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Miquel i 
Costas, Fira 
d’Igualada, 
Ocisport, 
ABC Leather 
i Trilogi, 
premis UEA

Dimiteix 
l'alcalde de 
Vallbona

VALLBONA 22

El nucli antic de Montbui se sent 
abandonat i amenaça amb no pagar l'IBI

El Night Glow és una de les activitats més esperades, demà dissabte a la nit al Camp de Vol de l’avinguda Catalunya d’Igualada. P08 i 43

Mirem cap al cel

 La 19a edició de l'European Balloon Festival a Igualada, carregada d'activitats

Nous consistoris 
d'Hostalets i 
Castellolí

COMARCA 34

 El concert de l'Orquestra Plateria i Aspencat inaugura demà a la nit l'Anòlia

Torna el Mulla't 
per l'Esclerosi 
Múltiple

COMARCA 14

P22El tancament de la Llar d’Infants Municipal del Montxic ha desencadenat indignació entre el veinat del nucli antic.

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  

CENTRE VISIÓ GRUP

Promoció vàlida del 06/03/2015 fins el 31/08/2015 o fi d’existències. El client abonarà sempre les ulleres de major import. Les ulleres de sol de regal seran 
només dels models assenyalats a l’establiment de la col·lecció multi-marca que inclou els models de les marques: Amichi, Pull & Bear, El Caballo, Mango, 
Javier Larrainzar i Pepe Jeans. Promoció no acumulable a altres ofertes.

2x1
ULLERES DE SOL
DE MARCA

Emporta’t 2 ulleres 
de sol de marca

 i només en pagues unes

Especial
Sant Cristòfol
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La 19a edició de l’European Balloon Fes-
tival (EBF) ja és aquí. Com cada any, el 
cel de la Conca d’Òdena es tenyeix de co-
lors i milers de persones vénen a la ciutat 
per veure de prop un espectacle sense 
cap comparació a Catalunya. Des de fa 
un temps, aquest reclam ve acompanyat 
d’una inteŀligent estratègia per captivar al 
visitant per quedar-se a Igualada, gaudir 
dels seus carrers i places, dels seus res-
taurants i del comerç local. 
Aquesta acció, pensada i organitzada 
amb tot detall, forma part d’un pla més 
ambiciós per a promocionar la capital de 
l’Anoia a tot el país, en diverses èpoques 
de l’any: l’European Balloon, el Rec.0, 
la Mostra de Teatre, la Festa dels Reis, 
FirAnoia, són esdeveniments que porten 
moltes persones a Igualada, i que darre-
rament tenen una nodrida promoció en 
mitjans de comunicació nacionals. 

L’objectiu, s’ha dit en moltes ocasions, és 
que les activitats “de pes” que s’organit-
zen a la ciutat, i que tenen un cost eco-
nòmic molt important, tinguin un “retorn” 
en forma de despesa en negocis locals, 
siguin de restauració, de comerç de pro-
ximitat, o d’altres tipus d’empreses. A 
primera vista, sembla que, efectivament, 
aquest retorn existeix, la qual cosa vin-
dria a refermar que les passes que s’han 
fet eren en la bona direcció. Amb tot, ara 
que la transparència s’està imposant en 
l’acció política i institucional, seria bo 
que els ciutadans coneguessin, amb tot 
detall, què costen aquestes iniciatives, i 
quin “retorn” es calcula, informació que 
costa de trobar i de saber des de fa ja 
massa temps. Compartir-la també ajuda-
ria a establir més fórmules d’èxit.
L’EBF, creat fa quasi vint anys per un go-
vern municipal a qui li van ploure les críti-
ques, sobretot quan es va inventar un glo-
bus amb el nom de la ciutat, ha demostrat 
que és una eina promocional d’Igualada 
molt digna, més enllà de les fronteres del 
país, i això que el seu esquema bàsic i 
els seus escenaris són pràcticament els 
mateixos, la qual cosa encara li dóna més 
mèrit i valor afegit. Però és veritat que 
no es viu de copets a l’espatlla i d’agraï-
ments per la bona estona passada. 
En la promoció d’Igualada hi han de sortir 
guanyant quants més igualadins, millor.

Promoció 
d’Igualada

Jordi Savall
L’Ajuntament de Barcelona ha reconegut la trajectòria musical de 
l’igualadí Jordi Savall entregant-li la Medalla d’Or al Mèrit Cultu-
ral, en un acte realitzat aquest dimecres al vespre al Saló de Cent 
de la capital catalana. L’alcaldessa, Ada Colau, n’ha destacat “la 
tasca ingent de recuperació del nostre patrimoni musical”. Un 
nou reconeixement a l’insigne músic igualadí.

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha dit que el 
seu partit, Barcelona en Comú, és qui s’ha de quedar 
amb els dos terços dels 92 càrrecs de confiança que 
la nova llei permet a la ciutat. L’oposició ja ha posat el 
crit al cel. Aquesta és una mamella de la que tothom 
vol mamar.

Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC), referint-se a la consulta interna 
d’avui i demà, ha assegurat que la seva entitat “Que 
ningú es preocupi. L’ANC no trencarà la transversali-
tat per recolzar només un partit”. 

Artur Mas, president de la Generalitat, els ha propo-
sat treballar per una llista única, per a una Catalunya 
independent, que no tindria per què ser encapçalada 
per ell.

Neus Munté, vicepresidenta i portaveu del govern ca-
talà, va presentar un document de cent pàgines de 
greuges amb el títol ‘Crònica d’una ofensiva preme-
ditada (amb el subtítol ‘Les conseqüències sobre les 
persones de Catalunya’). 

Enric Millo, portaveu del PP, el va esquinçar davant 
les càmeres de TV, criticant “la cultura de l’odi” del 
Govern de CDC. La resta de partits no sobiranistes 
van afegir-s’hi, acusant el president Artur Mas de ser 
un “ploramiques” (Ciutadans) o bé “victimista” (PSC). 
Però a part d’esquinçar-se les vestidures, no han dit 
que cap dels casos esmentat no fos veritat.

Oriol Junqueras, líder d’ERC, va respondre al mini-
desafiament llançat per Artur Mas. President de CDC, 
posant damunt la taula la possibilitat que les entitats 
elaboressin una llista exclusivament composta per 
personalitats de la societat civil, sense la seva pre-
sència ni la dels partits, tot i que amb tot el suport 
logístic de les forces. “El més important no és el futur 
polític personal, que és irrellevant al costat del futur 
d’aquest país i al costat del fet que s’aconsegueixi el 
suport suficient per avançar cap a la independència”. 

El Parlament ha publicat els béns dels diputats. Artur 
Mas, president de la Generalitat, diu tenir uns estal-
vis de 374.643 euros. 110.000 euros estan ubicats 
en comptes corrents i altres dipòsits bancaris; 51.543 
euros corresponen a accions i un altre tipus de béns 
i 213.100 euros pertanyen a plans de pensions i as-
similats. També és propietari d’un habitatge, que va 

adquirir el 1991.

Miquel Iceta, primer secretari del PSC, diu tenir 6.000 
euros en comptes corrents; 132.645,19 euros en ac-
cions i 100.849,21 euros en un pla de pensions, dos 
habitatges i el 50% de la propietat d’un altre immoble 
urbà que no especifica. A més, té obres d’art, “pintu-
ra”, per valor de 10.000 euros. I un préstec hipotecari 
amb el BBVA de 286.674,79 euros i un préstec perso-
nal de 33.295,60 euros.

Oriol Junqueras, líder d’ERC, declara uns estalvis de 
19.626,18 en comptes corrents; 57.884,01 en “altres 
valors mobiliaris” (títols públics, fons d’inversions...) i 
111.220,65 euros en un pla de pensions. Un habitatge 
(al 50%) i un altre “immoble urbà”.

Alicia Sánchez-Camacho, la presidenta del PPC, 
només disposa d’uns estalvis de 3.300 euros, però té 
dos habitatges en propietat. I té dos crèdits per valor 
de 512.000 euros i 510.000 euros, respectivament. 
Aquí, s’hi afegeixen dos préstecs personals que su-
men 100.000 euros. No està malament veure com se 
li donen els préstecs.

Albert Rivera, líder de Ciutadans, informa d’uns es-
talvis de 4.000 euros i de dos habitatges dels quals és 
propietari al 50%.

Joan Herrera (ICV-EUiA) té estalviats 29.000 euros i 
és propietari d’un habitatge.

David Fernàndez, diputat de la CUP, no és propie-
tari de cap bé immoble i té uns estalvis de 10.525,32 
euros. 

Segons la web de la Cambra catalana el maig, Oriol 
Junqueras (ERC), Miquel Iceta (PSC) i Joan Herre-
ra (ICV-EUiA) van cobrar  7.300,60 euros cadas-
cun. Albert Rivera (Ciutadans),7.763,80 David Fernàn-
dez (CUP) 7.169,71 euros i Alicia Sánchez-Camacho 
(PPC) res, perquè va renunciar a fer-ho per cobrar la 
seva remuneració com a membre del Senat espanyol. 
Alguns d’ells a més cedeixen part del sou al partit o a 
Fundacions del partit. Com es pot veure tots ells tenen 
el do de convertir les pedres en pa. Declaren tenir poc, 
però fa anys que viuen sense fer gran cosa. I tenen 
préstecs quantiosos malgrat ser uns ‘pobres’ I quan 
pleguen poden viure de les rendes. I és que els grups 
es reparteixen més de 15 milions en subvencions...

Ara que la transparència s’està 
imposant en l’acció política 

i institucional, seria bo que els 
ciutadans coneguessin, amb tot detall, 
què costen aquestes iniciatives, i quin 

“retorn” es calcula per a la ciutat
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El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Quan va començar la crisi, allà per l’any 2007, a 
poc a poc, ens va anar afectant a tots, però no pas 
a tots ens va afectar de la mateixa manera. 
Per a la majoria la crisi va significar una reducció, 
més o menys dràstica, del nivell d’ingressos. Uns 
perquè varen perdre la feina -a l’atur es cobra molt 
menys- i altres perquè a la seva botiga o al seu 
establiment, els clients es gastaven menys diners i 
per tant tenien menys ingressos. A la majoria -tant 
d’empreses com de famílies- els bancs ens varen 
escanyar amb comissions, despeses de mante-
niment i altres conceptes que ens aplicaven per 
compensar el que deixaven de guanyar atorgant 
crèdits. 
La classe mitjana, la més nombrosa, ha estat la 
més afectada per la crisi, però la classe mitja/baixa 
és la que es va endur la pitjor part ja que en perdre 
la feina, moltes famílies varen perdre també l’habi-
tatge. En alguns casos calia decidir-se entre pagar 
la hipoteca o menjar. Una difícil alternativa per a 
qualsevol família. A les petites i mitjanes empreses 
les coses no han anat millor i han estat milers les 
que s’han quedat pel camí, incrementant ERO a 
ERO el nombre d’aturats.
Tampoc la crisi ha afectat per igual a totes les co-
marques de Catalunya. Les que tenen una eco-
nomia basada en sectors primaris han aguantat 
millor que les que, com una bona part de l’Anoia, 
la seva economia s’ha fonamentat tradicionalment 
en la indústria. Així la nostra comarca es troba ac-
tualment entre les més deprimides de Catalunya.
En canvi la crisi ha anat molt bé als sectors finan-
cers i a les grans corporacions que han pogut ad-
quirir actius importants a preu de saldo i s’han fet 
els amos de l’economia i del mercat. Com més 
drets perden uns, més avantatges tenen uns al-
tres. La crisi ha estat com un embut: uns han tingut 
el forat gran i els altres el forat petit.
Ara que les dades macroeconòmiques assenyalen 
que comencem la fase de recuperació, tot indica 
que també es repartirà de forma injusta i desigual. 
Els uns -els poderosos- aprofitaran per a guanyar 
encara més diners, i els altres -els pobres- per se-
guir més escanyats. O és que algú es creu que la 
crisi és un efecte fortuït de l’economia?
Igualada i el conjunt de la Conca d’Òdena va en-
trar en la crisi abans que ningú. A la crisi del tèxtil 
-imposada pels convenis internacionals- hi vàrem 
sumar altres crisis fins arribar a la situació actual 
on, en quatre anys, no s’han creat nous llocs de 
treball.
Si des dels ajuntaments, dels gremis, de les asso-
ciacions empresarials, des de la societat civil no 
ens espavilem per a fer un Pla Urgent de Rein-
dustrialització, encara que la situació econòmica 
pugui millorar per a alguns, a la comarca segui-
rem estan entre els més desafavorits.... i ja portem 
molts anys així. 

Recuperació 
per a qui?

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Encarar el futur
La comarca de l’Anoia es caracteritzava, fa anys, per 
la seva potència industrial. Era una de les capdavan-
teres de Catalunya. Igualada s’havia convertit en un 
referent industrial a l’estat espanyol. Però les coses 
han canviat molt. La ciutat i la comarca han entrat 
en una fase d’estancament i davallada, com consta-
ta, una vegada més, el recent Informe Territorial de 
la Província de Barcelona del 2015, elaborat per la 
Cambra de Comerç, la Diputació de Barcelona i la 
Mancomunitat de Catalunya, sota la coordinació de 
Rosa Serra i Joan Ramon Rovira.
La població no creix i la immigració extracomunitària 
es manté per davall de la mitjana catalana. Això es 
deu principalment perquè han desaparegut aque-
lles empreses que donaven ocupació a centenars 
d’obrers. La indústria manufacturera tèxtil (que era 
la que més m’ha d’obra ocupava) ha perdut pes. I 
les que continuen necessiten menys personal. S’ha 
produït també una diversificació en altres sectors. 
Les que més facturen, segons la base de dades de 
SABI, són empreses exportadores i/o importadores. 
La més gran és la comercialitzadora de combustible 
Petromiralles. Segueix l’empresa de comerç al detall 
de productes alimentaris, Supermercats ALDI. I les 
de fabricació de paper i cartró, Unión Industrial Pa-
pelera, de fabricació de components, peces i acces-
soris per a vehicles de motor, SNOP Estampación 
i Mecaplast Iberica, de cuirs i pells, Curtits Badia, 
Casas i Fills,  Fontanellas i Martí i la foneria Fun-
diciones de Òdena. Noms com Sita Mur, Aldo Mar-
tins, Buff i Punto Blanco no apareixen en l’informe, 
malgrat la seva rellevància i llarga tradició. Aquelles 
empreses, que eren “grans” en el context estatal, ara 
són petites en un entorn internacionalitzat. Tenen di-
ficultats en desenvolupar-se i créixer. 
Les especialitzacions han provocat cadenes de va-
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lor molt curtes. Empreses integrades i més verticalit-
zades. Hi ha pocs clients i dependències creixents. 
Els canvis en la distribució fan també estralls en 
sistemes cada cop més afectats per la digitalització. 
S’han disparat els recursos financers necessaris per 
endegar qualsevol activitat. Qualsevol idea necessi-
ta un temps de maduració llarg. Els canvis en l’en-
tramat econòmic han provocat sovint que la creació 
d’ocupació quedi a l’abast dels fons públics o de les 
grans corporacions. La paperassa administrativa 
i les inversions dinamiten la majoria de les iniciati-
ves individuals. El nombre d’empreses creix, però la 
seva dimensió és molt petita. No arriba a les cinc 
persones i la majoria d’elles són d’una o dues. 
És doncs complicat pensar que seguint com fins ara, 
l’Anoia sigui capaç de retornar a posicions del pas-
sat. Cal una reflexió de fons. Saber trobar factors 
de diferenciació. De creixement.  De posicionament. 
Com quan es vol llençar un nou producte. Integrar a 
tots els que pensin que hi ha futur i tinguin propos-
tes. En aquests moments no hi ha solucions. Només 
records de llorers passats. I moviments erràtics a la 
cerca de noves opcions. No hi ha una aposta con-
creta, segurament perquè ni tan sols se saben les 
oportunitats. I sense això és  molt improbable l’èxit. I 
ni tan sols lluitar per assolir-lo.
La resposta no està només en els ajuntaments. Està 
en l’entramat social. En el lideratge dels dirigents. 
De la joventut. Dels que han anat a les universitats 
i a les escoles de negocis. De tots els que tenen al-
guna cosa que dir. I després s’han de convertir els 
somnis en objectius. I aquests en fets i plans d’ac-
ció. I posar-los en pràctica, acostant les paraules als 
fets. Parlar per parlar, només comporta continuar 
durant molts anys en la situació que estem. I que els 
informes ens ho continuïn recordant any rere any.

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

d’aire condicionat

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 



LOTTO 6/49
· Dissabte 4/07/2015

1-4-5-18-19-37
Complementari: 30
Reintegrament: 6

· Dimecres 8/07/2015
8-18-25-30-33-47
Complementari: 22
Reintegrament: 1

TRIO
· Dijous 2                  357  
· Divendres 3          860
· Dissabte 4     102
· Diumenge 5          250
· Dilluns 6               176
· Dimarts 7       588
· Dimecres 8      894

ONCE
· Dijous 2              39048
· Divendres 3       22213
· Dissabte 4    39819
· Diumenge 5       61040
· Dilluns 6             03134
· Dimarts 7    65446
· Dimecres 8    13346

· Dijous 2   18-21-32-36-45-46   C: 25  R: 4
· Dissabte 4   18-19-28-45-46-49  C: 35   R: 4

· Diumenge 5   2-13-15-17-43  Núm. clau: 1 

· Dimarts 7   6-7-18-33-41  Estrellas: 3/10

JULIOL
10: Cristòfol; Verònica Giuliani; Amèlia.
11: Benet; Pius I, papa; Olga.
12: Joan Gualbert; Abundi; Ignasi Delgado.
13: Enric; Eusebi de Cartago; Sara.  
14: Camil Lel·lis; Francesc Solano; Adela.
15: Bonaventura; Antíoc
16: Mare de Déu del Carme; Magdalena

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

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

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

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

Cada curs quan arriba el darrer trimestre és tema 
de conversa i és notícia el procés de preinscripció 
a les escoles bressol i a la universitat, sorprenent-
ment no es parla de les dificultats i els conflictes 
que es donen en la preinscripció i matriculació als 
cicles formatius o als cursos de transició al treball 
pels alumnes que no han obtingut el graduat.
El greuge, encara és més gran si es té en compte 
el diferent tractament que es dóna a la situació 
dels joves. Mentre tothom és lamenta pels que 
han acabat estudis superiors i no troben feina es 
parla de manera despectiva i es culpabilitza als 
que tothom anomena “Ni-Ni”. Aquest fet em porta 
a plantejar una pregunta i algunes reflexions.
Per què aquest silenci i poc interès en denunci-
ar les causes d’un dels problemes més greus de 
Catalunya, l’abandonament  dels sistema educatiu 
entre els 16 i 18 anys. Aquest és un dels indica-
dors de qualitat del sistema educatiu i val a dir 
que no quedem ben parats. Buscant informació he 
trobat un article del diari ARA amb el següent títol: 
Tot i el descens dels últims tres anys, encara hi ha 
un 20% de ‘ni-ni’ entre els joves de 16 a 24 anys 
(05/09/2012 ). En el diari digital El debat.cat : tro-
bem “Un 26% dels joves catalans deixa els estudis 
abans d’hora (3 de juliol de 2015).  Les  dades del 
Idescat són les recollides en el quadre adjunt.
No sóc especialista en el tema però des de la mi-
rada de professora de secundària m’atreveixo a 
apuntar algunes qüestions.
Falta d’informació o informació poc clara:
Tot i que des dels centres educatius els equips de 
tutoria i assessorament psicopedagògic fan grans 
esforços per orientar i acompanyar els alumnes, 
és difícil fer el seguiment a partir del moment en 
què els alumnes ja tenen el títol de graduat i dei-
xen el centre.
En els darrers cursos ha passat que en el moment 
de la preinscripció encara no està clar quins cur-
sos s’oferiran per als alumnes que no tenen el títol 
d’ESO, no se sap si seran subvencionats o no, i  
en tot cas són insuficients.
El procés de preinscripció i matriculació als CFGM 
no afavoreix que els alumnes i les famílies en situ-
ació precària es matriculin.
En primer lloc sembla molt incoherent que es de-
mani la nota mitjana de tercer d’ESO i sigui aques-
ta la que defineixi l’ordre d’acceptació. Això fa que 
aquesta llista pugui incloure alumnes que no han 
aprovat quart o que alumnes que han pres cons-

Dia 10: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 11: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 12: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 13: JUVÉ./ Av. Montserrat, 27
Dia 14: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 15: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 16: ADZET/ Av. Barcelona, 9

ciència de la importància de treure bones notes a 
quart i que hagin millorat estiguin en llocs al darre-
re d’altres que han acabat l’ESO amb pitjors notes.
A més aquest fet fa que hi hagi alumnes preinscrits 
que no es matriculen i en canvi no es pugui asse-
gurar plaça a altres alumnes fins el setembre, en 
un nou procés d’assignació. 
Tot plegat fa que aquells alumnes que no han estat 
admesos en la primera llista que surt el 30 de juny 
davant del dubte i la pròpia falta d’interès abando-
nin o optin per matricular-se de batxillerat, estu-
dis que sovint acaben abandonant perquè no són 
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On van tots els nois i noies que acaben la secundària 
obligatòria i no poden o no volen fer el batxillerat?

MONTSERRAT ROCA TORT ·    

adequats a les seves capacitats i interessos.
Fins ara he intentat fer una descripció de la situa-
ció però per acabar em permeto fer una valoració: 
ja sé que el problema i l’organització són comple-
xos, però també és cert que es podria millorar si 
realment hi hagués voluntat política:
No es parla d’aquest tema perquè afecta a una 
part de la població que està exclosa, amb la qual 
no s’hi compta.
No es parla d’aquest tema perquè les famílies que 
tenen recursos poden resoldre la situació apuntant 
els seus fills  a la múltiple oferta privada “de quali-
tat” que a més ofereix els cicles que poden motivar 
a alumnes que han perdut l’interès pels estudis. 
(les branques d’esport, cuina, audiovisual...).
No es parla d’aquest tema perquè d’aquesta ma-
nera no es demana a l’administració que ofereixi 
un bon servei públic i això afavoreix les empreses 
privades del sector, cada cop més privades. 
No es parla d’aquest problema perquè ja va bé 
tenir una borsa de persones sense qualificar a les 
quals oferir unes condicions de treball precari cul-
pabilitzant-les de la seva manca de formació.

L’indicador “Nivell d’educació dels joves” es defineix com el percentatge de gent jove d’entre 20 i 24 anys 
que ha assolit com a mínim el nivell de segona etapa d’educació secundària (batxillerat, cicles formatius 
de grau mitjà i altres), és a dir, que té un nivell d’educació CINE-97 (ISCED) 3a, 3b o 3c inicial, en funció 
de la població total del mateix grup d’edat (excepte els que no han respost les preguntes de “nivell més 
alt d’educació o formació assolit”). Tant el numerador com el denominador provenen de l’Enquesta de 
població activa de la UE (LFS).

Per què aquest silenci i poc interès en 
denunciar les causes d’un dels problemes 
més greus a Catalunya, l’abandonament del 
sistema educatiu entre els 16 i els 18 anys. 
Aquest és un dels indicadors de qualitat 
del sistema i val a dir que no en sortim ben 
parats
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DEL 8 AL 12 DE JULIOL
IGUALADA

www.ebf.cat

EuropeanBalloonFestival
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Organització: Mitjans de comunicació oficials:Patrocinadors:Organització tècnica:

 

Vine a veure el vol simultani de globus aerostàtics més gran de l'estat.
50 globus volaran sobre el cel d'igualada.
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És fàcil d’entendre l’escàndol que s’ha muntat a Bar-
celona amb els nomenaments a dit, fets tant al partit 
com al govern municipal, de les parelles dels nous 
regidors de la llista electoral encapçalada per Ada 
Colau. En aquest cas no faig gaire diferència entre 
l’Ajuntament i el partit, i no la faig perquè els diners 
bàsicament surten del mateix lloc, és a dir, de les 
nostres butxaques, i perquè tampoc queden gaire 
clares fins on arriben les competències reals d’uns 
i altres. En aquest sentit, s’ha dit i no s’ha desmen-
tit que s’han dut a terme negociacions en nom de 
l’equip de govern amb una persona del partit al cap-
davant. El fet és que després d’escoltar el discurs 
purista de Barcelona en Comú resulta contradictori 
o com a mínim antiestètic veure les opcions laborals 
que els regidors Colau, Pisarello i Sanz han ofert a 
les seves parelles només prendre possessió del càr-
rec.
Sempre he cregut, i sóc conscient que dient això 
potser no trobaré gaires simpaties, que els càrrecs 
i assessors de confiança dels dirigents polítics -pre-
cisament perquè han de tenir la màxima confiança 
personal del càrrec electe- haurien de poder ser fa-
miliars i amics. Per què no? Donant per descomptat 
que tinguin la preparació tècnica i política adequa-
da, qui et pot donar més confiança que els teus fills, 

Càrrecs i assessors de confiança

MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

la teva parella o els teus pares? Ara bé, acceptar 
aquesta tesi resulta del tot incompatible amb criti-
car aquestes pràctiques quan les fan els partits po-
lítics de la competència, com han fet repetidament 
els nous governants de Barcelona. Com diu aquell, 
o tots moros o tots cristians; l’exigència ètica a la 
carta, rebaixant-la quan t’afecta a tu, no és gaire de-
fensable.
S’ha d’intentar ser sempre coherent, i això inclou 
també i molt especialment el món de la política. 
Però la nova fornada de polítics sorgits del poble, 
com ells mateixos es defineixen sovint, sembla que 
comença a deixar una mica de banda la coherència 
i el fals discurs ètic que predicaven durant la cam-
panya electoral. Si creus, al meu entendre equivo-
cadament, que els familiars no han de formar part 
dels teus càrrecs de confiança, com és que el primer 
que fas quan governes és posar els teus familiars 
en càrrecs de confiança? Com dèiem abans, una 
mica antiestètic sí que ho és. Criticar determinades 
pràctiques polítiques només quan les fan els altres i 
justificar-les quan les fas tu no s’aguanta per enlloc. 
Seria molt més creïble que diguessin: “mireu, amb 
aquell discurs ens vam equivocar, demanem discul-
pes”. Però no ho faran.

En aquests dies de calor, tots esperem les va-
cances. Cal desconnectar, reprendre forces, 
gaudir de la tranquil·litat... Però no totes les va-
cances són així. Hi ha qui pensa que la millor 
manera de fer-ne és dedicar el temps a aquelles 
persones que no tenen ocasió ni mitjans. Preci-
sament aquests dies que tothom es queixa de la 
calor, he rebut uns correus d’un amic metge que 
ha decidit dedicar tot un mes a alleugerir les pe-
nalitats de gent menys afortunada. Per això ha 
decidit anar a la selva de Guatemala per exercir 
la seva professió entre els més desvalguts. Re-
produeixo uns fragments de les cartes que ens 
ha enviat a un grup d’amics:

“Hola, amics!
Fins avui no tenim WiFi i marxa i torna. Tot molt 
bé, el lloc és meravellós, la gent boníssima, però 
hi ha una pobresa absoluta. Fins i tot els nens 
estan desnodrits, la sanitat pública quasi és ine-
xistent, no hi ha metges ni medicaments.
Sortim al matí a les 7, anem a les aldees que 
estan a una o dues hores i visitem tot el matí 
fins l’hora de dinar. Continuem a la tarda fins la 
tornada. No obstant, tot molt bé; vivim a la rec-
toria del poble. El capellà és maia, una persona 
extraordinària. Mengem molt bé: arròs, fríjoles, 
pa de panís...  i molta fruita: mangos, papaies, 
pomes, plàtans, pinya...
A nivell sanitari està tot per fer. […]

Avui ha estat un dia més cansat. De les 9 a les 
18 h hem estat visitant, la gent venia d’altres co-
munitats per visitar-se. Hem dinat en una casa 
particular, fríjoles amb ou. Et sorprèn la pobresa 
absoluta en què viuen. Tenen una petita sala on 
cuinen i mengen, una altra on dormen i un lava-
bo petit al corral. El terra és de terra. Tot és així. 
Adjunto fotos dels nostres ajudants abans de 
marxar a treballar. El senyor que està a la dreta i 
de cabell blanc és el Paco Xammar, de 83 anys 
i ànima del projecte. […] 

Avui també hem marxat aviat per anar a una co-
munitat a dalt de la muntanya, a més de 2.000 
m, que es diu Ixhcu Xocol, unes dues hores de 
camí amb tot terreny. La gent és molt pobra, 
sense llum, viuen en cabanes d’una pobresa ab-
soluta. Ens han fet una gran rebuda, ha vingut 
tota la població a rebre’ns amb flors, encens, 
música i petards. Hem anant a l’església, on ens 
han dit unes paraules de benvinguda; el Paco 
ho ha agraït en nom de tots. Després, visita a 
les escoles.
Els homes els visito jo i la Laura les dones, però 
com que hi ha moltes més dones que homes, 
al finals ens hi hem posat tots dos. A les 2 hem 
acabat i hem dinat amb la comunitat: caldo de 
verdures i res més, com diuen aquí. 
Després, el Paco els hi ha fet Missa, tota acom-
panyada de cants tipus ranxera mexicana; a to-
tes les cerimònies canten. A mitja tarda hem bai-
xat per trobar-nos amb el Paco i ens hem reunit 
fins l’hora de sopar. Dia complert!
 
 […] A la nit sí que fa fred. Durant el dia 
és fresquet i a la nit he de dormir amb dues man-
tes.
Envio les fotos i molts petons. Miquel M.”

És cert que a vegades ens queixem sense pen-
sar que altres ho passen molt pitjor. Bon estiu!

Fem vacances

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Catalunya s’ha caracteritzat sempre per 
ésser  una terra plural, on hi tenen cabuda 
totes les diversitats de cultures. No serà 
pas la voluntat de la futura república catala-
na romandre d’esquena al món, sinó tot el 
contrari. 

El passat dissabte, dia 27 de juny ens vam situar 
a només 3 mesos del 27S. Serà sense cap mena 
de dubte una data històrica, en què el poble de Ca-
talunya decidirà el seu futur.  De res serveixen els 
arguments i la demagògia barata emprats pel go-
vern d’Espanya, per desqualificar aquestes elec-
cions i desposseir-les del caràcter plebiscitari que 
volem que tinguin. Cada dia que passa, és una jor-
nada menys per ser lliures. Des que vàrem iniciar 
el procés cap a la sobirania, no hi ha hagut un sol 
dia en què el vaixell d’Ítaca no hagi hagut de supe-
rar les tempestes provocades per l’ira de Neptú ni 
esquivar les roques llençades per ciclops abduïts 
per l’enuig. No obstat això, des del pal major de la 
nau ja s’albira el port de destí. 
Dins del reguitzell de preguntes que sorgeixen a 
l’hora de parlar d’una Catalunya independent, hi 
ha les de quina mena de país serà, quines seran 
les seves relacions amb els països veïns: Espanya 
i França... La respostes les trobem fent una ullada 
al nostre passat històric. Catalunya s’ha caracterit-
zat sempre per ésser  una terra plural, on hi tenen 
cabuda totes les diversitats de cultures. No serà 
pas la voluntat de la futura república catalana ro-
mandre d’esquena al món, sinó tot el contrari. A 
dia d’avui, quan es parla del futur de Catalunya, la 
majoria de nacions europees i mundials o bé fan 
l’orni o hi passen de llarg. Una vegada que Catalu-
nya s’hagi constituït com un país independent, tota 
aquesta neutralitat aparent ja no tondrà raó de ser.  
Tot i així, no ens haurem d’estranyar si qui llavors 
governi a Espanya, intimidi amb un trencament de 
relacions diplomàtiques amb tots els països que 
reconeguin el nou Estat Català. Ara bé, una cosa 
és dir-ho i l’altra fer-ho. Bàsicament, perquè és 
quelcom que els perjudicaria més que no pas be-
neficiaria.

La celebració dels Jocs olímpics del 92 a Barce-
lona van ser un esdeveniment  clau per situar Ca-
talunya al mapa mundi. Des de llavors, el nostre 
país ha sigut cada vegada més conegut i desco-
bert. En són molts els que l’han triat com el seu 
lloc fix de residència, i no parlo només dels im-
migrants. No oblidem que malgrat les traves que 
hi posa i ha posat el “Ministerio de Exteriores”, la 
Generalitat de Catalunya ha anat obrint diverses 
representacions en països com. França, Suïssa, 
Alemanya, EE.UU., Canadà, Mèxic...Aquestes 
oficines són la primera pedra per a les ambaixa-
des del futur. 
Obertura al món és un dels 10 eixos que proposa 
l’ANC per a la república catalana. Comptem amb 
tots els elements necessaris per a que se’ns des-
cloguin les portes,  que ara ens duen que tindrem 
tancades. L’accés al nostre país està garantit per 
les xarxes terrestres i ferroviàries; a través dels 
ports i dels aeroports. Aquestes infraestructures 
ja estan creades, només cal optimitzar-ne la uti-
lització  i potenciar-ne el rendiment. El dia en què 
tingué lloc la cerimònia d’obertura de les olimpía-
des de què parlava abans, la flama presa en una 
fletxa no només va il·luminar el cel de Barcelona, 
també va senyalar el camí cap a una terra uni-
versal,  que dóna la benvinguda a tots els que 
desitgen conèixer-la. 
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Una Catalunya oberta al món

EDUARD CREUS ·    ANC Anoia



Esports i cultura arran de mar a Costa Barcelona

Més de 100 quilòmetres de 
litoral banyen la costa de 
Barcelona, una destinació 
de platges urbanes amb 
tots els serveis i amb 
un entramat de comerç 
tradicional i de fires 
periòdiques molt important. 
Aquesta franja costanera 
inclou 25 municipis i una 
gran varietat de platges 
de poblacions com ara 
Calella de Mar i Santa 
Susanna, a la comarca del 
Maresme, i Castelldefels 
al Baix Llobregat. Altres 
platges com les de la 
Vinyeta o la del Garraf, 
de sorra daurada i aigües 
cristal·lines, són petites 
i aïllades. Tota aquesta 
oferta i molta informació 
d’interès és la Diputació 
de Barcelona inclou al seu 
portal de Turisme.

La majoria de platges 
estan equipades per fer 
esports aquàtics i gaudir de 
la lectura (biblioplatges). 
Moltes d’elles són el centre 
de celebracions i festes 
populars, per exemple 
cantades d’havaneres o 
festes majors, i d’oferta 
gastronòmica de qualitat. 
Entre totes les platges 
sumen 21 banderes 
blaves i una desena estan 
certificades amb la Q de 
qualitat turística. 26 d’elles 
han estat distingides pel 
Sistema Integral de Qualitat 
Turística en Destinació 
(SICTED), una certificació 
que es pot consultar des 
de la pàgina web www.
barcelonaesmoltmes.cat/
es/sicted .

100  quilòmetres de 
platges que transcorren 
per 25 municipis de la 
destinació turística de 
proximitat 

Les poblacions de Santa 
Susanna (Maresme) i 
Vilanova i la Geltrú (Garraf 
) ofereixen les instal·lacions 
i el paisatge ideal per a 
la pràctica de l’esport i de 
les activitats nàutiques. Es 
poden contractar paquets 
turístics que inclouen 
activitats, allotjament 
i altres serveis. Per a 
la pràctica de la pesca 
es poden llogar llaüts o 
embarcacions preparades 
especialment per aquesta 
activitat. Pineda de Mar 
també disposa d’una 
completa base nàutica per 
a petits i grans.

Els vells camins agraris 
pròxims al mar s’han 
convertit en camins de 
costa aptes per a caminar, 
passejar o anar en bicicleta 
des de Malgrat de Mar fins 
a Castelldefels. Les zones 
rocoses o escarpades que 
es troben entremig de la 
ruta entre Sitges i Cubelles
disposen del seu respectiu 
camí de ronda. L’excepció 
són el massís del Garraf i 
de Castelldefels a Sitges, 
on els camins són interiors 
però ofereixen vistes al mar 
i paisatges espectaculars.
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Les platges de 25 municipis de la demarcació ofereixen 100 quilòmetres de litoral. La Diputació de 
Barcelona difon l’oferta de turisme de costa al portal www.barcelonaesmoltmes.cat

Platja del Varador, a Mataró  Crèdit: Josep Cano / Diputació de Barcelona

Base Nàutica de Pineda de Mar  Crèdit: Josep Cano/Diputació de Barcelona
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La 19a edició de l’European 
Balloon Festival (EBF) torna a 
reunir a Igualada aquests dies 
gairebé 50 globus aerostàtics 
d’arreu del món en un certa-
men que ja s’ha consolidat 
com la concentració de globus 
més important de l’Estat i una 
cita molt esperada pels pilots i 
per les més de 25.000 perso-
nes que participen cada any en 
el Festival.
Aquest any, l’EBF presenta 
dues novetats destacades: la 
posada en pràctica d’un expe-
riment gastronòmic en ple vol 
amb la col·laboració de cuiners 
de primer nivell, i noves proves 
de vol que obligaran els pilots 
a enlairar-se des de diversos 
punts cèntrics de la ciutat o a 
sobrevolar places emblemàti-
ques si volen aconseguir punts 
per guanyar la competició es-
portiva.
Els prop de cinquanta globus 
que participaran a l’European 
Balloon Festival provenen de 
països d’arreu d’Europa com 
Suïssa o Anglaterra però tam-
bé hi assistiran equips provi-
nents de països més llunyans 
com Taiwan, Mèxic o Brasil. 
Tal i com ja s’ha fet en les edi-
cions anteriors, a més de la 
competició esportiva, el Fes-
tival comptarà amb l’encesa 
nocturna de globus Night Glow 
Piromusical, una Zona Village 
destinada a les empreses rela-
cionades amb el món aeronàu-
tic i una Fan Zone amb activi-
tats per fer en família com ara 
un xutòmetre i diversos infla-

Globus de tot el món tornen a Igualada en la seva 
cita anual amb l’European Balloon Festival

El Night Glow, una de les activitats més esperades, prevista per demà dissabte al vespre.

Igualada

Programa d’activitats

Aquest any hi ha 
una nodrida agenda 
d’activitats per a tots 
els gustos, comple-
ment dels vols de 
matí i vespre, i que 
s’acostaran més que 
mai a la ciutat
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Divendres 10 de juliol
7.30h - Vol de la Ciutat. Sorti-
da de globus diferents places 
i indrets d’Igualada
11.00h - Concert en un iglú 
de vent, per a la gent gran. A 
càrrec del grup de folk ‘Bona 
pregunta’. A l’Escorxador (c. 
Prat de la Riba, 47)
11.00h - Iglú del Centre Jo-
sep Orgué  amb tallers i ac-
tivitats durant tot el dia. A la 
plaça de Cal Font
15.30h - Classe de zumba, a 
l’auditori de l’Ateneu Igualadí 
(c. St. Pau, 12). Classe gratu-
ïta impartida per Zaira Mesa, 
instructora de l’Acadèmia de 
Zumba. Organitza Ateneu 
Igualadí
17.00h – ‘Igloo temporary 
shop’ al Viver del Rec. Ta-
ller creatiu. Col·labora Espai 
Moix
17.00h - Iglú de vent al Ro-
còdrom Ingravita (c. Sebastià 
Artés, 29)
18.30h - Encontats de conèi-
xer!!! Espectacle de contes 
a càrrec de la companyia  
“DE PARRANDA” Edat: a 
partir de 4 anys. A l’Espai Cí-
vic Centre (c. Trinitat, 12).
19.00h - Actuació de la Coral 
Xalest en un iglú de vent. A 
la basílica de Santa Maria 
d’Igualada
20.00h - Vol de competició, al 
camp de vol
22.00h – ‘Street dance dis-
co’ a la plaça de Cal Font. 
Amb la col·laboració de la-
karta.cat.
22.00h – Sopar - degustació 
del Somiatruites en un iglú 
de vent. A la sala ‘les Enca-
vallades’ del  Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia (c. Joan Mercader, 
s/n) [Més informació al res-

taurant Somiatruites; carrer 
del Sol, 19]
23.00h - Iglú de vent i assaig 
dels Moixiganguers. A la pla-
ça de l’Ajuntament.

Dissabte 11 de juliol
7.30h - Vol Fly in. Pas dels 
globus per sobre de la ciutat. 
Sortida d’un punt situat a 2/3 
quilòmetres d’Igualada. Dia-
na situada a Cal Font.
10.00h – Taller creatiu al 
pàrquing del Mercat de la 
Masuca. 
11.00h – Taller d’slackline i 
iglú de vent al Rocòdrom In-
gravita (c. Sebastià Artés, 29)
11.00h - Actuació de la Coral 
Gatzara en un iglú de vent. 
A la basílica de Santa Maria 
d’Igualada
12.30h - Actuació de la Coral 
Verdums en un iglú de vent. 
A l’Escorxador (c. Prat de la 
Riba, 47)
17.00h - Actuació del Cor 
ExAudio en un iglú de vent. 
A l’Escorxador (c. Prat de la 
Riba, 47)
18.00h - Activitats infantils a 
la Fun Zone del camp de vol: 
rocòdrom, zorball, inflable 
rugbi, xutòmetre, jumping, ta-
ller de malabars, etc.
19.00h - Sorteig de vols del 
Club Súper 3, al camp de vol
20.00h - Vol de competició, al 
camp de vol
22.30h - Gala de lliurament 
de premis, al camp de vol.
23.00h - Night Glow i piro-
musical a càrrec de la piro-
tècnia Igual. Al camp de vol.
23.30h - Concert amb els 
grups Orquestra Plateria i 
Aspencat, al camp de vol.

Diumenge 12 de juliol
7.30h - Vol final.

bles. El Night Glow anirà seguit 
per un concert de l’Orquestra 
Plateria i la banda valenciana 
Aspencat, concert de l’Anòlia.

Iglús de vent i activitats 
Una altra de les activitats que 
enguany repeteix és el projec-
te experimental dels Iglús de 
Vent, teles de globus recicla-
des que esdevenen construc-
cions efímeres per acollir tota 
mena d’activitats culturals que 
realitzaran diverses entitats 
igualadines. El programa d’ac-
tes es pot consultar a la pàgina  
webwww.ebf.cat i a través de 
les pàgines del festival al Fa-
cebook i al Twitter.

Tast VIP en una 
cistella de luxe
L’empresa fabricant de globus 

aerostàtics Ultramagic presen-
ta la seva nova “Cistella Vista”; 
una cistella amb la barana més 
baixa fabricada expressament 
per a volar assegut i amb una 
tauleta que permet menjar o 
beure durant el vol. De mo-
ment només existeixen tres 
cistelles d’aquestes caracte-
rístiques. Dues volen des de fa 
poc a Suïssa i a la Capadòcia i 
la tercera, fabricada per encàr-
rec d’una empresa d’Olot, és la 
que es podrà veure a l’Europe-
an Balloon Festival.
Ja que la “Cistella Vista” és 
ideal per gaudir d’un tast en ple 
vol, dos cuiners de primer nivell 
dissenyaran a quatre mans un 
menú especial per ser degus-
tat a l’aire, fet que convertirà 
el vol en una experiència molt 
més completa ja que sumarà 

Albert Marimón i David Andrés, tot presentant un menú especial per a ser degustat tot volant.

el sentit del gust als sentits que 
fins ara ja s’estimulaven volant 
en globus, com la vista o l’oïda.
Els prestigiosos i premiats cui-
ners David Andrés del restau-
rant Somiatruites d’Igualada i 
Albert Marimon del restaurant 
La Cava de Tàrrega han dis-
senyat un menú que tindrà en 
compte la pressió atmosfèrica 
i l’alçada a què es degusta-
rà. Malauradament, aquesta 
iniciativa es va presentar ahir 
dijous a primera hora del matí 
amb l’habitual “vol de prem-

sa”, que no es va poder fer per 
massa vent. 
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Miquel i Costas, Fira d’Igualada, Ocisport, 
ABC Leather i Trilogi, premis UEA 
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Ahir al vespre, ja tancada la 
nostra edició de La Veu, es va 
fer el lliurament dels Premis 
UEA 2014, en el transcurs de 
la 15a edició del Sopar Em-
presarial de l’Anoia, que va 
tenir com a marc el Campus 
Universitari d’Igualada. Hi van 
assistir unes 400 persones, 
amb la presència del conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, i del secretari general 
de Recerca i Universitats de 
la Generalitat de Catalunya, 
Antoni Castellà, que van ser 
rebuts per l’alcalde Marc Cas-
tells i el president de la UEA, 
Blai Paco.
El jurat va decidir atorgar els 
premis següents:
- Premi TIC Anoia: Solutions 
Trilogi SL, especialitzada en 
comerç electrònic i en fase 
d’expansió a Àsia tot i que 
manté la seva seu central a la 
capital de l’Anoia.
-Premi a a la capacitat inno-
vadora: ABC Leather SL, per 
la seva aposta en R+D+I i per 
la millora constant de la quali-
tat del producte i el seu model 
basat en la sostenibilitat medi-
ambiental.
-Premi a la capacitat empre-
nedora: Ocisport Serveis Es-
portius SL, per ser referència 
en l’organització, gestió i di-
namització d’esdeveniments 
esportius arreu del país. 
-Premi a la institució: Fira 
d’Igualada, pels seus més de 
60 anys d’experiència organit-
zant Fires, i per la seva aposta 
en la creació de noves fires 
vinculades a sectors punters 
de la comarca com la recent i 
exitosa fira tèxtil BSTIM.
-Premi a la trajectòria empre-
sarial: la paperera Grupo Mi-
quel y Costas que remunta a 
principis del segle XVIII i és 
una empresa de referència in-
ternacional al sector paperer.

-Menció especial a la trajectò-
ria professional per al disse-
nyador igualadí Lluís Soriano.
Aquests premis es van instituir 
en el seu dia per a reconèixer 
la creació, la consolidació  i 
les trajectòries de les empre-
ses de la comarca. Enguany 
també es recuperava el premi 
en reconeixement a la implan-
tació de les noves tecnologies  
TIC.
La vetllada es va fer sota el 
lema “Som Empresa, Som Fu-
tur”, amb una imatge gràfica 

que representa un coet, que, 
segons la patronal anoienca 
“vol transmetre també la imat-
ge d’enlairament i de movi-
ment cap endavant, quelcom 
que resumeix molt bé el mo-
ment d’optimisme que viuen 
moltes empreses de l’Anoia”.
Era previst que, abans del 
sopar, el conegut economista 
Xavier Sala-i-Martín oferís una 
ponència sota el títol “Què has 
fer de nou avui?”. 
Més informació a www.veua-
noia.cat i a la propera edició.

Noves proves i més globus 
volant sobre Igualada
Els globus que competiran  
hauran de completar amb èxit 
els reptes de vol plantejats 
per la direcció esportiva, tot 
un seguit de proves diverti-
des i espectaculars tan per al 
públic assistent com per als 
equips de vol. No hi faltaran 
les proves tradicionals com La 
Llebre –en què els globus par-
ticipants han  de perseguir un 
“globus llebre” que s’ha enlai-
rat primer canviant constant-
ment direcció i altitud- o com 
la  Meta del Jutge, en què els 
pilots han  de volar des del 
camp d’enlairament fins a una 
diana a partir d’unes coorde-
nades que els hauran donat 
just abans d’enlairar-se.
A més, aquest any s’incorpo-
ren noves proves de vol que 
permetran veure més globus 
que mai sobre el cel de la ciu-
tat. Avui divendres dia 10 al 
matí tindrà lloc el “Vol de Ciu-
tat” en què una vintena de glo-
bus s’enlairaran de punts cèn-
trics d’Igualada com la Plaça 
de l’Ajuntament, la plaça de 
Cal Font, el parc de l’Estació 
Vella, l’aparcament del mer-
cat de La Masuca, el Parc de 
Valldaura o l’Estadi Atlètic. El 
“Vol de Ciutat” inclou la prova 
coneguda com “La Meta del 
Pilot”, ja que abans d’enlairar-
se els pilots hauran de fer un 
càlcul en funció del vent i es-
collir unes coordenades a una 
distància d’un quilòmetre i mig 
com a mínim. 
Un cop hagin arribat a aquest 
punt –tasca gens fàcil tenint 
en compte que els globus 
no es poden dirigir- hauran 
d’aconseguir retornar per on 
han vingut (prova de “L’An-
gle”) i tindrà més punts aquell 
que aconsegueixi, en tornar, 
fer el gir més proper a l’angle 
de 180 graus.
Dissabte dia 11 al matí es re-
alitzarà per primera vegada 
el vol anomenat “Fly-In” que 
tindrà una diana situada a la 
Plaça de Cal Font. Els pilots 
s’enlairaran des de diversos 
camps als afores de la ciutat 
i hauran d’aconseguir arribar 
fins a Cal Font per poder llen-
çar un testimoni des de la cis-

Els globus, preparant-se per volar ahir dijous, al Camp de Vol de l’avinguda Catalunya.

tella el màxim de prop possible 
de la diana. Després hauran 
de volar el més lluny possible 
dins del mapa comarcal.
  
Noves experiències
Pel que fa als Iglús de Vent, 
s’hi sumen dos espais que su-
posaran una experiència total-
ment nova per aquells que hi 
participin; per primera vegada 
es va instal.lar un Iglú de Vent 
al Cementiri Nou on es fusio-
naven arquitectura i música 
clàssica dimecres a la nit, i 
també hi haurà un iglú de Vent 
a la sala de les Encavallades 
del Museu de la Pell d’Igua-
lada i Comarcal de l’Anoia on 
els assistents podran consu-
mir un sopar-degustació del 
restaurant Somiatruites avui 
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, es-
tels, panells, frisbies o bosses 
de totes mides i formats.
El projecte, impulsat per 
l’igualadí Jordi Enrich, ha estat 
seleccionat per al Premi Cata-
lunya d’Ecodisseny 2015 que 
atorga la Generalitat.

Dr. Joan Vidal
Neurodesenvolupament infantil

 
Anna Roldán Bornez

Psiquiatria
 

Carme Carbonell
Psicologia clínica

 
Helga Gabarró

Psicologia Familiar i de Parella
 

Mariona Berini
Psicologia infantil

 
Assumpció Linares

Logopèdia

SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 
8 passatgers

facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La setmana passada, coin-
cidint amb l’entrada en vigor 
de la Llei de Transparència, 
la Generalitat ha presentat la 
nova pàgina web Transparèn-
cia Catalunya, que recopila la 
informació sobre sous, con-
tractes i subvencions de la 
Generalitat, el Parlament, els 
ajuntaments, les universitats, 
partits polítics, sindicats... 
Les dades del Parlament de 

L’ANC inicia els 
preparatius per a 
participar a la Diada 
de Barcelona

La Generalitat publica el sou i patrimoni 
dels tres diputats anoiencs al Parlament

REDACCIÓ / LA VEU

L’ANC d’Igualada posa en 
marxa l’aparell logístic per als 
desplaçaments de l’11S, cap a 
Barcelona. Enguany sortiran 
d’Igualada 10 autocars, on hi 
podran viatjar un total de 530 
passatgers. El preu individual 
de cada passatge és de 9 Eu-
ros. Les inscripcions i la venda 
de bitllets es duran a terme a 
l’Ateneu Igualadí, durant els 
dies i horaris següents:  
Els divendres: 17, 24 i 31 de 
juliol; 21 i 28 d’agost, i 4 de se-
tembre, de 19 h. a 21 h. Els 
dissabtes: 22 i 29 d’agost, i 5 
de setembre, de 11 h. a 13 h. 
En el moment de fer la ins-
cripció caldrà fer també efec-
tiu l’import del bitllet.  A l’hora 
d’adquirir els bitllets també es 
podran comprar  les samarre-
tes que l’ANC tregui especial-
ment  per a la Diada.
A part dels autobusos tam-
bé es treballa per que hi hagi 
bitllets de tren. Sobre aquest 
tema i sobre d’altres relaci-
onats amb la diada (actes 
previs....), anirem informant 
puntualment.  Si algú desitja 
fer algun tipus de consulta o 
demanar més informació, pot 
enviar un correu a diada.igua-
lada.anc@gmail.com. 
L’onze de setembre és ja a to-
car. La d’enguany ha de ser la 
Diada més determinant. A la 
Meridiana es vol viure la mo-
bilització més multitudinària 
de la nostra història, i per això, 
cal que sigui una onada d’il·-
lusió col·lectiva,  ja que la cre-
ació d’un nou país ha de servir 
per a la creació d’una nova 
societat. L’èxit d’aquesta dia-
da serà determinant de cara a 
les eleccions del 27S.  

Avui, la Teixidora 
recorda Èlia Badia

REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres 10 de juliol a 
dos quarts de nou del vespre, 
La Teixidora recorda la desa-
pareguda Èlia Badia. Militant 
molt activa en els moviments 
socials i polítics de la ciutat i 
sòcia del Casal des dels seus 
inicis. L’acte, que tindrà lloc a 
La Teixidora, començarà amb 
la lectura de poemes i textos 
escrits per la mateixa Èlia. Al-
guns d’ells han estat recopilats 
en un llibre publicat després 
de la seva mort que es pot ad-
quirir a la llibreria Aqualata.
Tot seguit, el poeta Marc Frei-
xas recitarà el poema que ha 
dedicat i escrit a l’Èlia. Es pre-
sentarà la placa commemora-
tiva que es penjarà posterior-
ment a La Teixidora.

Sou: 2.871
Complement: 575
Despeses i viatges: 2.006
Total mensual: 5.453

- 50% de 2 habitatges de 
137.000€ i 32.000€ i un 
local de 90.000€, amb 
134.000€ d’hipoteca.
- Un cotxe.
- 20.500€ al banc.
- 6.165€ en pla 
de pensions.

Maria Senserrich (CiU)

Sou: 2.871
Complement: 575
Despeses i viatges: 2.006
Total mensual: 5.453

- 50% d’1 habitatge de 
102.000€ i 2 garatges 
de 12.000€. Hipoteca de 
37.356€.
- 20.000€ al banc. 

Alba Vergès (ERC)

Sou: 4.347
Complement: 939
Despeses i viatges: 2.006
Total mensual: 7.292

- 50% d’1 habitatge de 
438.738€ i Hipoteca de 
312.159€.
- Un cotxe.
- 27.700€ al banc. 
- 20.576€ en pla 
de pensions.

Pere Calbó (PP)

Catalunya permeten conèixer 
el patrimoni que declaren els 
tres diputats de l’Anoia, així 
com els salaris que perceben 
de la cambra catalana. Les 
esmentades dades les podeu 
veure en la part superior de 
la notícia. Cal esmentar que 
Pere Calbó (PP) té un sou 
més elevat que els de Maria 
Senserrich (CiU) i Alba Vergés 
(ERC) perquè és membre de 
la Mesa del Parlament.

La Llei de la Transparència no 
només afecta a les primeres 
institucions catalanes. Avi-
at també serà d’aplicació als 
ajuntaments, per petits que 
siguin, de forma que els re-
presentants municipals veu-
ran com el seu patrimoni, que 
ja van haver de comunicar 
abans de recollir la credencial 
per esdevenir regidors, es fa 
públic.

Igualada estarà 
present el 19 de juliol 
a l’Aplec del Pi de les 
Tres Branques

REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge 19 de 
juliol es celebrarà al Pla de 
Campllong (Berguedà) una 
nova  edició de la trobada 
catalanista al Pi de les Tres 
Branques que és el símbol de 
la unitat dels Països Catalans. 
Des de fa una bastants anys, 
s’organitza un autocar per 
assistir-hi, aquest any els en-
carregats de fer-ho han estat 
l’associació Juvenil El Gar-
bell, l’associació Flama del 
Canigó d’Igualada amb la col-
laboració del Casal Indepen-
dentista La Teixidora.
L’autocar sortirà a les 9.00 del 
matí de l’estació d’autobusos 
d’Igualada i tornarà als vol-
tants de les 6 de la tarda.
Un cop acabades les activitats 
al voltant del Pi de les 3 Bran-
ques, s’anirà a dinar i a visitar 
la zona del Santuari de Santa 
Maria de Queralt. 
El preu de la sortida és de 
10 euros. Hi ha la possibilitat 
d’anar a dinar al Santuari de 
Queralt, aquelles persones in-
teressades en aquesta opció 
que ho facin saber a l’organit-
zació per tal de fer la reserva 
prèvia.   
Us podeu inscriure enviant un 
email a elgarbell@gmail.com  
o al casal independentista La 
Teixidora (C/ Custiol 10) fins el 
dia 16 de juliol. 
L’Aplec del Pi de les Tres 
Branques és un aplec nacio-
nalista que es celebra tots els 
anys el tercer diumenge de 
juliol al mig del pla de Camp-
llong (Castellar del Riu, Ber-
guedà), al voltant d’un pi de 
tres branques, de 25 metres 
d’alçària i un perímetre a la 
base del tronc d’uns 5 metres. 
És considerat com a un símbol 
de la unitat dels Països Cata-
lans: Catalunya, País Valencià 
i Illes Balears. Tres branques 
que surten simètricament 
d’una soca única.
Algunes creences populars di-
uen que el seu naixement va 
tenir lloc al segle XVI assolint 
el segle XVIII una grandària 
considerable, durant el renai-
xement va esdevenir un sím-
bol pel moviment excursionis-
ta català que el va convertir en 
un indret de pelegrinatge i de 
visita, va ser Jacint Verdaguer 
a través del seu poema “El pi 
de les Tres Branques) que li 
va donar un caràcter nacional.
A uns 200 metres d’on es tro-
ba situat el Pi, hi ha un altre 
pi amb tres branques, conegut 
popularment com el pi Jove, 
que té uns 20 metres d’alçada 
i el qual encara viu i simbolitza 
la renascuda lluita de les no-
ves generacions.

Dos anoiencs a la nova executiva 
regional d’Esquerra Republicana
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte, dia 4 de ju-
liol, va tenir lloc al complex Cal 
Sitjes d’Artés el congrés regi-
onal d’ERC-Catalunya Central 
per a renovar la seva executi-
va tal i com estableix els es-
tatuts de la formació. L’única 
candidatura que es va pre-
sentar va ser l’encapçalada 
per l’actual president d’ERC-
Bages, Lluís Oliveras, que va 
rebre el suport dels presents 
al congrés i liderarà la federa-
ció regional durant els propers 
quatre anys.
En la seva presentació, Oli-
veras va manifestar el repte 
que suposa agafar la direc-
ció regional en un moment 
com aquest i va felicitar al seu 
predecessor, l’anoienc Josep 
Maria Palau, per deixar la for-
mació com a segona força po-
lítica a nivell de la Catalunya 
Central. El nou líder regional 
va plantejar com a principal 
objectiu ser útils a la societat 

que vol representar i, a nivell 
intern, coordinar la tasca de 
les federacions comarcals i de 
suport a les seccions locals 
per tal d’encarar amb èxit les 
properes cites electorals, en 
especial la decisiva del 27S.
Dins de l’equip de l’executiva 
regional, l’Anoia tindrà dos re-
presentants; d’una banda, el 
regidor masquefí, Xavier Pé-
rez Fornés, com a secretari de 
Política Municipal, i de l’altra, 
Maria Sayavera, regidora ode-

nenca, en la secretaria d’Imat-
ge i Comunicació. 
El congrés va comptar també 
amb l’assistència de la secre-
tària general d’Esquerra Re-
publicana, Marta Rovira, que 
va engegar la seva intervenció 
agraint la tasca del president 
regional sortint i desitjant bona 
feina i encerts al nou presi-
dent. Rovira va animar als 
presents a treballar intensa-
ment les properes setmanes i 
mesos. 
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IGUALADA / LA VEU

En roda de premsa, davant 
els mitjans de comunicació, 
l’alcalde de la ciutat Marc Cas-
tells va anunciar que el govern 
municipal de CiU “mantindrà 
en el proper mandat la conten-
ció iniciada ara fa quatre anys, 
fins i tot reduint lleugerament 
aquesta despesa”. En aquesta 
línia, Castells renuncia quatre 
anys més a rebre qualsevol 
retribució del consistori i tindrà 
només el sou que li assigni la 
Diputació de Barcelona com a 
diputat comarcal per l’Anoia. 
L’alcalde d’Igualada va voler 
agrair el suport del 100% dels 
regidors de CiU de la comarca 
que l’han reiterat com a dipu-
tat provincial.
En el nou cartipàs municipal 
el govern tindrà ara dos regi-
dors amb dedicació completa, 
després que en l’últim mandat 
en va tenir dos amb completa i 
un amb parcial. La tinent d’Al-
calde de Dinamització Eco-
nòmica, M. Àngels Chacón, 
que ara assumeix a més els 
àmbits Coneixement i Interior, 
manté la dedicació exclusiva 
que ja tenia, i el tinent d’Alcal-
de de Qualitat Urbana, Jordi 
Pont, que suma a les antigues 
competències d’Urbanisme 
i Mobilitat les d’Entorn i Via 
Pública, entre altres, passa 
d’una dedicació al 50% a una 
dedicació exclusiva. Tots dos 
tindran una retribució bruta 
anual de 55.000 euros. A la 
resta de regidors, tant del go-
vern com de l’oposició, se’ls 
assignaran retribucions per la 
seva participació en el dia a 
dia del consistori. Per assis-
tència a plens, 485 euros amb 
un màxim de dotze sessions 
anuals, per juntes de govern 
local 500 euros amb un mà-
xim de vint-i-quatre sessions, 
per comissions informatives 
96 euros els regidors i 400 el 
president, amb un màxim de 
vint-i-quatre sessions anuals, 
i per juntes de portaveus 500 
euros per cada sessió, amb un 
màxim de dotze a l’any. 
Pel que fa al nomenament 
de personal eventual de con-
fiança, el govern en tindrà 
dos, com en l’anterior man-
dat. Ocuparan les posicions 
de Coordinador/a General de 
l’Ajuntament, en mans d’Imma 

Soteras, i de Director/a de Co-
municació, Premsa i Imatge 
Institucional, amb Miquel Àn-
gel López, tots dos amb de-
dicació completa i rebent res-
pectivament 55.000 i 45.000 
euros bruts anuals.
Marc Castells ha assegurat 
que “si tenim en compte la 
gran majoria de capitals del 
nostre país, podem afirmar 
que Igualada és un exemple 
de contenció, tant pel nombre 
de càrrecs nomenats i amb 
dedicació com pel sou que 
se’ls assigna”. En total, en 
aquest mandat 2015-2019 es 
preveu un descens de l’1,29% 
en relació als quatre anys an-
teriors: el cost del govern es 
reduirà de 458.000 a 445.000 
euros anuals i el de l’oposició 
passarà de 145.000 a 150.000 
euros. Castells posa en relleu 
que es mantindrà la important 
racionalització duta a terme 
i recorda que “entre 2011 i 
2015, el govern format per 
CiU i ERC va estalviar més 
de 700.000 euros respecte 
l’anterior govern de l’Entesa 
per Igualada, que formaven el 
PSC i ICV, i aquest és l’estal-
vi que CiU seguirà aplicant en 
aquest nou mandat”.

Posar la feina fàcil 
a l’oposició
Marc Castells va explicar tam-
bé la intenció del govern muni-
cipal de posar la feina fàcil a la 
tasca dels grups que estan a 
l‘oposició. “Enguany augmen-
ten els instruments de fisca-
lització al govern. Cada grup 
té un despatx propi a la casa 
consistorial, un telèfon mòbil 
i una plaça d’aparcament a 
un preu accessible”. Castells 
també va fer esment a la “cla-
ra mostra de diàleg que hem 
mostrat, malgrat tenir la majo-
ria absoluta, oferint sumar-se 
al govern municipal als regi-
dors del PSC i ERC, que ells 
van rebutjar. També aquests 
dos grups municipals tindran 
representació en tots els orga-
nismes i empreses municipals 
per tal d’oferir un màxim de 
transparència en les gestions 
municipals i hi convidarem als 
altres grups de l’oposició”.
Castells també va explicar la 
desaparició del Patronat Mu-
nicipal d’Esports i de l’Institut 

L’Institut Municipal de Cultura i el Patronat d’Esports desapareixen

Municipal de Cultura que pas-
sen a incloure’s dins les res-
pectives regidories, “perquè 
considerem que no aporten 
cap valor afegit”. Sí que es 
manté l’Organisme Municipal 
d’Ensenyaments Artístics que 
regeix les escoles artístiques 
igualadines: l’Escola Municipal 
de Música, l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps i l’Escola 
la Tarima, en una clara aposta 
municipal per la potenciació 
de la cultura a la ciutat.

El ple aprova els “sous” 
dels 21 regidors de l’Ajuntament
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El ple de dimarts d’aquesta 
setmana va servir per a apro-
var els nomenaments de les 
nombroses delegacions de 
l’alcalde en una llarga llista 
d’organismes. Així mateix, 
també va aprofitar-se per a 
establir els salaris dels dos 
tinents d’alcalde que treballa-
ran a jornada completa, així 
com els dos càrrecs de confi-
ança de CiU.
La sessió extraordinària tam-
bé va aprovar les assignaci-
ons econòmiques per a tots 
els regidors, i la que s’atorga 
als partits presents en el con-
sistori. 
Un regidor de l’oposició cobra-
rà cada mes 485€ per anar al 
ple, més 96€ per cada comis-
sió informativa a la que assis-
teixi.  A més, cada portaveu 
cobrarà 500€ mensuals per 
assistir a la junta de porta-
veus.
En el cas dels regidors del go-
vern sense nòmina (vuit a part 

Regidors a plena dedicació:
Àngels Chacón   55.000 € bruts anuals
Jordi Pont    55.000 € bruts anuals
Càrrecs de confiança:
Director de Comunicació  45.000 € bruts anuals
Coordinadora General   55.000 € bruts anuals

Assignacions a tots els altres regidors: 
Per assistir al ple: 485€/sessió (màxim 12)
Per assistir a la Junta de Govern: 500€/sessió (màxim 24)
Per assistir a la Junta de Portaveus: 500€/sessió (màx. 12)
Per assistir a comissions informatives: 96€/sessió, 
400€ el president (màxim 24)

Assignació als partits polítics (mensual):
2.400€ CiU

800€ Socialistes
800€ ERC
600€ CUP

400€ Decidim
400€ PP

de l’alcalde), cal afegir 500€ 
per cada Junta de Govern a la 

que assisteixin (màxim dues al 
mes).

L’alcalde Marc Castells 
fa públic el seu patrimoni
Tal i com va prometre en el seu 
dia, l’alcalde Marc Castells ha 
fet públic el seu patrimoni.
Pel que fa als diners que té 
en el banc, Castells disposa 
de 1.607€ en el seu compte 
corrent, i 26.100€ en dipòsits 
a termini. També té 9.466€ en 
fons d’inversió, i 710€ en un 

pla de pensions. Té declarats 
3.000€ en accions. En total, 
40.884€ de patrimoni finan-
cer.
Pel que fa al patrimoni immo-
biliari, Castells declara tenir el 
50% del seu pis a la rambla 
General Vives, de 120 me-
tres quadrats útils, amb un 

valor cadastral de 104.084€, 
i una càrrega hipotecària de 
22.091€. També declara el 
50% d’un pàrquing de 10,8 
metres quadrats, amb un valor 
cadastral de 8.417€.
Finalment, declara tenir un 
cotxe de 12 anys d’antiguitat.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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La 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

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

”Fer reformes
a la cuina”

”Un televisor
de 65 polzades”

”Fer un màster
a l’estranger”

”Anar-me’n de viatge
amb la família”
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ANNA CUSTODI / LA VEU

El proper diumenge 12 de juliol 
l’Associació Esclerosi múltiple 
de la comarca de l’Anoia es 
suma, un any més, a la cam-
panya Mulla’t per l’Esclerosi 
múltiple que es celebrarà a 
varis punts del país. Les acti-
vitats es duran a terme a Igua-
lada a la piscina de l’Infinit de 
10h a 14h, a Montbui a la pis-
cina municipal d’11h a 14h, a 
Vilanova del Camí a Can Titó 
d’11 a 14h i a Capellades, pel 
seu ajornament, es celebrarà 
més endavant. 
Jordi Solé i Dolors Canal, dos 
membres de l’associació, ex-
pliquen quins són els objectius 
d’aquesta i com s’organitzarà 
el Mulla’t d’aquesta edició.
Quin tipus d’activitats es 
faran en aquesta edició del 
Mulla’t?
Anirem fent activitats lúdiques 
que animaran i activaran una 
mica la festa. A Igualada es 
nedaran metres solidaris, hi 
haurà una classe d’aquagym 
oberta a tothom... També tin-
drem un grup de música que 
tocarà una mica de jazz i una 
noia que ballarà claqué. A 
Montbui es farà una paella, a 
Vilanova hi haurà un tobogan 
inflable i a Capellades l’activi-
tat serà mes suau. Cada ve-
gada ens animem i fem més 
coses.
És una campanya oberta a 
tothom?
Sí, i esperem que hi vagi mol-
ta gent. Com més participació, 
millor. És una diada solidària, 
tot el que es reculli anirà per la 
investigació de la malaltia.
Aquest és el seu principal 
objectiu, doncs?
Bé, el principal objectiu és 
donar a conèixer la malaltia, 
que és força desconeguda per 
molta gent, i entre nosaltres 
ajudar-nos. És una malaltia 

Jordi Solé i Dolors Canal.

Diumenge vinent, Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple!

Segona fase dels Micronegocis 
amb Aparador, el lloguer tou 
d’espais comercials al centre

que cadascú pateix d’una for-
ma diferent, i a vegades és 
difícil. L’altre objectiu és fer 
actes com el de Mulla’t per 
aconseguir diners i destinar-
los a la investigació.
Quines són les perspectives 
del Mulla’t aquest any?
Són bones. El més important 
és que la gent vingui a la pis-
cina, que vegi què tenim mun-
tat. Hi haurà una taula on ven-
drem coses, una guardiola per 
qui vulgui col·laborar i ajudar-
nos... I a les 12h, tot Catalu-
nya es mulla!
Quants anys es porta fent?
Molts. A nivell de Catalunya 
uns 25 o 26. Aquí a la comar-
ca de l’Anoia s’ha tornat a en-
gegar el Mulla’t fa poc temps. 
Al tenir l’associació, som no-
saltres qui ho movem. 
Heu rebut facilitats per part 
de l’Ajuntament?
Sí, i és una ajuda molt impor-
tant. Són els qui ens cedeixen 
les piscines, ens ajuden a tirar 
endavant, col·laboren i vénen 
diumenge i es mullen amb no-
saltres. A Igualada comptarem 
amb la presència d’en Marc 
Castells entre molts altres, a 
Vilanova vindrà el consistori 
complet, això és tot un èxit. 
El cas de Montbui qui s’hi ha 
implicat més és la regidora de 

sanitat i gran part del consis-
tori ens han confirmat l’assis-
tència. Capellades malgrat 
no es pugui fer al mateix dia, 
l’Ajuntament també s’ha ofert 
a ajudar i participar. 
El Mulla’t és organitzat per 
l’associació. Com funcio-
neu?
Es va crear amb els afectats 
per la malaltia i ens reunim un 
cop cada mes, normalment. 
Fa un any que es va crear, 
vam començar quatre i ara ja 
som uns quinze. Òbviament a 
la comarca hi ha moltes més 
persones afectades per la ma-
laltia, potser parlem d’unes 
130 en total. Nosaltres en fem 
difusió i si hi ha gent que s’hi 
vol adherir doncs encantats.
Des de l’associació feu al-
tres activitats durant l’any?
Sí, fem el que podem. Fa rela-
tivament poc temps que hem 
començat com a associació i 
ara el que cal és seguir enda-
vant. Tenim projectes i mica 
en mica es van concretant. 
Però anem fent a poc a poc, el 
més important és que la gent 
sàpiga i conegui que hi ha 
l’associació. Volem animar ala 
gent a que vinguin, ens ajudin 
i  col·laborin amb nosaltres.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament, a través de l’Ins-
titut Municipal de Cultura (IMC) 
i amb el suport de les àrees 
municipals de Dinamització 
Econòmica i Comerç, l’àrea de 
Comerç de la Diputació de Bar-
celona i el departament de Cul-
tura de la Generalitat de Cata-
lunya, impulsa la segona fase 
del projecte Espais del Centre, 
Micronegocis amb Aparador. 
En aquesta segona fase es 
proposen dos nous locals si-
tuats al Passatge del Capi-
tà Galí, número 7, i al carrer 
Custiol, número 15, a banda 
d’altres dos locals que s’estan 
concretant actualment i que es 
donaran a conèixer ben aviat. 
La iniciativa va néixer el 2013 
amb la voluntat d’afavorir la po-
sada en marxa de negocis de 
petit format a càrrec de nous 
emprenedors i, alhora, revita-
litzar el nucli antic que, en els 
darrers anys, havia vist com 
diferents establiments tanca-
ven. Els objectius, doncs, pas-
sen per estimular el comerç i 
l’activitat econòmica, donant 
valor alhora a aquesta zona 
de la ciutat i afavorir també 
un veïnatge de proximitat. A 
banda, es persegueix crear en 
aquests passatges un espai 
que es configuri com a clúster 
d’activitat creativa, que poten-
ciï la dinàmica econòmica, co-
mercial i que fomenti l’autoocu-
pació, sense oblidar el vessant 
cultural.  
Per materialitzar el projecte, 
l’Ajuntament ha elaborat un 
plec de clàusules administra-

tives de procediment obert, 
que permet que hi pugui optar 
tothom que reuneixi les condi-
cions demanades. Les propos-
tes que es presentin hauran de 
complir amb uns paràmetres 
de viabilitat econòmica i finan-
cera del projecte, aportant una 
memòria explicativa on es con-
siderin tots els aspectes que 
faran de l’activitat un negoci 
autosuficient durant el període 
d’arrendament. Aquesta me-
mòria es podrà elaborar amb 
el suport del Servei d’Assesso-
rament Empresarial de l’Ajun-
tament. Per participar d’aquest 
servei públic gratuït cal concer-
tar prèviament una entrevista. 

Dimecres vinent, reunió a
l’Ajuntament
Amb els Espais del Centre, 
l’Ajuntament posa a disposi-
ció locals comercials buits del 
centre històric, mitjançant l’ar-
rendament a preus avantat-
josos. Els emprenedors que 
aconsegueixin un d’aquests 
espais pagaran al consistori un 
lloguer al voltant dels 90 euros 
mensuals, de manera que po-
den centrar els seus esforços i 
inversions en la millora i impuls 
de l’establiment.   
El dimecres, 15 de juliol, a les 
11h, es farà a l’Ajuntament 
d’Igualada una sessió infor-
mativa oberta a tots els inte-
ressats. Tota la informació dels 
locals i del procés de sol·licitud, 
que finalitzarà el proper 30 de 
setembre, es pot consultar a 
www.espaisdelcentre.cat. 
 

Decidim diu que el govern de 
CiU a Igualada ofereix “escàs 
joc democràtic”
REDACCIÓ / LA VEU

Decidim Igualada s’estrena a 
l’Ajuntament d’Igualada dece-
but per la manca de diàleg del 
govern de CiU, que només va 
arribar a última hora abans del 
ple. El grup reivindica la neces-
sitat d’una comunicació i trans-
parència que sigui el tarannà 
habitual, no pas que les expli-
cacions surtin abans a premsa 
que al ple. 
El portaveu de Decidim, Dario 
Castañé, expressa “el nostre 
desencís amb l’organització 
de les comissions informati-
ves i del cartipàs en general”. 
En aquest sentit, afirma que 
“esperàvem amb il·lusió els va-
lors de diàleg i transparència 
plasmats en la seva elabora-
ció, començant per quelcom, a 
priori simple, com establir uns 

REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal d’ERC a 
l’ajuntament d’Igualada, en el 
ple del dia 7 de juliol, ha cri-
ticat les formes i el fons de 
l’anunci de la supressió dels 
organismes autònoms muni-
cipals del Patronat Municipal 
d’Esports (PME) i Institut Mu-
nicipal de Cultura (IMC).
L’actual portaveu del grup, 
Josep Maria Palau, va dema-
nar que una decisió important 
com aquesta no es donés per 
feta sense més explicacions 
i que s’intentés acordar amb 
la resta de formacions políti-

ERC vol un salt endavant en participació 
ciutadana en el debat municipal

ques.  
En el ple, el regidor republi-
cà va demanar que el govern 
rectifiqui i obri un diàleg sobre 
aquest assumpte, “podem 
parlar de simplificar la gestió 
pressupostària i del personal, 
però les possibilitats de parti-
cipació ciutadana que fins ara 
han existit, no poden anar en-
rere, sinó que haurien de fer 
un salt endavant. No podem 
perdre, en el cas del PME, 
la participació dels represen-
tants de tots grups polítics de 
l’oposició, les persones inde-
pendents del món de l’esport 
que hi participaven, la possibi-

litat de crear Comissions infor-
matives i de treball per la pre-
paració d’activitats esportives 
i plans de millora de l’esport i 
quedar-nos tant amples. Això 
seria una retallada de la parti-
cipació democràtica local”.
Palau va demanar el mateix 
respecte per l’IMC. “Aquí tam-
bé es pot perdre la participació 
de tots els grups de l’oposició 
i de persones independents. 
Pot desaparèixer el Consell de 
Cultura, creat per a la partici-
pació de totes les entitats cul-
turals igualadines, el Consell 
del Museu, etc.”.

horaris que facilitin la participa-
ció en les comissions informa-
tives a qui avui representem a 
la ciutadania, sense recórrer 
a la força als permisos pre-
vistos per la legislació vigent”. 
Ben lluny d’aquesta flexibilitat i 
obertura a la participació, Cas-
tañé explica que “en canvi, ens 
hem trobat que algunes expli-
cacions esperades han sortit 
abans a la premsa”. Castañé 
anima a l’alcalde “a continuar 
en la línia de la conversa man-
tinguda abans del ple, que faci 
gala dels valors abans esmen-
tats i el de l’eficiència, del que 
en fa la seva bandera, i que les 
comissions informatives, paga-
des pels veïns i veïnes, siguin 
un instrument útil de comuni-
cació i transparència entre go-
vern i ciutadania”.
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Les diferents jornades de por-
tes obertes a l’hospital simulat 
4D Health han estat molt parti-
cipades. Més de 250 persones 
han visitat les instal·lacions i 
han pogut conèixer l’activitat 
que es fa al centre des que 
es va inaugurar ara fa quatre 
mesos. El director Enric Maca-
rulla i la mànager Àngels Cha-
cón van ser els responsables 
de presentar l’equipament i fer 
les visites guiades, que van te-
nir lloc els dies 29 i 30 de juny 
i 1 de juliol. 
Alguns dels 250 visitants eren 
ciutadans que volien conèixer 
el centre, mentre que un grup 
molt nombrós eren professio-
nals del món de la salut. 
La direcció del 4D Health fa 
una valoració molt bona del 
transcurs d’aquestes jornades 
de portes obertes, que han 
servir perquè els igualadins 
se’l fessin seu i han posat de 
relleu l’interès que desperta.  
El Centre d’Innovació per a 
la Simulació en Salut 4D He-
alth es troba situat a l’edifici 
de l’antic hospital d’Igualada. 

S’han fet tres jornades de portes obertes al 4D Health.

El Mercat municipal 
de la Masuca 
recupera els horaris 
d’estiu

Les jornades de portes obertes 
al 4D Health atrauen 250 persones

Va ser inaugurat pel president 
de la Generalitat Artur Mas el 
passat mes de març i té per 
objectiu augmentar la segu-
retat dels pacients i reduir els 
errors en salut a través de la 
formació i entrenament dels 
professionals en un escenari 
gairebé real. Les obres d’ade-

quació de l’antic hospital van 
tirar endavant gràcies al su-
port d’un fons europeu d’inno-
vació FEDER. Rep el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada i hi 
col·laboren empreses punte-
res com la farmacèutica Grí-
fols. 
 
 

REDACCIÓ / LA VEU

Com és habitual en aquestes 
èpoques, el Mercat descansa 
els dijous a la tarda.
Des de la setmana passada i 
fins al setembre, el Mercat de 
la Masuca romandrà tancat 
durant les tardes dels dijous. 
És l’habitual horari d’estiu del 
Mercat, que ja s’aplica des de 
la setmana passada.
Durant els mesos de més ca-
lor (juliol i agost) els paradis-
tes del Mercat descansen els 
dijous a la tarda. La resta de 
l’horari es manté inalterable: 
obert tots els matins de dilluns 
a dissabte, a més de les tar-
des del divendres.
A continuació us recordem 
l’horari d’obertura del Mer-
cat vigent per aquests mesos 
d’estiu:
Dilluns: 7.30h a 13.45h
Dimarts: 7.30h a 13.45h
Dimecres: 7.00h a 13.45h
Dijous: 7.30h a 13.45h
Divendres: 7h a 13.45h i de 
16.30h a 21h
Dissabte: 7.00h a 14.30h

Dimarts de Diàleg 
tornarà el 8 de 
setembre amb un 
debat sobre educació

REDACCIÓ / LA VEU

L’espai de debat i reflexió 
d’Igualada, DdD (Dimarts de 
Diàlegs), tornarà després de 
l’estiu, el 8 de setembre, amb 
una sessió que portarà per tí-
tol “L’escola actual és un mo-
del de futur?”. Coincidint amb 
l’inici del curs escolar, DdD po-
sarà a debat els models edu-
catius que conviuen a Iguala-
da i com s’hauria de preparar 
la societat del futur.
Per fer la introducció de l’acte, 
DdD ha convidat al psicope-
dag i consultor internacional 
d’educació, Ferran Miquel. 
També es convidaran a re-
presentants del món educatiu 
d’Igualada perquè participin 
a la “Fila 0” en l’anàlisi local 
de la qüestió. La sessió serà, 
com és habitual, el segon di-
marts de mes. En aquest cas, 
el dimarts 8 de setembre, a les 
8 del vespre, a la Sala de So-
cis de l’Ateneu Igualadí.
DdD (Dimarts de Diàlegs) és 
l’espai de tertúlia, debat i refle-
xió d’Igualada que acull l’Ate-
neu des de gener del 2014.

Vols en globus 
per regalar 

i utilitzar el bonus 
qualsevol dia de l’any!

Passa pel nostre estand durant 
l’European Balloon Festival i participa 

en el sorteig d’un vol en globus!

Segueix-nos!
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Con és costum, el primer cap 
de setmana del mes de juliol 
Rotary Club Igualada realitza 
el canvi de junta. L’acte es va 
realitzar en el decurs d’un so-
par a Can Bonastre de Mas-
quefa. La nova junta formada 
per, Joan Tristany com a presi-
dent, Jaume Solano secretari, 
Vicenç López macer, Ernest 
Carner tresorer i Josep Mª Su-
sanna responsable de la Fun-
dació Rotaria.
En el moment dels parlaments 
el president entrant Joan Tris-
tany va agrair la feina ben feta 
a la junta sortint encapçalada 
per Josep Mª Susanna, el seu 
sentit de responsabilitat i com-
promís al club.
També va presentar el seu 
programa destacant la ne-
cessitat d’una major visibilitat 

La nova junta de Rotary.

Nova junta directiva de Rotary Club

El Campus tanca el curs amb 
el lliurament d’orles

del club en vers al territori pel 
que respecte a tots els actes i 
projectes que realitza  el club 
durant l’any. Entre ells, els 
sopars amb conferenciants 
de renom, la campanya polio 
plus, el camp internacional 

Àlbum Històric

Entre els oficis que s’han perdut, 
existí el de maquinista dels trens 
que anaven amb energia de vapor. 
Eren homes que havien de tenir 
cura de la fogaina que feia escalfar 
l’aigua de la caldera, que produïa el 
vapor necessari per fer anar les 
locomotores dels antics combois.
Avui, el retrat és un dels tres ma-
quinistes que conduïren el tren del 
Centenari (1893-1993) de l’arri-
bada del ferrocarril a Igualada, a 
dalt de la “Olot”, núm 281, que feu 
evocar aquells vagons de fusta, 
les denses fumeres i els xiulets  
d’aquells anys passats. 
No li sabem el seu nom, però quedi 
com exemple d’aquells homes que 
practicaren una professió, que va 
permetre una nova comunicació 
entre Igualada i Barcelona, o bé 
de la gent que conduïen locomoto-
res com  la “Balsareny” núm 27, 
model “Berga”, que està ubicada, 
a títol de monument, en el parc de 
l’Estació Vella, o bé com la que fi-
gurà  en el segell que va editar-se 

amb motiu dels primers 100 anys 
del Carrilet que anava d’Igualada 
a Martorell.
Fou aquella, una celebració, però, 
que pogué realitzar-se, mercès a 
que l’any 1977, es va promoure la 
massiva campanya ciutadana, re-
clamant: “Salvem el Carrilet!”

Josep Elias i Farré

Maquinista de tren a vapor

de joventut, el concert Rotary 
d’any nou al servei de la co-
munitat i altres actes socials, 
que per molta gent son desco-
neguts i formen part del dia a 
dia del Rotary Club Igualada. 

REDACCIÓ / LA VEU

El conegut programa de Cua-
tro “Cuarto Milenio” ha tornat 
a dedicar-se a Igualada. Si fa 
un temps va investigar els fan-
tasmes que deambulaven pels 
passadissos de l’antic hospital 
de la Mútua Igualadina, ara 
s’ha aturat en els misteris que 
envolta el Pub Piscolabis del 
carrer de Sant Pau.
El programa, emès aquest 
diumenge passat a la cade-
na estatal, es va gravar fa un 
parell de mesos. Un equip de 
“Cuarto Milenio”, que presenta 
Iker Jiménez, va ser a la re-
dacció de La Veu de l’Anoia 
per a iniciar la recerca d’infor-
mació. 
En el programa podíem veu-
re l’actual propietari del “Pis-
co”, Pere Artigas, tot parlant 
d’una presència “masculina” 
que sembla romandre al ma-

El programa Cuarto Milenio investiga 
misteris del Pub Piscolabis

gatzem, i que es fa sentir de 
tant en tant, sobretot quan 
el personal està sol, sense 
la presència de clients. Els 
investigadors del programa 
afirmaven que es tracta d’un 
“espíritu burlón” que juga al 
cuc i amagar amb els treballa-
dors. Dues de les empleades, 
Mireia Nàger i Irina Gomera, 
afirmaven que “hem escol-

tat cops, com si truquessin 
a la porta. I a vegades s’han 
obert llums”. Fins i tot hi ha qui 
apuntava a l’Ateneu Igualadí 
i la seva llarga història com a 
“culpable” d’enviar un fantas-
ma al Piscolabis, i d’altres hi 
veien una antiga iaia resident 
fa molts anys, “La vella dels 
ratolins”, que es veu que era 
una mica bruixa...

REDACCIÓ / LA VEU

El Campus Universitari d’Igua-
lada ja ha complert el seu pri-
mer curs acadèmic i, per ce-
lebrar-ho, el passat divendres 
3 de juliol va fer l’acte de lliu-
rament de bandes i orles als 
estudiants.  Va ser un reco-

neixement als 11 alumnes del 
Grau en Enginyeria Química, 
que han acabat els seus estu-
dis, i també als 15 alumnes de 
la primera promoció del Grau 
en Enginyeria en Organització 
Industrial.   

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:

10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 



La classe magistral de cura de la pell, un gran 
assessorament en bellesa que ofereixen les 
consultores de bellesa independents de Mary Kay
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Mary Kay és una 
companyia d’Alta 
Cosmètica que no 
ha parat de créixer 
en els darrers anys, 
malgrat la situació 
econòmica mundi-
al. Tres dels factors 
que han contribuït 
a aquest desenvo-
lupament han estat 
un servei persona-
litzat, un preu molt 
competitiu i una 
garantia de satis-
facció del 100%.
Avui ens agradaria 
conèixer més de 
prop en què consis-
teix el servei perso-
nalitzat d’aquesta 
gran empresa del 
sector de la belle-
sa. Ens ho explica 
Olga Jiménez, Em-
presària Nacional 
Independent de 
Mary Kay

Olga, què és 
exactament una 
classe magistral 
de cura de la 
pell?

La classe magistral és 
el nostre sistema de 
treball. Totes les nos-
tres clientes en reben 
una, que pot ser indi-
vidual o en grup. Si la 
classe se celebra en 
grup la clienta gaudi-
rà dels avantatges de 
ser amfitriona. Una 
de les coses que més 
agraden a tothom és 
que la classe és gra-
tuïta i sense compro-
mís de compra. La 
clienta podrà formular  
les seves preocupaci-
ons i es buscaran les 
millor solucions per-
què pugui lluir una pell 
sana i impecable. Du-

rant la classe la clien-
ta aprendrà com apli-
car els productes a 
casa, ja que s’ho farà 
ella mateixa guiada 
per la seva consulto-
ra. Gaudirà d’un trac-
tament de mans que 
li deixarà les mans de 
seda, un tractament 
de rostre antiaging 
amb resultats visibles 
des de la primera 
aplicació, un de mi-
crodermoabrasió que 
polirà la pell donant-li 
un tacte de rostre de 
bebè, aprendrà com 
cuidar el seu contorn 
d’ulls i, a més, s’apli-
carà un toc de maqui-
llatge que ressaltarà 
molt més els resultats 
obtinguts. D’aquesta 
manera podrà provar 
abans de comprar, 
quelcom que és poc 
habitual en el món de 
la cosmètica. Sortirà 
preciosa, amb l’au-
toestima alta i a punt 
per menjar-se el món. 
Actualment són mol-
tes les bloggers que 
fan ressò d’aquest 
sistema únic i el re-
comanen a tothom. 
Celebrar una classe 
és un pla tan diver-
tit i gratificant per fer 
amb les amigues com 
una tarda de cine, 
una sortida de cap de 
setmana, un dia de 
platja... I a més, és 
anticrisi perquè no els 
costarà res!

En què 
consisteix 
el programa 
d’amfitriones?

Avui en dia el que 
està de moda és viure 
experiències. Podrí-

em dir que una clas-
se magistral de cura 
de la pell és tota una 
experiència i més si 
es gaudeix en grup. 
A les dones ens en-
canta compartir mo-
ments especials amb 
les nostres amigues. 
El servei de Mary 
Kay és tan exclusiu 
que no es troba en 
botigues i només s’hi 
pot accedir per apa-
drinament, és a dir, si 
coneixes a una con-
sultora o una amiga 
et refereix o et convi-
da a una classe. Com 
amfitriona que com-
parteix MaryKay amb 
les persones del seu 
entorn, una dona re-
brà regals i descomp-
tes exclusius.

A més de la 
classe de cura 
de la pell, quins 
altres tipus 
de classes 
es poden 
gaudir?

Es pot organitzar 
una classe de ma-
quillatge, una sessió 
de tendències en ma-
quillatge i moda, una 
de corporals i spa o 
fins i tot una sessió 
especial per a núvi-
es i acompanyants, 
on aprendran a estar 
precioses per al gran 
dia. Estem obertes a 
tot tipus de propostes 
i les sessions es po-
den fer a mida. Ge-
neralment les nos-
tres clientes tindran 
dret a rebre una pri-
mera classe de cura 
de la pell amb una 
altra d’automaquillat-
ge al cap de 15 dies. 

Olga Jiménez Muntané
Empresària Nacional

Independent de Mary Kay 
Saló: C/ Pau Muntadas, 13 

 08700  IGUALADA
Tel.: 630670239

Després les veurem 
4 cops a l’any, per re-
visar la seva pell du-
rant els canvis d’esta-
ció i presentar-los les 
noves col·leccions, 
de manera que seran 
les primeres a assa-
bentar-se del que es 
porta.
En definitiva, el que 
volem per les nos-
tres clientes i convi-
dades és un servei 
d’alt nivell en què no 
s’hagin de preocupar 
per la seva bellesa 
perquè compten 
amb una profes-
sional atenta i 
preparada que 
ho fa per elles 
i evita els de-
senganys que 
sovint genera 
comprar cos-
mètica sense 
assessora-
ment.

Si desitges demanar 
hora per una classe 
magistral de cura de 
la pell o de maquillat-
ge, saber més sobre 
l’oportunitat de ser 
consultora de bellesa 
o adquirir els teus pro-
ductes contacta amb 
la teva consultora de 
bellesa o, en cas de 
no tenir-la, demana 
cita amb Olga Jimé-
nez al 630670239 o 
a olgajimenezmk@
gmail.com
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Publicacions Anoia SL, editora 
de La Veu de l’Anoia, és pre-
sent en la nova junta de l’As-
sociació Mitjans d’Informació 
i Comunicació (AMIC), que 
va celebrar divendres passat 
la seva assemblea general 
a Calella de Palafrugell. La 
nova junta està encapçalada 
per Ramon Grau, i la direc-
tora general de Publicacions 
Anoia SL, Pia Prat Jorba, n’és 
la tresorera. També és la res-
ponsable de la comissió de 
formació, universitats i borsa 
de treball.
Durant l’assemblea es van 
presentar les activitats rea-
litzades durant l’any per l’As-
sociació i l’aprovació dels 
pressupostos. També es va 
acomiadar després de sis 
anys al capdavant de l’Asso-
ciació de Mitjans d’Informació 
i Comunicació, el fins ara pre-
sident de l’AMIC, Alfons Udina 
qui passa el relleu a Ramon 
Grau, primer president de l’As-
sociació al 1997, i actualment 
president del grup TotMedia, 

La nova junta directiva de l’AMIC.

Publicacions Anoia, present 
a la nova junta de l’AMIC

que edita entre d’altres Diari 
de Sant Cugat, Tot Sant Cu-
gat, Elsingular o Viaempresa.
L’AMIC basarà el seu treball 
en tres objectius: la qualitat, 
la utilitat i la representativitat. 
“L’associació ha de posar ei-
nes útils a disposició de l’as-
sociat, som el col·lectiu amb 
més força, i aquesta junta 
treballarà per fer-la única i al 
servei de tots vosaltres” va as-
senyalar Grau.

Els diners que s’han deixat a 
Grècia han servit per finançar i 
renovar el deute. Només el 10% 
ha anat al poble. Però ha aug-
mentat en més de 75.000 milions 
en el darrer any. I ja no es deuen 
als bancs privats, sinó el BCE. 
Alemanya imposa l’ortodòxia. Els 
tecnòcrates, des d’una perspec-
tiva de laboratori, explicaven el 
que havien de fer aquells “grecs 
ignorants”. Però aquests, veien 
que no es resolien els seus pro-
blemes. Després de cinc anys 
d’austeritat no aixecaven el cap.
Quan Alexis Tsipras, va anun-
ciar el referèndum, molts líders 
europeus es van esquinçar les 
vestidures. Com si consultar la 
població fos un crim. El vicecan-
celler alemany, el socialdemòcra-
ta Sigmar Gabriel, va arribar a dir 
que Tsipras era “una amenaça 
per a l’ordre europeu”. Però les 
crítiques, en especial d’USA, van 
forçar l’acceptació del referèn-
dum. Brussel·les l’ha volgut pre-
sentar com el vot sobre la conti-
nuïtat en l’euro i a Europa. Eren 
conscients de que, en cas d’im-
pagament, tots els estats sortirien 
perjudicats. Tota la premsa ale-
manya ha fet una agressiva cam-
panya desqualificant els grecs i el 
seu govern. Alguns pensant en 
acabar amb el Govern de Syriza 
i així avortar altres moviments 
semblants en altres estats. 
El triomf del ‘No’ significa la rebel-
lió contra l’autoritarisme econò-
mic i l’allunyament d’un model 
d’Europa molt diferent del que 
afirma defensar. S’ha dit no, a una 
pretesa eficàcia econòmica, però 
sotmesa als interessos del sector 
financer, de les grans empreses i 
de les elits socials. S’ha dit prou a 
les decisions tecnocràtiques (com 
les que provocaren les caigudes 
dels primers ministres Iorgos Pa-
pandreu i Silvio Berlusconi  i la 
seva substitució pels tecnòcra-
tes Lukas Papademos i Mario 
Monti a Grècia i Itàlia). Els grecs 
volen que la democràcia torni a 
Europa i no sigui un entramat 
decoratiu. Volen que siguin els 
ciutadans i no els bancs, els que 
tinguin l’última paraula. 
Alfredo Zayas, expert en drets hu-
mans de l’ONU i premis Nobels 
com Joseph Stiglitz i Paul Krug-
man havien recolzat el no. Deien 
que les condicions imposades 
a Grècia eren “indignants”. Així 
Stitglitz havia dit “Un vot pel ‘sí’ 
significaria una depressió gairebé 

PERE PRAT

sense fi. Un vot pel ‘no’ obriria al-
menys la possibilitat que Grècia, 
amb la seva forta tradició demo-
cràtica, pugui agafar el seu destí 
amb les seves pròpies mans”. 
Cedir davant l’ultimàtum de la 
Troica hauria representat l’aban-
donament de qualsevol pretensió 
d’independència. Grècia no ha 
volgut viure més una austeritat 
sense fi i una depressió perma-
nent. La indignació davant tants 
intents d’humiliar-los ha acabat 
per passar factura. I han triat el 
risc de passar-s’ho pitjor, però 
amb l’esperança de sortir-se’n. 
Els grecs no s’han acovardit. El 
problema s’estendrà, si volen 
castigar-los pel seu desafiament. 
Ningú vol una guerra, encara que 
sigui econòmica. Però tampoc 
que els poderosos humiliïn els 
febles. Ni per diners, ni per idees. 
Tampoc per pragmatisme tecno-
cràtic. Europa ha de reinventar-
se. No està clar que Grècia pugui 
ser expulsada d’Europa. I Alema-
nya haurà d’afrontar reticències 
internes. Acostumada com està 
a l’ordre i la disciplina, no està 
acostumada a fer front a l’anar-
quia de les idees.
‘Forns Venetis’, una xarxa de fle-
ques grec dóna pa gratuïtament 
als avis que no han pogut retirar 
els seus diners. La solidaritat 
s’imposa. La Humanitat està pel 
damunt dels diners. Ara s’haurà 
de veure com continuen les con-
verses després d’haver posat el 
llistó tan alt i amb tants amena-
ces. Potser costarà rebaixar el to 
per trobar noves vies de negoci-
ació. I els tecnòcrates no elegits, 
aquells que basen els seus dictà-
mens en creences teòriques, que 
han propiciat l’austeritat expansi-
va, hauran de respondre dels 
seus errors.
S’hauran de trobar alternatives a 
les polítiques de retallades dels 
drets laborals i socials, de reduc-
ció de pensions i salaris (no dels 
executius), la privatització dels 
serveis públics i la prevalença de 
les empreses privades pel da-
munt del públic. La política segui-
da des de finals de la dècada del 
1970 ha enriquit uns pocs, em-
pobrint la majoria de la població 
i disparant la desigualtat social. 
Una negociació que es presenta 
dura i difícil, on les relacions per-
sonals dels negociadors no aju-
den. I el problema el té Europa. 
No només Grècia. 

Atzucac grec

L’AMIC aglutina més de 230 
mitjans entre digitals i paper, 
la majoria locals i comarcals, 
s’ha situat com el col·lectiu 
que representa el número de 
publicacions i empreses edito-
res més gran de mitjans que 
hi ha al país. Una força que es 
vol aprofitar per convertir l’As-
sociació en “la patronal de la 
premsa de proximitat a Cata-
lunya”.

La Caixa i Dones amb Empenta renoven l’acord 
per atendre joves en risc d’exclusió social
REDACCIÓ / LA VEU

L’associació Dones amb Em-
penta i l’Obra Social La Caixa 
han decidit prolongar la seva 
col·laboració en el desenvolu-
pament del projecte “Connec-
ta’t amb amor”, un programa 
d’atenció, prevenció i sensi-
bilització per a adolescents 
en matèria de violència de 
gènere que l’entitat de do-
nes desenvolupa en instituts 
i centres educatius de l’Anoia, 
el Baix Llobregat i l’Alt Pene-
dès. Amb aquesta aportació, 
Dones amb Empenta farà un 
desplegament especial del 

programa que adreçarà ex-
clusivament a joves amb risc 
d’exclusió social.
“Connecta’t amb amor” és un 

programa de prevenció adre-
çat a joves que l’entitat desen-
volupa des de fa anys amb la 
modificació i introducció de 
novetats segons les necessi-
tats del moment.  Aquesta és 
la clau de l’èxit del programa, 
que  només l’any passat va  
atendre un total de 3.000 ado-
lescents a través de 78 tallers 
que treballaven la socialització 
dels rols de gènere, el mite de 
l’amor romàntic, la sexualitat i 
les expressions més subtils de 
la violència.

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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Per quart any consecutiu s’ha 
celebrat la Setmana Jove 
d’Igualada emmarcada dins 
del projecte Impuls del depar-
tament de Joventut. Aquest 
projecte parteix del model de 
pressupost participatiu, meca-
nisme pel qual els joves par-
ticipen en la dinamització de 
la ciutat programant activitats 
obertes a tothom. 
La Setmana Jove d’enguany 
s’ha centrat en dos eixos te-
màtics: la creativitat tecnològi-
ca i la música, organitzant dos 
grans activitats que han tingut 
una molt bona participació, el 
campus Inventors 3.0 i el Yo-

Gelats del Donat, al 
suplement “Fuera de 
serie” d’Expansión

La música i la creativitat tecnològica 
han centrat la Setmana Jove d’Igualada

ung Soul Festival. 
Del 29 de juny al 3 de juliol, el 
campus Inventors 3.0, orga-
nitzat per l’Associació InQuiet 
i amb la col·laboració de Ma-
kers Igualada,  va omplir les 
tardes de la Setmana Jove 
oferint als joves d’11 a 16 anys 
la possibilitat de convertir-se 
en inventors i crear, mitjançant 
la tecnologia, diferents objec-
tes que van poder mostrar a 
la plaça de Cal Font el passat 
divendres. 
Dimecres, 1 de juliol, va tenir 
lloc al pati del Museu de la 
Pell la tercera Festa del Holi 
Colors, organitzada pels joves 
corresponsals de la Kaserna. 

Des de les 19h de la tarda i 
al ritme de la música, joves 
d’Igualada i rodalies van po-
der celebrar així l’inici de les 
vacances. 
Per tal de posar fi a la Set-
mana Jove, les entitats The 
Big Tree, Rec on Fire i el grup 
de música JoKB van treballar 
conjuntament per programar 
una nit solidària de concerts 
gratuïts on tots els beneficis 
van ser destinats a continuar 
ajudant als nens i nenes de 
Lamin (Gàmbia). El Young 
Soul Festival va comptar amb 
la presència de grups amb 
llarga trajectòria musical com 
Primo Zon y los culpables de 

todo, Manti’s Pantis, JoKB, 
High Connections, Ressaka , 
Doy Tolls i  Adulttarats. 
La regidora de Joventut i En-
senyament de l’Ajuntament, 
Patrícia Illa, va voler agrair als 
joves organitzadors i a tota la 
ciutat la seva participació al 
llarg de la Setmana jove i es 
va comprometre a continuar 
donant suport a entitats i joves 
en la dinamització d’activitats. 
Des del departament de Jo-
ventut es vol mostrar l’agra-
ïment per la participació i la 
feina feta a totes les entitats i 
grups de joves que, any rere 
any, fan possible la Setmana 
Jove i el projecte Impuls. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

Gelats artesanals de l’Orxate-
ria Donat de la Rambla Sant 
Isidre d’Igualada van aparèi-
xer diumenge en el suplement 
“Fuera de Serie” del diari eco-
nòmic Expansión. Sota el títol 
“Caprici nostre de cada dia”, 
es podien veure fins a 25 ge-
lats diferents, tres dels quals 
eren de la gelateria igualadi-
na: Love Pop Kiwi, Love Pop 
Orxata i Love Pop Multifruit 
Sandía. L’empresa ha decidit 
saltar al mercat nacional amb 
una gamma de sorbets salu-
dables, sense gluten i aptes 
per a dietes, amb originals sa-
bors. 

Selecció
Una bona política 

de selecció permetrà
 incorporar a les persones clau 

creant així valor afegit a la seva empresa

Empresa fabricant
 de components per 
l’automòbil situada 

a Igualada, està buscant un:

• TORNER CNC 
a peu de màquina

• FRESADOR CNC 
a peu de màquina

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

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

Empresa instal·ladora 
de serveis de l’Anoia 

està buscant un:

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

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

concessionari oficial 
d’automòbils d’Igualada

està buscant un:

• OFICIAL ELECTRO-MECÀNIC
amb experiència mínima de dos 
anys.

informa’t a:

Envia el teu CV a: info@talentiagestio.com



Àmbit Penedès
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El 35è Festival Internacio-
nal de Música Pau Casals 
(FIMPC) comença dissabte 11 
de juliol, a les 22 h, a l’Auditori 
Pau Casals del Vendrell. Ho fa 
amb la presència de Ko Iwa-
saki, un dels violoncel·listes 
que van estudiar amb Pau Ca-
sals, que estarà acompanyat 
al piano per Shuku Iwasaki.
Ko Iwasaki va ser guanyador 
del primer premi del Concurs 
Nacional de Música del Japó 
el 1960 i va estudiar violoncel 
amb Hideo Saito. El 1965 va 
fer el seu debut a Nova York, 
al Young Concert Artists Seri-
es. Més tard, va rebre classes 
de Harvey Shapiro i de Pau 
Casals a Puerto Rico.
Ha guanyat els principals pre-
mis en nombrosos concursos 
de violoncel internacionals, 
com els de Viena, Munic, Bu-
dapest, el premi Cassadó i les 
competicions Txaikovski. El 
1971 va rebre el premi Minis-

tre d’Arts per a Joves Artistes 
i el premi Record Festival de 
les Arts per la seva interpreta-
ció de la música contemporà-
nia japonesa per a violoncel. 
El 1974 es va traslladar als 
Estats Units, on ha actuat com 
a solista i com a intèrpret de 
música de cambra, així com 
a Europa, l’antiga Unió Sovi-
ètica i el Japó. És també un 
dels fundadors dels Solistes 

de Cambra de Tòquio.
El programa que presentarà 
Ko Iwasaki a l’Auditori és una 
bona mostra de les obres que, 
a poc a poc, van anar aconse-
guint que el violoncel fos on 
és ara: des de Bach a Gaspar 
Cassadó, passant pels grans 
noms del romanticisme i per 
una mostra de l’escriptura 
moderna per a violoncel sol 
del japonès Toshiro Mayuzu-
mi, una fantasia lliure plena 
d’energia, amb efectes sonors 
ben diversos i amb una conne-
xió evident amb la música po-
pular inspirada en el bunraku, 
el teatre de titelles tradicional 
japonès.
El 35è FIMPC anirà desgra-
nant un total de setze con-
certs, fins al dia 22 d’agost. El 
segon d’aquests concerts està 
programat per al dimecres 15 
de juliol amb l’Orquestra Ca-
mera Musicae, amb la qual el 
compositor Allbert Guinovart 
actuarà al piano.

El violoncel·lista Ko Iwasaki obre dissabte el 
35è Festival Pau Casals

El president de la Generalitat, 
Artur Mas, ha posat en re-
lleu la capacitat del sector de 
l’enoturisme per aprofitar les 
sinergies entre el món del tu-
risme i el del vi i ha assegurat 
que que “Catalunya disposa 
de riqueses acumulades per 
triomfar des del punt de vista 
del turisme lligat a la vinya, el 
vi i el cava”.
En el decurs de la celebra-
ció de la 1a Nit de l’Enoturis-
me a Catalunya, que va tenir 
lloc dilluns a la nit al Celler 
de Codorniu a Sant Sadur-
ní d’Anoia, Artur Mas es va 
mostrar convençut que “els 
nostres paisatges, la tradició 
del cultiu, els cellers,  l’art, el 
talent, la capacitat de crear 
coneixement al nostre país”, 
juntament amb “les empre-
ses, la creativitat, el sentit del 
comerç són els nostres actiu 
per triomfar, generar riquesa i 
acumular aportació de creixe-
ment constantment”.
En el decurs de l’acte, es van 
lliurar els 1rs Premis de l’Eno-
turisme per reconèixer les mi-
llors iniciatives enoturístiques 
que s’han posat en marxa al 
país i pretenen ser un estímul 
per a les empreses perquè 
vetllin per la qualitat, sosteni-

bilitat i especialització del seu 
producte, incentivar-les a la 
millora continua de les seves 
ofertes i innovar a l’hora de 
plantejar noves propostes.
En aquest context, el cap de 
l’Executiu va subratllar que 
aquests guardons són “la pri-
mera llavor” i ha fet una crida 
a “creure en els actius que 
disposa el sector i a sumar 
esforços”.

Finalment, el president es va 
referir també a la capacitat 
d’atraure turisme que té el 
país i ha recordat que aquest 
any s’ha arribat als 17 milions 
de visitants estrangers, que 
juntament amb el turisme in-
terior i el de l’Estat espanyol 
suposen un total de 25 mili-
ons de visites. En aquest punt 

El president de la Generalitat, Artur Mas, lliura els 
primers Premis de l’Enoturisme de Catalunya

es va referir a la importància 
dels centres d’atracció turísti-
ca de que disposa Catalunya 
i a l’aportació que pot suposar 
l’enoturime.
Els guardonats en aquesta 
primera edició en cada una 
de les categories han estat:
- Allotjaments: Hostal Sport, 
amb seu a Falset (el Priorat).

- Restaurants: Bar Restaurant 
Moderno, amb seu a Vilalba 
dels Arcs (la Terra Alta).
- Art i cultura: Mas Blanch i 
Jové, amb seu a la Pobla de 
Cérvoles (les Garrigues). 
- Experiències enoturístiques 
a cellers: Cellers Torres, SA, 
amb seu a Pacs del Penedès 
(l’Alt Penedès).
- Experiències enoturístiques 
que ofereixen agències de 
viatges especialitzades, em-
preses d’activitats enoturísti-
ques, transportistes i d’altres: 
Taller de Projectes Oci, SAL 
- Ocio Vital, amb seu a Barce-
lona (el Barcelonès).
- Pràctiques sostenibles/res-
ponsables d’enoturisme: Can 
Torres, amb seu a Vilartolí, 
Sant Climent Sescebes (l’Alt 
Empordà).
A l’acte hi van prendre part 
els consellers d’Empresa i 
Ocupació i d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, 
Felip Puig i Jordi Ciuraneta, 
respectivament, a més de 
l’alcaldessa de Sant Sadurní 
d’Anoia, Maria Rosell, i la pre-
sidenta del Grup Codorniu, 
Mar Raventós, entre d’altres 
personalitats.

Associació
Esclerosi
Múltiple
Anoia

diumenge 
12 de juliol

Piscines de: 
CAPELLADES

SANTA MARGARIDA 
DE MONTBUI

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
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10%  De descompte

15%  De descompte

25%  De descompte

2x1

50%

De dilluns a diumenge dia de l’espectador

Viatges amb autobús

20%  De descompte

 

Menys mobiliari i cotxets

excepte màquines
i reportatges

 

excepte rebaixes o
altres promocions
no acumulables 

+ sorteig
mensual

 5%  De descompte

 

fi ns al  50%  De descompte

20%ulleres graduades10%
ulleres de sol

 10% a 30%  de descompte

 3%, 5% i 10% 
excepte  rebaixes

excepte vestits
de nuvi

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes

no acumulable a
rebaixes ni
altres promocions

excepte rebaixes

en instal·lacions
en seguretat

en material per
a l’audició

excepte rebaixes
i altres promocions

en material esportiu 

en perfums i cosmètica 

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes

excepte merceria

en determinats
articles

en cosmètica i serveis

excepte promocions

no acumulabe a
altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

Passió Esparreguerra + excursió ceràmiques
Teatre a Barcelona 
Pastorets de Calaf

en vins i caves
excepte promocions

excepte rebaixes

Amb Club la Veu
3% en reserves

i altres promocions

excepte rebaixes

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

i altres promocions

excepte rebaixes

excepte promocions

i altres promocions

excepte llibres
i col·leccionisme

en mobiliari i aixetes
 

en productes de
dietètica

de descompte en
brodats

 en sabates
de seguretat

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

també a Trias-Shop
introduint el
codi STRIAS10

en tints i metxes

excepte productes

 en roba i complements

en roba i complements

 en tots els serveis

Museu de la Pell i
Museu Paperer

En temporada 
de la Passió

en aliments i
accessoris

 de descompte

 Avantatges del Club del Subscriptor                         
   

 En les entrades

33%  De descompte

 Inscripció matrícula

Adults 10 
nens 5

+ INFO TRUCA A:
Tel. 93 804 24 51
www.veuanoia.cat

publianoiadisseny@gmail.com

en neteja al
tren de rentat

il·luminació
Yanso

Ortopèdia Almenar



Dimiteix l’alcalde de Vallbona, Raül Parramon, 23 dies després 
de ser investit, per “assumptes personals i manca d’il.lusió”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’alcalde de Vallbona d’Anoia, 
el democristià Raül Parramon 
(Unió), va presentar dilluns a 
la nit la seva dimissió, 23 dies 
després de ser nomenat en 
virtut d’un pacte amb el PSC 
i amb el suport de Veïns amb 
Veu. En el transcurs d’una 
sessió extraordinària del ple 
municipal, Parramon va pre-
sentar, per sorpresa de tot-
hom, la seva dimissió. Caldrà 
ara constituir el nou Ajunta-
ment i escollir el nou alcalde. 
No s’han explicat públicament 
els motius de tan sorprenent 
dimissió, tot i que sembla que 
darrere de la dimissió de Par-
ramon podria haver-hi, segons 
que ha explicat al poble, “as-
sumptes personals” i “manca 

Raül Parramon, durant un discurs realitzat a Vallbona a la campanya electoral.

d’iŀlusió”. El democristià ja era 
alcalde en el darrer any de 
l’anterior mandat, també fruit 
d’un pacte amb els socialistes.
Abans de la constitució de l’ac-
tual Ajuntament, Parramon va 
arribar a un acord amb el PSC 
per continuar el pacte iniciat el 
2011, segons el qual seria al-
calde aquest any i cediria l’al-
caldia, el juny del 2016, al jove 
socialista Eudald Planella, que 
serà amb tota seguretat el nou 
alcalde. Les eleccions munici-
pals les va guanyar ERC, amb 
4 regidors, a només un de la 
majoria absoluta.
Amb la decisió de Parramon, 
el PSC guanyarà la cinquena 
alcaldia a l’Anoia, que se se 
sumen a les d’Òdena, Cabre-
ra d’Anoia, els Hostalets de 

Pierola i Santa Margarida de 
Montbui.

Molestos a ERC
El pacte de Parramon amb el 
PSC ja va causar enrenou a 
ERC en el passat mandat, que 
s’hauria incrementat notable-
ment després de les últimes 
eleccions,  fins al punt de que 
el cas de Vallbona era un es-
cull incòmode en les relacions 
de les direccions comarcals 
de CiU i ERC en la negocia-
ció per un pacte de govern al 
Consell Comarcal. A Esquerra 
no han entés mai que Parra-
mon i CiU-Vallbona pactessin 
amb “el PSC de Romà Casa-
novas”, quan aquest havia es-
tat durant molts anys precisa-
ment l’enemic polític a batre. 

La situació política al poble va 
derivar fins i tot en incidents 
lamentables, com incendis 
de vehicles, rodes punxades, 
denúncies judicials i acusaci-
ons d’amenaces, de les que la 
família de Raül Parramon se 

n’ha vist afectada de manera 
directa. El cúmul de circums-
tàncies i la pressió afegida ha 
motivat la decisió final. Però el 
pacte PSC-CiU continua. 
A veure quant temps dura. 

Comarca
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El tancament de la llar Montxic dispara la indignació entre el 
veïnat del nucli antic de Montbui, que podria negar-se a pagar l’IBI
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El pretés tancament de la llar 
d’infants Montxic per decisió 
de l’ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui, i la seva 
substitució per una ampliació 
del Centre de Dia que gesti-
ona la Fundació Sant Josep 
d’Igualada, continua portant 
cua. 
Un nombrós coŀlectiu de per-
sones del nucli antic, que se 
suma als dels pares afectats, 
ha iniciat una recollida de sig-
natures i pensa incrementar 
les accions de protesta per 
fer canviar d’opinió a l’Ajun-
tament, en una decisió que 
els afectats assenyalen com 
a únic responsable a l’alcalde 
Teo Romero. A més, l’assump-
te ha estat la gota que ha fet 
vessar el vas de la paciència 
dels habitants del nucli his-
tòric, que afirmen que han 
perdut paulatinament tots els 
serveis públics i se senten 
abandonats malgrat pagar 
puntualment els seus impos-
tos. 

Indignació i sorpresa
Un dels veïns afectats, Josep 
Castelltort, ha explicat que 
“existeix un gran sentiment 
d’indignació i sorpresa entre 
els pares de la llar, sobretot 
per com s’ha fet el procedi-
ment per tancar-la. Entenem 
que és un servei imprescindi-
ble, i, pràcticament, era l’últim 

que quedava al poble”.
Els veïns no entenen “per què 
si tots els pobles de la vora 
tenen llar d’infants, nosaltres 
no l’hem de tenir. La qüestió 
és ara saber quan es tornarà 
a obrir, perquè és clar que és 
necessària”. 

Possible cooperativa
Els veïns, a banda de recollir 
signatures, també estan cer-
cant fórmules per poder obrir 
el centre el proper mes de 
setembre, com la constitució 
d’una cooperativa, però, lògi-
cament, caldrà el suport mu-
nicipal.
Des del govern de Teo Ro-
mero s’addueixen temes eco-
nòmics per tancar la llar d’in-
fants, ja que, segons va dir 
en roda de premsa, el cost és 
inassumible per a les arques 
municipals, i, a més, alguns 
alumnes no són de Montbui.
El raonament no agrada als 
pares. Un d’ells, Bernat Bosch, 
explica que “això que la llar 
d’infants no surt a compte és 
molt relatiu, sobretot veient al-
gunes inversions que s’han fet 
últimament a Montbui”. El pare 
considera que la llar “és molt 
correcte, té uns bons mes-
tres, l’any passat hi havia 17 
nens, i aquest any n’hi hauria 
un menys, 16. No veig on és el 
problema. Creiem que la veu 
del poble s’hauria d’escoltar 
i respectar, i no ha estat així. 

Se’ns vol collar ara entre po-
sar per davant els nens i l’edu-
cació, i les noves necessitats 
de la gent gran”. 
Els pares també estan disgus-
tats amb el regidor d’Ense-
nyament, Francisco Palacios, 
que, pel que diuen, es va com-
prometre a parlar amb tots els 
pares i informar-los personal-
ment. “Només ho ha fet amb 
dos, i ha passat la pilota a la 
coordinadora. No és la mane-
ra de fer les coses, ens merei-
xem un respecte”, expliquen.
Una mare afectada, Glòria 
Just, recorda que les tres llars 
d’infants de Montbui -dues al 
nucli urbà, Santa Anna i Estel, 
i Montxic al nucli històric- for-
men un únic paquet educaci-
onal del municipi, però “quan 
es parla del seu cost, es divi-

deix, i se’ns diu que les del nu-
cli urbà costen entre 900 i mil 
euros per alumne, i la nostra, 
3.000 euros. Penso que s’es-
tan inflant aquests números 
de manera intencionada. Tam-
poc es diu que, si el nucli urbà 
té la sisena hora a les escoles 
públiques, és gràcies a l’es-
cola Montbou, que és al nucli 
antic. Segons el què els inte-
ressa, miren les coses d’una 
manera o d’una altra”.
Josep Castelltort reitera que 
aquest és un episodi més de la 
difícil relació que l’Ajuntament 
de Montbui té amb el nucli an-
tic des de fa molts anys. “Ens 
sentim desemparats. L’alcal-
de va prometre molts serveis, 
que han anat desapareixent, 
des del camp de futbol, el cen-
tre de serveis, el consultori... 

El nucli antic s’ha anat empo-
brint. Els altres pobles del país 
van tenint més infraestructu-
res, i aquí ens anem quedant 
sense. La guarderia era l’últim 
servei que teníem de solvent. 
Així de clar”.  

Els veïns podrien no pagar 
l’IBI i deixar-lo al banc
Una de les accions que poden 
aixecar veritable polseguera 
és que els veïns, com a mos-
tra de la seva indignació, deci-
deixin no pagar el proper rebut 
de l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) directament a les arques 
municipals, sinó ubicar els di-
ners en un dipòsit bancari es-
pecial.
Castelltort opina que “és molt 
greu que en un nucli de 800 
persones es deixi sense cap 
servei en aquell indret. Ens 
preguntem on van a parar els 
diners de les nostres Contri-
bucions. Potser és més lògic 
crear un compte especial on 
posar els diners de l’IBI de la 
gent del nucli antic, i poder 
crear així serveis que ens me-
reixem”.
De moment, la recollida de 
signatures de protesta -feta al 
nucli antic, però també a l’ur-
bà, amb notable suport- aca-
barà al Síndic de Greuges. 
Els pares també faran un acte 
públic amb motiu de la Festa 
Major, la setmana que ve.



VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’agrupació de l’Assemblea 
Nacional Catalana a Vilanova 
del camí (Vilanovaxlaindepen-
dència) està organitzant un 
autobús per tal d’anar fins a 
Barcelona el dia de la Diada 
de l’11 de setembre i no haver 
de tenir problemes d’aparca-
ment ni mobilitat amb el cotxe 
propi. Ja ho van fer l’any pas-
sat i aquest cop tornen a repe-
tir l’experiència després de la 
bona acollida i en un any que 

L’ANC organitza un bus per anar 
a la Diada des de Vilanova

pot ser decisiu per a les aspi-
racions sobiranistes.
El grup programa la sortida de 
Vilanova del Camí el dia 11 a 
migdia i la tornada  quan aca-
bi l’acte de la tarda previst a 
Barcelona. El preu per perso-
na del servei de bus és de 9 
euros. Per reservar la plaça 
cal posar-se en contacte amb 
Vilanovaxlaindependència via 
facebook o enviant un correu 
a la següent adreça: assem-
bleavilanova@gmail.com

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els dies 3, 4 i 5 de juliol es 
va celebrar la FiraBIT 2015 
a Igualada, mostra professi-
onal, social i lúdica vinculada 
al món de les Tecnologies de 
la Informació i de la Comuni-
cació (TIC). En aquesta edició 
es va voler donar suport a un 
espai de reflexió i de propos-
tes sobre els aspectes rela-
cionats amb la incorporació i 
les últimes tendències en l’ús 
de les TIC a les empreses i 
al territori. Les activitats pre-
vistes es van desenvolupar a 
Cal Carner, Cal Font i el Tea-
tre de l’Aurora. Un dels actes 
centrals del FiraBIT va ser la 
Lan Party, on els afeccionats 
als jocs per ordinador es van 
aplegar durant tres dies inin-
terrompudament per jugar al 
recinte de Cal Carner. 
L’any passat la trobada que 
organitza TIC Anoia va reunir 
unes 50 persones i aquesta 
segona edició ja van ser vora 
els 90 inscrits, segons explica-
va el vilanoví Marc Bernáldez, 
director de FiraBIT i responsa-
ble de la botiga d’informàtica 
APP de Vilanova del Camí. Es 

Lan Party, cita central de FiraBIT per als 
afeccionats als videojocs i les TIC

van fer tornejos virtuals de vi-
deojocs amb competicions de 
customització d’ordinadors i 
de hacking. 
A FiraBIT hi participen sobre-
tot persones que són afeccio-
nades des de fa temps, però 
els organitzadors han anat 
veient que “aquest darrer any, 
força gent s’està iniciant en te-
mes TIC i joc i s’han inscrit en 
aquesta segona edició”. No hi 
ha un límit d’edat i la cita va 
aplegar des de joves de 16 i 
17 fins a altres de 40.  
L’esdeveniment el va orga-
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Conca d’Òdena

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

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

Sopar  Japonès  
a  la nostre terrassa

11 de
juliol

Reserves 938084003           www.nouurbisol.com

CARRETERA  NII, KM.562  
08719 CASTELLOLÍ (BCN)

nitzar l’associació TICAnoia 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, i en aquesta oca-
sió va comptar amb la col-
laboració de la Penedesfera, 
comunitat de bloguers i inte-
ressats en el web 2.0 del Pe-
nedès que tenen relació amb 
l’àmbit de les comarques de 
l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix 
Penedès i el Garraf. Recent-
ment ha superat els 1.200 
membres i és secció TIC de 
l’Institut d’Estudis Penede-
sencs (IEP). 
Entre d’altres activitats hi va 
haver xerrades sobre gamifi-
cació, gestió de les xarxes so-
cials, fabricació i moneda digi-
tal. També tallers per als més 
petits de plastilina elèctrica 
(electric dough), on els nens 
i joves van poder realitzar cir-
cuits elèctrics tridimensionals 
i entendre els fonaments de 
la física elèctrica, l’«Il·lumina 
Igualada», de construcció de 
cases amb il·luminació LED 
o mostres de productes fets 
amb arduino (una placa de 
hardware o microcontrolador).

ESPELT/ LA VEU

Avui divendres 10 de juliol, a 
les 21.30 h, se celebrarà el 
segon cap de setmana de les 
Nits d’estiu de l’Espelt amb 
cinema a la fresca. Es projec-
tarà la pel·lícula 8 apellidos 
vascos al Centre de l’Espelt 
i hi haurà servei de bar i mo-
jitos. Qui compri el tiquet del 

2n cap de setmana de les nits d’estiu a 
l’Espelt

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí va signar el contracte 
per a la neteja dels edificis 
municipals i les escoles pú-
bliques del municipi amb UTE 
Vilanova, una unió temporal 
d’empreses integrada per Ta-
ller Àuria, Societat Cooperati-
va Catalana Limitada i la Fun-
dació Ileris. Aquesta va ser 
la única empresa que es va 
presentar al concurs. La sig-
natura del contracte va anar a 
càrrec de l’alcaldessa, Vanesa 
González, i de Miquel Canet, 
en nom i representació d’UTE 
Vilanova. Canet es mostra-
va satisfet de la signatura del 
contracte posant de relleu es-
pecialment que es faci amb 
una UTE de Centres especials 
de treball d’iniciativa social. 
Aquest contracte, que s’ha 
signat per dos anys, prorroga-
bles a dos més, és el primer 
que es fa per procediment 
harmonitzat, això vol dir que 
s’ha publicitat al DOUE; Diari 
Oficial de la Unió Europea, al 
Diari Oficial de l’Estat i al Diari 
Oficial de la Província. 
UTE Vilanova ha ofert dife-
rents millores al contracte que 
ja figuraven al Plec tècnic com 
la capacitat de resposta en 

cas d’emergència i l’augment 
de les freqüències mínimes 
establertes, i n’han afegit al-
gunes altres com el control 
de legionel·la als sistemes de 
distribució d’aigua sanitària 
calenta i freda; el control de 
la qualitat microbiana i físico-
química de l’aigua i l’oferiment 
d’ús de productes biològics en 
els processos de neteja.
Cal destacar també altres as-
pectes del contracte com l’ús 
de filtres HEPA en els aspira-
dors; l’ús de catifes de preven-
ció en tots els accessos als 
edificis municipals i les esco-
les públiques; l’ús d’equips de 
neteja que compleixen amb 

UTE Vilanova es farà càrrec de la neteja 
d’edificis municipals en els propers dos anys

les normatives d’emissió de 
sorolls i el compromís d’un pla 
de formació anual dels seus 
treballadors.
UTE Vilanova disposa, amés 
a més, d’un Sistema de Ges-
tió Integrat per les normes ISO 
de qualitat, les de Seguretat i 
Salut, OHSAS; i el reglament 
EMAS, una normativa volun-
tària de la Unió Europea que 
reconeix a aquelles organit-
zacions que han implantat un 
Sistema de Gestió Mediam-
biental i que han adquirit un 
compromís de millora contí-
nua verificat mitjançant audi-
tories independents.

sopar pel dia 18 de juliol tindrà 
un bol de crispetes gratuït. A 
partir de l’11 de juliol el preu 
dels tiquets del sopar serà de 
12 euros pels socis, i de 14 
euros pels no socis. Aques-
tes activitats són organitzades 
per l’Associació Cultural Cen-
tre de l’Espelt i hi col·labora 
l’Ajuntament d’Òdena.

Marc Bernáldez, director de FiraBIT



VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Diferents mans innocents van 
extreure divendres al migdia 
les 32 butlletes guanyadores 
dels premis de la campanya 
Barris Antics: molt per oferir, 
molt per descobrir. Una gran 
urna transparent contenia les 
6.000 butlletes que durant un 
mes, de l’1 al 31 de juny, han 
repartit 34 establiments del 
Casc Antic i del Camp del Rei.
El sorteig dels 30 lots que re-
cordem els ofereixen els 30 
municipis catalans que parti-
cipen en la campanya d’en-
guany es va fer al Mercat Mu-
nicipal, que va repartir 5 de 

Conca d’Òdena
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32 vilanovins són agraciats amb un lot de 
productes de la campanya de Barris Antics

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Una delegació de 14 perso-
nes, majoritàriament regidors 
i membres de l’Associació 
de Germanor de Vilanova 
del Camí, viatjaran a la ciutat 
agermanada d’Amilly, a Fran-
ça, per participar en una nova 
edició de la Festa d’Europa. 
L’Ajuntament d’Amilly, ha de-
manat expressament que en 
aquesta edició es redueixin les 
delegacions dels països ager-
manats i per això, en aquesta 
ocasió, no viatjarà cap entitat 
fins a la ciutat francesa. 
Durant la festa, els vilanovins 
gaudiran d’una mostra cultural 
que comptarà amb Grècia com 
a país convidat d’honor. El fet 

que aquests dies Grècia sigui 
actualitat per la seva convul-
sa situació, posa aquest gust 
agredolç a la trobada.
Vanesa González ha anunciat 
que hi haurà canvis al capda-
vant de la regidoria d’Agerma-
nament, fins ara a càrrec del 
convergent Jordi Barón. A par-
tir de dilluns, serà el regidor de 
Vilanova 365, Luís Perea, qui 
se’n faci càrrec. 
González ha destacat el bon 
moment que està vivint l’ager-
manament amb Amilly, on ha 
estat crucial la participació 
dels joves de l’institut vilanoví 
Pla de les Moreres i del Robert 
Schuman que han contribuït a 
revifar aquest agermanament.

Una delegació vilanovina 
participarà a la Festa d’Europa 
d’Amilly

les 32 butlletes guanyadores. 
La resta de les butlletes gua-
nyadores es van repartir des 
de la Perruqueria Carolina, 
Amfora’s, Sigrid Informàtica, 
Joieria Díaz, l’Estanc 1, Ima-
gine Fina Moda, Galisteo, Eli 
Centre d’Estètica, El Golafre, 
Bodegues La Moreneta, Com-
pro Oro el Gordo,  perruqueria 
Hair Free i Farmàcia Massana.
La coordinadora del projecte 
de Llei de Barris a l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí, 
Anna Castro, ens explicava 
que ara toca contactar amb 
les persones guanyadores  
perquè puguin recollir el seu 
premi. 

El lliurament dels premis es 
farà el proper dijous 9 de ju-
liol a dos quarts de nou del 
vespre. A l’acte, que estarà 
presidit per l’Alcaldessa Vane-
sa González, s’hi ha convidat 
el consistori i els comerciants 
que han participat a la campa-
nya.
La regidora Rosi Grados va 
valorar positivament la cam-
panya i en va destacar la par-
ticipació dels veïns i veïnes de 
Vilanova. Assegura que calen 
més accions com aquesta que 
contribueixin a dinamitzar el 
comerç de proximitat i fer-lo 
més visible.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els quatre anys de mandat 
que acaba d’iniciar l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
no seran gens fàcils. Així ho 
va reconèixer ahir l’alcaldes-
sa Vanesa González després 
de fer-se evident que l’oposi-
ció formarà un bloc molt dur 
contra l’acció de govern. Ahir 
no van aprovar cap dels punts 
que es presentaven a ple i 
les propostes que van poder 
prosperar ho van fer gràcies 
a l’abstenció de DECIDE. Fins 
i tot es va tombar la propos-
ta de la periodicitat dels plens 
que proposava el govern i que 
era d’una sessió cada 2 me-
sos, una periodicitat que des 
de l’oposició consideren insu-
ficient i que per tant s’haurà 
de revisar i tornar a portar al 
debat del ple.
La sessió d’aquest dilluns, 
que era de caràcter extraor-
dinari, tenia com a principal 
finalitat l’aprovació del carti-
pàs municipal, la periodicitat 
de les sessions, la creació i 
composició de les comissions 
informatives i tota l’estructura 
de l’organització municipal, 
així com la composició i atri-
bucions de la Junta de Govern 
Local. 
Des del primer punt, però, ja 
es va veure que els ànims es-
taven una mica crispats i la 
secretària va ser la primera a 
rebre les conseqüències quan 
la socialista Noemí Trucharte 
va qüestionar les esmenes de 
l’acta del ple de constitució 
que contemplaven la rectifica-

ció de l’error comès pel jove 
Sergi Pérez en la lectura de 
les votacions, així com l’ab-
sència dels agraïments que 
Trucharte va fer al regidor 
que suposadament l’havia 
votat, votació que en realitat 
no es va produir. Per la seva 
banda, Juan Manuel Civida-
nes també va afegir que l’ac-
ta no transcrivia la realitat. 
Tant el PSC, com IPV-VV i VA 
van fer el primer vot en bloc 
negatiu en contra de l’acta.

Les retribucions i indem-
nitzacions divideixen els 
grups municipals
Un altre dels punts controver-
tits de la sessió va ser l’assig-
nació de les retribucions, in-
demnitzacions i assistències 
als membres de la corporació 
i als grups municipals que es 
va aprovar amb el vot favora-
ble de l’equip de govern, amb 
els vots en contra novament 
en bloc del PSC, IPV-VV i VA 
i amb l’abstenció de DECIDE.
L’alcaldessa cobrarà 3.168 
euros bruts mensuals; Me-
ritxell Humbert i Jordi Baron, 
exerciran el càrrec en règim 
de dedicació parcial amb un 
total de 20 h setmanals per la 
qual rebran 1000 euros bruts 
mensuals. Els regidors Pepi-
ta Còdol, Rosi Grados, Luis 
Perea i Sergi Pérez tindran 
una dedicació parcial de 12 h 
setmanals amb una retribució 
de 650 euros mensuals bruts.
Els regidors que no tinguin 
dedicació exclusiva ni parcial, 
rebran les següents indemnit-

zacions per a l’assistència a 
les sessions dels òrgans col-
legiats de la corporació que 
queden de la següent ma-
nera: a les sessions de Ple 
183,43 €; a les Comissions 
Informatives i equiparables 
54,20 €; a les Juntes de Go-
vern 183,43 €; a les Juntes 
de Portaveus 91,71 €; als òr-
gans col·legiats 62,53 €.
El cap d’IPV-VV va ser el més 
crític i va retreure a l’alcaldes-
sa el seu sou tot dient que 
cobrarà més que l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau. La 
socialista Noemí Trucharte es 
va manifestar partidària de 
remunerar el treball dels regi-
dors però va considerar qües-

L’alcaldessa de Vilanova tasta l’actitud de l’oposició en 
el primer ple del mandat

tionable la dedicació parcial. 
També des de VA van afirmar 
que les retribucions es podien 
ajustar encara més.
La regidora de DECIDE, 
Imma González, també va ser 
objecte de les crítiques du-
rant la sessió i va tastar l’as-
pror que el portaveu d’IPV-VV 
Juan Manuel Cividanes va 
gastar per qüestionar les se-
ves decisions. I és que el vot 
d’abstenció de González va 
ser clau per aprovar també 
aquest punt.  
L’acord de govern entre V365, 
ERC i CiU va quedar reflectit 
en la distribució de les àrees 
de responsabilitat municipal. 
Meritxell Humbert (portaveu 

d’ERC) serà primera tinent 
d’alcalde i Jordi Barón (CiU) 
segon tinent d’alcalde. Hum-
bert portarà Cultura i Edu-
cació mentre que Barón es 
confirma al capdavant de Pro-
moció Econòmica, Economia 
i Hisenda. La regidoria d’Es-
ports torna a repetir amb Toni 
Maturana i Sanitat i Serveis 
Personals amb Pepita Còdol. 
Quant als nous regidors de 
V365, Rosi Grados estarà al 
capdavant d’Urbanisme i Ser-
veis Municipals i Luis Perea, 
de Medi Ambient, Agermana-
ment i Solidaritat.
Pel que fa al segon regidor 
d’ERC, Sergi Pérez, gestio-
narà Joventut.
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Dijous va començar l’agenda 
d’activitats de Sant Cristòfor 
2015. Aquest any la comissió 
organitzativa ha volgut donar 
un tomb a la festivitat dels 
conductors, mecànics, i oficis 
vinculats al món del motor, i 
arriba amb noves propostes.
Una sèrie d’actes que aquest 
any es proposen en dues 
parts. Una el dia 9 i 10 de ju-
liol. I l’altra el dia 18 de juliol.
Els actes van començar ahir 
dijous 9 de juliol amb el ja 
tradicional canvi d’abande-
rat. La Bandera del Gremi va 
sortir del Parc de Bombers 
d’Igualada, abanderat del 

2014, en una comitiva for-
mada per diversos vehicles, 
en direcció al nou abanderat, 
Autogama, situat al carrer 
Gran Bretanya, 6 del polígon 
industrial d’Igualada. Un cop 
allà es va fer una rua pels 

Igualada celebra, un any més, la festivitat de Sant 
Cristòfol, patró dels conductors

carrers d’Igualada per tornar 
al mateix lloc on es va obse-
quiar amb un tall de coca i 
refrigeri als assistents. 
Pel que fa al dia 10, la jorna-
da comença de bon matí amb 
la missa al patró a les 10h a 
Santa Maria. Tot seguit, des 
de les 11h fins a les 14h, es 
farà la tradicional benedicció 
de vehicles al Passeig Ver-
daguer d’Igualada. L’organit-
zació de la benedicció anirà 
a càrrec d’Auto Sport Iguala-
da.
Amb això s’acaba la primera 
de les jornades de la festivi-
tat.
El dia 18 de Juliol arriba un 
altre plat fort i nou aquest 
any.

A partir de les 16h hi hau-
rà concentració de vehicles 
clàssics a la Rambla d’Igua-
lada reservada a vehicles 
exclusivament de més de 
25 anys. La inscripció serà 
gratuïta. Cap a quarts de set 
de la tarda es procedirà a 
fer una ruta en comitiva per 
la comarca amb alguna que 

altra sorpresa. L’acte acaba-
rà cap a les 21h a davant de 
l’hotel Amèrica d’Igualada. 
L’organització de la concen-
tració anirà a càrrec de Moto 
Club Igualada.
La finalització de la concen-
tració de clàssics donarà pas 
al Sopar de Gala-Ball-Espec-
tacle amb moltes sorpreses 
i sortejos. Aquest sopar va 
destinat a totes aquelles per-
sones que d’una manera o 
altre estan vinculades al món 
del motor i a tots els partici-
pants a la concentració. El 
preu del sopar és de 25€ per 
persona i s’ha de fer la re-
serva i pagament abans del 
15 de juliol a stcristofoligua-
lada@gmail.com o al 93 803 
04 42. Es podrà escollir en-
tre un segon de carn o peix. 
També hi haurà servei de bar 
per al ball-discoteca a càrrec 
de cadascú.
Amb aquesta sèrie d’actes, 
la comissió de Sant Cristò-
for d’Igualada i Comarca vol 
tornar a dinamitzar una de 
les festes que anys anteriors 
havia tingut molt d’èxit i par-
ticipació.
Tanmateix es vol marcar un 
punt d’inflexió en el gremi 
que permeti la unió de tots 
plegats i poder aconseguir 
grans reptes junts.
També volem agraïr la col-
laboració de tots els patroci-
nadors i institucions que fan 
possible que aquesta festa 
tiri endavant.

El proper dia 18 de ju-
liol hi haurà una con-
centració de cotxes 
clàssics a la Rambla 
reservada a vehicles 
de més de 25 anys

La comissió de Sant 
Cristòfor d’Igualada i 
Comarca vol tornar a 
dinamitzar una de les 
festes que anys ante-
riors havia tingut molt 
d’èxit i participació

www.ecollsa.com
ecoll@ecollsa.com
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Els propers dies 9, 10 i 18 
de juliol es celebrarà, un any 
més, la festa de Sant Cristòfol 
a Igualada. En aquesta edi-
ció, el taller Autogama serà 
l’encarregat de portar les ban-
deres. En Julio Garcia, encar-
regat i treballador del taller, 
explica la situació del sector 
de l’automòbil a Igualada, del 
seu taller i de les activitats que 
es duran a terme durant Sant 
Cristòfol. 

Com creus que està el sec-
tor de l’automòbil en gene-
ral?
La cosa està complicada, la 
veritat és que es nota que no 
hi ha diners. Fa uns mesos 
que hi ha hagut una mica de 
millora i sembla que la cosa 
comença a rutllar però en ge-
neral bastant malament. Ara ja 
no és com abans, ara els cli-
ents demanen el just perquè el 
cotxe tiri i ja està. No es troben 
clients com els d’abans, avui 

dia costa molt fidelitzar-los.
Com funciona el teu taller, 
Autogama?
A nosaltres de moment ens 
funciona bé, estem molt con-
tents. Aquí som tres treballa-

Autogama, banderer de la festa de Sant Cristòfol 2015

dors i fa dos anys que vam 
passar d’estar al barri del Rec 
al polígon de Les Comes i es-
tem molt millor. S’ha notat el 
canvi, treballem molt més.
Feu alguna cosa diferent a 

altres tallers per competir? 
No. Jo això ho tinc molt clar. 
Un altre taller no és compe-
tència meva, és un company. 
Amb el tema de tallers a Igua-
lada hi ha un ambient molt bo. 

Jo fa 18 o 19 anys que hi tre-
ballo i abans no hi havia el ma-
teix que hi ha ara. Hi ha molt 
bona relació entre tots.
Aquest Sant Cristòfol teniu 
un paper important.
Sí, nosaltres som els aban-
derats. Ens ho van proposar 
i vam dir que sí, aquest és el 
primer any que ho fem. Estem 
molt contents i serà una ma-
nera d’auto promocionar-nos 
també.
Què ens trobarem per Sant 
Cristòfol?
El primer dia, dijous 9 de juliol, 
a les 19h de la tarda hi haurà 
l’acte de proclamació del nou 
abanderat. Quan s’hagi recollit 
la bandera i s’hagi fet la cer-
cavila, s’arribarà al taller d’Au-
togama per fer una mica de 
pica-pica. Durant el divendres 
10 i dissabte 18 es faran més 
coses: hi haurà la missa i la 
benedicció, una concentració 
de vehicles antics, un recorre-
gut per la comarca...

El text més antic de les Actes 
del sant, en llatí, és del segle 
VII, però serà la Llegenda àu-
ria de Iacopo da Varazze la 
via de difusió de la llegenda a 
l’Europa catòlica.
La tradició catòlica, el descriu 
com un gegant cananeu, que 
abans de la seva conversió al 
cristianisme ajudava els viat-
gers a travessar un perillós 
gual portant-los sobre les se-
ves espatlles; vivia sol al bosc 
de la vora i es deia Reprobus. 
Altres tradicions situen el lloc 
a Lícia. La llegenda afirma 
que en una ocasió, va ajudar 
un xiquet a creuar el riu; sor-
près pel pes de l’infant, més 

gran a cada pas que feia, el 
nen, que era Jesús, li va dir 
que era perquè portava so-
bre la seva esquena els pe-
cats de tot el món, i després 
d’això va batejar el gegant i 
li va encomanar la prèdica. 
El nom de Cristòfol (del grec 
Χριστόφορος, Christóforos, 
“portador de Crist”) li vindria 
d’aquest fet. La llegenda, con-
siderada apòcrifa des d’antic, 
continua essent popular.
Una tradició indica que Cris-
tòfor va ser el fill únic d’un rei 
cananeu i que havia nascut a 
Tir o Sidó, tenint com a nom 
Relicto. Per servir “el rei més 
gran la Terra”, es va allistar a 

l’exèrcit de l’emperador romà, 
que era Gordià III, a punt 
d’entrar en guerra amb els 
perses.
Algunes fonts llatines i gre-
gues més antigues registren 
un màrtir anomenat Cristòfor, 
originari d’una tribu nord-afri-
cana. Capturat per les tropes 
romanes al començament 
del segle IV, va ser obligat a 
allistar-se com a legionari i 
traslladat a prestar servici en 
una guarnició romana prop de 
Antioquia, on va ésser batejat 
pel bisbe Bàbiles d’Antioquia 
i, a conseqüència d’això va 
ésser perseguit i mort.

Qui va ser Sant Cristòfol?

Francesc Gràcia

AUTOMÒBILS

MOTOS

• Pintat d’automòbils en cabina de 80º.
• Reparació de para-xocs de plàstic i fibra, amb
soldadura per escalfador.
• Retolació.
• Reparació i pintura de motos al forn. Tot tipus de 
plàstics:ABS, Policarbonat, Polietilè, etc.
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Sebastià Sanvicente Viles
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Penses fer servir el cotxe 
aquest any a les vacances 
d’estiu? Per molts de vosaltres 
aquest és el mitjà de transport 
més còmode i flexible.

El confort també és segure-
tat
No hi ha res més poc suporta-
ble a l’estiu que passar calor al 
cotxe. No és només una qües-
tió de confort, ja que el fet de 
passar calor pot fomentar la 
fatiga al volant i les distracci-
ons. Per això tenir l’aire con-
dicionat i el sistema de refrige-
ració a punt, portar un para-sol 
i assegurar-te una correcta hi-
dratació és fonamental.
Altres consells: evita conduir 
durant les hores centrals del 
dia, ventila convenientment el 
vehicle i fes servir el climatit-
zador a una temperatura de 
confort (21º C). En dies molt 
assolellats et recomanem uti-
litzar ulleres de sol per reduir 
la fatiga visual.

Preparat per a incidències
A Espanya es produeixen més 
de 4 milions d’avaries a l’any. 
No només és important pre-
venir aquestes avaries, sinó 
també comptar amb els recur-
sos necessaris per reaccionar 
en cas que en pateixis una. 
Poder senyalitzar la zona és 
imprescindible i tenir a mà un 
telèfon mòbil per demanar aju-
da també és fonamental.

Com actuar davant acci-
dents
Per poder reaccionar davant 
el possible malestar del con-
ductor o ocupants del vehicle 
recorda que no està de més 
portar una farmaciola al cot-
xe i, en cas d’accident, a més 
de trucar al 112. Aquests són 
alguns consells sobre com ac-
tuar:

- No t’allunyis del lloc. Segons 
la Llei de Seguretat Viària, si 
presenciem o ens veiem impli-
cats en un accident de trànsit 
estem obligats a “auxiliar o 
sol·licitar auxili per atendre les 
víctimes”.
- No surtis del vehicle sense 
l’armilla reflectant i sense col-
locar els triangles d’emergèn-
cia a 50 o 100 metres abans 
del lloc de l’accident. La teva 
seguretat és el primer.
- Garanteix la teva seguretat al 
creuar la via. No corris ni facis 
marxa endarrere amb el teu 
vehicle. No fumis.
- Truca al número d’emergèn-
cies europeu, el 112. Facilita 
les dades de l’accident (iden-
tificació del punt quilomètric 
i sentit de l’accident, què ha 
passat, persones implicades 
i tipus de lesió aproximada…)
- No pengis ràpidament. Es-

pera a respondre les pregun-
tes de l’operador del servei 
d’emergències.
- No treguis, per norma gene-
ral, a una víctima de l’interior 
del vehicle.
- Si la seva vida corre perill (no 
respira, vehicle incendiat etc.) 
actua ràpidament.
- Si està inconscient però res-
pira amb normalitat col·loca-la 
en posició lateral de seguretat 
(PLS). Si la seva respiració és 
irregular o s’atura, realitza la 
reanimació cardiopulmonar.
 -Si presenta una ferida que 
sagna abundantment, aplica 
una bena compressiva i pro-
cura mantenir la cama o el 
braç en alt
- No treguis el casc a un moto-
rista accidentat, excepte si no 
respira o ho fa amb dificultat.

La documentació del vehi-

Viatjar amb cotxe a l’estiu, cal planificar bé

cle, no s’ha d’oblidar
Quan ens preparem per a un 
viatge, és típic fer un repàs 
de tot els papers que hem de 
tramitar i tota la documentació 
que hem de portar a sobre. Tot 
i això, en els desplaçaments 
quotidians, hem de recordar 
que també és fonamental por-

tar papers. T’ajudem a recor-
dar quina és la documentació 
obligatòria que has de portar 
al vehicle (ja sigui cotxe o 
moto), perquè no et maleeixis 
tu mateix quan et parin en un 
control policial.
Has de portar els documents 
següents:
- Permís de conduir.
- Permís de circulació del ve-
hicle o autorització provisional 
expedida per Trànsit.
- Targeta de les característi-
ques tècniques del vehicle.
- Informe favorable de la ITV i 
adhesiu, en els casos en què 
el vehicle ja l’hagi hagut de 
passar.
A més, hi ha dos documents 
que no és obligatori portar, 
però sí recomanable: pòlissa 
i rebut de pagament de l’as-
segurança obligatòria, i rebut 
de pagament de l’impost de 
circulació.

Si planifiques t’estalviaràs 
maldecaps
Molta gent viatja amb cotxe 
precisament per no sotme-
tre’s a una planificació estric-
ta. Però consultar l’estat del 
trànsit o estar al dia de la nor-
mativa del país que visitaràs 
t’ajudarà a evitar embussos i 
sorpreses desagradables.

Transports gran tonatge, tot Espanya
Transports contenidors al servei

de la construcció i indústria
Venda de llenya

Magatzem: Països Baixos, 1 - Pol. Industrial
 08700 Igualada

Tel.: 93 803 72 98 - 93 805 42 17
transdiema@rutalia.net
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al servei de la Construcció i indústria

. REPARACIÓ DE TOT TIPUS DE VEHICLES

. MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I INDUSTRIAL

. INJECCIÓ ELECTRÒNICA

. SERVEI INTEGRAL DEL SEU  VEHICLE

c/ Gran Bretanya, 8, nau 1 . 08700 Igualada
c/ La Tossa, 1. 08711 Òdena

Tel. 93 805 41 11. Fax: 93806 62 79
e-mail: odenauto@odenauto.com

. ELECTRICITAT 

. ACCESSORIS

. DIAGNOSI ELECTRÒNICA

. XAPA I PINTURA



Sant Cristòfol 2015

29
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
10 de juliol de 2015

L’estiu és per a la majoria la 
millor època per realitzar el 
viatge que et proporciona més 
alegria, el que recordes amb 
afecte i el que esperes amb 
impaciència. Per això, el cotxe 
ha d’estar en perfectes condi-
cions, la qual cosa fa impres-
cindible que li facis una revisió 
abans de posar-te en marxa. 
I el més aconsellable és que 
ho deixis en mans d’especia-
listes. Aquí tens els elements 
que cal tenir en compte.

- Frens. Són un dels compo-
nents més importants per a la 
seguretat del teu vehicle per-
què poden salvar-te la vida, la 
dels ocupants i la d’altres usu-
aris de la via.
El mecànic mirarà si el nivell 
del líquid és l’adequat. Convé 
canviar-lo cada dos anys, però 
si s’ha detectat alguna anoma-
lia, també ha de ser substituït.
I és imprescindible mirar l’es-
tat de les pastilles i el dels dis-
cos o del tambor si el cotxe els 
porta.
- Pneumàtics i direcció. Ho 
deus haver sentit moltes ve-
gades: el pneumàtic és l’únic 

element del vehicle que man-
té contacte amb el terra. I és 
així; la seva correcta adherèn-
cia és fonamental, sobretot a 
l’hora de frenar o d’agafar una 
corba.
A més de l’equilibrat, la pres-
sió és igualment important. 

Has de seguir les indicacions 
del fabricant (solen estar a la 
porta del conductor o a la tapa 
del combustible, i s’han de mi-
rar en fred) i estar atent a les 
pressions diferenciades quan 
el vehicle va a càrrega màxi-
ma. Tampoc has d’oblidar mi-
rar la de la roda de recanvi.
Pel que fa a la profunditat del 
dibuix, segons la Llei ha de ser 
d’1,6 mm.
A la revisió, també cal compro-
var que la direcció estigui en 
perfecte estat.
-  Amortidors. La suspensió és 
primordial per dues qüestions; 
1, per la comoditat, ja que uns 
amortidors en mal estat provo-
quen un viatge desagradable i 
amb possibles marejos. Però 
és més important perquè afec-
ten la seguretat en qualsevol 
via perquè poden augmentar 
la distància de frenada, i con-
cretament a la carretera, en 

Revisa’t el cotxe abans de sortir de viatge aquest estiu, 
la seguretat està en joc

zona de corbes, perquè et po-
den donar un ensurt i provocar 
un accident.
Als 30.000 km has de revisar-
los, però convé que abans 
d’un viatge llarg els revisis 
sense arribar a aquesta xifra, 
perquè l’oli interior pot tenir al-
guna fuita.
A partir dels 50.000 quilòme-
tres, és millor canviar-los.
- Llums i bateria. Cal que els 
llums funcionin bé i tinguin la 
intensitat necessària. Els fars 
han d’estar alineats i la resta 
d’elements, com llums de fre 
i intermitents, són igualment 
importants.
Fins al 2011 era preceptiu 
portar llums de recanvi, però 
com que la majoria dels cot-
xes moderns tenen sistemes 
que fan difícil que els pugui 
canviar l’usuari, va deixar de 
ser obligatori. Però és acon-
sellable que si tens un cotxe 

que ho permeti, portis un joc 
de recanvi.
Pel que fa a la bateria, algu-
nes són sense manteniment, 
però tot i així, millor que el 
mecànic comprovi si funciona 
correctament. I per a les que 
sí que ho necessiten, cal ve-
rificar els nivells dels vasos i 
que els borns estiguin bé.
- Nivells i filtres. A més del 
líquid de frens, és fonamen-
tal comprovar el nivell de l’oli 
(sempre en fred), el líquid de 
la direcció assistida, el de re-
frigeració i fins i tot el de l’eixu-
gaparabrises.
Els filtres, també els has de 
revisar. El de l’aire influeix en 
el funcionament correcte del 
motor i pot augmentar el con-
sum. El del pol·len fa que no 
entrin a l’habitacle partícules 
contaminants, i no oblidis el 
del combustible, que influeix 
en el deteriorament del motor.

Plaça de la Bomba, 7 Telf. 93 805 40 72
·MECÀNICA                                      ·DIAGNOSI
·FRENS I AMORTIDORS                 ·SERVEI RÀPID
·INJECCIÓ ELECTRÒNICA             ·INJECCIÓ DIESEL

REVISI EL SEU VEHICLE PER LES VACANCES
Pressupostos sense compromís
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Aquesta és la paradoxa: 
a l’estiu els dies són més 
llargs, tenim més temps lliu-
re, sovint coincideix amb el 
nostre període més llarg de 
vacances… i no obstant això, 
a la major part d’Espanya, 
les temperatures diürnes po-
den arribar a ser molt altes, 
fins i tot extremes, i això pot 
dificultar gaudir dels viatges 
amb moto com ens agrada-
ria.
A continuació us fem un se-
guit de recomanacions per 
circular amb moto a l’estiu, 
perquè pugueu passar-ho bé 
també a l’estiu en els vostres 
trajectes i viatges sobre dues 
rodes, i mantenint sempre 
les millors pràctiques per a la 
vostra seguretat.

Preparar ment i cos per a la 
situació
Circular amb moto amb una 
temperatura molt elevada 
no és la situació més idònia, 
evidentment: per exemple, 
amb la calor pot disminuir la 
nostra concentració i la de la 
resta de conductors. I aug-

menten les possibilitats de 
deshidratació. És convenient 
saber que si estàs en forma 
i et cuides de forma habitual 
tot l’any estàs ben preparat 
per aguantar aquestes condi-
cions. Però a més de cuidar-
te, aquestes són les recoma-
nacions específiques:
- Hidratar-te: per fora i per 
dins. Una dutxa abans de 
sortir i beure líquid en abun-
dància en les hores prèvies 
és important.
- Porta aigua en abundàn-
cia: A l’estiu la deshidratació 
anant amb moto és més ràpi-
da que la resta de l’any. Per 
això, encara que és veritat 
que amb moto hi ha menys 
espai de càrrega que en un 
cotxe, és important que por-
tis prou aigua com per poder 
fer parades i hidratar-te a in-
tervals regulars. Tingues en 
compte que la deshidratació 
és causa de fatiga, i al seu 
torn la fatiga provoca un aug-
ment en el temps de reacció 
davant d’imprevistos.
- Pots sortir abans? Fes-ho. 
Sempre que puguis progra-

ma el teu viatge perquè no 
coincideixi amb les hores en 
què el sol pica més.
- Equipament especial: Si 
circules amb moto habitual-
ment portes casc, roba que 
et protegeix (jaqueta i panta-
lons amb proteccions especí-
fiques, entre altres possibili-

Passes calor a la moto? Alguns trucs per circular a l’estiu

tats) i guants. Bé, doncs tot 
això segueix sent necessari 
a l’estiu, encara que pots tro-
bar equipació específica per 
a l’estació més calorosa.
Així, hi ha models de jaque-
tes, pantalons i guants venti-
lats. Si bé és cert que aquests 
tres tipus de peces ofereixen 
una mica menys de protecció 
davant les abrasions que la 
roba habitual que fas servir 
la resta de l’any, precisament 
per permetre aquesta entra-
da d’aire més gran, també és 
cert que mantenen protecci-
ons a les zones més sensi-
bles: palma i artells en el cas 
dels guants, els genolls en el 
cas dels pantalons, i colzes i 
espatlles en el cas de les ja-
quetes.

Preparació de la moto
Si abans de qualsevol viatge 
cal revisar que la moto estigui 
en condicions, a l’estiu més, i 
per dos motius: el primer, per 
evitar que es faci malbé a 
causa de l’alta temperatura, 

i en segon lloc perquè en cas 
d’arribar aquesta avaria, ens 
trobaríem sense transport en 
una situació de molta calor, 
potser sense possibilitat de 
trobar a prop zones per pro-
tegir-nos del sol.
- Comprova la pressió de les 
rodes. Són, sens dubte, una 
de les parts més importants 
de la teva moto, si no la que 
més. Si una roda té sempre 
menys pressió de la que ne-
cessita tot i que li posis aire 
de forma recurrent, llavors 
és que perd aire per alguna 
petita fissura i ho has de so-
lucionar.
- Comprova llums, comanda-
ments, oli i combustible. Ah, i 
assegura’t que no ha passat 
més temps del necessari per 
canviar el líquid refrigerant, 
que és un element essencial 
per mantenir de forma cons-
tant en els valors adequats la 
temperatura del motor, evi-
tant-ne el sobreescalfament 
especialment a l’estiu.

C/ Alemanya, 33 nau 3    08700 Igualada
Tel. 93 803 10 78   ·   Fax 93 804 02 38
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C/ Alemanya, 20 -22
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Llogues un cotxe aquest es-
tiu? Tenir en compte alguns 
detalls –de vegades obvis, 
però que a causa de les pres-
ses o l’emoció del viatge els 
podem oblidar– pot evitar-nos 
més d’un maldecap.

Tot clar i per escrit!
- La generalització de la utilit-
zació d’internet en el lloguer 
de cotxes ha provocat que 
l’oferta hagi augmentat i hi 
hagi més competència. Això 
és un avantatge però alhora 
pot portar a algun parany. És 
preferible triar una companyia 
coneguda, o en tot cas, si no 
coneixem l’empresa amb la 
qual establirem el contracte, 
cal que ens n’informem.
- Llegeix la lletra petita: Els 
preus molt barats poden do-
nar-te a la llarga sorpreses 
desagradables. Pot ser que 
aquesta oferta no inclogui 
l’IVA, o que no inclogui cap 
tipus d’assegurança, o que 
el preu estigui subjecte a de-
terminades condicions. Per 
exemple, t’has d’assegurar 
que la persona que hagi de 
conduir el cotxe compleixi amb 
els requisits de la companyia. 
Moltes empreses no admeten 
conductors de menys de 23 o, 
fins i tot, 25 anys.
- On tornaràs el cotxe? Ha de 
quedar clar, en el cas que tor-
nis el cotxe en un lloc diferent 
d’on l’has recollit, si aquest as-
pecte està reflectit en el preu.
- Guarda’t l’oferta: És molt 
recomanable guardar l’oferta 
que has adquirit per quan ar-
ribis al lloc del lloguer; si és 
en paper, guardar el fullet cor-
responent és una bona idea. 
També pots fer una captura de 
pantalla de l’oferta correspo-
nent d’internet per mostrar-la 
en el seu moment.

Com ajustar el preu?
- Sigues previsor: Habitual-
ment el preu del lloguer és in-
ferior si el contractes amb dies 
d’antelació.
- Pregunta pels descomptes: 
Determinats col·lectius tenen 
dret a descompte; pregunta 
quins són aquests col·lectius 
a l’empresa on llogues per si 
te’n pots beneficiar. Per exem-
ple, per ser soci del RACC 
pots optar a descomptes en 
algunes empreses de lloguer. 
En tens més informació aquí.
- Qui conduirà? Pel que fa al 
nombre de conductors, si n’hi 
ha més d’un cal avisar i pagar 
la diferència (no intentis estal-
viar no declarant conductors), 
perquè si teniu qualsevol in-
cident i el conductor no és el 
declarat tindràs problemes.

En recollir el vehicle…
- És el cotxe que vas dema-
nar? Si has contractat un 
cotxe d’unes determinades 
característiques, ens poden 
canviar la marca, però ha de 

ser del mateix nivell o supe-
rior, mai inferior, llevat que hi 
estiguis d’acord i et facin el 
corresponent descompte.
- Porta a sobre la targeta de 
crèdit: És normal que te la de-
manin per assegurar-se que 
tornaràs el vehicle i que es 
trobarà en les condicions exi-
gides.
- Comprova els desperfectes: 
És important que quan recu-

Llogar un cotxe: alguns detalls per no trobar-se amb sorpreses

llis el vehicle ho facis al cos-
tat d’un empleat de l’empre-
sa i que comproveu in situ si 
l’automòbil té algun cop, una 
ratllada, pneumàtics en mal 
estat, etc. En un full que t’han 
de lliurar, ha de quedar mani-
festament clar el lloc al cotxe i 
les característiques d’aquests 
desperfectes. No està de més 
fer-ne fotografies, per evitar a 

posteriori possibles malente-
sos.
- Mira el quilometratge: Com-
prova el nombre de quilòme-
tres que s’indica al contracte i 
el que realment té el vehicle.
- Neteja: El cotxe ha d’estar en 
perfectes condicions d’higie-
ne, i més sent un espai per on 
han passat moltes persones. 
Has de rebutjar un cotxe en 
males condicions.
- Guarda el contracte: Tant 
durant el període en què es-
tiguis gaudint del lloguer com 
un temps a posteriori, per si 
sorgeix alguna reclamació 
posterior.
- Dipòsit ple: Si has de tornar 
ple el dipòsit, quan l’hagis 
d’omplir tingues en compte 
que el preu del litre de com-
bustible segurament serà su-
perior al de la benzinera que 
trobis a prop d’on l’hagis de 
tornar.

I si tinc un contratemps?
En cas que tinguem un acci-
dent, el millor és trucar a la 
policia i avisar la companyia 
de lloguer per evitar sorpreses

ROSICH MOTORS, S.L. 
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- Mai deixar els animals en un 
vehicle tancat encara que tin-
guem les finestres baixades, 
ja que poden patir un cop de 
calor que pot derivar inclús en 
mort. Els símptomes princi-
pals del cop de calor són: ba-
beig intens, el pols accelerat i 
temperatura molt elevada. Si 
us trobeu en aquesta situació 
mulleu aigua freda immedia-
tament i aneu urgentment al 
veterinari.
- Tot i ser desaconsellable, si 
heu de deixar un moment el 
vostre gos al cotxe assegureu-
vos de que: està a l’ombra, les 
finestres estiguin baixades i 
que tingui al seu abast aigua 
fresca.
- El gos ha d’anar separat 
del conductor i de l’equipatge 
amb algun sistema de segure-
tat homologat (com poden ser 
tanques metàl·liques, xarxes o 
arnesos especials per a gos-
sos).
- Mai s’ha de posar un gos al 
maleter, ja que es podria as-
fixiar.
- Quan el gos no estigui acos-
tumat a anar amb cotxe i ens 

el volem emportar de viatge, 
serà més fàcil acostumar-ho 
poc a poc, uns dies abans, el 
fem pujar al cotxe primer amb 
el motor parat, i després fent 
petits trajectes.
- Si el vostre gos es mareja o 
es posa molt nerviós al cotxe 
pregunteu al vostre veterina-
ri sobre diferents tractament 
preventius.
- Per evitar que el vostre gos 
vomiti el millor és no donar-li 
menjar unes 4 hores abans de 
sortir amb el cotxe però sem-
pre deixeu aigua.
- És aconsellable que aneu 
fent parades cada dues hores 
en el trajecte si el recorregut 
és llarg. Per a que el conduc-
tor pugui descansar però tam-
bé per a què el gos pugui “es-
tirar les potes”.
- És aconsellable que folreu 
el lloc a on estarà el gos amb 
tovalloles (les mantes fan ca-
lor) per a què si vomitès no us 
taqués la tapisseria.
- Millor que el vostre gos no 
tregui el cap per la finestra, ja 
que és perillós i a més podria 
agafar otitis o conjuntivitis.

Si viatgeu amb animals, 
heu de tenir en compte...

Aquí proposem alguns con-
sells perquè els nostres fills 
viatgin amb seguretat:
- El primer és saber a quin 
grup de sistemes de retenció 
pertany el nen. La classifica-
ció es fa per pes: Grup 0+ (de 
0 a 13 quilos), Grup 1 (de 9 a 
18 quilos), Grup 2 (de 15 a 25 
quilos) i Grup 3 (de 22 a 36 
quilos).
- Triar el sistema de retenció 
adequat per a cada nen i ve-
rificar que compleixi l’homolo-
gació europea ECE 44/04. Per 
al Grup 0+ la utilitzada és la 
cistella tipus porta bebès, que 
s’instal·la en sentit contrari a 
la marxa. El Grup 1 necessita 
cadires amb cinturons propis 
de cinc punts d’ancoratge, i 
poden anar col·locades en 
el propi sentit de la marxa o 
mirant cap enrere. El Grup 2 
utilitza cadires on el nen ja va 
subjecte pel propi cinturó de 

seguretat del vehicle i sempre 
assegut en el sentit de la mar-
xa. I per als infants del Grup 
3, es necessita un seient ele-
vador perquè l’alçada del nen 
s’adapti als ancoratges laterals 
del cinturó de seguretat.
- Abans d’adquirir qualsevol ca-
dira, cal verificar els sistemes 
d’ancoratge del nostre vehicle. 
Poden ser els propis cinturons 
de seguretat o ancoratges es-
pecífics com Isofix, Top Tether, 
etc. Assessorar-nos bé de les 
qualitats del sistema de reten-
ció infantil, la seva correcta 
instal·lació i la compatibilitat 
amb el nostre model de cotxe 
abans d’adquirir-los.
- Un nen mai ha de viatjar sen-
se cadira si mediex menys 
de 1,35 metres d’altura. En 
cas d’accident es produiria un 
efecte de ‘submarí’ pel qual el 
nen pot sortir despedit per sota 
del cinturó. Si fa més de 1,35 i 
ja va assegut al seient del ve-
hicle, cal regular l’ancoratge 
superior del cinturó del nostre 
cotxe perquè la cinta li passi a 

l’altura de l’espatlla i no pel coll.
- Utilitzar sempre els sistemes 
de retenció si transportem 
nens. Encara que el trajecte 
sigui molt curt, el perill de patir 
lesions en un accident es re-
dueix a la meitat si anem ben 
subjectes. Un xoc a 20 quilò-
metres per hora sense portar 
el cinturó posat, pot ser mortal. 
A més, el seu ús és obligatori i 
no utilitzar-los comporta fortes 
sancions.
- Si portem un nadó a la seva 
cadira de bebè al seient davan-
ter, cal desconnectar sempre 
el coixí de seguretat (airbag), 
ja que pot causar lesions al 
desplegar-se després d’un im-
pacte.
- Ajustar bé els cinturons de 
subjecció. Regular de manera 
que puguem introduir un dit en-
tre el cos del nen i la cinta per-
què no l’oprimeixi, però evitar 
que li quedi folgat doncs perdrà 

efectivitat en la retenció.
- En qualsevol cas, convé pro-
curar no viatjar amb nens de 
menys de deu anys en el se-
ient davanter. Utilitzar sempre 
que sigui possible les places 
posteriors per portar nens, en-
cara que siguin grans, ja que 
són més segures.
- Utilitzar sempre una plaça de 
l’automòbil per a cada nen. Mai 
portar en una mateixa plaça 
del vehicle a dos nens. És peri-
llós i a més està prohibit.
- Tenir sempre en compte que, 
en un xoc a 50 quilòmetres 
per hora, un nen de 20 quilos 
de pes augmenta la seva inèr-
cia fins aproximadament mitja 
tona. Si no va ben subjecte pot 
ser projectat amb tal força que 
pot sortir disparat fins i tot fora 
del vehicle.

Perquè no hi hagi imprevistos 
inoportuns durant el trajecte 
convé organitzar-se una mica 
tenint en compte algunes pau-
tes:
- Descansos: És important pa-

Viatjar amb nens: compte amb la seva seguretat!

rar cada 1-2 hores. Estirar les 
cames és bo ver a tothom i 
els nens poden anar al lavabo 
o correr uns minuts o berenar 
amb calma, la qual cosa fa el 
viatge més passador.
- Refrigeris: Que tinguin set o 
reclamin alguna llaminadura 
per a menjar, encara que sigui 
per avorriment, són peticions 
inevitables dels viatges. Per 
això, encara que sigui un tra-
jecte curt, convé portar aigua, 
sucs i aliments fàcils de ma-
nejar, però que embrutin poc, 
com ara pa, fruita, galetes… 
Un consell: és preferible pres-
cindir d’aliments durs amb què 
puguin ennuegar-se, com ara 
fruits secs o caramels.
- Begudes: L’aigua no pot fal-
tar en cap viatge, sobretot si 
comença a fer calor, perquè 
els nens es deshidraten més 
fàcilment que els adults. Aigua 
i sucs és el més aconsellable, 

perquè la llet podria tallar-se 
amb la calor i els refrescos els 
poden provocar gasos.
 - Higiene: La farmaciola de vi-
atge ha de tenir tot el necessari 
per a canviar un nen, ja sigui 
un bebè o un menor. Bolquers 
de recanvi, tovalloletes humi-
des, una tovallola petita, tova-
llons de cel·lulosa, bosses de 
plàstic per si tenen nàusees…
- Protecció per al sol: Com que 
els petits van darrere, molts 
cops no veiem si els molesta 
el sol, per això és recomanable 
que un dia de sol portin posada 
la crema de factor de protecció 
solar i unes ulleres de sol per 
a evitar que els sol els danyi. 
A més, sempre que no impe-
deixi la visibilitat del conductor, 
podem col·locar una pantalla 
solar a les finestres.
- Entreteniments: Un peluix o 
el nino preferit del nen; ninots i 
joguines de plàstic, roba o car-
tró; llapis de colors i paper, etc. 
També podem proposar-los 
jocs com el clàssic “veo-veo” o 
animar els nens a cantar.

LOGO

LLOGUER DE CARRETONS FINS A 8.000 KG
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ÒDENA / LA VEU

Aquest proper cap de set-
mana serà el torn de la 24a 
Festa del Carrer de la Gui-
xera. Seguint amb la tradició, 
es començarà amb un sopar 
popular de veïns, serà el dis-
sabte 11 de juliol a les 21 h i 
a continuació, a partir de les 
22.30 h, hi haurà ball de fes-
ta, obert a tothom, amb Joan i 
Josep Trio. 
Diumenge 12 de juliol a les 13 
h també hi haurà vermut pels 
veïns i a les 19 h tothom es 
podrà apuntar a escoltar les 
havaneres amb el grup l’Es-
pingari (que enguany ha parti-
cipat en la Cantada d’Havane-
res de Calella de Palafrugell) 
tot bebent un bon rom cremat. 
I després hi haurà xocolatada 
per a tothom. La festa l’or-
ganitza l’AV del Carrer de la 
Guixera i hi col·labora l’Ajun-
tament.

MONTBUI / LA VEU

El nou Passeig Catalunya, 
l’espai urbà que uneix l’Espai 
de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora amb el tram co-
mercial MontMercat, és, des-
prés de només unes setma-
nes d’ençà la seva estrena, un 
indret àmpliament utilitzat pels 
ciutadans de Montbui. El Pas-
seig Catalunya té 200 metres 
lineals de longitud i compta 
amb 15.000 metres quadrats 
de superfície: prop de 150 
places d’aparcament i un am-
fiteatre de gespa artificial amb 
capacitat per a 300 persones 
acaben de configurar un es-
pai que s’ha convertit ja en 
un dels espais més utilitzats, 
i que, especialment en el cas 
dels conductors de la zona, ha 
permès generar aparcament 
de qualitat en un dels punts 
del municipi amb més volum 
de visitants per la presència 
d’equipaments i serveis. Cal 

MONTBUI / LA VEU

Va tenir lloc a la Sala de Jun-
tes de l’Ajuntament montbui-
enc l’acte de reconeixement 
públic als alumnes de primer i 
segon de Batxillerat de l’Insti-
tut Montbui que van participar 
en els Tallers d’Estudi Assistit, 
una iniciativa que s’ha dut a 
terme per tercer any conse-
cutiu. Aquests tallers fan pos-
sible que alumnes de l’Institut 
destinin part del seu temps 
lliure, de forma voluntària, a 
ajudar d’altres estudiants de 
dues de les escoles de Primà-
ria del municipi, en aquest cas 
les escoles Garcia Lorca i An-
toni Gaudí.
L’acte, que va comptar amb la 
presència del regidor d’Educa-
ció i Esports Josep Palacios, 
va incloure el lliurament de 
distincions i diplomes als 12 
alumnes que hi han pres part 
en aquest programa.  Palaci-
os va mostrar “l’agraiment de 

MONTBUI / LA VEU

Encara que el gruix de les ac-
tivitats de la Festa Major es 
celebraran el cap de setmana 
del 17, 18 i 19 de juliol, durant 
aquest proper cap de setmana 
es faran ja algunes activitats. 
Aquest dissabte, entre les 
9 del matí i les 9 de la nit es 
farà a la pista poliesportiva de 
l’escola Montbou un Campio-
nat de Futbol Sala (les inscrip-
cions es poden formalitzar a 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu). 
D’altra banda, també aquest 
dissabte, però a dos quarts de 
10 de la nit la Coral Si Fa Sol 
durà a terme el concert “Un 
tast de gòspel” a l’església 
parroquial de Sant Margarida. 
Les activitats de la Festa Major 
al Nucli Antic montbuienc són 
organitzades per la Comissió 
de Festes Nucli Antic, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

Passeig Catalunya, l’espai urbà 
al cor de Montbui

destacar que en un dels ex-
trems del passeig s’ha habi-
litat un pipican, àmpliament 
utilitzat pels ciutadans de 
Montbui que tenen mascotes.
Com explica l’alcalde Teo Ro-
mero «el Passeig Catalunya 
és el gran nexe entre espais 
del Nucli Urbà fins ara aïllats 
per l’orografia. En molt pocs 

tota la comunitat educativa 
montbuienca vers aquests 
nois i noies que han ajudat, de 
forma altruista, a reforçar els 
aprenenatges d’altres infants 
de Montbui que tenen més o 
menys dificultats”. El regidor 
va agrair la tasca de les direc-
cions dels centres educatius 
que implementen el projecte i 
també l’esforç de les AMPA’s, 

i va recordar que “aquests 
alumnes han fet una gran con-
tribució a Montbui, ajudant de 
forma voluntària a altres nens 
i nenes que han pogut millorar 
els seus resultats acadèmics. 
És una tasca d’una total grati-
tud i que lloem absolutament”. 
Els nois i noies que han dut a 
terme aquesta tercera edició 
dels Tallers d’Estudi Assis-

Primeres 
activitats de la 
Festa Major a 
Montbui

dies hem vist com es garan-
teix un estacionament còmode 
i de qualitat per als veïns de la 
zona i també per als usuaris 
de la biblioteca, dels cinemes 
Mont-Àgora, del mercat, etc…
Necessitàvem aparcament de 
qualitat i gratuït per potenciar 
aquests serveis, i el tenim». 

L’Ajuntament reconeix els alumnes de l’Institut Montbui 
participants en els Tallerts d’Estudi Assistit
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Conca d’Òdena

Podemos de Vilanova 
expulsa la secretària 
general i tres 
membres més

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Des del partit aŀleguen que 
Jorgina Villoria i tres persones 
més van adoptar la decisió de 
presentar-se a les eleccions 
municipals sota la candida-
tutra de “Guanyem Vilanova 
del Camí (Ganemos)”, el nom 
del qual es tracta d’un partit 
d’àmbit estatal. Aquesta deci-
sió xoca amb l’estratègia mar-
cada pel partit, i en l’establert 
al article 65.4 dels Estatuts de 
Podemos, respon a expulsar 
aquestes persones del seu 
càrrec. 

tit han estat Nerea Celdrán 
Pulido, Juan Carlos Garrido 
Gázquez, Sheila Hernández 
Doncel, Tania, Márquez Mar-
tínez, Jenifer Martínez Trujillo, 
Rubén Moreno Gómez, Belkis 
Estefany Peña Pichardo, Miri-
am Pérez Moral, Evelin Rico 
Márquez, Noelia Torreblanca 
Molina, Manal Zeriouh Cha-
grani i Kaoutar Kabbouri.

A punt la 24 Festa del 
Carrer de la Guixera 
d’Òdena

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.  
Sense aval ni garanties. 

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

Sense gastos ocults i amb absoluta transparència, 
CreditCash24h li ofereix la forma més senzill i fàcil d’obtenir un prèstec.

Has tingut un imprevist ?
T’anticipem fins 600 € de 
la teva nòmina o pensió. 
          

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

Recull la
documentació

Porta-la a la
nostra oficina

Recull els
diners

Com funciona?

Tracte
personalitzat



El Sol de Tous a la 
biblioteca d’Igualada
TOUS / LA VEU

Del 3 al 31 de juliol s’exhi-
beix a la Biblioteca Central 
d’Igualada l’exposició  “El Sol 
de Tous. 100 anys d’història”, 
en la qual s’explica la trans-
cendència d’”El Sol de Tous”, 
publicació mensual que es va 
editar a l’actual Sant Martí de 
Tous des del 1914 fins el 1933 
i que reflecteix la societat i els 
costums d’una petita població 
catalana durant el comença-
ment del segle XX. Aquesta 
exposició ha estat ideada per 
l’associació “Amics de Sant 
Martí de Tous” i els textos i les 
imatges de la mateixa han es-
tat dissenyats pels seus mem-
bres.
En ella es pot veure com “El 
Sol de Tous” va ser, no només 
un mirall on els touencs i les 
touenques  del seu temps van 
poder contemplar la realitat 
del moment, sinó  un impulsor 
decidit i tossut de les innovaci-

ons que, havent arribat a altres 
punts del país, es resistien a 
instal·lar-se a Tous.  Gràcies a 
això, podem copsar, a través 
dels escrits del periòdic, com 
Tous va passar, de ser una 
població amb una realitat so-
cial i econòmica absolutament 
endarrerida,  a ser un poble 
immers en la modernitat.
I com a complement d’aquesta 
exposició, l’Elisa Vidal, histori-
adora i erudita touenca, i auto-
ra del llibre “El Sol d’un home 
Sol”, va oferir un xerrada que, 
sota el títol de “Camil Riba 
i el Sol de Tous”, va il·lustrar 
d’una manera amena i ente-
nedora qui era en Camil Riba i 
què volia quan es va entestar 
en publicar un periòdic al po-
ble de Tous, i com, provenint 
d’uns orígens humils, va ser 
capaç d’iniciar una aventu-
ra que, a ulls d’avui, sembla 
d’una dificultat extrema i que, 
no obstant, va perdurar durant 
29 anys.
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Anoia Sud

CARME / LA VEU

Començarà la festa Major 
amb un teatre el dissabte 11. 
Dijous 15 hi haurà sardanes, 
la festa de l’escuma, havane-
res... També hi haurà activitats 
infantils, trobades familiars, 
pregó, concert per a joves i 
grans, una capbussada a la 
piscina, ballades de sardanes, 
sopar popular, una beguda a 
la fresca, ball de gala, hava-
neres, ofici de Festa Major, 
un tiquet al tren de la bruixa, 
futbol..
Divendres 17 amb la cercavila 
del grup de percussió Protons 
i amb un concert de Los Pac-
hucos i discomòbil fins tard. 
L’endemà dissabte 18 hi haurà 
concert amb La Banda Biruji i 
de nou discomòbil.

Arriba la Festa 
Major de Carme 
2015

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Aquest dissabte dia 4 els Fal-
cons de Vallbona van actuar a 
la Festa Major de la Pobla de 
Claramunt, una sortida ja clàs-
sica, on comparteixen cercavi-
la amb els gegants del poble 
amfitrió. 
La cercavila, pel nucli antic 
de la Pobla de Claramunt, va 
acollir figures com la ja habitu-
al Escala Caminada, la Masia i 
les Quadrigues. L’organització 
va ser particularment dinàmi-
ca i entretinguda, tot combi-
nant estructures caminades i 
estàtiques.
Els Falcons de Vallbona 
d’Anoia, van entrar a plaça 
amb pilars de dos caminats 
i hi van alçar la Pira 4x4, els 
Ventalls i Ventiladors i l’Avet 

de 6. En totes les figures van 
demostrar una gran agilitat 
i una molt bona coordinació 
que fa pensar que en prepa-
ren alguna de grossa de cara 
a la Trobada Nacional.
La propera actuació serà el 
dissabte 11 de juny a la Troba-
da Nacional dels Falcons, or-
ganitzada enguany a Vilafran-
ca del Penedès. Començarà 
a les cinc de la tarda davant 
del monument als Falcons de 
Vilafranca del Penedès.
Diumenge dia 12 tornaran a 
actuar a la cercavila anual del 
barri de Camp del Rei, a Vila-
nova del Camí, que comença-
rà a les onze del matí davant 
de la sala polivalent de Can 
Papasseit. 

HOSTALETS/CASTELLOLÍ / LA VEU

Després de finalitzar un pro-
cés electoral i judicial peculiar, 
el nou Ajuntament dels Hosta-
lets de Pierola es va constituir 
el passat divendres, 3 de juli-
ol. Daniel Vendrell (SI-CP) va 
ser investit nou alcalde dels 
Hostalets de Pierola. Es van 
presentar dues candidatures, 
Jordi Calpe per part d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
(ERC) i Daniel Vendrell per 
part de Socialistes Indepen-
dents – Candidatura de Pro-
grés (SI-CP). Després de la 
votació, Daniel Vendrell va ob-
tenir la majoria per 6 vots a fa-
vor (SI-CP + MCH), 4 en con-
tra (ERC) i 1 abstenció (CiU).
Ja amb el nou alcalde presi-
dint la Corporació es va obrir 
un torn de paraula per als 
diferents grups polítics que 
en formen part. Jordi Calpe, 
d’ERC, va reflexionar entorn 
a la igualtat en les eleccions 
municipals i la necessitat d’es-

Constitució de la Corporació 
Municipal dels Hostalets de 
Pierola i a Castellolí

tablir ponts de diàleg. Jaume 
Trias, de Moviment Ciutadà 
Hostaletenc (MCH), va dema-
nar concòrdia i consens per tal 
de no malbaratar  energies i il-
lusions. Natividad Escala, de 
CiU, va demanar a l’alcalde 
que governés. Finalment, l’al-
calde Daniel Vendrell, va agra-
ir als regidors sortints la seva 
feina, va donar la benvinguda 
als nous i noves regidores, va 
fer una menció especial a la 
família per tot el suport i es va 
mostrar obert a qualsevol tipus 
de diàleg i treball en comú. 
Per sobre de tot va remarcar 
la necessitat de no aturar-se i 
seguir endavant per «Fer dels 
Hostalets de Pierola un gran 
poble on viure i conviure».
També es va constituir, diven-
dres al vespre, l’Ajuntament 
de Castellolí. Finalment el re-
curs de CiU no va prosperar i  
ERC governa amb 6 regidors 
davant 1 de CiU, amb Joan 
Serra continuant com alcalde.

Els Falcons de Vallbona a la 
Festa Major de la Pobla de 
Claramunt

PIERA / LA VEU

Els Sbombat’s Batucada han 
organitzat un Correbars a Pi-
era amb el programa següent: 
A les 19 h, inici del Correbars 
al carrer Piereta (davant de 
l’estanc) i ruta pels bars fins al 
C/ Josep Ballesteros (darrere 
la Nau del Sanahuja).
Cap a les 22 h, concerts d’Ani-
ba, Bohemios Autorizados i 
batucada de Retumband. Hi 
haurà servei de bar i entre-
pans Hungry Dog

Dissabte, 
Correbars 
a Piera

PIERA / LA VEU

El pròxim 14 de juliol es fa 
una taula rodona per donar a 
conèixer quins sectors s’es-
tan movent al mercat laboral, 
adreçada a les persones usu-
àries del Servei d’Ocupació 
Local (SOL). 
En el marc del programa “Es-
tratègies d’apropament al teixit 
empresarial”, el Servei d’Ocu-
pació Local de l’Ajuntament 
de Piera organitza aquesta 
taula rodona, que es farà a la 
sala polivalent del Teatre Fo-
ment, de 10 a 13 h. La trobada 
s’ha organitzat amb l’objectiu 
d’apropar les persones usuà-
ries dels serveis locals d’ocu-
pació a les tendències del 
mercat laboral actual (sectors 
amb més futur, ocupacions 
emergents i perfils professio-
nals més valorats), mitjançant 
la participació d’empresaris i 
empresàries dels sectors amb 

Estratègies d’apropament 
al teixit empresarial

més potencial de la comarca 
de l’Anoia.
Les persones interessades 
a participar-hi han inscriure’s 

fins al 13 de juliol trucant al 93 
776 00 76 o enviant un correu 
amb les seves dades a em-
presaiocupacio@ajpiera.cat. 



PIERA / LA VEU

Tot i patir una onada de calor 
considerable, això no va impe-
dir que un any més la Festa 
de la Diversitat hagi estat, de 
nou, tot un èxit. L’afluència de 
públic va ser molt nombrosa, 
les actuacions i els tallers van 
ser de molta qualitat i les para-
des amb les quals hem comp-
tat han sigut molt variades. Els 
membres de l’organització de 
la Festa de la Diversitat vo-
lem agrair-vos que hàgim fet 
d’aquesta novena edició un 
nou èxit que ens fa sentir or-
gullosos de la feina feta i que 
ens anima a continuar.
Ens plau que la iniciativa d’em-
prendre aquesta darrera edi-
ció divendres a la tarda hagi 
estat rebuda amb un nivell 
d’assistència que no sabíem 
si aconseguiríem i que ha su-
perat les nostres expectatives. 
Volem agrair especialment a 
l’Ajuntament la  col·laboració 
per poder aprofitar les sinergi-
es i emmarcar el primer con-

PIERA / LA VEU

Dissabte passat, la botiga de 
Cal Recader, del barri antic, 
va tancar les portes al pú-
blic. L’Ajuntament va agrair 
la trajectòria de més 70 anys 
d’aquest emblemàtic establi-
ment. 
Cal Recader ha tancat les 
portes després de set dèca-
des d’activitat comercial al 
nostre poble. L’emblemàtic 
establiment va començar a 

despatxar en una petita botiga 
de la plaça de Joan Orpí per 
després traslladar-se al carrer 
Jaume Fons, on va romandre 
fins al passat dissabte 4 de ju-
liol.
L’Ajuntament de Piera va voler 
reconèixer tots aquests anys 
de trajectòria comercial, la 
dedicació i el tracte humà de 
la família Fons-Esteve entre-
gant-los una placa commemo-
rativa i un centre de flors.

Cal Recader de Piera tanca 
la botiga

Piera va viure la Festa de la Diversitat

fer-vos saber que d’aquí a poc 
temps ens posarem a treballar 
de valent en la programació de 
la 10a edició de la Festa de la 
Diversitat de Piera. Una dese-
na edició mereix una mirada 
especial per part de l’organit-
zació i per això us animem a 
acompanyar-nos-hi de nou.
Ens retrobem l’any que ve. 
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La botiga de Cal Recader va obrir les portes l’any 1940 a 
l’actual plaça de Joan Orpí i va començar a treballar venent 
tabac, papereria i espardenyes. L’any 1949 va traslladar-se 
al carrer Jaume Fons, 13, on es va ampliar el negoci amb 
calçat, joguines, diaris, llibreria, perfumeria, bijuteria…
Durant unes set dècades, la botiga ha passat per tres gene-
racions. Al llarg d’aquests anys hem intentat servir el millor 
possible, amb la satisfacció que sempre hem fruït de la fide-
litat dels clients de Piera i rodalies. Ara voldríem donar les 
gràcies per la vostra confiança, mostrada dia rere dia, i que 
ha fet possible arribar a la jubilació.
Contents i agraïts per aquests anys, però amb una certa 
nostàlgia, seguirem essent i sentint-nos pierencs. Ens que-
den per a sempre molt bons records i molt bona amistat.

Família Fons Esteve
Cal Recader

VILANOVA D’ESPOIA / LA VEU

El passat 4 de juliol el Falcons 
d’Espoia van ser convidat pels 
Falcons de Barcelona, a la 
festa de la cultura Catalana 
que cada estiu és celebra da-
vant de la catedral de la ciutat 
condal.
Al voltant de les 19.30h el nom 
de la colla més jove de  Fal-
cons, la de Falcons de Vilano-
va d’Espoia  resonà per me-
gafonia i els de la faixa grana 
amb tota la il.lusió i motivació, 
van donar tot el que millor sa-
ben fer.
Alternativament Falcons de 
Barcelona ,els d’Espoia i els 
gegants de la Barceloneta van 
fer una gran actuació.
Per la seva part els de grana 
van portar la nova presentació 
de colla, un conjunt d’avions 
de 3, sardana amb pilar de 3, 
l’Espoienca, com sempre molt 
aplaudida, per la seva origi-
nalitat, i per acabar una tripira 
4*3 amb pilar de 3 xulo i des-
carregat per sota.
Per acabar les dues colles fal-
coneres van fer una escala de 

Els Falcons de Vilanova d’Espoia a Barcelona

cert del cicle ‘A l’Estiu Música 
en Viu’ (MEV 2015) en la Fes-
ta de la Diversitat.
Els beneficis d’enguany seran 
gestionats de la forma habitu-
al; una part es destinarà als 
projectes de caire social de la 
Fundació Quetzal, i una altra a 
l’ajuda a les famílies que més 
ho necessiten de la nostra vila.
Abans d’acomiadar-nos volem 

7 conjunta i molt esperada.
El pròxim 11 de juliol totes les 
colles ens veurem a la troba-

da de Falcons que enguany se 
celebra a Vilafranca del Pene-
dés.

Mulla’t per l’esclerosi múltiple, 
aquest diumenge a la piscina 
de Montbui
MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diumenge 12 de 
juliol entre les onze del matí i les 
dues de la tarda es durà a terme 
a la piscina de Montbui l’activitat 
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, 
un bany solidari que pretén re-
captar fons a benefici de la Fun-
dació Esclerosi Múltiple. Tam-
mateix, a les dues del migdia 
s’organitzarà una arrossada po-

pular –preu del tiquet 6 euros, 
es poden adquirir a la mateixa 
piscina-, els fons obtinguts amb 
la mateixa seran destinats tam-
bé a aquesta bona causa. 
L’activitat tindrà la col·laboració 
de l’empresa que gestiona 
del servei de piscina d’estiu a 
Montbui, Bàsic Ona Natació, 
així com també hi col·laboraran 
diferents voluntaris. 



Un exregidor d’Unió interposa querelles 
contra l’anterior govern de CiU d’El Bruc
EL BRUC / REDACCIÓ

Josep Ramon Coma Sánchez, 
exregidor de l’Ajuntament del 
Bruc, militant d’Unió Democrà-
tica, i membre de la candidatu-
ra de “EBET, (El Bruc ets tu)” 
a les passades eleccions mu-
nicipals, ha interposat una que-
rella criminal contra l’anterior 
govern municipal de CiU, per 
presumptes delictes de pre-
varicació, tràfic d’influències i 
malversació de cabals públics.  
Es dóna el cas que Coma ja va 
fer la mateixa acusació fa un 
temps i la fiscalia va optar per 
arxivar-la “considerant que les 
actuacions municipals havien 
estat pulcrament realitzades i 
no havia cap indici de delicte”, 
ha explicat l’exalcalde Carles 
Castro, de CiU.  
No és aquesta l’única querella 
que ha rebut Convergència. 
També una altra sobre els ves-
saments d’aigües residuals a 
Montserrat Parc. Castro opina 
que “és curiós que essent el de 
CiU, el primer govern munici-
pal que finalment aconsegueix, 
amb molts esforços, portar l’ai-
gua a Montserrat Parc i posar fi 
al problema ecològic que com-
portava el vessament d’aigües 
fecals, ara se’ns denunciï amb 
querelles criminals per aquests 
fets, i en canvi han estat callats 
quasi 50 anys, fins ara. Caldrà 
preguntar-se, quins interessos 

Josep Ramon Coma (Ebet) i Carles Castro (CDC)
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hi han al darrera?”.
Per a Castro darrere de tot ple-
gat, respecte les acusacions 
d’irregularitats, hi ha “persones 
de rellevància pública en el po-
ble, que faltant a la veritat, jus-
tifiquen i promouen, mitjançant 
el discurs de l’odi, querelles 
criminals contra els que hem 
estat servint honestament al 
poble”. Per a l’exalcalde hi ha 
una persecució contra ell i con-
tra Convergència “ja que de-
nunciar és gratis, aconseguint 
el trist difama que alguna cosa 
queda.
L’equip de CiU, actualment a 
l’oposició, afirma que “volem 
sortir al pas amb total transpa-
rència d’aquestes acusacions 
i de qualsevol interpretació 
malintencionada que pugui 

haver al respecte. Hem estat, 
com no podia ser d’una altre 
manera, transparents en els 
procediments, pulcres en les 
formes i honestos amb els re-
cursos municipals i hem acon-
seguit portar el servei d’aigua 
potable i recollida de fecals a 
un sector del municipi que ho 
necessitava, i tot i així, hem eli-
minat l’endeutament del muni-
cipi (segons confirma el mateix 
Ministeri d’Hisenda). Així i tot, 
el saldo de tresoreria que hem 
deixat a juny-2015 és de més 
de 700 mil euros a caixa”.  
Castro es posa a disposició 
del jutge “per aclarir tot el que 
sigui necessari, però sobre tot 
quedem a disposició de tothom 
que vulgui conèixer la veritat 
amb total transparència”.  

POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

De l’1 al 6 de juliol, la Pobla 
de Claramunt es va omplir 
d’activitats amb motiu de la 
Festa Major. Alguns dels ac-
tes que van tenir més afluèn-
cia de públic van ser el recital 
d’havaneres, el sopar popular, 
l’espectacle amb el conegut 
Toni Albà i el parc infantil del 
dilluns, que es va acabar amb 
la festa de l’escuma. La pro-
gramació festiva, organitzada 
des de la regidoria de Cultura i 
Festes, es va obrir el dimecres 
1 de juliol amb la gimkana jove 
en què hi van participar 35 jo-
ves. Aquesta activitat es va or-
ganitzar des del Cau Jove. Hi 
havia vuit proves distribuïdes 
en diferents punts que tenien 
com a eix conductor la música 
i les tribus urbanes. 
Unes 300 persones van assis-
tir a la cantada d’havaneres 
que va oferir el grup Cavall 
Bernat, el dijous 2 de juliol a 
partir de les 10 del vespre a la 
plaça dels Països Catalans. 
Les propostes festives del 
divendres 3 de juliol es van 
obrir amb una representació 
d’òpera que va anar a càrrec 
del grup Taller d’Òpera. Una 
vuitantena de persones van 
assistir a aquest espectacle 
que va tenir lloc a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. Cal dir que 
aquest dia el públic va poder 
veure les millores que l’Ajunta-
ment ha realitzat al local i que 
han consistit en la rehabilitació 
dels sanitaris, l’arranjament de 
les humitats dels plafons de 
fusta de les parets i uns canvis 
en la instal·lació elèctrica. 
Els actes del divendres es van 
tancar amb el concert jove, 
que va comptar amb l’actuació 
dels grups La Loca Histeria i 
Muntband. Un bon nombre de 
públic es va aplegar al parc de 
Sant Galderic per participar en 
aquesta festa, que es va allar-
gar fins a les 6 de la matinada.

Més de 300 persones, al so-
par popular
L’exhibició d’un pilar de quatre 

POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Des del divendres 10 i fins al 
diumenge 12 de juliol, el barri 
de les Garrigues de la Pobla 
de Claramunt estarà de fes-
ta. Durant aquests tres dies, 
des de l’Associació de Veïns, 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, s’han programat una 
sèrie de propostes per a petits 
i grans, com balls, inflables, un 
torneig de petanca o una pae-
lla popular.
Les activitats festives s’obriran 
el divendres 10 de juliol a par-
tir de les 9 del vespre amb un 
sopar popular, en què la gent 
que hi vulgui assistir es podrà 
portar el menjar de casa. A 2/4 
d’11 de la nit, hi haurà ball amb 
Fernando de Màxim.
El dissabte 11 de juliol, des de 
les 11 del matí i fins a les 2 del 
migdia, hi haurà inflables per a 
la quitxalla, un toro mecànic i 
festa de l’escuma. A les 4 de la 
tarda es farà un campionat de 
petanca, que arribarà a la vui-

tena edició. Les inscripcions 
es podran fer un quart d’hora 
abans que s’iniciï l’activitat.
A 2/4 de 9 del vespre, es farà 
un sopar popular, que consis-
tirà en pa amb botifarra, for-
matge i un refresc. Per parti-
cipar en aquest sopar caldrà 
haver comprat prèviament els 
tiquets. I a les 11 de la nit, hi 
haurà ball amb el duet Barto-
meu i Sheila.
El diumenge 12  de juliol a 
partir de les 11 del matí es 

disputarà un torneig de futbol, 
que arribarà a la vuitena edi-
ció, i la final del campionat de 
petanca. A les 2 del migdia hi 
haurà una paella popular i, a 
continuació, un bingo. Per par-
ticipar a la paella també caldrà 
haver adquirit els tiquets amb 
antelació.
Totes les activitats programa-
des tindran lloc al voltant del 
parc del barri, situat al carrer 
de Girona. 

dels Moixiganguers d’Igualada 
a la plaça de l’Ajuntament va 
ser el primer acte del dissabte 
4 de juliol. Aquesta exhibició 
formava part d’una marató que 
van fer els Moixiganguers pels 
33 municipis de la comarca. A 
la tarda es va inaugurar una 
col·lecció pictòrica dels qua-
dres dels alumnes de l’Escola 
de Pintura local, que té com a 
professora la poblatana Pilar 
Gil. La mostra, que va inaugu-
rar l’alcalde, Santi Broch, es 
podrà visitar fins al diumenge 
19 de juliol i es poden veure 
obres de tretze pintors. Cap a 
quarts de vuit del vespre, des 
de l’avinguda de Gumersind 
Bisbal es va iniciar la cercavila 
amb els gegants, els grallers i 
els capgrossos de la Pobla de 
Claramunt i els Falcons de Va-
llbona d’Anoia. 
Al sopar popular, que es va fer 
el dissabte al vespre a la plaça 
dels Països Catalans, hi havia 
320 comensals. A l’hora de les 
postres es van sortejar dues 
entrades per al musical Mar i 
Cel, de Dagoll Dagom, que li 
van tocar al poblatà Jesús Zá-
jara. El cafè va està amenitzat 
amb la música de l’orquestra 
Swing Latino, que després va 
oferir el ball. La festa es va 
acabar cap a les 6 de la mati-
nada amb el DJ Àlex.
El diumenge 5 de juliol a l’es-
glésia de Santa Maria es va 
oficiar una missa solemne. A 
la tarda a la piscina municipal, 
els nens van passar una bona 
estona amb els inflables. I al 
vespre, unes 250 persones no 
van parar de riure amb l’es-
pectacle Audiència-i-real que 
va portar a l’escenari l’actor i 
humorista Toni Albà.
Els actes de la Festa Major es 
van tancar el dilluns 6 de juliol 
amb un parc infantil. Molts in-
fants van gaudir dels inflables 
de Bob Esponja i del tronco 
boles. L’activitat es va acabar 
amb la festa de l’escuma, que 
va aplegar un bon nombre de 
nens. 

La Festa Major de la Pobla 
de Claramunt compleix les 
expectatives

Festa del barri de les Garrigues de la 
Pobla de Claramunt
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VECIANA / LA VEU

El passat dissabte 27 de juny 
a la nit la coneguda cantant i 
intèrpret Lídia Pujol va om-
plir de música, poesia i color 
l’església de Santa Maria de 
Veciana amb el seu especta-
cle “Treballs i plaers d’amor” 
inclòs en el projecte anomenat 
“Iter Luminis” (camí de llum).
Una església ambientada per 
la ocasió va ser l’escenari 
perfecte perquè Lídia Pujol, 
acompanyada de M.Àngel 
Cordero al contrabaix i les 
veus del Cor de Vallferosa, 
encisés el públic assistent 
amb una successió de can-
çons i poemes acompanyats 
de canvis de llum i sons que 
tenien lloc en una atmosfera 
impregnada amb l’olor de la 
farigola que hi havia escam-
pada pel terra i la feble llum de 
desenes i desenes de ciris i 
espelmes col·locades pel tem-
ple. Pujol i el seu equip van fer 
una magnífica interpretació de 
textos de Santa Teresa de Je-
sús, coneguda per defensar el 
seguiment d’un camí basat en 

l’amor a Déu, combinats amb 
textos d’un altre personatge 
més conegut a casa nostra: 
Ramon Llull.
A la sortida del temple Pujol 
va guiar al grup fins un espai 
proper on es va plantar una 
olivera amb la participació de 
tots els assistents que hi van 
posar el seu grapat de terra. 
Després d’interpretar la co-
neguda cançó “País petit” la 
cantant va aprofitar per tornar 
a fer esment del missatge que 
vol escampar arreu amb la 
gira de concerts d’aquest camí 
de llum iniciat i que no es cap 
altre que “no importa la feina 
que una persona desenvolupi, 
sinó que la faci per al bé comú 
i guiat per l’amor”.
Per cloure la vetllada els as-
sistents van poder gaudir de 
la degustació d’oli Peccatum i 
vi de la cooperativa l’Olivera, 
ambdós productes produïts 
per empreses que treballen 
contra l’exclusió social, així 
com del productes de l’empre-
sa local Formatges de Vecia-
na.

Lídia Pujol encisa Veciana 
amb el seu “Treballs 
i plaers d’amor”

CALAF / LA VEU

La Diputació de Barcelona ha 
fet públic un espot de promo-
ció sobre els cursos de pre-
paració per accedir als cicles 
formatius de grau mitjà i de 
grau superior. El Centre de 
Recursos per a l’Ocupació 
(CRO) ofereix des de fa uns 
anys aquests cursos, que gau-
deixen d’una bona participació 
i d’uns excel·lents resultats 
acadèmics.
El vídeo mostra diverses imat-
ges del CRO i recull inter-
vencions d’alguns dels seus 
alumnes, explicant quines 
oportunitats els suposa el fet 
de preparar-se per poder am-
pliar la seva formació.
L’objectiu de la promoció és 
animar tothom a formar-se i 
posar en valor els cicles for-

matius, i deixar clar que és 
possible tenir noves oportuni-
tats encara que s’hagin deixat 
prèviament els estudis. També 
s’hi realça el valor de l’orien-
tació, tant a nivell de profes-
sorat com de psicòlegs. La 

Alumnes del CRO, protagonistes del vídeo 
promocional dels cursos per accedir als cicles 
formatius

campanya se centra sobretot 
en municipis petits, com és el 
cas de Calaf, que poden ofe-
rir aquesta formació als seus 
alumnes sense que s’hagin de 
desplaçar, facilitant-los el fet 
d’estudiar.

CALAF / LA VEU

La benedicció de vehicles, la 
missa i el ball de tarda confor-
men la programació d’enguany, 
preparada com sempre per la 
comissió de Sant Cristòfol amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Calaf.
Els actes s’encetaran el dis-
sabte 11 de juliol a les 18.00 
h a la plaça dels Arbres, amb 
la benedicció de vehicles. Tots 
aquells que passin per la bene-
dicció seran obsequiats amb 
una butlleta per a un sorteig de 
dos tortells gentilesa de La Lio-
nesa i d’un val de 50 € a gastar 
a la botiga de l’Estació de Ser-
vei Calaf. El sorteig es farà du-
rant la mitja part del ball, i per 

a resultar premiat s’hi haurà de 
ser present. Encara dissabte, a 
les 20.00 h a l’església de Sant 
Jaume, hi haurà missa en ho-
nor a Sant Cristòfol.
L’endemà diumenge el passeig 
de Santa Calamanda acollirà 
a les 19.00 h el gran ball amb 
Pere Rico —en cas de pluja, es 
traslladaria a la Unió Calafina.
A més de l’Ajuntament, a la 
festa de Sant Cristòfol hi col·
laboren empreses, transpor-
tistes, garatges, conductors i 
comerços de Calaf, a més del 
bar Canet, el bar Turisme, el 
bar Casino, el bar Santaulària, 
la Lionesa i l’Estació de Servei 
Calaf.

Calaf celebrarà aquest cap 
de setmana la festa de Sant 
Cristòfol CALAF / LA VEU

A les 12.00 h en punt d’aquest 
diumenge 12 de juliol tindrà 
lloc el “salt solidari” a la piscina 
de Calaf, acció que s’emmarca 
dins de la campanya Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple.
Es tracta d’un gesti simbòlic a 
la qual s’hi pot sumar tothom, i 
que farà visible la col·laboració 
del nostre municipi amb la ini-
ciativa. A més, durant tot el dia 
es podrà nedar a favor de la 
Fundació Esclerosi Múltiple, 
amb l’objectiu de sumar entre 
tots el màxim nombre de me-
tres
També es podrà adquirir ma-
terial de marxandatge del Mu-
lla’t, aquesta vegada amb uns 
simpàtics dibuixos de Pilarín 
Bayés. 

Calaf es mullarà 
diumenge per 
l’esclerosi múltiple
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Excel·lent sotscampionat 
d’Espanya juvenil del CPP Igualada
TENNIS TAULA / LA VEU

La passada setmana es varen 
disputar a Antequera (Màlaga) 
els campionats d’Espanya Ju-
venil i sots 23.
En categoria juvenil per equips 
ens enfrontàrem en una prime-
ra fase de grups a Dedalos Te-
nis de Mesa (Canaries), IES El 
Palmar (Murcia) i CTT Vila Jo-
iosa (Comunitat Valenciana), 
guanyant els tres partits per un 
clar 3-1.
Seguidament en el quadre fi-
nal per eliminatòries, el primer 
enfrontament va ésser contra 
el Circulo Mercantil (Sevilla), 
victòria per 3-1, posteriorment 
victòria contra el CTM Murcia 
per un ajustat 3-2, classificats 
per les semifinals les varem 
disputar contra el potent equip 
de A.D. Collado Mediano i des-
près d’un apassionant partit el 
resultat ens va ésser favorable 
per  3-2. A la gran final es va 
perdre per 3-1, contra el club 
San Sebastian de los Reyes 
(Madrid), el millor equip d’Es-
panya  sens dubte. Destacar 
els nostres jugadors Joan Ma-
sip, Albert Kenji Matsuoka i 
Bernat Luco.
En la prova individual, sensa-
cional actuació de Joan Masip, 
que va assolir el sotscampio-
nat, havent guanyat succes-
sivament a Miquel Muñoz 

Joan Masip, sotscampió d’Espanya individual. A sota, per equips.

Esports
38

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
10 de juliol de 2015

(Catalunya), Pablo Reguei-
to (Galicia), Rafael Casares 
(Madrid) i en una apassionant 

semifinal a Rodrigo Cano (Ma-
drid)  per 4-3, en un dels grans 
partits del campionat. A la final 
derrota contra Carlos Verdiel 
(Madrid)
Bona actuació d’Albert Kenji 
Matsuoka, en aquesta prova 
classificant-se pel quadre final.
En la prova de dobles la pa-
rella Joan Masip i Albert Kenji 
Matsuoka, van caure derrotats 
a quarts de final. Molt bona ac-
tuació.
En categoria sots-23, participa-
ció molt competitiva del nostres 
palistes, destacant en la prova 
individual Joan Masip, que va 
arribar a quarts de final, per-
dent contra Carlos Franco que 
va resultar ésser el campió.

Trofeu Ramon Orga
En el marc dels actes de la Fira 
d’Igualada, es va disputar una 
nova edició del trofeu Ramon 
Orga entre els equips del CPP 
IGUALADA CTAI i el club ELS 
AMICS DE TERRASSA,  va 
ésser un partit molt disputat, 
que va fer gaudir al públic as-
sistent i que va finalitzar amb 
victòria pel CPP IGUALADA 
CTAI per un ajustat 4-3. Per 
part igualadina van jugar Dani-
el Luco, Jordi Satorras i Roger 
Domingo. 

HOQUEI / LA VEU

El nou cos tècnic del MONBUS 
IHC, encapçalat per Ferran 
López ja ha tancat els partits 
de preparació d’aquesta pre-
temporada. Els arlequinats ju-
garan el primer partit amistós 
el 21 d’agost contra la selecció 
sub-20 d’Andorra de l’ex-IHC 
Roger Corral que està prepa-
rant el mundial que es farà a 
Vilanova. 
El segon partit suposarà un re-
trobament. El de Jassel Oller 
amb els seus companys. Serà 
un IHC-Caldes corresponent a 
la recuperada Lliga Catalana 
(es jugarà el 26 també d’agost).
Després l’IHC posarà en marxa 
el MONBUS i jugarà el seu pri-
mer partit com a visitant. Serà 
l’11 de setembre de Lleida con-
tra el Llista dels exigualadins 
Albert Folguera i Lluís Tomàs. 
De fet els arlequinats jugaran 
dos partits seguits a domicili. 
El següent al Palau Blaugrana 
contra el FCB (també de lliga 
catalana). El dia 4 de setembre 
el nou Igualada es presentarà 
davant la seva afició rebent a 
Les Comes a l’Alcoi de Ferran 
Formatjé. 
I finalment els de Ferran López 
tancaran la pretemporada el 9 
de setembre un en partit contra 
el Manlleu que acaba de baixar 
de l’Ok Lliga.  Els partits que es 
juguin a Les Comes ho faran a 
les 9 de la nit (però amb una 
sessió d’entrenament prèvia… 
característica que també es 
mantindrà durant la tempora-
da). Els partits fora de casa en-
cara no tenen horari.
Ferran Lòpez ha confirmat 
també que aquesta tempora-
da l’equip entrenarà 4 dies a 
la setmana a 1/4 de 9 del ves-
pre (a més de la sessió prèvia 
a cada partit). És una de les 
característiques del nou tècnic 
arlequinat. Treball. I ambició. 
Des del principi. La Final Four 

Definida la pretemporada 
del Monbus IHC

de la Lliga Catalana es juga 
el cap de setmana del 12 i 13 
de setembre. “A la lliga cata-
lana?… espero que fem les 
coses bé i hi puguen ser per 
competir-la”.  

Roger Bars, preseleccionat 
pel Mundial S20
El jugador juvenil de l’IHC Ro-
ger Bars ha estat preselecci-
onat pel Mundial sub-20 que 
es farà a Vilanova del 20 al 27 
de setembre. En cas que aca-
bi entrant a la llista definitiva 
Ferran López tindrà una plan-
tilla amb 3 mundialistes, amb 
Ton Baliu i Tety Vives amb les 
seleccions absolutes. 3 gene-
racions de jugadors fets a Les 
Comes.
El seleccionador, Guillem 
Pérez, haurà de descartar 2 
jugadors i 1 porter,  de la pre-
selecció que ha fet per aquest 
campionat del món i que for-
men aquests jugadors:
1. César Carballeira – Liceo
2. Antonio Miguélez – Com-
pañía De María
3. Arnau Xaus – C.E. Noia
4. Ferran Font – C.P. Vic
5. Marti Serra – C.P. Vic
6. Blai Roca – F.C. Barcelona
7. Ignacio Alabart – Voltregà
8. Nil Roca – F.C. Barcelona
9. Sergi Llorca – Barcelona
10. Roger Acsensi – Caldes
11. Sergi Aragonés –Barcelona
12. Roger Bars – Igualada H.C.
13. Martí Zapater – Vendrell
Els entrenaments es faran del 
24 al 26 d’agost en sessions de 
matí i tarda. Després Pérez do-
narà la llista definitiva de selec-
cionats. Roger Bars haurà de 
tornar a superar jugadors més 
grans (és un dels més joves)  
per intentar acabar disputant 
aquest mundial de Vilanova.

Més info a http://ihc.blog.cat/

Cap de setmana del Vòlei sorra 
Ciutat d’Igualada
VÒLEIBOL / LA VEU

La 23ª edició del Vòlei sorra 
d’Igualada ja està aquí. Es farà 
aquest cap de setmana al parc 
Valldaura (Ronda Fàtima). El 
torneig i el conjunt de serveis 
que s’ofereixen no només està 
pensat pel participant sinó per 
totes les persones que vulguin 
gaudir d’una estona de diver-
sió contemplant els diferents 
partits que es disputen simultà-
niament en 9 pistes de joc. Per 

la calor no cal patir, hi haurà 
habilitat el Bar del Vòlei sorra i 
una zona d’ombra.
El Vòlei sorra d’Igualada és 
obert a tothom i compta amb 
diferents categories en funció 
del nivell i l’edat. Les moda-
litats que s’hi troben són de 
2x2 i 4x4, cada una en femení, 
masculí i mixt, per a les cate-
gories Èlit, Sènior Obert, Sèni-
or Costellada, Juvenil, Infantil i 
Cadet.. 

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

 mòbil

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2015

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada

93 803 21 98



El pilot pierenc en una de las zones andorranes.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Sis eren els trams cronome-
trats de què constava l’edició 
d’enguany del popular raŀli 
Osona. La Vola, La Trona i La 
Costa dels Gats que es dis-
putaren el matí es feien dues 
vegades cadascun d’ells. A la 
tarda, Coll de Mansa, Enclu-
sa-Romegats que es feien tres 
vegades cadascun d’ells i per 
finalitzar el ral·li es disputava 
un curt tram al Circuit d’Oso-
na.
Ja des de el primer tram, que-
dava clar que Miquel Prat co-
pilotat per Dani Montaner de 
Moto Club Igualada amb el 
Mitsubishi Colt aconseguiri-
en una classificació exceŀlent 
doncs aconseguien el tercer 
millor crono en la majoria de 
trams. 
El pilot de Maians i el seu co-
pilot d’Òdena tan sols eren 
superats per dos equips oso-
nencs que a més de conèixer 
molt els trams pilotaven dos 
cotxes amb unes magnífiques 
prestacions com són el Ford 
Fiesta R5 de Josep Maria 

Prat i Montaner s’han convertir en grans protagonistes del ral.lis catalans.

Magnífic podi de Miquel Prat i Dani 
Montaner al ral·li Osona

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Veure perdre a Toni Bou dos 
trials seguits, que són tres 
amb el de França de la set-
mana passada, no és gens 
habitual. Feia anys i panys 
que el pilot pierenc d’Honda 
no guanyava en cap de tres 
trials consecutius, ja siguin 
del campionat estatal com del 
mundial.
Així, Bou es va classificar en 
la segona posició tant en el tri-
al del dissabte com el del diu-
menge que es disputaren pel 
voltans de la població andor-
rana de Sant Julià de Lòria. El 
guanyador del dos trials va ser 
Àdam Raga amb la Gas Gas. 
El tercer classificat el dissabte 
fou Jeroni Fajardo amb Beta  i 
el diumenge Albert Cabestany 
amb la Sherco es classificà 
tercer.
Al finalitzar el trial andorrà Toni 
Bou deia: “S’ha complicat el 
dia a l’inici del trial, amb un 5 

Toni Bou no guanya cap dels 
dos trials d’Andorra

Membrado i el Porsche 911 
GT3 de Albert Orriols. Si actu-
alment Prat i Montaner lideren 
el campionat català de terra, 
havent guanyat els tres ral·lis 
disputats fins ara, en els se-
lectius trams d’asfalt osonencs 
demostraren el seu gran nivell 
també a l’asfalt i que els situà 
al final del ral·li en una mag-
nífica tercera posició absoluta.
Al Trofeu junior de l’Open hi 
participà l’equip de Moto Club 
Igualada format per Àngel Bo-

navida i Anna Tallada amb Ci-
troën Saxo VTS que tingueren 
que abandonar per sortida de 
carretera. Els brillants vence-
dors d’aquest Trofeu junior fou 
l’equip del Biela Club Manresa 
amb el pilot Aleix Vila copilo-
tat per l’anoienc Jaume Poch 
de MCI amb Peugeot 206 XS, 
i segons classificats a l’Open. 
Els guanyadors absoluts del 
ral·li foren Albert Orriols i Llu-
ís Pujolar amb Porsche 911 
GT3.

a la segona zona. Hi ha hagut 
algun moment que m’he acos-
tat, però al final no ha pogut 
ser. I quan no pot ser, el mi-
llor són els punts que et dóna 
el segon lloc, perquè he estat 
a punt d’acabar tercer. Adam  
Raga  ha estat molt fort aquí 
i també sé que serà difícil ba-
tre’l en properes curses, de 
manera que les victòries acon-
seguides fins ara i l’avantatge 
acumulat són molt importants. 
Ara cal pensar en guanyar en 
la pròxima cita del mundial”.
El pilot pierenc amb aquestes 
segones posicions acumula 
un bon grapat de punts i con-
tinua liderant el campionat 
del  món per davant de Raga 
i Fajardo. La propera cita del 
mundial serà als Estats Units, 
abans però aquest cap de set-
mana els pilots tornaran a ser 
a Sant Joan de Lòria per una 
disputar el trial corresponent 
al campionat estatal.

Un equip pierenc, a les 24 hores de 
motociclisme al Circuit de Catalunya
MOTOR / LAIA CLARAMUNT

Aquest cap de setmana 10, 
11 i 12 de juliol arrenquen 
les 24 Hores de Catalunya 
de Motociclisme al Circuit de 
Barcelona-Catalunya, l’equip 
Pierenc Motogrup Bombers, 
amb les seves dues motos, 
estan apunt per a participar i 
aconseguir el millor resultat. 
Enguany han format un gran 
equip, ple de novetats, com 
és el poder córrer amb el nom 
de Bombers de la generalitat, 
degut als components que for-

men part del cos de bombers, 
i poder comptar amb la jove 
promesa Noelia Chaves.
Avui divendres 10 es porten a 

terme els entrenaments. Les 
24h comencen el dissabte 11 
a les 15h.



Jordi Montaño, de 
Rivalcan, primer 
d’Agility
AGILITY / LA VEU

Es va celebrar al Club d’Agility 
Can Roca, de Sentmenat, una 
prova puntuable d’agility per al 
campionat d’Espanya 2016.
Jordi Montaño, agilitista ano-
ienc que pertany a l’equip 
del Club d’Agility Rivalcan 
de Montbui,  amb el seu gos 
Dana, va aconseguir una 1a 
posició en Grau I de categoria 
estàndard. El Grau I el com-
posen tots aquells esportistes 
que comencen a competir i 
dins el mateix grau hauran 
d’aconseguir tres punts per 
poder passar a un superior, 
aquest punts s’aconsegueixen 
fent la competició a zero, és a 
dir, sense faltes i dins el temps 
establert per el jutge.

TRIATLÓ / LA VEU

Diumenge 5 de juliol, a la po-
blació de Pont de Suert es va 
celebrar una nova edició del 
triatló Pont de Suert sobre dis-
tancia olímpica amb 1500m 
natació + 39km ciclisme +10 
km de cursa a peu. Aquesta 
prova es considerada una de 
les triatlons més boniques del 
circuit català de triatló pels 
seus recorreguts i paratges, 
a més de tenir una molt bona 
organització i molts voluntaris 
sempre animant i pendents 
de tots els participants. A més 
aquest any tenia l’aŀlicient que 
a més era classificatori pel 
campionat de Catalunya elit, 
fet que va fer que la prova tin-
gués un altíssim nivell. 
La prova va començar a les 
8.45h en un dia assolellat i 
molt calorós, amb una tempe-
ratura de l’aigua de 21º que va 
fer que l’ús del neoprè sigués 
opcional. Els triatletes van fer 
2 voltes de natació per com-
pletar els 1500 metres al fan-
tàstic llac de la població. A con-
tinuació, i com en les darreres 
edicions el tram de ciclisme 
consistia en una única volta 
de 39km amb circuit d’anada i 
tornada de per la carretera de 
Pont de Suert direcció Boí Ta-
üll. Un circuit de ciclisme dur i 
exigent però alhora molt maco 
que va permetre a tots els par-

Héctor Colom, primer veterà al 
triatló olímpic del Pont de Suert
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ticipants gaudir d’unes vistes i 
paratges fantàstics. Per aca-
bar, els participants van haver 
de recórrer 4 voltes al circuit 
de cursa a peu pels voltants 
del riu per completar els 10km.
Els guanyadors de la prova fo-
ren Nan Oliveres del CE Whe-
re is the limit i Marta Sanchez 
del CN Vic ETB.
Pel que fa als components 
de l’equip igualadí, destacar 
la nombrosa participació de 
l’equip i els bons resultats de 
tots els components, que va 
permetre classificar a l’equip 
en una excel·lent 13º posició 
de la classificació general d’un 
total de 30 equips classificats. 
A nivell individual destacada 
actuació d’Hector Colom que 
va classificar-se 1º de la seva 
categoria i 25º de la classifica-
ció general.
Resultats dels components 
del CAI triatló Petromiralles:
25º Hector Colom                   2h03m49s
52º Joan Riera                         2h07m52s
67º Daniel Segura                    2h09m46s
73º Josep Martinez                  2h10m38s
74º Daniel Baraldes                 2h10m44s
78º Sergi Pujabet                     2h11m13s
86º Carlos Fdez.              2h13m04s
152º Jordi Moreno                  2h25m37s
164º Oriol Castells                   2h28m27s
181º Bernat Vinyals        2h31m17s
233º Isidre Roca             2h42m37s
257º Josep Malave         2h49m24s

Dijous vinent, xerrada de la 
UECAnoia sobre el pol nord
ENTITATS / LA VEU

El proper dijous 16 de juliol, a 
les 8 del vespre, tindrà lloc la 
xerrada “Viatge al Blanc. Últim 
grau al Pol Nord”, a càrrec de 
Jordi Canal-Soler. És una ac-
tivitat de la UECAnoia oberta 
a tothom, que es farà al seu 
local del carrer St. Magí.
En aquesta ocasió la xerrada-
audiovisual ens portarà d’ex-
pedició fins al Pol Nord sortint 
d’Svalbard per a aterrar sobre 
el gel de l’Oceà Àrtic a la base 
russa de Barneo i seguir amb 
esquís per a recórrer l’Últim 
Grau fins al Pol Nord, els úl-

tims 111 km fins a l’eix de la 
Terra. Esquerdes, tempera-
tures de fins a -40ºC i óssos 
polars són alguns dels perills 
a tenir en compte, però la be-
llesa i puresa de l’Àrtic s’impo-
sen per sobre de tot en un ob-
jectiu anhelat per tants i tants 
exploradors.
Jordi Canal-Soler (Barcelona 
1977) és escriptor i fotògraf 
especialitzat en viatges. Ha 
viatjat pels cinc continents, vi-
sitant una seixantena de paï-
sos. Ha publicat més de cent 
articles i ha participat en més 
de 200 programes de ràdio.

Semifinals de 
l’Interclubs de 
patinatge artístic

PATINATGE / LA VEU

Exceŀlents resultats per les 
patinadores de la secció d’Ar-
tístic de l’Igualada HC, a la se-
mifinal Intercomarcal celebra-
da a Sentmenat. Cal destacar 
el 1r lloc d’Aina Canals en Ini-
ciació A, que d’aquesta mane-
ra es classifica per la Final del 
Campionat de Barcelona d’In-
terclubs. Bons resultats tam-
bé d’Anna Domènech que ha 
quedat 6a, a les portes de la 
classificació per poques dèci-
mes. Vinyet Arnau va aconse-
guir una meritòria 10a posició 
en figures obligatòries. Bon 
treball de la nostra entrenado-
ra Cristina Fernàndez.

GIMNÀSTICA / CG SAN ROQUE

El passat divendres dia 26 de 
juny marxaven cap a Latina 
gimnastes i entrenadora del 
Club Gimnàstic San Roque 
cap a Latina, una ciutat d’Ità-
lia, on es celebrava una com-
petició de gimnàstica rítmica 
d’un  gran nivell. En aquesta 
participaven gimnastes italia-
nes, russes, australianes... de 
clubs i federacions molt reco-
negudes.
El dissabte tenien la seva 
primera cita, sortint a pista 
a competir en la modalitat 
d’equips. El club va presentar 
dos equips format per totes 
les seves gimnastes. Aquest 
dia també era el torn de la 
nostra benjamina Carlota Za-
mora, que sortia a pista amb 
els seus dos exercicis, un amb 
pilota i l’altre amb mans lliures.
Diumenge arribava la com-
petició en modalitat individual 
de la resta de les gimnastes, 
cada una amb els seus exer-
cicis i categoria, van gaudir 
d’una gran jornada i van de-
mostrar el seu gran treball du-

El Gimnàstic San Roque, 
en un torneig a Itàlia

rant la temporada.
A l’acabar la jornada van do-
nar pas a l’entrega de premis, 
el club i gimnastes es va em-
portar una gran sorpresa i ale-
gria amb la gran classificació 
aconseguida per totes!!
Carlota Zamora va quedar 1a. 
en exercici de pilota, Laia Alsi-
na 4a. en mans lliures i cercle, 
Paula Mensa 2a. en corda i 
mans lliures, Maria Cosano 3a 
en tots els seus balls (corda, 
cercle i maces), Andrea Rou-
res 2a en maces, Ivet Playà 
2a en cercle i 3a en pilota; i 
per finalitzar Mar Casals 4a en 
cinta.
En modalitat d’equip, el format 
per: Ivet Playà, Andrea Rou-
res, Maria Cosano i Lara Yao 
es proclamaren campiones al 
primer lloc del podi.
Cal destacar el gran nivell 
que es van trobar en aquest 
torneig internacional de gim-
nastes participants de tots els 
països. Va ser una gran expe-
riència per les nostres gimnas-
tes i un gran triomf per elles i 
pel Club.
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ATLETISME / IGNASI COSTA

Els 11 atletes Cadet del C.A. 
Igualada Petromiralles  asso-
liren un total de 6 medalles en 
les proves corresponents a la 
Final del Campionat de Cata-
lunya Cadet, de dissabte pas-
sat a les pistes de Granollers. 
Es proclamaren campions 
de Catalunya  Paula Blasco, 
Èlia Ibarra, Laia Moix i Hèc-
tor Ramos, mentre assolien el 
Bronze Carlota Cerón i Marta 
Garrido, a més de diversos 
llocs de finalista i diverses mí-
nimes per als estatals Cadet 
del proper cap de setmana a 
Valladolid, en una sensacional 
actuació dels anoiencs. Les 
elevades temperatures posa-
ren a prova la resistència físi-
ca dels participants. 
Paula Blasco era campiona de 
Catalunya -Or- en els 1.000 
m.ll., amb 3’03”08, seguida de 
Carlota Cerón, 3a. i Bronze 
amb 3’10”07, i de Mar Belen-
guer, 6a. amb 3’16”19.
Laia Moix era també campio-
na de Catalunya - Or - en salt 
d’alçada amb 1,64 m., i era 
a més 5a en salt de llargada 
amb 5,14 m., marca personal.
Hèctor Ramos era campió de 
Catalunya - Or - en salt d’al-
çada amb marca personal de 

Medalles per als atletes cadet i júnior a 
Campionats de Catalunya i Espanya

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Promesa del C.A. 
Igualada Petromiralles Ariad-
na Ramos, ha estat selecci-
onada per la Reial Federació 
Espanyola d’Atletisme per 
participar als Campionats 
d’Europa Sub-23 que es duen 
a terme a la ciutat de Tallin 
(Estònia), dels dies 9 al 12 
d’aquest juliol,  formant part 
dels 42 atletes de la selecció 
espanyola Sub-23.
Ariadna Ramos hi participarà 
en les proves del triple salt, 
amb un millor registre enguany 
de 13,21 m. del 3 de juny al 
Serrahima, i en el salt de llar-
gada, amb els 6,15 m. assolits 
a Sant Cugat el passat 15 de 
juny  per la vilanovina.
Ramos va assolir un nou rè-
cord d’Igualada absolut en la 
prova dels 100 m. llisos, en el 
decurs de la 3a Jornada del 

Ariadna Ramos, nou rècord 
d’Igualada en 100 m. abans de 
l’Europeu S23 a Estònia

1,92 m., i era a més 7è a la 
final dels 100 m. tanques amb 
15”37, després d’imposar-se 
en la s/f. corresponent amb 
marca personal de 14”78. La 
coincidència entre ambdues 
proves el va perjudicar en la 
final dels 100 m. tanques.
Èlia Ibarra era campiona de 
Catalunya - Or - en els 1.500 
m. obstacles, amb 5’21”55, 
seguida de Jana Roca, 8a 
amb 5’55”95.
Marta Garrido era 3a i Bronze 
en javelina, amb marca perso-
nal de 28,59 m.. Max Reixach 
era 7è en javelina masc., amb 
un millor intent de 36,49 m. 
Oriol Castells era  7è en el tri-
ple salt, amb 11,60 m. (vent + 
3,5 m/s.), i era a més 10è en el 
salt de llargada amb 5,44 m., 
marca personal de l’anoienc.
Laia Resa era 11a en els 3.000 
m. llisos fem. amb  12’47”86.

Campionats d’Espanya 
júnior a Valladolid
D’altra banda, els atletes del 
C.A.Igualada Petromiralles 
Jordi Yoshinori Matsuoka i 
Sheila García, van assolir les 
medalles d’Argent i de Bron-
ze en les proves respectives 
el passat cap de setmana, en 
el decurs dels 62ens. Campi-

onats d’Espanya Junior aire 
lliure de Valladolid, que comp-
taren amb la participació dels 
atletes estatals capdavanters 
nascuts els anys 1996 i 1997.
Jordi Yoshinori Matsuoka as-
solia brillantment el sotscam-
pionat d’Espanya -Argent - en 
el salt de llargada, amb un mi-
llor intent de 7,32 m., assolit 
amb vent de +2,7 m/s., en la 
seva segona competició des-
prés de reaparèixer als camp. 
catalans Junior de Lloret.    
Sheila García era 3a i medalla 
de Bronze en el salt de llarga-
da fem., amb un millor intent 
de 5,90 m., en una magnífica 
actuació de la pierenca, prova 
en la que Fatima Diame (Va-
lència Terra i Mar) va establir 
un nou rècord dels Campio-
nats amb 6,33 m..    
Cristina Fernández era 7a en 
el llançament del disc, amb 
un millor intent de 34,45 m.. 
Eduard Fábregas era 10è en 
el salt d’alçada, amb un mi-
llor intent de 1,97 m. -mateixa 
marca que el 8è i 9è classif.-, 
i Fc. Adrià Bertran era 13è en 
el llançament de javelina, amb 
un millor llançament de 46,03 
m.

Èlia Ibarra, Héctor Ramos i Paula Blasco, durant els campionats. 

Critèrium Campmany, el pas-
sat 17 de juny al Serrahima de 
Barcelona. 
Ariadna Ramos assolia un 
registre de 12”10 en els 100 
m.ll., superant els 12”29 de 
Sheila García del juliol 2014 
en la mateixa instal·lació.
Hi participaren altres atletes 
del CAI: el Sènior Iván Zarco 
s’imposava en els 3.000 m. 
obstacles amb 9’26”29.  El 
Promesa Marc Sánchez era  
2n en el salt d’alçada amb 
2,07 m..  
El Promesa Daniel Abate Gar-
cía era 4t. en els 1500 m.ll. 
amb 3’52”95, i el també Pro-
mesa Oscar López participava 
en els 100 m.ll. amb 11”60 i en 
400 m.ll. amb 51”39.
Wissam El Hattoubi assolia 
un registre de 4’42”67 en els 
1.500 m.ll., marca personal de 
la tarragonina. 

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Lluís Marimon,  va 
assolir la medalla d’Argent en 
categ. M-85 en la prova del tri-
ple salt corresponent als Cam-
pionats d’Espanya per Vete-
rans disputats a Alcobendas 
del divendres 26 al diumenge 
28 de juny, amb una multitudi-
nària participació de gairebé 
1.300 atletes, entre ells 3 atle-
tes del CAI, amb una destaca-
da actuació global.
Marimon era sotscampió d’Es-
panya en categ. M-85 en la 
prova del triple salt, amb un 
millor intent de 4,47 m. Pere 
Pulido era 4t en el salt d’al-
çada en categ. M-50, amb un 
millor intent de 1,53 m. Josep 

Lluís Marimón, sotscampió 
d’Espanya veterà en triple salt

M.ª Lagunas era 5è en el llan-
çament del disc  en  categ. 
M-35, amb un millor llança-
ment de 34,38 m., i era també 
8è en martell amb 24,36 m., i 
9è en el pes, amb un millor in-
tent de 8,89 m.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’Igualada Femení Hoque 
Club Patins ha presentat el 
que serà el patrocinador de la 
propera temporada de l’equip 
d’OKlliga. Es tracta d’AQUA, 
el restaurant situat a l’Avingu-
da dels Països Catalans 101).
L’acte, que es va celebrar al 
mateix local del patrocinador, 
hi van assistir una dotzena de 
persones que van ser testimo-
nis de la signatura de l’acord, 
entre la propietària d’AQUA 
Fina Solé i el president del 
club Salvador Gil. A l’acte tam-
bé es va presentar la nova sa-

L’Igualada FHCP 
ja té nou patrocinador

marreta amb la imatge gràfica 
d’AQUA. L’acord és per a una 
temporada i renovable anu-
alment. Així, l’equip igualadí 
s’anomenarà
a partir d’aquesta temporada 
AQUA Igualada FHCP a tots 
els efectes. 
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Els concerts de ‘Músiques de 
butxaca’ tornen avui diven-
dres, 10 de juliol amb el seu 
habitual to intimista dalt de 
l’escenari del Teatre Municipal 
l’Ateneu, des d’aquest espai 
amb ànima és des d’on es viu 
l’experiència de ‘Músiques de 
butxaca’.
En aquesta ocasió serà el so 
del grup LENACAY, una de les 
bandes que va sorgir després 
de la dissolució de la mítica 
formació ‘Ojos de brujo’ qui 
refrescarà aquesta nit d’estiu 
amb flamenc fusió.
LENACAY és més que una 
banda, és un projecte d’expe-
rimentació en continua recer-
ca d’experimentació sonora.
Amb el flamenc com a fil con-
ductor, LENACAY revela la 
seva ànima versàtil amb ‘Ye-
rel’, segon àlbum que ara pre-
senten a l’Ateneu. En llengua 
caló, yerel significa colors i 
així és el disc, una àmplia pa-
leta de colors. Una barreja de 
diferents llenguatges musicals 
que van des del flamenc al 
soul amb pinzellades de R&B i 
ritmes brasilers.

Arriba, Lenacay unplugged, la 
visió més acústica d’aquesta 
sorprenent formació però amb 
tota l’essència del que són.
La camaleònica veu de Paula 
Domínguez, amb la seva ver-
satilitat d’estils, fosa amb dues 
guitarres de la mà de Ramon 
Gimenez, gitano que transpor-
ta el flamenc a una altra di-
mensió, al costat de Francisco 
Guisat “El Rubio”, guitarrista 
eclèctic on n’hi hagi, fan que 
tot el repertori de Lenacay, el 
puguin transportar a una visió 
completament acústica.

Paula Domínguez, des de la 
seva versatilitat d’estils, fusio-
na la seva veu de forma per-
fecta i natural amb els altres 
integrants, servint de nexe 
d’unió entre estils tan dispars. 
Ha col·laborat amb múltiples 
artistes com: Santiago Ause-
rón, Original Jazz Orchestra 
Taller de Músics, Actitud Maria 
Marta.
Francisco “Rubio” Guisat, 
guitarrista que per les seves 
característiques eclèctiques 
s’adapta perfectament al pro-
jecte després del seu pas 

El flamenc-fusió de Lenacay aquest divendres a 
‘Músiques de butxaca’ a l’Ateneu Igualadí

per Color Humano o Poet in 
Progress o Nour entre altres 
grups
Ramon Giménez, fundador, 
productor i guitarrista tant de 
Ojos de Brujo com de Lena-
cay, ha recorregut els 5 conti-
nents participant en festivals i 
a les sales més importants del 
món. Ha rebut premis de la 
talla de: World Music Awards 
2004, Revista La banda elas-
tica de los Àngeles (USA), 
Premi a la millor gira 2004 per 
la Reial Acadèmia de la Músi-
ca, Premi «Mirades2» de TV2, 

com a millor grup musical i el 
Grammy Llatí l’any 2008 com 
a millor grup de flamenc. Ha 
col·laborat amb centenars 
d’artistes, des de Martirio, Du-
quenque, Estopa, entre d’al-
tres.
El concert, com és habitual, 
començarà a les 11 de la nit i 
el preu de l’entrada amb con-
sumició inclosa és de 12€ i 
10€ pels socis.
Venda entrades:
- On line. Entrades anticipa-
des i abonament a molt bon 
preu (pels quatre concerts que 
queden de temporada) a www. 
musiquesdebutxaca.cat
- Punt de venda: Secretaria de 
l’Ateneu en horari d’oficina i a 
la taquilla mitja hora abans de 
l’inici del concert. L’aforament 
és limitat.
Ho organitza: Ateneu Igualadí. 
Amb el patrocini de: Van Bruc 
International, El Cafè de l’Ate-
neu, Williams Chase i Super-
mas
I la col·laboració de: IMC Igua-
lada, Ràdio Rec, Canal Taron-
ja, Global Produccions, Fruite-
ria Pilar, infoanoia.cat i Ràdio 
Igualada.

MÚSICA/ LA VEU

El passat divendres, 3 de ju-
liol, l’espectacle Karibú, can-
çons i danses per un món 
més just, de Carles Cuberes 
i Companyia, va encetar les 
activitats de l’Estiuet 2015, 
un projecte de lleure adre-
çat als infants, impulsat pel 
departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada, on 
la diversió i l’aprenentatge 
estan garantits, alhora que 
facilita la conciliació familiar. 
Com cada any, arriba farcit 
d’activitats, tallers, sortides 
i excursions, per oferir als 

infants de la ciutat un casal 
d’estiu refrescant i divertit.
Amb l’objectiu de celebrar 
l’inici de les activitats, l’Ajun-
tament va convidar diven-
dres tots els casals de la 
ciutat a participar de la festa 
dient “karibú”, benvingut en 
llengua suahili, a l’estiu. Més 
de sis-cents cinquanta in-
fants de les diferents escoles 
d’estiu de la ciutat van omplir 
la plaça de l’Ajuntament i van 
ballar i gaudir d’aquest es-
pectacle.
Enguany el nombre d’inscrip-
cions ha augmentat notable-

ment, amb una mitjana de 
170 infants per setmana, i el 
departament de Joventut ha 
hagut d’ampliar l’oferta. Així 
doncs, l’estiuet s’ofereix des 
de dos centres, amb la fina-
litat de millorar la qualitat i la 
proximitat per les famílies. El 
programa s’està duent a ter-
me de forma simultània del 
29 de juny al 31 de juliol, a les 
escoles Dolors Martí i Garcia 
Fossas. Del 25 d’agost al 4 
de setembre, l’Estiuet tindrà 
lloc a l’Espai Cívic Centre, 
com en les darreres edicions.

650 infants participen en l’espectacle d’animació Karibú, 
cançons i danses per un món més just en l’inici de l’Estiuet

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
MOONRISE KINGDOM (2012) Imaginativament excèntrica i pletòrica obra de Wes Anderson
TARZAN, L´HOME SIMI ( 1932) La primera i millor pel.lícula de Tarzan & Johnny Weissmuller
CARROUSEL NAPOLITÀ (1953) Òptim musical allà italiana, amb una molt jove Sophia Loren
ESPÀRTAC ( 1960)  Possiblement, la millor pel.lícula de romans. Amb Kirk Douglas 
L´INCREÏBLE HOME MINVANT (1957)  Benvinguts a les angoixes de l´era atòmica
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Demà dissabte, inclòs dins 
l’European Ballon Festival, 
comença l’Anòlia 2015 amb 
un concert a càrrec de l’Or-
questra Plateria que seran 
acompanyats per la banda 
emergent del País Valencià 
Aspencat. El concert comen-
çarà a les 11 de la nit davant 
del camp de globus.
L’Orquestra Plateria fa una 
parada en la seva gira de co-
miat a al ciutat d’Igualada per 
oferir la seva música festama-
jonera. La formació va néixer 
fa quaranta anys de la mà de 
tres visionaris: Sisa, el Gato 
Pèrez i Albert Batiste i ha 
animat festes majors d’arreu 
amb la seva música ravalera, 
portuària i mediterrània.

Juntament amb la Plateria, 
actuaran al camp de globus el 
grup valencià Aspencat, he-
reus de l’esperit d’Obrint Pas.
I dijous dia 16 comença l’Anò-
lia a la Fàbrica amb un primer 
concert a càrrec de la Prince 
Henry’s Hight School, una 
banda musical anglesa for-
mada per alumnes de l’esco-
la. El concert començarà a les 
10 del vespre i serà al pati de 
La Cotonera. 

Una proposta novedosa per 
al proper dissabte
El proper dissabte, 18 de ju-
liol, el festival Anòlia oferirà, 
per primera vegada dins de 
la seva programació, una pro-
posta dirigida als amants de 
l’òpera, gràcies al programa 
Liceu a la Fresca. A partir de 
les 22h, els assistents tindran 
l’oportunitat de seguir des 
del parc de l’Estació Vella, a 
l’aire lliure, gratuïtament i en 
pantalla gegant, la projecció 
de La Traviata de Giuseppe 
Verdi, interpretada des del 
Gran Teatre del Liceu. Aquest 
dimecres en van explicar els 
detalls el regidor de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament, 
Pere Camps, i el director de 
Màrqueting del Gran Teatre 
del Liceu, Agustí Filomeno. 
Aquesta iniciativa s’emmar-
ca en els actes de celebració 
dels quinze anys de la reo-
bertura del teatre barceloní, 

Dissabte comença l’Anòlia 2015 amb l’Orquestra Plateria
El Liceu a la Fresca projectarà el 18 de juliol l’òpera "La Traviata" al parc de l’Estació Vella d’Igualada

LLIBRES / LA VEU

Dimarts vinent a l’auditori de 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada tindrà lloc la presentació 
del llibre Primeros Auxilios con 
Homeopatía del Dr. Manuel 
Mateu-Ratera.
L’acte, que començarà a les 7 
de la tarda, serà presentat per 
la Dra. Maite Bravo, presiden-
ta de l’Acadèmia Mèdico-Ho-
meopàtica de Barcelona, que 
és la prologuista del llibre i es 
comptarà amb la presència de 
l’autor.

En aquest llibre es pretén om-
plir un important forat a l’apor-
tar informació útil sobre el trac-
tament amb homeopatia dels 
accidents domèstics, laborals 
o esportius, així com els pro-
blemes amb què ens podem 
trobar en expedicions a zones 
tropicals o d’alta muntanya. 
Aquesta guia es complementa 
amb un completa farmaciola, 
una guia ràpida per consultar, 
una àmplia descripció dels re-
meis així com una completa 
bibliografia.

Presentació del llibre “Primeros auxilios con 
homeopatía” del doctor Manuel Mateu

després de l’incendi del 1994.
La Traviata que es podrà veu-
re des del parc de l’Estació 
Vella, és una coproducció 
del Gran Teatre del Liceu, 
l’Scottish Opera de Glasgow, 
la Welsh National Opera de 
Cardiff i el Teatro Real de 
Madrid. La direcció musical 
és d’Evelino Pidò, la direcció 
d’escena va a càrrec de Da-
vid McVicar i la Coreografia 
d’Andrew George. L’òpera 
estarà interpretada per l’Or-
questra Simfònica i el Cor del 
Gran Teatre del Liceu, dirigit 
per Conxita Garcia. La repre-
sentació en directe es durà a 

terme al teatre barceloní el 
mateix 18 de juliol i, a partir 
de les 22h, es podrà veure 
en pantalla gegant en ciutats 
com Barcelona, Igualada, 
Cervera, Girona, Lleida, L’Es-
pluga de Francolí, Martorell, 
Puigcerdà, Tordera, Tortosa, 
Valls o Vielha.
La Traviata és una òpera en 
tres actes basada en un lli-
bret de Francesco Maria Pi-
ave i inspirat en la novel·la 
d’Alexandre Dumas fill, La 
Dama de les Camèlies. La 
Traviata es va estrenar el 
1853, al Teatro la Fenice de 
Venècia. A Catalunya va arri-
bar al Gran Teatre del Liceu 
el 1855. L’òpera de Verdi tras-
llada l’espectador al París del 
segle XIX, quan Violeta, una 
cortesana famosa, ho deixa 
tot per anar amb el seu amor, 
Alfredo. Aquesta relació afec-
ta el casament de la germana 
d’Alfredo i és aleshores quan 
el senyor Germont, el pare 
del noi, s’encarrega de dema-
nar a Violeta que abandoni el 

seu estimat. Al cap del temps, 
Violeta, malalta de tuberculo-
si, rep la visita d’Alfredo i del 
senyor Germont, que reco-
neix el seu error, i Violeta mor 
entre els seus éssers esti-
mats. La traviata és una obra 
atípica dins de la producció 
de Verdi pel seu caràcter re-
alista. No es refereix a grans 
fets històrics, com Nabucco, 
ni està basada en tragèdies, 
com Macbeth, sinó que és un 
drama psicològic de caràcter 
intimista. Va ser la primera 
òpera en la qual els actors 
van usar vestits contempora-
nis de l’època, ja que fins a 
aquest moment, en les òpe-
res sempre s’usaven vestits 
històrics, corresponents a se-
gles passats o altres civilitza-
cions. Amb La Traviata, Verdi 
va assolir un estil madur, amb 
més profunditat en la descrip-
ció dels personatges, major 
solidesa en les construccions 
dramàtiques i una orquestra 
més important i rica.

VENDA
Meitat Indivisa

( 50 % de la Propietat )
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El Duo format per Kalina Macu-
ta, violí i Daniel Blanch, piano, 
actuarà el proper dissabte dia 
11 de juliol a les IV Nits Musi-
cals a la Brufaganya que se ce-
lebra aquest any al santuari de 
Sant Magí.  
El concert, titulat “Elogi de la 
dansa”, inclou obres d’autors 
clàssics inspirades en melodies  
i danses populars de quatre pa-
ïsos europeus: Rússia, Polònia, 
Hongria i Espanya, i autors com 
Bartók, Rachmaninov, Brahms, 
Sarasate, Manén, Falla, Tc-
haikovski, Prokofiev, Statkowski 
i Wieniawski
El Duo Blanch+Macuta des 
dels seus inicis decidiren cons-
tituir-se com a duo estable per 
treballar intensament el gran 
repertori internacional i donar 
a conèixer música catalana i 
polonesa de qualitat poc divul-
gada. Durant el 2004 la forma-
ció rebé consells del violinista 

Olivier Charlier i de la pianista 
Brigitte Engerer. Aquell mateix 
any el duo fou guardonat amb 
una medalla per unanimitat en 
el Concurs Internacional Maria 
Canals de Barcelona.
Han realitzat importants actu-
acions en nombrosos cicles i 
festivals: L’Auditori (Barcelona), 
Teatre Metropol (Tarragona), 
Festival Internacional de San-
ta Florentina (Canet de Mar), 
Noches en los jardines de los 
Reales Alcázares (Sevilla), Pa-
lacio de Congresos (Marbella), 
Museo de Bellas Artes (A Co-
ruña), Teatre Principal (Saba-
dell), Fundación Juan March 
(Madrid)... També cal destacar 
la seva exitosa participació com 
actors i intèrprets protagonis-
tes a l’obra de teatre “Sonata 
a Kreutzer” dirigida per Quim 
Lecina i representada al Teatre 
Romea i al Versus Teatre.
La formació porta a terme una 
intensa activitat discogràfica 
havent ja realitzat gravacions 
de Sonates de Beethoven, 
Brahms i Bartók . També fruit 
del seu interès en divulgar mú-
sica catalana poc coneguda i 
de qualitat han enregistrat dos 
CDs: el primer dedicat a mi-
niatures per a violí i piano de 
compositors catalans i el segon 
dedicat al primer volum de la in-
tegral de l’obra per a violí piano 
del compositor i violinista Joan 
Manén. Finalment cal fer es-
ment a la gravació que realitza-
ren del Doppio Concertino per 
a violí, piano i conjunt instru-
mental del compositor català 
Carlos Suriñach al costat dels 
membres de l’orquestra Sinfo-
nia Varsovia dirigits per Jacek 
Kaspszyk.
Es poden reservar les entrades 
a www.brufaganya.cat.  A partir 
de mitja tarda hi ha un servei 
d’entrepans i begudes a l’espla-
nada del santuari. Després del 
concert l’organització obsequia 
amb xocolata desfeta, coca i pa 
torrat a totes les persones que 
hagin assistit al concert
El proper i últim concert del ci-
cle serà el dissabte 8 d’agost 
amb Terrassa 48. Orquestra de 
cambra.

“Elogi de la dansa”, segon 
concert de les Nits Musicals a 
la Brufaganya

Aprofitant el pont de la setma 
La carta blanca és un dels 
trets distintius de l’Estival de 
Jazz. L’Estival dóna carta 
blanca a un músic per a que 
creï un projecte i el presenti 
en concert. La proposta in-
clou, també, l’enregistrament 
d’aquest concert i la publi-
cació posterior, enguany a 
través de la discogràfica Un-
derpool. 
Aquesta és la tercera edició 
de l’Estival i la tercera carta 
blanca, que enguany ha pro-
tagonitzat el pianista mallor-
quí Toni Vaquer. Les dues 
experiències anteriors van 
ser fantàstiques; el baterista 
Ramon Prats fou el primer 
i el guitarrista Dani Comas 
l’any passat. Enguany l’espai 
escollit ha estat el Teatre de 
l’Ateneu Igualadí. Les bu-
taques on vam asseure’ns, 
però, no van ser les de la pla-
tea, sinó que ens vam situar 
ben bé davant dels músics, 
damunt de l’escenari mateix. 
Advertits de l’enregistrament, 
tots teníem la missió de no 
moure’ns gaire per no fer 
fressa, mòbils en mode avió 
i escureu les goles abans 
no comenci l’espectacle. Tot 
i que sempre hi ha cadires 
traïdores que grinyolen quan 
menys t’ho esperes, el silenci 
va ser reverencial i els aplau-
diments quan tocaven. 
Si coneixeu els noms dels 
tres protagonistes de la carta 

blanca de l’Estival, compro-
vareu que són tots tres ben 
joves. De fet, aquest és l’altre 
objectiu d’aquesta proposta, 
el suport i projecció de músics 
joves; situar-los al bell mig de 
l’escenari i atorgar-los tot el 
protagonisme com a autors, a 
més de com a intèrprets.
Pels qui era la primera vega-
da que vèiem i escoltàvem 
Toni Vaquer, va ser una lliçó 
de sensibilitat. Poc avesat a 
ser centre d’atenció i demos-
trant repetidament la gratitud 
als grans músics que l’acom-
panyaven en aquest viatge, 
de manera tímida el mallorquí 
anà desgranant melodies, des 
del fons del mar amb la peça 
inicial en què descrivia un 
kraken, fins als tons exòtics 

PAU RICART /Fotos: MARC VILA

Carta blanca a Toni Vaquer
Estival de Jazz d’Igualada

de l’última cançó, abans no 
clogués el concert amb la to-
nada d’una cançó de bressol 
mallorquina.
Entremig va repartir joc i pro-
tagonisme, que atorgà als 
seus músics, ara en Ramon 
Prats, ara en Dani Pérez; 
peces per a les que la bate-
ria d’un i la guitarra de l’altre 
havien servit a Vaquer d’ins-
piració. Sempre és un plaer 
escoltar Prats, original i en-
grescador com pocs. I que 
bonica la melodia tranquil·la 
de Pérez en aquella peça 
que Vaquer li dedicava. Da-
vid Mengual al contrabaix, 
Miguel ‘Pintxo’ Villar als sa-
xos soprano i tenor i Joan 
Mas tocant el saxo alt van 
ser els altres acompanyants 
de luxe.
La sensibilitat de Toni Va-
quer va ser present sempre, 
unes vegades creant melodi-
es més descriptives i concre-
tes, en altres moments apor-
tant colors i acompanyant 
el protagonisme de la resta 
de músics. Alguna melodia, 
fins i tot, m’atreviria a dir 
que propera al pop. Pop en 
el sentit de melodia que des 
del primer moment t’atrapa, 
de les que se’t fan reconei-
xibles immediatament. En 
qualsevol cas, sempre amb 
la sensibilitat a flor de pell i 
la delicadesa com a segell 
distintiu. 

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a CAMINS DE VENT a incorporar les dades 
que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la 
�nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com 
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU 
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
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Barcelona ha reconegut la tra·
jectòria del músic Jordi Savall 
amb la Medalla d’Or al Mèrit 
Cultural. En l’acte de lliura·
ment de la Medalla, l’alcaldes·
sa de la ciutat, Ada Colau, ha 
agraït al músic la “tasca ingent 
de recuperació” del patrimoni 
musical del país i l’esforç per 
transmetre a través de la mú·
sica “pau, solidaritat i honeste·
dat, valors que caracteritzen 
aquesta ciutat”. El tercer tinent 
d’alcalde de l’Àrea de Drets 
de Ciutadania, Participació i 
Transparència, Jaume Asens, 
ha participat a l’acte remar·
cant que la figura de Savall 
“és una referència internacio·
nal pel que fa a la música an·
tiga i també una persona amb 
uns valors molt ferms que ha 
fet una aposta per l’activisme”.
La glossa de Jordi Savall ha 
anat a càrrec del periodista 
i escriptor Ferran Sáez que 
ha lloat la important tasca en 
l’aportació a la difusió de la 
música antiga i de la cultura 
catalana.

Quatre dècades de feina
Jordi Savall (Igualada, 1941) 
fa més de quaranta anys que 
està dedicat a la recerca de 
les músiques antigues, sent 

un dels principals artífexs del 
fenomen de revalorització de 
la música històrica. L’any 2008 
Savall va ser nomenat Ambai·
xador de la Unió Europea pel 
diàleg intercultural i, juntament 
amb Montserrat Figueras, van 
ser investits Artistes per la 
Pau dins del programa “Am·
baixadors de bona voluntat” 
de la UNESCO.
La seva carrera musical ha 
estat mereixedora de les més 
altes distincions nacionals i in·
ternacionals, d’entre les quals 
se’n destaquen el títol de Doc·
tor Honoris Causa a diferents 
universitats: Evora (Portugal), 
Lovaina (Bèlgica), Basilea 
(Suïssa) o Barcelona.
A l’acte del lliurament de la 
medalla també han assistit 
Pasqual Maragall, exalcalde 
de Barcelona i expresident de 
la Generalitat de Catalunya, 
membres de la Fundació Cen·
tre Internacional de Música 
Antiga com Manuel Forcano 
i Joan Rigol, representants 
d’entitats culturals i socials 
com Mariona Carulla i Joan 
Oller de la Fundació Orfeó- 
Palau de la Música, Carles 
Duarte, president del CON·
CA, Àlex Susanna, director de 
l’Institut Ramon Llull i Josep 
Garrigosa, director de l’Audi·
tori, entre d’altres.

Barcelona atorga la Medalla d’or 
al Mèrit Cultural a Jordi Savall

MÚSICA / LA VEU

Dissabte vinent, dia 11 de ju·
liol, a les 8 del vespre a l’Es·
glésia de Santa Maria de la 
Tossa de Montbui tindrà lloc 
la tercera i última de les Vet·
llades de Capvespre que en·
guany, com a segona edició,  
ha tingut lloc en tres dissabtes 
consecutius d’estiu. Si la se·
gona vetllada tenia caràcter 
poètic i vam poder assaborir 
els penetrants, emotius i intel·
ligents versos de Gemma Gor·
ga i Mireia Calafell, dos de les 
veus poètiques de relleu en la 
panoràmica de la literatura ac·
tual que presentaven els seus 
darrers treballs, Mur i Tantes 
Mudes, dissabte vinent serà 
la música la que acaronarà els 
murs mil·lenaris de la nostra 
entranyable “Tossa”, amb un 
concert de guitarra clàssica a 
càrrec d’Èric Moncunill, que 
ens interpretarà la Sonata de 
J.S.Bach BWV 1001, “El de·
cameron negro” del compo·
sitor cubà Leo Browver i “Un 
sueño en la floresta” del mític 
guitarrista i compositor Agus·
tín Barrios. Èric Moncunill, 
nascut a Barcelona, ha vis·
cut gran part de la seva vida 
a Igualada i a realitzat els sus 
estudis musicals elementals i 
mitjos a l’Escola de Música i al 

Conservatori de la nostra ciu·
tat. Posteriorment ha passat a 
fer els seus estudis superior a 
l’ESMUC (Escola Superior de 
Música de Catalunya) on ha 
treballat tant la interpretació 
com la pedagogia. El concert 
que ens oferirà dissabte vi·
nent el titula “gaudir a través 
de la guitarra” perquè, ens 
diu, el fet de gaudir de la mú·
sica és un dels motius per el 
qual ell segueix exercint com 
a intèrpret i docent, per a po·
der transmetre, endinsar·se, 
compartir, ensenyar, sentir la 

Cloenda de les Vetllades de Capvespre a la 
Tossa 2015 amb Èric Moncunill a la guitarra

música com a una cosa per·
sonal o comunitària. Es una 
aposta per relaxar-se, evadir-
se durant una estona del món 
exterior i, sobretot, viure i sen·
tir els plaers que té la música i 
les sensacions que ens pot fer 
arribar a través de la guitarra 
clàssica.
El preu del concert és de 6 
euros però podreu adquirir en·
trades anticipades durant tota 
la setmana i fins dissabte al 
migdia, a Llegim...? Llibreria, 
a 5 euros. És gratuïta pels in·
fants fins 10 anys i pels jove·
nets d’11 a 15 anys, a meitat 
de preu. Com cada vetllada, 
al final del concert podreu 
gaudir de la posta de sol amb 
una copa de cava. Si voleu 
arrodonir la nit amb un sopar 
al Restaurant La Tossa, tin·
dreu descompte amb l’entra·
da del concert, prèvia reserva 
(646728984). Les Vetllades 
de Capvespre a La Tossa, de 
la mateixa manera que ho és 
el cicle tardorenc de Migdies 
de Concert, són organitzades 
per l’entitat Contrapunt, Plata·
forma per a la promoció d’ac·
tivitats musicals, que compta 
amb la col·laboració de la Fun·
dació La Tossa de Montbui, la 
Llegim...? Llibreria i el Restau·
rant La Tossa. 

Diumenge torna el Jazz a les Vinyes a Miralles
MÚSICA / LA VEU

Diumenge, a les 6 de la tarda 
a la Caseta Gumà de Miralles, 
torna el Jazz a les vinyes amb 
una bona representació mu·
sical de qualitat per passar 
una tarda en bona companyia 
i bona música. Es podrà es·
coltar Josep M. Farràs, Adrià 
Font, Aldo Caviglia, Benet Pa·
let, Geny Barry, Pau Bombar·
dó, Núria Palet... entre altres.

FOTO: Miquel Segura
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33 pilars per celebrar els 20 anys dels Moixiganguers
El passat cap de setmana els Moixiganguers d'Igualada van aixecar 33 pilars, un a cada municipi de la comarca per 
celebrar el vintè aniversari de l'entitat

Sant Martí de Tous Bellprat La Llacuna

Sta. Maria de Miralles Orpí Carme La Pobla de Claramunt La Torre de Claramunt

Capellades Cabrera d’Anoia (Canaletes) Vallbona d’Anoia Piera Masquefa

MÓN CASTELLER / LA VEU

El passat cap de setmana 
els Moixiganguers d’Iguala-
da van dur a terme una ac-
tivitat molt especial que van 
titular 20-33. i que va consis-
tir en fer un pilar a cada un 
dels trenta-tres municipis de 
la comarca. Es tracta d’un 
dels actes que s’han prepa-
rat aquest any per celebrar 
el 20è aniversari de la colla 
castellera.
La ruta pels pobles de l’ano-
ia va començar de bon matí, 
dissabte a Sant Martí de Tous 
i l’autocar que portava la co-
lla va començar el seu peri-
ple per seguir el meticulós 
calendari per poder arribar a 
tots els pobles de la comar-
ca, fita que va acabar a Igua-
lada, el diumenge, passades 
les 2 del migdia.
Els Moixiganguers d’Iguala-
da celebren aquest any els 
20 anys de la colla i fins ara 
han dut a terme diversos ac-
tes commemoratius com ex-
posicions, activitats per als 

més menuts, la festa dels 
vint anys, que va tenir lloc 
el passat 9 de maig amb un 
dinar obert a totes les per-
sones que han passat per 
la colla durant la seva histò-
ria, un ball de gralles amb el 
grup Quatrevents. A la nit els 
actes van continuar amb un 
concert del Carmina Wanted 
i Autoput a la plaça de Pius 
XX.

Concursos i exposicions
A banda de la participació 
dels Moixiganguers a nom-
broses diades castelleres, 
la celebració dels vint anys 
s’ha complementat amb di-
versos concursos oberts als 
ciutadans de l’Anoia, com 
el d’aparadors per les boti-
gues o el de fotografies a la 
xarxa social Instagram, i un 
altre adreçat a persones vin-
culades al món casteller: un 
concurs de curtmetratges i 
anuncis castellers. A més a 
més, la colla va presentar 
un documental sobre el va-
lor històric d’Igualada com 

a plaça castellera (des de fa 
anys, ciutat de referència per 
les principals colles del país) 
que va poder veure el dis-
sabte 20 de juny. Abans, el 
30 de maig, també es va pro-
jectar el documental “Melting 
Pot” elaborat pels Castellers 
de Sants.

La Nova Muixeranga d’Al-

gemesí 
Al tram final de temporada, 
al novembre, es viurà també 
un dels moments més espe-
cials de l’aniversari. La dia-
da de la colla, que es cele-
bra cada mes de novembre, 
enguany comptarà amb la 
presència de la Nova Muixe-
ranga d’Algemesí, a banda 
dels castellers d’Esplugues 

i els de la Sagrada Família. 
La Muixeranga, pròpia del 
País Valencià, és un ball que 
compta, com els castells, 
amb construccions humanes. 
La d’Algemesí és una de les 
més representatives i en 
aquesta ocasió la colla Nova 
de la Muixeranga d’Algemesí 
passarà el cap de setmana a 
Igualada.
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Els Hostalets de Pierola El Bruc Castellolí Òdena Jorba

Argençola Montmaneu Pujalt Sant Martí Sesgueioles Calonge de Segarra (Dusfort)

Castellfollit de Riubregós Sant Pere Sallavinera Calaf Els Prats de Rei Copons

Veciana Rubió Sta. Margarida de Montbui Vilanova del Camí Igualada



DIVENDRES 10

MÚSIQUES DE BUTXACA
- Igualada
Lenacay Unplugged. Fla-
menc amb tocs de funk, soul i 
rythm&blues amb el trio format 
per Paula Domínguez, Francis-
co “Rubio” Guisat i Ramon Gi-
menez.
Divendres a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MEV 2015
- Piera
Cantata El Robador de Veus. 
En el 25è aniversari de la Co-
ral Tríola i el 30è de la Coral 
Xicoira s’estrena per a l’ocasió 
El Robador de Veus, un conte 
de llum i d’ombra, la història de 
dos germans tan diferents com 
el dia i la nit.
Divendres a les 10 del vespre al 
Teatre Foment.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Capellades
Presentació del llibre “El segun-
do lenguaje” de Maria Pellicer.
Divendres a les 8 del vespre al 
Saló Rosa de la Lliga.

DISSABTE 11

DANSA
- Igualada
38a. Mostra de Dansa i arts es-
cèniques dell’Arte 2015 “Visió 
particular”.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

ANÒLIA
- Igualada
Concert d’inici de l’Anòlia 2015 
amb l’Orquestra Plateria i As-
pencat. Inclòs dins l’European 
Ballon Festival-
Dissabte a les 11 de la nit a 

l’avinguda de Catalunya.

SOPAR ROMÀ
- Els Prats de Rei
16a. edició d’aquest sopà romà 
als Prats de Rei.
Dissabte a les 10 de vespre a la 
plaça Major. 

CINEMA I CONCERT
- Els Hostalets de Pierola
Estrena de la pel·lícula “Cuan-
do el abismo te mira” i concert 
de Xavi Villanueva
Dissabte a partir de les 8 del 
vespre al Casal Català.

DANSA
- Vilanova del Camí
Festival fi de curs de la Casa 
Andalucia de l’Anoia.
Dissabte a les 7 de la tarda 
al Centro Cultural de la Casa 
d’Andalusia.

MÚSICA
- Capellades
Recital Obsequi a càrrec de 
Juan Barahona, piano, guanya-
dor del Concurs Paper de Mú-
sica 2010.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

MÚSICA
- Sant Magí de la Brufaganya
Nits musicals a la Brufaganya. 
Concert a càrrec de Kalina Ma-
cuta & Daniel Blanch.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al santuari de la Brufaganya.

DIUMENGE 12

DANSA
- Igualada
10a Mostra de dansa de l’esco-
la Luna Mora. Des de la dansa 
del ventre al bollybood passant 
pel tribal fusió.

Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMECRES 15

BARRUFACINEMA FRESC
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Toy 
Story 3”, apta per a totes les 
edats.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

TALLERS INFANTILS
- Igualada
Tallers per a infants a la plaça 
organitzats pels nois i noies de 
la Kaserna.
De dimecres a divendres de 
6 a 8 del vespre a la plaça de 
l’Ajuntament.

TARDES LITERÀRIES A LA BI-
BLIOTECA
- Vilanova del Camí
Jornada dedicada al terror amb 
H.P. Lovecraft amb “El vaixell 
blanc” dins Els esquitxos del 
mar .
Dimecres a les 4 de la tarda a la 
Biblioteca.

CINEMA A LA FRESCA
- Capellades
Projecció de la peŀlícula d’ani-
mació “Brave”.
Dimecres a les 10 del vespre a 
la terrassa de la Lliga.

DIJOUS 16

ANÒLIA
- Igualada
Concert a càrrec de Prince 
Herny’s High School Music. Or-
questra, big band, babershop, 
barbieshop & clarinet choir.
Dijous a les 10 de la nit al pati 
de La Cotonera.

ACTIVITATS CULTURALS

Agenda
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EXPOSICIONS

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

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

NEW YORK. LA CIUTAT 
QUE NO DORM MAI
Rosa Sáez.

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

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

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

Passatge del Capità Galí.

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

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

GRAÓ A GRAÓ
Exposició de J. Conejo. 
Del 19 de juliol al 2 d’agost a 
les Voltes de Casa Bas.

 

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte havia de te-
nir lloc, a la sala capelladina 
Paper de Música una sessió 
d’Antologia de la poesia ca-
talana que s’ha hagut de sus-
pendre i en el seu lloc hi haurà 
el Recital Obsequi a càrrec de 
Juan Barahona al piano. La 
sessió serà, com és habitual, 
a les 7 de la tarda.
Juan Barahona va ser el 
guanyador del Concurs In-
ternacional Paper de Música 
l’any 2010 fent duo amb un 
violoncel·lista i enguany ha 
estat admès en el prestigiós 
Concurso Internacional de Pi-
ano Paloma O’Shea de San-
tander. És un dels concursos 
de piano més importants del 
món ja que tenen el Banc de 
Santander com a espònsor 
principal (no oblidem que la 
Sra. O’Shea fou l’esposa del 
propietari del Banc Emilio Bo-
tín) i un bon nombre d’empre-
ses privades.
Aquest concurs, fundat el 
1972, se celebra cada tres 
anys. Aquest any hi ha hagut 
203 inscrits d’arreu del món, 
dels quals mitjançant enregis-
traments es va fer una selecció 
preliminar de la que van que-
dar 90 pianistes. A aquests 90 
pianistes se’ls va fer una au-
dició de 40 minuts cadascun 
a Madrid, París i Nova York. 
D’aquests 90 n’han quedat 20 
per participar en la fase final 
del concurs que tindrà lloc en-
tre juliol i agost. Juan Baraho-
na n’és un d’ells.
Juan Barahona és un pianis-
ta jove, nascut el 1989 que 

ha cursat estudis amb presti-
giosos mestres i mereixedor 
de nombrosos guardons per 
la seva trajectòria. També ha 
estat convidat a participar en 
nombrosos festivals.
Les obres que configuren el 
programa que es podrà escol-
tar demà dissabte han estat 
escollides per ell com a prepa-
ració del concurs.
El programa es  conforma de 
al següents manera:
Primera Part
- Sonata per a piano núm. 10 
en Do major K 330 de WA Mo-
zart.
- Le Tombeau de Couperin per 
a piano de M. Ravel.
- Suite Iberia. quadern 2 d’I. 
Albeniz.

Segona part
- Játékok per a piano (jocs) de 
G. Kurtág.
- Sonata per a piano núm. 29 
en Si b major, op. 106 “Ham-
merklavier” de L. van Beetho-
ven.

Recital de piano amb Juan 
Barahona a la sala Paper de 
Música de Capellades

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

La ciutat de Pisa, no tan popular com Florència, et proposa 

la descoberta d’un encisador centre històric, vestit per un 

conjunt d’edificis medievals de resplendents marbres i pedra 

que, al costat de la ciutat moderna, configuren un bell i har-

moniós paisatge urbà. Amb tot, les destinacions que li han 

concedit una popularitat universal es concentren en un sol 

indret: la Piazza dei Miracoli, Plaça dels Miracles que, dins dels 

límits de la ciutat, es troba a l’interior d’un respectable recinte 

murallat. Tota la plaça, d’antuvi, és un admirable aparador de 

contrastos, tant per les singulars dimensions dels seus edifi-

cis com per la seva blanca lluminositat, que s’imposa damunt 

d’un impressionant mosaic d’herba verda. 

Si bé la famosa Torre de Pisa se’t proposa com a un reclam 

inexcusable, en cap cas no pots passar per alt un Battistero 

o Baptisteri, que se’t presenta com a aquell edifici de forma 

ovalada que havia acollit les més il·lustres cerimònies baptis-

mals de la ciutat; circumstància que justifica les seves riques 

escultures exteriors i l’elaborada decoració interior. En un 

altre sentit, i a un pas, el Camposanto o Cementiri, reitera-

dament restaurat, apunta a ser un gran edifici -amb un jar-

dí que en separa les dues galeries- que ha conservat la seva 

originària bellesa clàssica, amb diversos frescos i bells motius 

escultòrics al voltant de tombes i sarcòfags etruscos i romans. 

Quant a la Catedral de Santa Maria, aquesta és una grandiosa 

obra construïda per a magnificar els dies en què Pisa era con-

siderada la Nova Roma; això va  motivar que l’edifici acollís es-

tètiques del romà, de l’àrab i del bizantí . El seu interior, a més 

d’un esplèndid altar, decorat amb uns admirables frescos, i 

una bella imatge Jesús, hi ha nombrosos motius ornamentals 

dedicats a la gloria dels Medici.

La Torre inclinada i la seva llegendària història, l’objectiu més 

perseguit de la ciutat, és un edifici que de fet mai no ha estat 

a plom. Sembla ser que la seva inclinació li ve d’una errada en 

l’estudi de la naturalesa del terreny i; de manera miraculosa, 

aquest desencert va anticipar la fortuna turística de tota una 

ciutat. L’aclofament de la base va començar a apreciar-se de 

seguida -tot just construïda la tercera planta- a mitjans d’un 

segle XIII, que inaugurava una esplendorosa cimalada econò-

mica per tota la ciutat; el problema era delicat i complex i les 

obres van ser paralitzades durant més d’una centúria. Poste-

riorment, amb la idea d’evitar qualsevol calamitat, va resol-

dre’s d’aixecar els dos pisos següents assentant-los sobre una 

circumferència discretament inferior a la pròpia de la base, 

amb un efecte resultant que, encara avui, la Torre es manté 

dempeus. A partir d’aquesta nova concepció, observes un 

magnífic equilibri formal en el traçat de les sis galeries que –a 

partir d’un sorprenent efecte òptic- semblen enroscar-se en 

una inalterable espiral.

Tanmateix, de mica en mica, la inclinació de la Torre va tron-

tollant i es va enfonsant un mil·límetre i mig cada any i per 

tal d’impedir que s’acceleri el seu fatal destí, les autoritats 

han decidit recentment de restringir l’accés al campanar bo 

i certificant que, des de l’última planta, les vistes sobre tota 

la ciutat són, també, espectaculars. En cap cas, des d’una 

orientació circular, no pots esquivar perspectives d’excepció 

com són: la veïna Catedral, el Baptisteri i el Cementiri, sobre la 

impressionant esplanada verda de tot aquest recinte sagrat, 

que es clou en els mateixos murs de la muralla.   

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Pisa, i la meravellosa Piazza dei Miracoli.



Es projecta a Montbui •  Jurassic World

RAMON ROBERT.-

A l’any 1993, Steven Spiel-
berg va sorprendre amb Par-
que Jurásico, un espectacular 
entreteniment on els prota-
gonistes principals eren uns 
dinosaures en principi encan-
tadors, però que finalment es-
devenien destructius i aterri-
dors. L’èxit d’aquella peŀlícula 
d’aventures i ciència-ficció va 
ser enorme, així que tot seguit 
se’n van rodar dues seqüeles 
de menor interès. Ara mateix, 
22 anys després, la nissaga ha 
estat represa i l’encert ha estat 
absolut. A la taquilla ha batut 
rècords de recaptació arreu on 
s’ha estrenat. I com a peŀlícula, 
molts estaran d’acord en afir-

mar que es tracta de la millor 
peŀlícula de la nissaga. No ha 
estat realitzada per Spielberg, 
però el nou director  Colin Tre-
vorrow demostra ser un aplica-
díssim alumne, tant del mestre 
Spielberg com del catedràtic 
Alfred Hitchcock, al qui ret ho-
menatge en una seqüència 
amb moltes aus que ens porta 
directament al record de Los 
pájaros. 
El que dèiem: 22 anys des-
prés del tràgics fets succeïts 
al Jurassic Park del milionari 
senyor Hammond , l’illa Nublar 
ha estat transformada en un 
parc temàtic, Jurassic World, 
amb versions domesticades 
d’alguns dels dinosaures més 
coneguts. Encantades, famíli-
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Benvinguts al món juràssic

es de tot el món visiten el nou 
parc temàtic. Quan tot sembla 
anar com una seda i ser el 

negoci del segle, un nou dino-
saure d’espècie encara des-
coneguda i que és molt més 

intel·ligent del que es pensava, 
comença a causar estralls en-
tre els visitants del parc. 

Es projecta a Tous •  La profesora de Historia

RAMON ROBERT.-

Amb títols ben coneguts com 
Hoy empieza todo (1999), 
Ser y tener (2004), Los chi-
cos del coro (2004) o La cla-
se (2008), el cinema francès 
s’ha apropat al tema del món 
de l’escola actual, en molts 
casos posant sobre la taula 
alguns aspectes i conflictes 
relatius a la cultura de l’ense-
nyament i als nous alumnes 
dels nostres dies. Ara ens 
arriba La profesora de Histo-
ria (2014), peŀlícula escrita i 
realitzada per Marie-Castille 
Mention-Schaar.
N’és protagonista una docent 
ja madura i amb experiència 

Alumnes desmotivats

a les aules, Anne Gueguen 
(Ariane Ascaride). Aquesta 
és una professora d’Història 
d’institut que a més es pre-
ocupa pels problemes dels 
seus alumnes. Aquest curs, 
com gairebé sempre, Anne té 
un grup difícil. Frustrada pel 
seu materialisme i falta d’am-
bició, Anne desafia als seus 
alumnes a participar en un 
concurs nacional sobre el que 
significa ser adolescent en un 
camp de concentració nazi. 
Anne fa servir tota la seva 
energia i creativitat per captar 
l’atenció dels seus alumnes 
i motivar-los. A mesura que 
el termini s’acosta, els joves 

comencen a obrir-se als al-
tres i a creure en si mateixos. 
Aquest serà un projecte que 
canviarà les seves vides.
Encara que no escapa de la 
seva condició d’heroic relat 
d’èpica docent, La profesora 
de Historia, és una peŀlícula 
amb atractius suficients com 
per valorar-la molt positiva-
ment. S’hi recrea amb vigor, 
honestedat i sense demagò-
gia l’esforç d’una professora 
(excel·lent Ariane Ascaride) i 
l’evolució d’uns adolescents 
que descobreixen l’extermini 
jueu. 

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

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

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena 
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.
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YELMO CINES ABRERA 3D

EL NIÑO 44
Estats Units. Thriller. De Daniel Espinosa. AmbTom Hardy, Noomi Rapace 
i Gary Oldman. A l’antiga Unió Soviètica, Leo Demidov és un guàrdia de 
seguretat i antic heroi de guerra que creu ferventment en Stalin. Però 
quan investiga una sèrie d’assassinats de nens, l’estat el relleva del seu 
càrrec i l’aparta de la investigació. Demidov lluitarà llavors per trobar la 
veritat després d’aquests assassinats i l’autèntica raó per la qual el govern 
refusa reconèixer-los. 

LA PROFESORA DE HISTORIA
França. Crònica escolar. De Marie-Castille Mention-Schaar. Amb Ariane 
Ascaride, Ahmed Dramé i Geneviève Mnich. Anne Gueguen és una 
professora d’Història d’institut que a més es preocupa pels problemes 
dels seus alumnes. Aquest any, com sempre, Anne té un grup difícil. 
Frustrada pel seu materialisme i falta d’ambició, Anne desafia als seus 
alumnes a participar en un concurs nacional sobre el que significa ser 
adolescent en un camp de concentració nazi. Anne fa servir tota la seva 
energia i creativitat per motivar els alumnes.

HIPOCRATES
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. 

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

TERMINATOR GENESIS
USA. Acció. D’Alen Taylor. Amb  Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, 
Emilia Clarke, Jai Courtney, J.K. Simmons. Quan John Connor (Jason Clarke), 
líder de la resistència humana, envia al sergent Kyle Reese (Jai Courtney) 
a l’any 1984 per protegir Sarah Connor (Emilia Clarke) i salvar el futur, un 
inesperat gir dels esdeveniments crea una línia temporal fracturada. Ara, 
el sergent Reese es troba en una versió nova i desconeguda del passat, on 
descobreix aliats insòlits, com el Guardià (Arnold Schwarzenegger), nous 
i perillosos enemics, i una missió nova i inesperada: reconfigurar el futur .

MAGIC MIKE XXL
Estats Units. Comèdia. De Gregory Jacobs. Amb  Channing Tatum, Joe 
Manganiello, Matt Bomer, Alex Pettyfer, Cody Horn, Gabriel Iglesias. 
Continuant la història tres anys després que Mike s’hagi retirat de la vida 
de stripper quan era a la cresta de l’onada, en Magic Mike XXL els restants 
Reis de Tampa estan també a punt de tirar la tovallola. Però volen fer-ho 
a la seva manera: tirant la casa per la finestra en una última representació 
magnificència a Myrtle Beach, amb el llegendari Magic Mike compartint 
l’escenari amb ells.

AHORA O NUNCA
Espanya. Comèdia. De  Maria Ripoll. Amb   María Valverde, Clara Lago, 
Dani Rovira, Alicia Rubio, Marcel Borràs, Jordi Sánchez.  Eva i Alex són 
una parella que, després d’anys de festeig, decideix casar-se al lloc en el 
qual es van enamorar, un petit poblet del camp anglès, però una vaga 
de controladors impedeix que el nuvi i els convidats es reuneixin amb la 
núvia i el seu seguici. A partir d’aquí, els protagonistes es veuran forçats a 
postergar la seva comèdia romàntica

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

1/LOS MINIONS (apta)
Dv i Ds: 15:50/18/10/20:20/22:30
Dg.: 12:00/15:50/18/10/20:20/22:30
Dll a Dj: 15:50/18/10/20:20/22:30

2/LOS MINIONS  3D en català 
(apta)  
Dg: 11:40
2/LOS MINIONS en català (apta)  
Dv. a Dj: 16:20
2/LOS MINIONS  3D (apta)  
Dv a Dj.: 18:30
2/LOS MINIONS (3a còpia) (apta)  
Dv  a Dj: 20:40/22:50

3/MAGIC MIKE XXL (16 anys) 
Dv i Ds.: 15:30/17:55/20:20/22:45
Dg.: 11:30/15:30/17:55/20:20/22:45
Dll a Dj.: 15:30/17:55/20:20/22:45

4/ TERMINATOR GENESIS (2a 
còpia)  (12 anys)
Dv i Ds.: 16:00/18:40
Dg.: 12:15/16:00/18:40
Dll a Dj.: 16:00/18:40
4/ TERMINATOR GENESIS 3D  (12 
anys)
Dv. a Dj: 21:00

5/TERMINATOR GENESIS (12 
anys) 
Dv i Ds.: 17:00/19:40/22:20
Dg.: 11:50/17:00/19:40/22:20

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
HIPÓCRATES  (12 anys) 
Nominada amb 7 premis Cesar
Diumenge: 18:00
LA PROFESORA DE HISTORIA  (7 
anys) 
Diumenge: 19:45

Dll a Dj.: 17:00/19:40/22:20

6/LOS MINIONS (2a. còpia) 
(apta)
Dv i Ds: 16:50/19:00/21:10
Dg.: 11:30/16:50/19:00/21:10
Dll a Dj: 16:50/19:00/21:10

7/AHORA O NUNCA (12 anys)
Dv i Ds: 16:40/18:40/20:40
Dg.: 12:00/16:40/18:40/20:40
Dll a Dj: 16:40/18:40/20:40
7/ESPIAS (16 anys)
Dv  a Dj: 22:40

8/ CAMPANILLA (apta)
Dv i Ds: 15.30
Dg.: 12:15/15:30
Dll a Dj: 15:30
8/ JURASSIC WORLD (12 anys)
Dv. a Dj.: 17:30/20:00
8/ SAN ANDRES (12 anys)
Dv. a Dj.: 22:30

CINEMA A L’ANOIA

902 21 00 64       info@�lnet.cat         www.�lnet.cat     www.�lnetworks.com

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

SALA AUDITORI
JURASSIC WORLD (12 anys) 
Dv: 18:00/20:15/22:30
Ds.: 15:45/18:00/20:15/22:35
Dg.: 15:45/18:00/20:20

SALA PETITA
EL NIÑO 44 (16 anys) 
Dv: 18:55/21:35
Ds.: 16:15/18:55/21:35
Dg.: 16:45/19:25
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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!

Dissabte
11 de juliol

21:30h

Dissabte
8 d’agost

21:30h

Duo Macuta Blanch
Elogi de la dansa

Terrasa 48.
Orquestra de Cambra

De la Tenora a Viena

Kalina Macuta, violí
Daniel Blanch, piano

Jordi Figaró, tenora
Quim Térmens, director-
concertino

Organitzen: Patrocinen: Col·laboren:

Nits Musicals�S�A�N�T�U�A�R�I�	�D�E�	�S�T�.�	�M�A�G�Í�	�D�E�	�L�A�	�B�R�U�F�A�G�A�N�Y�A

· Preu: - Entrada: 14 €
           

· Reserves anticipades:

- A la web www.brufaganya.cat
- Excepcionalment al telèfon 659 44 34 67 
a partir de les 9 del vespre.

 

Ràdio i televisió                            
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ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

Guia de la salut

Roger Pons
Col. 1649.

Podòleg.
Postgrau Patomecànica del Peu i els seus tractaments 

ortopodològics a l’Hospital Podològic (UB Bellvitge).

podologiabalmes74@gmail.com

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

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco) 
Igualada              

Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

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

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

teràpia de parella, etc...

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

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

93 805 51 74 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

Més info: 654 50 97 81

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

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

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

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

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

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

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

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

53
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
10 de juliol de 2015

El genoll dolorós 
del corredor i 
del ciclista
La Síndrome de la cinti-
lla iliotibial.

És una afecció característica 
de corredors de llarga dis-
tància, i, en menor mesura, 
de ciclistes. Es tracta d’una 
tendinitis de la cintilla ilio-
tibial, tendó que transcorre 
pel lateral de la cuixa fins a 
la part externa del genoll. 
Pot anar acompanyat d’un 
procés de bursitis articular. 

El síndrome es genera durant 
aquestes activitats, quan el 
tendó resulta inflamat i irri-
tat, pel fregament contra 
la prominència òssia de la 
part externa del genoll. El 
dolor, per tant, es localitza 
en aquesta zona als 10-15 
minuts d’iniciar l’activitat 
esportiva. Augmenta amb 
les pendents, així com amb 
portar un ritme lent, ja que 
s’augmenta la fricció.

Les causes abasten el sobre-
entrenament, tenir una cama 
més llarga que l’altra, l’ús de 
calçat inadequat per a fer 
esport, no fer els estiraments 
de forma correcta, o tenir 
una anomalia en el peu o 
cama que alteri la forma de 
caminar i fer esport.

És senzill diagnosticar-ho 
a través d’una exploració 
podològica valorant el paci-
ent a la llitera, dret, cami-
nant, i corrent o en bicicleta. 
En pocs casos es necessiten 
proves tals com radiografies.   

El tractament va des de 
pautar un repòs relatiu, fins 
a un canvi de calçat, confec-
ció d’embenats i plantilles 
personalitzades, canvi de la 
tècnica de carrera, i realit-
zació diferents estiraments i 
exercicis.
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La seva esposa Maria Raja; �lla Ma Rosa; néts David i Núria,
 Elisenda i Denis; besnéts Marc, Ivet, Gina i Elsa.

Els qui t'hem estimat, mai t'oblidarem.

Joan Gili Serra

Igualada  juliol de 2015

Josep Ma. Vilaseca Farré

El temps passa.
El record perdura dins del nostre cor.

batega el nostre amor.

T’estimarem per sempre més.

La teva esposa, �lls i néts sempre et recordarem

Igualada,  juliol de 2015

12è Aniversari

ha mort en pau el dia 5 de juliol a l’edat de 79 anys

La seva esposa Nuri; �lls, Emma i Josep, Francesc (  ), Iván i Margarita, 
Raquel i Adrià; néts, Alba i Àlex, Ariadna i Jaume, Patrícia i Marc, 

Francesc, Ona i Xènia; cunyats, cosins i resta de família.

El teu record ens acompanya

Jaume Padró Cusiné

L’Albi, 6 de juliol de 2015

El senyor

El dia 5 de juny passat, el 
Papa Francesc autoritzà a la 
Congregació per a la Causa 
dels Sants, el decret de bea-
tificació del caputxí, Fra Fre-
deric de Berga, i 25 companys 
més de la mateixa orde. Entre 
aquests hi figura, fra. Pacià 
M. de Barcelona, que era fill 
de l’arquitecte igualadí, Igna-
si Colomer Oms, i, doncs, era 
germà del conegut i  recordat 
sacerdot, Mn. Ignasi M. Colo-
mer.
Fra Pacià, el dia 25 de març  
de 1936, professà i feu vots 
de castedat, pobresa i obe-
diència, al convent dels  Ca-
putxins de Manresa. Després 
d’esclatar la guerra,  el dia 
20 de juliol del 36, abandonà 
el convent de Sarrià, cercant 
refugi en diversos amagatalls 
familiars i d’amics. El dia 21 
de gener de 1937, juntament 
amb Fra Tomàs de Castelló, 
anà a veure com havia quedat 
el convent de Sarrià. Allà foren 

detinguts per uns milicians i, 
posteriorment, foren empreso-
nats a l’avinguda del Tibidabo, 
on existí una presó clandesti-
na. Tenia 20 anys. Allí restaren 
fins el vespre del dia 24, quan 
foren duts a “declarar”...
En el llibre “Martiri nella Ca-
talogna”, -estampat a Itàlia 
1937- consta: Fr, Paciano da 
Barcellona, (Francesco de 
P. Colomer Presas) verso el 
mese di febraio del 37 fu ar-
resto e fusilato.
Durant molt de temps s’ignorà 
on eren les seves restes, fins 
que el 28 de juliol de 1943, 
s’identificaren, a Cerdanyola, 
les seves despulles, que dig-
nament foren enterrades, en 
el cementiri d’aquella localitat, 
el 2 d’agost següent.
La cerimònia de beatificació 
és previst que sia a la Catedral 
de Barcelona, el 21 de novem-
bre, a dos quarts de dotze del 
migdia.

Fra. Pacià M. de Barcelona, nou 
beat

Després de conviure 85 anys 
entre nosaltres, el passat di-
lluns, inesperadament, retornà 
a la casa del Pare la Josefina 
Vilanova Briansó, vídua de 
Antoni Lladó Torras. Era una 
persona molt activa, però amb 
discreció, servicial i simpàtica, 
molt familiar i aimant del bon 
humor.
El dimarts, al matí, a l’esglé-
sia de la Soledat va tenir lloc 
la missa exequial, que presidí 
el rector, Mn. Josep Massa-
na, acompanyat a l’altar pel 
diaca, Mn. Antoni Montclús. 
El celebrant, en l’homilia i en 
les pregàries, evocà la coŀla-
boració eclesial de la difunta: 

voluntària de Càritas, membre 
del Consell Parroquial,  visita-
dora de malalts, component 
de grup de pregària...
Recordem, també, que havia 
estat cantaire del Cor de San-
ta Maria. En acabar l’Euca-
ristia, va cantar-se el Virolai, 
dedicat a la patrona de Cata-
lunya, que figura en els recor-
datoris repartits, als nombro-
sos assistents que ompliren el 
temple, demostrant com n’era 
de benvolguda la Josefina.
Rebin els seus fills, néts, ger-
mans, nebots i la resta dels 
seus familiars i amics, el nos-
tre sentit condol
Reposi en pau!

Ha mort la Josefina Vilanova

- Divendres 10 de juliol: A les 
9 del matí, Solemne Eucaristia 
a honor de Sant Cristòfol, a la 
Basílica de Santa Maria, acom-
panyaran els cants la Coral de 
Santa Maria, i la Benedicció de 
vehicles de 2/4 d’11 del matí a 
les 2 de la tarda, en el Passeig 
Verdaguer (entre carrers de 
Sta. Caterina i Òdena).
- Dissabte 11 de juliol:  A l’Es-

pelt, sortint de la missa antici-
pada de les 9 del vespre.
- Diumenge 12 de juliol:
A Copons, al sortir de la missa 
de les 12 del migdia.
A Castellolí, acabant la missa 
de les 11 del matí.
- Diumenge 19 de juliol: A Òde-
na, al sortir de la missa de ¼ 
d’1 del migdia.

Benediccions de Sant Cristòfol 
a la comarca



Restaurant
Obert: Tots els dies de la setmana al vespre i dissabtes, diumenges i festius 
al migdia
Reserves: 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

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

Tels. 93 808 40 03 
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

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

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

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

Restaurant
Braseria i Cafeteria

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

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

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

Restaurant

 
Preparació:

Ingredients (6 persones)

750 g de coli�ors 

50 g de formatge blau (Roquefort)

1/2 l de beixamel

50 g de formatge parmesà

1 cullerada petita de sal �na

2 l d’aigua

  

  
   

Coliflors Gratinades
Posa una olla al foc amb 2 litres d'aigua. Mentre, posa cap per avall 
una coli�or i amb un ganivet a�lat retira les fulles. Finalment separa
els ramells de la coli�or 

Quan l'aigua estigui bullint s'afegeix una cullera petita de sal i la 
coli�or. L'aigua deixarà llavors de bullir així que haurem d'esperar a
que torni a bullir i llavors deixarem que es coguin les coli�ors durant
10 minuts.

Quan les coli�ors estiguin tendres però no massa toves les traiem a
un colador i les deixem refredar. Sabrem que estan al punt quan 
puguem travessar fàcilment amb un escuradents la tija d'un dels 
ramells més grossos.

Quan tinguis la beixamel en un bol, afegeix el formatge blau i
barreja bé.

Una vegada que estiguin les coli�ors fredes les posem en una font
apta per al forn i les cobrim amb la beixamel. Ara reparteix el 
formatgeparmesà per tota la superfície i �ca al forn a 200ºC.

Deixa �ns que el formatge estigui gratinat i quan la beixamel
tingui un color daurat la traiem del forn. 
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CONFIDENCIAL

Fa una setmana, amb l’entrada 
en vigor de la Llei de Transparèn-
cia, la Generalitat publicava els 
sous i patrimoni de tots els mem-
bres del govern, i de tots i cadas-
cun dels diputats al Parlament, 
inclosos els tres representants 
de l’Anoia. El podeu veure amb 
tot luxe de detalls a les pàgines 
de La Veu d’aquesta setmana. 
L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, també ha fet públic, a títol 
personal, el seu patrimoni finan-
cer i immobiliari.
La nova llei obligarà l’admi-
nistració a respondre sempre 
(el que es coneix com a ‘silenci 
positiu’), una iniciativa pionera 
a Europa, i imposarà sancions si 
no ho fa, pràctica que ha estat 
habitual en alguns petits ajun-
taments. La llei també permetrà 
conèixer els contractes públics i 
els sous d’alts càrrecs i dels fun-
cionaris a més, està clar, dels 
polítics. Saber què i quan cobra 
cadascú -i, en alguns casos, què 
té- a les Cases Grans, està posant 
nerviosos alguns regidors, sobre-
tot aquells que treien pit fa 
només algunes setmanes, però 
no sabien les seves “obligacions” 
davant la comunitat. 
La frase “ningú no n’ha de fotre 
res, del que tinc”, es comença a 
sentir amb certa freqüència...

4 paraules amb... Joan Antoni Gimeno

Jaume Singla.-
Aquest valencià fa poc més 
de cinc anys que treballa a 
Igualada, concretament és el 
director de Reydel Automo-
tive, una de les empreses auxi-
liars de l’automòbil que tenim 
a l’Anoia. Nascut a Cullera, 
porta vint-i-dos anys a Cata-
lunya. Joan Antoni Gimeno 
que va començar a treballar 
en una empresa familiar, ha 
fet el salt a una multinacional 
amb més de 150 treballadors 
a Igualada. És molt agradable 
escoltar-lo parlar amb el seu 
deix valencià
Reydel abans era Vis-
teon i anteriorment Plastic 
Omnium?
Plastic Òmnium es dedicava a 
mobiliari urbà i contenidors en 
plàstic. Comprà una empresa 
auxiliar de l’automòbil anome-
nada Reydel i posteriorment 
el grup va ser comprat per 
Visteon configurant quatre 
línies de producció. Fa un any 
i mig Visteon vengué la divi-
sió d’interiors de l’automòbil a 
nivell mundial a un fons d’in-
versió i recuperàrem el nom 
de Reydel. 
Què fabriqueu a Igualada?
Bàsicament els interiors dels 
automòbils. Consoles, inte-
riors i passos de porta, ebe-
nisteries internes, panels del 
maleter....

En Just in Time?
No és un just in time extrem. 
Fem lliuraments diaris. Tenim 
una divisió de treball pròpia a 
l’interior de Nissan per muntar 
cocpits seqüenciats que és 
una altra versió del just in 
time. 
Treballeu només per a 
fàbriques catalanes?.
Una part important va a fac-
tories de l’àrea metropolitana, 
però també fem enviaments al 
grup PSA a Madrid i a Renault 
de Valladolid i Palència. Curi-
osament els que tenim més 
aprop -Seat- no són clients 
nostres.  
Quan les vendes de cotxes 
van bé, Reydel va bé?.
Els nostres productes queden 
vinculats a l’èxit de cada 
model. Quan un fabricant 
defineix un nou cotxe obre 
un concurs entre fabricants 
de les diverses peces. Quan 
guanyem un d’aquests con-
cursos ens garantim feina per 
a tres, quatre o cinc anys, pro-
duint més o menys en funció 
de l’èxit de vendes del model.
Això obliga a la mobilitat de 
la plantilla?.
En aquest camp la flexibili-
tat i la reactivitat que tinguis 
és una de les claus de l’èxit. 
Tenir una borsa d’eventuals, 
ajuda a la adaptació. 
El preu dels cotxes ha anat 

baixant.  
Pel preu equivalent al que 
costava abans un utilitari 
petit, avui tens un vehicle de 
segment mitjà amb molta més 
tecnologia, més potència, 
menys consum... Tots els que 
intervenim en la fabricació 
de cotxes, evolucionem cap 
a la màxima eficiència, més 
seguretat i menys costos per 
a l’usuari. 
Les marques comparteixen 
la mateixa plataforma en 
models diferents. 
Agrupar la fabricació de 
models diferents partint de la 
mateixa plataforma, redueix 
molt els costos i incrementa 
la investigació. L’automòbil 

fa anys que ha entès que 
generant sinergies es poden 
fer millors cotxes a menor 
preu.
Treballen amb plàstic. Són 
una empresa química?.
No. Escalfem el plàstic, 
l’injectem, esperem que es 
refredi i l’acoblem. No gene-
rem cap mena de residu ni 
fem fums. Tenim totes les 
certificacions de qualitat 
i mediambientals havent 
passat molt àmpliament les 
auditories més rigoroses. 
Si no tinguéssim la màxima 
qualificació no podríem tre-
ballar en aquesta indústria.
Hi ha altres empreses de 
l’automòbil a l’Anoia. Hi 
teniu col·laboració?
Som empreses molt dife-
rents i competidores. A la 
Pobla hi ha una empresa 
similar a nosaltres i quan 
vàrem tenir l’ERO alguns 
dels nostres treballadors hi 
anaren. És un relació de bon 
veïnatge.
Es treballa còmode a Igua-
lada?
A nivell de comunicabilitat 
sí, però quan busques deter-
minats perfils professionals, 
costa una mica de trobar. 
Falten enginyers i finan-
cers. Persones amb titulació 
superior. En canvi aquí són 
molt treballadors.

AUDI A1 Sportback 1.2 TFSI 86cv
PVP 20.800 EUR

Preu oferta: 16.100 EUR

AUDI A1 1.4 TDI 90CV ultra Design 3p
PVP 27.800 EUR

Preu oferta 23.000 EUR

AUDI Q3 Sport edition 2.0 TDI 150CV 5p
PVP 41.117 EUR

Preu oferta 34.900 EUR
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