinària particu-
lar, cedint la presidència de l’ACM a 
Castells. També l’alcaldessa de Sant 
Cugat i portaveu de CDC, Mercè 
Conesa, apunta una sèria rival per 
a presidir la institució, mai encapça-
lada per una dona... 
Una dona alternativa a Barcelona, 
una dona clàssica a la Dipu? O 
millor algú de la nova fornada de 
CDC?
Aviat sortirem de dubtes.

rebirthing (renèixer). 
La presidenta o president 
cada quan s’escolleix i qui 
l’escolleix? 
L’APPA  ha  tingut  diferents 
presidents des de l’any 2009: 
L’Amparo Treig, el José Fer-
nández  i  la  Inés  Vidal    han 
estat uns grans exemples de 
com  gestionar  l’associació. 
Actualment, aquestes perso-
nes formem part de la Junta:
Montse  Martí  és  la  presi-
denta.
Eva Balada és la tresorera.
José Fernández és el secre-
tari.
Els  vocals  són:  Pilar  Prat, 
Sílvia Solé, Inés Vidal, Roser 
Vilà, Isabel Ruiz, Pilar Arboç, 
Úrsula Rodríguez  i Susanna 
Arias. 

4 paraules amb... Associació de psicòlegs 
de l’Anoia

C/ Sant Magi, 40 (cantonada Pl. Cal Font) Tel: 938 04 52 14 Igualada 
C/ Sant Joan Bosco, 1,(cantonada Cardenal Cisneros)  Tel: 93 806 00 48  Vilanova del Camí.
                           www.stylscomercial.es · styls@stylscomercial.com Styls Comercial

Secadors 
EXALTA Italia

Oferta: 25€

Escuma Wella

14,50€ 
i 12,50€

Planxes
EXALTA Italia

OFERTA: 25€ 

OFERTA!!!
Escuma Schwartzkopf
Silhouette Extra Forta 500 ml

9,90€

OFERTA!!!
Bc Xampú
REPAIR RESCUE 250ml
MOISTURE KICK 250ml
Q10TIME RESTORE 250ml
VOLUME BOOST 250ml
COLOR FREEZE 250ml
COLOR FREEZE SILVER  
250ml

7,25€/uMINI IRON CAR EDITION
per utilitzar al cotxe 
connectada a 
l’encenedor
·Potent resistència en 
ceràmica, escalfa ràpid.
·Plaques recobertes de 
ceràmica
·Led engegat.
·Cos Thermal Plus
·200ºC
·Bolsa tèrmica de regal

21,50€

L’oreal serie expert - Mascaretes
ABSOLUT REPAIR LIPIDIUM 200 ml

INTENSIVE REPAIR  200 ml

14,30€


