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Cap de setmana
de llegendes a Tous

El Festival de
Llegendes de
Catalunya espera més
de 4.000 persones a
St. Martí de Tous

L'actor andorrà
de "Cites" de TV3
Isak Ferriz serà el
protagonista de
l'Apagada del Misteri

L’Apagada del Misteri, símbol del FesLleCat, el dissabte al vespre. Durant tot el cap de setmana Tous s’omple d’activitats per a totes les edats.
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Pobla de Claramunt
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P08-9

Històrica trobada d'una necròpolis
medieval del segle XI a Òdena

IGUALADA
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Marc Castells
no presidirà la
Diputació de BCN

ECONOMIA

26
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Per primera vegada
des de 2008, creix
el nombre
d'empreses

Artur Mas va visitar
la nova paperera de
Miquel i Costas

Tècnics de la Generalitat, inspeccionant dos dels esquelets trobats a Òdena, aqusta setmana.
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T’ha sorgit algun imprevist aquest més? Et falten diners per pagar
alguna factura? Vols anar de viatge o tens que pagar els estudis?
T’anticipem la teva nòmina o pensió.
pe
Sense aval ni garanties.
rs Tr
Has tingut un imprevist ?
T’anticipem fins 600 € de
la teva nòmina o pensió.

Com funciona?
Recull la
documentació

Porta-la a la
nostra oficina

902.566.987 - www.creditcash24h.com - info@creditcash24h.com

Recull els
diners

Fins 600€ en tan sols 3 passes. Nomès tens que pendre 2 decisions,
quants diners vols i en quant temps ens ho tornaràs.

a
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Sense gastos ocults i amb absoluta transparència,
CreditCash24h li ofereix la forma més senzill i fàcil d’obtenir un prèstec.
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Es diu, es comenta...
Duran Lleida, líder d’UDC, quan l’entrevistaven a Catalunya Ràdio, va respondre a la pregunta de si faria classes en cas de deixar la política, “Jo no em puc dedicar a
l’ensenyament perquè els professors cobren molt poc.
De què viuria?”. Ja era dubtós que amb els ingressos
coma diputat podés pagar els prop de dos milions d’euros de prèstecs que li va deixar la banca... Ara haurà de
fer moltes més coses per trobar la forma de fer-ho.

Montserrat Gomendio, designada a principis d’any directora general de l’Organització per a la Cooperació i
el Desenvolupament (OCDE), amb seu a París. Millor
viure l’amor que no l’odi. Esperem que ara no el facin
“ambaixador” i se li paguin així “els serveis fets a l’estat”.

Iñigo Méndez de Vigo, fins ara secretari d’estat de la
Unió Europea, serà el seu substitut. Segur que seguirà
la política d’espanyolitzar els alumnes catalans perquè
Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, en el se sentin tan orgullosos de ser espanyols com de ser
moment de ser proclamat candidat a la presidència del catalans. Però segur que sent “aristòcrata”, serà més
govern, ho va fer davant d’una enorme bandera espa- educat i no tant barroer. Però pel temps que li queda no
sembla que hagi de deixar petjada.
nyola. D’això no se’n diu nacionalisme.
Íñigo Errejón, secretari polític de ‘Podemos’ va afanyar-se a dir. “Un projecte de país no és posar-se darrere de banderes molt grans, ni de la cultura del ‘pelotazo’,
ni anar a Brussel·les a rebre les receptes de Merkel”. I
és que a vegades és fàcil fer comentaris.
Josep Lluís Cleries, senador per CDC, va dir-li al President del govern de l’estat que “el 27-S arribarà la llibertat a una Catalunya que envia cada dia un AVE amb 41
milions a Madrid que torna buit”.
Mariano Rajoy, president del Govern, va rebutjar que
les seves polítiques en aquesta legislatura hagin sigut
anticatalanes i ha afegit que “he centrat la meva gestió a superar la crisi també a Catalunya, mentre que
l’equip d’Artur Mas ho trenca tot. Culpa els altres dels
seus problemes i fomenta la ruptura. També amb el seu
soci Unió després de 37 anys d’anar junts i qualifica de
mals catalans tots els que no comparteixen els seus criteris. Els bons catalans, qui són? Els de la CUP? ¡Van
vostès molt bé per la línia de la moderació!”.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del govern de l’estat, ha anunciat un nou recurs d’inconstitucionalitat contra la Generalitat per no haver eliminat el
decreto que anomenava Carles Viver Pi-Sunyer, com
a Comissionat per a la Transició, que és un organisme
que, segons el seu parer, “està adoptant previsions per
una eventual separació de l’Estat espanyol.”
José Ignacio Wert, ministre d’Educació i Cultura, deixa el govern amb una felicitació del govern de Mariano
Rajoy, “singularment, per la seva determinació en l’elaboració de la llei orgànica per a la millora de la qualitat
educativa (Lomce)”. La raó sembla ser que es casa amb
la fins fa poc secretària d’estat d’Educació del ministeri,

José Luis Escañuela, president de la Federació espanyola de Tennis, amb seu a Barcelona, ha estat destituït
pel CSD. Dos funcionaris del Consell Superior d’Esports, pertanyents a la subdirecció de l’Esport Professional i Control Financer, i un auditor de la firma BDO,
van inspeccionar ahir llibres i documents oficials per “la
falta de col·laboració que la RFET ha tingut davant els
requeriments d’informació realitzats per aquest organisme”.
S’afegeix a la confrontació de Gala León, capitana espanyola” de la Copa Davis, amb els jugadors, que diuen
que “és una dona que no hi entén res”. Uns diuen que
per don. Altres per les amistats. I la propera eliminatòria
és del 17 al 19 de juliol a Vladivostok i l’equip s’arrisca
a baixar de categoria. Entre tots faran un bon final “de
l’Armada”. Com sempre.
Alberto Jorge Barreiro, magistrat del Tribunal Suprem
ha decidit continuar el procediment contra els expresidents andalusos José Antonio Griñán, Manuel Chaves i
Gaspar Zarrias al estimar que existeixen indicis de delicte de prevaricació administrativa. I els dos polítics han
dimitit dels seus càrrecs. Els dos últims van declarar
el seu “profund sentiment d’orgull perquè les mesures
socio-laborals de recolzament a empreses i treballadors
servissin per ajudar a Andalusia i els andalusos i permetessin que en els temps més durs de la crisis, més
de 6.000 treballadors i llurs famílies hagin pogut sobreviure”.
Adrià Alemany, parella d’Ada Colau, alcaldessa de
Barcelona, s’ha agafat l’excedència en la fundació del
FC Barcelona per “reorganitzar la seva vida personal”.
Ara s’ha convertit en un càrrec de confiança per negociar amb PSC i ERC.

El personatge de la setmana
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Empreses igualadines a la Barcelona Fashion 080
Unes quantes firmes igualadines són presents aquesta setmana,
altra vegada, a la passarel·la del 080 Barcelona Fashion. Una
trentena de dissenyadors i marques presenten les seves propostes per la temporada primavera-estiu 2016, fins avui divendres
l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Sita Murt, Escorpion, Aldomartin’s i Punto Blanco han pogut tenir la sort d’exposar les seves
conclusions a un públic entés. Enhorabona!

Editorial
Lenta
recuperació
L’informe anual de la Cambra de Comerç
de Barcelona, amb el suport de la Diputació i la Generalitat, dedica unes quantes
pàgines a parlar de l’Anoia. Una de les
conclusions més destacades és que, per
primera vegada en els darrers set anys,
han augmentat el nombre d’empreses a
la nostra comarca. S’observa que el percentatge d’empreses industrials a l’Anoia
és vuit punts superior a la mitjana de la
província de Barcelona, però també que
la taxa d’atur comarcal és quatre punts
per sobre. Continua també destacant que
aquesta és una comarca amb poca població dedicada al sector dels Serveis,
doncs el volum empresarial és onze punts
per sota de la mitjana, la qual cosa dóna
la raó a aquells que diuen que aquest és
un territori poc terciaritzat.

Estaria bé que l’oficina de captació
d’inversions no servís només per
a cercar noves empreses, sinò
també com a instrument públic que
reforçi i millori el suport a les que ja
tenim i han sabut sobreviure

Es denota, doncs, una lenta recuperació
que, tant de bo, sigui ja la llum al final d’un
llarg túnel. És en aquests moments quan,
davant les primeres dades positives, les
administracions s’han de mostrar més
que mai disposades a netejar les pedres
del camí. Les petites i mitjanes empreses
tenen com a principals esculls l’excessiva
burocràcia en la concessió de permisos
i llicències, la morositat i la lentitud dels
processos judicials per combatre-la o el
finançament i el crèdit. Catalunya ha estat i és un país d’emprenedors i les pimes
són clau en el desenvolupament econòmic, i més en moments difícils on es demostra que hi ha gent que vol tirar endavant i fer que en sortim enfortits.
A l’Anoia, ajuntaments de la Conca
d’Òdena es van posar d’acord i van presentar, poc abans de les eleccions municipals, una Oficina de Captació d’Inversions que treballa des del flamant
Centre d’Innovació Anoia, però amb uns
criteris de sel.lecció dels espais disponibles en el territori, i unes compensacions
per als ajuntaments, difícils d’entendre i
d’aplicar. Estaria bé posar fil a l’agulla i
aprofitar aquesta oficina no només per
a cercar noves inversions foranes, sinò
també com a instrument públic que reforçi i millori el suport a les empreses que ja
tenim i han sabut sobreviure, amb molt
d’esforç, la tempesta de la crisi.
Que el llegir no ens faci perdre l’escriure.
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Opinió
JAUME SINGLA

PERE ESCOLÀ

A peu pla.

En aquest moment l’independentisme es debat entre quantes llistes i com estaran formades, han de
participar a les eleccions plebiscitàries del 27 de
setembre. El debat s’està fent criticant-nos els uns
als altres. Cada vegada que surt un líder de CDC,
d’ERC o de les CUP a donar la seva opinió, li plouen
crítiques des de tots els cantons. Passa gairebé igual
si qui surt és el president de l’ANC, la presidenta
d’Òmnium o el president de l’AMI. Sembla que als independentistes ens costi molt posar-nos d’acord en
alguna cosa, i això, als ciutadans que volem construir
un nou país, ens fa neguitejar molt.
Ens fa neguitejar encara més, constatar com els dits
unionistes, els que volen seguir amb la farsa de l’autonomisme, no els costa res posar-se d’acord per a
fer llistes úniques. Els unionistes, siguin de dretes o
d’esquerres, ho tenen més clar que nosaltres: l’important és mantenir a Catalunya dins d’una Espanya
que ens escanya. Ens escanya per a seguir mantenint el seu somni imperial d’anar pel món parlant únicament “en español” i seguir castrant les possibilitats
de creixement social i econòmic de Catalunya.
Sense donar un sol argument per a seguir mantenint
l’actual statu quo, les forces unionistes s’estan agrupant sota el mateix paraigua amb l’objectiu clar que
cap de les -per ara- tres llistes sobiranistes, sigui la
guanyadora el 27 de setembre. Tant li fa que es donin paradoxes com que el mateix Pablo Iglesias que
dilluns es negava a pactar amb Alberto Garzón d’Izquierda Unida, dimarts públicament es petonegés
amb Joan Herrera d’ICV. Com es paradoxal que els
mateixos que aplaudeixen el referèndum grec, ens
neguen el referèndum a Catalunya. O que estiguin
per l’alliberament del poble palestí o el sahraui, però
no del poble català.
Analitzant els resultats de les municipals, hom s’adona que Ada Colau va poder derrotar a Xavier Trias
-en part- gràcies a participar als debats públics i publicitat institucional que sense ICV no hi hauria tingut dret. Podemos no te presència al Parlament de
Catalunya però la seva unió temporal amb Iniciativa
li obrirà les portes als debats televisats catalans....
mentre que Mas, Junqueras i la CUP seguiran vetats
a La Sexta, Antena 3, Tele 5 i no diguem Televisión
Española.
Ara que diuen que l’Herrera i l’Iglesias discuteixen el
logo de la papereta de vot, els proposo posar-hi un
cavall de fusta. El Cavall de Troia, que porta l’enemic
a dintre.
Quan vaig fer la cadena humana, no li vaig preguntar
al del costat si era de dretes, d’esquerres o d’extrem
centre. I en fer la “v” baixa amb samarreta vermella, no li vaig preguntar al del costat si el seu vermell
era de Ferrari o era una samarreta com la de l’Ovidi
Montllor. Tots plegats vam fer pinya amb un objectiu
comú: la llibertat.
Ells, els unionistes, tenen molt clar el que es juguen
el 27S. Cal que també ho tinguem nosaltres.... i actuem en conseqüència.

Aquest no era independentista!
Josep Rull va estar el dissabte passat a Vilanova
del Camí participant en unes jornades sobre Futur.
Va dir que CDC va de debò i que s’ha compromès
de manera clara amb la independència. Va explicar
que molts retreuen que el president Mas lideri ara
aquest procés, quan ell “no era independentista”.
I la seva resposta sempre és “Com molts altres
catalans”. I va esplaiar-se explicant que, durant
dècades, la majoria de partits volien modernitzar
Espanya des de Catalunya, però la sentència del
Constitucional va deixar clar que no podia haver-hi
altra nació que l’espanyola i que els catalans no
hi tenien cabuda com a poble. I quan es diu amb
tanta claredat, “no queda cap més camí que la independència, si volem deixar un futur millor per als
nostres fills” va dir el coordinador general de CDC.
El dilema segueix sent si el model de societat que
somnien i que ha de permetre la convivència de
tots, es determinat per les Corts de Madrid i pel
Tribunal Constitucional, o és el que podria definir
el Parlament català. No és doncs una qüestió de
proximitat geogràfica, sinó de cultura i identitat. El
soroll partidista - interessat – no ha d’amagar la veritable pregunta: si el poble vol o no, guanyar-se el
dret a governar-se i administrar els seus impostos.
Simplement sí o no. Independència o Espanya. Votar entre confiar en les pròpies forces (i en la manera de com es fan les coses) o d’esperar que ho
facin els de sempre.
Els problemes són els mateixos per a tots. La pobresa, l’atur i les carències del sistema educatiu i
sanitari. Com tractar l’envelliment i les pensions. La
globalització i l’afebliment industrial que aboca a
Espanya a un model agrícola, de serveis i turisme.
Creixen les desigualtats i es fa més difícil dissenyar
un model econòmic i social de benestar sostenible

“

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Ells ho tenen clar

REPÀS
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62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS
ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC
DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com

626 082 108

AULA 42

per a tots. Legítimament pot haver-hi qui pensi que
cal fer fora els que manen perquè ells ho farien millor. I altres que cal que es quedin, convençuts de
que són qui ho fa més bé. Però ara no és un debat
dreta - esquerra. Fa anys que dreta i esquerra prometen el que els ciutadans volen escoltar. Però sols
canvien les cares. Ni els ajuntaments, ni les altres
administracions autonòmiques tenen cap poder
real per solucionar els problemes. Només l’estat.
I encara.
No es tracta de com es reparteixen els diners dels
impostos. Sinó dels que queden i de les prioritats.
Es decideix si volem governar-nos, o ja ens està
bé que hi hagi qui ens tuteli i s’ho cobri. De continuar pidolant les inversions que calen, o decidir el
destí dels diners que es recapten. La pregunta no
és doncs si aquest o aquell partit obtindrien millors
resultats, amb un pressupost limitat per un dèficit
que no para d’augmentar (malgrat els que manen
diguin ser “un exemple per Occident”). La pregunta
està en si volem decidir el que es fa amb els 17.000
milions d’euros que se’n van i no tornen cada any.
Hi ha qui promet endegar un procés constituent
espanyol, per fer una estructura federal. Però les
majories necessàries per qualsevol modificació ho
han impossibilitat sisstemàticament. Ni catalans, ni
bascs, han pogut fer altra cosa que acceptar la voluntat “majoritària” de la resta de l’estat. S’està en
una cruïlla històrica. No és una tria de personatges,
ni de partits. Cal no equivocar-se. La resposta no
està en les lleis establertes, sinó la voluntat del poble. Que cada nació s’organitzi com cregui millor, o
seguir com ara. I per això cal que cadascú decideixi, dipositant la seva papereta. Sigui un convençut
de sempre o d’avui mateix. Perquè tots els vots tenen el mateix valor.

“

Destrucció d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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cartes al director
LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU
han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la
seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Pinzellades igualadines a
TVE Catalunya
•• JOSEP ELIAS FARRÉ

El passat dimarts, al vespre, la 2 de
TVE, oferí la projecció de la cinta
“Recluta con niño”, en la qual vàrem
poder veure, novament, el paper de
tinent d’aviació que hi protagonitzà el
nostre compatrici, i bon amic, Carlos
Miguel Solà, al costat dels populars
actors José Luis Ozorez i Manolo
Morán i del nen Vicente Gil. Una pel.
lícula d’humor i ternura, pròpia del cinema d’aquella època.
El dia 29 de juny, aquell mateix canal
estrenà l’espai musical “Un dos mani
clips”, que s’emeterà els dilluns, a
les set de la tarda. El condueix, amb
un estil, molt personal i peculiar, Senén Armengol, fill de locutor igualadí
Joan Armengol, que aquests dies és
entrevistat, en ocasió del diàleg que,
a peu d’avió, realitzà amb els “The
Beatles”, que avui fa 50 anys van
actuar a Barcelona. L’ entrevista a
aquell acreditat conjunt, ha esdevingut històrica. en el món de la comunicació.

FirAnoia i Fira d’Igualada
•• JAUME RODRÍGUEZ ENRICH

Era d’esperar que en les declaracions públiques dels responsables de
FirAnoia 2015, que una vegada més,
tot ha estat maravellós per als expositors i visitants, sempre sense dades contrastades ni estudis que ho
demostrin, però en una observació
objectiva de la realitat tot és molt
diferent.
A Fira d’Igualada, li falta professionalitat, que vol dir entre altres coses,
donar autèntica resposta a les necessitats de les empreses i ciutadans.
Hi ha desconeixement de la realitat,
un model de negoci caduc i obsolet.
Una gestió sense creativitat, innovació, valor afegit, notorietat i capacitat mediàtica, per aportar autèntic

impacte econòmic. Dit d’una altra
manera: la inversió que fan l’Ajuntament i Diputació, Generalitat etc... a
la Fira d’Igualada mínim 80.000€ en
el 2015 i més de 3 milions d’euros
en els últims anys, sigui rendible, generant negoci, per Igualada, els seus
empresaris i els seus ciutadans.
Sol.lucions?: Traspassar la responsabilitat i per tant els ajuts, a les
organitzacions implicades, Igualada Comerç, Unió Empresarial, Tic
Anoia, Gremi del Motor, de la Restauració... perque liderin les seves
actuacions promocionals. Un model
directe d’organització, com ho són
majoritàriament les fires europees
en la actualitat. Per exemple, Forum
Mobil.
Si Fira d’Igualada segueix així com
des de fa 30 anys, fent invents amb
els diners públics, té que assumir
responsabilitats, perquè no existeix
pitjor engany que el malbaratament
de cabdals públics. I si Fira d’Igualada segueix així, mataran d’avorriment la economia, la indústria, el
comerç, la restauració i els serveis
igualadins, destrossant el seu prestigi.
I si algú en dubta, i d’acord amb les
subvencions esmentades, i seguint
la crida a la transparència, que lidera
el President Mas, proposo un debat
públic, a l’Ateneu i en el marc dels
Dimarts de Diàleg. Té Igualada la
institució firal que necessita?

#Salvemelmontxic
•• MONTSE SANDIUMENGE

Un mes després de les eleccions i el
senyor Teo Romero ja ens ha clavat
“la primera al front”… Tancarà, sembla ser, la llar d’infants Montxic. Són
35 places, cobertes 17 aquest últim
any.
L’estalvi es de 85.000€. Deunido. Es
evident, que un gestor en que no li
surtin els ratios i els ítems decidirà
que aquesta tasca no es rentable.

Però aqui es quan es manifesta la
pericia, l’astucia, l’inteligència... d’un
bon alcalde i els seus regidors.
Senyor Teo sap la diferència entre
cultura i entreteniment? El “catxè” del
señor Baute era de 35.00 euros per
actuació l’any 2013, el del senyor Arrebato, 45.000 euros i el del senyor
Orozco 46.000 euros. La suma de
calés dedicats a l’entreteniment i a la
diversió és considerable. Tot i això,
no hi ha butxaca per a mantenir una
escola per als més petits.
La gent de Montbui som senzilla. En
època de crisis la gent de Montbui
ens conformem amb una mica de xirinola, un teclat i una guitarra, més
si sabem
que aquests diners els utilitzarem per
una escola pels nostres menuts.
Senyor Teo, les prioritats les té una
mica confoses. Els nens del Montxic
són el futur del nostre poble, igual
que la resta de menuts de les altres
llars d’infants de Montbui. Sinó tenim
diners, gestionem els impostos una
mica diferent; menys formigó, menys
ciment, menys entreteniment i més
ensenyament.

Per una Igualada que
estimi com vulgui
•• CUP IGUALADA

Comunicat en motiu del 28 de juny,
dia internacional de l’orgull LGTBI
Un any més, un 28 de juny més, arreu
del món el moviment LGTBI torna als
carrers per seguir reivindicant la necessitat d’avançar cap a un model de
relacions lliures i on cap persona sigui
discriminada per la seva opció sexual
o identitat de gènere escollida.
Són moltes les problemàtiques i les
situacions homofòbiques i transfòbiques que ens trobem en el nostre dia
a dia i en diversos àmbits de la vida.
Des de situacions de mobbing laboral,
a bullying a les aules, discriminació
en el dret a la reproducció de les lesbianes, als mitjans de comunicació, o
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JULIOL
3: Tomàs; Heliodor; Jacint; Lleó II, papa
4: Isabel de Portugal; Laureà; Berta.
5: Antoni-Maria Zaccaria; Miquel dels Sants
6: Maria Goretti; Isaïes; Ròmul.
7: Ot o Odó; Fermí; Edilberga; Marçal.
8: Adrià III, papa; Àquila i Priscil·la; Edgar
9: Zenó; Joan de Colònia
J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

Dia 3: ADZET/ Av Barcelona, 9
Dia 4: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 5: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 6: BAUSILI./ Born, 23
Dia 7: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 8: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 9: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25

· Dijous 25
· Divendres 26
· Dissabte 27
· Diumenge 28
· Dilluns 29
· Dimarts 30
· Dimecres 1

a l’hora de que a moltes de nosaltres
s’ens intenta prohibir la donació de
sang amb la nostra opció sexual com
a motiu per a impedir-ho.
La passada tardor del 2014, el parlament català va aprovar amb el consens de les principals associacions
del moviment LGTBI català la llei
contra l’homofòbia, que posa sobre la
taula de forma pionera propostes en
l’àmbit institucional i legislatiu per tal
d’afrontar la xacra de l’homofòbia i la
transfòbia en tots els àmbits de la societat: a les escoles, instituts i universitats, al món del treball, al carrer…
Des de la CUP d’Igualada trobem necessària l’aplicació de la llei contra
l’homofòbia a nivell municipal, dotant
de les eines proposades a nivell nacional a la institució municipal i utilitzant
totes les respostes davant situacions
homofòbiques i transfòbiques que es
puguin donar a la nostra ciutat. I treballarem en aquest sentit per tal de
poder
desplegar la llei a nivell municipal i
impulsar les mesures recollides en
el document “Som la Igualada que
estima com vol” que vam publicar el
passat mes de març acompanyat d’un
seguit d’accions de difusió.
Felicitem l’Ajuntament de Capellades
per la decisió d’hissar la bandera irisada al seu balcó com a símbol de
la lluita per l’alliberament lèsbic, gai,
trans, bisexual i intersexual, i compartim la proposta de Decidim Igualada
per tal que l’Ajuntament d’Igualada
faci el mateix en les dates que precedeixen cada any el 28 de juny, com a
símbol d’una ciutat acollidora i diversa, d’una ciutat que no discrimina a
ningú per l’opció sexual i/o identitat
de gènere.
Sabem que la millor aposta política
per tal d’enderrocar totes els discriminacions serà la construcció d’un país
lliure, socialment just i feminista, amb
nous fonaments socials no excloents i
radicalment inclusius.
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740
055
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147
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LOTTO 6/49
48658
62940
65637
89010
96284
09249
38134

· Dissabte 27/06/2015
5-8-9-27-32-47
Complementari: 35
Reintegrament: 0
· Dimecres 1/07/2015
14-17-24-31-40-49
Complementari: 46
Reintegrament: 3

· Dijous 25 1-2-7-8-11-42 C: 32 R: 5
· Dissabte 27 1-8-10-16-26-32 C: 15 R: 2
· Diumenge 28 15-19-44-47-48 Núm. clau: 3
· Dimarts 30 11-15-28-34-37 Estrellas: 1/8
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”Un televisor
de 65 polzades”

”Anar-me’n de viatge
amb la família”

”Fer reformes
a la cuina”

”Fer un màster
a l’estranger”
Entra en una oficina de
”la Caixa” i fes-ho realitat

Tinguis el desig que tinguis, ara el pots fer
realitat disposant de fins a 40.000 €, sense
comissions i amb la màxima flexibilitat.
Informa-te’n a www.laCaixa.cat

La concessió de l’operació està condicionada a l’anàlisi prèvia de la solvència i a la capacitat de devolució del sol·licitant, i també als criteris de risc de l’entitat. Exemple representatiu: capital inicial de 10.000 € a un
termini de 6 anys i un TIN del 9,90%, sense comissions d’obertura ni d’estudi. TAE: 10,36%. Quota mensual: 184,75 €. Import total que es deu: 13.302 €. NRI: 1216-2015/09681
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JOSEP M. CARRERAS
A ull nu

No s’hi val a badar
Segurament als de la meva edat els sona el nom
d’una cançó que tenia per títol “Tots junts vencerem” i que cantàvem en els focs de camp dels
anys gloriosos de l’escoltisme. Aleshores crèiem
que d’aquesta manera ja fèiem més pròxima una
victòria per enderrocar un franquisme monolític
i opressor. Era la lluita de David contra Goliat,
però que ens mantenia l’esperança i la voluntat
per assolir un futur que tots volíem més lliure.
En canvi avui, quan aquesta victòria se’ns presenta com una realitat possible i propera, sembla que alguns hagin oblidat la finalitat última de
tants anys d’il·lusions, esforços i patiments. Els
interessos partidistes prevalen sobre un interès
comú, que més que separar, hauria d’unir-nos.
Aquesta és l’essència del nostre futur: la imprescindible unitat per assolir els nostres objectius
com a poble.
El poble de Catalunya ha demostrat de manera
contundent que vol iniciar una nova etapa, que
té motius i capacitat suficient per governar-se ell
sol i afrontar el repte del futur amb els propis
recursos, sense dependències ni submissions.
Però aquesta realitat tan evident sembla que els
partits polítics no la volen entendre. L’ànsia de
poder es fa sentir pel damunt d’un objectiu que
hauria de ser compartit i defensat per tots sense
fissures. En canvi, sembla que estiguin jugant a
marejar la perdiu com si es tractés d’una simple
lluita pel poder en unes eleccions “normals”. No
s’adonen de tot el que ens hi juguem tots plegats? En altres paraules: si el procés d’independència depengués exclusivament d’ells, ja faria
temps que hauria fracassat.
Ja suposàvem que el procés per assolir la llibertat no seria fàcil i que l’estat central –i centralista- faria mans i mànigues per impedir-ho. Digueu-me ingenu, però mai hauria imaginat tota
la problemàtica que s’ha desenvolupat entre els
partits dintre Catalunya mateix. Després del 9N
es varen perdre dos mesos preciosos discutint si
s’havia d’anar o no en una llista única; més tard,
els socialistes es despenjaven del projecte. Després han estat altres forces que es deien sobiranistes –Procés Constituent, per exemple, que
ara defensa una Catalunya independent “però
sense Convergència”- les qui estan posant pals
a les rodes. La mateixa Unió Democràtica s’ha
comportat com una dictadura, ignorant o expulsant del partit els partidaris de la ruptura amb
Espanya i que són gairebé la meitat dels qui votaren. Hi ha un aspecte positiu, però. Cada dia
es van aclarint més les posicions i és més fàcil
dir les coses pel seu nom. Convergència s’ha
tret del damunt un llast i ara podrà treballar sense traves ni mitges tintes.
Però per sort tenim una societat ben travada,
amb les idees clares i que lluita per una sola finalitat, sense els estira-i-arronsa dels que diuen
creure-hi però que a l’hora de veritat no fan gaire
cosa més que tirar pedres a la pròpia teulada.
És aquesta societat –plural, transversal i apartidista- la que ha d’aglutinar l’amalgama d’opcions i, si cal, liderar un procés que en mans només dels polítics correria el perill d’encallar-se.
No ens podem permetre un fracàs el 27S. Seria
l’enfonsament definitiu de tantes esperances i
seria molt difícil refer-se’n. No n’hi ha prou amb
paraules, calen fets que demostrin la voluntat
ferma d’arribar a la meta sense condicions. Ja
hi haurà temps després per marcar diferències.
Espero i desitjo que les entitats ciutadanes tinguin més seny del que han demostrat els partits
polítics fins ara. Encara hi som a temps, després
seria massa tard. Ens hi juguem el tot o res i per
això no s’hi val a badar.

Opinió
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JOAN VICH i ADZET ·

A la cap i a la fi, som
al final del carrer
La separació definitiva entre Convergència i Unió a
estat el darrer sacrifici polític a l’altar del “procés”.
Aquests dos sempre han estat un matrimoni dels
anomenats de conveniències. Aquesta es la prova
del cotó de que la cosa va en serio i que Convergència va fins al final: es a dir que les El.leccions,
plebiscitàries o no, a menys que hi hagi un daltabaix
es celebrarán. També suposa crec un alleujament
social i comunitari important perquè estem arribant
al final d’un llarg camí i que les coses després de
molts i molts mesos per fi s’aclariran i sortirem dels
dubtes existencials que han tenallat la dinàmica política i informativa dels darrers cinc anys.
El “Procés” com s’anomena al camí que ens ha de
portar a l’ independència de Catalunya a estat com
un “Big Bang” de la política catalana un immens forat negre, que ho ha engolit tot. L’acció de Govern
de la Generalitat en primer lloc, la crisis econòmica
i la crisi dels partits tradicionals i de les principals
Institucions del Estat també.
El “Procés” a l’ independència ha deixat molts damnificats pel camí, quasi la totalitat dels partits. El
PP que ja ho estava i ha rebut el cop de gràcia, Iniciativa pels seus dubtes existencials i girs “estratègics”, al PSC per la seva endogàmia, el seu autisme
i per acabar-ho d’adobar el seu gir espanyolista, a
Esquerra per les seves pors, rectificacions i renúncies, a la mateixa Convergència, que li ha caigut la
llosa de l’herència dels Pujol i malgrat els intents
messiànics-unitaristes del President Mas, el Partit
ha donat mostres de soledat i progressiva pèrdua
de confiança de sectors que sempre li havien donat suport. La ruptura entre Convergència i Unió
Democràtica ha estat el punt culminant d’aquest
afebliment, fins el punt de intentar diluir l’organització com un sucre en la “Llista del President” i més
recentment amb la “Llista amb el President”.
El Procés ha estat l’estrella rutilant de totes les tertúlies, de tots els comentaristes més avesats, de totes les cròniques de tots els programes “especials”,
de tots els informatius, de la totalitat dels mitjans
catalans, especialment de TV3 i Catalunya Ràdio,
al llarg d’aquest llarguíssim període. Crec que tots
plegats han/hem tingut la capacitat de saturar la
paciència i l’aguant del sofert usuari. Quilòmetres
de monòtona i recurrent argumentació, que ha col·
lapsat les ones electromagnètiques distribuïdores
de les senyals televisives i tonelades de paper imprès. D’aquí l’alleujament que representa arribar al
final del carrer.
Però lo realment sorprenent de tot això es que no hi
hagut o almenys no l’he sabut veure o escoltar un
autèntic i seriós debat, amb un argumentari estructurat i seriós, més enllà dels etzibats dels uns i altres, amb números, xifres, dret comparat etc., etc.,
amb pros i contres amb bases sòlides sobre les
conseqüències del legítim desig d’independència
d’una bona part de la població catalana.
El Govern del PP, ha tret el sant sagrat de la Constitució, pasejant-la arreu, més per atemorir que per
convèncer. Com si aquesta fos un instrument inamovible. Els partits Independentistes, més enllà de
l’espoli fiscal i de la major disposició de recursos,
no han fet l’esforç d’explicar amb que i amb qui es
gastaran els nous recursos obtinguts fruit de l’administració dels impostos dels catalans, ni quin model
de país, s’ha de construir una vegada assolida l’ independència. Haurem d’esperar a veure els programes electorals per saber-ho
Per tant tots plegats i el País en primer lloc, crec
que hem perdut una oportunitat històrica per perfi-

lar i donar a conèixer amb una ampla participació
política i ciutadana, el que es la esperança certa
d’un futur millor per a Catalunya. I no es d’aquesta
manera com s’assoleix una major participació i implicació ciutadana en els afers públics. Ni tampoc
la millor manera de donar mostres de participació i
transparència que tothom predica, que posin fi a la
endogàmica manca de resposta dels Partits politics
tradicionals.
El procés cap a l’ Independència ha tingut no obstant, un mèrit indiscutible cal reconèixer-l’hi. Ha
sigut capaç de catalitzat entorn aquest objectiu totes les aspiracions, anhels i desitjos de la necessitat d’uns canvi polític real i inajornable al País,
que molts sectors socials senten, cansats com
estan de les negatives conseqüències de la crisi econòmica sobre els més febles, la manca de
sensibilitat i de resposta dels partits tradicionals i
de la indecent corrupció enquistada a les més altes
institucions del Estat. Per això crec que els partits
anomenats emergents no han arrelat amb força a
Catalunya com a la resta de l’Estat.
Abundant amb això a més si fem balanç a la hora
suprema de la veritat, i observem que els conductors, es a dir els partits independentistes a les eleccions municipals, no han aprovat amb nota alta,
en confiança ciutadana, especialment a les àrees
urbanes. El referent de canvi polític s’està desplaçant, com hem vist a les principals ciutats vers a
formules politiques transversals que alguns de l’establishment polític tradicional, oportunament corren
a apuntar-s’hi. Aquest fet pot ser una variable que
podria alterar el mapa polític actual.
Per descomptat que l’actitud obstructiva, intolerant,
sense cap possibilitat de diàleg del Govern espanyol, ocupa un lloc negatiu privilegiat en la cursa,
de despropòsits just es dir-ho. Sobre aquesta ceguera, recau la responsabilitat més gran de l’actual
situació. El fantasma de la por, l’amenaça del caos,
serà de nou el principal argument d’un Govern espanyol sense res que oferir. Tanmateix però, a mesura de que s’acosta l’hora de la veritat tot i que no
ens encara trobem davant del referèndum definitiu,
la ciutadania està prenent consciència de la gravetat i l’ importància del moment i pot acabar pesant
més el missatge de l’ incertesa i l’ inseguretat que
el cor i el sentiment.
El procés crec per tant que arriba amb un cert “estrés” a la recta final. Per a moltes raons, la manca
d’unitat política n’és una, potser la més important.
Quan Catalunya ha aconseguit fites cabdals ha estat amb una gran unitat política i social, que ara no
es dona, l’altre han estat les indecisions i canvis
de rumb, dels qui estaven cridats a empènyer amb
més força i per últim la falta de concreció i versemblança del anomenat “full de ruta”
Estic convençut que el poble de Catalunya donarà
una vegada més el do de pit el proper 11 de setembre i van . . . . . però les manifestacions gegantines
no han estat suficients per si mateixes per a canviar
l’ordre de les coses. Aquest recurs recurrent te data
de caducitat en la manca de resultats.
Per tot això des del convenciment absolut de la legitimitat del Dret a Decidir del poble de Catalunya,
crec que “el procés” vers a l’ Independència de Catalunya no tindrà un bon final. I em sap greu.
. . .i el comandant de la nau capitana assenyalava
amb el dit un horitzó incert i nebulós, tal vegada
Itaca, mentre les vies d’aigua feien que la línia de
flotació de la quilla del vaixell s’anés enfonsant poc
a poc.

Informació
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La Diputació de Barcelona engega la campanya 2015
d’informació i vigilància contra incendis forestals
Des del divendres 12 de
juny i fins a l’1 de setembre,
la Diputació de Barcelona
ha posat en marxa la campanya d’informació i prevenció contra incendis forestals per cobrir el conjunt
de 473.000 ha de terreny forestal que compta la demarcació de Barcelona.
La campanya contra els incendis forestals es desenvolupa, com en anys anteriors,
en col·laboració amb els ajuntaments, consells comarcals i
agrupacions de defensa forestal (ADF) de la demarcació.
En aquesta edició, la campanya compta amb un equip
integrat per 282 persones
contractades per atendre el
dispositiu i que s’encarregarà
de cobrir un total de 93 rutes
mòbils i 26 punts de guaita fixos en les nou zones en que
s’ha dividit el territori.
Programa de
suport als municipis
El Pla d’informació i vigilància
(PVI) forma part del programa
de suport als municipis en la
prevenció dels incendis forestals, que té com a finalitat principal d’evitar-los i limitar-ne els
seus efectes. El programa desenvolupa accions informati-

ves a la població i dissuasives
de pràctiques amb risc, així
com d’anticipació a l’inici i propagació d’un incendi forestal.
En aquesta edició hi participen, a banda de la Diputació de Barcelona, 265
ajuntaments, 118 ADF, 9 Federacions d’ADF, 10 consells
comarcals i cinc consorcis territorials. La Generalitat de Catalunya també hi col·labora a
través de diverses Direccions
Generals cedint instal·lacions.
El dispositiu d’enguany compta amb nou centres de control
situats a les diferents comarques de Barcelona, per centralitzar els avisos i incidències que puguin produir-se en el
conjunt de 265 municipis que
s’inclouen en el programa.
L’equip d’informació i vigilància disposa d’un equip de
personal qualificat integrat
per 11 enginyers de zona, 21
operadors de comunicacions,
14 auxiliars de zona, 50 guaites i 186 informadors. Aquest
equip disposarà d’un total de
102 vehicles, per atendre les
96 rutes repartides entre les
nou zones de vigilància en
que s’ha dividit el territori de
Barcelona i que inclou els 12
espais inclosos en la Xarxa de
Parcs Naturals.

Rutes de vigilància del Pla de prevenció i informació d’incendis forestals

Punts de guaita
Zona Alt Penedès-Garraf
·Puig de la Mola (Olesa
de Bonesvalls) Parc del
Garraf.
·Puig d’en Carbonell (Sant
Pere de Ribes) Parc del
Garraf.
·La Talaia (Vilanova i la
Geltrú). Parc del Garraf.
·Puig de l’Àliga (Canyelles/
Olèrdola) Parc del Foix.
·Clapí Vell (Torrelles de
Foix).
Zona Bages
·Castelladral (Navàs).
·Trullars (Monistrol de
Calders) Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i
l’Obac.
·Montcau (Mura) Parc
Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.
Zona Baix Llobregat
·La Desfeta (Gavà) Parc
del Garraf.

Zona Maresme
·Turó Gros de Miralles
(Tordera) Parc del
Montnegre i el Corredor.
·Turó Gros del Montnegre
(Sant Celoni) / Turó del
Fangar (Arenys de Munt)
Parc del Montnegre i el
Corredor.
·Cirers (Cabrera de Mar)
Parc de la Serralada Litoral.
·Baldiri (Premià de Dalt).
Parc de la Serralada Litoral.
·Torre del Raiguer
(Montornès del Vallès) Parc
de la Serralada Litoral.
·Céllecs (Vilanova del
Vallès) Parc de la Serralada
Litoral.
Zona Vallès Occidental
·Galceran Alfa (Tiana) Parc
de la Serralada de Marina.
·Bravo (Badalona) Parc de
la Serralada de Marina.
·Turó Montcada (Montcada
i Reixac) Parc de la
Serralada de Marina.

·L’Obac (Vacarisses /
Terrassa) Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i
l’Obac.
·La Mola (Matadepera) Parc
Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac
Zona Vallès Oriental
·El Brull (Aiguafreda) Parc
Natural del Montseny.
·La Trona (Tagamanent) Parc
Natural de Montseny.
·Sant Elies (Sant Pere de
Vilamajor) Parc Natural del
Montseny.
·Cànoves (Cànoves i
Samalús) Parc Natural del
Montseny.
·Montsoriu (Sant Feliu de
Buixalleu) Parc Natural del
Montseny.
Zona Osona
·Salt de la Minyona (Vilanova
de Sau) Espai Natural de les
Guilleries-Savassona.
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El tema de la setmana

Sant Martí de Tous acull, aquest cap de setmana,
el Festival de Llegendes de Catalunya
Sant Martí de Tous acull
aquest cap de setmana la 6a.
edició del Festival de Llegendes de Catalunya.
Tots els racons i els carrers dʼaquest municipi seran
lʼescenari de les històries i les
llegendes més populars dels
Països Catalans.
Aquest esdeveniment compta
per una banda amb la participació popular de la vila i per
una altra banda d’un equip
d’artistes professionals que
conjuntament són els protagonistes dʼun cap de setmana que reuneix a Sant Martí
de Tous la presència dʼunes
4.000 persones.
Lʼactivitat principal dʼaquest
esdeveniment és lʼApagada
de Misteri que cada any aplega més de 1000 assistents
als peus del castell de Sant
Martí de Tous. El poble apaga
l’enllumenat públic, durant la
nit del dissabte dia 4 de juliol, i il·lumina tot el casc antic
amb més de 6000 espelmes

El poble s’omple
d’activitats durant dos
dies, i espera rebre
més de quatre mil
visitants

Lo Sacaire

Carreró de les Bruixes

Dones d’aigua

Els joglars itinerants de lʼèpoca
medieval es dedicaven a fer
música i rondalles allà on podien, o més aviat, allà on els
deixaven. Aquest és el cas
dʼun sofert joglar anomenat Lo
Sacaire del Llobregat, que arriba al FesLleCat. Amb el seu
Sac de Gemecs, anuncia la
seva presència i, tot fent cercavila, va congregant tothom.
Davant la gentada de la plaça,
tot convocant el públic, clama i
reclama les bondats de les llegendes que ha vingut a contar.
Captiva a petits i grans amb la
seva energia i els seus trucs
dʼactor.

Han fet fora a les Bruixes de
tots els pobles de Catalunya
i sʼhan instal·lat a el carreró
de les Bruixes de Cervera. A
cada casa nʼhi viu més dʼuna
i totes i cadascuna dʼelles té
una història per explicarnos.
Però per poder-hi viure has
de ser bruixa professional! La
Bruixa Estruga arriba amb la
intenció de passar les proves
per poder-sʼhi quedar però té
la mala sort dʼarribar just al
Gran dia! I per postres, a diferència de totes les altres, ella
canta òpera. Com sʼho farà?

Les dones d’aigua són uns
éssers que habiten en zones
aquoses. Protagonistes a Catalunya, sobretot als Pirineus
és on es troben i allà on s’ha
conservat i s’ha transmès més
sobre la seva mitologia. Dins
el FesLleCat les difonem a
través de “La Dansa de les
Dones d’Aigua”, al Safareig
del poble ens acostem a totes
elles, una primera part que
està coreografiada per l’EDT
(Escola de Dansa de Tous)
amb les alumnes com a protagonistes. Una segona part
amb la companyia professional La Otra Escena.

ESPECTACLES

que marquen un recorregut
de llegendes misterioses i que
culminen amb una última llegenda que enguany interpreta
l’actor Isak Ferriz i convida a
tots els assistents a cremar les
seves pors i angoixes dins la
Caldera de Tous.
Els Racons de Llegenda és
lʼacte central del Festival de
Llegendes de Catalunya. Durant la tarda del dissabte milers de persones visiten els
diferents escenaris del poble
on aquest any sʼescoltaran llegendes de l’Alguer, Tossa de
Mar, la Vall de Castellbò, Valls,
Caldes de Montbui i Sant Martí de Tous. L’èxit d’aquesta
proposta ha fet doblar la programació també pel diumenge

Tous ja és a punt per a rebre gent de tot arreu disposada a escoltar i conèixer noves llegendes.

al matí.
Repeteixen en l’esquelet però
sempre amb nous continguts
Dones D’aigua, llegendes coreografiades de dansa, Castells Llegendaris, representacions teatralitzades, Tous és
Llegenda amb la incorpora-

No us perdeu el Mercat de la Bossa d’Ou i els Racons de Llegenda!
El carrer Major es converteix els dos dies en un mercat de pagès, la Bossa de Bou, amb més
d’una trentena de parades amb productes artesanals i d’alimentació. Una de les activitats que recull més assistents és el Racó de Llegenda, que enguany es programa en els dos dies de festival.
Diferents punts de la població amb un explicador de llegendes de les quatre províncies catalanes,
d’una regió de parla catalana (aquest any l’Alguer) i un cada any, dedicat a Tous. L’espectador
disposa dʼun mapa amb els racons i escull lʼordre amb el qual visitar i escoltar-les.

ció del capgròs de la Cérvola
Blanca i des del 2014 hi ha
L’Altaveu popular, una mostra
de representacions de diverses localitats de Catalunya
que estan estretament lligades o relacionades a les seves
llegendes.
A part de les activitats que vertebren i consoliden el Festival
any rere any, en cada programació presenten novetats o
modificacions per mantenir viu

el Festival. Per aquest motiu el
FesLleCat busca les complicitats de les diferents propostes
artístiques que hi ha dins el
panorama de la cultura popular i tradicional de Catalunya.
Cal destacar que enguany es
reforcen amb un total de 4
activitats per al públic adult,
sumant: Viatge Estrafolari,
Llegendes Adulterades i el
Sommelier Musical.
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L’actor Isak Ferriz, a
l’Apagada del Misteri

ESPECTACLES

ANNA CUSTODI / LA VEU

Viatge estrafolari

Castells llegendaris

Senyora de Tous

Adults. Cap a meitat dels
anys 50, un noi de Barcelona,
amb un flamant i novell títol de
doctor en medicina, es destinat a fer de metge rural en una
zona apartada del Pirineu lleidatà. Després dʼun viatge estrafolari, el metge arriba al seu
destí. Avui, amb bastants anys
a les seves esquenes, explica
al públic algunes de les seves
vivències per les valls pirinenques.
Espectacle a partir de textos
de Jesús Moncada i dels reculls de llegendes de Pep Coll
(Muntanyes maleïdes i Quan
Judes era fadrí i sa mare festejava).

Catalunya és terra de castells,
i amb aquesta activitat tens
una bona manera de conèixer
algunes de les llegendes que
els envolten de la mà d’uns
actors que et faran viure les
històries en diferents horaris i
punts del FesLleCat. Escoltareu les llegendes del Castell
de Gòsol, de Florejacs, de
Folc i Sa Torre Llufada.
El Col·legi de Teatre de Barcelona col·labora amb el FesLleCat 2015, actors formats a
l’escola són els encarregats
de fer arribar aquestes llegendes al públic del Festival.

Per primera vegada dins el
FesLleCat: La Casa del Teatre Nu. Una experiència teatral
que ens permetrà conèixer
quins són els elements que
intervenen en un procés de
creació. A partir de la llegenda
de la Senyora de Tous, descobrirem com la inspiració, les
idees, el treball i la tècnica ens
permeten tirar endavant un
espectacle. Per descobrir-ho
plegats, hem preparat un recorregut pel nostre petit teatre
i pels voltants de Sant Martí
de Tous, el poble on treballem
i on transcorre la llegenda de
la qual hem partit.

Adulterat

Altaveu Popular

Tous és llegenda

Adults. Un actor amb ganes
d’experimentar cansat d’explicar sempre les llegendes
correctament, sense males
paraules i de manera educada
ha decidit que ja en té prou.
Aleshores té el seu propi laboratori d’investigació, una
habitacioneta de casa seva
on posa a prova amb el públic
que s’hi vol acostar tot un seguit de llegendes, però adulterades. Sant Jordi, la llegenda
de les quatre barres, la del
drac de Banyoles i alguna més
patiran els seus experiments.

El FesLleCat vol ser també
una trobada i altaveu d’aquelles entitats, esbarts o agrupacions locals que que
tenen algun espectacle que representen arreu de Catalunya.
S’ha convidat el Grup Escènic
Agramuntí (Agramunt) amb la
representació “un menjar celestial” que narra l’origen dels
coneguts i tradicionals torrons
d’Agramunt.
També l’Associació Fem BIR
(Bigues i Riells) amb la representació “la llegenda de les 4
barres” i “la dona d’aigua”.

Tous és Llegenda, que ofereix
l’Esbart Cérvola Blanca de
Tous, és un espectacle de música, lletra i ball original creat
únicament per al Festival de
Llegendes de Catalunya. És
un espectacle que a través de
les llegendes de Sant Martí de
Tous i els seus personatges
s’expliquen les seves històries
i d’una manera simbòlica ens
parla de la importància de preservar el llegat llegendari popular. Lʼespectacle combina la
dansa popular, la teatralització
i els capgrossos.

El poble apaga l’enllumenat
públic i s’il·lumina tot el casc
antic amb més de 6000 espelmes que marquen un recorregut que condueix fins als
peus del castell. Aquest é el
moment en què els habitants
de Sant Martí de Tous, actors
amateurs i altres professionals
són els protagonistes de la nit.
És l’Apagada del Misteri, símbol del FesLleCat, un espectacle que val la pena veure.
Atenció perque és un espectacle de pagament, al mòdic
preu de 5 euros. Les entrades es poden adquirir al Punt
d’Informació o a Atrapalo.com.
L’aforament és limitat (1.200
persones) però cal tenir en
compte que el 50% de les
entrades queda disponible a
taquilla el dia de la celebració.
Diversos quadres plàstics
inspirats en les llegendes fosques de Catalunya convertiran
el recorregut en un passatge
de misteri que culminarà als
peus del Castell. En aquest
lloc, una última llegenda interpretada per l’actor Isak Férriz,
conegut pel seu paper de Serrallonga i actualment present
a la sèrie Cites de TV3, serà
qui donarà peu a la clausura
nocturna que convidarà a tots
els participants a poder escriure els seus neguits, angoixes
i pors, en un paper i cremarlos finalment a La Caldera de
Tous, i tot això acompanyat
d’un Rom Cremat.
Isak Férriz és un actor, director i guionista nascut a Andorra, conegut per pel·lícules
com Serrallonga i sèries de televisió com Física o Química.
Actualment el podem veure a
la sèrie Cites, de Televisió de
Catalunya. N’hem parlat amb
ell del FesLleCat, i de la seva
participació.
Què ens hi trobarem a Tous?

Quina serà la teva funció?
Jo participo en l’escena final
de la fira, que serà dissabte
nit. Es diu l’Apagada del Misteri, i consisteix en diferents
escenes itinerants, passant
per cases, carrers i places del
poble… al final llegiré un text
i, el meu personatge de bestia
maligna, convida a tota la gent
que hi sigui a cremar les seves
obsessions i pors.
Per què vas decidir acceptar
aquesta proposta?
Bàsicament perquè conec a
en Sergi Vallès, la Nída Tusal,
l’Ester Nadal i d’altres persones que ho organitzen. Ja vaig
venir en una edició anterior en
la que van passar “Serrallonga”. Aquest any m’ho van tornar a proposar i sempre és bo
treballar amb amics.
Què en penses del Festival
de Llegendes?
Em sembla meravellós aquest
festival. És molt important recordar d’on venim. Recordar
les històries de la nostra terra i
avantpassats, mantenir-ho viu
i passar-ho a les noves generacions en un festival tant festiu i agradable.
Molta gent ara et coneix per
Cites. Quins altres projectes
tens en ment?
En ment molts. Ara per ara, un
parell d’espectacles de teatre
i com a director faré el meu
primer llargmetratge, “Pyrine”, que rodarem a Andorra.
De moment estem buscant el
finançament, que no es cosa
fàcil…

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.

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

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

Il·luminació moderna amb Leds.

TOT E
N
PISCI
NES

Construcció i disseny de la piscina dels teus somnis.
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Igualada
Fins diumenge,
FiraBIT a Cal Font i
l’Espai Carner

Marc Castells no será, finalment, el nou
president de la Diputació de Barcelona
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, ha perdut moltes opcions d’esdevenir el nou president de la Diputació, en favor
de l’alcaldessa de Sant Cugat
i portaveu de CDC, Mercè Conesa. Abans de les eleccions
municipals, en molts àmbits
polítics es donava per fet que
Castells seria el substitut de
Salvador Esteve, l’alcalde de
Martorell que fins ara ha ocupat aquest càrrec, considerat
el de la “segona autoritat de
Catalunya” per la institució i sobretot pel volum económic que
representa.
Tot i això, els resultats, especialment els de Barcelona van
fer ballar les opcions, i en les
últimes setmanes hi ha hagut
tota una batalla de mar de fons,
bàsicament entre una terna:
Castells, Conesa, i el president
de l’Associació Catalana de
Municipis, Miquel Buch, que va
caure la setmana passada de
les quinieles en no ser escollit
diputat provincial pel Maresme.
La Diputació de Barcelona
és una de les preses més cobejades pels partits polítics.
Després del 24-M, a l’entitat
supramunicipal no hi ha majoria absoluta però la força amb
més diputats és CiU (14) que

REDACCIÓ / LA VEU

Fonts del partit han
dit a La Veu que
s’hauria preferit “l’Ada
Colau convergent”
abans que “l’Albert
Rivera convergent”
té tots els números per ostentar de nou la presidència amb
un pacte amb ERC (11) i PSC
(10) en un plenari de 51 diputats.
Castells complia els “requisits” que es buscaven a Convergència per al nou càrrec:
un impolut full de serveis, una
cara nova a la política catalana, i sobiranista convençut. A
més, l’alcalde d’Igualada va
arrassar a les eleccions municipals, mentre que Conesa va
perdre vots a Sant Cugat.
Marc Castells ha vist com el
seu nom agafava volada en els
darrers mesos. Fonts consultades per La Veu apunten que el
seu és un clar “nom de futur”
per a CDC i, curiosament, l’assenyalen com “l’Albert Rivera
convergent”, òbviament no per
la qüestió ideològica, només
faltaria, sinò “pel seu lideratge,
facilitat de discurs i l’estètica
política”. Ningú no dubta que
Castells tindrà protagonisme a
Convergència, que podria pas-

Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat i portaveu de CDC.

sar per ser el nou Portaveu del
partit en un moment clau de la
història del país. L’alcalde de
Molins de Rei, Joan Ramon
Casals, també ha acumulat
seguidors en les darreres setmanes.
El fet que Ada Colau hagi
guanyat Barcelona ha fet pujar el valor de Mercè Conesa
al capdavant de la Diputació,
una manera de contrarrestar
la imatge d’una dona jove al
capdavant de l’Ajuntament de
la capital per una “Ada Colau
convergent”, com diuen al-

guns, a la Diputació, definició
que tampoc té res a veure amb
ideologia.
Conesa, portaveu de CDC i
actual vicepresidenta de la Diputació, assumiria el càrrec de
presidenta, i, segons les fonts
consultades, Marc Castells podria ser el nou vicepresident
segon i responsable de l’àrea
econòmica, de “la caixa” de
la institució, ja que la primera
vicepresidència serà per l’alcalde Moià, Dionís Guiteras,
d’ERC.
A veure com acaba tot.

Els socialistes insisteixen en el tema dels contractes
al Campus i l’Ajuntament se’n renta les mans
JP / LA VEU

La polèmica denunciada per
Socialistes d’Igualada (SI)
respecte l’extranya contractació de l’exregidor de CiU Jordi Segura com a professor al
Campus Universitari pocs dies
abans de deixar l’Ajuntament,
ha continuat aquesta setmana. SI insisteix que les explicacions donades per Segura i
per la directora del Campus i
exregidora Anna Bacardint “no
han aclarit res i l’únic que han
provocat ha estat augmentar
la confusió sobre l’assumpte”.
SI vol que l’alcalde Castells
doni explicacions, la qual cosa
podria fer dilluns en una compareixença pública.
Els socialistes diuen també
que “un familiar directe d’una
regidora de CiU del mandat
2011-2015 i amb responsabilitats directives al Campus Universitari ha estat contractat els
últims mesos pel mateix Cam-

pus, el qual augmenta la urgència de les explicacions que
el govern hauria de donar”.
Els socialistes formulen en un
comunicat fins a 10 preguntes
a l’alcalde:
“1- Quin criteri va fer servir el
Tribunal en el qual hi havia
la senyora Anna Bacardit per
escollir el senyor Jordi Segura
com a professor, tot i no tenir
experiència com a docent universitari?
2- Per què la senyora Bacardit i la resta del Tribunal van
descartat els altres candidats
amb experiència en diverses
universitats catalanes i espanyoles per ser professors del
Campus?
3- Si les proves es van fer el
7 i 8 de maig, es confirma que
el senyor Jordi Segura i la senyora Anna Bacardit encara
eren companys de govern en
el moment de realitzar l’avaulació?

Àngels Chacón.

4- Per què el senyor Segura
nega que sigui un contracte a
jornada completa quan les bases del concurs especifiquen
que és un contracte a jornada
completa de 37,5 hores setmanals?
5- És cert que els darrers mesos el Campus Universitari ha
contractat un familiar directe
d’una exregidora de CiU amb
responsabilitats directives al
centre?

6- Quina publicitat s’ha fet de
la plaça que ha acabat adjudicant-se a aquest familiar directe de l’exregidora de CiU?
7- Què hi tenen a dir els grups
municipals de CiU i ERC, ja
que compartien govern mentre va passar tot això?
8- L’alcalde d’Igualada Marc
Castells coneixia aquest assumpte abans de que saltés
als mitjans de comunicació?
9- L’alcalde d’Igualada Marc
Castells considera que és ètic
el que ha passat?
10- L’alcalde d’Igualada Marc
Castells adoptarà alguna mesura al respecte o donarà explicacions?”
Per la seva banda, la primera
tinent d’alcalde Àngels Chacón deia dimecres a la premsa, amb una evident incomoditat, que “l’Ajuntament no té
res a veure amb cap procés
de contractació al Campus
Universitari”.

Des d’avui i fins diumenge
tindrà lloc a Igualada FiraBIT
2015, mostra professional, social i lúdica vinculada al món
de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
(TIC), la qual aquest any també seran les 8es Jornades de
la Penedesfera. L’organització
de l’esdeveniment serà a càrrec de l’associació TICAnoia,
amb el suport de l’Ajuntament,
i que tindrà en aquesta ocasió la col•laboració de la Penedesfera, comunitat de bloguers i interessats en el web
2.0 del Penedès.
Les activitats previstes es desenvolupen a Cal Carner, Cal
Font i el Teatre de l’Aurora. A
més d’un concurs d’Instagram,
en fotografia i vídeo curt, que
es pot realitzar per tota la ciutat d’Igualada. Entre d’altres
activitats hi hauran xerrades
sobre gamificació, gestió de
les xarxes socials, fabricació i
moneda digital. També tallers
per als més petits de plastilina elèctrica (electric dough),
l’«Il·lumina
Igualada»,
de
construcció de cases amb il·
il·luminació LED o mostres de
productes fets amb arduino.
L’acte central del FiraBIT serà
la Lan Party on es faran tornejos virtuals de videojocs amb
competicions de customització d’ordinadors i de hacking.

L’ANC inicia demà
una campanya de
mobilització als
barris de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU

La Assemblea Territorial de
l’ANC a Igualada inicia la campanya “Ens mobilitzem pels
barris”, que té com a objectiu
apropar-se als barris de la ciutat i molt concretament a les
persones que hi resideixen,
per aclarir-los els dubtes que
puguin tenir envers la seva situació dins de la futura República Catalana.
Aquesta acció s’iniciarà demà
dissabte, dia 4 de juliol i, es
prolongarà durant tots els dissabtes de juliol. L’ANC instal·
larà una carpa, i també es
repartirà informació per tots
els carrers. El calendari és el
següent:
• 4 juliol: Barri del Sant Crist,
de 11h a 13h. 11 juliol: Barri
de Fàtima, de 11h a 13h. 18
juliol: Barri de Montserrat, de
11h a 13h. 25 juliol: Cal Font,
de 11h a 13 h.
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vigila amb
aquesta bèstia

Per molt inofensiva que sembli, una crema no ben controlada de rostolls pot convertir-se
en el pitjor depredador del bosc i és una de les causes més freqüents d’incendis forestals
a Catalunya. Perquè qualsevol descuit pot convertir-se en una bèstia perillosa per al
nostre entorn. L’espurna d’una barbacoa, d’una radial o d’una eina de bricolatge,
una cigarreta mal apagada, uns focs d’artifici, una crema de rostolls… La prevenció
és la millor arma per combatre-les, i garantir la protecció de les persones i del medi natural.

AL BOSC, QUALSEVOL DESCUIT POT SER EL PITJOR DEPREDADOR.
EN CAS D'INCENDI, TRUCA AL 112.
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Dimarts vinent començen les primeres activitats
de l’European Balloon Festival 2015
REDACCIÓ / LA VEU

Quan falten pocs dies per l’inici de l’European Balloon Festival ja s’ha presentat el programa definitiu d’activitats, que
agrupa desenes d’activitats
relacionades amb globus.
El plat fort del festival serà el
dissabte 11 de juliol, amb activitats infantils al camp de vol,
l’encesa nocturna de globus
Night Glow Piromusical i cloenda a càrrec de l’Orquestra
Plateria i el grup valencià Aspencat, en el marc del festival
de música Anòlia.
Les construccions efímeres
fetes amb tela de globus reciclada, conegudes com a
Iglús de Vent, tornaran a ser
presents al centre de la ciutat
amb activitats lúdiques i culturals en col·laboració amb diferents entitats i en espais ben
diversos com ara el Teatre
Municipal l’Ateneu, la piscina
de Les Comes, l’Escorxador,
el rocòdrom Ingravita, o a la
plaça Catarineu.
Aquest any, a més, s’hi sumen
dos espais que suposaran una
experiència totalment nova per
aquells que hi participin; per
primera vegada s’instal·larà un
Iglú de Vent al Cementiri Nou
on es fusionaran arquitectura
i música clàssica dimecres
dia 8 de juliol a la nit, i també
hi haurà un iglú de Vent a la
sala de les Encavallades del
Museu de la Pell d’Igualada i
Comarcal de l’Anoia on els assistents podran consumir un

Dijous vinent,
suplement de l’EBF
del diari “Ara”
El diari Ara publicarà el proper dijous unes pàgines
especials dedicades a l’European Balloon Festival, en
una iniciativa que compta
amb la col.laboració de La
Veu de l’Anoia i l’Ajuntament
d’Igualada, i amb la voluntat
de fer arribar a tot el país els
detalls d’aquesta espectacular festa dels globus. Aquest
diari nacional ja va publicar
un suplement en ocasió de
la Festa dels Reis d’Igualada.

La CUP va fer ahir la
primera assemblea
oberta després de les
municipals
REDACCIÓ / LA VEU

Un dels iglús de vent, instal.lat al Cementiri Nou.

sopar-degustació del restaurant Somiatruites tant dijous 9
com divendres 10 de juliol.
A més, al Viver del Rec es presentarà el projecte “Igloo Temporary Shop”, un taller-botiga
nòmada “Pop Up” on es fabriquen objectes amb teles que

ja han exhaurit hores de vol.
Els objectes es fabricaran in
situ però també es podran
adquirir, per preus simbòlics,
objectes de tela reciclada com
ara hamaques, làmpades,
estels, panells, frisbies o bosses de totes mides i formats.

El projecte “Igloo Temporary
Shop”, impulsat per l’igualadí
Jordi Enrich, ha estat seleccionat per al Premi Catalunya
d’Ecodisseny 2015 que atorga
la Generalitat de Catalunya.

Actes de dimarts a dijous
Dimarts 7 de juliol
9.00h – Taller ‘Igloo temporary shop’ a l’Escola d’Art
Gaspar Camps (av. Barcelona, 105)
18.00h – Projecció de la pel·
lícula ‘Up’ en un iglú de vent
al Teatre Municipal l’Ateneu
(c. St. Pau, 9). Organitza
Cine-Club Ateneu
19.00h – Classe de Tai Txí,
oberta a tothom, a l’auditori
de l’Ateneu Igualadí (c. St.
Pau, 9). Organitza: l’Associació de Tai chi Taoista i Ateneu Igualadí
20.30h - Taller d’“Street dance” a la plaça Catarineu.
Amb el suport de la Kaserna, el programa de millora
del barri Sant Agustí i la col·
laboració de lakarta.cat.
Dimecres 8 de juliol
9.00h – Iglú de vent al pàrquing d’IG-Nova (av. Barcelona, 105). En el marc de
l’Estiuet de l’Escola d’Art
18.00h – Acreditació dels pilots participants. Al camp de

vol
19.30h – Inauguració de l’exposició Santi Carbonell in memoriam. A la sala L’Empremta
de Gràfiques Vilanova (c. Sta.
Maria, 12).
20.00h - Recepció oficial dels
pilots, a l’Ajuntament d’Igualada
20.00h – El cant de les sirenes. Audició aquàtica i bateig
de submarinisme a la piscina
coberta de les Comes (c. Carles Riba, s/n). Organitza: Patronat d’Esports d’Igualada
22.30h – Concert de música
clàssica al Cementiri Nou (c.
Països Baixos, 23). El professor Romain Boyer de l’Escola
de Música d’Igualada interpretarà les Suites per a violoncel sol de Johann Sebastian
Bach.
Dijous, 9 de julio
7.30h - Vol de competició ‘especial premsa’, al camp de vol
10.00h – Volem pels aires, a
l’auditori de l’Ateneu Igualadí
(c. St. Pau, 12). Activitat per a

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

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

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

nens. Organitza Ateneu Igualadí
10.30h - Una història dibuixada d’Igualada!! Narració de
contes d’Igualada acompanyats de la seva il·lustració
en directe. A càrrec de Carla
Grau i Mònica Torra. A l’Espai
Cívic Centre (c. Trinitat, 12).
17.00h – ‘Igloo temporary
shop’ al Viver del Rec. Taller creatiu. Col·labora Espai
Moix
18.30h - La lluna d’en Joan.
Espectacle de titelles a càrrec de la companyia “Teatre
Nu”. Edat: a partir de 2 anys.
A l’Espai Cívic Centre (c. Trinitat, 12).
20.00h - Vol de competició, al
camp de vol
22.00h – Sopar - degustació
del Somiatruites en un iglú
de vent. A la sala ‘les Encavallades’ del Museu de la
Pell d’Igualada i Comarcal
de l’Anoia (c. Joan Mercader,
s/n) [Més informació al restaurant Somiatruites; carrer
del Sol, 19]

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

Ahir dijous 2 de juliol, a les
19.30h a l’Ateneu Igualadí, la
CUP va convidar els igualadins a compartir i intercanviar
opinions sobre les passades
eleccions municipals i debatre
sobre què fer al llarg d’aquest
mandat.
L’assemblea oberta s’estructurava en 4 apartats: una primera introducció breu a quins
han estat els resultats obtinguts i quins canvis en deriven
a l’Ajuntament; un segon apartat centrat en quina és l’organització actual de l’assemblea
local; un tercer espai dedicat a
la reflexió i la recollida de propostes o impressions dels participants sobre el paper que
la CUP ha d’adoptar en línies
generals a l’Ajuntament; i, per
últim, s’abordarà també la situació política en clau nacional
davant les properes eleccions
del 27S i el procés Per la ruptura endegat per l’esquerra independentista.

Nova nit “salsera”
al Canaletas

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 27 de juny es va celebar la 4a edició de la salsoteca Canaletes. La música va
estar a càrrec de la màquina
del sabor, un grup cubà de
gran experiència musical.
Els participants van gaudir de
tot un espectacle llatí sumat
als còctels d’en George que
va ser el complement perfecte
per la nit caribenya.
La propera edició es celebrarà
el 25 de juliol, amb D.J. i l’entrada serà gratuïta.

Igualada
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CDC presenta “Benvinguts al futur” de cara les eleccions del 27S
ANNA CUSTODI / LA VEU

El passat dissabte 27 de juny
es va dur a terme al Centre
d’Investigació Anoia de Vilanova del Camí la jornada
“Benvinguts al futur”, organitzada per Convergència Democràtica de Catalunya.
La trobada, que es farà per
diversos punts de les comarques catalanes, té l’objectiu
de “reconnectar” amb la ciutadania, explicar la viabilitat
de l’Estat propi i recollir idees
i propostes de cara les properes eleccions al Parlament de
Catalunya.
Les conclusions que es treuran de cada una de les reunions son les que serviran de
base per a la convenció nacional dels convergents, que es
celebrarà els dies 18 i 19 de
juliol.
Entre molts dels temes que es
van discutir en destaquen dos
grans blocs: per una banda, el
model de país i quines son les
prioritats que hauria de tenir
una Catalunya independent i
per altra, quin paper ha de tenir Convergència Democràtica
de Catalunya fins les elecci-

Josep Rull durant la jornada de “Benvinguts al futur” a Vilanova del Camí

ons del 27S.
Respecte els temes prioritaris
en un estat independent, se’n
van destacar una educació
europea ètica i amb valors
accessible per a tothom, una
sanitat de qualitat que defensi

l’estat del benestar, una competitivitat empresarial i una
economia productiva que doni
suport a la investigació i el
desenvolupament. També en
van destacar la importància de
una fiscalitat justa, la transpa-

rència i participació, la idea de
replantejament de l’estat de la
religió, entre molts altres.
Es van remarcar també aspectes com la importància i
viabilitat d’un Estat propi, així
com la unitat entre la política i

la societat per la independència. Com a partit, creuen que
és de vital rellevància tenir un
discurs fort i clar així com un
programa electoral real, que
són necessàries diferents estratègies per a cada un dels
territoris, la transparència i
relació amb els mitjans de comunicació, etc.
Per finalitzar la jornada, va
intervenir Josep Rull, coordinador general de CDC, qui va
definir els membres del partit
com “dialogants, moderats i
pragmàtics” i va expressar la
necessitat de conèixer la opinió i perspectiva de la gent del
país sobre el futur.
Va apuntar que la independència és només l’instrument per
arribar a l’objectiu final, que és
que la gent visqui en pau. Rull
va afirmar que les eleccions
plebiscitàries del 27S actuaran com a referèndum per a
preguntar a la ciutadania catalana si veu Catalunya com
un estat independent i va concloure que “estem disposats a
fer un pas enrere com a partit
si n’hem de fer un endavant
com a país”.

Igualada
OBRIM DIUMENGE 5 DE JULIOL
Avda. Països Catalans, s/n 08700 Igualada
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Augmenten les empreses a l’Anoia,
per primera vegada en els darrers set anys

La plataforma
independentista
Hereus UDC 1931,
amb molts anoiencs...

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

L’any passat va augmentar el
nombre d’empreses per primera vegada en els darrers
set anys, tancant l’any amb
3.110 empreses. La dada negativa va ser la taxa d’atur per
sobre de la mitjana provincial
(14,72 %), amb un 18,4 %.
Aquestes són les principals
conclusions de l’ l’Informe de
la província de Barcelona, que
cada any elabora la Cambra
de Comerç. En properes edicions de La Veu, analitzarem
més exhaustivament aquest
estudi.
Aquest augment és, però,
moderat, tancant l’any amb
un 1,9% més que l’any precedent. Aquestes representen
l’1,8% de les empreses de la
província. L’estructura empresarial està dominada per la
petita empresa i especialment
per la microempresa: el 76,8%
de les empreses tenen menys
de 5 treballadors, el 21,4%
entre 6 i 50, l’1,7% entre 51 i
250 i el 0,2% més de 250. La
dimensió mitjana és de 7,1
treballadors per empresa, per
sota dels 10,2% del conjunt
provincial.
El percentatge d’empreses industrials a la comarca (18,6%)
és molt superior al percentatge de la província (10,5%), només superat per Osona. Tam-

El crítics d’Unió han activat finalment la plataforma Hereus
UDC 1931, un pas endavant
del corrent crític que va plantar
cara a la direcció democristiana
en el referèndum del 14 de juny.
La plataforma pretén activar
una espècie de partit a l’ombra
on s’aglutinin tant militants com
exmilitants. A la pàgina web de
la plataforma, http://hereusudc1931.cat , ja es poden llegir
els membres que s’hi han adherit, amb una nodrida presència d’anoiencs.
Hi són els alcaldes Xavier Boquete (Masquefa), Jaume Riba
(La Torre de Claramunt), Raül
Parramon (Vallbona d’Anoia) i
Miquel Archela (Rubió), els regidors d’Igualada Rosa Plassa
i Jordi Batalla, la de Piera Vanessa Fernández-Arroyo, els
de Masquefa Enrique Gómez i
Carles Mernissi, la de St. Martí
de Tous Laia Claramunt, o la de
la Torre de Claramunt Lourdes
Cordón. A destacar també la
presència de l’exalcalde d’Igualada i diputat al Parlament Ramon Tomàs i Riba.

Presentació de l’informe territorial de la província de Barcelona.

bé és superior el d’empreses
del sector de la construcció
(9,2% a la comarca i 7,8% a la
província) i l’agricultura (1,5%
a la comarca i 0,4% a
la província). Per contra, els
serveis (70,6%) tenen un pes
inferior al provincial (81,3%).
Desmarcant-se de la tendència reduccionista dels anys
anteriors, els serveis (2,2%)
i la industria (1,8%) mostren
un increment moderat, mentre
que la construcció i l’agricultura es mantenen. El 46% de les
empreses es troben situades
a Igualada i el 8,8% a Piera.
En termes absoluts, la major
pèrdua d’empreses s’ha produït a Capellades (–10), mentre que la creació d’empreses

s’ha donat en major proporció
a Òdena (12), Sta. Margarida de Montbui (11) i Igualada
(11).
Segons la base de dades
SABI (Sistema Anual de Balanços Ibèrics), el 59% de
les 200 empreses líders en
facturació de l’Anoia el 2013
són empreses exportadores
i/o importadores. L’empresa
amb major volum de facturació és la comercialitzadora
de combustible Petromiralles,
seguida per l’empresa de comerç al detall de productes alimentaris, Supermercats ALDI.
Entre les deu primeres també
es troba una empresa de fabricació de paper i cartró, Unión
Industrial Papelera, dues de

fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles
de motor, SNOP Estampación
i Mecaplast Iberica, dues de
treball amb cuirs i pells, Casas
i Fills i Proyecto Fontanellas y
Martí i una de fosa, Fundiciones de Òdena.
El 2014 es va tancar amb
29.989 llocs de treball, un
1,8% més que l’any 2013, superant per primer cop les pèrdues d’ocupació registrades
durant sis anys consecutius.
L’augment de llocs de treball
és més significatiu entre els
treballadors assalariats (2,1%)
que entre els autònoms
(0,8%), constituint els guanys
més moderats de la província
a excepció del Berguedà.

El nou supermercat Aldi obre les seves portes
REDACCIÓ / LA VEU

Aldi, una de les més importants
cadenes d’alimentació a Europa, va obrir dimecres el seu nou
establiment a Igualada, al final
del passeig Verdaguer. Durant
el primer dia de funcionament,
el supermercat va comptar amb
l’assistència de nombrosos clients que van participar de les
degustacions i promocions organitzades amb motiu de la celebració.
El nou “súper” compta amb
1.200 metres quadrats de superfície i 99 places d’aparcament. La botiga obre al públic
de dilluns a dissabte de 9:15
a 21:15 hores. ALDI ja compta
amb un altre establiment al carrer Lecco.
Alexandre Pagès, responsable
d’expansió d’ALDI, va destacar durant l’acte d’inauguració
la importància que aquesta
obertura té per a l’empresa i va
expressar la seva confiança en
que tindrà una magnífica acollida entre els igualadins.
La botiga compta amb un ampli assortiment de productes en
les categories d’alimentació,
drogueria, higiene i basar, amb

més de 1.400 productes.
Aquesta obertura s’inscriu dins
del pla de desenvolupament
d’Aldi a Catalunya, on ja compta amb 52 establiments, 28 dels
quals a la província de Barcelona. Aquest supermercat generarà 15 nous llocs de treball,
apostant, segons diu l’empresa,
per la contractació de personal
de la ciutat. La implantació de la
botiga ha estat finançada amb
recursos propis i sense crèdit,
en una xifra no confirmada entre els 3 i 4 milions d’euros.
Aldi és una de les més importants cadenes d’alimentació i
supermercats del món. El seu
origen és a Alemanya i compta amb més de 5.000 botigues
distribuïdes en 9 països. La
seva entrada al mercat espanyol es va produir l’any 2002 i
en la actualitat hi té més de 250
establiments.
Un dels valors és la qualitat
dels seus productes, que aconsegueix comprant als millors
proveïdors internacionals, estatals i locals i també, oferint les
seves pròpies marques com
Milsani, GutBio, Biocura, Mildeen, Unamat o Tandil.

Aldi va obrir dimecres al matí les seves portes.

... i un grup de
militants en demana
l’expulsió del partit
Carles Rius, històric militant
d’UDC a l’Anoia, es el promotor de l’escrit que una desena
de militants, entre els que hi
ha l’expresident democristià a
l’Anoia, Ramon Ferri, han fet arribar a la Comissió de Garantiés
del partit, sol·licitant que s’apliqui als alcaldes i regidors que
la setmana passada varen signar el manifest que, segons ells
“vulnera l’article 10 dels estatuts
d’UDC vigents”. A tots els que
han signat el manifest d’Hereus
1931 “demanem que els sigui
aplicat el procediment 12.2 dels
Estatuts”.
Es tracta d’un document de
llarg abast, tota vegada que
entre els afectats hi ha tres alcaldes -Masquefa, La Torre de
Claramunt i Rubió- molts regidors i l’actual president del
Consell Comarcal de l’Anoia en
funcions que a la vegada es el
president comarcal del partit. A
l’Anoia la recent consulta al voltant del procés sobiranista, el
corrent del NO va guanyar per
un sol vot -44 a 43- fet que posa
de manifest la divisió en dos
blocs del conjunt de la militància
democristiana de la comarca.
Després del trencament intern
que va resultar de la consulta,
no sembla que la solució al conflicte hagi de ser fàcil... sense
generar un trencament definitiu
entre els dos blocs enfrontats.

Publicitat
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CADA DIA PASSO MOLTES PROVES DE
QUALITAT. PERÒ LA MÉS IMPORTANT ÉS
LA QUE PASSO AL TEU PLAT.

1,25¤

Producte del preu anunciat: Nectarina 1 kg (1,25 € / unitat). Els preus dels productes frescos poden variar segons l’estació.
Preus vàlids del 25 de juny al 3 de juliol a les botigues Aldi d’Igualada.

unitat

ELS NOSTRES PRODUCTES PARLEN PER ELLS MATEIXOS
Seleccionem i provem els nostres productes cada dia per portar-te’ls a taula al millor preu.
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PASSEIG MOSSÈN JACINT VERDAGUER , 207.
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Igualada i la Flama del Canigó
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L’ICS millora el servei de
trucades per acordar cita prèvia
per anar als CAP’s
REDACCIÓ / LA VEU

Grup de participants en els relleus de la portada de la Flama del Canigó fins a Igualada. Foto: Carmel.la Planell.

ASS. FLAMA CANIGÓ / LA VEU

Un any més, i enguany ja en
van 31, la Flama del Canigó
ha arribat a la ciutat d’Igualada portada en relleus des del
Cim del Canigó. La constància
i la inalterabilitat de les parts
més importants d’aquesta tradició contrasten amb els canvis que, de forma inevitable i
sempre positiva, van succeint
any rere any.
I és que en aquesta edició -i
per primer cop a la història de
la Flama- van ser persones
del Principat de Catalunya les
encarregades d’anar al Castellet de Perpinyà el passat
22 de juny a recollir la Flama
en uns llantiols per tal que,
després, fossin portats al cim
del Canigó. La responsabilitat
de recollir i vetllar la Flama,
que fins ara havia recaigut en
grups de la Catalunya Nord,
va ser assumida enguany
per representants de l’equip
d’Igualada i per membres de
l’equip directiu d’Òmnium Cultural -incloent el vice-president
de l’entitat, Quim Torra- sota la
coordinació de la gent de la
nostra ciutat. L’emotiu acte, on

també va participar el regidor
d’afers catalans de l’Ajuntament de Perpinyà, el senyor
Brice Lafontaine, va cloure
amb l’entrega d’una senyera
gegant com a regal institucional de l’Ajuntament d’Igualada
vers el de la capital del Rosselló.
Aquest era només el principi dels dos dies d’esforços i
treballs que culminarien amb
l’encesa del peveter a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada,
el dia 23, i amb la portada en
relleus fins a Montserrat, on
seria rebuda pel Pare Abat
del Monestir. Pel mig, la realització -malgrat la pluja i el
fred- de la cerimònia de Regeneració, coordinada com ja
és costum per l’equip d’Igualada; la consolidació de la
“Nova Via”, el tram de relleus
de muntanya d’alta dificultat
que separen el Cim del Canigó de Coll d’Ares, on s’inicia el
recorregut que porta més de
30 anys realitzant-se; i els tradicional relleus per carretera a
càrrec d’escolars igualadins i
a través de gran part del nostre país, serien tots ells altres
moments emblemàtics.

Any rere any, la Flama del Canigó manté la seva fermesa i el
seu compromís simbòlic amb
els reptes culturals i polítics i
amb la lluita nacional del nostre país. En aquest context és
un motiu de gran orgull poder
afirmar amb plena convicció
que Igualada hi és representada al més alt nivell, i que des
de la nostra ciutat vetllem pel
manteniment d’aquestes tradicions en el paper de màxims
responsables. A tots els que
ho han fet possible en aquest
Sant Joan -muntanyencs, atletes i col·laboradors a títol individual, i també Òmnium Cultural, el cos dels Agents Rurals
de Catalunya, els Ajuntaments
d’Igualada i de Perpinyà i el
Club Atlètic Igualada-, a tots:
moltes gràcies!
Visca la Flama del Canigó!
Visca els Focs de Sant Joan!
Visca els Països Catalans!
Fe d’errates: en l’escrit de
l’edició anterior, s’informava
erròniament de que aquest
any es celebrava el 50è aniversari de la Flama del Canigó, quan aquesta efemèride
es va fer l’any passat.

Des de dimecres d’aquesta
setmana, rotes les trucades
que es facin per demanar dia i
hora de visita a qualsevol dels
centres d’atenció primària de
l’Institut Català de la Salut
seran ateses per operadores.
Fins ara, aquest servei s’oferia
a través d’un sistema extern
de resposta robotitzada. Amb
aquest canvvi, l’organització
vol millorar l’accessibilitat dels
usuaris als serveis d’atenció
primària i el seu grau de satisfacció amb el servei de cita
prèvia telefònica.
Gràcies a la internalització
d’aquest servei, els usuaris
que truquin als telèfons de
cita prèvia 993 326 89 01 o
902 111 444 seran atesos per
una de les operadores de què
disposarà la central de trucades de l’ICS. L’horari d’atenció serà de 8 a 22 hores, de

dilluns a divendres laborables.
L’ICS també ofereix la possibilitat de programar visita de
medicina de família, pediatria,
infermeria, odontologia i treball social per Internet a través de l’adreça www.gencat.
cat/ics. Aquest tràmit en línia
està disponible les 24 hores,
tots els dies de l’any. A més,
els usuaris també poden demanar hora de forma presencial al seu CAP.
A mitjà termini, la central de
trucades de l’ICS també oferirà altres serveis de promoció
de la salut com, per exemple,
seguiment de persones amb
malalties cròniques, tasques
d’enllaç entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada o
campanyes telefòniques de
prevenció de la grip o dels
efectes de les onades de calor.

Nou horari d’estiu de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament
REDACCIÓ / LA VEU

L’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) de l’Ajuntament d’Igualada modifica els seus horaris
coincidint amb els mesos d’estiu.
Des de l’1 de juliol fins el 15 de
setembre de 2015 l’atenció al
públic es durà a terme de dilluns a divendres, de 8 a 14h.
A més, cal tenir present que,
de l’1 de juliol al 31 d’agost,
ambdós inclosos, l’horari de
caixa serà de 8 a 13:30h. De
l’1 al 15 de setembre, aquest
horari de caixa serà de 8 a
14h.
Al marge d’aquests canvis horaris, cal recordar que bona

part dels tràmits i gestions que
es duen a terme a l’OAC es
poden consultar i, en molts
casos iniciar o completar, a
través del portal web tramits.
igualada.cat.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

10% DE DESCOMPTE

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor
de

GUANYADORA
DE LES
2 ENTRADES

MAR C E L C LARAM U N T

Ester Oliván d’Igualada

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53
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Més de quatre mil persones
van passar pel Festival Vadefoodies

Fins avui se celebra la 4a edició
de la Setmana Jove d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

El primer festival de noves
tendències
gastronòmiques
d’Igualada VadeFoodies tan·
cava portes dissabte a la nit
amb nota alta. Al llarg de la
jornada prop de 4.000 ‘foodi·
es’ es citaven al Museu de la
pell per gaudir d’una variada
oferta culinària.
Fins a 18 firmes relacionades
amb el món de la restauració,
majoritàriament d’Igualada i
l’Anoia, van posar a l’abast
dels igualadins les seves mi·
llors receptes. La majoria de
participants valoraven molt
positivament una experiència
que va superar les millors pre·
visions organitzatives.
A la inauguració del festival,
l’alcalde d’Igualada Marc Cas·
tells celebrava l’empenta de la
iniciativa i comprometia el su·
port de l’Ajuntament d’Iguala·
da per a futures edicions. Per
la seva banda, el representant
de l’Associació VadeFoodies,
organitzadora de l’activitat,
Joan Fontanella, aprofitava
l’escenari per agrair l’empenta

Per quart any consecutiu, els
joves d’Igualada, amb el su·
port del departament de Jo·
ventut de l’Ajuntament, tornen
a organitzar la Setmana Jove.
Creativitat, tecnologia, música
i solidaritat són els eixos que
han triat per confeccionar una
programació amb activitats
obertes a tota la ciutat, des del
dia 29 de juny i fins avui diven·
dres 3 de juliol.
Continuant amb el model de
pressupost participatiu que
caracteritza el projecte Impuls,
durant l’assemblea jove realit·
zada el passat 9 de maig, els
joves van atorgar a cadascuna
de les activitats proposades
una partida econòmica. Com
a novetat aquest any i a causa
de la similitud entre propostes,
els joves van decidir sumar es·
forços i treballar conjuntament
creant tres esdeveniments per
aquesta quarta edició.

El festival de tendències gastronòmiques es va fer al Museu de la Pell.

que el recentment desapare·
gut regidor Josep Miserachs
havia donat al festival, en el
que va creure des d’un bon
inici. També va tenir parau·
les de record per l’empresari
igualadí, desaparegut fa poc
més d’un any, Lluís Verdés.
Finalment, va agrair l’enorme
esforç organitzador dels seus
companys d’associació.
També van funcionar les con·
ferències programades a l’in·
terior del museu, amb una
ocupació mitjana del 80% amb
xerrades com “Veganisme i

vegetarianisme”, “Vins biodi·
nàmics, ecològics, convenci·
onals i naturals”, “Foodporn
i demo d’apps gastronòmi·
ques”, “Producte de proximitat
i lògica”, “Escumosos i terri·
tori” i “Filosofia i alimentació
Paleo”. Entre el nombrós pú·
blic participant, cal destacar
uns 100 ‘bloggers’ relacionats
amb el món de la restauració a
Catalunya. El festival va finalit·
zar amb el concert de l’Estival
Jazz del grup Gabacho Maro·
connection.

Igualada presenta un projecte d’innovació
en salut en unes jornades d’àmbit nacional
REDACCIÓ / LA VEU

En el marc de les III Jornades
del Pla de Salut 2011-2015 de
les Regions Sanitàries Girona,
Lleida, Catalunya Central i Alt
Pirineu i Aran celebrades el
passat 10 de juny, es va pre·
sentar el projecte d’innovació
en salut de la ciutat d’Igualada
“4D Cities: Prevenció secun·
dària de les fractures per fra·
gilitat òssia”. Va ser coordinat
i exposat pel Dr. Enric Duaso
com a responsable de la Uni·
tat Geriàtrica d’Aguts del Con·
sorci Sanitari de l’Anoia i va
tenir molt bona acceptació.
Des de l’Ajuntament d’Iguala·
da s’ha liderat el projecte 4D
Cities amb la salut com a mo·
tor de creixement social i eco·
nòmic. S’ha dut a terme en el
marc del programa URBACT
II i amb una xarxa integrada
per set ciutats europees més.
La innovació s’ha centrat en 4
eixos: el coneixement, l’em·

presa, el sistema de salut i la
ciutadania i cada ciutat ha de·
senvolupat un pla per fer front
als seus reptes a nivell local.
En el cas d’Igualada, s’ha
treballat especialment per
emprendre mesures que pro·
moguin un envelliment satis·
factori de la població. Es tracta
d’un projecte ambiciós per re·
duir, concretament, la incidèn·
cia de les fractures de maluc
mitjançant la prevenció. Hi han
col·laborat diferents entitats
implicades dins els processos
relacionats amb les fractures

per fragilitat òssia (osteopo·
ròtiques) que engloben els
Centres d’Atenció Primària, el
centre Hospitalari, el Centres
Sociosanitaris, les farmàcies
comunitàries, els centres orto·
pèdics, el Centre de Formació
de Batxillerat i Formació Pro·
fessional, Rehabilitació Domi·
ciliària, Agent de valoració de
l’entorn, Regidoria d’Esports,
Regidoria de Benestar i la de
Salut, a més a més, d’una re·
presentació de la ciutadania
a través de les Dones de les
Tardes del Dimecres.

Avui, sessió informativa per a
comerços per a detectar
maltractaments a gent gran
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano·
ia ofereix una formació especí·
fica gratuïta per a tots aquells
comerços i empreses que vul·
guin tenir una formació bàsica
sobre sensibilització i detecció
de situacions de maltracta·
ment a les persones grans. Es
realitzarà avui divendres 3 de
juliol de 2 del migdia a 2/4 de 5
de la tarda al Consell Comar·
cal de l’Anoia.
L’objectiu és sensibilitzar i
conscienciar al teixit comercial
i empresarial d’aquest feno·
men creixent així com crear
xarxa per a detectar i comu·
nicar possibles situacions de
risc. Les persones que donen
servei i atenen a les persones
grans podeu ser grans de·
tectors de situacions de risc;
detectar a temps significa pre·
venir i protegir a la persona
gran. En què ens hem de fixar
i què hem de fer si detectem
aquestes possibles situaci·
ons? Són preguntes freqüents
que s’abordaran en aquesta

299 €

2 ulleres
progressives
i unes de sol
graduades

3 ulleres al preu d’unes!
Plaça Cal Font, 3 08700 Igualada - 93 803 11 21

La Setmana Jove va obrir
la seva programació amb el
Campus Inventors 3.0 orga·
nitzat per l’Associació InQuiet,
on joves d’11 a 16 anys poden
explorar la tecnologia i poten·
ciar la seva creativitat. L’acti·
vitat, gratuïta i amb inscripció
prèvia, té lloc fins avui, de 15h
a 18h. Per a més informació
es pot consultar el web www.
inquiet.cat.
Com a acte final de la Setma·
na Jove, l’associació Rec On
Fire i l’associació Big Tree
conjuntament amb els joves
de JoKB, han organitzat un
festival benèfic amb tallers i
música en directe per continu·
ar ajudant als nens i nenes de
Lamin (Gàmbia), un projecte
solidari que treballen des de
fa un any des de l’associació
Big Tree.
Per a més informació es pot
consultar el web www.iguala·
dajove.cat.

Pàrquing gratuït per a clients

sessió.
Iniciativa de la Generalitat,
Diputació i la Caixa
Aquesta és una formació que
s’emmarca dins les accions
formatives que té contemplat
el programa “Pel bon tracte
a les persones grans a la co·
marca de l’Anoia”, una iniciati·
va del Departament de Benes·
tar i Família de la Generalitat
i l’Obra Social “la Caixa” junta·
ment amb Diputació de Barce·
lona que té per màxim objectiu
conscienciar i sensibilitzar a la
població, visibilitzar situacions
de maltractament a les perso·
nes grans i promocionar con·
ductes de bon tracte a la gent
gran.
Els comerciants i empresaris
(flequers, farmacèutics, podò·
legs, gestors i assessors, etc)
de la comarca que hi estiguin
interessats en assistir-hi ho
podran fer enviant la seva sol·
licitud a gentgran@anoia.cat .
S’expedirà un certificat d’apro·
fitament.
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Després de 60 anys, l’esperit de l’Escoltisme
perdura en les Dones del CAU
El 60è aniversari del CAU de les Dones

Foto de grup del retrobament

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Personalment, al cap d’un any
d’haver editat un perfil biogràfic de la Maria Antònia Salvà,
va ser un motiu de total satisfacció que la Teresa Moncunill
i la M. Àngels Gual em proposessin de col·laborar –a nivell
periodístic- en la visibilització
del testimonial trajecte d’aquelles “pioneres” Noies Guies,
que van fer els primers passos
per l’univers de l’Escoltisme a
la nostra ciutat, a l’any 1955.
En aquest sentit, i a propòsit

Fotos de l’acte

d’aquesta fita, de seguida vaig
validar la meva implicació en
aquell agosarat projecte endegat per a festejar l’Escoltisme de Dones a Igualada; una
iniciativa que als nostres dies
i seixanta anys després ha trobat totes les justificacions per
a una gran commemoració.
Això és, cap a les portes d’un
altre fi de curs de l’Agrupament
Escolta igualadí, una efectiva
crida va reunir a una important

representació de dones i noies
del CAU de totes les generacions que han escrit aquests 60
anys, al restaurant Somiatruites. Aquesta convocatòria de
noies guies de totes les edats,
des de les capdavanteres fins
a les noies guies de l’agrupament actual, va culminar en
un acte de retrobament més
que entranyable i ple d’emocions, uns sentiments que no
dissimulaven aquells anhels i
l’apassionament dels dies en

què van ser escoltes i noies
guies.
Més enllà d’un guió pautat,
aquesta reunió tan significada, a l’entorn d’un suculent sopar, no va tardar a esdevenir
un copiosa revisió d’estimables vivències i experiències
que, entre reconeixements i
recordatoris, recitacions i velles tonades, convidava a una
entusiasta concurrència a participar tota l’estona d’una sentida evocació de testimonials

Les pioneres bufant el pastís

episodis passats. Al capdavall, emperò, aquestes apassionants ganes de reviure una
etapa molt especial de la vida,
des del pas de cadascuna pel
CAU, certifiquen que -des dels
seus orígens- l’esperit de l’Escoltisme, els seus principis,
els seus valors i la comesa
col·lectiva han estat un referent inequívoc en el dia a dia
de totes elles.

Fotos i text Carmel.la Planell

©
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Quatre passes per la història del CAU de les Dones
De l’Escoltisme referit als
nois que havia nascut, amb
Robert Baden-Powell, a principis del segle XX; posteriorment la seva companya,
Olave Saint Clair, va veure
avinent de propulsar el moviment escolta per a les noies.
A casa nostra, i en concret
a la ciutat d’Igualada, si bé
l’escoltisme i el guiatge de
nois s’havien iniciat al 1953,
de la mà d’en Miquel Ball;
dos anys més tard unes quantes noies de l’Associació
Acció Catòlica, motivades
per la causa escolta, van
proposar-se per a l’entusiasta
iniciativa de tirar endavant
amb l’Escoltisme i guiatge de
noies, bo incorporant que ser
escolta volia dir una manera
especifica d’entendre el món.
D’aquell 1955 ençà han passat sis dècades en què aquest
guiatge de les dones, des de
les diferents unitats, ha anat
transmetent de manera compartida els principis i valors
fonamentals de l’Escoltisme;
especialment des de l’amor
a la Natura, el sentit de la
responsabilitat personal, el
reconeixement del País i

l’especial afany de fer una d’incorporar el nom de M.
societat i un món millor.
Antònia Salvà, en tant que
poetessa mallorquina i esMentre es teixia el llarg criptora catalana. Eren temps
camí cap a la legalització de plena consolidació del
de l’Escoltisme, des d’una moviment en què van ser inoriginària Delegació Dio- augurades les noves depencesana d’Escoltisme, fins a dències a Ca l’Oller, al númeconfigurar-se el més recent ro 10 del carrer de la Soledat;
moviment de Minyons Es- moment en que s’anaven
coltes; pel que fa a les Noies ampliant les unitats amb
Guies, va ser la Josefina unes joveníssimes Assumpta
Godó, l’autèntica ànima de Sagrista, Anna Vaqués, Anl’Escoltisme a la nostra ciu- tonia Valls i Carola Ribaudí.
tat, en col·laboració amb les Tanmateix, val a puntualitzar
seves amigues: Àngels Sa- que, en dies de plena Dictagrista, Concepció Perramón, dura i en una Igualada, òbDolors Gómez, Rosa Sau- viament, de moltes grisors,
mell, M. Teresa Vives i Car- aquestes joves pioneres van
me Bausili. Paral·lelament, topar amb moltes contrarieel pes específic -tant a nivell tats, particularment a causa
religiós com ideològic- de del ranci conservadorisme i
Mossèn Còdol va propiciar la en referència a la seva condiconsolidació d’aquest grup, ció de noies. Definitivament,
que aviat havia de veure amb els anys, aconseguir fer
realitat el naixement del pri- rutes totes soles va ser una
mer “Cau”, als baixos de la històrica realització. En un
Parròquia de la Soledat; una altre sentit, la faldilla marró,
conjuntura favorable a donar la camisa blanca, el fulard
confiança a l’Agrupació de verd, les xiruques, la motxiles Noies Guies.
lla, el sac, la màrfega i la tenda dibuixaven el semblant de
Més endavant, l’Agrupament la noia guia en totes les seves
va
considerar
avinent excursions; sempre valenta

1954 Biosca, Vives, Casaus, Gómez, Vilaseca i Pallares

1957 Promesa

1954 Vives, Godó i Perramon

tant per a dormir al ras com l’austeritat i del respecte a la
a cobert.
Natura. Era i és aquell postulat basat en la Llei Escolta que
El CAU de Noies, també s’assumia amb l’acceptació
amb l’incondicional suport d’aquest compromís -la
de Gaspar Vilarúbies, va anar Promesa- davant de caps i
cimentant-se dins del marc companys en una sessió cede la societat igualadina, des rimoniosa de foc de camp,
de fer possible la participació anomenada l’Investiment.
d’algunes guies als campa- Alhora, el prometatge de serments internacionals de Suïs- vei als altres, al País i a Déu
sa i de França, fins al traspàs han estat les bases per a una
de la Germanor de Noies implicació en una resolta miGuies a la de Guies de Sant llora del món, en aquest cas
Jordi; període que va propi- per a les unitats de “daines”,
ciar la unió de l’Agrupament “esplet” i “novelles”.
Escolta Jaume Caresmar amb
el de la M. Antònia Salvà, a Per últim, amb aquell lament
l’any 1975. Finalment, amb de no haver estat mai una
la convinguda fusió dels dos noia escolta, per aquelles
agrupaments, a l’any 1986, reserves familiars de ser filla
el CAU amb el suport econò- única, vaig prometre’m que
mic de diverses famílies i an- si mai era mare, el meu fill
tics escoltes va comprar els seria escolta. La vida m’ha
actuals locals del carrer de la obsequiat amb la torna!
Caritat.
Nogensmenys, amb motiu
d’aquest escrit, no puc més
Dins de l’Escoltisme, tant els que agrair-vos a totes el fet de
nois com les noies, havien deixar-me compartir de tan a
de conviure d’una manera prop els records d’aquest red’entendre el món i de parti- gal de la vida que, per a vocipar-hi tot fomentant valors saltres ha estat l’Escoltisme.
de l’amistat, de la respon- Per molts anys!
sabilitat, del compromís, de Carmel.la Planell

1957 Bonet i Segura

1958 Promesa

20

Igualada

DIVENDRES
3 de juliol de 2015

D E L’A N O IA

L’empresa igualadina Intesis fabrica un
aparell que controla l’aire condicionat Principi d’equitat
segons la previsió del temps
PERE PRAT

REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa igualadina Intesis ha anat un pas més enllà
amb el control remot de l’aire
condicionat llançant una nova
versió del dispositiu IntesisHome que integra el sistema
d’aplicacions IFTTT (If This
Then That) per controlar l’aparell d’aire des del núvol partint
de receptes configurades pels
propis usuaris. Es tracta del
primer dispositiu d’aquestes
característiques que surt al
mercat i és compatible amb
diferents marques d’aparells
de climatització.
El sistema IFTTT que integra IntesisHome és un servei
que, des del núvol, connecta
diferents sistemes o dispositius que interactuen entre ells.
Així, l’aparell d’aire condicionat s’activa o es desactiva en
funció de diversos factors com
ara la previsió meteorològica,
l’agenda d’activitats previstes
per l’usuari, la localització de
l’usuari o el que publica a les
diferents xarxes socials. En
total són 185 canals als quals
pot accedir l’usuari des del telèfon, la tauleta i l’ordinador
per tal que l’aire condicionat
de casa o de la feina s’activi i
es desactivi automàticament i
de manera immediata.
Per tal de poder conèixer on
és l’usuari i actuar en conseqüència IntesisHome fa servir
diversos recursos, i parla amb
altres aparells ja instal•lats
a casa, des del detector de
presència del termostat intel·
ligent NEST fins a la localització GPS perquè la climatització s’activi quan l’usuari és a
punt d’arribar a casa. A més,
si l’usuari es desconnecta del
WiFi d’un espai automàticament s’apagarà l’aire, i s’encendrà quan s’hi hagi tornat a
connectar, un sistema encara
més precís que la localització
per GPS.
El sistema IFTTT també permet treballar des d’un usuari
de família; així es tenen en

Aparells fabricats per Intesis.

compte la localització de totes les persones d’una unitat
familiar a l’hora de realitzar
una acció (per exemple, l’aire
s’apaga quan l’últim surt de
casa, o s’encén quan hi arriba
el primer).
IntesisHome també permet el
control per veu a través d’un
assistent personal com el canal MONI. Només cal donarli ordres de viva veu perquè
siguin executades en pocs
segons, fet molt valorat per al
col•lectiu d’invidents. Una altra de les característiques que
té és la possibilitat que l’aire
condicionat s’activi i desactivi
automàticament en funció de
l’agenda de Google Calendar;
així una activitat prevista al calendari en una sala determinada farà que la sala es climatitzi
a la temperatura desitjada.
El dispositiu també preveu un
sistema d’enviament de notificacions, missatges “push” al
mòbil o al rellotge, i correus
electrònics quan hi ha incidències o bé quan la temperatura
supera un llindar o baixa excessivament, una informació
molt útil que permet a l’usuari poder actuar quan no és a
casa.
Per últim, IntesisHome també
es sincronitza amb Google
Drive per poder elaborar un
fitxer de registre amb l’històric de les hores que l’aparell
d’aire condicionat ha estat

funcionant i fer un informe que
inclou des de les gràfiques de
temperatura fins a les avaries.
El dispositiu IntesisHome es
pot adquirir per menys de 150
euros i funciona amb múltiples marques d’aparells de
climatització. Es pot adquirir
individualment (el dispositiu
universal) o bé juntament amb
l’aparell d’aire de fabricants
com Mitsubishi, Panasonic,
LG, Toshiba, General o Fujitsu, marques que actualment
venen el productes d’Intesis
Software. Recentment han
tancat un acord amb la cadena d’informàtica i electrònica
Media Markt per vendre IntesisHome.
Intesis Software, amb seu a
Igualada, ja ha venut desenes
de milers de dispositius IntesisHome a tots els continents
des que va començar a distribuir-lo ara fa tres anys, i amb
la incorporació de la plataforma IFTTT es preveu un increment important de les vendes
aquest 2015.
Intesis dissenya i fabrica accessoris i aplicacions per a cases intel•ligents. Ven els seus
productes a més de 80 països
i ocupa més de trenta persones a Catalunya. Ha estat present a les darreres edicions
del Mobile World Congress de
Barcelona on ha presentat les
seves darreres novetats.

Dijous vinent, sopar i premis
UEA al Campus Universitari
REDACCIÓ / LA VEU

El proper 9 de juliol tindrà lloc
la 15a edició del Sopar Empresarial de l’Anoia. Un any més,
amb l’objectiu de reconèixer la
important tasca dels empresaris, directius i emprenedors del
nostre territori.
El missatge d’aquest any és
“Som empresa, som futur”

perquè, segons expliquen des
de la UEA, “creiem en la feina
dels empresaris, les persones que vetllen per que econòmicament el territori vagi
endavant, les persones que
contribueixen a la recuperació
econòmica del país, les persones que remen per avançar
cap al futur”.

A l’acte hi serà el prestigiós
economista Xavier Sala-i-Martín, que oferirà una ponència
que porta per títol: ‘Què has
fet de nou avui?’. També s’entregaran els Premis UEA, uns
guardons que es van crear fa
15 anys amb la finalitat de distingir les iniciatives empresarials més destacades.

Molts estudis econòmics
evidencien l’ofegament econòmic de Catalunya. Es miri
com es miri, al llarg de moltes dècades ha estat clara la
voluntat de l’estat de redistribuir els diners generats al
Principat cap a altres regions
d’Espanya. Lamentablement
aquestes transferències no
han servit per treure-les de
la seva situació de desavantatge competitiva. Només ha
servit per fer-les més dependents dels fons estructurals.
I conscients de la seva precarietat, cada vegada s’han
tornat més i més exigents.
Progressivament han augmentat la queixa i l’insult
per justificar les seves mancances. Segueix imperant la
cultura imperialista i guerrera que s’ha apropiat de la
feina d’administrar, per no
haver de treballar. Aquella
que només veu menestrals i
servidors en aquells que viuen a la perifèria. Així s’administraven les Amèriques i
no han canviat mai. L’alt funcionariat “fa les lleis” i manté
el control de l’estat.
El sistema de finançament
perjudica el Principat i també
els antics Països Catalans.
La despesa estatal en inversió que s’hi fa és percentualment molt baixa. Aquestes
són les causes principals del
seu dèficit fiscal. Segons el
mètode de càlcul del flux
monetari, Catalunya, Balears i el País Valencià, són
amb el 14% del PIB, les tres
comunitats amb més dèficit
fiscal de l’Estat (les dues primeres el 8% i els valencians
el 6%) En les tres autonomies el sistema de finançament transgredeix el principi
d’ordinalitat (no quedar-se
enrere una vegada fetes les
aportacions de solidaritat).
Segons les dades de l’última
liquidació, les Illes Balears i
Catalunya passen de la segona i tercera posició a la
novena i desena, i el País
Valencià de la novena a la
tretzena. Malgrat això, el primer trimestre del 2015, les
tres autonomies van tenir la
taxa més alta en el creixement interanual del PIB de
l’Estat (Balears i País Valencià el 3,4% i Catalunya el
3,1%).
En canvi Extremadura passa
de la catorzena posició a la
tercera (i rep del sistema de
finançament 2.514 euros per
habitant, mentre que el País
Valencià 2.019, Catalunya
2.125 i Illes Balears 2.150).
I si es compara el País Va-

lencià amb Galícia, amb un
PIB i una capacitat fiscal per
càpita semblants, es constata que els gallecs reben
un 18% més. Això comporta
que tot el Llevant disposa
d’un estat del benestar més
dèbil que la mitjana estatal
(el 7,3% menys en educació,
sanitat i protecció social).
Però encara és més escandalosa la dada de la inversió
estatal. Tot i que el Llevant
representa el 29% de la població i produeix el 30% del
PIB estatal, en els pressupostos generals de l’Estat
del 2015 només està previst
destinar-hi el 17,64% del total d’inversions.
Els economistes diuen que
la inversió pública és el millor instrument pel “desenvolupament regional”. Per
aconseguir més creixement
i eficiència econòmica la inversió pública hauria d’adreçar-se majoritàriament als
territoris que tenen la relació més baixa entre els estocs de capital públic i privat
(Catalunya, les Balears i el
País Valencià). I, en canvi,
s’hauria d’incentivar la inversió privada als territoris on la
relació anterior és més alta
(Extremadura o Castella-la
Manxa). Però aquest criteri
no és el que han seguit (ni
segueixen) els diferents governs de l’estat espanyol. El
president Rajoy ho ha deixat
ben clar. “El Corredor Mediterrani pot ser competitiu,
però a la vida no tot és competitivitat”.
No vol perdre la discrecionalitat de l’amo, en lloc de
l’equitat de l’administrador. I
malgrat aquestes polítiques,
aquests territoris són els
més competitius de l’Estat (a
més del País Basc i Madrid
per causes ben conegudes).
Fan el 36% de les exportacions. Són els que més creixen i els més dinàmics. I per
tant els que més aporten a
l’erari públic. Però els que
manen no volen que res canviï. Diuen que ja es veu que
no necessiten diners per ferho més bé que els demés.
S’obliden de que estem en
un món global i que els competidors són a regions com
la Lombardia i Baden-Wuttemberg. O Silicon Valley o
Guanzhou. No és d’estranyar doncs que molts catalans vulgui un estat propi. No
demanen un tracte de favor.
Només respecte i que s’aturi
l’espoli. Perquè hi ha moltes
necessitats i problemes a resoldre també a casa.
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El Campus Universitari
ja és un espai cardioprotegit
REDACCIÓ / LA VEU

Des d’aquest mes de juny el
Campus Universitari d’Igualada disposa d’un DEA (desfibril·
lador
extern
automàtic),
convertint-se en un espai Cardioprotegit.
El DEA instal·lat per l’empresa
Espais Cardioprotegits Catalunya, està dissenyat per gui-

ar durant el rescat. És capaç
d’analitzar el ritme cardíac i en
cas de considerar-ho necessari efectuarà una descàrrega
adequada a la massa corporal del pacient, i en cas de no
ser necessària la descàrrega
guia als rescatadors per fer el
massatge cardíac. El desfibril·
lador pot ser utilitzat per qual-

sevol persona que ho necessiti
en cas d’emergència. L’aparell
disposa de senyals visuals i
sonores que indiquen el pas
a realitzar en tot moment guiant a la persona que realitza
el rescat. Tot i així, el personal
del Campus ha rebut formació
de Suport Vital Bàsic i Ús del
desfibril·lador.

nent defensa de la tesi, estava format pel Dr. Josep Maria
Laïlla, catedràtic emèrit de la
Universitat de Barcelona, com
a president, el Dr. Toni Payà
de l’Hospital del Mar realitzant
la funció de secretari i el Dr.

Jordi Cassadó de la Mútua de
Terrassa com a vocal.
És la primera vegada que una
tesi doctoral es llegeix a Igualada sent, a més, un reconeixent a l’esforç i a la qualitat
docent del Consorci Sanitari
de l’Anoia.

dels 20, 30, 40 i 50’s del S.XX)
de conegudes marques. També
s’hi troben peces contemporànies de totes les escales de fabricants actuals.
A més, amb la col·laboració de
l’Associació d’Amics del Ferrocarril de l’Hospitalet de Llobregat, de dilluns a divendres d’11h

a 13’30h i de 17h a 20h es pot
veure funcionar la maqueta
amb circulació de trens basada
en la línia Barcelona-Puigcerdà.
Antoni Rabell, promotor de Rialhome, creu que es tracta d’un
aparador importantíssim per
donar a conèixer tant el Museu
com Igualada.

Presentada, per primera vegada
a Igualada, una tesi doctoral
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimarts, a la Sala
d’Actes de l’Hospital d’Igualada, es va presentar una tesi
doctoral. La tesi es titula: “Polipectomia histeroscòpica ambulatòria amb energia bipolar:
estudi dels resultats comparant amb el sistema d’energia
bipolar” i està realitzada per la
doctora Jennifer Rovira, adjunta del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital
d’Igualada.
Els corresponents directors
de la tesi són la Dra. Gemma
Mancebo i el Dr. Ramón Carreras, ambdós de l’Hospital
del Mar, i la Dra. Maria Degollada i Dr. Pere Brescó de
l’Hospital d’Igualada com a tutors del treball d’investigació.
El tribunal per a la correspo-

El museu Railhome exposa a l’Illa Diagonal
REDACCIÓ / LA VEU

Entre els dies 29 de juny i 18 de
juliol es pot visitar a l’lla Diagonal de Barcelona una exposició
de trens en miniatura i objectes relacionats amb el tren real
muntada per Railhome BCN,
on s’exposen peces de tren
històric en miniatura (dècades

Els suscriptors de La Veu, amb un 50% de
descompte a la matrícula de l’Estudi dell’Arte
REDACCIÓ / LA VEU

Publicacions Anoia SL, editora
de La Veu de l’Anoia, ha arribat a un acord amb l’acadèmia de dansa l’Estudi dell’Arte
d’Igualada. Fruit del conveni,
els suscriptors de La Veu gaudiran d’un 50% de descompte
en la matrícula del centre.
Actualment, hi ha un centenar
de comerços que participen
en el Club del Suscriptor de La
Veu, així com museus, empreses i locals d’oci, que ofereixen interessants descomptes
o fins i tot entrades gratis. Per
a més informació consulteu a
la web de La Veu, www.veuanoia.cat, a l’apartat del Club
del Subscriptor.

Lino Camelia, de l’Estudi dell’Arte d’Igualada, amb la directora general
de Publicacions Anoia SL, Pia Prat, en la signatura del conveni.
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L’actor Toni Albà inaugurarà dimarts la
Universitat d’Estiu d’Igualada

D E L’A N O IA

Àlbum Històric

D’ofici, enllustrador

REDACCIÓ / LA VEU

Sota l’eslògan “Refresca el
que saps”, la Jove Cambra
Internacional d’Igualada, conjuntament amb el Campus
Universitari d’Igualada i l’Ajuntament d’Igualada, han organitzat la 8a edició de la Universitat d’Estiu d’Igualada, del
7 al 10 de juliol.
La Universitat d’Estiu ofereix
9 cursos de temàtica variada
i de gran interès, durant tres
dies del mes de juliol, que
s’impartiran a les instal·lacions
del Campus Universitari de la
UPC.
A més a més, per a l’edició d’enguany, la Universitat
compta amb el conegut Toni
Albà, que donarà tret de sortida a les jornades de formació.
L’actor, conegut per les seves
imitacions als programes de
televisió Polònia i Crackòvia,
serà present a l’acte d’inauguració que tindrà lloc el proper
dimarts 7 de juliol, a les 19h,
al mateix Campus Universitari
d’Igualada.
A part de les diferents forma-

L’actor Toni Albà obrirà dimarts la Uni d’Estiu d’Igualada.

cions programades, hi haurà
una sèrie d’activitats paral·
leles i de cloenda, que faran
les jornades més atractives i
participatives.
Es recomana que les persones
inscrites siguin adultes, i hagin cursat els ensenyaments
obligatoris, però no hi ha límit
d’edat. Tampoc és un requisit
necessari la formació Universitària; és a dir, qualsevol persona amb ganes d’aprendre
pot inscriure’s, tenint més o
menys formació en el

seu currículum.
Les inscripcions estan actives,
a través de la web del Campus
(http://www.eei.upc.edu/3web/
extraestudis), amb tarifes molt
interessants en funció de les
hores de cada curs. A més a
més, a través de les xarxes
socials Facebook i Twitter (/
UniEstiuIGD) s’informaran de
totes les novetats.
Un any més, a través de l’etiqueta #UniEstiuIGD es vol estendre la presència de la Universitat a les xarxes socials.

Programació Universitat d’Estiu
7 de juliol · 19h
Acte d’inauguració de la Universitat, amb Toni Albà
Al Campus Universitari d’Igualada. Entrada lliure
8 de juliol · 19.30h
La dieta Samsó, descobreix la
cuina ecològica amb una app. A
l’Auditori del Museu de la Pell, a
càrrec de Cubus Games i Núria
Riba. Entrada gratuïta amb inscripció prèvia
9 de juliol · 19h
Instagram. La socialització de
la fotografia. A la Sala de Socis
de l’Ateneu Igualadí, a càrrec de
l’instagramer Lluis Costa. Entrada gratuïta
9 de juliol · 20:30h
Taller de gintònics

Al Vinnari d’Igualada, a preu popular de 5€, amb inscripció prèvia
al Vinnari abans del 3 de juliol.
10 de juliol · 19.30h
Taller de mediació
A l’Estació Vella, a càrrec de Centre Arrels i la casa voladora. Entrada gratuïta
10 de juliol · 21h
Concert de cloenda amb Pribiz.
A l’Estació Vella. Entrada gratuïta.
CURSOS:
Finances per a no financers
(10h). 9 de juliol
Striptease d’emocions (10h)
8, 9 i 10 de juliol.
Motivació, lideratge i gestió
d’equips (10h)
8 i 9 juliol.
Suport a l’atenció sanitària im-

mediata (20h)
8, 9 i 10 de juliol
Introducció a la interpretació
teatral (15h)
8, 9 i 10 de juliol
Fonaments tècnics de la perfumeria i creació d’un perfum
(20h)
8 i 9 de juliol
Curs de preparats alimentaris,
medicinals i cosmètics amb
plantes útils (20h)
8 i 9 de juliol
Munta la teva primera impressora 3D (20h)
8,9 i 10 de juliol
Noves tendències en l’entrenament de la tàctica al futbol
(20h)
8, 9 i 10 de juliol

Final de curs de les Dones de les
Tardes dels Dimecres
JOSEFINA GASSÓ / LA VEU

El dia 17 últim dia de curs,
Les Dones de les tardes dels
dimecres es van reunir en
un dinar de germanor a l’Hotel Canaletes. Van assistir al
àpat l’Alcalde d’Igualada Marc
Castells el tinent d’alcalde Dr.
Fermi Capdevila, Joan Sabaté
i Montse Riera del Centre Cívic Montserrat i 79 sòcies de
l’associació.
Abans de començar a dinar es
va fer un minut de silenci en record de Josep Miserachs i Na-

Enllustrador és la persona que enllustra, especialment la que té per
ofici enllustrar les sabates.
Sentim no recordar el seu nom,
però fou un home molt conegut a
la ciutat, per exercir de netejador
de calçats, o de “limpiabotas”,
com eren coneguts, popularment,
aquells que practicaven aquesta
ocupació, avui en bastant davallada a Catalunya.
Anaven pels carrers, cafeteries i
altres indrets ciutadans tot oferint
els seus serveis al públic. Aquest
popular personatge es dedicà a la
seva professió en diversos llocs
d’Igualada.
Molts homes, en els caps de setmana, principalment, cercaven que
els netegés les sabates, i així s’estalviaven el fer-ho ells a casa seva.
En la fotografia, de Florenci Morera, fou captat en l’època en la que

un excel.lent repertori va posar fi a la festa acabant totes
amb una gran rotllana amb la
música de “Adiós con el corazón” i desitjant unes bones
vacances.

Josep Elias i Farré

Diumenge, 13a trobada
d’intercanvi de plaques de cava
REDACCIÓ / LA VEU

dal expressant el nostre condol al dolor de la seva família.
Després de una bona tertúlia
i d’alguns parlaments es va
lliurar una planta a tothom. Tot
seguit la Tuna Novaunió amb

feia de “limpia” a l’Hotel Amèrica,
de la Travessia Exterior, de forma
no tant ambulant, sinó més permanent i fixa, atenent de manera
especial, als que s’hostatjaven en
aquell establiment.
Notis com va degudament uniformat i porta un petit tamboret per
asseure’s davant dels clients, els
quals podien recolzar el peu en el
calaixó, on es guardaven les cremes, betums, raspalls i draps que
es feien servir per a deixar les sabates netes, polides i brillants com
una patena.
Fou una figura en el món laboral
igualadí, que molta gent encara
deu recordar amb especial simpatia.
Actualment, a Igualada, no sabem
pas de ningú que faci aquella feina.

El proper diumenge 5 de juliol,
a la pista de l’Ateneu Igualadí,
tindrà lloc la 13a trobada d’intercanvi de plaques de cava i
taps de corona. Serà de 10 del
matí a 2 del migdia.
Alhora, es presentarà la nova
placa, d’edició limitada, de
la Cava Pagés Entrena, brut
gran reserva. L’ampolla tindrà

un preu de 8 euros.
La trobada és organitzada
per Toni Leonès i Solà, Cinto
San José, del Cafè de l’Ateneu, amb la col.laboració de
la Cava Pagés Entrena i de
l’Ateneu Igualadí. Hi haurà degustació de cava per als assistents. Dinar de menú col.leccionista: 11 euros, tot inclòs.
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Recollida solidària
d’aliments per a Creu Roja
REDACCIÓ / LA VEU

Amb l’objectiu de sensibilitzar i
estendre la lluita contra la fam
a tot el país es demana la col·
laboració en una nova campanya. La Corredoria Tècnica
d’assegurances M. Piqué ha
habilitat a la seva oficina un
punt de recollita “Laps for Life
93 contra la fam” i us anima
a que aneu i col·laboreu en
aquesta campanya amb aliments bàsics (no peribles)
com pasta seca, arròs, oli,
llet, llet de continuació, poti-

tos, llegums o conserves. Tot
el que es reculli serà entregat
a Creu Roja Anoia per a que
ho pugui distribuir entre les famílies que atenen.
La campanya de recollida estarà operativa fins al 20 de Juliol. Us recordem que l’oficina
de M.Pique es troba al carrer
Marcel.li Champagnat 1 (cantonada amb Av.Caresmar) a
Igualada i l’horari d’atenció es
de 9.00h-14.00h a 15.00h18.30h.

El 12 de juliol es farà l’habitual
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
REDACCIÓ / LA VEU

El proper 12 de juliol es tornarà a fer el Mulla’t per l’esclerosi múltiple, una cita que any
rere any ens recorda que a
Catalunya hi ha 7.000 persones que pateixen aquesta malaltia. El Mulla’t s’organitza a
més de 600 piscines arreu del
país, amb activitats lúdiques i
festives.
Programació:
De 10h a 11h Benvinguda i
començar a nedar piscines
solidàries
D’11h a 11:45h Classe d’AquaGym oberta a tothom
A les 12h Tohom a l’aigua!
A les 12:30h ens animarà la
festa el grup de jazz Jazztem
Torrats
Durant tota la jornada es podran fer piscines solidaries i

comprar articles del Mulla’t
Es farà a les piscines de Capellades, Santa Margarida
de Montbui, Infinit d’Igualada i Can Titó de Vilanova del
Camí.
Hi haurà diferents activitats
que de segur us faran passar
una molt bona estona.

Sopar Japonès

a la nostre terrassa
11 de
juliol

Edaname
Sopa de miso amb fideus
Maquis de salmó, tonyina i gambes
Tartar de tonyina i tataki de tonyina
Verdures amb tèmpura i romesco
Llagostí amb tèmpura
Pintxo de pollastre yaquitori amb sèsam
Pintxo de vieira amb carbassa
Wok de pasta amb pollastre i verdures
.........
Buffet de pastissos i dolços
.........
Còctel de fruites o copa de vi
.........
Cafè
.....
Música ambiental Discjockey
És obligatori fer reserva
CARRETERA NII, KM.562
08719 CASTELLOLÍ (BCN)

Reserves 938084003

Gintònic (+5’00€)
Preu: 30’00€( IVA inclòs)

www.nouurbisol.com
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Nova convocatòria d’ajuts per pagar
l’IBI per a determinats col.lectius
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament ha obert, per segon any consecutiu, el termini de sol·licituds per demanar
subvencions per al pagament
de l’Impost de Béns Immobles
(IBI) adreçades a persones
grans i a famílies monoparentals. El termini es va obrir el 22
de juny i es clourà el proper
divendres, 17 de juliol.
En el cas de les persones
grans, els sol·licitants han
d’estar empadronats a Igualada, ser majors de 65 anys
o pensionistes per raó de jubilació, viduïtat, invalidesa o
beneficiaris d’una pensió no
contributiva. Han de complir
també altres requeriments,
com ara estar al corrent de les
obligacions amb la Seguretat
Social, no ser titular en propietat d’altres bens immobles o
no tenir deutes amb la hisenda municipal. Es poden acollir
a dos ajuts, un pel 80% de la
quota de l’IBI fins a un màxim
de 800 euros, i un altre pel
40% de l’import de l’impost fins
a un màxim de 400 euros. En
tots dos casos s’estableixen

uns topalls d’ingressos que el
sol·licitant no ha de superar.
Precisament, l’increment de la
quantia dels ajuts és la principal novetat d’aquest any 2015,
ja que l’any passat aquests
van ser com a màxim de 500
euros.
Pel que fa a les famílies monoparentals, aquells que es vulguin acollir a l’ajut han de tenir
reconeguda aquesta condició i
l’habitatge on resideixen no ha
de superar els 190.000 euros
de valor cadastral. També cal
que estiguin al corrent de les
obligacions amb la Seguretat
Social o no tenir deutes amb

l’Ajuntament. En aquest cas,
poden optar a ajuts que van
del 33% al 77% de l’import
de l’IBI i la quantitat que se’ls
subvencionarà anirà en funció
del valor de l’immoble on resideixin i dels seus ingressos
anuals.
Els detalls, els requisits i la
documentació necessària per
formalitzar la sol·licitud es
poden consultar al web tramits.igualada.cat o, presencialment, a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC), ubicada a
la Plaça de l’Ajuntament, número 1, de dilluns a divendres
entre les 8 i les 14h.
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Trobada a Igualada de delegacions
espanyola i andorrana de la Unesco
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El passat dijous, una representació de la comissió nacional espanyola de cooperació
amb la Unesco, de la comissió
nacional d’Andorra d’aquesta
organització internacional, i
el Centre Unesco d’Igualada,
van mantenir una trobada a
les dependències de l’Ateneu
Igualadí. En la trobada, a més
de temes de caràcter intern,
també es va presentar a la comissió espanyola, que depén
del ministeri d’Afers Exteriors,
la candidatura a Patrimoni Immaterial de la Festa de Reis
d’Igualada, amb la presència
de Joan Farrès, de la Comissió de la Cavalcada.
En bona part, però, la trobada
tenia sentit per donar valor al
fet que, des de novembre de
2013, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació,
la Ciència i la Cultura (Unesco) ha cedit a Igualada la seva
Plataforma Audiovisual, que
compta actualment amb 700
documents. Per a gestionar
aquest patrimoni es va crear una nova entitat, l’Agència
per a la Creativitat i Innovació
Audiovisual, que tenia com a
objectiu immediat buscar la
sostenibilitat del projecte. La
Plataforma va néixer el 2004
amb la voluntat de facilitar
l’intercanvi de programes cul-

Cimera de Podem Catalunya a
Igualada, en l’ámbit educatiu
REDACCIÓ / LA VEU

Les delegacions d’Andorra i Espanya, en la seva rebuda a l’Ajuntament.

turalment diversos i fomentar
la circulació de la informació a
nivell internacional. La majoria
de les 700 produccions amb
què compta el catàleg són pel·
lícules realitzades en països
emergents. L’Ateneu Igualadí
s’ha implicat en aquest projecte de forma notable, cedint un
espai en condicions per a que
esdevingui la seva seu.
El president d’Unesco Igualada, Miquel Segura, ha explicat
que “de moment la recerca
de financiació per a aquesta
plataforma no s’ha aconseguit. Properament la Unesco
proposarà renovar l’acord de
cessió del patrimoni àudiovisual, probablement de forma
indefinida, amb la qual cosa la
plataforma guanyarà en solidesa”. Els membres de l’enti-

Unesco Igualada
busca complicitats
per a poder donar
recorregut a la
Plataforma
Àudiovisual
tat igualadina també van explicar durant la trobada els seus
projectes de futur. “Es tractava
de posar, bàsicament, en valor, tota la feina que s’ha fet
durant aquests últims anys, i
els contactes que s’han aconseguit arreu del món, de forma que tingui recorregut. La
Unesco ens ha autoritzat que
Igualada sigui la seu d’un dels
seus centres, i crec que es necessiten sumar complicitats”.

Firmes igualadines, presents
a la 080 Barcelona Fashion
REDACCIÓ / LA VEU

Firmes igualadines són presents aquesta setmana, altra
vegada, a la passarel·la del
080 Barcelona Fashion. Una
trentena de dissenyadors i
marques presenten les seves
propostes per la temporada
primavera-estiu 2016, fins
avui divendres l’Estadi Olímpic Lluís Companys.
Sita Murt, dimarts a la tarda,
va ser la primera marca igualadina en presentar les seves
propostes. Els volums més sofisticats, a la vegada que bohemis, seran els protagonistes
de la nova col·lecció. El diàleg
entre teixits delicats, fluids i
rústics, amb fils texturitzats en
punt, en serà l’essència. La
investigació sobre nous jacquards amb reminiscències
tribals i ètniques vol portar a
un camp ple de noves textures
i colors. La colecció primavera-estiu del proper any pren la
feminitat més pura com a punt
de partida.
Escorpion es va presentar a la
080 dimecres a la tarda. Una

Les peces de Sita Murt, dimarts a la 080 Barcelona Fashion.

col.lecció que s’inspira en els
jardins urbans i la seva protagonista és una dona cosmopolita, apassionada pel paisatgisme, que busca l’harmonia
entre la natura i la ciutat.
Ahir dijous va ser el torn d’Aldomartin’s, on els dibuixos,
jacquards i estampats, es barregen per obtenir com a resultat una col·lecció hiperfemenina i sensual, “Artristry”, amb
un toc místic i bohemi.

Finalment, Punto Blanco es va
presentar ahir al migdia, amb
una col.lecció sota el nom
“Holiday dreams”. La proposta de la marca igualadina vol
traslladar a les seves peces
l’essència de platges meravelloses, paisatges plens de llum
i oceans blaus, que ens conviden a realitzar totes aquelles
activitats que fa un any que
estem esperant.

Dissabte passat dia 27 de juny
va tenir lloc la IV Assemblea
Presencial del Cercle Podem
Educació de Catalunya a l’Espai pels Somnis en la qual docents i ciutadans de tot el territori català es varen trobar per
debatre sobre les polítiques
d’educació que es volen desenvolupar a Catalunya, junt
amb la col·laboració del Cercle Podem Igualada.
L’assemblea va començar
amb la posada en comú de les
conclusions de l’Assemblea
Estatal de Podem Educació
que va tenir lloc el 20 i 21 de
Juny a València. En aquesta
reunió es va acordar promoure
una sèrie d’accions per aconseguir una educació pública i
gratuïta, no governada pels
interessos econòmics i polítics
sinó amb l’objectiu d’assolir
que els alumnes puguin trobar
la seva vocació i desenvolupar les capacitats necessàries per viure una vida digna i
feliç. Tanmateix, l’objectiu del
Cercle Podem Educació Catalunya és concretar propostes
polítiques educatives d’acord
a la realitat de la societat catalana. Els eixos que guiaran les
iniciatives educatives del cercle es centraran en impulsar:
1.- La defensa d’una educació pública finançada íntegra i
adequadament des dels pressupostos de les institucions
públiques que en són responsables. Però mentre s’assoleix
de manera progressiva aquest
objectiu s’ha de establir un sistema de beques que garanteixi veritablement l’equitat.
2.- Un suport pedagògic i social que tingui en compte la
necessària compensació que
requereix el principi d’equitat
per tal d’evitar que cap alumne
es quedi fora.
3.- Respecte per la identitat
cultural catalana, en particular
per la seva llengua i història.
4.- Una escola laica on no es
contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola.
5.- Uns principis metodològics enfocats al desenvolupament de les potencialitats dels
alumnes i el seu descobriment
empàtic de l’entorn, on els
centres educatius respectin la
pluralitat mitjançant models no

sexistes i respectuosos amb
el medi ambient i la multiculturalitat.
6.- Rebuig d’un sistema educatiu dedicat a la promoció de
la ma d’obra necessària per al
manteniment de l’organització econòmica mitjançant uns
currículums sobresaturats de
continguts que afavoreixen
l’aprenentatge mecànic, en
lloc del pensament crític i creatiu, l’educació emocional i la
solidaritat des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples i harmonitzades.
7.- La revisió de l’adequació
de la Formació professional
com a element fonamental
d’un sistema educatiu complet
i versàtil.
8.- La democratització en la
gestió dels centres educatius potenciant les decisions
col•lectives del claustre, el
paper dels consells escolars
i l’obertura cap al seu entorn
natural, social i cultural, tenint
en compte la representativitat
de gènere i els criteris ecològics.
9.- La incorporació d’un nou
model d’avaluació, no com un
instrument de jerarquització
de centres i docents, sinó com
una eina de millora constant
de l’actuació docent.
10.- El foment de la formació
permanent i el compromís del
professorat.
11.- Una formació inicial coherent amb els principis metodològics proposats.
12.- La defensa d’unes condicions laborals dignes per als
docents acords amb els objectius de qualitat educativa que
es volen assolir.
Cal esmentar la desil·lusió
general manifestada pels assistents “degut a la ja propera
desaparició del Casal de l’Espai pels Somnis, que deixarà
de complir la seva funció socio-cultural i tornarà a quedar
tancat l’edifici a causa dels
interessos econòmics que
el bisbat de Vic té posats en
aquesta finca”.
Les assemblees del Cercle
Podem Igualada són tots els
dijous a L’Espai Civic Centre
a partir de les 18.30 h (sala
d’entitats
segona
planta),
obertes a tothom.
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El president de la Generalitat, Artur Mas, va visitar la
nova planta de Miquel i Costas a la Pobla de Claramunt
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El president de la Generalitat
de Catalunya, Artur Mas, va
visitar divendres passat Terranova Papers, la nova fàbrica
del Grup Miquel y Costas a la
Pobla de Claramunt, per inaugurar la màquina de tela inclinada més sofisticada del món.
El president va estar acompanyat pel delegat del Govern
a la Catalunya Central, Juli
Gendrau, i pel Consell d’Administració de Miquel y Costas &
Miquel S.A., presidit per Jordi
Mercader Miró. A l’acte hi van
ser els alcaldes d’Igualada, la
Torre de Claramunt, Capellades i Carme, a més de l’amfitrió, Santi Broch, de la Pobla
de Claramunt, així com la diputada Maria Senserrich.
Terranova Papers és la cinquena fàbrica del Grup a Catalunya i la vuitena al món, i
s’ha convertit ràpidament en
un referent mundial en la producció de papers especials
per a la indústria alimentària i
pel sector de l’automoció.
La nova màquina de tela inclinada inaugurada pel president
de la Generalitat de Catalunya
és la més sofisticada del món
i permet el desenvolupament
de productes tan diversos com
els papers per monodosis de
cafè i per bossetes de té, papers per a la indústria de l’automoció i substrat per a cinta
adhesiva de doble cara.
A aquest avantatge competitiu, Terranova Papers afegeix
l’experiència en la fabricació
de papers especials d’alt valor
afegit del Grup Miquel y Costas, i l’aposta per la innovació
i la generació de solucions
tecnològiques que millorin els
processos de producció sota
criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.

Inversió de 45 milions
d’euros
Terranova Papers s’ha convertit en un dels eixos del
creixement del Grup Miquel y
Costas, que ha realitzat una
inversió de 45 milions d’euros
en els 14.000 metres quadrats de superfície d’aquestes instal·lacions. Des de la
posada en marxa de la fàbrica i després de superar una
primera etapa de certificacions, exigides per les principals multinacionals, Terranova
ha impulsat el creixement del
Grup en el segment dels productes industrials més tecnològics, que ja suposa el 27%
de la seva producció.
Miquel y Costas preveu que
Terranova Papers, que se situarà al 80% de la seva capacitat de producció el pròxim
mes de setembre, continuï
amb aquesta progressió de
creixement durant l’exercici de
2015. Tant és així, que des del
Grup esperen incrementar la
xifra de negocis del segment
de productes industrials gràcies a la nova planta que exporta pràcticament el 100% de
la seva producció a Europa,
Nord Amèrica, Llatinoamèrica,
Pròxim Orient i Asia.
Miquel y Costas és un grup
empresarial amb quasi 300
anys d’història centrat en la fabricació de papers per productes industrials i de la industria
gràfica i del tabac. Està format
per 14 empreses –productores, comercialitzadores i de
serveis- situades majoritàriament a Catalunya.
El Grup, la societat matriu del
qual cotitza en Borsa des de
1978, va tancar 2014 amb una
facturació de 202,9 milions
d’euros i un benefici net consolidat de 24,7 milions d’euros.

La planta Terranova Papers està ubicada entre la Pobla de Claramunt i Carme.

El president Artur Mas, amb el president del grup Miquel i Costas, Jordi Mercader.

Mas, escoltant les particularitats dels productes de paper que es fabriquen a la planta poblatana.

Mas: “el nostre país està
orientat a l’exterior”
El president de la Generalitat,
Artur Mas, va explicar durant
el seu discurs que “Catalunya
és un país que està orientat
cap a l’exterior amb més 3000
empreses que tenen inversió
a l’estranger”, tot destacant la
“capacitat de risc, l’ús sostenible dels recursos i l’orientació
a l’exterior, la vocació de mirar
el món” del grup Miquel y Costas. El president va recordar
la seva visita, l’any passat, a
la paperera capelladina Vilaseca, que celebrava el 300
aniversari (creada el 1714),
any d’una derrota després de

A Terranova s’han
invertit 45 milions
d’euros en una planta
de 14.000 metres quadrats, amb una de les
màquines més sofisticades del món
la qual “encara hi havia gent
que creia en el futur d’aquest
país”.
Jordi Mercader, president del
grup Miquel i Costas, va fer un
llarg discurs, tot recordant els
inicis de la fabricació de paper,
fa més de tres segles, a la vora
de la riera de Carme, on ara

s’emplaça la planta de Terranova Papers. Avui, deia, tenia
el goig d’haver construït “una
planta de les més innovadores
del món”, no sense implicarse en un “activisme industrial
constant, en la sostenibilitat
de la gestió de l’aigua i dels
processos industrials”.
L’alcalde de la Pobla de Claramunt, Santi Broch, va agrair en nom del municipi, la inversió feta per part del grup
empresarial, gest que “genera també optimisme” en una
zona de gran tradició en el
sector paperer, que ha sabut
plantar cara a la crisi amb major sort que d’altres indústries.

Comarca

D E L’A N O IA

DIVENDRES
3 de juliol de 2015

27

Conca d’Òdena

El barri Bonavista de Vilanova del Camí
planta cara a la pluja i celebra una participada revetlla
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Malgrat que el temps no va
acompanyar la nit de la revetlla de Sant Joan, l’Associació
de Veïns del Barri Bonavista
ha valorat amb satisfacció la
celebració de la festa, aquest
any molt ha estat molt especial amb motiu del 25 aniversari
de l’entitat. Unes 400 persones van compartir el sopar a
la fresca i en algunes estones
sota els paraigües. La pluja
va obligar a la retirada, però
després d’un parèntesis es va
poder reprendre la festa amb
el ball.
El president i el secretari de
l’associació, Antonio Calvache i Josep Maria Baraldés,
respectivament, han explicat
a l’Hora del vermut de Ràdio Nova que a excepció del
temps que no podien preveure, tot va sortir rodó i els veïns
van gaudir d’un bon ambient
festiu.
La revetlla culminava els actes
del 25è aniversari de l’entitat i
tothom esperava la data amb

molta il·lusió i compromís.
Bona prova és la implicació
de les persones de la Junta,
com asseguren des de l’entitat, que van garantir el bon
funcionament. Encara que van
haver d’improvisar i alterar el
programa per esquivar la pluja, l’expectació era molt gran
i la participació va posar una
nota alta als organitzadors des
de primera hora de la tarda de
dimarts, amb la festa infantil i
els inflables que van tenir molta atracció entre els quitxalla i
fins i tot van haver fer de torns
per pujar-hi. I també al vespre, malgrat els inconvenients
provocats per la pluja, la nit
va acabar sent molt animada amb l’orquestra Madison
Group.
Les activitats del dimecres,
festivitat de Sant Joan, també van ser molt reeixides. El
sol va sortir i els veïns no es
volien perdre els actes programats: actuacions de diferents entitats del municipi que

van contribuir a la celebració
de l’aniversari amb cercavila
i espectacle, un mag que va
fer gaudir a petits i grans, un
vermut molt esperat i concorregut… Des de l’associació no
s’esperaven tanta participació
–que va ser notable, tant al
matí com a la tarda- i el president afirma orgullós que van
triomfar.
Des de l’entitat saben que
bona part de l’èxit el deuen als
col·laboradors i han volgut fer
un agraïment públic a tots ells:
a les diferents entitats que van
actuar a la festa: Moltaxamba
Camp del Rei, l’Associació
de Sardanistes de Vilanova
del Camí, Sweet India, els
Cabrons de Vilanova; el grup
d’atletes encapçalats per l’alcadessa Vanesa Gonzàlez i
el regidor de VA! Camilo Grados que van portar la flama
per encendre la foguera, i els
més de 40 establiments col·
laboradors.
L’associació encara no ha tan-

cat els actes del 25è aniversari. De cara a l’octubre tenen
prevista una nova activitat cultural, encara no programada,
però que els portarà a passar
tot un dia fora. L’any passat
74 persones van participar de
la clàssica sortida cultural de
l’entitat i va superar les expectatives dels organitzadors.
I aquest any, amb motiu de la
commemoració dels 25 anys
esperen que tingui igual o més

bona acollida.
A més des de l’Agrupació Cultural i Recreativa els van plantejar fer una activitat conjunta,
concretament una botifarrada,
i des de l’Associació de veïns
del barri Bonavista l’han pensat combinar amb una calçotada que serà pràcticament el
comiat del 25è aniversari de
cara al mes de novembre o
desembre.

A Vilanova, comprar al Casc Antic
i al Camp del Rei té premi

‘L’hora del vermut’ la millor manera
de viure els migdies, a Ràdio Nova

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

34 establiments del Casc Antic
i Camp del Rei de Vilanova del
Camí participen enguany a la
campanya “Barris Antics: Molt
per descobrir, molt per oferir”.
La campanya persegueix un
doble objectiu. Per una banda,
la dinamització del comerç de
proximitat i de l’altra, la promoció del municipi arreu de
Catalunya, donat que és una
campanya que comparteixen
30 municipis catalans, que
com Vilanova del Camí, estan
portant a terme projectes integrals de millora als barris.
Per participar a la campanya
només cal comprar qualsevol
dels comerços adherits. Cal
omplir la butlleta i dipositar-la
a les urna que trobareu a la
botiga. Hi ha 8.000 butlletes a
la vostra disposició. Entre to-

tes les butlletes recollides es
sortejaran fins a 30 regals, un
de cada municipi que participa
a la campanya. Podeu veure
tots els lots exposats al local
del carrer Major, 54. El sorteig
tindrà lloc el dia 3 de juliol, a
la una del migdia, al Mercat
Municipal.
L’acte de lliurament dels premis es realitzarà el mes de juliol, en un acte obert a tothom,
amb l’assistència de representants de l’Ajuntament. Passat
10 dies del sorteig, en cas de
no presentar-se els guanyadors, es premiarà el tiquet de
reserva extret en el mateix
sorteig. En cas de no tenir cap
guanyador, es realitzarà un
nou sorteig en les condicions
i les dates que es determinaran.
Des de l’Ajuntament vilanoví

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

A partir de dilluns 29 de juny,
Ràdio Nova et convida a L’hora
del vermut, el magazine més
refrescant de l’estiu. El podreu
escoltar de dilluns a divendres
de 12 a 1 del migdia. Lectures
refrescants, combinats de ritmes, cites culturals, propostes
golafres, experiments científics, mots oblidats, missatges
ocults, viatges low cost... I un

concurs, amb premis molts suculents!
Ràdio Nova aposta per oferir
un programa entretingut i amè
durant el mes de juliol, amb un
ampli ventall d’espais diaris i
de seccions setmanals, algunes de les quals beuen de propostes que tenen el seu origen
en les xarxes socials.

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
Zona c/ Sant Magí
han agraït els comerços participants la seva predisposició
i han animat la ciutadania a
participar de la campanya.

PER PUBLICITAT

93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

- Sense veÏns
- 70m2
- Amb calefacció
- WIFI gratuïta
- Llum natural
- WC
- Sostres alts
- No cal fer obres ni instal.lacions
Ideal per:
- Consulta
- Oficina
- Estudi

Tracte directe. Interessats trucar al: 696 233 803
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Dissabte es va dur a terme una jornada
de Let’s Clean Up Europe a Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU

La trobada anual de l’ADF va
ser el dissabte, dia 6 de juny a
primera hora de la tarda, davant de l’ajuntament. Allà va
ser el punt de sortida per una
tarda de neteja de l’entorn. Extreure de la natura residus que
gent incívica hi aboca era el
principal objectiu. Tot i que la
participació va ser menor que
la primera edició, la recollida
va ser important.
Aquesta segona edició de
l’European Clean Up Day va
superar les expectatives pel
que fa al volum de residus
recollits, superant la xifra de
l’any passat. Estimen un pes
TOTAL aproximat de residus
d’uns 910 quilos. Tot i que disposàven enguany d’un nombre menor de voluntaris: 32,
inclosos 8 menors d’edat.
A la finca de Can Soteras es
va recollir la major part dels residus: grans volums de restes
de mobles, sofàs, electrodo-

mèstics, matalassos, i una pila
important de restes de vehicles; tapisseries de l’interior, i
altres ... Aparentment sembla
que es tracta d’abocaments
sistemàtics d’algun taller o
desguàs de vehicles.
Enguany, l’empresa FCC que
gestiona la planta de transferència de residus de l’Espelt
(Òdena) va obrir les seves
instal·lacions, a petició del
Josep Jorba del Departament
de Medi Ambient del Consell
Comarcal de l’Anoia, per poder-hi abocar tots els residus
de Can Soteras que pesaven
760 quilos.
La resta de residus, sobre uns
150 quilos més, es van recollir per la zona del Polígon de
Can Parera. Cal destacar que
en un dels solars per edificar
es va trobar un lavabo en perfectes condicions i que serà
reutilitzat per algun local municipal. Aquests residus els van
traslladar amb un remolc fins
al punt de trobada, on es va

fer la fotografia de tot el grup,
al Coll del Bruc.
Després es van traslladar al
Pla d’Artigues, un dels millors
paratges de Castellolí, on van
poder compartir un bon berenar amb tots els qui ens van
donar un cop de mà en la neteja del territori.
Aquesta és una acció de prevenció de residus a nivell eu-

ropeu, una activitat de neteja
de l’entorn per sensibilitzar el
públic en temes de prevenció
del Medi Ambient i fer visible la problemàtica dels residus. Enguany Castellolí amb
aquesta acció de neteja també està dins de les més de 90
activitats programades a tot
Catalunya per la Setmana del
Voluntariat Ambiental, de la

Avui es
Un centenar de nens participen a l’escola d’estiu
constitueix
de la Pobla de Claramunt
l’ajuntament de
Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU

Avui dia 3 de juliol a les 20 h.
i al local de la Cooperativa es
portarà a terme l’acte de constitució del nou Ajuntament de
Castellolí, fruit de les eleccions del passat 24 de maig.
Després de les diferents reclamacions (a la Junta electoral
de zona, a la central i finalment
al TSJC) presentades per part
de CiU, totes elles han estat
resoltes donant per bo el vot
que la Puc va reclamar a peu
de urna, i que inicialment, la
mesa va donar com a nul. És
aquest vot el que li dóna el 6è
regidor a la Puc.
Per tant el ple del nou ajuntament de Castellolí quedarà
constituït per sis regidors de la
Puc i un de CiU.

POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El dilluns 29 de juny es va iniciar una nova edició de l’escola d’estiu de la Pobla de
Claramunt, que s’organitza
des de la regidoria d’Infància
i Joventut de l’Ajuntament. Hi
participen 107 nens, d’entre 3
i 12 anys, i es compta amb 13
monitors. Les activitats s’allargaran fins al 31 de juliol.

Durant aquestes jornades, la
quitxalla participa en diferents
propostes que tenen com a
eix d’animació el món i es divideixen en quatre tipologies:
esports; manualitats; jocs,
cançons i danses, i descoberta de l’entorn i experimentació.
Cada setmana es dóna a conèixer un continent i, per tant,
les activitats es fan relaciona-

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

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

Xarxa de voluntariat ambiental
de Catalunya.
Finalment agrair enèrgicament la participació de tots
els qui de manera voluntària
(petits i grans) van participar
en aquesta segona edició de
l’Europan Clean Up Day!

des amb aquesta temàtica.
Els dilluns, els dimecres i els
divendres, els infants van a la
piscina.
El casal d’estiu es fa a l’escola Maria Borés, de les 9 del
matí a la 1 del migdia. Tant al
matí com al migdia hi ha una
hora d’acollida opcional. Les
propostes per als infants es
reprendran del 31 d’agost al
10 de setembre. Les famílies
que no hagin fet les inscripcions ho poden fer fins al 17 de
juliol a l’Ajuntament, de dilluns
a divendres, de les 8 del matí
a les 3 del migdia.

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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FESTA
MAJOR
2015
DE L’1 AL 6 DE JULIOL

DIVENDRES 3 DE JULIOL
Òpera amb el grup Taller d’Òpera
que interpretaran tres petits
contes: “Hansel i Gretel”, “El gat
amb botes” i “Barbe Bleue”
Hora: 10 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Preu: 5 €
Concert jove amb La Loca Histeria i
MuntBand
Hora: 2/4 d’1 de la matinada
Lloc: parc de Sant Galderic
DISSABTE 4 DE JULIOL

Ho organitza:
AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE CLARAMUNT
Regidoria de Cultura i Festes

Exhibició d’un pilar de quatre dels
Moixiganguers d’Igualada, que
recorreran diversos municipis de la
comarca
Hora: 3/4 d’11 del matí
Lloc: plaça de l’Ajuntament
VINE A FER PINYA!
Exposició de l’Escola de Pintura de
la Pobla de Claramunt
La mostra es podrà visitar fins al
diumenge 19 de juliol.
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Sala Municipal d’Exposicions
Cercavila amb els gegants, els
grallers i els capgrossos de la
Pobla de Claramunt i els Falcons de
Vallbona d’Anoia
Hora: 7 de la tarda
Lloc d’inici: avinguda de Gumersind
Bisbal
Lloc de finalització: parc de Sant
Galderic
Sopar popular
de Festa Major
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: plaça dels Països Catalans
MENÚ
- Amanida catalana
- Cuixa d’ànec confitada amb
prunes, pinyons i orellanes
- Pa, aigua, vi i cava
- Gelat
- Cafè i gotes

DIVENDRES
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El cafè estarà amenitzat amb la
música de l’orquestra Swing Latino.
Se sortejaran dues entrades
per al musical “Mar i Cel” que
la companyia Dagoll Dagom
representarà a partir del mes
d’octubre al Teatre Victòria.
Després del sopar, hi haurà ball
amb l’orquestra SWING LATINO i, a
continuació, festa per als més joves
amb el DJ ÀLEX
DIUMENGE 5 DE JULIOL
Missa solemne
Hora: 12 del migdia
Lloc: església de Santa Maria
Festa aquàtica amb inflables per a
la quitxalla
Hora: de les 4 a les 7 de la tarda
Lloc: piscina municipal
Espectacle “Audiència i-real” amb
el TONI ALBÀ
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: plaça dels Països Catalans
Preu: 5 €
*En cas de pluja, l’espectacle es
farà a l’Ateneu Gumersind Bisbal.
DILLUNS 6 DE JULIOL
Parc infantil Bob Esponja, tronco
boles i festa de l’escuma
Hora: a partir de les 11 del matí i
durant tot el dia.
A les 6 de la tarda hi haurà la festa
de l’escuma.
Lloc: plaça dels Països Catalans
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L’arqueologia treu a la
llum una nova pàgina de la
història d’Òdena

Arriba la Festa Major
de la Pobla de Claramunt

ÒDENA / LA VEU

Arrel de les obres d’urbanització del Passeig de Sant Miquel
d’Òdena, s’ha localitzat la necròpolis medieval de l’ermita
de Sant Miquel.
L’obertura d’una rasa per a
la instal·lació d’un tub per a
l’evacuació de les aigües pluvials ha facilitat la localització
d’un bon nombre de tombes,
en el subsòl del carrer on es
realitzen les obres.
Actualment, mentre continuen les obres en el sector nord
del carrer, s’està realitzant
la intervenció arqueològica,
patrocinada per l’Ajuntament
d’Òdena, en les tombes afectades per la rasa.
Aquesta excavació, a càrrec
de l’empresa especialitzada
Cat Patrimoni i amb la direcció de l’arqueòloga Núria Cabañas, ha de permetre preservar i investigar les restes
arqueològiques d’aquesta important necròpolis que podem
situar entre els segles XI i XII.
Fins a dia d’avui, s’han localitzat uns 10 enterraments dels
quals 5 ja han estat totalment

POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

excavats. Es tracta, de moment, de sepultures de fossa
simple excavades en nivells
geològics i amb cobertes de
lloses de pedra que han permès una bona conservació de
les restes inhumades que, un
cop extretes i estudiades antropològicament, han de permetre obtenir més informació
sobre edats, sexes, cronologia, malalties, nutrició,....

La Festa Major de la Pobla de
Claramunt, una de les primeres de la nostra comarca, ja
és aquí. De l’1 al 6 de juliol,
des de la regidoria de Cultura
i Festes de l’Ajuntament s’ha
preparat un programa amb
propostes per a tots els gustos
i edats. Un dels actes destacats serà l’espectacle amb el
conegut Toni Albà, el diumenge 5 de juliol.
Les activitats festives s’obriran
el dimecres 1 de juliol amb la
gimkana jove, que tindrà lloc a
partir de 2/4 de 6 de la tarda i
que tindrà com a punt de sortida la plaça de l’Ajuntament.
Aquesta proposta s’organitza
des del Cau Jove.
El dijous 2 de juliol, a les 10
del vespre a la plaça dels Països Catalans, el grup Cavall
Bernat oferirà una cantada
d’havaneres, un dels actes
consolidats de la festa poblatana i que té una molt bona
acollida. A la mitja part, hi hau-

• Fabricants de tubs aletejats, intercanviadors.
• Instal.lacions industrials de vapor, oli tèrmic,
aigua i aire comprimit.
• Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
• Manteniments industrials.
Polígon industrial Plans d’Arau,
C.de Narcís Monturiol, parcel.la 15/21 nau 7 i 8
08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona)
Te l . 9 3 8 0 8 7 7 0 1 F a x : 9 3 8 0 8 7 7 6 2
E-mail: bolarin@bolarin.es / bolarin@bolarin.cat
w w w. b o l a r i n . e s / w w w. b o l a r i n . c a t

rà rom cremat per a tots els
assistents.
El divendres 3 de juliol, a les
10 del vespre a l’Ateneu Gumersind Bisbal, el grup Taller
d’Òpera interpretaran tres petits contes: Hansel i Gretel, El
gat amb botes i Barbe Bleue.
El preu de l’entrada serà de 5
€ i es vendran el mateix dia de
la representació. I la matinada
del divendres al dissabte, a
partir de 2/4 d’1 de la matinada al parc de Sant Galderic,
hi haurà un dels plats forts
de la programació festiva, el
concert jove amb els grups La
Loca Histeria i Muntband.
Una exhibició d’un pilar de
quatre dels Moixiganguers
d’Igualada obrirà els actes del
dissabte 4 de juliol, que tindrà
lloc a 3/4 d’11 del matí a la
plaça de l’Ajuntament. Aquesta exhibició forma part d’una
marató que faran els Moixiganguers pels 33 municipis de
la comarca, el dissabte 4 i el
diumenge 5 de juliol. A 2/4 de
6 de la tarda a la Sala Municipal d’Exposicions, s’inaugurarà una mostra de les pintores i
els pintors de l’Escola de Pintura local, sota la direcció de
la professora Pilar Gil. La col·
lecció pictòrica es podrà visitar
fins al diumenge 19 de juliol.
L’horari de visites serà de dilluns a dissabte, de les 6 de la
tarda a les 8 del vespre, i els
diumenges, de les 12 a les 2
del migdia.
A les 7 de la tarda des de
l’avinguda de Gumersind Bisbal sortirà la cercavila amb
els gegants, els grallers i els
capgrossos del municipi i els
Falcons de Vallbona d’Anoia.
Es recorreran diversos carrers
del poble fins al parc de Sant
Galderic.

A 2/4 de 10 del vespre a la
plaça dels Països Catalans,
tindrà lloc el sopar popular,
que consistirà en amanida catalana, cuixa d’ànec confitada
amb prunes, pinyons i orellanes, pa, aigua, vi i cava, gelat, cafè i gotes. Per assistir a
l’àpat caldrà haver comprat els
tiquets prèviament.
El cafè estarà amenitzat amb
la música de l’orquestra Swing
Latino, que després del sopar
oferirà el ball. En el transcurs
de l’acte, se sortejaran dues
entrades per al musical Mar i
cel, que la companyia Dagoll
Dagom representarà a partir
del mes d’octubre al Teatre
Victòria. La festa finalitzarà
amb la música del DJ Àlex.
El diumenge 5 de juliol a les
12 del migdia a l’església de
Santa Maria s’oficiarà una
missa solemne. De les 4 a les
7 de tarda, els nens es podran
divertir amb els inflables que
es col·locaran a la piscina municipal.
Les propostes del diumenge
es tancaran amb l’espectacle
Audiència-i-real amb l’actor i
humorista Toni Albà, que serà
el colofó de la festa. L’acte tindrà lloc a 2/4 de 10 del vespre
a la plaça dels Països Catalans. En cas de pluja, l’espectacle es traslladarà a l’Ateneu
Gumersind Bisbal. El preu de
les entrades serà de 5 € i es
podran adquirir el mateix dia.
La programació de la Festa
Major 2015 es tancarà el dilluns 6 de juliol amb el parc infantil de Bob Esponja i el Tronco Boles. Els nens podran
gaudir d’aquestes activitats
des de les 11 del matí i durant
tot el dia a la plaça dels Països
Catalans. A les 6 de la tarda hi
haurà la festa de l’escuma.
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El sou de l’alcalde i dels regidors crea controvèrsia en el primer
Ple del mandat a la Pobla de Claramunt
POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El sou de l’alcalde i dels regidors de l’equip de govern
de la Pobla de Claramunt va
ser un dels punts calents del
primer Ple del nou mandat
2015-2019. En aquesta sessió
també es va donar a conèixer
la distribució del cartipàs municipal i es van constituir els
diferents òrgans de funcionament de l’administració local,
així com els representants en
diversos organismes.
L’alcalde percebrà una retribució bruta anual de 26.936 €,
que és el mateix que cobrava
fins ara, en catorze pagues, i
amb una dedicació del 75 per
cent de la jornada. I els regidors delegats cobraran 9.100
€ bruts anuals, en catorze pagues, i amb una dedicació del
25 per cent de la jornada.
Per a la resta de regidors sense delegacions s’estableix 160
€ per assistències als Plens,
Comissions
Especials
de
Comptes i altres comissions

no resolutòries que es puguin
constituir. Pel que fa a les indemnitzacions dels grups polítics municipals, es pagaran 5
€ mensuals com a component
fix i 25 € mensuals per a cada
regidors electe.
Intervencions dels grups
municipals
El punt es va aprovar amb els
vots a favor de CiU i ERC i
en contra de Participa i Junts
per la Pobla. Per part d’ERC,
Albert Duran, va afirmar que
voldria que en aquest mandat
“canviés” la imatge d’estar al
govern i que fos “comprovable la dedicació de l’alcalde i
dels regidors a l’Ajuntament”.
Duran també va explicar que
els diners que percebi com
a regidors els invertirà “en la
Pobla, en ajudes a les entitats
o a les festes i els del grup
municipal es destinaran a la
secció local del partit”. L’alcalde, Santi Broch, va respondre
que és “molt difícil de valorar

les hores que es dediquen i
moltes vegades no es veu la
feina que es fa i que hi ha al
darrere”.
Tot seguit, va intervenir el regidor de Junts per la Pobla, Frederic Marí, que va criticar, com
va fer en el Ple de constitució
del nou ajuntament, la figura
de l’alcalde: “la poca dedicació
(del Sr. Broch) no deixa temps
per aprofundir i analitzar els
temes i l’Ajuntament funciona
per pura inèrcia. No podem
votar a favor quan sabem que
l’alcalde no complirà amb la
dedicació compromesa”.
Santi Broch va contestar el
representant de Junts per
la Pobla i va dir que “vostè
assegura coses que no pot
comprovar. Si no haguéssim
fet una bona gestió a l’Ajuntament els poblatans no ens
haurien tornat a donar la majoria absoluta”. “La dedicació de
l’alcalde i dels regidors és la
que ha de ser i complim amb
escreix”, va afegir.

En darrer lloc va parlar Antoni
Mabras, de Participa, que va
afirmar que “mai direm que
l’alcalde i els regidors no han
de tenir retribucions però trobem que els sous són exagerats i poc ètics perquè superen
quatre vegades el salari mínim
interprofessional”.
Mabras
també va afegir que l’agrupació d’electors destinarà els
diners que cobri per cada regidor i sessió a organitzar activitats per al poble.
Santi Broch va comentar que
“el que és una falta d’ètica és el
salari mínim interprofessional
que hi ha establert. Cobrem el
mateix que el mandat anterior i fem una bona gestió dels
recursos. El que féu vosaltres és populisme”. Tot seguit,
va intervenir el primer tinent
d’alcalde, Josep Aloy, que va
assegurar que “molta gent es
pensa que els regidors només
venim els dimarts al vespre a
les juntes de govern i als plens
i no fem res més. S’ha de pen-

sar que hi dediquem moltes
hores i el sou que tenim creiem que és el que és just per
la feina i responsabilitat que
comporta el càrrec. Vosaltres
des de l’oposició sempre ho
criticareu, com és normal”.
Distribució del cartipàs municipal
En aquesta primera sessió
també es va donar a conèixer
la distribució del cartipàs municipal. Josep Aloy serà el primer tinent d’alcalde i regidor
d’Hisenda, Joventut i Barris;
Esther Touriñán, segona tinent
d’alcalde i regidora de Cultura,
Festes i Turisme; Juan Carlos
Pérez, tercer tinent d’alcalde i
regidor d’Esports; Lluís Pérez,
regidor d’Educació i Comunicació, i Carme Vallès, regidora
de Sanitat i Benestar Social.
Les regidories d’Urbanisme,
Medi Ambient i Atenció a les
Persones recauran en l’alcalde, Santi Broch.
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Primera Escala de 8 pels
Falcons de Capellades

Revetlla de Sant Joan a Orpí

ORPÍ/ LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte 27 de Juny,
els Falcons de Capellades
van celebrar el seu 3er.Anivesari fent història a la seva vila,
assolint la seva primera Escala de 8 a plaça i acompanyats
pels Falcons de Barcelona.
Tot va començar al matí, amb
l’arribada dels convidats els
Falcons de Barcelona amb
un sol de justícia, van iniciar
l’actuació sobre les 12h del
migdia a Plaça de Catalunya,
on Barcelona van consolidar
la Serra de 6 puntes amb un
Pilar de 3 al mig, Pira 5x4, 2
piràmides de 4 i 1 piràmide de
3, 2 vols de 4 i 1 vol de 4 coronat, Escala de 8 i 3 Planxes,
la colla amfitriona Capellades
va fer la seva millor actuació,
amb l’estrena de la Serra de

6 puntes amb dos Pilars de 3
al mig, la primera Escala de 8
de la colla, molt sincronitzada
i molt quieta, demanant un pis
més, Pira de 5x4 amb 2 Pires
de 2x2 simultànies , 2 Vols de
4 amb 1 Vol de 3 coronat i 2
vols 2 molt consolidats i per
últim 2 Lleons.
Van continuar pel centre de la
Vila amb Pilars caminats i Carro, fent dues parades, la primera a Plaça Verdaguer fent
Barcelona la Tripira 4x4 i Capellades l’Avet 7 amb 2 Avets
de 4 simultanis i la segona al
Carrer Àngel Guimerà, Capellades va executar 2 Pires
4x3 simultànies i Barcelona 2
Avets de 6 simultanis.
Per finalitzar l’actuació les
dues colles falconeres, van

realitzar una Escala de 8 de
Germanor a la Bassa molt lluïda.
Seguidament, a la Font Cuitora van acabar la festa d’aniversari amb un dinar de germanor.
Els Falcons de Capellades és
una de les quatre colles de
Falcons de Catalunya que treuen a plaça actualment l’Escala de 8, afegint el seu mèrit de
fer-ho en només tres anys de
vida, on el seu nivell tècnic ha
fet un canvi molt important.
La seva pròxima actuació serà
el 11 de Juliol a la XIV Trobada
Nacional de Colles de Falcons
de Catalunya, enguany a Vilafranca del Penedès coincidint
amb la Capitalitat Cultural Catalana 2015.

Exitosa presentació de l’Arrós Paperer
CAPELLADES / LA VEU

Diumenge 28 de juny, en un
acte al museu, la prestigiosa
xef Carme Ruscalleda va apadrinar la presentació d’aquest
projecte que s’ha fet des del
Museu Molí Paperer de Capellades conjuntament amb la
Unió Turística de l’Anoia i amb
la col·laboració de la Unió Empresarial de l’Anoia, la Diputació de Barcelona, l’empresa
Meritem, la Fundació Alícia
i el Consell Comarcal. A l’acte, van assistir-hi més de 100
persones i la Sra. Montserrat
Miquel va relatar com la seva
àvia els havia trasmès aquesta recepta quan ella tot just era
una nena. A continuació la xef
Núria May de la Fundació Alí-

Núria May, Montserrat Miquel i Carme Ruscalleda

cia va fer un showcooking on
va mostrar tres interpretacions
gastronòmiques diferents a
partir de la recepta original. Finalment, es va oferir un tast de
l’arròs paperer a tots als assis-

tents al Mirador del Museu on
hi havia també l’exposició “Derelictes” d’Eusebi Vila Delclòs.
A dia d’avui, 19 restaurants de
l’Anoia ofereixen l’arròs paperer a la seva carta habitual.

El passat dimarts dia 23 es va
celebrar la Revetlla de Sant
Joan a Orpí, organitzada per
la comissió de festes. Degut
a la inestabilitat del temps es
va muntar la carpa i així es
va poder asegurar la festa.
La Flama del Canigó va arribar cap a tres quarts de deu
de la nit portada pels nens/es
des de Carme i amb la lectura
del Manifest, es va donar pas
al sopar. El menú que es va
preparar un “remember” del
mític Restaurant orpinenc Can

Montserrat, amb un primer
amb amanida Can Montserrat, amanida d´arròs, pastís
de porro i amanida de pasta,
i de segon llom a la brasa,
amb salsa roquefort i salsa
d´ametlles. Tot amb vi, aigua,
café, cava i gotes. Després es
va fer un Bingo Popular amb
premi d´ampolles de cava i
varis productes de proximitat,
per donar pas a la festa amb
DJ Xic amb música fins a la
matinada, per celebrar el solstici d´estiu.

Caminada nocturna a Orpí
ORPÍ / LA VEU

El passat divendres va tenir
lloc una caminada nocturna
a Orpí. La sortida va ser a les
nou del vespre des de santa
Càndia fins a Can Virella en
un petit recorregut de quasi bé
dos kilòmetres. En arribar al
punt , els assistents va menjar
l´entrepà que es van portar per
sopar a l´esplanada que està

lliure de vegetació i seguidament va tenir lloc l´observació
del cel amb telescopi a càrrec
de Toni Bernaus, qui va fer totes les explicacions pertinents.
Una bona ocasió per tastar
l´ambient nocturn del bosc i
d´un entorn immillorable. Cap
a quarts d´una de la matinada
es va retornar al punt d´origen.
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Cursa BTT la Torre de Claramunt:
5a Riu de Gost

Els Falcons de Vallbona
visiten Perafort
VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

La 5ª pedalada “Riu de Gost”
tindrà lloc el proper diumenge
5 de juliol de 2015. Els participants podran gaudir d’una jornada d’autèntic esport d’aventura pels voltants del poble,
que per la seva singular orografia és un lloc privilegiat per
a la bicicleta de muntanya.
Aquesta pedalada és relativament jove, va néixer l’any
2011, i l’organització va posar
molta il·lusió per aconseguir
que fos la primera de moltes
“Riu de Gost”. Amb aquesta,
enceten la 5ª edició. S’han in-

El Segon Premi
de la Loteria
Nacional ha
estat consignat
a Piera

corporat alguns canvis fruit de
l’experiència i de les propostes que els voluntaris i els participants han fet arribar per tal
de millorar-la any rere any, tot
respectant l’esperit originari.
Es tracta d’una trobada esportiva, no competitiva, que
vol mantenir la finalitat amb la
qual va començar l’any 2011:
promocionar l’esport de la bicicleta de muntanya tot gaudint
dels entorns naturals del municipi.
L’edició d’enguany constarà
d’uns 30 Km de traçat tècnic
de corriols, trialeres, senders i

pistes, amb un desnivell acumulat de 800 metres. Es tracta d’un recorregut exigent però
amb l’atractiu de gaudir de
l’entorn natural i del paisatge.
Tingueu en compte que aquesta és una pedalada oberta a
tothom, però amb una exigència física i tècnica mitjana/alta;
per tant, al no ser una cursa
competitiva, s’ha d’entendre
que no tothom anirà al mateix
ritme.
Durant el circuit estan previstos diversos avituallaments i
s’acabarà amb una botifarrada.

El passat diumenge dia 28, els
Falcons de Vallbona d’Anoia
vam anar a la Festa Major de
Perafort. La cercavila, formada
per diverses colles de gegants
i diables d’arreu de Catalunya,
a més dels Falcons de Vallbona, va començar puntualment
a les set de la tarda.
La primera figura dels Falcons
de Vallbona va ser una Serra
de sis puntes que va servir de
presentació. Un seguici de Pilars Caminats va enllaçar amb
la següent parada, on van dur
a terme un Avet, figura ja consolidada que es va realitzar
amb gran seguretat.
Ja a la part més cèntrica de
Perafort, van presentar una
Escala Caminada que va im-

pressionar el public assistent.
Tot seguit, van entrar a la plaça
major amb les Quadrigues, on
van aixecar una Masia, estructura característica de la colla,
i una sèrie de tres Avions de
tres. En reprendre la marxa,
van sorprendre els perafortins
amb un Ventall i dos Ventiladors, figures on l’equilibri i la
coordinació són essencials.
La cercavila es va culminar
amb una actuació conjunta a
la plaça de l’església, on els
Falcons de Vallbona d’Anoia
van aixecar una Pira 4x4. No
hi van faltar el bon ambient ni
l’acostumat sopar de germanor.
La propera sortida serà el dia
4 de juliol a la Pobla de Claramunt en motiu de la seva Festa Major.

Procés electoral als Hostalets de Pierola per
determinar la candidatura guanyadora

PIERA / LA VEU

Enguany en el Sorteig de la
Loteria Nacional que es va celebrar el passat dia 25 de juny,
el Segon Premi del sorteig
núm. 51/15 ha estat consignat
a Piera.
Els afortunats van comprar el
número gunanyador al punt de
venda núm. 12.055 de Piera,
situat al carrer Pau Claris, 10.

HOSTALETS DE PIAROLA / LA VEU

Davant l’interès general sobre la resolució dels resultats
electorals i amb la voluntat
d’informar obertament als veïns dels Hostalets de Pierola
i a la ciutadania en general, a

continuació us presentem una
descripció de totes les passes
donades des de la convocatòria electoral fins a determinar
la candidatura guanyadora de
les eleccions municipals del
passat 24 de maig de 2015 als

Hostalets de Pierola.
Finalitzat tot aquest procediment, avui divendres 3 de juliol de 2015, tal i com preveu la
Llei, se celebrarà la constitució de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Després del pacte entre Socialistes Independents – CP
i Moviment Ciutadà Hostaletenc (MCH), el socialista Daniel Vendrell mantindrà l’alcaldia durant els propers quatre
anys.
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Molt nivell a la Ruta dels Músics de Piera
PIERA / LA VEU

La 8a edició de la Ruta dels
Músics va demostrar l’alt nivell
de les agrupacions de músics
participants, un total de quinze, i tots amb components de
la nostra vila.
La Ruta dels Músics va celebrar, el passat divendres 26, la
seva 8a edició amb un total de
quinze grups de músics locals.
Les actuacions van començar
puntualment a les 22.30 hores, moment en què es van
apagar els llums del barri, que
va quedar il·luminat únicament
amb espelmes i teieres per
donar-hi un ambient més íntim
i acollidor.
L’espectacle inaugural, amb
Sàndal Boada, va obrir la ruta
al públic que va seguir l’itinerari pel barri del Raval. Portals, racons, una capella, places... van acollir els grups i els
diversos estils musicals que
oferien. També van col·laborar
en l’esdeveniment la colla de

tambors Desterrats de Sant
Jaume, que van donar per tancades les actuacions a quarts
d’1 de la matinada. Seguidament, va ser el torn dels concerts de nit, a l’escenari de la
plaça de la Sardana, amb els
Hello Lilliput i Timón i Rumba.
Grups participants:
1. Pl. Joan Orpí: Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases (Coral Xicoira,
Marching Band, Gospel, Cantants i Big Band)
2. Portal del Romanyà: Barca
de Mitjana (havaneres)
3. Cal Vendrell: Maria Fortuny
(cantautora)
4. Capella de Sant Sebastià:
Kill Drake (versions rock i blues)
5. Cal Moixona: Carme Llovera (piano clàssic)
6. La Casa de la Volta: Bauma
(musica tradicional)
7. Plaça del Sant Crist: El ultimo Mojigato (Freak Power)

9a Festa de la Diversitat
a Piera

8. Cal Ramon de la Maria: Pedaços (Bluegrass)
9. Parc del Tricentenari: Más
Gardenias (boleros)
10. Porta del Castell: Músics
de Celler (rock i bossa nova)
11. Plaça de l’Església: Projecte NA! (audiovisual electropop)
12. Cal Via: Julia Bueno i Jordi
Albaigès (covers)
13. Carreró del Sol: Joan,
Agui, Pol i Jonhy (rumbeta
reggae light)
14. Cal Marranet: Jam Pubill
(Sessió Jam oberta a tots el
públic)
La comissió del Barri dels
Gats es va mostrar molt satisfeta per la gran afluència
de públic a la Ruta d’enguany
i també per l’alt nivell dels
músics participants, que sembla que s’esforcen per apujar
cada cop més el llistó per oferir unes actuacions de molta
qualitat.

Primer concert del MEV’2015

PIERA / LA VEU

Els dies 3, 4 i 5 de juliol se celebra la 9a Festa de la Diversitat, amb un programa d’actes
adreçats a un públic molts divers i mantenint la filosofia de
ser un esdeveniment festiu i
cultural amb fins solidaris.
La Festa de la Diversitat de
Piera enguany se celebra en
tres jornades, i inclou un programa d’actes molt extens
i variat. La festa, que té un
objectiu festiu però sobretot
solidari, està organitzada per
l’entitat Festa Diversitat de
Piera, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Piera, Diables
de Piera, Associació Dones de
Piera i Creu Roja de Piera.

Història i poesia a les
places de Piera
PIERA / LA VEU

La sortida de juny de Piera Turisme es va centrar a conèixer
la història de les places i placetes de Piera. Una excursió
que es va acompanyar de lectura poètica.
Passejant pel nucli urbà i tot
seguit per la zona antiga de
Piera, els excursionistes van
descobrir diferents places de
la nostra vila: la plaça de la
Creu, la plaça de Joan Orpí, la
plaça del Tricentenari, la placeta dels gossos... I també en
van poder conèixer la història.
Mentre s’anaven visitant pla-

ces es van recitar poesies escrites pels mateixos excursionistes i per la Josepa Ribera,
que va llegir poemes de Josep
Montmany, Basalisa Sanahuja
o Margarida Alejandro, personatges molt coneguts al nostre
poble.
Una excursió que, tot i la intensa calor que va fer diumenge al matí, va comptar amb
l’assistència d’una vintena
d’excursionistes, que van poder gaudir d’un bon maridatge
d’història i poesia a les places
de Piera.

PIERA / LA VEU

L’espectacle ‘Un pas i neu i un
pas de l’Anna Roig i l’Ombre
de ton Chien, engega el cicle
de concerts A l’estiu Música
en Viu (MEV’2015). Un espectacle que s’emmarca també
en la Festa de la Diversitat.
El cartell del cicle de concerts
A l’estiu Música en Viu d’enguany inclou 4 concerts que
es duran a terme els divendres de juliol, a les 22 hores.
En aquesta ocasió s’han triat

escenaris diversos per als
concerts, depenent del format
del concert. En el cas del primer concert, el d’Anna Roig
i l’Ombre de ton Chien, l’escenari serà el del Gall Mullat,
ja que aquesta proposta excepcionalment s’inclou en la
programació de la Festa de la
Diversitat del pròxim cap de
setmana.
En el cas del segon concert, la
cantata El Robador de Veus,
l’escenari triat serà el del Te-

Podi per a Pol Mediñà
IGUALADA / LA VEU

La localitat corunyesa de TeoSantiago de Compostela va
acollir, el passat cap de setmana, la sisena prova del SPEA
RFME Campionat d’Espanya
de Trial 2015. El pilot pierenc
Pol Mediñà, del Motoclub Pie-

ra, va aconseguir la victòria en
Juvenil A.
La pròxima cita serà l’11 de
juliol a Sant Julià de Lòria (Andorra), on Mediñà participarà
conjuntament en la categoria
TR1 amb el campió del món,
el també pierenc Toni Bou.

atre Foment, que aplegarà els
cantaires i excantaires de les
corals Xicoira i Tríola amb motiu de la celebració del 30è i
el 25è aniversaris, respectivament.
Pel que fa al tercer i quart
concerts, el de Blooming Duo
i Anna Leitao i el de Maià, l’escenari serà el de la plaça del
Peix.
Tots els concerts començaran
puntualment a les 22 hores.
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Les Nits Culturals de Sant Pere
Sallavinera arriben a la 20a edició

Uns 30 joves actors
s’incorporaran als Pastorets
Infantils a Calaf

ST. PERE SALLAVINERA / LA VEU

Enguany les Nits Culturals de
Sant Pere Sallavinera arriben
a la 20a edició, una xifra que
permet felicitar l’organització
per la seva tenacitat, per no
perdre la il·lusió, per programar cada any dues nits de
música d’altíssim nivell en un
poble petit com és Sant Pere
Sallavinera.
A banda de l’excel·lent selecció musical, les Nits Culturals
compten amb dos elements
que els donen valor afegit: en
primer lloc, la plaça del poble
que els serveix d’escenari,
amb una sonoritat i un ambient immillorable; segonament,
per la participació del poeta
Miquel Desclot, encarregat
de prologar la major part dels
concerts amb el seu estil entenedor i didàctic. També han
tingut i tenen un paper destacable els promotors i patrocinadors de les Nits Culturals,
tasca que se’ls ha reconegut
enguany amb un concert especial per a ells.

CALAF / LA VEU

El programa d’aquesta edició
s’encetarà el divendres 3 de
juliol amb òpera. El concert
el presentarà i dirigirà Marcel
Gorgori, amb el tenor Josep
Fadó —força conegut del festival— la soprano Maribel Ortega —que acaba de tenir gran
èxit protagonitzant Turandot—
el baríton Carles Daza i al piano, Clàudia Valetta. I com que
el títol del concert és La gent,
el cor de l’òpera, serà el cor
Camerata Impromtu qui els
acompanyarà.

Fins diumenge, torna la Festa
Major de la Pineda

L’endemà dissabte, 4 de juliol, serà l’Orquestra Nacional
Clàssica d’Andorra qui ens
oferirà un magnífic concert: De
Bach a Beatles, amb Gerand
Claret com a director i violí solista, Mireia Farrés, trompeta
solista i Jordi Reguant, clave.
Com sempre, les Nits Culturals també s’han recordat dels
infants: el mateix dissabte a
les 18.00 h al local social, podran assistir al concert promogut per l’Auditori de Barcelona, Tubs i tubes.

Dissabte es va celebrar al Casal de Calaf el càsting dels
Pastorets Infantils, una convocatòria que va aplegar prop de
30 nous nens i nenes amb ganes de prendre part d’aquest
espectacle. Aquests nous actors i actrius se sumaran als
que ja van participar-hi l’any
passat: en total, 130 infants i
joves de diverses edats.
Després del càsting, els participants de la primera edició
i els pares i mares van poder
visualitzar un vídeo de les
representacions de l’any anterior, amb comentaris del di-

rector. I és que els Pastorets
Infantils, dirigits per Eloi Fonoll, van comptar l’any passat
amb una excel·lent acollida.
Però uns bons resultats requereixen d’una bona feina;
és per això que alguns dels
actors
principals
iniciaran
els assajos ben aviat. Paral·
lelament també es decidirà els
papers per a les noves incorporacions. Serà al setembre
quan començaran els assajos
de grups grans i els de coreografies. La previsió és poder
realitzar enguany tres funcions de Pastorets Infantils.

Calaf va viure dissabte un gran
desFOLCa’t!, amb rècord de públic
CALAF / LA VEU

LA PINEDA / LA VEU

Els veïns de la Pineda ja ho
tenen tot a punt per a celebrar
la seva festa major, que cada
any aplega nombroses persones del barri però també de tot
el municipi de Calaf i rodalies.
La festa s’encetarà divendres
3 de juliol a la nit, concretament a les 22.00 h, quan més
de 80 actors prendran part en
l’expectacle d’escala en hihi “Pineda Mil·lenari Festival
2015-3015”.
L’endemà dissabte, 4 de juliol,
hi haurà missa de campanya a
les 13.00 h seguida de vermut;
hi cantarà la Coral de la Pineda, dirigida per Jaume Fonoll i
Conxita Solà. A la nit, hi haurà
festa dels anys 60, amb premi inclòs per al millor vestit
d’aquesta època. A les 21.00
h començarà el sopar popular

de festa major (els tiquets es
vendran el dijous 2 de juliol al
Camí Vell de Manresa, número 9), al preu de 7 euros). Després del sopar hi haurà unes
partides de bingo i després
més de dues hores de grans
èxits dels 60 amb el conjunt
Los Guateques, de Rony Lomas. Finalment, a la 1.00 h hi
haurà el Pindfest amb els Djs
Kim i Èric López.
La festa de la Pineda es clourà diumenge amb diverses activitats: al matí, a partir de les
10.30 h, hi haurà xocolatada i
festival infantil amb inflables,
tallers i festa de l’aigua. A la
tarda, a les 19.30 h, gran ball
de vetlla amb el grup Crystal.
A la mitja part es repartirà un
entrepà de pernil per a tothom.

Una tarda i una nit totalment
estivals van acompanyar la
24a edició del desFOLCa’t!
– Festival de Música Popular i Tradicional, que dissabte
va omplir Calaf de visitants
d’arreu. Des de l’organització
valoren molt positivament la
massiva assistència de públic,
fet que mostra la bona salut
del Festival i l’encert a l’hora
de configurar el cartell d’enguany.
Les activitats van començar
dissabte a la tarda. Al Casal
s’hi va celebrar un animat taller de jotes i boleros, mentre
que la plaça Gran va servir
d’escenari de la tarda de cultura popular. Els castellers de
Santpedor i els Picapolls de
la Gavarresa van ser els encarregats d’aixecar diversos
pilars i castells al peu mateix
del campanar de Calaf. Les
colles van acabar la demostració amb un 4 de 6 compartit i
amb dos pilars de 4. Després,
Jam va estrenar el seu original espectacle Dragon St, que
va arrencar somriures entre
petits i grans. Finalment, van
ser les colles bastoneres les
encarregades d’actuar davant
del nombrós públic, i de baixar
després en cercavila fins a la

plaça dels Arbres.
Allí es va celebrar un concorregut sopar popular, una bona
manera d’agafar forces per a
una nit intensa, plena de concerts. La primera actuació va
omplir a vessar la plaça dels
Arbres: David Caño, David
Fernández i Borja Penalba
van captivar l’auditori amb el
reivindicatiu espectacle d’homenatge a Ovidi Montllor,
“Ovidi al cub”. La programació
va continuar després amb el
ball amb els mallorquins Sa
Torre i els concerts als bars:
els Riu al bar Canet, els Morena al Bar Rosa i els Flamin-

go Tours al pub Skàndol —els
anunciats Dead Bronco no
van poder ser-hi per motius de
salut. Tot plegat va mantenir
l’ambient fins a la matinada,
quan l’escenari de la plaça
dels Arbres va acollir les actuacions de la Barcelona Gipsy
Klezmer Orchestra i els seus
ritmes gitanos i, finalment, els
esperats Babylon Circus. Els
francesos no van decebre les
expectatives i van protagonitzar un grandíssim concert davant d’un públic ben nombrós,
que va aguantar fins al final
del desFOLCa’t.
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Aprovat el nou cartipàs municipal de l’Ajuntament de Calaf
CALAF / LA VEU

Amb cinc vots a favor de
Junts per Calaf-AM, tres vots
en contra de GIC-VV i tres
abstencions del grup de CIU,
el primer Ple municipal de la
nova legislatura va aprovar
aquest dilluns al vespre el nou
cartipàs municipal a l’Ajuntament de Calaf. La proposta
d’organització aprovada divideix la tasca de govern en cinc
àrees, amb els següents regidors responsables: Alcaldia –
Presidència a càrrec de Jordi
Badia; Urbanisme i via pública
per a Teresa Torrijos; Cultura i participació ciutadana a
càrrec de Jordi Fitó; Serveis
a les persones per a Montserrat Isern; i Gestió econòmica
i finances per a Montserrat
Mases. També es va designar
Teresa Torrijos i Jordi Fitó com
a primera i segon tinent d’Alcalde, respectivament.
Els plens, el segon dilluns
de cada mes
En el transcurs de la sessió es
va aprovar també el calendari de plens ordinaris, que se
celebraran el segon dilluns
de cada mes a les 20.30 h.
Segons la primera tinent d’Alcalde, Teresa Torrijos, “tindran
caràcter mensual per respondre a una clara voluntat de
transparència i assegurar també una major agilitat en la presa de decisions”. Per aquest

mateix motiu es va aprovar
que la Comissió Especial de
Comptes inclogui la totalitat
dels regidors de l’Ajuntament,
tant del govern com de l’oposició.
El punt sobre les retribucions
i les indemnitzacions va ser
dels més debatuts. L’alcalde, Jordi Badia, assumirà la
dedicació exclusiva per les
tasques a l’Ajuntament, per
la qual cosa percebrà un sou
brut anual de 36.321,60 €
(uns 1.900 euros nets al mes).
La xifra s’ha determinat seguint les indicacions del “Codi
de bon govern” de l’Associació
Catalana de Municipis —que
per a poblacions d’entre 3.001
i 5.000 habitants aconsella 4
vegades el Salari Mínim Interprofessional (que actualment
és de 9.080,40 en 14 pagues).
Tampoc no s’ha arribat al topall que marca la nova Llei
de reforma de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), que és de
40.000€.
Pel que fa al règim d’indemnitzacions, es va establir el
següent: 225 euros/regidor
per a l’assistència a la reunió
transversal d’equip de govern;
175€/regidor per reunió de
junta de govern; 75 €/regidor
per comissió informativa; 125
€/regidor per assistència a
plens; 125 €/regidor per comissió especial de comptes; i

75 €/regidor per junta de portaveus.
La responsable de l’àrea de
Gestió econòmica del govern,
Monsterrat Mases, va explicar
que la xifra total dedicada a
aquest capítol és de 95.482,73
€, cosa que significa un estalvi del 28% respecte de l’etapa anterior (132.773,04 €).
A més, es va destacar que,
d’aquest total, 12.300 € corresponen a indemnitzacions
que percebran els regidors a
l’oposició, i que aquesta quantitat suposa un tracte “equitatiu i proporcional” respecte a la
“feina i la responsabilitat dels
regidors de la corporació”,
en comparació als 20 € que
dedicava CIU per remunerar

Sopars sota les estrelles, a
l’Observatori de Pujalt

l’assistència dels regidors de
l’oposició al ple o els 13,52 €
que hi havia destinat el GIC
quan governava.
Projecte del tanatori
Els tres regidors de GIC-VV
van votar a tots els punts de
l’ordre del dia en contra, fet
que van explicar perquè consideraven nul el ple per motius de procediment. Per la
seva banda, els regidors de
CIU van abstenir-se en la gran
majoria d’assumptes, possibilitant-ne així l’aprovació, i condicionant el seu vot al compromís de l’equip de govern de
portar al ple de setembre el
tema del tanatori. En aquest
sentit, Montserrat Mases va

assumir el compromís d’estudiar el projecte i debatre’l al
setembre, tot i que va fer notar que hi ha discrepàncies de
fons pel que fa al model que
planteja CIU i el que defensa
Junts per Calaf-AM; concretament, mentre CIU va iniciar els
tràmits urbanístics per fer possible un tanatori de caràcter
privat al polígon industrial, a
través d’una llicència d’activitat, Mases va explicar que “en
el nostre projecte el tanatori
és un servei públic en règim
de concessió”, amb l’objectiu
de poder controlar i garantir
“des de la qualitat del servei
als preus”.

La Pepeta Muxí Font
fa 101 anys

PUJALT / LA VEU

Aquest dissabte 4 de juliol comencen els sopars sota les
estrelles a Pujalt. Per començar es portarà un primer sopar
a la fresca al costat del restaurant La Figuera de l’Astor,
restaurant que des del 2012
porta a terme els àpats en
aquests sopars que s’han vingut fent a l’Observatori de Pujalt. El sopar d’aquest dissabte
serà un primer tast que obrirà
temporada dels 4 sopars sota
les estrelles que es portaran
a terme a l’Observatori de
Pujalt els dies 15, 22 i 27 de
juliol i 4 d’agost. Us recordem
que en aquests sopars a l’aire
lliure es van portant a terme
explicacions de la volta celest
a mesura que es va fent fosc
i van apareixent objectes. A
la vegada es va observant a
través d’un telescopi diferents
objectes. Aquests primers dies
es podrà observar Venus, Júpiter, Saturn i altres objectes

CALAF / LA VEU

del cel nocturn.
Recordem que en tots els sopars les places són limitades
i que cal reserva amb antelació de més de 24h. Pel sopar
d’aquest dissabte 4 de juliol

cal trucar al restaurant la Figuera per reservar al 652 41
86 25. Pels altres sopars cal
trucar a l’Observatori de Pujalt
al 620 136 720.

Aquest dimarts 30 de juny la
calafina Pepeta Muxí Font ha
viscut un dia ben especial, i
és que compleix els seus 101
anys de vida. Una edat ben
avançada que la Pepeta gaudeix amb una bona salut i, sobretot, amb un excel·lent sentit
de l’humor.
Des del consistori de Calaf
s’ha volgut felicitar la protagonista de la jornada amb un

ram de flors, que li han lliurat
personalment l’Alcalde, Jordi
Badia, i la regidora de l’àrea
de Serveis a les persones,
Montserrat Isern. A més de
conversar una bona estona
amb l’àvia i la seva família,
s’ha fet un brindis a la salut
de l’homenatjada. I és que
complir els 101 anys ja és tota
una fita, i més si es fa amb els
ànims i l’alegria de la Pepeta.
Moltes felicitats!
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Ariadna Ramos, campiona d’Espanya promesa en Triple Salt
La vilanovina era
també sotscampiona
d’Espanya en salt de
llargada, i Anna
Asensi, segona en
categoria juvenil
en 200 m.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Petromiralles Ariadna Ramos va
assolir brillantment dues medalles, d’Or en el Triple Salt i
d’Argent en el Salt de Llargada, en el decurs dels 30ens.
Campionats d’Espanya Promesa aire lliure del passat cap
de setmana a les pistes de
Camp Clar de Tarragona, que
comptaren amb la participació
dels atletes estatals capdavanters nascuts els anys 1993 al
1995. Hi participaren 3 atletes
del CAI Petromiralles, amb una
gran actuació global. El CAI va
ser 18è amb 17 punts entre 87
clubs estatals classificats per
puntuació global dels seus atletes, en aquest campionat que
va servir de test als organitzadors de cara als Jocs Mediterranis del 2017.
Ariadna Ramos era campiona
d’Espanya en el Triple Salt,
amb un millor intent de 13,49
m., que hagués estat rècord
dels Campionats i rècord
d’Igualada, de no ser pel vent
superior al reglam. (+2,4 m/s.).
A més, la vilanovina era també
sots campiona d’Espanya en el
Salt de Llargada, amb un millor
intent de 5,94 m. en una brillant
actuació.
Marc Sánchez era 7è en el Salt
d’Alçada, amb un millor intent
de 2,04 m., mateix registre que
el 5è i 6è classificats, decidintse les posicions per nombre

2.ª en la semifinal corresponent amb 25”46, i de ser també
2ª en la 1.ª sèrie classif. amb
25”71.
Guillem Carner era 11è a la
final dels 1.500 m. llisos, amb
4’06”27, després d’entrar 5è
en la 1ª s/f. del dissabte amb
4’05”63.

Ariadna Ramos, amb les medalles d’or i argent.

d’intents.
Albert Hernández era 5è en la
s/f. corresponent dels 400 m.
tanques, amb 55”37, la seva
millor marca de la temporada,
que no li donava l’accés a la
final corresponent.
Anna Asensi, sotscampiona
d’Espanya juvenil en 200 m.
L’atleta del C.A.Igualada Petromiralles Anna Asensi, es
va proclamar brillantment sots
campiona d’Espanya Juvenil
en els 200 m.llisos, en el decurs dels 64ens. Campionats
d’Espanya Juvenils disputats
el passat cap de setmana al

poliesportiu Rei Joan Carles I
de Ciudad Real, en doble Jornada de dissabte i diumenge.
Hi participaren 2 atletes del
CAI, entre una multitudinària
participació d’atletes estatals
capdavanters nascuts els anys
1998/99, amb una brillant actuació global dels anoiencs. La
forta calor va obligar a endarrerir els horaris de les jornades
de tarda del campionat.
Anna Asensi va assolir el sots
campionat estatal - Argent - en
els 200 m. llisos, amb un registre de 25”18 a la Final, la seva
millor marca aire lliure de la
temporada, després d’entrar

Gemma Ortega guanya
els 10.000 m. d’Andorra
Set atletes del C.A. Igualada
Petromiralles van participar
diumenge passat al matí, en la
32.ª edició del Meeting Internacional Principat d’Andorra d’atletisme, que es va dur a terme
a l’Estadi Comunal d’Andorra
la Vella. Les proves comptaren amb la participació de
destacats atletes de l’atletisme
català, amb l’objectiu d’assolir
mínimes per les diverses competicions estatals i internacionals d’aquest estiu.
Van sobresortir les actuacions
de les Juvenils Gemma Ortega, guanyadora dels 100 m.
llisos fem. amb 13”09 a la final
(vent -2,0 m/s.), i amb 13”04

Anna Asensi.

en s/f., seguida de Cristina Gabarró, 2ª amb 13”18 a la final,
i amb 13”14 en s/f., (vent - 1,4
m/s.). Cristina Gabarró era a
més 4ª en Salt de Llargada
amb 5,10 m.
El Juvenil Marcel Abad era 3r a
la final 2 dels 800 m.llisos, amb
2’01”55, i el Promesa Oscar
López era 4t a la final 1 dels
400 m. llisos, amb 50”75.
L’Infantil Pol Roca era 7è en
Salt d’Alçada masc. amb 1,50
m., mentre el Cadet Oriol Castells era 11è en el Salt de Llargada amb 5,25 m., seguit dels
Infantils Aitor Caldito, 12è amb
5,19 m., i Pol Roca 13è amb
4,54 m.

Espanya acaba segona en un Mundial de França
amb igualadins a “la roja” i a la selecció d’Holanda
HOQUEI / IHC BLOCAT

La selecció espanyola d’hoquei patins, amb el capital de
l’Igualada HC Ton Baliu a la
plantilla, va perdre contra Argentina a la final del Campionat del Món per un contundent
6 a 1. El combinat estatal va
començar marcant gracies a
un gol de Jordi Bargalló a la
primera part. Tot i així, l’equip
argentí va saber sobreposarse i va acabar passant per damunt del conjunt espanyol. Al
descans el resultat era de 3 a 1
per als argentins i a la segona
part es va arrodonir amb el 6
a 1 final. Amb aquesta derrota
la selecció espanyola d’hoquei
patins trenca una ratxa brillant
de 5 Mundials consecutius
guanyats.
Ton Baliu, però, no ha tingut
ocasió de jugar gaire minuts.

De fet, la seva presència va
acabar en el partit davant Moçambic, als quarts de final. No
va jugar ni a la semifinal, ni a
la final.
No era aquesta l’única presència igualadina a La Roche sur
Yon, seu del Mundial. A més de
Baliu -i del president de l’IHC,
Manel Buron, que també hi
era- a Holanda hi trobavem els
germans Vives (César “Tety”, d
l’Igualada HC, i Eric, del Piera
de 1ª Catalana), i Joan Doncel,
a la banqueta dels “taronja”.
Holamda tampoc va poder tirar endavant la seva final particular, caient derrotada per
Colòmbia per 4 a 2, acabant
al 14è lloc del campionat i per
tant al descens al Mundial B.
El juvenil, campió a Galícia
D’altra banda, el juvenil de

l’IHC es va imposar al Companyia de Maria, a Galícia, amb
una classe magistral de com
es treballa un partit.
Despres d’uns primers minuts
d’igualtat els juvenils es van
posar el vestits de màgics per
donar una lliçó d’hoquei a tots
els espectadors presents al
pavelló. L’IHC es va imposar
per un resultat de 9-4 (en algún moment els arlequinats
van arribar a guanyar per 6
a 0). En aquesta ocasió van
marcar tots els jugadors de
pista: Jordi Mèndez va fer un
altre hat trick i va acabar el torneig amb 9 gols (una autèntica
gesta), Bern Gabriel (tambe ha
exercit de killer amb tres gols
mes ), Oriol Prat, Marc Castells
i Roge Bars es van afegir a la
festa amb un gol cadascun, demostrant la qualitat del planter

Àmplia presència igualadina a La Roche sur Yon, seu del Mundial.

arlequinat. Cal destacar també
els dos porters que durant tot
el torneig han estat autèntiques muralles sota pals.
Com ha dit l’entrenador Àlex
Ferrer, “a més de grans ju-

gadors son grans persones
i durant tot el cap de semana
hi ha hagut un comportament
exemplar. Un honor entrenar
aquests jugadors”
Més info a http://ihc.blog.cat
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Toni Bou s’emporta un dels
dos trials disputats a França

D E L’A N O IA

Eudald Poch, un nen de
12 anys que destaca en
l’esgrima a Catalunya

Toni Bou no va poder repetir victòria al trial del diumenge.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Pels voltants de la població
francesa de Andón, es va disputar el dissabte i el diumenge
dos trials amb puntuació independent a cadascun. Si el del
dissabte va ser un bufar i fer
ampolles pel pilot pierenc de
Honda Toni Bou, a l’endemà
diumenge ja no va ser el mateix.
El primer dia cap problema per
Bou que fou el guanyador seguit de Àdam Raga amb Gas
Gas, sent tercer el company
d’equip de Bou a Honda el japonés Takahisa Fujinami. El
diumenge el pierenc va cometre una errada de traçada a la
zona 6 i una caiguda a la zona

12.
La zona 10 va tenir que ser
suspesa de cara a la seguretat dels pilots que ja una roca
va ser desplaçada, fet que va
provocar canviar el recorregut
a la tercera volta. El fet més
destacable de la jornada però
del diumenge es que després
de nou trials consecutius guanyant, Bou va ser superat per
Raga.
Això deia Bou a l’acabar el
trial del diumenge:“Ha estat
una llàstima. La segona volta
ha sortit malament i no he pogut recuperar els errors. M’he
precipitat en la zona sis i he
caigut fort en la 12. La volta
final he lluitat per acabar se-

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada
93 803 21 98

gon perquè sabia que no podia guanyar la carrera amb les
zones on era difícil recuperar
tants punts . Si no guanyes,
el segon és el millor que pots
aconseguir. Avui Adam ha tingut la seva oportunitat en un
trial fàcil, que li va millor a ell
que a mi. Era una cosa que
havia de passar algun dia.
Lluitarem per estar al 100% a
Andorra, esperant que la caiguda no passi factura”.
Toni Bou continua liderant còmodament el campionat del
món de trial a l’aire lliure amb
193 punts, seguit de Adam
Raga 163 i 140 son els punts
del tercer classificat el gironí Jeroni Fajardo amb Beta.
Aquest cap de setmana Andorra acollirà aquest mundial
trialer.

Durant tota la
setmana, torneig
d’handbol sorra al
Parc Valldaura
HANDBOL / LA VEU

La guanyadora
de 100
per la reparació
DE XAPA i
PINTURA ÉS:

Esther
Canudas
D’El Bruc

Felicitats!

Des de dilluns s’està disputant la 17a edició del Torneig
d’Handbol Sorra Ciutat d’Igualada. Com ja és habitual en
els darrers anys, el campionat
dura una setmana sencera.
D’aquesta manera no hi ha
tants problemes d’horaris en
els partits del cap de setmana.
Fins ahir dijous es feien els
tornejos familiars i de monitors. A partir d’avui divendres,
començaran la resta d’enfrontaments, que culminaran el
diumenge amb les fases finals
de federats. El Torneig d’handbol Sorra Ciutat d’Igualada es
realitza al Parc de Valldaura.
Els sèniors començaran a jugar a partir de les 20h, i els
categories base jugaran fins a
les 22h com a molt tard.

Eudald Poch, moments abans de preparar-se per una “lluita” d’esgrima.

ESGRIMA / JORDI PUIGGRÒS

Es diu Eudald Poch i Ferrer,
té 12 anys, aquest curs ha
estudiat sisè curs de Primària
a l’Escola Jesús Maria, i, després de vacances, començarà
secundària a l’Escola Anoia.
Com tants i tants nens com
ell. L’Eudald, però, té una particularitat, un detall que el fa
diferent: li agrada l’esgrima i
tot allò que té a veure amb les
espases.
La passió pel món dels “espadatxins” li ve de lluny. De “quan
era petit”, em diu. Devia tenis
sis anys quan va veure per
primera vegada Peter Pan. El
capità Garfi i la destressa amb
que els personatges movien
l’espasa el va captivar. “Vaig
començar a veure totes les
pel.lícules de pirates que podia, fins que, un dia, li vaig dir
al pare que volia aprendre a
moure l’espasa”.
Com és lògic, els pares van
posar els ulls rodons. D’això fa sis anys, i l’Eudald s’ha
convertit dels que, a la seva
edat, estan entre els millors
de l’esgrima, un esport olímpic
però d’escassa influència en
els mitjans de comunicació.
El pare em diu que es va passar força temps remenant per
Internet fins a trobar un campus d’estiu a Montjuïc, a Barcelona, on hi ha un dels dos
clubs del nostre país. L’Eudald
va acabar d’adonar-se llavors
que, si tenia que practicar
algun esport a la seva vida,
aquest era l’esgrima.
Per fortuna de la família, l’altre
club català, l’Escola Hongaresa d’Esgrima, que dirigeix
Imre Dobosh, feia classes a
Barcelona, Badalona i... Sitges! Un municipi més a l’abast

La jove promesa, que
ha estudiat primària a
l’Escola Jesús Maria,
ha acabat en
tercera posició
del circuit català
d’esgrima en la seva
categoria d’edat
dels igualadins, pel que fa a
la distància. A l’inici, l’Eudald
només hi anava els dissabtes.
Darrerament, també els dimecres. Això obliga a un notable
esforç per al nano, però els
estudis no se’n ressenten. “De
moment, les notes són molt
bones, i, si això continua així,
res a dir. Em callo”, diu el pare.
I té raó. Com ell, uns 170 nens
de la seva edat competeixen a
tot el país.
Durant aquests anys, la jove
promesa de l’esgrima catalana ha pogut provar les tres
modalitats: sabre, floret i espasa. S’ha quedat amb la primera, que permet puntuar tocant l’adversari de cintura en
amunt. “M’agrada més, dóna
molt més joc a l’hora de posart’hi, per a mi és més còmode
i millor”, diu l’Eudald Poch.
De fet, bona prova són els
resultats. En el Circuit Català
d’Esgrima 2014-15, l’Eudald
Poch ha aconseguit acabar en
tercera posició de la categoria
de menys de 12 anys d’edat,
obtenint la medalla de bronze.
És el principi del seu objectiu,
que té claríssim. “M’agradaria arribar a ser un esportista
olímpic”, diu, seriós, com si ho
hagués meditat més d’alguna
vegada. Per què no?
Que tinguis molta sort!
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Judith Solé: “Som persones que juguen a bàsquet
i no jugadores de bàsquet que vivim”
ANNA CUSTODI / LA VEU

Amb els seus 1,90m d’alçada i
20 anys d’edat, la Judith Solé
arrossega una carrera esportiva en el món del bàsquet
digne d’elevar. Començant,
com molts altres joves, al Club
Bàsquet Igualada, ha passat quatre anys formant-se al
Segle XXI (centre d’alt rendiment, a la Residència Blume).
Ha pogut jugar dos campionats europeus i un mundial
com a jugadora de la selecció
espanyola i actualment està
vivint i jugant a la universitat Robert Morris, als Estats
Units.
Amb uns quants títols i tornejos guanyats a l’esquena,
l’esforç i la constància són, segons ella, les virtuds més importants en un esportista d’èlit.
Quan vas començar a jugar
a bàsquet?
Des de petita que practico
aquest esport, primer a l’escola i després de manera federada, vaig començar als
12 anys amb el Club Bàsquet
Igualada.

“Al dia a dia sabiem
que era millor deixar
la competivitat a un
costat”
Quan vas decidir federar-te?
Quan el club va començar
a acceptar noies. Si ens haguessin acceptat abans, segur
que hauria començat abans.

m’havia d’espavilar per les coses més petites.
Què va significar viure en un
centre d’alt rendiment?
Que comparteixes la vida amb
altres esportistes d’elit que
són com tu. Les meves companyes d’equip també ho eren
de classe i d’habitació. Vam
crear una família perquè tots
“patíem” de la mateixa forma.
Hi vaig ser-hi dels 14 als 18,
l’època on explotes i créixer
com a persona i això et defineix.
El món de l’esport és conegut per la seva competitivitat. Com ho portaveu?
La competitivitat era molt forta
en el terreny de joc, però tots
sabíem que teníem molt més
a guanyar si a la vida quotidiana la deixàvem a un costat.
Com vas prendre la decisió
de marxar als Estats Units?
Em van arribar una vintena
d’ofertes d’universitats americanes. Al principi dubtava
molt, jo sóc molt d’estar a
casa, a Igualada, amb la família i els amics d’aquí. Però
més tard em vaig decidir, no
podia perdre l’oportunitat.
I vas escollir finalment la
Robert Morris University.
Sí, em vaig crear els meus
propis criteris per decidir-ho
i al final em vaig quedar amb
aquesta. És un campus més

Quan de temps vas estar jugant per Igualada?
Hi vaig ser només un any.
L’any següent vaig anar a jugar al Club Basquet Sarrià de
Ter, anava tres cops per setmana a Barcelona a entrenar.

Com ha estat l’experiència
americana durant aquests
dos anys?
Al principi és dur, com tot. La
cultura es totalment diferent
a la d’aquí. Però bé, tots som
persones. Quan vaig començar a dominar l’anglès tot va
anar millor.
Quin va ser l’aspecte més
negatiu de marxar?
Estar lluny de casa, no poder
tornar a Igualada per Nadal.
Això sí que ho recordo com
una cosa molt dura. Trobava a
faltar la família en moments difícils, després d’un mal partit...
I en el bàsquet, què era diferent?
És molt més dur que l’europeu. Ens despertàvem a les
4.30 de la matinada per anar a
entrenar. Però bé, vaig acostumar-me.

I a partir d’aquí, ja va venir
tot rodat?
Bé, em van agafar per la selecció catalana i vaig fer el
meu primer campionat espanyol. Al següent any em van
fitxar per anar al Segle XXI, a
la Blume, on m’hi vaig passar
quatre anys.
Vas marxar d’Igualada i de
casa als 14 anys. Com ho
vas viure?
Al principi va ser molt dur el
procés d’adaptació. Havia de
combinar la meva formació
acadèmica amb el bàsquet
i era jo qui m’organitzava,

La Judith Solé després de guanyar la confederació en el seu primer any d’universitat

petit que els altres i a més
érem 6 o 7 jugadores internacionals, cosa que em va
facilitar l’adaptació a la cultura
americana.

Va traslladar-se als
Estats Units amb 18
anys per ser jugadora
de la lliga universitària americana
unes setmanes. Quins plans
tens en ment?
Aquest estiu m’han seleccionat per la selecció espanyola sub-20. Per tant els meus
plans són anar a la selecció i
si hi ha sort acabar a l’europeu, que seria l’últim que jugaria. Estic entrenant per tal
de no perdre la forma. Tinc un
preparador físic aquí a Igualada, el Carles Mínguez, que
m’està ajudant moltíssim.
I per l’any que ve?
Em canvio d’universitat. Me’n
aniré a la Duquesne University.

La teva germana petita, que
ara té 17 anys, també és jugadora de bàsquet. Com es
viu a casa?
Intentem no discutir massa
de bàsquet, també en volem
desconnectar. Si les coses
van malament sí que se’n parla hores i hores. Sinó, parlem
d’altres temes. En el fons, som
persones que juguen a bàsquet i no jugadores de bàsquet que vivim.

A què es deu aquest canvi?
Pel bàsquet. M’encantava
Robert Morris però no estic
massa contenta amb els entrenadors. No ens enteníem i
vaig decidir canviar-me d’universitat i així canviar d’equip.

Has arribat a Igualada fa

Segueixes l’esport igualadí?

Tens pensat tornar a Igualada en un futur?
Estic molt bé ara, no m’importaria quedar-me allà. Però mai
se sap.

Sí, sobretot el bàsquet, clar.
Estic molt orgullosa de poder
dir que he començat a Igualada i sempre seguiré connectada a aquí.
Què n’opines de la situació
del bàsquet femení?
Crec que el bàsquet femení
està infravalorat. Potser en
el masculí hi entra més l’espectacle però l’esforç que hi
posem les noies i els nois és
el mateix. Son moltes hores i
patiment que s’haurien de tenir en compte.
Què li diries a una nena o
nen que comença amb el
bàsquet i que vol dedicars’hi com a professional?
Que ho gaudeixi, sobretot.
Que si algun dia decideix convertir-ho en una feina, que
s’ho pensi bé. Que recordi que hi haurà dies de tot i,
sobretot, que l’esforç sempre
dona recompensa. Hard work
pays off.
Què és per tu el bàsquet?
El bàsquet és la meva vida.
M’ho ha donat tot. Amics,
l’oportunitat d’estar a la Blume, d’anar a viure als Estats
Units... Sense el bàsquet no
hauria pogut fet la meitat de
coses que he fet. Em defineix
com a persona, no em veig a
mi mateixa sense el bàsquet.
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El CF Igualada va fer l’assemblea
anual i la festa de fi de temporada

D E L’A N O IA

Dani Luco, Àngel Ramírez i Joan
Bertran, destacats al campionat
de veterans de tennis taula
TENNIS TAULA / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

Tal i com marquen els esta·
tus, i amb la voluntat d’oferir la
màxima transparència i infor·
mació del mandat de la nova
junta, el CF Igualada va cele·
brar la seva assemblea anual.
La reunió es va fer davant d’un
elevat nombre de persones, i
estava oberta als socis, però
també als jugadors del club,
als pares i mares d’aquest,
així com als entrenadors i cos·
sos tècnics dels equips.
El president del club, Fran·
cesc Jorba, acompanyat d’una
part de la seva junta, va donar
compte de l’activitat duta a ter·
me en els darrers mesos, des
que va assumir la presidència
de l’Igualada.
Jorba va agrair a totes les
persones vinculades al club
la feina feta, tant des de la
seva fundació, com al llarg de
la temporada, i es va mostrar
satisfet del balanç resultant,
tant a nivell organitzatiu com
esportiu. Entre els objectius
marcats a l’entrada al club i
que s’han assolit amb èxit,
va destacar la reestructuració
esportiva; la potenciació de
la imatge social, amb major
presència tant als mitjans de
comunicació com a les xarxes
socials; un club més obert als

col·laboradors i un saneja·
ment a nivell pressupostari.
En l’àmbit econòmic, es va
explicar amb detall el pressu·
post, donant compte del dèficit
que es va trobar a l’arribar al
club i com s’ha anat sanejant,
per tal d’arribar a un balanç
positiu. També es va presentar
el tancament del pressupost
2014/2015 i es va presentar el
de l’any vinent.
Els assistents van mostrar la
seva satisfacció per la trans·
parència “numèrica i concep·
tual”.
Com a bloc final, es van expo·
sar els eixos d’acció per a la
temporada següent, però, al·
hora, amb una visió a llarg ter·
mini, pensant ja en com es vol
que sigui el CFI d’aquí a deu
anys. En aquest sentit, Jorba
va presentar l’esquema orga·
nitzatiu de la propera tempo·
rada, centrat en quatre grans
àrees: l’esportiva, l’econòmi·
ca, la social i la institucional i
de màrqueting.
El club vol prestar molta aten·
ció a la formació dels jugadors,
des de l’Escoleta fins al primer
equip, a nivell esportiu, però
també en actitud (establint un
coordinador que vetllarà pel
compliment dels valors) i en
aprenentatge d’anglès.

GUANYADOR
DEL MES
Juny

Pel que fa als Estatuts, es va
acordar de crear una comissió
que treballarà per la seva ade·
quació als nous temps, tenint
present la realitat de la mas·
sa social i les necessitats de
futur.
La comissió estarà compos·
ta per: 2 directius, 2 socis, 2
pares i 2 tècnics. Al gener del
2016 es convocarà una junta
extraordinària per a la seva
aprovació.
Festa de fi de temporada
L’endemà de la celebració
de l’Assemblea general, el
club va organitzar a Les Co·
mes, una Matinal de festa de
final de temporada, oberta a
tots els jugadors i famílies de
l’Igualada.
La jornada va començar amb
un partit de futbol entre pares
i l’equip de veterans del CFI.
Paral·lelament, es van col·
locar jocs infantils i inflables
a l’entrada de l’estadi que va
acabar amb una gran bany
d’escuma per a petits i grans.
També es va preparar una
gimcana esportiva per a tots
els jugadors. El club va fer
entrega d’una camiseta a tots
el jugadors del Club com a re·
cord de la temporada.

Es va disputar a Calella del
Maresme una nova edició dels
campionats de Catalunya de
tennis taula de veterans, a par·
tir dels 40 anys fins als de més
de 65. La representació ano·
ienca estava formada per Angel
Ramírez en la categoria de més
de 65 anys, jugador capelladí
que fa anys que milita en l’equip
del Jardí de Sant Quintí de Me·
diona i en la de més de 40 anys
pels jugadors del CPP Igualada
Joan Bertran i Dani Luco.
A destacar la victòria en indivi·
duals per primera vegada d’An·
gel Ramírez, que aquest cop a
diferència de la final del 2013
sí que va poder superar al seu
contrincant Felipe Martínez del
Sant Andreu en una ajustada
final 3-2. Una final molt emo·
cionant, on una de les claus
va ser en el primer 11 poder
remuntar un 10-8 en contra, i
on en el 5è joc el capelladí va
poder aguantar els atacs del
contricant, agafar la iniciativa
quan era necessari i desplegar
el seu joc ofensiu que tant el ca·
racteriza. Esperem que aques·
ta victòria, el títol més destacat
en una llarga carrera pongística
d’Angel Ramírez li dongui nous
ànims per seguir competint en
el món del tennis de taula, ara
amb un ull ficat ja en els Mundi·
als de veterans que es faran a
Elx el maig del 2016.
Pel que fa als més joves en
aquestes categories, Joan Ber·
tran i Dani Luco, en individuals
no els hi van anar gaire bé les
coses. Bertran quedava elimi·
nat a setzens de final per un
dels sempre favorits al títol, Da·
vid Saiz de l’Ateneu Sant Joan
Despí per un ajustat 3-1 i Dani
Luco, un altre dels favorits al tí·
tol i que ja va degustar aquest
campionat individual el 2012

quedava eliminat a vuitens de
final pel campió final del tor·
neig Jaume Querol del Tortosa
per un parcial de 3-0, tornant-li
la derrota que encaixava l’any
passat Querol en els vuitens
de final dels Campionats d’Es·
panya.
En dobles les coses van ser
diferents. Els actuals campions
van anar passant eliminatòries
fins arribar a semifinals on es
desfeien de David Saiz i Víctor
Vinuesa per 3-0 havent de re·
muntar un 10-7 en el primer 11
i en la final es trobaven contra
Angel Boix, exjugador de l’Igua·
lada a principis dels 2000 i Xa·
vier Villoro, jugadors del Ciervo
de Sabadell, rivals molt pelillo·
sos que combinen el joc defen·
siu de Boix amb el joc meitat
ofensiu meitat bloquejador de
Xavier Villoro. Els dos primers
11’s van ser molt ajustats, amb
un parcial per cadascú, el 3r
també va anar força just però
en el 4t la parella sabadellenca
es va escapar en el marcador
d’entrada i tot i alguns punts
molt disputats ja no va haver-hi
res a fer.
Dels 4 anys que Bertran-Luco
han jugat els dobles en 2 han
aconseguit ser campions i
aquesta vegada el sots-campio·
nat. El proper gran objectiu serà
preparar el campionat del món
de l’any vinent a Elx.

SORTEIG D’UNA BICICLETA
Nom
Adreça
Localitat
Tel

Gabriel Gomez

Email

de El Bruc

S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada
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Es desfà l’equip masculí de la Torre
de Claramunt Vòlei Club
VOLEIBOL / IVAN PALOMINO

La Torre de Claramunt Vòlei
Club inicia la seva activitat esportiva en l’any 2012, un grup
d’amics va tractar de jugar a
voleibol com federats, com
un grup d’amics, per divertirse i competir al mateix temps.
Ells mateixos van ser els fundadors doncs van haver de
buscar tota la informació per
poder crear el que avui dia és
la Torre de Claramunt Vòlei
Club.
El seu primer president i fundador va ser Manuel Aravena,
fins aquesta temporada col·
locador de l’equip masculí,
juntament amb Albert Palacín
(col·locador), Sergi Bernadet (punta), Sergio Hortelano (líbero), Adrián Rodríguez
(punta) i Ivan Palomino (central). Juntament amb l’equip
masculí també va sorgir un
altre femení sènior, jugadores
d’aquest equip també van ser
fundadores del club com Marina Torres (punta), Mariona
Recasens (col·locadora) i Aurora Vera (central).
Un primer any ple de victòries
Aquest primer any, l’equip
masculí comptava amb Toni
Bernadet com a entrenador
d’un equip novell i amb poques nocions de vòlei pista.
L’excel·lent treball tant d’entrenador com jugadors va donar
com a recompensa un ascens
de 3a Divisió Catalana a 2ª
en el seu primer any. Aquest,
considerat una gran fita per
als integrants de l’equip de la
Torre va omplir de ganes de
competició i il·lusió a un jove
grup de jugadors de voleibol.
Segon any, la permanència
En la següent temporada
Toni Bernadet i Ivan Lorenzo es van afegir a les files de
l’equip. Toni, aquesta vegada
com entrador-jugador, portant
aquests dos complicats rols
en l’equip i per tractar d’aconseguir novament un ascens
que lamentablement no es va
aconseguir.
El canvi de nivell entre una categoria i una altra era significatiu i l’experiència dels jugadors
contraris era notable enfront
dels nostres debutants en segona divisió. Per sort l’equip
de la Torre va poder mantenir
la categoria per intentar lluitar
per un ascens al següent any.
Tot i així l’actitud de l’equip
masculí mai va deixar de ser
la d’un equip lluitador.
Tercer any, s’escapa primera
divisió
En el tercer i últim any de
l’equip, Toni Bernadet passar
a ser el president del club. El

Emotiu homenatge de l’HC
Montbui a Juana Berrocal
REDACCIÓ / LA VEU
El primer any del masculí. A dalt, d’esquerra a dreta: Toni B., Víctor S., Ivan P., Genís C.,
Aleix M., Andreu Y., Sergi B. A baix, d’esquerra a dreta: Sergio H., Jordi T., Salvador A., 
Manu A., Albert P. i falta Josep D.

conjunt roig i negre va iniciar
amb un nou entrenador, Boris
García Álvarez, un entrenador
que havia portat equips de
gran nivell i que va dipositar la
seva confiança en l’equip de la
Torre de Claramunt. Hi va haver noves incorporacions com
són Ferran Cálix, Arnau Aragó
i Toni Marlés.
En aquesta passada temporada 2014/2015 l’objectiu de
l’equip amb les noves incorporacions era clar, l’ascens. Van
adquirir, gràcies a les instruccions de l’entrenador, una nova
manera d’entendre el voleibol i
de jugar-lo, tractant d’aprofitar
en cada punt els seus recursos més destacables.
Es va produir un enfrontament
directe contra el club de voleibol de Gavà, qui guanyés es
portava l’opció per jugar la lliga d’ascens a primera divisió
catalana. L’equip de La Torre
de Claramunt va ser derrotat
en aquest partit i se li va escapar les possibilitats d’ascens
per molt poc.
El comiat
Un cop finalitzada la temporada els jugadors veuen molt di-

ficultós el seguir un any més al
club, per la qual cosa, després
de 3 anys de lluita es desfà
l’equip, alguns deixen aquest
esport per dedicar-se a altres
en què han invertit tota la seva
vida , altres es van a seguir el
seu camí a altres clubs.
Únicament s’ha d’agrair a cadascuna d’aquestes persones
que han passat per l’equip
masculí, el seu lliurament, ganes de competir i tots aquells
moments que cada un dels
jugadors ha viscut amb els
seus companys i amb l’equip i
desitjar molta sort a cadascun
d’ells en el camí que han triat.
Està assegurat que es veuran
les cares en altres pistes, ja
sigui com a companys o com
a rivals, ja sigui en voleibol
platja o pista. Ara els equips
femenins es duran el ple protagonisme, pel seu bon joc i
el seu ascens merescut, sense haver perdut un partit en
tota la temporada, es coronen
com a campiones i invictes.
Simplement agrair novament
el formar part de la història
d’aquest club i acabar amb
aquell crit d’equip...
Quina... set!!!

A dalt, d’esquerra a dreta: Toni M., Ferran C., Toni B., Víctor S., Arnau A., Sergi B. A
baix, d’esquerra a dreta: Genís C., Sergio H., Manu A., Jordi T., Adrián R., falta Ivan P.
(lesionat) i Ivan L.

Al poliesportiu de Can Passanals es van celebrar les 12
hores d’OK “Memorial Juana
Berrocal” on tota la família de
l’HC Montbui es va bolcar en
l’organització d’un esdeveniment en el qual es va retre
homenatge a la figura d’una
persona que ens va deixar
fa un any i que va dedicar el
seu temps, amor i paciència a
l’entitat i en especial a tots els
jugadors, jugadores i entrenadors del club que va tractar i
estimar com si fossin un més
de la seva família.
La jornada va estar plena de
partits i activitats, cal destacar la gran afluència de públic
i aficionats a l’hoquei patins
que van fer acte de presència
al llarg de la jornada per veure
jugar els equips del Capellades HC, CP Torrelles, CH Ju-

neda, Tàrrega HPC, CH Cadí
i FC Barcelona. També les
nenes de l’escola de patinatge artístic van delitar el públic
present amb una coreografia
inspirada en Disney.
El moment més emotiu de la
jornada es va donar abans de
l’inici del partit de l’equip sènior quan, amb la presència dels
familiars de l’expresidenta,
l’actual president de l’entitat
Manuel Román i l’alcalde del
municipi Teo Romero van dirigir unes paraules recordant la
figura de la Juana i en el qual
es va entregar una placa commemorativa a la família.
Finalment es va realitzar la
cloenda de la jornada de les
12 hores d’Ok i de la 17ª temporada del Club, amb un sopar per a tots els assistents i
jugadors en el que més de 200
persones van assistir-hi.

El CAI va portar la Flama del
Canigó a Montserrat
ATLETISME / IGNASI COSTA

Dimarts passat, 23 de Juny, el
Club Atlètic Igualada Petromiralles va efectuar un any més
la tradicional cursa per relleus
Igualada-Monestir de Montserrat amb la torxa, d’uns 27
Qm. aproximadament, portant
la Flama del Canigó. El recorregut es va efectuar enguany
amb un temps de 2h. 05 m. i
51 segons, intervenint en els
relleus 14 atletes del CAI. En
el seu pas per Castellolí la flama va ser portada per joves
atletes de la població, i es va
encendre una llàntia amb la
Flama del Canigó.
Recordem, pels amants de
l’estadística, que el millor “crono” de l’anada a Montserrat
amb la Torxa, es l’assolit l’any
1987 per un grup de 29 atletes del CAI, amb 1h. 15m. i
09 seg.., i que enguany era la
56.ª edició, i que des del 1986
es trasllada el foc de la Flama del Canigó al Monestir de
Montserrat.
Un cop arribats a Montserrat,

la comitiva fou rebuda per la
Comunitat Benedictina, es va
llegir el manifest, es va fer la
foguera tradicional, i l’Alcalde
d’Igualada Marc Castells va
dirigir unes paraules als assistents, amb un emotiu record
per a Josep Miserachs, recentment traspassat.
Posteriorment, al cambrí de la
Verge, membres del CAI efectuaren diversos parlaments,
es va fer l’ofrena d’un ciri votiu
a la Moreneta, i es van efectuar diverses pregàries en acció
de gràcies. Va finalitzar l’acte
amb el cant del Virolai i l’adoració a la Verge.
La data del 23 de Juny és
l’aniversari de la fundació del
Club, que arriba als 63 anys.
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Anna Noguera, subcampiona d’Espanya
absoluta de triatló de mitja distància
TRIATLÓ / LA VEU

Diumenge dia 28 a les 7h del
matí es donava la sortida del
Triatló de València 113, Campìonat d’Espanya Absolut de
Triatló sobre les distàncies
de 1.900m de natació, 90km
en bici i 21km corrent. El sol
reflexava fort al mar, ben tranquil a l’hora de sortir, ja amb
una temperatura elevada que
va fer que l’ús del neoprè no
fos permès en el tram de natació. El circuit de ciclisme, a
una sola volta, era bastant planer (300m de desnivell), però
contava amb una zona cronometrada de pujada en què
Anna Noguera va aconseguir
el 3r millor temps femení, fentse amb el bronze. Les altes
temperatures, la xafogor i la
incidència del sol van endurir
el darrer tram de la cursa que
consistia en 21km corrent a
una sola volta que recorria els
edificis i monuments més emblemàtics de València.
En representació del CAI Triatló, Anna Noguera participava a la prova Èlit Femenina fent una natació regular i
sortint despenjada del primer
grup de noies, sortia ràpid en
bici per remunar fins a la 4a
posició. 2min 45segons separaven a l’Anna de la victòria en
el moment de posar-se a cór-

rer, però les coses canviaven
molt durant la cursa a peu, la
que les temperatures havien
pujat fins a números vermells
i la deshidratació era considerable en tots els participants.
L’atleta del CAI remuntava posicions en els primers 5km de
cursa a peu, posant-se en una
increíble 2a posició.
Els darrers 16km fins arribar
a meta es feren llargs, però
Anna va saber regular les
forces i mantenir el subcampionat fins a creuar la lína
d’arribada. L’alegia era absoluta, ja que això significava la
medalla de plata en categoria
absoluta per darrere de Sara
Loher (CNVic ETV ) i davant
de Mabel Gallardo (CTDiablillos de Rivas); i l’or en catego-

ria sub23.
Els guanyadors de la prova
masculina foren Emilio Aguayo
(CT Laboratorios Sys), Raúl
Amatriain (Saltoki Trikideak) i
Josep Torres (Ferrer Hotels).
En la prova de Grups d’Edat,
el CAI Triatló també va comptar amb una participació esplèndida aconseguint Jordi
Moreno el Campionat d’Espanya de 55-59anys (amb un
parcial de ciclisme impresionant com sempre) i Eva Ribalta el Subcampionat del grup
40-44. Pere Porta acabava
en 27a posició del grup 45-49
i Ricard Solé completava una
bona natació i ciclisme, patint
les fortes temperatures i xafogor de València.

L’equip femení de pàdel de l’Esquaix
Igualada segueix sumant
PÀDEL / LA VEU

Les noies Subaru segueixen
sumant punt a punt. Desprès
d’un inici de temporada molt
irregular amb moltes derrotes
clares, l’equip femení de l’Esquaix Igualada ha acabat la
temporada molt entonat.
Davant l’Olesa D és va caure
2-1 però amb honor.
Georgina Carrer/Mireia Homs
van caure davant les experimentades Salomé Pérez/A.
Betamero. Francina Olaria/
Carla Gassó van jugar impecables dominant 6-3, 6-1 a
Rosa Valldeperas/Darina Neves, però en el decisiu, Joana
Vilarrubies/Fabiana Spik van

perdre davant la solidesa de
Ainoha Martín/Vanessa Ciras

per 2-6, 0-6.

Grans resultats en triatló infantil
TRIATLÓ / LA VEU

El passat dissabte 27 de juny
a Àguiles (Múrcia), es va celebrar el campionat d’Espanya
de triatló en edat escolar per
autonomies sobre les distàncies de 750m de natació, seguits de 9,2km de ciclisme i
acabant amb 2,5km de córrer.
Per part del CAI triatló Petromiralles va estar seleccionada
la jove triatlteta Elia Ibarra per
a participar amb la selecció
catalana. Les joves catalanes
van aconseguir una magnífica 9a posició i individualment
l’Èlia assolia una 25a posició
en la seva categoria sent la
segona de l’equip català.
D’altra banda, el passat cap
de setmana 20 i 21 de juny, a
la ciutat de Pontevedra, dissabte es va celebrar el campionat d’Espanya de triatló
sprint sobre les distàncies de
750m de natació, seguits de
19,4km de ciclisme i acabant
amb 5km de córrer.
Per part del CAI triatló Petromiralles, van participar la jove
triatleta Èlia Ibarra en categoria cadet, aconseguint una
màgnifica 33a posició en la
seva categoria.  
A la mateixa ciutat, el diumenge es va celebrar el campionat
d’Espanya d’aquatló sobre les

distàncies de 500m de natació i acabant amb 2,5km de
córrer. On també va participar
l’Èlia Ibarra tancant el cap de
setmana amb una brillant 11a
posició en la seva categoria.
Finalment, el passat dissabte
27 de juny es va celebrar la IV
Triatló infantil de Rubí , amb
un total de 120 inscrits on vas
desplaçar-se cinc joves atletes de l’escola esportiva del
CAI triatló.
Es tractava d’una prova de
promoció no competitiva per
potenciar el triatló amb els
més joves. Com a representació del club va participar
Carla Alemany en categoria
infantil realitzant 200m de natació, seguit de 5 voltes amb
bici i acabant amb 2 voltes pel
circuit de cros i una volta per la
pista d’atletisme.
En categoria aleví hi va participar Jan Bisbal realitzant 100m
de natació, seguit de 3 voltes
amb bici i acabant amb 2 voltes per la pista d’atletisme. Finalment en categoria benjamí
hi van participar Oriol Alonso,
Daniel Alemany i Carla Bisbal
realitzant 50m de natació, seguit de 1 volta amb bici i acabant amb una volta per la pista d’atletisme.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!

L´ARBRE DELS ESCLOPS (1977) Sobre la humil pagesia de la Llombardia, a finals de segle XIX
EL LLADRE DE BAGDAD (1924) Meravellós i trepidant clàssic del cinema mut hollywoodenc
AMOUR ( 2012) Sobre la vellesa, la malaltia i els paranys de l’existència humana. De Michael Haneke
ALLÒ QUE EL VENT S´ENDUGUÉ (1939) Un clàssic d´entre els clàssics més populars
ZELIG (1983) Molt original i peculiar comèdia de Woody Allen, aquí en rol d´home camaleó
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El festival Nits Culturals de Sant Pere de
Sallavinera arriba a la seva vintena edició
SANT PERE SALLAVINERA/ LA VEU

Avui divendres dia 3 de juliol
i demà dissabte dia 4 se celebra el festival Nits Culturals
a Sant Pere Sallavinera. Una
proposta musical que aquest
any arriba a la seva vintena
edició.
La Plaça Major del poble acollirà divendres a les deu de la
nit el concert “La gent, el cor
de l’Òpera”. Els seus intèrpets
seran Josep Fadó (tenor), Maribel Ortega (soprano), Carles
Daza (baríton), Clàudia Valetta (pianista), acompanyats
del cor Camerata Impromptu i
sota la direcció de Daniel Antolí. L’entrada individual té un
preu de divuit euros.
El dissabte dia 4, el festival
comptarà amb dos actes destacats. D’una banda, a les sis
de la tarda al Local Social hi
ha el concert per a infants
“Tubs i Tubes” de l’Auditori de
Barcelona. Albert Guinovart
n’és el director musical i els
intèrprets són Víctor Ferragut,
Joan B. Domènech i Maria Puertas. L’entrada té un preu de
cinc euros.
El mateix dissabte, a les deu

del vespre la Plaça Major de
Sant Pere Sallavinera tornarà a omplir-se de música, en
aquest cas amb l’espectacle
de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) “De
Bach a Beatles”. Gerard Claret és el violí solista, Mireia
Farrés la trompeta solista i
Jordi Reguant, calve. El preu
d’aquest concert és de 18 euros.
L’organització ofereix la possibilitat de fer-se un abonament
que inclou els concerts de divendres i dissabte per un preu
de trenta euros.
Els organitzadors animen a
tots els amants de la música a
apropar-se a Sant Pere Sallavinera aquest cap de setmana
i recorden que la Plaça Major
estarà dividida per zones segons la data d’antelació amb
què s’hagin comprat les entrades i que s’aniran omplint per
ordre rigorós d’arribada a la
plaça. També destaquen que
la reserva anticipada d’entrades es tancarà 24 hores abans
de cada concert. Els tiquets
es poden adquirir entrant a la
web www.nitsculturals.cat.

Imatge del concert d’una de les passades edicions del Festival Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera.

Marcel Gorgori, implicat en
l’organització del festival, explica que per a ell el més important de l’esdeveniment és
la gran participació de la societat civil. Segons Gorgori la
força de les Nits Culturals es
troba en “la gent d’un poble
al cor de Catalunya, que vol
organitzar-se, que conside-

ra que la cultura val la pena,
que vol viure-la de prop, intesament i que vol compartir-la
amb els seus veïns i que, per
tal d’aconseguir-ho, no es limita a reclamar a les institucions i a esperar que aquestes
els ho resolguin sinó que està
disposada a abocar-hi hores
de feina”. Marcel Gorgori tam-

bé explica que el concert que
presentarà té com a objectiu
“reconèixer la importància i la
presència de la gent a l’òpera”. I és que les Nits Culturals
compten amb un públic que
s’ha anat consolidant i que ha
convertit la cita en un clàssic
de la programació estiuenca
a l’Alta Anoia.

Els Moixiganguers aixecaran un pilar
a les trenta-tres localitats de la comarca de l’Anoia
MÓN CASTELLER/ LA VEU

20-33. Amb aquest nom els
Moixiganguers celebren el
proper cap de setmana un
curiós esdeveniment per commemorar el vintè aniversari de
l’entitat. Volen que la comarca
sigui partícip de l’activitat de la
colla i per això han preparat un
meticulós calendari per aconseguir arribar en dos dies als
trenta-tres municipis anoiencs.
Començaran a Sant Martí de
Tous, on faran un pilar a un
quart de nou del matí aquest
dissabte, i a partir d’aquí l’autocar dels Moixiganguers viatjarà a cada racó de la comarca. Seguiran per la zona de
Bellprat, la Llacuna, Miralles,
Orpí i Carme. Poc abans de les
onze del matí seran a La Pobla
de Claramunt, després continuaran fent pilars a La Torre,

Capellades,
Cabrera,
Vallbona, Piera, Masquefa i Els
Hostalets de Pierola (13h). El
trajecte continua a El Bruc,
Castellolí, Òdena, Jorba, Argençola i Montmaneu (16.30
h) i dissate a la tarda faran
una part dels municipis de l’Alta Anoia: Pujalt i Sant Martí de
Sesguioles.
Diumenge els Moixiganguers
començaran el trajecte a Calonge de Segarra (9.14h),
continuaran per Castellfollit de
Riubregós, Sant Pere Sallavinera, Calaf i Els Prats de Rei.
A Copons faran un pilar a les
11.41h, després a Veciana, a
Rubió i a partir d’aquí completaran les ciutats de la Conca
d’Òdena: Santa Margarida de
Montbui (12.58h), Vilanova
del Camí i Igualada, a la Pla-

ça Pius XII poc després de les
dues del migdia.

Dos castells de set a Taradell
El passat cap de setmana els
Moixiganguers van actuar a
Taradell, al costat dels Sagals d’Osona i els Castellers
de Lleida. Els morats es van

haver de conformar amb dos
castells de set, després d’un
intent desmuntat del tres de
vuit a primera ronda, i després
de caure quan desmuntaven
el quatre de vuit a la repetició.
Una setmana després de la
Diada de Cal Tabola, en què
els Moixiganguers van tenir
el tres de vuit a tocar, la colla tenia ganes de tornar-ho a
intentar però no va poder ser.
El castell va pujar amb bones
mides però després d’alguna
sacsejada als pisos superiors
la canalla va tirar avall just
abans de fer l’aleta. A la ronda
de repetició van optar pel quatre de vuit, una estructura consolidada aquest any. El castell
es va començar a desmuntar
amb l’acotxador col·locat i just
en començar a baixar el pom

de dalt es va despenjar i el
castell va acabar cedint. Van
completar l’actuació amb el
tres i el quatre de set.
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Trobada de col·leccionistes
Arriba la desena i última edició del
festival The Lemon Day a Capellades i un iglú de vent, activitats
de l’Ateneu

IGUALADA / LA VEU

Ja fa deu anys que un grup
d’amics de Capellades, tots
ells amants de la música, en
especial del rock’n’roll i el pop
van decidir posar en marxa
una iniciativa que enguany
arriba a la seva última edició.
Des del principi, The Lemon Day ha estat organitzat
per l’Associació d’amics del
rock’nroll i una mica de pop de
Capellades. I és que es tracta
d’un esdeveniment autogestionat, sense l’ajuda d’empreses ni d’administracions.
Un format i una filosofia que
han sabut mantenir al llarg
d’aquests deu anys.
El festival alternatiu va néixer,
segons expliquen els seus organitzadors, davant “la poca
oferta musical de la comarca”.
The Lemon Day dura tot un
dia, enguany es farà dissabte dia 4 de juliol, al Parc de la
Font Cuitora de Capellades a
partir de les set de la tarda.
Els organitzadors animen a
tothom a anar-hi “per tancar
l’etapa del The Lemon Day
com es mereix”.
En aquesta desena edició, els
artistes convidats són nou.
La violoncel·lista Maite Arroitajauregi (Eibar), el músic
Joan Colomo (Barcelona),
que s’ha fet un lloc dins el panorama musical a cop de lírica i creativitat, el grup Nueva
Vulcana (Barcelona) que van
actuar a la primera edició del

Igualada homenatja
Santi Carbonell
amb una exposició
de fotografies a
l’Empremta
IGUALADA / LA VEU

El fotògraf Santi Carbonell
va ser l’autor de les millors
fotografies aèries de la ciutat
d’Igualada. Des de l’organització de l’European Balloon
Festival es vol aprofitar l’edició d’enguany per exposar
algunes de les fotografies que
Carbonell va fer durant les
dinou edicions que ha tingut
el festival. L’exposició porta
per títol “Santy Carbonell In
Memoriam” i constarà d’un
audiovisual on es projectaran
imatges al llarg de tot el dia,
més algunes imatges fixes
que es podran veure a través
dels diversos vidres de la sala
d’exposicions l’Empremta de
Gràfiques Vilanova, situada al
carrer de Santa Maria número 12. L’exposició vol ser un
reconeixement a la passió de
Carbonell pels globus i també
a la seva entrega al festival.

IGUALADA / LA VEU

L’Ateneu d’Igualada acollirà el
proper diumenge dia 5 de juliol
de deu del matí a dues del
migdia la tretzena edició de
la trobada-intercanvi de tapes
de plaques de cava i taps de
corona.
En el marc d’aquesta trobada
tindrà lloc la presentació de la
nova placa de la Cava Pagès
Entrena (Brut Gran Reserva).
El preu de l’ampolla és de 8€ i
la seva edició és limitada.
Hi haurà degustació de cava
per a tots els assistents i posteriorment es farà un dinar a la
pista de l’Ateneu.
La propera setmana també
es muntarà un iglú de vent a
l’Ateneu, en motiu de l’European Balloon Festival 2015,

concretament el dimarts dia 7
de juliol i el divendres dia 10
de juliol.
D’una banda, a l’interior de
l’iglú de vent, tindrà lloc una
classe de Taitxí, oberta a tothom el dimarts dia 7 de juliol
de set a nou del vespre, organitzada per l’Associació de Tai
Chi Taoista i l’Ateneu igualadí.
D’altra banda, l’iglú de vent
acollirà divendres dia 10 de
juliol una classe de Zumba
Fitness, també oberta a tot el
públic i completament gratuïta.
La sessió tindrà una durada d’una hora (de 15.30h a
16.30h).
La classe de Zumba Fitness
l’imnpartirà Zaira Mesa, instructora de l’Acadèmia de
Zumba.

Imatge de l’edició de l’any 2013 del festival The Lemon Day. Foto: Marc Vila

The Lemon Day i que hi han
fet acte de presència cada
vegada que han tret nou disc.
També hi assistiran el grup
Pony Bravo (Sevilla), el grup
Za! (Barcelona), els Chemical
Cusins (Capellades), Betunizer (València) i Cataplàusia (Capellades). A més, The
Lemon Day també comptarà
amb la presència d’Ainara Legardon (Bilbao). La cantant ja
va actuar al festival l’any 2012,
però ja fa molts anys que volta
pels escenaris. “La seva guitarra és ja com una extensió
d’ella mateixa, la fa visceral i
autèntica”, diuen els organit-

zadors. Per acomiadar-se del
festival, des de l’organització
van muntar un vídeo on rememoren tots els moments
que han dedicat a fer possible aquest festival de música
alternativa.
“Al llarg d’aquests deu anys
ens ho hem passat bomba
portant a tocar els nostres millors amics i fent tants altres
nous millors amics”, expliquen.
El balanç, doncs, és molt positiu. L’esdeveniment és completament gratuït i al Parc de
la Font Cuitora hi haurà servei de barra durant la nit.

EL guanyador d’UN VOL EN GLOBUS és:

Enric Serra

d’Igualada

i

EL GUANYADOR
D’UN TASTEIG
D’ESCALADA
ÉS:

Marc
Manchón
Martí
d’Igualada

www.caminsdevent.com
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Aquest diumenge, nova visita guiada “Connexió africana” a l’Estival
de Jazz d’Igualada
i gratuïta al Museu de la Pell
PAU RICART/ LA VEU

IGUALADA / LA VEU

Com cada primer diumenge
de mes, aquest 5 de juliol, les
11:30 hores, el Museu de la
Pell d’Igualada convida a visitar les diferents exposicions
permanents, per conèixer el
món de la pelli de les adoberies. El visitant podrà fer una
visita guiada a Cal Boyer, antiga fàbrica cotonera del segle
XIX i seu central del Museu,
on s’hi poden diferenciar tres
àmbits: L’home i l’aigua, L’univers de la pell i L’ofici adober.
L’home i l’aigua presenta una
visió general de les qualitats i
ús de l’aigua.
S’hi mostra una col·lecció
d’estris i enginys hidràulics
que es reforça amb un canal
d’experimentació, que ajuda
a comprendre els mètodes de
canalització i d’aprofitament
energètic i industrial de l’aigua. Univers de pell és una de
les sales centrades en aquest
producte i es dedica a explicar
el seu ús per part de la humanitat al llarg del temps i per diferents cultures a través d’una
selecció acurada d’objectes
confeccionats total o parcial-

ment amb pell, que exemplifiquen les múltiples aplicacions
i utilitats.
L’altre espai, L’ofici adober, se
centra en el treball de la pell
a Igualada des de fa generacions. Aquí, eines i màquines
són els testimonis dels inicis
manufacturers i de la millora
constant, fins a la implantació
industrial que explica la vigència dels processos productius
de les empreses adoberes actuals i la configuració de tot el
barri del Rec.

A banda de Cal Boyer, la visita inclou l’entrada a Cal Granotes, antiga adoberia del Pla
del Cornet, que data del segle XVIII. Està situada a pocs
metres de la seu central del
Museu, i a tocar del Rec, canal medieval que abastia les
fàbriques de la zona. Aquí, la
posada en escena de l’ofici
artesanal de l’adob de la pell
grossa bovina transpora el visitant a la Igualada preindustrial. Es pot demanar més inforamció al telèfon 938046752.

la qual ha estat mereixedora dels premis Amadeu Oller
(2006), el memorial Anna Dodas (2009), el Josep M. López Picó (2009) i el Benvingut
Oller (2013); és considerada
una de les joves veus poètiques més importants de la
panoràmica catalana actual.
Gemma Gorga, professora de
literatura de la Universitat de
Barcelona i també traductora,
ha conreat diversos gèneres,
especialment poesia i assaig,
i compta amb una desena de
publicacions, en solitari i en

col·laboració. L’acte serà presentat pel poeta Ernest Farrés
i l’entrada serà gratuïta. Després de la vetallada es podrà
gaudir, com vam poder-ho fer
la setmana passada després
del magnífic concert del quartet de saxos Limnos Quartet,
de la posta de sol amb una
copa de cava. Les Vetllades,
organitzades per l’entitat Contrapunt, es retroben aquesta
vegada amb el cicle d’Itineraris Poètics impulsat per Paranoia Accions i aquesta vegada, Llegim…? Llibreria.

Vetllades al capvespre de la llibreria Llegim?
amb Gemma Gorga i Mireia Calafell
IGUALADA / LA VEU

Dissabte vinent, dia 4 de
juliol, a les 8 del vespre,
tindrà lloc el recital poètic
i presentació dels darrers
poemaris de Mireia Calafell
(Tantes Mudes) i Gemma
Gorga (Mur), en el marc de
les Vetllades de Capvespre
a La Tossa de Montbui. Un
recorregut per la poesia de
dues veus destacades de
la literatura catalana actual. Ambdues nascudes a
Barcelona, Mireia Calafell
ha conreat la poesia, amb

L’Estival va conviure el 27 de
juliol amb el menjar i la gastronomia. En l’espai exterior
que rodeja el Museu de la Pell
d’Igualada s’hi celebrà Vadefoodies, una fira que posa el
menjar i el menjar bé al mig
de la seva proposta, amb tota
una colla de parades que servien platets i beures, i amb
una sèrie de conferències.
Enmig d’una jornada matinal
de sol sense treva, els assistents van poder, a més de
menjar i beure, escoltar la música que punxaven la gent de
l’Estival. I, en directe, gaudir de
Big Menú, aquest trio de joves
amants del hip hop instrumental. Després d’una jornada llarga i amb molta calor, amb gent
encara sopant vora la mitja nit,
engegava Gabacho Maroconnection, aquest combo de vuit
músics que barregen diferents
tradicions musicals africanes
amb el jazz. La tradició marroquina i la de l’Àfrica negra,
amb instruments d’una i de
l’altra en combinació amb dos
saxos, una bateria i un teclat.
El que en sortí de tota aquesta
barreja fou una explosió rítmica fantàstica fent de base
a unes melodies d’aires magribins, que d’altres vegades
s’endinsaven més avall en
l’Africa més negra. Després
d’escoltar la veu trencada d’un
dels dos saxofonistes quan
cantà una melodia de tons

andalusins, vaig soprendre’m
pensant com s’assemblava
aquella manera d’entonar,
aquell lament, a les melodies
que associem amb el Magrib.
Finalment vaig desfer camí
per acabar entenent que era
aquella manera d’entonar que
identifiquem amb el flamenc,
aquell quejío, el que s’assembla al tarannà magrebí, i no a
l’inrevés. En qualsevol cas, va
ser una llàstima que el saxofonista només en cantés una,
de cançó. El lament va durar
els pocs segons que van passar fins a la peça següent, un
altre artefacte rítmic que empenyia el públic a moure’s i
ballar, tot i que molts, encara
amb la panxa plena, van preferir participar asseguts i movent rítmicament el peu. Una
primera línia entregada, això
sí, va salvar l’honor igualadí,
remenant i fent contorsions al
ritme dels de damunt l’escenari, que no paraven. Realment
destacable la part de percussió de la proposta de Gabacho
Maroconnection, una combinació d’instruments provinents
de les dues latituds africanes
apuntades abans, creant una
secció rítmica molt potent i, és
clar, reforçada amb la bateria
i el baix. El teclat i els saxos
posaven el contrapunt que
acabava de lligar-ho tot i que
li atorgaven uns altres colors,
amb els que combinaven, això
sí, de meravella.

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

ROSICH MOTORS, S.L.
Av Països Catalans, 30 - Pol.Ind. Les Comes - 08700 Igualada
Tel . 938033650 - Fax. 938051842 - rosichmotors@bosch-bcs.com
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Actuació de l’agrupació coral
La Llàntia a Cervera

Exposició dels alumnes
de l’Escola Municipal d’Art
Gaspar Camps al monestir de
Gualter a La Noguera

MÚSICA / LA VEU

El passat diumenge a la tarda
l’Agrupació Coral La Llàntia va
participar en un maridatge cultural a Cervera. Les cançons
de La Llàntia es van ajuntar
amb els productes artesanals
que es fabriquen a la Casa
Dalmases de la capital de la
Segarra, oferint-hi un ampli
repertori fruit del seu treball
setmanal.
La Fundació Casa Dalmases
és una entitat sense ànim de
lucre fonamentada sobre tres
pilars: la promoció de la cultura, l’impuls sostenible del
territori i el compromís amb
l’economia social. La Casa
Dalmases és un edifici emblemàtic de la ciutat de Cervera.
Està situat al carrer Major, hi
ha l’objectiu de restaurar-lo
i recuperar-lo. La Fundació
Casa Dalmases impulsa un
projecte d’elaboració i comercialització de cervesa artesana per donar ocupació a
persones amb discapacitat i/o
risc d’exclusió social de la comarca de la Segarra, millorant
així la seva qualitat de vida, la
seva autoestima i els seus re-

EXPOSICIONS / LA VEU

cursos econòmics.
L’Agrupació Coral La Llàntia
va oferir cançons del seu repertori musical on hi va reestrenar (feia molts anys que no
es cantava) el Cant a la Vinya,
de lletra d’Àngel Guimerà i
música d’Enric Morera.
En alguna peça del seu repertori va estar acompanyada per Jaume Jürschik. Joan
Sanchez, i Joan Bernadí, a la
guitarra, bandúrria i llaüt, respectivament.
Totes les cançons de La Llàntia van ser acompanyades al

teclat per Mónica Carvajal i
dirigides per Josep Bernadí i
Casanellas.
Al final de la vetllada es va
oferir als responsables del
projecte de fabricació dels
productes artesanals un llibre
de la història de La Llàntia.
A la sortida, i per combatre
una mica la calor que hi feia
als carrers (val a dir que dins
la casa Dalmases hi feia una
temperatura ideal) i com a
agraïment als cantaires ens
van oferir un tast dels productes que allà s’hi fabriquen.

de juliol a les vuit del vespre.
Durant les vacances d’estiu La
Lliga també oferirà classes de
ioga i d’escacs per a nenes i
nenes. Dimarts 7 de juliol al
Saló Rosa de La Lliga, a les
vuit del vespre es presentarà
el llibre “El Segundo Lenguaje.
Nacemos bilingües. El lenguaje de la conciencia” de Maria
Pellicer de Carli.
El dimecres 8 de juliol a les
22h a la Terrassa Cafeteria de
La Lliga hi haurà cinema a la

fresca, amb la pel·lícula “12
anys d’esclavitut”.
Un altre dels actes a la fresca
serà dissabte 11 de juliol, amb
el Ball de Nit de Sant Cristòfol.
Dijous 16 de juliol tindrà lloc
el sopar degustació Tastavins
al Saló Rosa i divendres 17
de juliol els actes continuaran
amb una nit de Karaoke, a dos
quarts d’onze a la Cafeteria
de La Lliga. Una programació
que es completa amb altres
activitats per a tots els gustos.

La Lliga de Capellades posa en
marxa la programació d’estiu
CAPELLADES / LA VEU

Amb l’arribada de la calor La
Lliga de Capellades ha posat
en marxa la seva programació
d’estiu.
Es tracta d’un seguit d’actes,
la majoria dels quals són a l’aire lliure, per “compartir riures i
emocions, balls i ballarugues,
entreteniments, xerrades a la
fresca i molta música”.
Entre aquestes activitats, destaca la tercera mostra de gintònics de la Bodega J. Torres
que tindrà lloc dissabte dia 4

OFERTA
50 KM

ajuda fins a 25 km/h

1.500 €

Els alumnes del taller de Dibuix
i Pintura de Retrats de l’Escola municipal d’Art Gaspar
Camps exposaran al Monestir de Santa Maria de Gualter,
una selecció dels seus treballs
realitzats durant aquest curs
2014-2015. Una mostra que
recentment s’ha pogut veure a
la botiga Abacus d’Igualada, i
que ara s’exhibirà en el marc
de la XII Trobada cultural que
es fa en aquest recinte romànic declarat bé cultural d’interès nacional, situat al municipi
de la Baronia de Rialp, a la
Noguera. Els alumnes -Empar Aranda, Ramon Borràs,
M. Dolors Caelles, Fernando

Farrero, Montse Garcia, Neus
Masagué, Natàlia Pola i Juana Romero- exposaran retrats
fets en diferents tècniques, del
grafit, el pastel, la pintura a
l’oli, el carbonet o els llapis de
colors. Aquest curs, impartit
per la professora Glòria Escala, forma part de l’àmplia oferta educativa per a adults que
l’Escola ofereix en horari de
tarda, a càrrec de professors
especialistes en diferents disciplines artístiques. L’exposició s’inaugurarà el dissabte 18
de juliol a 2/4 de 7 de la tarda
i es podrà veure fins al dia 31
del mateix mes.

La ballarina igualadina Ruth
Martínez, al mundial de dansa
internacional de Bucarest
DANSA / LA VEU

La ballarina igualadina Ruth
Martínez, de 20 anys, estudiant de l’escola de dansa
de Barcelona “Company &
Company” i professora de
ball a l’Aula Escola de Dansa
d’Igualada, està participant
aquesta setmana a la competició internacional de dansa
“Dance World Cup Internacional” que s’està celebrant a Bucarest (Romania). Aquesta és
la competició de dansa per a
joves més important del món,
ja que hi participen 18.000 ballarins de 38 països. La Ruth,
juntament amb alguns companys de Company & Company i altres diferents escoles
d’arreu del país, representen
Espanya en aquesta competi-

ció internacional.
Per arribar aquí, prèviament
van participar en la DWC
Spain que es va celebrar a
Sitges el passat més d’abril
on va aconseguir medalla d’or
amb la modalitat “grup contemporani” i or amb “grup hiphop”. En aquesta competició
van participar escoles d’arreu
d’Espanya i va servir per seleccionar els representants a
la final mundial de Romania.

VINE A PROvAR-LES
A LA BOTIGA!
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“Els llibres viatgers”: torna
el concurs més refrescant
de la Biblioteca

Conferencia d’Adrià Font
i concert d’Smack Dab a
l’Estival de Jazz

IGUALADA / LA VEU

PAU RICART / LA VEU

Amb l’objectiu d’unir el plaer de la lectura amb l’encant
de la fotografia la Biblioteca
Central d’Igualada ha tornat a
convocar el concurs fotogràfic
«Els llibres viatgers». Aquest
és el sisè any que fa una crida
per reunir les fotos més originals d’unes vacances plenes
de llibres i lectures a la fresca.
Un any més, i per gentilesa de
Roig Fotògrafs, el guanyador
s’endurà un premi relacionat
amb la fotografia i també se
sortejarà un lot de llibres entre
els participants.
Per participar del concurs cal
ser major de 14 anys i es poden presentar un màxim de
dues fotografies originals i inèdites en les que s’ha de veure una persona llegint, algun
llibre o un entorn relacionat
amb la lectura. Les fotos han
de tenir una resolució mínima
de 300 ppp i un pes d’arxiu inferior a 5 MB. Es poden fe arribar de tres maneres: en paper fotogràfic personalment a
la Biblioteca (20 x 30 cm); per
mail a b.igualada.c@diba.cat

o bé penjant-les a l’esdeveniment «Llibres viatgers 2014»
del facebook de la Biblioteca
(www.facebook.com/biblioteca.centraligualada).
Hi ha temps d’enviar les imatges fins al 31 d’agost. Després, un jurat format per dues
bibliotecàries i un representant de Roig Fotògrafs decidirà quina és la foto guanyadora d’aquest 2015 i farà una
selecció dels millors treballs
per formar part d’una original
exposició a «L’aparador de la
Biblioteca». El lliurament de
premis tindrà lloc el divendres
25 de setembre. L’any passat
la foto guanyadora va ser «Vet
aquí un gat, vet aquí un gos,
aquest iceberg ja s’ha fos»,
d’Anna Casals. Les bases
completes d’aquest certamen
fotogràfic es poden consultar
personalment a la Biblioteca i
a la pàgina web www.bibliotecaigualada.cat.
IMC. Biblioteca Central d’Igualada

L’Estival va guanyant racons
igualadins pel jazz. Un d’ells
va ser La Isabela, aquesta
illeta interior situada a quatre
passes de Cal Font. Allà mateix però a cobert, dins d’un
dels espais comercials situats
als baixos dels edificis, un parell d’hores abans del concert,
l’Adrià Font, un dels bateristes
amb més i millor trajectòria del
jazz català, començava a parlar-nos d’Art Blakey, un dels
seus referents i figura gegant
del hard bop i el jazz modern.
Els cinc músics d’Smack Dab,
que acabaven de fer els últims
preparatius i assajos, no s’ho
van voler perdre.
Font començà corregint el títol poètic de la conferència.
Art Blakey, la negror que m’il·lumina, havia de dir, en lloc
de l’il·lumina. L’enunciat funcionava d’una manera o altra,
però un cop escoltada la lliçó
del de Terrassa, quedava clar
que parlava de la seva pròpia
experiència, de l’efecte transformador que Blakey li havia
produït des de la primera vegada que l’escoltà en aquella
gravació de l’any 1958.
Art Blakey visqué una vida difícil i plena de sotragades. A
Font li brillaven els ulls parlant
de la música de Blakey i recordant l’impuls i l’efecte que
en ell li produí escoltar-la per
primera vegada. Vam veure
i escoltar el músic de Pittsburgh en els vídeos que va
anar combinant amb les explicacions; la força d’un lleó, la
potència del bateria arrossegant la resta del grup, la seva
manera tan física de tocar.
Més d’una vegada, amb mirades còmplices als músics joves que l’escoltaven, Font va

voler fer evident la distància
que hi ha entre el jazz d’aquelles imatges i el que ell mateix
tocà en uns inicis marcats per
l’entusiasme i l’amateurisme, i
les possibilitats d’un jazz com
el que es fa ara, amb joves
lleons preparadíssims. Una
estona més tard, ja acabada
la conferència i abans que comencés el concert, vaig veure
Adrià Font conversant amb
en Joan Casares, baterista
dels Smack Dab. Font escoltava complagut l’explicació del
jove, que li ‘confessava’ que,
almenys una vegada al mes,
religiosament tornava a veure
sense cansar-se’n aquell vídeo en blanc i negre dels Jazz
Messengers.
Smack Dab van deixar clar
que han assimilat el llegat de
Blakey i els seus Jazz Messengers. El hard bop d’aquells
és també l’estil principal
d’aquests músics joveníssims.
I escoltant-los queda clar que
aquest és un estil ben viu i estimulant. Molt potent i en certs
moments amb un groove que
els acostava al funk, aquest
quintet sonà dinàmic i ben
greixat, interpretant peces del
que ha de ser, d’aquí a res, el
seu primer disc.
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III Certamen de
Pintura Mútua
Igualadina 2015
sobre el tema de
la salut
PINTURA / LA VEU

Mútua Igualadina convoca
aquest certamen de pintura
amb l’ànim d’impulsar l’activitat cultural i artística de l’Anoia.
Hi podran participar tots els
artistes d’Igualada i comarca
que hagin complet els 18 anys
d’edat.
Les obres es basaran sobre
el tema de salut. Hi haurà un
primer premi de 800 euros, un
segon premi de 400 euros i
tres accèssits en xecs per un
valor de 100 euros en material
de pintura Pèl&Ploma, Drogueria Riba i Pintures Ralli.
L’entrega i recepció de les
obres es realitzaran de l’1 al
10 de setembre de 2015. Les
bases del certamen es poden
trobar a www.lamutua.net.

XXVII Premi
Nacional
d’Artesania Ciutat
de Valls
ARTESANIA / LA VEU

La peça “Fruit de la terra” de
l’artista igualadina Marta Masgoret ha estat la guanyadora
del XXVII Premi Nacional d’Artesania Ramon Barbat i Miracle convocat per la Fundació
Ciutat de Valls i la Genrealitat
de Catalunya, que premia la
millor peça artesana de realització pròpia. Es tracta d’un
fruiter fet a partir d’ampolles
de cava, que per la seva forma
i color suggereix les fulles de la
vinya on creix el raïm.
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Descobrir Món
CARMEL·LA PLANELL

Fotos i text

Firenze: del llegat de la bella Repubblica Fiorentina a la capitalitat de La Toscana.
Conèixer Firenze (Florència) és un reclam del tot inexcusable per a qualsevol persona amant de l’art. La capital
toscana, bressol del Renaixement, et regala els tresors
que magnifiquen les petjades dels insignes Michelangelo Buonarro o Filippo Brunelleschi, entre tants d’altres; amb milers d’obres d’uns artistes que a tombants
de l’Edat Mitjana van propel·lir el desenvolupament del
concepte “home” per damunt del de “Déu” per a la realització d’algunes de les més belles creacions artístiques
de la història.
Firenze (Florència), tal i com el seu nom indica, destinada
a florir, és la capital de la rica regió de La Toscana, altrament una ciutat petita, i des d’un vessant artístic, summament excepcional. Els seus orígens es remunten a
l’època de Juli Cèsar, quan aquest general va convertir-la
en un assentament per als seus soldats. Malgrat ser una
ciutat de gran tradició històrica, no va ser fins el segle XV
que va conquerir la seva esplendor, en convertir-se en la
capital del moviment artístic que va tornar la llum a Europa, el Renaixement. Va ser, doncs, el bressol d’innombrables artistes anteriors i posteriors a aquella centúria que
van concedir-li la nova imatge que ja s’endevinava en els
dies de l’Edat Mitjana amb l’alta cotització del florí d’or.
Amb un semblant urbà molt accessible, la ciutat està
travessada per les generoses aigües de l’Arno, i les dues
riberes estan connectades per uns quants ponts, d’entre
els quals el Ponte Vecchio n’és una viva representació de
l’esperit del romanticisme florentí, així com una magnífica joia arquitectònica, poblada d’orfebres, joiers i pintors.
Si bé aquest indret pot ser un captivador punt de partida
per a visitar la ciutat, és la Via Santa Maria, que t’obre pas
cap a la Piazza de la Signoria -la plaça més important de
la ciutat i l’autèntic testimoni del resplendent passat florentí- que era el centre de reunió d’aquell poble tantes
vegades convocat a parlamentar des del campanar del
palau.
De fet, d’aquí estant, a través de la Piazzale degli Uffizi
inaugures un meravellós museu a l’aire lliure, amb peces
tan impressionants com la Fonte de Nettuno i, sobretot,
la rèplica de El David, de Michelangelo. En un dels laterals, tot és un majestuós convit a embadalir-te amb una
de les més importants exposicions de pintura de tot Itàlia: la Galleria degli Uffizi. En aquest entorn, la notable família Medici, en tant que acabalats mecenes, van encarregar pintures a nombrosos artistes italians conformant
una extraordinària col·lecció d’obres tan famoses com:
“La Primavera” i “El Naixement de Venus”, de Botticelli, o
“La Sagrada Família”, de Michelangelo, entre d’altres.
Tanmateix un indiscutible punt de referència és la Piazza
del Duomo, l’emblema de la ciutat, on s’hi accedeix per
uns estrets i desdibuixats carrers que semblen venerar
la majestuosa presència de l’Església de Santa Maria de
Fiore, amb l’imponent Campanille de Giotto, de noranta metres d’alçària, revestit de marbre blanc i rosa. I en
un costat, el Baptisteri, amb la reproducció de les seves
portes -del mestre Ghiberti- no et deixarà indiferent. Tot
l’esperit de Florència viu a l’entorn d’aquest conjunt monumental: un tresor arquitectònic de Brunelleschi, l’arquitecte del Quattrocento, que va ser ideat per a superar
els temples de l’antiga Grècia i de la Roma imperial. En el
seu interior, unes precioses vidrieres van dibuixant sobre

els teus ulls un espectacular joc de colors; i a un costat,
uns quatre-cents esglaons t’apropen al cel per a albirar,
des de dalt de la seva cúpula, unes fantàstiques perspectives de tota la ciutat.
Per últim, dues direccions oposades no poden passar-se
per alt: d’una banda, a un no res del Duomo, pel Burgo
San Lorenzo, l’església del mateix nom, la més vella de la
ciutat, testifica el que va ser el temple de la família Medici. I, al voltant de la seva Capella, dissenyada per Michelangelo, resulten inexcusables les escultures d’un home i
una dona que són l’al·legoria del Dia i de la Nit; així com
aquella figura pensativa que, als seus peus, té representats el Crepuscle i l’Aurora.
De l’altra, tot creuant el riu, a la ribera sud, l’arquitectura
civil despulla la magnífica estètica d’un dels edificis renaixentistes de grans proporcions, el Palazzo Pitti, construït per una noble família –els Pitti- que, al final arruïnada, va vendre-se’l a una altra gran nissaga, els Medici; per
molts anys governants de la ciutat.
Actualment la ciutat és nucli principal de la Toscana, amb
una activa vida econòmica, impulsada cap al turisme i als
serveis que d’aquest se’n deriven, gràcies al seu immens i
atresorat patrimoni artístic.

Fragment del Campanille de Giotto

Ponte Vecchio

Piazza de la Signoria Fonte de Nettuno

Piazza de la Santa Croce

Cultura
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Akord’s i l’Aula Escola
de Dansa presenten
el musical de Toy Story
ARTS ESCÈNIQUES / LA VEU

Per aquest divendres 3 i dissabte 4 de juliol, els alumnes
de música i teatre de l’Escola
Akord’s i els ballarins i ballarines de l’Aula Escola de Dansa, han preparat el musical
Toy Story, que tindrà lloc a les
19.30h, al Teatre Ateneu Igualadí.
L’obra està basada amb la pel·
lícula d’animació infantil Toy
Story, produïda per Pixar i distribuïda per Walt Disney Pictures. Al llarg d’aquests mesos,
els alumnes d’ambdues escoles han treballat en conjunt
per tal de combinar les seves

Rigoletto de Giuseppe Verdi,
la propera activitat dels Amics
de l’Òpera d’Igualada

49

L’espectacle Baró dels Arbres,
coproducció del Teatre Aurora
farà temporada al Teatre Lliure
TEATRE / LA VEU

respectives arts escèniques, i
crear aquest divertit musical,
que promet no deixar a ningú
indiferent.
Les dues Escoles conviden
a tothom a gaudir de l’espectacle, que ha estat creat amb
molt d’esforç i dedicació, després de molts assajos per part
dels alumnes, i una gran producció i creació d’escenografia i vestuari.
Les entrades es poden comprar ambdós dies a la taquilla
del mateix Teatre Ateneu Igualadí.
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L’Espai Lliure del Teatre Lliure
de Barcelona obrirà la nova
temporada 2015- 2016 amb El
Baró dels Arbres, espectacle
familiar coproduït per Taaroa
Teatre, Bufa&Sons i el Teatre
de l’Aurora. El teatre i la música interpretada en directe es
donen la mà en aquest espectacle basat en El baró rampant,
d’Italo Calvino, una petita i bella història sobre la grandesa
de lluitar per uns ideals, sobre
la llibertat i el respecte per tot
allò que ens envolta.
Del 27 d’octubre a l’1 de novembre, El Baró dels Arbres
arribarà al Teatre Lliure de
Montjuïc amb més de 40 funcions arreu del país, des de

la seva estrena al Teatre de
l’Aurora d’Igualada, el novembre de 2013, i havent obtingut
molt bona acollida per part del
públic de totes les edats, de la
crítica i dels professionals, en
escenaris com la Fira Mediterrània de Manresa o La Mostra
d’Igualada.
Basat en El baró rampant,
d’Italo Calvino, El Baró dels
Arbres ens explica les peripècies d’en Cosimo, un nen que
amb només dotze anys un dia
decideix enfilar-se dalt dels arbres amb la tossuda intenció
de no baixar-ne mai més.
Rebel i inconformista, el petit
Cosimo s’allunya d’un món
que no li agrada -el dels adults
i les seves normes- amb la

L’igualadí Jordi Vives,
premiat a Extremadura

voluntat de millorar el seu entorn. Dalt dels arbres en Cosimo viurà grans aventures amb
els nens Robafruites, amb el
bandoler Gian Dei Brughi i el
tinent poeta Agrippa Papillon, i
s’enamorarà perdudament de
la Viola.
L’espectacle, dirigit per Joan
Arqué, és interpretat per Ireneu Tranis, que també manipula titelles, i pels músicsactors de Bufa&Sons Xavi
Lozano, Guillem Aguilar i Marc
Vila que interpreten en directe la música de l’espectacle;
unes peces que, precisament,
formaran part del nou disc que
està enregistrant aquesta formació musical.

El catàleg Aladí,
de la Xarxa de
Biblioteques, al mòbil

BIBLIOTEQUES / LA VEU

Instantànies de Jordi Vives. La primera titulada “Paso 2” va quedar entre les 25 finalistes.
L’obra serà representada al Claustre de l’Escola Pia, el proper dimecres 8 de juliol.

ÒPERA / LA VEU

Com en els últims anys, els
Amics de l’Òpera d’Igualada i
la Revista d’Igualada organitzen un Concert líric al Claustre de l’Escola Pia.
Aquest any, l’obra triada és la
coneguda opera de Verdi RIGOLETTO.
Es tracta d’una adaptació de
l’opera, en versió escenificada i amb acompanyament de
piano, en el que un Narrador
acompanya l’espectador en
la dissortada vida del bufó Rigoletto, que degut a la seva
aparença física es veu obligat a viure organitzant la vida
de vici del seu amo el Duc de
Mantua, per poder protegir la
seva filla Gilda.
L’amor del pare, l’encís dels
enamorats, la luxúria, la perversió, el vici i la venjança
es veuen reflectits en una de

les partitures més brillants del
compositor italià, que va basar
el seu llibret en una exitosa
novel·la de Victor Hugo.
Jorge Tello (Bariton) com a
Rigoletto, Maria Casado (Soprano) com a Gilda. Carlo Giacchetta (Tenor) com a Duc
de Mantua, Antonio Fajardo
Ruiz (Baix) com a Sparafucile/
Monterone i Claudina Vallès
(Mezzo-Soprano) com a Maddalena, amb l’acompanyament al piano de la M. Marta
Olivé, ens oferiran aquesta
òpera d’amors i venjances, el
proper dimecres 8 de juliol a
les 22:00 al Claustre de l’Escola Pia d’Igualada.
El preu de les entrades es de
10 € per al públic general i de
8 € per als socis de la Revista
d’Igualada i dels AOI.

FOTOGRAFIA / LA VEU

L’igualadí Jordi Vives Sabaté assolí el Segon Premi,
en el Concurs organitzat per
l’Agrupació Fotogràfica d’Extremadura, “ Extrefoto”, amb
la col.lecció “Metamorfosis
d’un pallasso”. Són tres obres
que capten moments del maquillatge del carablanca Lluís
Raluy, captat durant la seva
darrera estada a Igualada.

De les tres, la que va obtenir
la puntuació més alta fou la
“Paso 2”, que quedà entre els
25 finalistes. Cal ressaltar que
en el certamen s’hi presentaren un total de 761 fotografies, (165 d’extremenyes i 596
de lliure) realitzades per 207
autors, unes dades que donen més relleu al premi guanyat per aquest igualadí.

BIBLIOTEQUES/ LA VEU

passant pel llistat de biblioplatges i bibliopiscines i l’horari d’estiu de les biblioteques
municipals. Per als infants, el
portal Gènius inclou un recull
de les activitats a les biblioteques i també propostes de
manualitats, així com una postal virtual perquè els infants la
puguin enviar als seus amics.

Viu l’estiu amb la Biblioteca
Virtual de la Diputació
La Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona ofereix,
diverses propostes per a l’estiu. Els usuaris hi podran trobar des de recomanacions
musicals, cinematogràfiques i
de lectures fins a un recull de
blogs de viatges o aplicacions
mòbils per aprendre idiomes,

Ja està disponible la versió
mòbil del Catàleg Aladí, que
permet cercar els 9,5 milions
de documents (llibres, CD,
DVD, revistes i diaris) que es
troben a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Es tracta
d’una interfície dissenyada
expressament per a telèfons
intel·ligents, d’ús ràpid i senzill. Pel que fa al seu funcionament, el catàleg mòbil és
similar a la versió per a ordinadors i es pot accedir des del
navegador web de qualsevol
dispositiu iOS, Android, Windows Phone o BlackBerry OS.
La nova interfície permet fer
cerques al catàleg des del
mòbil, consultar la disponibilitat dels documents i gestionar
els préstecs i reserves.
Per accedir-hi només cal
entrar a aladi.diba.cat amb
el mòbil o escriure l’adreça
m.aladi.diba.cat.
Aquesta nova funció se suma
a una altra novetat recent per
als telèfons intel·ligents: l’app
BibliotequesXBM, que permet
dur el carnet de la biblioteca al
mòbil i, per tant, ja no cal portar el carnet “físic” per a tràmits com el préstec o gaudir
dels avantatges culturals del
carnet.
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Cinema
La sanitat pública
RAMON ROBERT.-

Escrita i realitzada per Thomas Lilti, aquesta pel.lícula
francesa ens proposa un interessant acostament a la condició laboral de la medicina,
així com a les seves dimensions científica, ètica i social.
Concentra la seva trama en el
personatge d´un nou metge, i
de passada en el tema de la
sanitat pública francesa. Benjamin (Vincent Lacoste) està
destinat a ser un gran metge,
però la seva primera experiència com a metge resident
a l’hospital públic on treballa
el seu pare no surt com ell
esperava. La pràctica es revela molt més complexa que
la teoria i la responsabilitat és
aclaparadora. A més, el seu
company de treball Abdel, un
metge estranger, té molta més
experiència que ell. Benjamin
haurà d’enfrontar-se cara a
cara amb els límits i les pors,
així com amb els dels seus
pacients i els seus familiars,
els metges i els seus companys residents.
Popular després d’haver tancat la Setmana de la Crítica
en el darrer Festival de Cannes i recentment guanyadora al Festival d’Angoulême,
Hipócrates arriba ara a les
sales catalanes. D´aquesta
manera coneixerem al director, Thomas Lilti, que, amb la

Es projecta a Tous • Hipòcrates

seva segona pel·lícula, aconsegueix crear una assolida
barreja d’entreteniment i temes socials. Deixem que Lilti
s´expliqui: “La pel.lícula és en
part autobiogràfica perquè jo
sóc metge general i vaig estudiar medicina durant deu
anys. Aquest és el perquè de
voler explicar la història dels
hospitals públics francesos.
Però el meu major motivació
va ser la de fer una comèdia
humana sobre hospitals, explicar les històries humanes, els
homes i les dones que passen
prop de dos terços del seu
temps en ells. El meu angle
inicial era el de posar-se entre les bambolines de l’edifici,
revelar el que no veus quan
estàs malalt i t’envien a l’hospital. No vaig voler fer el que
fan les sèries d’hospitals o fer
una cinta de gènere ambientada en un, crear un thriller, una
investigació policial, un culebrot o una història d’amor. Realment vaig voler quedar-me
entre els límits de la realitat.
La pel·lícula tracta un munt
de temes, incloent alguns espinosos: intervencions terapèutiques, la fi de la vida d’un
pacient, disfunció institucional,
haver de recórrer a ambigus
metges estrangers, el deure
professional de cada un ...

Uns ingenus servents del mal
RAMON ROBERT.-

Pel que sembla, aquest estiu hi haurà dues pel.lícules
d´animació que, atenent a la
seva alta qualitat artística i
perspectives comercials, faran
absoluta diana comercial. Una
d´elles serà la titulada Al revés
(Inside Out), o sigui la nova
proposta de Pixar, que arribarà a les pantalles el proper
17 de juliol. I l´altre s´estrena
aquesta mateixa setmana i
porta el títol de Los Minions.
La història dels Minions es re-

munta al principi dels temps.
Van començar sent organismes grocs unicel·lulars que
van evolucionar a través del
temps, posant-se sempre al
servei dels amos més menyspreables.
Davant la seva incapacitat
per mantenir a aquests amos,
els Minions acaben trobantsols i cauen en una profunda
depressió. No obstant això,
un d’ells, anomenat Kevin, té
un pla. Acompanyat pel rebel
Stuart i l’adorable Bob, em-

Estrena de la setmana • Los Minions

prèn un emocionant viatge per
aconseguir una cap a qui servir, la terrible Scarlet Overkill.
Passaran de la gelada Antàrtida, a la ciutat de Nova York en
els anys seixanta, per acabar
al Londres de la mateixa època, on s’hauran d’enfrontar al
repte més gran fins a la data:
salvar la raça Minion de l’aniquilació. Pel.lícula molt divertida, en la que els nens s´ho
passaran bomba.

CINEMES YELMO D’ABRERA

Els guanyadors del mes de Juny són:

Noelia Perez (d’Igualada)- Toni Goixà (Castellolí)
Julian Borrega (d’Igualada) - Montserrat Oliva (d’Igualada)

Felicitats!
Veniu a buscar les entrades
al carrer del Retir, 40.
Per a més informació truca al
tel. 93 804 24 51.
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Cartellera
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CINEMA A L’ANOIA

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.

IGUALADA

SANT MARTÍ DE TOUS

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

Programa doble:
LA CASA DEL TEJADO ROJO
(7 anys)
Diumenge: 18:00
HIPÒCRATES
Diumenge: 19:35

HIPÒCRATES

França. Comèdia dramàtica. De Thomas Lilti. Amb Vincent Lacoste, Reda
Kateb i Félix Moati. Benjamin està destinat a ser un gran metge, però la
seva primera experiència com a metge resident a l’hospital on treballa
el seu pare no surt com ell esperava. La pràctica es revela molt més
complexa que la teoria i la responsabilitat és aclaparadora. Benjamin
haurà d’enfrontar cara a cara amb els límits i les pors, així com els dels seus
pacients i amb els seus familiars, els metges i els seus companys residents.

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.
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SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
SALA AUDITORI
LOS VENGADORES:
La Era de Ultrón (7 anys)
Dv: 18:55/21:35
Ds.: 16:15/18:55/21:35
Dg.: 16:45/19:25

SALA PETITA
LA PROFESORA DE HISTÒRIA
(7 anys)
Dv: 18:05/20:10/22:15
Ds: 16:00/18:05/20:10/22:15
Dg.: 16:00/18:05/20:10

LOS MINIONS

Estats Units. Animació. De Kyle Balda i Pierre Coffin. De tota la vida,
els minions sempre han estat al servei del Mal, servint als amos més
menyspreables. En l´ epoca actual, l´anomenat Kevin té un pla. Acompanyat
pel rebel Stuart i l’adorable Bob, emprèn un emocionant viatge per
aconseguir una cap a qui servir, la terrible Scarlet Overkill. Passaran de la
gelada Antàrtida, a la ciutat de Nova York en els anys seixanta, per acabar
al Londres de la mateixa època, on s’hauran d’enfrontar al repte més gran
fins a la data: salvar la raça Minion de l’aniquilació.

YELMO CINES ABRERA 3D
1/LOS MINIONS (TP)
Dv i Ds: 15:50/18:10/20:20/22:30
Dg.: 12:15/15:50/18:10/20:20/22:30
Dll a Dj: 15:50/18:10/20:20/22:30

6/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

SUITE FRANCESA

2/JURASSIC WORLD 3D (12 anys)
Dv i Ds.: 19:30/22:00
Dg.: 12:00/19:30/22:00
Dll a Dj.: 9:30/22:00
2/TOMORROWLAND (7 anys)
Dv a Dm.: 17:00
2/MAGIC MIKE XXL (7 anys)
Dj.: 21:30

7/CAMPANILLA (apta) (Català)
Dg: 12:15
7/CAMPANILLA (apta)
Tots els dies: 16:10/18:10
7/SAN ANDRES (12 anys)
Tots els dies: 20:10/22:35

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

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.

LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO

Regne Unit. Drama romàntic. De Thomas Vinterberg. Amb Carey Mulligan,
Matthias Schoenaerts i Michael Sheen. La independent, bella i tossuda
Bathsheba Everdene sap el difícil que és per a una dona definir els seus
sentiments. De caràcter fort, aquesta jove es propietària de la major granja
de la seva localitat. Ara està en situació de triar entre els tres pretendents:
el ramader Gabriel Oak, el temerari i atractiu sergent Troy o el ric senyor
Boldwood. Basada en la clàssica novel·la de Thomas Hardy.

3/ESPIAS (16 anys)
Dv a Ds.: 15:30/18:00/20:30/22:50
Dg.: 11:50/15:30/18:00/20:30/22:50
Dll a Dm.: 15:30/18:00/20:30/22:50
Dj: 17:30
3/TERMINATOR
Dj: 20:00
3/TERMINATOR GENESIS
Dj: 22:15
4/ LOS MINIONS 3D (apta)
Dv a Dj: 18:30
Dg també a: 12:00
4/ LOS MINIONS (apta)
Tots els dies: 16:20/20:40/22:50
5/ LOS MINIONS (apta)
Dv a Ds.: 16:50/19:00/21:10
Dg.: 12:15/16:50/19:00/21:10
Dll a Dj.: 16:50/19:00/21:10

8/ LA OVEJA SHAUN (apta)
Tots els dies: 15:30
8/ JURASSIC WORLD (12 anys)
Dv a Ds.: 17:30/20:00/22:40
Dg.: 11:40/17:30/20:00/22:40
Dll a Dj.: 17:30/20:00/22:40
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Ràdio i televisió
SANTUARI	DE	ST.	MAGÍ	DE	LA	BRUFAGANYA
· Preu: - Entrada: 14 €

Nits Musicals

Dissabte
11 de juliol
21:30h

Duo Macuta Blanch
Elogi de la dansa

Kalina Macuta, violí
Daniel Blanch, piano

· Reserves anticipades:
- A la web www.brufaganya.cat
- Excepcionalment al telèfon 659 44 34 67

a partir de les 9 del vespre.

Organitzen:

Patrocinen:

Dissabte
8 d’agost
21:30h

Jordi Figaró, tenora
Terrasa 48.
Orquestra de Cambra Quim Térmens, directorconcertino
De la Tenora a Viena

Col·laboren:

Descarrega’t l’APP de la comarca GRATIS

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

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

Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!

Guia de la salut
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APARELL DIGESTIU

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

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

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

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

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

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

.Quiropòdies

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

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

(ungles, durícies, ulls de poll...)

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

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

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

ORTOPÈDIA
CASES

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Núria Torres Riba

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

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

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares
Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27
vives.singla@cofb.net

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques
-Personal titulat
Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)
Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com
dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
C. Indústria, 1
- Nens i adults
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicoterapeuta

Psicòloga

C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera

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

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

El fill, si l’afició li ha estat
imposada,
segurament
tindrà una falta de motivació que el podria portar que
el moment de practicar-la
sigui un moment d’estrès
i de frustració ja que la
falta de motivació porta a
obtenir un baix rendiment
i aquest pot portar a una
baixa autoestima.

CIRUGIA LÀSER

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

El fet de obligar als fills a fer
aficions que no els hi agraden pot portar a situacions
d’estrès en una llar, tan per
part dels pares com dels
fills.

AUDICIÓ

ORTOPÈDIA
ALMENAR

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

Els nens quan són petits ja
comencen a tenir interès
per certes coses i més si
són en un entorn on estan
immersos en cultura.

Més info: 654 50 97 81

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

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

Les aficions
dels fills no
són les dels
pares.

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes
Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica
Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

ORTOPÈDIA

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA

@EduardDarbraMag - calaixdemocions.blogspot.es

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

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

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

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

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

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

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

CE NTR ES M È DICS

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

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

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

Col. 19677.

Màster en psicologia clínica i de la salut i psicoteràpia.

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

Nutricionista al teu servei

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

Eduard Darbra
LLicenciat en Psicologia.

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ODONTOLOGIA
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Si a més d’obtenir uns
resultats baixos en l’afició
li afegim el neguit que li
pot generar als pares com
a conseqüència dels resultats, aquest fet pot generar
discussions pel rendiment
obtingut.
Les aficions s’haurien de
presentar com una activitat extraescolar que s’escull
amb total llibertat i que s’ha
de prendre com un oci. No
confondre les activitats de
reforç escolar, com l’anglès,
de les activitats per ampliar
coneixement o fer esport.
Les activitats de reforç
són una gran ajuda com
a complement escolar. La
resta serveixen per ampliar
coneixement o per a desfogar-se i tenir una vida sana.

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT

Cirurgia General

Cirurgia laparoscòpica
de l’obesitat

Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

cies
Urgèn 47
78
610 42

Dr. Fernández Sallent

Ctra. Manresa 59 planta baixa
08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938043748
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L’alegria d’un viatge, el 48è Pelegrinatge a Lourdes
HOSPITALITAT M. LOURDES/ LA VEU

L’Hospitalitat de l’Anoia va
participar durant els dies de
l’13 al 17 de Juny en el 48è
Pelegrinatge a Lourdes amb
malalts i minusvàlids que organitza l’Hospitalitat de la
Mare de Deu de Lourdes dels
Bisbats de Vic i Solsona.
El dissabte dia 13 de Juny, 76
persones sortien de l’estació
d’autobusos d’Igualada per
emprendre novament el camí
de Lourdes.
El viatge es va desenvolupar
amb tota normalitat, com es
habitual en els nostres darrers
pelegrinatges; ens vam aturar
a Castillonroy per esmorzar i a
Pont d’Arròs per dinar.
Arribarem a Lourdes al voltant
de les cinc i mitja de la tarda,
allotjant les persones a les
respectives residències reservades amb anterioritat.
Tots els actes religiosos van
ser presidits pel Bisbe de Solsona.
Un dels actes tradicionals a
Lourdes es la missa dels Cors
Joves presidida pel nostre
consiliari, en Mn. Joan Vila,
es una missa diferent, plena
d’emotivitat, i a la vegada molt
participada per la gran quantitat de persones que hi assisteixen.
Cal fer esment de la Missa de
Joves, presidida pel Bisbe de
Solsona. Aquesta missa està
preparada pel jovent de les
nostres hospitalitats; les ofrenes, les pregaries, els seus
cants, música amb guitarres i
percussió, fan que la celebració eucarística sigui molt participada.
La nit del dilluns i després de

sopar tot el personal de servei
junt amb els pelegrins de la
nostra comarca, celebrarem a
la Residència de l’Amour, tot
celebrant l’aniversari del nostre consiliari i l’aniversari de
casats d’un matrimoni també
voluntaris.
La tarda del dimarts tots els
components del pelegrinatge
ens traslladarem cap el cinema La Fôret, situat al costat
del riu Gave per participar i poder gaudir de l’acte lúdic preparat per els joves de l’Hospitalitat. Un cop acabat aquest
acte lúdic ens acomiadarem
del pelegrinatge en front de la
Gruta amb una salutació del
Senyor Bisbe.
El dimecres dia 17, tot el personal de servei vàrem tenir de

matinar per tal de preparar el
viatge de tornada. Un grup de
pelegrins i voluntaris també
ho va fer-ho el dilluns, per tal
d’omplir de les fonts del costat de la gruta les 80 garrafes
de 5 litres d’aigua que van ser
distribuïdes a cada un dels
participants del pelegrinatge.
Plens d’alegria per haver pogut compartir cinc dies de
pelegrinatge, tornarem cap
a Igualada a on arribarem al
voltant de les 19’30 del vespre. El temps va acompanyar
en alguns dels actes, tot i així
vam viure el pelegrinatge amb
més intensitat.
Cal remarcar que el Pelegrinatge no són només cinc dies,
sinó que es el fruit del treball
i esforç de tot un any, gràcies

al personal de servei, malalts i
pelegrins, i als membres que
organitzen durant molts mesos aquets fantàstics dies a
Lourdes i amb la col·laboració
de l’Ajuntament podem emprendre any rere any aquesta aventura Hospitalària. Us
animem a que ens pugueu
conèixer i a donar la vostra
opinió i les sensacions que us
pot transmetre l’Hospitalitat i a
formar part de l’Aventura Hospitalària.
Un any més se’ns fa difícil
descriure quins son els sentiments i les sensacions que
ens transmet Peregrinar a
Lourdes. Aquestes sensacions només es poden descriure si hi vas, si ho vius amb
primera persona, fet molt re-

Lluís Estruch Vives, nou Beat igualadí
JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

Igualada tindrà un nou beat,
en la persona de Lluís Estruch
Vives, que el Papa Francesc
ha autoritzat que fos promulgat, per la Congregació de
la Causa dels Sants. Aquest
nostra compatrici és un dels
25 companys de Fra Frederic
de Berga, als quals la Província de Catalunya, incoaren
Causa de beatificació, com
servents de Déu, que van lliu-

rar la seva vida durant la persecució de 1936 - 1939.
Dintre de l’orde, on estudiava, fou conegut com Fra Eudald d’Igualada, Era el més
jove d’aquells màrtirs. Tenia
18 anys quant fou mort a les
portes del cementiri de la Pobla de Claramunt, on un mes i
mig abans ja havien executat
altres 18 igualadins.
Entre els anomenats “Papers
de Salamanca” hi ha el pro-

cés judicial que incoà el Jutjat
d’Igualada, per la troballa del
seu cadàver. Les seves despulles en l’any 1943 foren enterrades a la cripta de la basílica de Santa Maria d’aquesta
ciutat.
En el fulletó per difondre l’esmentada Causa, hi figuren
altres quatre frares entre les
víctimes que els caputxins catalans van tenir des del juliol
de 1936 a febrer de 1937, que,

de moment, no han obtingut la
consideració de beats. Entre
aquests hi figura Fra Pacià de
Barcelona, de 20 anys, que
era germà de Mn. Ignasi M.
Colomer
Encara no s’ha determinat
quan serà la festa de beatificació d’aquests caputxins entre els quals hi figura el nostre
compatrici.

comanable per a tothom; es
una experiència diferent, que
no trobem les paraules que ho
descriguin tal i com es.
Us animem a participar amb
l’Hospitalitat, la propera trobada serà la sortida de Tardor
la qual l’Hospitalitat hi està
treballant per programar-la.
També recordar que fem altres activitats com la Torronada per Nadal, entre d’altres.
Us animem a que participeu
amb l’Hospitalitat de Lourdes,
i us reserveu 5 dies del mes
de Juny de 2016 per poder
participar al 49º Pelegrinatge
a Lourdes.
Podeu trobar per informació
de l’Hospitalitat a www.hospitalitatanoia.org o joves@hospitalitatanoia.org.
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El gourmet
Albergínies farcides de carn
Preparació:
Posem a escalfar el forn a 180ºC. Tallem les albergínies en dues meitats
i amb un ganivet fem petits talls a la zona interior, sense trencar la pell.

Ingredients (6 persones)
2 Albergínies
250 g de Carn de porc picada
1 Ceba
1/2 Pebrot vermell
1 Tomàquet
Oli d’oliva
Formatge ratllat
Sal
Pebre

Es fiquen les quatre meitats amb la pell cap a baix a la safata del forn.
Hi afegim sal i oli a cadascuna.
Tanquem el forn i deixem uns 30 minuts de cocció.
Piquem la ceba amb una mica de sal i pebre i la sofregim durant 5
minuts. Mentre, piquem el pebrot vermell i li afegim, un cop s’hagi complert el temps, deixem 5 minuts més de cocció. Finalment, afegim el
tomàquet, pelat i sense llavors, durant 5 minuts més, sempre a foc lent.
Afegim la carn picada, esmicolant-la i salpebrant-la prèviament, i la
deixem al foc fins que perdi el color de cru.
Traiem les albergínies del forn, treiem la seva carn, que estarà més tova.
Cal tenir cura de no trencar la pell.
Afegim l’albergínia a la paella amb la resta dels ingredients, i la deixem
a foc lent durant 5 minuts.

Utensilis
Paella

Farcim les albergínies amb tota la barreja preparada i afegim el
formatge ratllat i ho gratinem al gust. Uns 5 minuts.

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

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

· Servei de carta amb
secció de tapes

Restaurant

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

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

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

nou urbisol
restaurant

Cuina de mercat

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

www.nouurbisol.com

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

Restaurant
Obert: Tots els dies de la setmana al vespre i dissabtes, diumenges i festius
al migdia
Reserves: 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia
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4 paraules amb... Joan Carles Rodríguez
Jaume Singla.En Joan Carles Rodriguez
Moles és un rellotger -i família
de rellotgers- que ha ideat un
sistema per reciclar plaques
de cava i xapes de refrescs per
a “tunejar” rellotges. Tot i fer-ho
artesanalment, els seus rellotges estan arribant molt lluny.
Alguns fins hi tot al Japó. En
Joan Carles ha creat la marca
CavaClock que uneix la seva
professió de rellotger amb la
tradició catalana del cava. Les
grans marques s’interessen
per formar part d’aquesta la
col·lecció de rellotges, genuïnament igualadina.
Com se li va ocórrer reciclar
xapes de cava per a fer esferes de rellotge?
Va ser una barreja entre la
meva professió de rellotger de
tota la vida i la tradició cavista
de la meva dona que és de
Sant Sadurní. La seva mare
col·lecciona xapes i un dia
mirant la varietat de colors i la
forma vaig pensar que seria
interessant posar xapes als
rellotges.
De la placa va passar a
incloure la xapa.
Casualment té pràcticament la
mateixa mida tot i que és una
mica més gruixuda.
Ha patentat el seu sistema.
És que sóc l’únic que ho fa

i vaig voler protegir la meva
idea.
Qui són els seus principals
clients?
Per volum, les caves que
volen fer regals personalitzats
amb la seva marca, però en
general tinc tota mena de clients. Des de qui vol un rellotge
original fins a nuvis que volen
fer un regal personalitzat als
seus convidats. Tinc clients de
tota mena.
Vol dir que també dissenya
les seves pròpies esferes?.
Dono la possibilitat que cada
client es dissenyi la seva
pròpia esfera o puc dissenyar-ho jo, seguint la idea del
client.
Amb quines marques treballa?.
Marea, Duward, Cronos...
primeres marques i rellotges amb dos anys de garantia. Sempre amb rellotges
de quars ja siguin de corda o
automàtics. Mai he volgut treballar amb rellotges xinesos o
falsificacions. La meva idea és
tenir marca pròpia.
A més de tunejar també
repara rellotges.
Tota la meva família som
rellotgers i joiers de barri. Vaig
començar d’aprenent a Vilanova del Camí i ara -al meu
taller- reparo els rellotges difí-

cils i complicats que m’encarreguen altres rellotgers. Sóc
especialista en rellotges antics
i mecànics.
Cavaclock té una pàgina
web molt competent. Li
arriben comandes per internet?.
Moltes, especialment de fora
de Catalunya. A vegades el
client m’envia la placa.
El preu d’un rellotge seu
depèn de la qualitat del
rellotge de base?.
Sempre. No posarem hores de
treball en un rellotge de baixa
qualitat.
Porta molt de temps tunejar
un rellotge?
Primer cal aplanar la placa,
retocar els desperfectes en
la pintura i adaptar la mida al

model. Després cal desmuntar el rellotge i substituir l’esfera. Mai es tarda el mateix.
Està preparat per a fer
series llargues?
No hi ha cap màquina que
pugui fer aquesta feina, però
tinc calculat el que tardaria
a fer una sèrie de rellotges
idèntics.
Les marques de cava li
donen permís?
La majoria tenen interès en
sortir a col·lecció CavaClock
perquè els agrada. Alguns
m’han encarregat rellotges
per a incentius o per als
seus millors clients. Al Japó
corren uns quants rellotges
meus amb una marca de
cava català.
Als seus rellotges sovint
es nota que l’esfera és una
placa reciclada.
És una de les seves característiques, tot i que es poden
fer amb plaques noves, però
només ho faig quan la marca
em facilita les plaques.
On es poden adquirir els
seus rellotges?
A part de les botigues que
en tenen, també els poden
buscar per internet: www.
cavaclock.com A les botigues però els poden assessorar sobre models més
personalitzats.
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Avui, el nostre confidencial és per prendre’s en conya. De debó. De fet, és molt
fàcil fer-se un fart de riure.
Té a veure amb Joan Vich, qui ha estat
l’alcalde amb més anys en el càrrec des
de la recuperació de la democràcia, a
l’Anoia. Ja fa temps que va plegar d’alcalde a Vilanova del Camí, però el cert
és que molta gent l’ha tingut amb el dit
a l’ull tot acusant-lo “d’estar al darrere”
de tot el que “es cou” en el seu municipi... L’home va acabar tant cremat
d’aquest “sant benito” que va optar per
escriure un article a La Veu, fart fins
dalt de tot plegat, que mai va acabar
publicant-se per desig exprès d’ell
mateix.... Va optar per recular i dir adéu
d’una altra manera. I quina manera!
Amb l’ajut d’algunes persones que mai
diríeu, va confeccionar un ninot que, a
fe de Déu, s’assemblava molt a Joan
Vich, a tenor d’un vídeo que circula
per Facebook, i que ja s’ha convertit
en “viral”. L’objectiu era llençar-lo a
una foguera de Sant Joan, i així metafòricament “acabar” d’una vegada per
totes amb el personatge polític de Joan
Vich... Una idea, certament, original... I
una mica macabra, tot sigui dit...
El cert és que, segons després de llençar Joan Vich a la foguera, s’observa
nítidament a les imatges com l’esmentat ninot surt literalment expulsat de la
foguera, tot solet. Les imatges deixen
a l’espectador bocabadat, dignes d’un
episodi de Cuarto Milenio... No us
perdeu el vídeo.
És de debó Joan Vich incombustible?

