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Sense aval ni garanties. 
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Aquesta setmana, publiquem les xifres 
de deute viu dels 33 ajuntaments de la 
comarca, publicades recentment -i més 
tard que mai- pel Ministeri d’Hisenda. 
Malgrat un descens de 3,8 milions, el cert 
és que, en xifres globals, els consistoris 
anoiencs continuen devent a l’erari pú-
blic una monumental xifra de 77 milions 
d’euros, dels quals 48 corresponen a la 
capital, Igualada. 
Afortunadament, existeix un descens 
continuat en els darrers exercicis, però, 
aquesta tendència, opinen els experts, no 
és conjuntural. Les inversions dels ajun-
taments han caigut en picat: els bancs 
han tancat l’aixeta, l’estalvi net dels pres-
supostos municipals cada cop s’aprima 
més i els més endeutats tenen vetat l’ac-
cés al crèdit. En aquest escenari, ama-
nit per l’exigència de respectar el principi 
d’estabilitat pressupostària, és lògic que 
s’hagi produït un descens de l’endeuta-
ment.

No és cap secret que en els anys de bo-
nança econòmica prèvies a la crisi, bona 
part dels ingressos de l’Ajuntament pro-
venien de les plusvàlues sorgides de les 
operacions urbanístiques. Durant molts 
anys en molts ajuntaments es pagaven 
les despeses ordinàries sobretot amb 
aquests ingressos extraordinaris, enlloc 
de fer-ho a partir dels impostos, com l’IBI 
o l’IAE. Els ingressos extraordinaris s’han 
esvaït, però les despeses municipals se-
gueixen allà. I els ingressos ordinaris ara 
no han servit per fer-hi front.
El rigor en la despesa i la contenció són 
norma obligada per als ajuntaments. 
Però aquest context d’austeritat extrema 
impedeix també que l’administració més 
propera al ciutadà pugui acompanyar-lo 
en la recuperació de l’economies locals  
molt estancades. 
El problema d’acumular tant deute és 
que quasi no hi ha marge de maniobra, 
i els ajuts de les administracions superi-
ors han disminuït per les mateixes raons, 
Diputació al marge, que sembla ser l’úni-
ca taula de salvació.  L’inacabable deute 
dels ajuntaments és una rèmora que tar-
darà molts anys en esvair-se, i haurem 
d’acostumar-nos a pagar impostos.... per 
pagar deutes.

L’inacabable 
deute municipal

20 anys d’Anoia Folk
Demà dissabte al vespre, el castell medieval de la Pobla de Cla-
raunt tornarà a omplir-se de gom a gom en la vintena edició de 
l’Anoia Folk, un certamen esperat cada estiu i pel que han pas-
sat  el bo i millor del folk català i també d’altres estils musicals, 
com Maria del Mar Bonet o Blaumut. Darrere de tot plegat hi ha 
l’entitat local La Llobreia, que amb perseverança i confiança en 
aquest projecte ha aconseguit arribar al vintè aniversari.

Quim Arrufat, diputat de la CUP, va anunciar la dis-
posició del seu partit a estudiar “una única candida-
tura en clau de ruptura sense partits” per comptar els 
vots del ‘sí’ a la independència i després, de manera 
immediata, convocar eleccions constituents ja amb 
la presència dels partits. Però va afegir “No anirem 
a cap llista unitària ni compartirem projecte, no hi ha 
confiança, ni temps”. I així ha estat. Mas i Junqueras 
s’han posat d’acord per una llista en comú a la qual 
no hi serà la CUP.

Soraya Sáez de Santamaria, vicepresidenta del 
govern de l’estat, no va poder estar-se d’explicar la 
seva visió política i va dir “en lloc de representar els 
ciutadans, Mas vol que els ciutadans el representin 
a ell”. Encara està en allò de si és primer l’ou o la 
gallina.

Nuria de Gispert i Antoni Castellà, són les cares 
més mediàtiques del nou partit ‘Demòcrates de Ca-
talunya’. Hi ha qui riu que Castellà sigui tan catala-
nista, amb el seu nom.

Pedro Sánchez, secretari general del PSOE i candi-
dat a presidir el govern de l’estat, ha encarregat una 
proposta de reforma constitucional a un grup d’ex-
perts, encapçalats pel catedràtic de dret constitucio-
nal Gregorio Cámara. Entre altres iniciatives, voldri-
en blindar les competències autonòmiques, reformar 
el Senat i reconèixer els fets diferencials. 

Mark Demesmaeker eurodiputat flamenc de l’Alian-
ça Neo-Flamenca (N-VA, de centredreta), que ha cri-
ticat a Martin Schulz,  president de l’Eurocambra, per 
haver incomplert la promesa de permetre als eurodi-
putats l’ús de la llengua catalana. “És una vergonya 
i un dèficit democràtic,  que el català, la 13a llengua 
més utilitzada de la UE, amb 10 milions de parlants, 
no es pugui utilitzar en un Parlament que se suposa 
que és obert i democràtic. Li insto que hi pensi de 
nou i que compleixi la seva promesa”. 

L’èxit obtingut per Ada Colau, alcaldessa de Barce-
lona, ha animat la constitució del grup ‘Ara en Comú’ 
que neix amb l’objectiu de cridar a la confluència de 
forces d’esquerra (Podemos, Izquierda Unida i 
Equo) per  poder conquistar la Moncloa. S’haurà de 
veure la reacció de Pablo Iglesias, líder de ‘Podem’, 
i d’Alberto Garzón, candidat d’IU, després de les se-
ves reunions fallides sobre el tema. Fa molts anys ja 

va haver-hi el Front Popular. La bipolarització pot fer 
guanyar eleccions, però crispa la convivència.

Manuela Carmena, alcaldessa de Madrid, ha anun-
ciat que “no hi haurà moratòria turística perquè la 
meva intenció no passa per ofegar la iniciativa pri-
vada dels apartaments turístics, sinó buscar com 
compatibilitzar-los amb la solidaritat que es desprèn 
dels impostos”. Està clar que el seu model no vol ser 
el de la Barcelona d’ara, sinó el d’abans. 

Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda, té una vi-
sió ‘peculiar’ dels impostos i va presentar la rebaixa 
anunciada, com una pujada de sou que percebran 
els treballadors. Així és com, segons ell, notaran els 
contribuents la decisió del Govern d’avançar al se-
gon semestre d’aquest any 1.500 milions d’euros de 
rebaixa fiscal que estava programada per entrar en 
vigor l’u de gener del 2016. “Augmentaran els sous 
en funció de les circumstàncies personals de cadas-
cú”. El que es pot arribar a dir quan s’està en cam-
panya electoral.

Mariano Rajoy, president del govern, s’afegeix al 
carro i promet que després de les eleccions, “la pu-
jada de la llum quedarà en res”. Es veu que mana 
molt a les elèctriques que fins ara deien que eren 
privades.

Josep Antoni Durant i Lleida, líder d’Unió, augura 
que “el procés no pot acabar bé” i assegura que la 
seva persona serà essencial en la resolució del con-
flicte.

Espanya es queda amb un pam de nas. Luis De 
Guindos no serà president de l’Eurogrup i es man-
té l’escassa representació d’Espanya en les insti-
tucions econòmiques europees des de fa anys. De 
Guindos, que ja tenia la maleta mig feta, s’haurà de 
conformar en assistir a les reunions de l’Eurogrup 
com a ministre.

Alícia Sanchez Camacho es presentarà les elecci-
ons del 27S amb una proposta caducada i que el ma-
teix PP ha fet impossible: la reforma del finançament 
autonòmic. Al Partit Popular ja se li han esgotat les 
idees per a Catalunya i cada vegada més resulten 
poc creïbles.

El rigor en la despesa és norma 
obligada per als ajuntaments. Però 
aquest context impedeix també 
que l’administració més propera al 
ciutadà pugui acompanyar-lo en la 
recuperació de l’economies locals
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Quan ho vaig saber, de poc que no em cau da-
munt el cafè amb llet. En Raül Romeva i Rueda 
serà el cap de llista amb la Carme Forcadell, la 
Muriel Casals, l’Artur Mas i l’Oriol Junqueras a 
continuació. Una composició genial!
Una llista sense polítics “en actiu” em semblava 
una postura molt engrescadora, però analitzant-
la se li veien escletxes per on l’aranya pepera 
del gobierno (altrament coneguda com TC) hi 
podia posar una falca. Ara, amb la combinació 
de polítics i societat civil i el suport de les forces 
polítiques parlamentaries, la llista és legalment  
impecable.
Tan impecable és que les forces espanyolistes 
-amb els matisos que vulgueu, però espanyo-
listes- no han tardat gens a aixecar la veu en 
contra del que consideren “una anomalia demo-
cràtica” (Miquel Iceta), “Una vergonya que s’hagi 
fet la reunió al Palau de la Generalitat” (Dolors 
Camats), “Una vergonya que s’hagi fet la re-
unió al Palau de la Generalitat que és de tots 
els catalans” (Enric Millo) .... i excuso reproduir 
les opinió d’en Rajoy, la Botox o el portaveu del 
PSOE perquè cada vegada n’importa menys la 
opinió dels manaires espanyols. O de la premsa 
madrilenya que ja està demanant la suspensió 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Més enllà de l’absoluta idoneïtat dels candidats 
proposats, copsar una vegada més que els 
partits catalans han estat capaços de posar-se 
d’acord, indica que el camí de Catalunya envers 
la seva independència, avança seriosament i 
que no té marxa enrere. Raül Romeva deia di-
mecres, en anunciar que acceptava el repte: “la 
independència no és el deliri d’una persona, ni 
l’obsessió d’una institució, ni la manipulació d’un 
partit. És la demanda d’una part molt important 
de la ciutadania catalana, gens menyspreable 
que, a escala europea ha trencat tota mena de 
tabús.” No hi puc estar més d’acord. Romeva ha 
estat durant deu anys eurodiputat al Parlament 
Europeu per ICV on va ser considerat l’eurodi-
putat més treballador i, per tant, és una persona-
litat prou coneguda a Europa. Un element prou 
important a partir del 28 de setembre vinent.
Normalment sóc bastant crític amb algunes de-
cisions dels partits catalans, però en aquesta 
ocasió estic més que content amb el que han 
acordat CDC i ERC que, estic segur ens acosta 
una mica més a la fita més important dels dar-
rers tres-cents anys d’història de Catalunya. 
Per estar a l’alçada del repte, els ciutadans hem 
d’utilitzar els setanta dies que queden fins al 
transcendental 27 de setembre, per acabar de 
convèncer als indecisos, als que no ho tenen 
prou clar o als que tenen pensat abstenir-se. 

Raül, Carme, Muriel...

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

L’horitzó
S’ha de saber mirar lluny, perquè no s’ha de confon-
dre camí amb destinació. I els records del passat no 
són més que estímuls pel futur. Alguns esperen grans 
fàbriques que tornin a donar ocupació a centenars de 
treballadors. Però el futur es farà de moltes activitats 
diverses, encara que no tinguin molts llocs de treball. 
Les millors Universitats Americanes guanyen molts 
diners amb la seva excel·lència. També ho fan els que 
saben atraure a la gent per admirar les belleses de la 
seva contornada. Els que fan ofertes lúdiques i cul-
turals. Genera tràfec econòmic qualsevol satisfacció 
de necessitats. Però s’ha de fer bé. I a l’Anoia se n’hi 
fan moltes. Acabem de gaudir de l’European Ballo-
on Festival, malgrat el tràgic final. Gent de tot el món 
saben dels globus d’Igualada i coneixen Ultramàgic 
que és tot un referent en el sector. També saben què 
és el Rec i moltes altres coses. Ho testimonia el fet 
que, per quinzè any consecutiu, la Unió Empresarial 
de l’Anoia hagi convocat empresaris, emprenedors, 
directius i industrials en el Sopar Empresarial. Gent 
dels sectors de la pell, la moda, la salut, el paper, les 
arts gràfiques, el packaging, el metall o l’alimenta-
ció, sota el lema “Som Empresa, som Futur”. Es va 
encertar l’elecció de l’emplaçament. El nou Campus 
Universitari d’Igualada, un centre de formació, inno-
vació i coneixement, cabdal per la ciutat, que tot just 
acaba de completar el seu primer curs, però que vol 
ser un element de canvi, com va fer palès el prestigi-
ós economista Xavier Sala-i-Martín. Va presentar el 
seu parlament amb la pregunta “Què has fet de nou 
avui?”, per dir que res funcionarà, si no es canvia el 
model educatiu del país. Si no hi ha creativitat no pot 
haver-hi innovació. I sense aquesta no hi ha ni dife-
renciació, ni futur.
Els Premis UEA van ser, una vegada més, un com-
pendi de l’activitat que avui es duu a terme en les nos-
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tres contrades. I com cada any s’han fet els reconei-
xements de les activitats més rellevants de l’exercici. 
El premi TIC Anoia va ser per ‘Solutions Trilogi SL’, 
especialitzada en comerç electrònic i en fase d’ex-
pansió a Àsia. El premi a la capacitat innovadora el va 
guanyar ‘ABC Leather SL’, empresa quí-mica que ha 
treballat molt en R+D+I i per la millora constant de la 
qualitat del producte i la sostenibilitat mediambiental. 
‘Ocisport Serveis Esportius SL’, per ser referència en 
l’organització, gestió i dinamització d’esdeveniments 
esportius arreu del país. El guardó a la institució va 
ser per a ‘Fira d’Igualada’. Malgrat les crítiques d’al-
guns que anuncien la seva inadequació als temps 
que vivim, ha sabut mantenir-se durant més de 60 
anys, obrint-se a nous segments com el de la fira tèx-
til BSTIM. En el capítol de la trajectòria empresarial  
s’ha recaigut la feina de ‘Grupo Miquel y Costas’, que 
va iniciar les seves activitats a les primeries del segle 
XVIII i és una empresa de referència internacional del 
sector paperer i que no ha parat d’invertir a la comar-
ca, incorporant les tecnologies més avançades, com 
la recent màquina inclinada, instal·lació inaugurada fa 
poques setmanes pel President Mas. Un bon reco-
neixement a tots aquells que amb el seu quefer són 
capaces de crear i desenvolupar del no res. Gent que 
sovint ha de lluitar sentint-se sola i sens l’escalf de 
la societat. Per això cal, que de tant en tant, algú es 
recordi de persones com Lluís Soriano, dissenyador 
igualadí, de llarga i fructífera carrera professional. 
Una comarca a l’espera d’una nova florida. Una 
nova Primavera. Estimulada per un passat recent ple 
d’èxits i que busca reinventar-se. Però la solució, com 
sempre, no està en el que faran els altres, sinó en el 
que sabrà fer cadascú en el seu propi futur. Per això 
s’ha de mirar l’horitzó sense por, sabent que el camí 
encara està per fer.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 11/07/2015

13-16-19-21-30-38
Complementari: 15
Reintegrament: 5
9-18-22-23-25-30
Complementari: 12
Reintegrament: 1

TRIO
· Dijous 9                  842  
· Divendres 10          258
· Dissabte 11     793
· Diumenge 12          889
· Dilluns 13               672
· Dimarts 14       087
· Dimecres 15      745

ONCE
· Dijous 9              69747
· Divendres 10       36237
· Dissabte 11    00651
· Diumenge 12       21373
· Dilluns 13             49518
· Dimarts 14    96599
· Dimecres 15    25696

· Dijous 9   6-7-14-15-25-43   C: 12  R: 8
· Dissabte 11   12-20-22-23-30-44  C: 11   R: 6

· Diumenge 12   3-13-23-31-39  Núm. clau: 2 

· Dimarts 14   6-18-19-34-36  Estrellas: 1/8

JULIOL
17: Aleix; Justa i Rufina; Marcel·lina
18: Frederic; Marina; Simforosa.
19: Àurea; Símmac; Pere de Cadireta.
20: Elies; Torlaci; Margarida;  Liberata  
21: Llorenç de Bríndisi; Daniel; Pràxedes.
22: Maria Magdalena; Teòfil; Menelau. 
23: Brígida; Bernat d’Alzira; Maria i Gràcia.

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

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

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

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

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

Fins sempre!. A un vell 
republicà
•• PERE GUIXÀ I MABRAS

Als 98 anys d’edat va ser enterrat a Ju-
illac, al cor de Gers, de la veïna Fran-
ça, Josep Guixà de Castellolí, que en 
acabar la guerra civil igual que molts 
compatriotes va haver de deixar el seu 
país. Quan això que ara tan anome-
nem i ens tirem pel cap, la llibertat, era 
aleshores un pecat gravíssim.
La cerimònia del comiat va ser civil, 
així ho havia decidit, i molt entranya-
ble, érem uns quants parents catalans, 
però la sala estava plena d’amics del 
seu país d’adopció.
Entre els diferents parlaments en ca-
talà i francès es va posar música aŀle-
gòrica amb una cançó republicana de 
l’exèrcit de l’Ebre, una altra d’en Paco 

Ibáñez, la Santa Espina, una d’en 
Joan Manel Serrat i per acabar Els se-
gadors.
Vaig quedar impressionat pel respecte 
d’aquelles persones franceses, davant 
d’aquestes cançons tan nostres.
Abans de tancar el bagul, les seves 
filles li van posar la gorra de visera 
que formava part de la seva persona-
litat, com ja ho havia fet el seu pare, 
el Peret, i el seu transistor en el que 
cada dia escoltava les notícies de la 
seva Catalunya, i els partits del seu 
Barça, feia anys que estava cec, per 
tant aquest aparell era el seu amic 
més preuat
Acabada la cerimònia em vaig acomi-
adar mentalment del Pepet, tal com a 
ell li haguera agradat.
Salut oncle, ens retrobarem.

Agraïment
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

Agraïment de tot cor a la família Fons-
Esteve, “Cal Recader” de Piera, que 
des de l’any 1940, servidor tenia cinc 
anys, han servit admirablement a tots 
els seus clients. Recordo quan les me-
ves espardenyes de set vetes i el taló 
em tocava a terra, amb molt de gust 
anava a Cal Recader a buscar recan-
vi i posaven tant entusiasme al servir 
que quan em veien ja servien el meu 
número. Amables d’allò més, crec que 
aquesta bona gent no necessitava fer 
vacances ja que amb el seu amorós 
servei en feien cada dia i a més han 
tingut la delicadesa de donar les gràci-
es a tothom, crec que us mereixeu un 
record gran, un record que encara us 
dignifica més com una vertadera famí-
lia cristiana. Gràcies, moltes gràcies i 

que Déu us doni salut.

Gràcies Carmel.la!
•• NOIES GUIA D’IGUALADA 

El dia  3 de juliol, Carmel·la vas publi-
car en aquest periòdic, un extens ar-
ticle parlant de l’escoltisme femení a  
Igualada.
En nom de les Noies Guies que han 
passat tots aquests anys per l’Agru-
pament Mª Antònia Salvà, voldríem 
donar-te les gràcies pel teu interès en 
difondre aquesta diada que ha estat 
molt important per nosaltres.
Gràcies per saber captar l’emotivitat 
que és va viure el dia de la celebració 
dels seixanta anys.
Gràcies per les teves fotografies i grà-
cies pel teu escrit on has sabut captar 
l’esperit escolta.
Felicitats Carmela.

Dia 17: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 18: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 19: BAUSILI/ Born, 23
Dia 20: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 21: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 22: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 23: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58

cartes al director

L’externalització de moltes activitats que abans es fe-
ien des de dintre de l’empresa i que ara es contracten 
com a serveis externs, es una fórmula que ajuda a les 
empreses a adaptar els seus recursos humans a les 
necessites reals de cada moment, convertint en va-
riables uns costos que abans eren fixos. Aquest mo-
tiu provoca el constant creixement de professionals 
que desenvolupen les seves tasques des de fora de 
les empreses, com a part-time d’aquestes, com au-
tònoms.
Davant la importància que està adquirint aquest col-
lectiu, la UEA ha volgut donar un tractament diferenci-
al i específic amb la creació de “UEA Autònoms”  una 
plataforma des de la qual l’autònom pot gaudir d’una 
força col·lectiva que l’allunya de la situació de vulne-
rabilitat en la que es troba normalment.
Entre els objectius que es busquen amb UEA Autò-
noms, a mes de donar informació, seguiment i as-

UEA Autònoms, els professionals creen xarxa

BLAI PACO ·    President de la Unió Empresarial de l’Anoia

sessorament,  és dinamitzar la borsa de freelance 
(treballadors autònoms). Una borsa que d’una banda 
facilita a les empreses l’accés als professionals per 
cobrir serveis i projectes puntuals dels que no en po-
den prescindir, doncs són estratègics pel seu desen-
volupament.  I de l’altra, donar a conèixer una borsa 
de treballs per connectar els projectes empresarials 
amb els professionals autònoms que els puguin dur a 
terme, presentant la seva candidatura a les empreses 
que els necessiten.  
Conèixer i intercanviar experiències són aspectes im-
portants que poden permetre millorar la qualitat dels 
serveis oferts i donar la possibilitat que aquests puguin 
arribar geogràficament mes lluny, com a projecte col-
lectiu, en format empresa,  amb mes projecció i amb 
mes possibilitats de progressar en l’entorn actual. Fi-
nalment amb UEA Autònoms s’ofereix l’espai de cowor-
king (espai físic compartit per mes d’un autònom), un 

lloc on gaudir de tots els serveis necessaris pel desen-
volupament de la feina. Un servei que un autònom sol 
difícilment es podria permetre i que de forma col·lectiva 
i oferts per la UEA resulten molt assequibles.
Per descomptat que els professionals que formen part 
d’UEA Autònoms poden gaudir de tots els avantatges 
i descomptes als que tenen accés les empreses junta-
ment amb  algun d’específic, com un butlletí exclusiu 
per al col·lectiu que facilita la informació que es genera 
i ajuda a crear i donar a conèixer la xarxa de professio-
nals autònoms que estem creant des de la UEA. 
En definitiva la UEA busca que autònoms i empreses 
tingui una fàcil connexió, de forma que els contactes 
professionals siguin mes i mes qualificats i, sempre 
que es pugui, quedin a casa, doncs la nostra comarca 
compta amb un important quadre de professionals au-
tònoms al mes alt nivell.
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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 graduades

10%
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

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
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No sóc soci, però com tants i tants catalans, em 
sento el Barça com una cosa meva. És tan gran el 
seu arrelament a la nostra societat, que aquesta 
institució s’ha convertit en una de les més relle-
vants del país. I encara que no sigui la més impor-
tant, el que li passa, el que guanya i el que perd, 
afecta a la imatge que es projecta de Barcelona i 
Catalunya, més enllà del nostre territori.
El Barça, és -com el Real Madrid- un club propietat 
dels seus socis (no té accionistes). És per això, 
que de tant en tant -i moltes vegades fora de quan 
tocaria- hi ha eleccions per triar una Junta i un 
President que, segons diuen els vigents Estatuts, 
és per un mandat de sis anys. I el proper diumen-
ge dia 18 de juliol, es triaran uns nous represen-
tants de l’entitat. 
El Barça És una institució viva i democràtica. No 
fa molt va actualitzar els seus Estatuts. I ara ma-
teix, per arribar a ser candidat, cal que 2.534 so-
cis - dels mes dels 109.000 que tenen dret a vot 
- donin suport a la candidatura. És el que se’n diu 
recollida de signatures. I cada candidatura s’iden-
tifica amb el nom del qui va al davant. Es tria el 
president i aquest tria la seva junta i els empleats 
que l’ajudaran en el govern del club durant el seu 
mandat. I els pot canviar, treure i posar quan el 
president ho estimi convenient. 

Eleccions al Barça
JOSEP M. BRUNET ·   

Ara concorren perfils diferents, amb diferents 
graus d’experiència dins el club. Dos d’ells, ja han 
estat presidents. Però els quatre tenen diferents 
trajectòries professionals i personals. Això és molt 
bo, ja que dóna vida a diferents corrents d’opinió 
i estils de gestió. Tenen l’oportunitat d’explicar els 
seu projecte i el soci podrà triar qui creu que pot 
ser el millor per presidir el Barça els propers anys. 
“Pilotar la Nau del Barça”, no és només gestionar 
els temes més mediàtics -i més electoralistes- 
com poden ser els fitxatges de coneguts jugadors, 
la congelació de les quotes dels socis, els patroci-
nadors d’un o altre caire o color i de la influència 
política. Des de la meva perspectiva de “culer - no 
soci”, n’hi ha d’altres, que caldria que els electors, 
que són socis, haurien de tenir en compte.
En primer lloc, han d’anar a votar, ja que és l’ac-
te més important d’un club democràtic i la millor 
forma que continuï sent-ho. En segon lloc, han de 
pensar que aquesta “Nau” - el Barça - competeix 
en un mercat “irregular” (xeics, fons d’inversió, 
multimilionaris, capitals de origen fàcil o tèrbol, so-
cietats cotitzades a la borsa, etc), que gestiona un 
pressupost de més de cinc-cents milions d’euros, 
on ingressos i despeses s’han d’equilibrar. I això 
per exigència estatuària i també per ser sostenible 
a l’elit mundial. 

El dia 7 de juliol un incendi va cremar 8.700 m2 de 
vegetació a Vilanova del Camí (Anoia).
Dotacions terrestres i aèries de bombers van acon-
seguir extingir-lo. En un dia de temperatures rècord, 
amb part del territori en situació de perill extrem d’in-
cendis, pot semblar que aquests fets són normals, 
i que podem estar tranquils en un país on tot està 
controlat. Ara bé, en les notícies que es publiquen 
no es recull tota la informació, ni d’aquell dia, ni de 
molt altres dies en relació als incendis a Catalunya: 
els pagesos organitzats en ADF (Associació de De-
fensa Forestal) van anar a carregar aigua i amb gran 
sorpresa es van trobar que no funcionaven cap dels 
cinc hidrants del polígon industrial més proper, com 
obliga la normativa. Els voluntaris de l’ADF es van 
haver de desplaçar a un altre polígon industrial on, 
aquesta vegada sí, van poder dotar-se de l’aigua ne-
cessària però només a través d’un sol hidrant que 
funcionava, finalment col·laborant amb els bombers 
es va poder apagar l’incendi. Si hagués fet falta, com 
en altres ocasions, els pagesos haguessin actuat 
amb la seva pròpia maquinària llaurant la superfície 
propera per aconseguir l’efecte de tallafocs. Però en 
aquest cas, amb l’actuació dels bombers i ADF, es 
va poder resoldre la situació.
Ens preguntem si, a causa de la negligència de tots 
els hidrants que no funcionaven, l’incendi hagués 
pogut resultar devastador o de conseqüències trà-
giques. Tots els ciutadans de Catalunya haurien de 
ser molt conscients de que ens trobem en un país 
mediterrani, on la tendència natural als incendis es 
troba especialment agreujada: per un costat, l’aban-
donament de terres agrícoles durant dècades, ha 
deixat un país en que el percentatge de superfície 
forestal és dels més grans d’Europa; i en segon lloc, 
el canvi demostrat en el règim de pluges i de tempe-

nària agrícola en un adequat estat de funcionament i 
mantenir nets de vegetació els llocs d’emplaçament 
o manipulació de tractors, moto-serres, aparells 
de soldadura, radials grups electrògens i motors o 
equips elèctrics o d’explosió.
Més enllà del compliment d’aquestes obligacions 
i recomanacions, els pagesos i altres voluntaris, 
han constituït les Associacions de Defensa Fores-
tal (ADF), amb les quals, de manera altruista, s’or-
ganitzen i actuen de forma determinant davant els 
incendis.
De res servirà tot això si no s’obliga a la resta de 
ciutadans a complir amb el que els toca: el fet ocor-
regut al polígon “sense aigua” s’ha de sancionar, i 
servir com a precedent per a que cap altre polígon 
industrial tingui aquesta deixadesa davant una reali-
tat tant dura. El mateix podem dir de la resta d’ocu-
pants del territori: ajuntaments, habitants d’urbanit-
zacions emboscades, propietaris absents, etc.

La prevenció d’incendis és responsabilitat de tothom

JOAN MONTSESÓ ·    Responsable de medi natural de la Unió de Pagesos
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I no podem oblidar que en aquest mandat s’haurà 
d’executar el projecte, ja aprovat, de “l’Espai Bar-
ça”. Un tema no menor, obligat en part una exigèn-
cia de la Federació Europea de Basquet (pavelló 
que s’ha d’adaptar a la normativa) i també perquè 
la remodelació del Camp Nou és una necessitat 
per poder garantir la sostenibilitat econòmica a 
llarg termini. Avui per continuar a la primera línia 
i assegurar una projecció mundial, cal disposar 
d’un “temple del futbol” que estigui al nivell dels 
grans estadis dels nostres rivals. I ara mateix el 
“Camp Nou” ja no ho és. I aquesta remodelació 
comportarà una inversió de l’entorn dels 600 mili-
ons d’euros en els propers anys.
Per això cal mesurar el tarannà, la trajectòria, el 
talent i l’experiència de la Junta. Així, si jo fos soci 
i tingues que votar, em fixaria - i votaria - al que 
cregués que era el “millor candidat amb el millor 
equip”, per consolidar el club  que Joan Gamper 
va fundar fa més de cent anys. I ho faria pensant 
que han de  fer un club econòmicament sosteni-
ble, socialment compromès amb el seus valors i 
esportivament guanyador. I que ho vulguin fer des 
del rigor, la seriositat i la implicació amb la nostra 
societat. Però jo no puc votar.... 

ratures ha augmentat en gran manera la vulnerabili-
tat i el risc d’incendi.
No cal explicar aquí la important i coneguda tasca 
del cos de bombers, però sí destacar la seva pre-
paració, i els alts nivells de coneixements per anar 
afrontant la cada vegada més difícil situació del nos-
tre país respecte el risc d’incendi. 
Però també  cal explicar i fer saber a la societat que 
els pagesos que viuen al territori, són els primers vi-
gilants, els primers que detecten els inicis dels incen-
dis, els primers que n’avisen, els que millor coneixen 
els camins per arribar als indrets... i els primers que 
actuen.
La presència i saber fer dels pagesos ha evitat 
en moltes ocasions mals majors, i cap d’aquestes 
ocasions s’ha comentat als mitjans. A més del seu 
interès i saber fer, els pagesos compleixen norma-
tives exigents respecte les mesures de prevenció, 
material, actuació etc. Concretament, en situacions 
d’alt risc d’incendi, per realitzar les tasques agríco-
les amb recol·lectora de cereal, picadora de palla o 
embaladora, tenen l’obligació de disposar d’un mí-
nim de quatre aparells extintors d’escuma amb base 
d’aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat; les cor-
responents motxilles extintores de capacitat mínima 
de 12 litres d’aigua; extintors ABC contra el foc de la 
màquina; telèfon mòbil o emissora de banda de 80 
MHz.
A part d’aquestes obligacions la norma per als page-
sos també estableix unes recomanacions com són 
disposar d’un tractor amb grades de discos; reduir 
la velocitat del tractor en terrenys pedregosos o amb 
fort pendent i elevar l’alçada de tall; que hi hagi una 
persona vigilant mentre es duen a terme aquestes 
tasques agrícoles; llaurar el perímetre del camp un 
cop aquest estigui recol·lectat;   mantenir la maqui-



Sembla que tots estem convençuts que el 27S no 
ens derrotarà ningú.  En tots cas ens ensorraríem 
nosaltres sols.  Però ara es pot dir que s’està fent 
el necessari perquè no passi.
De moment, vencerem per incompareixença de 
l’adversari.  No hi ha, de moment,  contrapropos-
ta del govern del PP. Tampoc n’hi ha del PSOE,  
perquè una cosa són les propostes i una altra “els 
contes de fades” federals.  
Mirant amb més perspectiva, s’ha de reconèixer 
que ha sorprès als independentistes antics  veure 
com la majoria de conciutadans, tot de cop, ara 
comparteixen la  mateixa  sensibilitat  respecte a 
la independència.
Què va ser  que,  tot de cop, va portar aquest gran 
canvi que ara estem vivint?
Jo crec que és el següent: “La por ja no ens gover-
na”.  La por era el mecanisme mental  que mante-
nia Catalunya sota control de Madrid i feia accep-
tar el que hi havia, com a mal menor.   
Jo crec que s’il·lustra la qüestió amb l’exemple de 
les tres preguntes i les respostes que et donaven 
fins fa  quatre anys:
A tu t’agradaria que Catalunya fos independent?
Mai ens deixaran que siguem independents.
Però és que no t’estic preguntant si ens deixaran, 
sinó si a tu t’agradaria?
Però és que no és possible.

Però  digues-me, si et plau, només, si tu ho vol-
dries...
O sigui, es tractava d’atrevir-se a pensar-ho. Un 
barrera al pensament.
Quina era la llosa? Naturalment només podia ser 
la por. La por que feia que, quan jo era petit alguns 
temes s’haguessin de parlar en veu baixa i  altres 
no es parlessin. Moltes històries familiars i històri-
es de poble il·lustraven els mals que havia portat 
la “política”.  Es pot llegir encara a “Incerta glòria” 
de Joan Sales, a “l’Homenatge a Catalunya” de 
Georges Orwell  o “Per qui toquen les campanes” 
d’Ernest Hemingway, per exemple. La violència 
ferotge, enllà de les idees i la política, era la base 
de la por. 
Encara que sembli que la constitució del 78  supe-
rava la por, no era veritat.  El pacte del 78,  com-
portava al seu moment acceptar una solució a mig 
camí. Nosaltres renunciàvem al que realment volí-
em i ells també. Però, pel que es veu, no hi havia 
un veritable projecte en comú. L’exèrcit hi tenia al-
guna cosa a dir. La por era la clau de volta.
Després, el terrorisme d’ETA va ajudar extraor-
dinàriament a l’estat espanyol a mantenir el ma-
lentès de que hi ha temes que no s’han de tocar.  
Com l’enyoren alguns... 
Però la llosa s’ha aixecat i la por ha deixat pas a 
una il·lusió com no s’havia vist mai en aquest país.  

JOSEP CASTELLTORT • ANC Anoia

La por ja no ens governarà
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És com un desvetllament després d’un llarg hivern 
de letargia.
Ens poden tornar a ficar a dins aquest sentiments i 
tornar-nos  altre cop espanyols per força?  Només 
amb la por.  Perquè ja sense por, no renunciarem 
mai a seguir el camí del nostre desig.  I no es pot 
governar contra la voluntat de tot un poble.   Volem 
la independència i com abans millor.
Però, a més, ens cal una teràpia severa. Per par-
ticipar com una nació al concert internacional cal 
haver-se espolsat la por i els complexes d’inferi-
oritat.  Ens hem de creure que les nostres idees 
són tan bones com les d’Alemanya, de la Xina o 
de qualsevol, si són bones.  Al mateix temps, hau-
rem de saber respondre amb responsabilitat dels 
nostres actes, per guanyar-nos el respecte, que 
no és regalat.
Hem de fer el salt de la regional de les autonomies 
a la champions dels estats sobirans i per això cal 
que siguem ciutadans de primera i no porucs súb-
dits d’autonomia.

Un article  per a un setmanari, entre molts altres 
inconvenients, pot trobar-se amb la pèrdua d’actu-
alitat com és possible que passi amb aquest que 
estic a punt d’enviar. I tot perquè estem vivint uns 
moments de vertigen darrere la intervenció del 
president Mas ara fa tres setmanes a Molins de 
Rei. Ja sabeu com han anat les coses i perme-
teu-me que no les expliqui fil per randa. Això sí, 
a hores d’ara, la nit de dimarts14 de juliol s’ha ar-
ribat a un principi d’acord que han de ratificar els 
partits -CDC i ERC- i les entitats -ANC, Òmnium i 
AMI. L’acord per a les eleccions del 27S que pre-
visiblement reeixirà es basarà en una llista amb 
candidats de la societat civil i també amb polítics 
convergents i republicans. La CUP no serà a “la 
foto” de l’acord perquè no s’ha seguit  la seva pro-
posta de compondre una llista amb personalitats 
sense carnet de militància política. L’acord -que 
ara mateix no es coneix al detall- deurà recollir tot 
un seguit de punts referents a garantir el procés 
cap a la desconnexió d’Espanya i les passes cap a 
la República catalana. Un bon paquet! Un paquet 
de molts punts, de molts compromisos que han 
de fer possible la gran aspiració de una majoria 
de catalans que vol que el resultat del 27S sigui 
contundent, inapel·lable davant el món.
Així ens trobem de fa dies, en aquesta mena de 
“tot esperant Godot”, com el títol de la coneguda 
obra del gran Samuel Becket. La idea no és ori-
ginal, però ja m’enteneu. Fa molt temps, si més 
no des del 10 de juliol de 2010, quan la manifes-
tació contra la ignominiosa sentència del Tribunal 
Constitucional i sobretot després dels Onzes de 
Setembre que el poble català es dedica a “Buscar 
un sentit a tot l’absurd de la nostra existència”, 

FRANCESC RICART •

Tot esperant Godot i misèries d’abans de vacances

com escriu Joaquim Molas en el pròleg de l’edició 
de Raixa de l’any 1955. 
Aquests dies de calor superlativa, i passeu-me el 
tòpic, ens els hem passat bona part   del temps 
esperant una fumata tan blanca com fos possi-
ble anunciadora d’un acord, seguint la crida -al-
guns n’hi deien OPA- llançada pel president Mas 
a Molins de Rei. Han passat dies de trasbals a ca 
n’ANC i Òmnium fins a aquest dilluns, quan a la 
Plaça de Sant Jaume s’ha cuinat l’acord preparat 
el dia abans amb tot de cuiners especialitzats. Ara 
podria tornar a l’obra de Beckett i buscar paral-
lelismes amb els 4 personatges de l’obra que, com 
és conegut, són pallassos. NO, no em permeto la 
broma, ans al contrari, un servidor ha defensat el 
paper dels polítics en tot aquest temps del procés, 
fins i tot el que ha transcorregut des del gener, 
quan l’acord de la convocatòria del 27S i d’un pri-
mer full de ruta que ens va tornar a revifar des-
prés de l’”aturada tècnica” posterior al 9N. Arribats 
aquí, doncs, jo no desqualifico els partits sinó que 

els valoro i defenso i, finalment, amb els acords 
definitius espero que els puguem reconèixer l’es-
forç i l’encert al servei de l’objectiu de guanyar la 
sobirania.
Ho puc deixar aquí, però no vull passar per alt ac-
tuacions singulars d’altres polítics, dels altres vull 
dir, com l’acord d’Àngel Ros amb una regidora de 
Ciudadanos (una!) a la Paeria de Lleida. En funció 
de què es ven bona part de la catalanitat de la ca-
pital de Ponent? Segur que n’esteu al cas. O ma-
nifestacions  engolades i lamentables del capo Mi-
quel Iceta per desprestigiar el procés o de Duran i 
Lleida que, incapaç d’acceptar la fi de la seva ven-
turosa aventura política, es dedica a desqualificar 
els qui han estat germans polítics més de trenta 
anys. Iceta i Duran -aquests, sí, pallassos?- qui ho 
havia de dir, agafadets de la mà en defensa de la 
Constitució, propugnant-ne la reforma futura com 
a fita de les nostres aspiracions... Valga’m déu!
O pensades com la de Dolors Camats que afirma 
amb solemnitat que considerar plebiscitàries les 
eleccions del 27 S és una estafa democràtica (!) 
i es queda tan ampla. I també es queda descan-
sada quan amb altres líders d’esquerra “de tota la 
vida” descobreix que  el dret d’autodeterminació 
no equival a  voler la independència de les naci-
ons; ai caram!, que diria en Joan Capri. Que els ho 
diguin a les dotzenes de països que s’han acollit al 
dret d’autodeterminació al llarg del segle XX. 
Quan llegiu bona gent aquest article espero que ja 
puguem veure més clar el camí del 28 de setem-
bre, que voldrà dir que haurem guanyat i serem a 
punt de rebre el nostre Godot,  malgrat haver de 
conviure mentrestant amb tantes misèries.
 

La llosa s’ha aixecat i la por ha deixat pas 
a una il.lusió com no s’havia vist mai en 
aquest país. És com un desvetllar després 
d’un llarg hivern de letàrgia



“La gran aposta que volem fer ara a l’Hospital 
d’Igualada és incrementar la qualitat del servei”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’Hospital d’Igualada és, pro-
bablement, l’empresa que 
ofereix més llocs de treball 
a l’Anoia. El seu pressupost 
multimilionari i el fet de pertà-
nyer a un sector molt complex 
i delicat, com és la sanitat pú-
blica, el situa constantment en 
el punt de mira. A més, en el 
cas que ens ocupa, la institu-
ció arrossega un deute històric 
procedent de la llunyana, en el 
temps, fusió amb l’antic hos-
pital de la Mútua. En els dar-
rers anys, coincidint amb les 
retallades d’àmbit nacional, 
l’Hospital d’Igualada ha hagut 
de fer front a un dur pla de vi-
abilitat. De la situació econò-
mica i dels nous projectes a 
l’Hospital n’hem parlat amb el 
seu director gerent, Dr. Ferran 
Garcia.

Han millorat, en termes eco-
nòmics, les coses a l’Hospi-
tal?
Seguim tenint un deute impor-
tant, i estem preocupats. De 
tota manera, entre tots hem 
fet esforços molt importants 
per a equilibrar cada any els 
números, perquè no s’havi-
en equilibrat mai. A partir del 
2012 s’ha pogut anar fent. 
Teníem un pla de viabilitat da-
vant una situació que, a finals 
del 2011, no permetia quasi ni 
pagar els proveïdors. A més, 
hi havia una davallada molt 
important d’ingressos, com a 
conseqüència de la crisi. L’ob-
jectiu era equilibrar els comp-
tes en tres anys. Es va fer un 
esforç molt important en bus-
car alternatives d’ingressos, i 
en reduir costos, i els núme-
ros es van equilibrar el mateix 
2012. Va succeir el mateix 
l’any següent, i podem dir que 
l’auditoria del 2014 reflectirà el 
mateix. Crec que s’ha fet una 
gran feina.

Sí, però ha comportat per-
dre llocs de treball i dispo-
sar de menys recursos, no?
En aquests anys els ingressos 
d’explotació ens han baixat 
un 10%. Per tant, hem hagut 
de reduir les despeses en el 
mateix percentatge, i una mi-
queta més també, per assolir 
l’equilibri que li deia abans... 
Jo diria que el que hem fet és 
reajustar-ho absolutament tot. 
No s’ha acomiadat al personal 

“En els 14 
procediments 
garantits, hem reduït 
a la meitat les llistes 
d’espera. De les 3.000 
persones que hi havia 
en llista d’espera a 
finals del 2011, ara en 
tenim 2.100”

El tema de la setmana
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El Dr. Ferran Garcia és el director gerent de l’Hospital d’Igualada. Foto: JP

estructural, però sí que s’ha 
substituït força menys. Efec-
tivament, això ha comportat 
una sèrie de canvis i de situa-
cions que abans no es tenien 
en compte. Per exemple, no 
tenir professionals allí on no 
hi ha malalts. Llits oberts on 
no ho ha ningú, i en canvi hi 
havia personal per si de cas... 
Aquestes situacions s’han 
eliminat, aquí i a tot arreu. 
També hem après a comprar 
millor. Ens hem barallat molt 
amb els proveïdors. Hem mi-
llorat en gestionar més bé la 
despesa.
Els professionals s’han 
adaptat bé?
És que és aquí on hi ha la 
clau de tot plegat. Han vist 
que calia rendir més, perquè 
som menys, i mirar millor allò 
que gastem, perquè no es 
tenia  prou en compte. Fixi’s, 
hem après també a reutilitzar 
allò que ens serveix, i a tenir 
en compte el consum elèctric, 
el d’aigua, la gestió dels resi-
dus... Ja veu que ho hem to-
cat absolutament tot. A l’inici hi 
havia unes 80 accions a fer... 
També he de dir que, gràcies 
a un conveni amb la Generali-
tat, hi ha hagut una injecció de 
diners per a minorar el deute 
amb proveïdors, i això ens ha 
ajudat a baixar els interessos. 
Tot ha ajudat.

Aquest deute tan gran, de 
28 milions d’euros el 2011, 
es pagarà algun dia?
Fins el 2011 que es va fer un 
pla de viabilitat, el que hi ha-
via eren plans d’empresa que 
bàsicament consistien en què 
l’administració posava diners 
damunt la taula per equilibrar. 
Això no va funcionar, es per-
dien de vista altres coses. El 
deute històric l’havia d’assu-
mir algú, necessitàvem també 
augment de crèdit per poder 

pagar, i, evidentment, aquí 
calia fer un esforç. Una cosa 
sense l’altra no tenia sentit. 
El Catsalut va decidir assu-
mir una part del deute histò-
ric, concretament des que és 
dins del Consorci Sanitari de 
l’Anoia (CSA). En concret, es 
van reduir del deute 8 milions 
d’euros. També ens van con-
tractar més activitats, que ens 
van ajudar a tenir més ingres-
sos, i es van reduir despeses 
en 6 milions d’euros més. El 
que potser ens ha fallat més 
ha estat augmentar la línia de 
crèdit. Hem passat de 3,6 a 5 
milions d’euros de línia, hem 
millorat, però no tot el que vol-
dríem.

Vol dir que l’Hospital veu la 
llum al final del túnel?
Seguim tenint coses pendents 
del passat, hi ha tensió de tre-
soreria perquè la línia de crè-
dit és la que és. Hem millorat, i 
molt, però ens situem en un al-
tre estadi. Ara hem de pensar 
en com reconstruir coses i mi-
rar cap al futur. La gran aposta 

que volem fer és incrementar 
la qualitat del servei. Hem de  
fugir de les restriccions, sen-
se deixar de vigilar les coses, 
perquè no ens podem passar.

Això significa que, en tots 
aquests anys, han empitjo-
rat alguns serveis, tot i tenir 
premis?
No és així. En els 14 procedi-
ments garantits, hem reduït a 
la meitat les llistes d’espera. 
De les 3.000 persones que hi 
havia en llista d’espera a finals 
del 2011, ara en tenim 2.100. 
Hem reduït un 30%. Això és 
quantitat, però és que també 
en qualitat han millorat molts 
aspectes. En els darrers tres 
anys, hem tingut premis Top a 
nivell estatal.

Quan diu millorar la qualitat, 
què vol dir? Teòricament, el 
pacient ja té tot el que ha de 
tenir, per ser atés, no?
Sí, però hi ha coses que han 
de millorar. Per exemple, la 
comunicació, intentarem que 
sigui més propera en algunes 
circumstàncies. També estem 
treballant molt en un projecte 
sobre la seguretat del malalt. 
Les enquestes de satisfacció 
que tenim ens donen un nota-
ble alt, una nota propera al 8, 
i així passa en tot el país. El 
nostre sistema sanitari és molt 
bo, i això es veu quan vas a 
fora. És veritat que encara hi 
ha llistes d’espera, però no 

n’hi ha en les coses urgents, 
i en allò que ja és una mica 
greu, tampoc. Això no es pot 
perdre.

No hi ha un cardiòleg fix. 
Tant costa tenir bons espe-
cialistes?
No és només una qüestió de 
diners. Primer, aquí tenim uns 
grans professionals. En algu-
nes especialitats, fins i tot som 
líders. Tenim una molt bona in-
corporació en Traumatologia, 
el servei de Ginecologia és 
referent a tot arreu, la Cirurgia 
permet fer algunes intervenci-
ons que no són habituals en 
hospitals comarcals... Ara bé, 
és cert que en algunes espe-
cialitats no hi ha en el mercat 
prou metges. 

Doncs les universitats estan 
plenes. Com s’entén?
No estan ben dimensionades, 
segurament. El nombre de 
cardiòlegs és insuficient per 
la demanda que hi ha. A més, 
quan surten de la universitat, 
volen fer superespecialitats 

Entrevista al director gerent de l’Hospital d’Igualada, Dr. Ferran Garcia

“Ara la cirurgia ja és 
el 55% de l’activitat 
de l’hospital, i el 45% 
de medicina. I, de la 
cirurgia, el 65% ja és 
sense ingrés. Això 
seguirà avançant”

En aquests moments 
tenim 33 metges 
residents, gairebé de 
totes les especialitats, 
menys pediatria. I 
alguns són número 1 
de la seva promoció”
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Algunes dades interessants

“Es farà un cribatge 
del càncer de 
colon. S’hauran de 
fer centenars de 
visites, endoscòpies, 
analítiques... 
L’objectiu és que a 
finals d’any s’enviïn 
cartes a tota la 
població entre 50 i 64 
anys d’edat”
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que només es fan en hospitals  
de tercer nivell, els més grans.  
Prefereixen estar en pitjors 
condicions econòmiques, po-
sem per cas, en un hospital 
gran, que en un de petit com 
el nostre. Per això nosaltres 
tenim un conveni amb l’Hospi-
tal de Bellvitge de forma que 
vénen aquí dos cardiòlegs.

Un pas endavant que pot 
ajudar és convertir l’hospi-
tal en Hospital Universitari?
És un gran atractiu, sí. Però 
pensi que, avui, les dades de 
tots els hospitals surten pu-
blicades i tothom pot veure el 
què hi ha. Amb el temps seran 
més a l’abast dels ciutadans, 
encara, i podran veure, a l’ho-
ra d’operar-se d’alguna pato-
logia, quines són les dades 
d’un determinat hospital. Al 
d’Igualada, per exemple, hi ha 
un atractiu important, perquè 
ja som un hospital docent.

Quina és la diferència?
Podem tenir metges residents 
per a la formació d’especiali-
tat, però no estem lligats a cap 
universitat en concret. En el 
moment en què demanem fer-
ho, llavors serem un hospital 
universitari, i llavors les pràc-
tiques de la carrera es faran 
aquí. En el cas dels estudis 
d’Infermeria, el que hi hauran 

són infermeres que tutelaran 
la formació dels alumnes. Se-
ran professors de la Universi-
tat de Lleida. Però fixi’s que si 
els residents, que ja són met-
ges, demanen venir aquí, ja 
vol dir molt, perquè això impli-
ca un desplaçament, cada dia. 
Ara en tenim 33, gairebé de 
totes les especialitats, menys 
pediatria. I alguns són número 
1 de la seva promoció.

Això en què ho notarà, el pa-
cient?
Que està ben atés, en bones 
mans. Que el professional pu-
bliqui treballs en una revista 
però després això no es noti 
en el malalt, a mi això no em 
val. Com a responsable de la 
institució busco més apropa-
ment del professional amb el 
ciutadà, i aquest és el resultat  
que m’interessa.

Que siguem hospital do-
cent, universitari... farà aug-
mentar els recursos? 

No necessàriament. Ara ja es-
tem rebent estudiants univer-
sitaris d’Infermeria en pràcti-
ques, de Manresa. Per fer això 
l’hospital no cobra res. Però 
també estimula els professio-
nals. Han de saber respondre 
les preguntes que els hi fan 
els alumnes. Els fa més com-
petents i més competitius...

Aquest any s’aplicarà el cri-
batge del càncer de colon a 
tota la població, per primera 
vegada a l’Anoia.
Sí, una molt bona notícia. 
Aquest és un programa que 
ve finançat per l’administració, 
perquè sinó, no podríem fer-hi 
front. S’hauran de fer cente-
nars de visites, endoscòpies, 
analítiques... L’objectiu és que 
a finals d’any es comenci a 
enviar cartes a tota la població 
entre 50 i 64 anys d’edat, ho-
mes i dones.

Quins projectes teniu?
Estem canviant el model 

“Alguns especialistes prefereixen estar en pitjors condicions 
econòmiques en un hospital gran, que en un de petit com el nostre”

L’Hospital d’Igualada és considerat un dels millors, de les seves característiques, arreu d’Espanya.

d’hospital, que estava molt 
destinat a internaments, a un 
altre tipus, incrementant la ci-
rurgia sense ingrés. Ara la ci-
rurgia ja és el 55% de l’activitat 
de l’hospital, i el 45% de medi-
cina. I, de la cirurgia, el 65% ja 
és sense ingrés. Això seguirà 
avançant. Tot el que es pugui 
fer en un Hospital de Dia, sen-
se ingressar el malalt, es farà. 
També estem diferenciant el 
malalt segons l’atenció que 
necessita. Hi ha un tipus de 
malalt pluripatològic, envellit, 
que necessita d’altres coses, i 
en això ens hi estem dedicant 
molt. També coŀlaborem cada 
vegada més amb l’Atenció 
Primària, i incrementarem les 
aliances estratètiques amb al-
tres hospitals. També voldríem 
tenir una atenció als malalts 
semicrítics a la UCI.

Atenció especialitzada (2013)
Box d’Urgències    36
Llits hospitalització aguts   200
Sales d’operacions    6
Sales de consulta externa   38
Sales de control i atenció al part   7
Altes d’hospitalització    11.385
Intervencions quirúrgiques   10.399
Sessions Rehabilitació    36.452
Urgències     60.138
Visites Atenció Primària    113.290
Visites Consultes Externes   145.729
Visites Salut Mental    14.982
Recursos econòmics (€)  2013
Ingressos totals    62.062.421,58
Assistencials    57.070.526,17
No assistencials    4.991.895,41
Despeses totals    61.973.249,54
Consum     17.554.898,11
Personal     35.829.482,41
Altres despeses    4.654.619,59
Amortitzacions     3.934.249,43
Personal equivalent a jornada completa
Personal mèdic     209,22
Personal d’infermeria    442,68
Personal de gestió i administració  95,14
Personal de serveis    41,12
Total      788,16



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’habitual informe del Minis-
teri d’Hisenda sobre el deute 
viu de les corporacions locals 
-que aquest any ha tardat mol-
ta publicar-se- conclou que, a 
l’Anoia, els ajuntaments van 
reduir 3,8 milions d’euros el 
seu deute global en l’exercici 
del 2014. Amb tot, els consis-
toris encara deuen 77,1 mili-
ons d’euros.
Si observem la diferència en-
tre 2014 i 2013, es veu clara-
ment com pràcticament tots 
els consistoris han reduït els 
seus números vermells, ex-
ceptuant dos: els Hostalets 
de Pierola, que incrementa el 
deute en 2,5 milions d’euros, 
i Santa Margarida de Mont-
bui, això sí, en poca quantitat 
(396.000 euros). Alguns ajun-
taments han fet un bon exer-
cici financer i han aconseguit 
acabar el mandat municipal 
deixant l’ajuntament a “zero” 
de deute. És el cas del Bruc, 
que ha deixat l’Ajuntament 
ben net després de trobar-se’l 
amb 243.000€ de deute en 
l’exercici de 2010. I Montma-
neu, que ha eliminat d’una ta-
cada els 131.000€ que devia. 
En total, 27 dels 33 ajunta-
ments de l’Anoia mantenen 
deute viu. Si observem el seu 
deute segons el nombre d’ha-
bitants, trobem que a Pujalt 
cadascun dels seus pocs ha-
bitants deu 4.459€.  A continu-
ació trobem Bellprat (2.359€), 
Igualada (1.237€) i la Llacuna 
(1.067€). El deute més menor 
és el de Vallbona d’Anoia, de 
només 14€ per habitant, se-
guit de Piera, que és de 40€.

Deute de 48 milions a 
Igualada, un 5% menys
Tal i com confirmen les dades 
del ministeri, Igualada va pas-
sar dels 50’4 milions d’euros 
de deute a 31 de desembre de 
2013 als 47’9 milions d’euros 
a final de 2014. Això suposa 
una reducció de pràcticament 
el 5% pel que fa al deute del 
consistori en un any. 
Aquesta xifra contempla el 
deute amb els bancs del propi 
Ajuntament, dels seus orga-
nismes autònoms, de l’antiga 
societat World Trade Center 
i del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI). Empreses 
també de titularitat municipal 
amb activitat de mercat com 
són SIMA, d’aparcaments, 

Els ajuntaments de l’Anoia redueixen els números 
vermells, però encara deuen 77 milions d’euros

L’Ajuntament d’Igualada fa els deures però el seu deute encara és molt important.

Igualada

Deute viu dels ajuntaments de l’Anoia (2008-2014)

Només Hostalets 
de Pierola i Montbui 
han vist incrementar 
el deute en el darrer 
exercici. Igualada l’ha 
reduït en 2,5 milions, i 
però en deu 48
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i PIMHA, d’habitatge, però, 
queden fora d’aquesta relació. 
 L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha destacat especi-
alment el fet que “ara fa qua-
tre anys, quan vam assumir 
el govern del consistori, vam 
heretar una institució amb tots 
els semàfors en vermell i avui, 
amb responsabilitat i una ges-
tió eficient, els estem posant 
tots en verd” alhora que “en 
tot moment l’Ajuntament ha 
garantit la prestació de serveis 
a la ciutadania, malgrat els es-
forços que ha calgut fer”. 
Des de l’any 2012, aquest 
deute ha baixat en pràctica-
ment 10 milions d’euros, un 

16%. Això també implica una 
reducció molt considerable 
durant aquests dos anys en 
un altre indicador, el del deute 
per habitant, que ha passat de 
ser de 1.463’1 euros per cada 
igualadí a 1.237’9 euros. L’any 
2014, l’Ajuntament va destinar 
un 16,2% del seu pressupost 
a aquest concepte: 5’6 milions 
d’euros al retorn de deute ban-
cari i 1’8 milions als interessos 
corresponents, 7’4 milions en 
total. Aquest any 2015 s’hi 
està dedicant una quantitat si-
milar, 7’3 milions d’euros.  
Castells ha afegit que “la res-
ponsabilitat que vam adquirir 
ara fa quatre anys, i a la qual 
ens hem mantingut fidels i 
inflexibles, era retornar la sa-
lut financera i la credibilitat a 
aquesta institució, i ho estem 
fent, reduint el deute any rere 
any i reduint paral·lelament el 
termini de pagament a prove-
ïdors”.
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Els representants d’Esquerra 
Republicana, Convergència i 
Demòcrates -el nou partit fruit 
del cisma a Unió- han tancat 
l’acord de governabilitat al 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
Fruit de l’acord, el president 
de la corporació comarcal 
continuarà essent, els propers 
quatre anys, l’alcalde de Mas-
quefa, Xavier Boquete.
En el marc d’aquest pacte de 
govern s’ha acordat un progra-
ma d’actuació basat en quatre 
grans eixos: el nacional, el so-
cial, l’ambiental i l’econòmic.
Pel que fa a l’eix nacional, i te-
nint en compte l’actual procés 
de transició que viu el país, es 
fomentarà i liderarà la implica-
ció de la comarca en aquest 
procés de construcció de la 
nova República catalana. 
En l’eix social, s’ha acordat 
prestar una especial prioritat 
a les polítiques socials, mitjan-
çant el suport a l’atenció a les 
persones i als municipis; com 
també en l’eix mediambiental, 
que passa per potenciar un 
nou sistema de recollida d’es-

Els presidents comarcals d’ERC (Jordi Calpe), Democràtes (Xavier Boquete) i CDC (Jordi Torra).

CDC, ERC i Democràtes tanquen un 
acord de govern al Consell Comarcal

Unió també es trenca a l’Anoia

combraries i plantejar l’ús de 
la biomassa com a font ener-
gètica i com a forma de man-
tenir uns boscos més nets.
Finalment, es potenciarà la 
promoció econòmica, amb es-
pecial atenció al Campus Mo-
tor de l’Anoia, tenint en comp-
te el potencial que representa, 
a més de seguir treballant en 
els actius de la comarca com 
a destí turístic.
Cal destacar també, que es 

vol donar “una empenta defini-
tiva a la transparència de l’ad-
ministració amb una conselle-
ria pròpia, ja que aquest és un 
àmbit molt important per als 
partits que estaran a govern”, 
han explicat les tres parts. En 
l’acord també s’ha destacat “la 
necessitat de potenciar la con-
certació del programa de go-
vern amb els ajuntaments de 
la comarca a través del Con-
sell d’Alcaldes”. 

REDACCIÓ / LA VEU

Transcorregudes dues setma-
nes des de la inauguració del 
supermercat Aldi de l’Estació 
d’Autobusos, diversos iguala-
dins i igualadines han fet ar-
ribar a Socialistes d’Igualada 
la seva sorpresa pel fet que 
continuï obert l’establiment 
que la mateixa cadena té a les 
Comes. 
Davant d’aquest fet i de com-
provar que, efectivament, el 
de les Comes no tanca, el 
grup municipal socialista de-
nuncia que “s’està davant d’un 
engany per part del govern 
de CiU”. En el seu moment, 
juntament amb els seus socis 
d’ERC, CiU “va prometre que 
el nou Aldi de l’Estació era no-
més un trasllat del de les Co-
mes i no pas un augment dels 
metres quadrats de superfície 
comercial”. Amb aquesta afir-
mació, CiU i ERC, van voler, 
segons els socialistes, “sor-
tir del pas a les crítiques que 
se’ls feia per l’afavoriment en 
la implantació de grans super-
mercats”.

SdI diu que Castells, Cha-
cón i Pont són mentiders
Socialistes d’Igualada apunta 
a l’alcalde de la ciutat Marc 
Castells i als regidors Àngels 
Chacón i Jordi Pont “com a 

Socialistes d’Igualada acusa CiU de 
mentir sobre el tema de l’Aldi

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Tal i com ha succeït en altres 
llocs del país, Unió Democrà-
tica de Catalunya també s’ha 
trencat a l’Anoia. Dissabte, el 
fins ara president comarcal, 
Xavier Boquete, enviava un 
comunicat als mitjans en el 
que informava que “per majo-
ria dels membres de l’executi-
va comarcal, Unió s’ha dissolt 
a la comarca”.
En el comunicat, Boque-
te afirma que la majoria de 
l’executiva havia fet fins a 
set consideracions diferents. 
En aquestes, cal destacar el 
“suport al caràcter plebisci-
tari del 27 de setembre i a la 
defensa d’esdevenir un Estat 
independent. Ens refermem 
amb el posicionament que 
vam adquirir a principis d’any 
que l’únic motiu per avançar 
les eleccions catalanes era 
per substituir el referèndum 
que l’Estat no ens deixa fer”.
Els crítics d’Unió a l’Anoia re-
iteren el seu suport al presi-
dent Mas i afirmen que “hem 
defensat al llarg d’aquestes 
setmanes la celebració d’un 
Congrés Nacional on el mà-
xim de la militància pogués 
decidir el paper d’Unió Demo-
cràtica de Catalunya, després 
de la consulta del 14 de juny. 
Considerem que ni el comitè 
de govern, ni el Consell naci-
onal (sense punt previ en l’or-
dre del dia) poden prendre les 
decisions d’aquestes darreres 
setmanes”.
Els crítics -la immensa majo-
ria de càrrecs electes d’Unió 
a la comarca- “no reconeixem 
l’actual direcció d’UDC com a 
representants del sentir de la 
majoria del partit. No la reco-
neixem ni pels objectiu polítics 
de defensar una via política 
autonomista per Catalunya ni 
per les formes de presa de de-
cisions i d’actituds internes del 
partit”.
Així mateix, afirmen fer “una 

aposta decidida per refundar 
Unió en una nova formació 
política que permeti una ma-
joria sobiranista al Parlament 
català, el proper 27 de setem-
bre. La democràcia-cristiana 
que vol un Estat independent 
sumarà esforços, com sempre 
ha estat, amb la majoria del 
poble català”.  
L’esmentat comunicat no va 
agradar gens ni mica al sector 
“unionista” del partit. El presi-
dent d’Unió de Joves a l’Anoia, 
el torredà David Raya, negava 
que el partit s’hagués dissolt. 
“Si de cas és la dimissió d’una 
part de l’executiu”, afirma, al-
hora que recorda que segons 
els estatuts d’UDC “el secre-
tari d’organització nomenarà 
una junta gestora per tal de 
que es convoqui una assem-
blea comarcal i nomenar el 
nou executiu”.
Raya afirmava també que “ni 
com a membre de l’executiu ni 
com a militant d’UDC, s’ha fet 
cap mena de reunió, assem-
blea o executiu comarcal en 
el que s’hagi parlat del que diu 
aquest comunicat”.
Tot i això, per a Raya és evi-
dent que “a l’Anoia Unió esta-
va dividida, i que és totalment 
respectable i lícit que hi hagi 
gent que ens vulguem que-
dar”. El jove també explica 
en els òrgans directius d’Unió 
“s’ha exclòs a militants que no 
pensen com ells, la qual forma 
demostra en certa manera el 
tarannà del qui era el presi-
dent comarcal i el seu equip 
mes proper”. Raya diu que 
s’han quadriplicat els militants 
d’UDC des de l’octubre, a 
l’Anoia, “i especialment en les 
darreres setmanes. Per tant el 
projecte d’Unió té continuïtat 
a la nostra comarca  amb jo-
ves i una gran part de militants 
d’Unió compromesos amb 
l’Anoia, Catalunya i el projecte 
d’Unió Democràtica de Cata-
lunya”.

autors de les mentides, ja que 
van prometre per activa i per 
passiva que el de les Comes 
tancaria les seves portes”. 
D’aquesta manera Castells, 
Chacón i Pont “van intentar 
justificar la requalificació de 
terrenys que es va fer a mida 
per Aldi per instal·lar-se a l’Es-
tació, tot canviant els usos del 
sòl de residencial a comerci-
al”. 
El grup Socialista, que ja va 
denunciar aquesta “decisió ur-
banística a la carta” en el seu 
moment, demana ara pública-
ment al govern de CiU i a ERC 
que “expliqui quina és la situ-
ació de l’Aldi de les Comes i 
aclareixi si ha enganyat els 
igualadins”. Consideren que 
“Igualada no es mereix un go-
vern que menteix i que si l’en-
gany és cert, s’estaria davant 
d’un greu precedent que posa-
ria en qüestió la credibilitat de 
CiU i de Marc Castells”.

Mal inici de mandat 
municipal
Des de les files socialistes 
lamenten que aquest episodi 
“s’afegeix al mal inici de man-
dat que ha tingut la majoria 
absoluta de CiU amb les con-
tractacions al Campus Uni-
versitari, l’augment de sous 
dels regidors del govern amb 

dedicació exclusiva i l’elimi-
nació del Patronat Municipal 
d’Esports i de l’Institut Muni-
cipal de Cultura”. Lamenten 
que amb “només un mes de 
govern amb majoria absolu-
ta, CiU ja ha demostrat el seu 
estil tot pensant-se que és im-
pune i que la ciutat és seva”. 
Els Socialistes reclamen a 
Marc Castells “que recapaciti 
i s’apliqui la promesa que ell 
mateix va pronunciar de que 
la majoria absoluta no li puja-
ria al cap”.
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La CUP denuncia l’augment 
de sous del govern de CiU

Primera trobada a l’IES Badia i 
Margarit, nou institut d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

L’alcalde Marc Castells, ha 
anunciat  que l’Ajuntament de 
la capital de l’Anoia preveu fer 
el pagament dels seus impos-
tos a l’Agència Tributària de 
Catalunya (ATC) a partir del 
proper mes de setembre. 
Un cop el ple municipal avali 
aquesta decisió, el consistori 
contempla abonar a la hisenda 
catalana els imports correspo-
nents a l’IVA i l’IRPF, enlloc de 
fer-ho directament a la hisen-
da espanyola, com succeeix 
actualment. En el cas d’Igua-
lada, aquest fet suposa al 
voltant de 2’6 milions d’euros 
l’any i, segons Castells, impli-
ca que “la principal institució 
de la ciutat fa costat a la plena 

IES BADIA / LA VEU

Cada curs alumnes i profes-
sors estrenem curs, com-
panys, aules, material.. I això 
sempre genera expectatives i 
il.lusió. Ara bé, poques vega-
des s’estrena institut i si l’inici 
del curs escolar emociona, no 
us podeu ni podeu imaginar 
què passa quan el curs esco-
lar ha de començar en un cen-
tre nou.
Com que aquest és el cas del 
Badia i Margarit i hi ha molts 
nervis i il.lusió al respecte, el 
dijous 9 de juliol a la tarda, 
alumnat, famílies i professorat 
ens vam trobar per veure’ns 
les cares,  posar a punt l’inici 
de curs amb la col.laboració de 
les famílies de l’AMPA, com-

partir jocs i pica-pica, verbalit-
zar aquests nervis i il.lusions 
i endur-nos tots plegats uns 
deures estiuencs ben crea-
tius: esbossar logotips, pensar 
lemes, recollir material al qual 
donarem una nova vida... i a 
alguns, els guanyadors de la 
prova, els toca pensar en un 
petit detall per fer del dia 14 de 
setembre, un dia ben especial. 
Va ser una trobada molt ani-
mada, amb la participació de 
la gran majoria de famíies i 
alumnes. Ara que ja tots ens 
coneixem les cares, tenim 
menys nervis i encara més 
ganes de començar 1r ESO. 
Ja estem tots a punt pel 14 de 
setembre!

L’Ajuntament pagarà, a partir de 
setembre, els seus impostos a 
l’Agència Tributària Catalana

sobirania fiscal de Catalunya, 
que ho fa amb garanties legals 
i que es compromet amb una 
de les principals estructures 
d’estat del país, com ha de 
ser la hisenda pròpia”. Poste-
riorment a l’ingrés d’aquests 
impostos, serà l’ATC qui els 
liquidarà amb l’agència tribu-
tària espanyola. 
D’aquesta manera, Igualada 
se suma a les crides de l’As-
sociació Catalana de Muni-
cipis (ACM) i l’Associació de 
Municipis per la Independèn-
cia (AMI), que recentment 
han iniciat també una nova 
campanya que duu per títol 
Construïm Estat: paguem a 
Catalunya.  

REDACCIÓ / LA VEU

Durant el ple extraordinari de 
Cartipàs celebrat dimarts al 
vespre, la Candidatura d’Uni-
tat Popular (CUP) d’Igualada 
va votar en contra dels dos 
punts dedicats a les remune-
racions del personal de go-
vern presentats a votació en 
el nou cartipàs de CiU per al 
mandat 2015-2019.
El primer d’aquests punts, de-
dicat al personal eventual o 
‘càrrecs de confiança’, Albert 
Mateu va qualificar l’augment 
d’un 50% del sou del director 
de comunicació com un fet 
“escandalós”, entenent que la 
realitat social a la ciutat, “en 
uns moments d’emergència 
social, d’atur cronificat, i de 
retallades en drets socials i 
laborals” converteix en “injus-
tificable” un augment insòlit 
dels 30.000 als 45.000€ bruts 
anuals per unes funcions que 
ja es desenvolupaven fins a 
dia d’avui. L’altre dels càrrecs 
de confiança, de nova creació, 
va ser rebutjat també per con-
siderar-ne excessiva la retri-
bució (55.000€/any).
Mateu va valorar que la cre-
ació del càrrec de confiança i 
de l’Oficina d’Atenció Empre-
sarial en l’anterior mandat va 
ser, a parer de la CUP, un clar 
exemple de “vestit a mida per 
a un càrrec de confiança del 
partit amb una remuneració de 
40.000€”, i va posar en dubte 
la utilitat i continuïtat de l’ens 
per “dubtosos resultats i falta 
de coordinació” amb el depar-
tament de promoció econòmi-
ca.
En el segon dels punts, dedicat 
a la remuneració dels dos ti-
nents d’alcalde amb dedicació 
exclusiva, la CUP també es va 

oposar a l’increment del 10% 
del salari fins als 55.000€, i 
va apuntar que aquest fet “és 
especialment vergonyós en el 
cas de la Tinenta d’alcalde a 
qui avui s’encomana la res-
ponsabilitat de la gestió la-
boral” i va posar-ne en dubte 
“l’autoritat moral per continuar 
demanant sacrificis als treba-
lladors de l’Ajuntament” que fa 
4 anys que tenen el sou con-
gelat.
En l’apartat dedicat als nome-
nament de representants als 
òrgans municipals, la CUP es 
va sumar a la resta de grups 
de l’oposició en la denúncia de 
la supressió de l’Institut Muni-
cipal de Cultura i el Patronat 
d’Esports, a més de criticar la 
falta de comunicació del go-
vern amb la resta de grups en 
aquesta i altres qüestions.
La regidora de la CUP va re-
clamar convertir els Consells 

Sectorials i de Districte en 
“espais on treballar vertadera-
ment de manera participada i 
transversal” i va lamentar que 
en el cartipàs “encara no hi 
apareix l’òrgan específic per a 
medi ambient”, suprimit durant 
el passat mandat amb el com-
promís de reformular-lo.
Pedraza també va qüestionar 
la idoneïtat de l’horari de les 
Comissions Informatives (de 
dilluns a dijous a les 13.15h) 
per als regidors que treballen 
fora de l’Ajuntament, i va jus-
tificar l’abstenció del grup de 
la CUP en els punts d’organit-
zació de les diferents regido-
ries i les mateixes comissions 
ja que “no entenem la lògica 
amb que s’han repartit cadas-
cun dels àmbits”, citant l’assig-
nació de comerç a la regidoria 
de cultura, fora de l’àmbit de 
promoció econòmica.

Marc Castells opta a una vicepresidència 
de la Diputació de Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU

Els nous diputats de la Dipu-
tació van escollir dimecres la 
dirigent de CDC i alcaldessa 
de Sant Cugat del Vallès, Mer-
cè Conesa, com a nova presi-
denta de l’ens supramunicipal 
en substitució del fins ara pre-
sident i alcalde de Martorell, 

Salvador Esteve. És la prime-
ra dona que presidirà la insti-
tució, fet que pràcticament tots 
els grups van remarcar durant 
les seves intervencions.
En el ple, format per 51 di-
putats que són alcaldes o 
regidors de municipis de les 
comarques de Barcelona, 
Conesa va rebre 35 vots fa-

vorables de Convergència, 
Esquerra i els socialistes, de 
forma que va obtenir una cò-
moda majoria absoluta. 
Marc Castells repeteix com a 
diputat provincial i era un dels 
que optava a la presidència. 
Finalment, sembla que ocupa-
rà la vicepresidència econòmi-
ca de la corporació.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
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Un cúmul de desgraciades co-
incidències va colpir en forma 
de tragèdia l’European Ballo-
on Festival 2015. Diumenge 
al matí moria en accident el 
pilot d’un dels globus parti-
cipants i sis persones més, 
passatgeres de l‘aparell si-
nistrat,  resultaven ferides de 
diversa consideració a la zona 
de Can Titó a Vilanova del 
Camí. El pilot, de 51 anys, el 
vigatà Jordi Camps Ballester, 
veí de Sitges, tenia la llicència 
comercial de pilot aerostàtic i 
comptava amb moltes hores 
de vol. Era la segona vegada 
que participava a l’EBF, que 
aquest any complia la 19a edi-
ció. Tenia una empresa a Sit-
ges que es dedicava als vols 
amb globus, després que, el 
2014, Ultramàgic li va fabricar. 
El vol era l’últim del certamen. 
Entre els ferits hi havia famili-
ars directes del finat, que van 
poder salvar la vida, en part, 
gràcies a la intervenció de qui, 
malauradament, acabaria per-
dent-la.
Segons sembla en la manio-
bra d’aterratge el globus va 
topar amb un arbre que va fer 
caure alguns dels ocupants de 
la cistella i el pilot va quedar 
agafat a una de les cordes. El 
globus, en perdre pes, va ai-
xecar el vol i el pilot va caure 
des d’una altura de 50 metres, 
però abans va tenir temps per 
mostrar la seva diligència per 
evitar una desgràcia encara 
major. 
Al lloc dels fets s’hi van traslla-
dar diverses ambulàncies i un 
helicòpter del RACC que va 
evacuar un dels ferits. Els al-
tres contusionats van ser tras-
lladats a l’hospital d’Igualada. 
Tots els mitjans de comuni-
cació, inclosos els estatals, 
es van fer ressò de la notícia. 
L’alcalde Marc Castells, es 
va traslladar ràpidament al 
lloc dels fets. També hi eren 
presents els tinents d’alcalde 
Jordi Pont i Àngels Chacón, 
i l’alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Vanesa González.
Àngel Aguirre, director de 
l’European Balloon Festival, 
manifestava que “durant els 
19 anys de festival mai havia 
passat res i que les condicions 
de vol d’aquest matí eren bo-
nes. Era el millor dia per volar, 
no ens podem explicar què ha 
passat. Ha estat un cúmul de 
circumstàncies, s’haurà d’in-
vestigar a fons. En els darrers 
15 anys no s’havia produït una 
desgràcia així a Espanya”. La 
tragèdia va colpir l’esdeveni-
ment, un dels més importants 
que es fan a Igualada i d’una 
forta implantació mediàtica.

Jordi Camps Ballester, en una foto recent de la seva pàgina web. Tenia 51 anys d’edat.

El pilot vigatà resident 
a Sitges Jordi Camps 
Ballester, de 51 anys 
d’edat, va perdre la 
vida. Sis passatgers 
van resultar ferits.

La tragèdia colpeix l’European Balloon Festival

25.000 visitants
La tradicional encesa noctur-
na de globus aerostàtics Nig-
ht Glow, un espectacle únic a 
Europa, va tornar a ser el més 
destacat de l’EBF. En total, es 
compta que 25.000 persones 
van veure d’a prop el festival.
No es va poder comptar amb 
l’acompanyament de castell 
de focs per motius de segure-
tat, ja que les altes tempera-
tures d’aquests dies alertaven 
de risc d’incendis. Abans del 
Night Glow va tenir lloc la gala 
d’entrega de premis als equips 

Els Bombers van ser els primers en arribar al lloc de l’accident, i un helicòpter del RACC.

El director de l’EBF, Àngel Aguirre, atenent els mitjans en el lloc del sinistre. L’accident es va produir en un camp proper a la zona Esportiva de Can Titó i la Ronda Sud.

participants. El pilot Fabio da 
Silva Passos, de Brasil, va ser 
el guanyador de la competició 
d’enguany, seguit de Javier 
Tarno, de Madrid i de l’iguala-
dí Carles Figueras. L’equip de 
Taiwan es va endur el premi 

al globus que venia de més 
lluny, i l’equip de Mèxic va 
guanyar el premi al millor es-
perit d’equip.  
Des que dijous es va iniciar la 
competició, els pilots van ha-
ver d’anar realitzant diverses 
proves de vol, com la llebre 
o la diana, i aconseguir punts 
per a la classificació final. La 
novetat d’aquest any va ser 
una espectacular enlairada 
des de les places del centre 
de la ciutat, el passat diven-
dres, fet que va propiciar que 
els igualadins veiessin més 

globus que mai damunt mateix 
de la ciutat.  
A més dels globus, enguany 
també han tingut molt prota-
gonisme les activitats realit-
zades durant quatre dies als 
aIglús de Vent, construccions 
d’aire fetes amb teles recicla-
des de globus que han ocupat 
diversos espais d’Igualada i 
han fet participar entitats de la 
ciutat i igualadins de totes les 
edats en activitats culturals, 
esportives, gastronòmiques i 
creatives. 

Espectacular imatge del cel d’Igualada, dissabte al matí.
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El director general de Comerç, 
Josep Maria Recasens, ha for-
malitzat convenis de dinamit-
zació comercial amb cadas-
cun dels diferents consistoris 
i associacions de comerciants 
dels municipis de Cardona, 
Súria, Manresa i Igualada per 
impulsar projectes de centres 
comercials a cel obert a nivell 
local. 
El director general de Comerç 
va signar a Igualada el con-
veni respectiu amb l’alcalde 
Marc Castells, i el president 
de la Unió de Botiguers i Co-
merciants d’Igualada, Xavier 
Figueras, que estava acompa-
nyat de Toni Llucià.
Una de les prioritats del De-
partament d’Empresa i Ocu-
pació en matèria de comerç és 
potenciar la cooperació entre 
les petites i mitjanes empre-
ses comercials que contribuei-
xen a la renovació de l’activitat 
comercial, impulsar la renova-
ció i la innovació en el sector i 
vehicular la col·laboració amb 
altres administracions per a 
la dinamització dels centres 
comercials urbans. L’objectiu 
d’aquest programa és donar 
suport als ajuntaments i les 
associacions de comerciants 
de Catalunya per la consoli-
dació dels Centres Comerci-

El regidor Pere Camps, Xavier Figueras, Marc Castells, Josep M. Recasens i Toni Llucià.

La Generalitat ajuda Igualada Comerç 
amb 34.360€ per impulsar activitats

Nou sauló a la plaça 
Catarineu per l’incivisme de 
propietaris de gossos

als a Cel Obert de Catalunya 
(CCCO).
De la seva banda, els ajunta-
ments signants reiteren el su-
port al sector comercial per a 
seguir treballant intensament 
per a la consolidació del Cen-
tre Comercial a Cel Obert en 
els respectius municipis
Amb aquestes premisses, l’ob-
jecte dels convenis és conso-
lidar o fins i tot crear sinergies 
comercials urbanes capaces 
de donar respostes professio-
nals a les necessitats actuals 
dels consumidors, i convertir 
aquest conjunt d’establiments 
de proximitat integrats en l’es-
pai urbà en el motor de la revi-
talització comercial i urbanísti-
ca del seu entorn.

Tant el Departament d’Empre-
sa i Ocupació –a través del 
Consorci de Comerç, Artesa-
nia i Moda- com els diferents 
ajuntaments es comprome-
ten de forma bilateral, a col-
laborar en la difusió, promo-
ció i coordinació d’aquest pla 
d’actuacions.
Igualada Comerç impulsa un 
pla d’actuacions amb un pres-
supost total de 61.700 euros, 
que contempla la promoció 
dels esdeveniments Black 
Friday, Igualada Nit de Shop-
ping, Mitja Marató Nocturna 
o la Festa de la Fruita, també 
potencia cursos de formació. 
El Departament d’Empresa i 
Ocupació, aporta 34.360 eu-
ros al pla. 

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada ha 
enllestit fa pocs dies, per se-
gon cop, la renovació del sau-
ló de la plaça Catarineu, al 
barri de Sant Agustí, que es 
trobava en mal estat a causa 
principalment del mal ús que 
n’han fet de manera reiterada 
alguns propietaris de gossos, 
que no en recullen les defeca-
cions i permeten que els ani-
mals orinin a terra. 
L’Ajuntament hi instal·larà un 
pipican durant aquest mes de 
juliol però, alhora, recorda que 
les defecacions s’han de reco-
llir i llençar a les papereres o 
contenidors i que en cap cas 

està permès que els animals 
orinin o defequin als parcs 
i sorrals. Incomplir aquesta 
ordenança és una conducta 
contemplada com a infracció 
greu i comporta una sanció 
econòmica de fins a 1.500 eu-
ros. Portar els gossos deslli-
gats suposa una infracció molt 
greu i pot suposar una sanció 
de fins a 3.000 euros. Amb la 
campanya de civisme Tu ets 
el millor exemple, l’Ajunta-
ment d’Igualada recorda a la 
ciutadania, amb la instal·lació 
de cartells en punts sensibles, 
la importància de respectar 
aquesta normativa per a una 
millor convivència.
 

Lliurament de diplomes del curs 
d’atenció sociosanitària, a Càritas

REDACCIÓ / LA VEU

El Servei d’Inserció Especiali-
tat (SIE), punt formatiu del pro-
grama Incorpora de La Caixa, 
organitza un curs gratuït de 
tècniques per manipulats in-
dustrials. El curs s’adreça a 
persones en situació de major 
vulnerabilitat social, amb difi-
cultats d’accés o reincorpora-
ció al mercat de treball ordinari 
i amb dificultat  per accedir a 
altres tipus de formacions. 
El curs  pretén facilitar contin-
guts teòrics del perfil professi-
onal i proporcionar pràctiques 
no laborals a les empreses 
que permetin l’aproximació a 
la realitat del treball als alum-
nes i que les mateixes empre-
ses coneguin les capacitats 
dels participants per tal d’aug-

mentar les opcions per a una 
posterior contractació.  
El curs, de tres-centes hores, 
s’iniciarà el 14 de setembre i 
finalitzarà amb pràctiques in-
closes, el 12 de desembre. 
Les persones interessades es 
poden posar en contacte amb 
el Servei d’Inserció Especialit-
zat (SIE),  ubicat a l’Avinguda 
Andorra, 28 o bé al telèfon 
618520014.  
El proper 24 de juliol a les 10 
del matí es realitzarà una ses-
sió informativa a la sala d’ac-
tes de la Fundació Privada 
Àuria amb la finalitat d’ampliar 
la informació a les persones 
interessades.  Les pre inscrip-
cions, del 10 al 23 de juliol o 
bé a través de l’enllaç http://
fap.cat/index.php?id=956. 

Curs a la FAP Àuria de tècniques 
de manipulats industrials

REDACCIÓ / LA VEU

Un dels àmbits de treball de 
Càritas per promoure la in-
serció laboral a través de 
projectes formatius és el curs 
d’Atenció Sociosanitària a 
les persones en el domicili, 
aquesta ha estat la tercera 
edició del curs, precedida de 
dues edicions anteriors del 
curs d’auxiliar d’ajuda a domi-
cili.
El passat 1 de juliol es van lliu-
rar els diplomes a les 11 alum-
nes que han finalitzat aquest 
curs. En  aquesta edició van 
començar , 15 participants, 13 
dones i 2 homes de diferents 
nacionalitats, la gran majoria, 
persones que es troben sense 
feina i amb mancances forma-
tives en aquest àmbit.
El passat dia 2 de febrer es 
va iniciar la 3a edició del 
Curs, cofinançat per Càritas i 
el Fons Social Europeu, pen-
sat per formar en les compe-
tències bàsiques de l’àmbit 
d’atenció sociosanitària i amb 
l’objectiu de millorar la capaci-
tació personal i professional i  
obrir noves oportunitats per a 

les persones que hi participen 
en l’àmbit domiciliari. 
Aquesta edició ha tingut una 
durada de 300 hores, dividi-
des en una part teòrica de 240 
hores  i una altre part pràctica 
de 60 hores. La part teòrica, 
ampliada en aquesta edició, 
s’estructura en cinc grans 
blocs. Els continguts impartits 
es corresponen amb el mòdul 
d’higiene i atenció sanitària 
domiciliaria del certificat de 
professionalitat d’atenció so-
ciosanitària a persones en el 
domicili, paral·lelament han fet 
classes de llengua catalana , 
neteja de la llar , cuina, cos-

tura i un mòdul per la recerca 
de feina. Enguany s’han ini-
ciat  pràctiques en domicilis 
en conveni amb el SAD (ser-
vei d’atenció domiciliaria) del 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada, i s’han mantingut les 
pràctiques en la Fundació So-
ciosanitària Sant Josep, com 
en edicions anteriors.
El curs s’ha desenvolupat de 
dilluns a divendres al matí i la 
gran majoria d’hores han estat 
impartides per professionals 
del sector sota la fórmula de 
la responsabilitat social corpo-
rativa de les empreses en les 
quals treballen. 
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Els 20 estudiants que han 
obtingut les millors qualifica-
cions de les Proves d’Accès 
a la Universitat (PAU) aquest 
2015 a Catalunya, entre ells 
l’igualadí Albert Rabell Her-
nández, han estat escollits per 
a participar a la tercera edició 
del “Leading Program”, que 
s’organitza amb el patrocini de 
CaixaBank. Rabell, alumne de 
l’Escola Pia, ja va quedar cin-
què de Catalunya del Concurs 
d’anglès “The Fònix”, l’any 
passat.
Aquesta iniciativa, creada 
amb l’objectiu d’incentivar el 
lideratge, la creativitat, el ta-
lent i la innovació entre joves 
amb excel·lents resultats aca-
dèmics, portarà a aquest grup 
d’estudiants a visitar empre-
ses capdavanteres de Cata-
lunya, entre les quals figuren 
CaixaBank, Hewlett Packard, 
SEAT, Barcelona Televisió, 
Value Retail, ISGlobal, l’IC-
FO (Institut de Ciències Fo-
tòniques) Port Aventura o el 
Twentytú, entre d’altres. Les 
diverses activitats del “Lea-
ding Program” van enfocades 
a que els estudiants rebin for-
mació en habilitats directives 
de la mà d’alts directius i de 
líders en els camps de la me-
dicina, l’esport i l’ajuda social 
com ara Ventura Clotet, Johan 
Cruyff, Jaume Giró (director 
general de la Fundació Ban-

Albert Rabell

L’entitat bancària 
dóna suport als 20 
millors estudiants de 
la Selectivitat a 
Catalunya en un 
programa per 
fomentar el lideratge 
i la creativitat

L’estudiant igualadí Albert Rabell, en 
un programa formatiu de CaixaBank

cària “la Caixa”) o Sor Lucía 
Caram.
Una de les característiques 
del “Leading Program” és que 
és un projecte per a joves cre-
at per altres joves: la iniciativa 
està impulsada per quatre uni-
versitaris nascuts l’any 1992, 
que van decidir crear la seva 
pròpia empresa el febrer del 
2013 amb el nom de bcnmo-
ments.

Ens repeteixen insistentment 
que Espanya no és Grècia. 
Es parla amb menyspreu del 
seu deute, de la poca pres-
sió fiscal, de la corrupció i 
del caràcter rebel i abúlic des 
grecs. Els mouen interessos 
malsans. I per tenir una opi-
nió pròpia s’han d’encaixar 
les dades i no deixar-se ar-
rossegar per la prepotència 
i el conductisme. L’enorme 
deute d’Espanya no és sola-
ment del país. S’ha d’inclou-
re el de les famílies, empre-
ses, institucions financeres, 
governs autonòmics, mu-
nicipals i altres. Segons un 
estudi de McKinsey, el deute 
total de l’economia espanyo-
la el 2014 estava al voltant 
del 310% del PIB. Un dels 
més alts del món. (Només 
per sota d’Irlanda, Singa-
pur,  Japó, Portugal, Bèlgica, 
Holanda i Grècia). Sorprèn 
que Espanya hagi doblat el 
seu deute en els darrer cinc 
anys, mentre que els heŀlens 
l’han mantingut gairebé es-
table. 
Diuen que Grècia ha estat 
vivint per sobre de les se-
ves possibilitats durant anys. 
Segurament sigui cert, però 
Espanya ha tingut el dèficit 
públic més gran de la UE el 
2014, i tornarà a tenir-lo el 
2015.S’arrossega des de fa 
temps. Vinculat al PIB, pot 
créixer i no afectar al rati, o a 
l’inrevés. L’ensurt que ha pa-
tit Grècia ve més de la caigu-
da del PIB que del increment 
del deute. En canvi ací, és 
per un creixement desbocat 
de les despeses (el ministre 
Montoro ho vol corregir amb 
la recentralització). Tampoc 
no és cert que Grècia sigui 
improductiva (està al lloc 40 
mundial segons PIB per càpi-
ta) o que no treballi (segons 
l’OCDE, és el país europeu 
que treballa més hores) o 
que no es paguin impostos 
(a Grècia és recapta el 38% 
del PIB i a Espanya només 
el 31%). Els grecs estan pa-
gant més impostos que els 
espanyols. I ací, s’anuncien 
els rebaixaran (segurament 
perquè estem en any elec-
toral) mentre s’utilitzen els 
Fons de Pensions (que eren 
de 66.800 milions el 2011i 
menys de 40.000 el 214 i 
baixant ràpidament) per fi-
nançar altres despeses de 
l’estat. I quan les pensions 
s’hagin de complementar 
des dels pressupostos gene-
rals el dèficit creixerà encara 
més. I a Grècia, per menys, 
se li exigeix que rebaixi les 
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pensions i apugi els impos-
tos (en compliment de les 
regles de la UE). 
Grècia té una logística de 
país molt més complicada 
que Espanya. Milers d’illes 
necessiten de l’ajut per tenir 
els mínims socials. Ací no-
més les Balears i les Canà-
ries que ho han de rebre tot 
per vaixell, fins i tot el com-
bustible per fer l’electricitat. 
A Espanya prop del 20% del 
pressupost es dedica al pa-
gament d’interessos. A Grè-
cia gairebé el doble. Els heŀ-
lens ja no poden pagar, però 
si la taxa s’apugés els espa-
nyols tampoc podrien. Els 
motors de l’economia han 
perdut força. L’exportació ha 
perdut la brillantor. La indús-
tria continua fent la viu-viu, 
la Construcció segueix en 
mínims i la inversió ha cres-
cut limitadament. Només 
tiba relativament el turisme 
i el consum intern (amb to-
tes les seves limitacions). Es 
segueix parlant de poder ad-
quisitiu. De sentir-se rics. De 
com fins fa poc se’n sentien 
els grecs, quan van fer els 
Jocs Olímpics i gastaven el 
que no tenien. Ací es fan líni-
es de l’AVE, que no sols su-
peren aquella inversió, sinó 
que també comporta una 
despesa de manteniment de 
per vida.
I quan acabem per desper-
tar-nos d’aquest somni, des-
cobrirem que s’ha viscut per 
damunt de les nostres pos-
sibilitats. Potser no siguem 
tan diferents. Parlem una 
altra llengua i s’ha seguit 
un altre calendari i una altra 
història. Com ells podem dir 
que som molt bons. Fins que 
deixem de tenir crèdit i ens 
exigeixin que es tornin els 
deutes. Simplement tampoc 
podríem  pagar. Ací tampoc 
no s’ha canviat el model que 
va portar a la crisi. Ni s’han 
millorat els fonaments del 
creixement, malgrat l’evolu-
ció macroeconòmica sigui 
bona. Igual que havien fet 
els hel·lens. També “comen-
çaven a millorar”, fins que 
els han dit que en els dar-
rers mesos la situació “s’ha 
deteriorat molt”. La majoria 
del poble no havien vist cap 
diferència. Porten cinc anys  
patint. Com ací, on també hi 
ha molta gent sense pers-
pectives i amb poques es-
perances. Definitivament no 
som Grècia. Però ens hi as-
semblem molt més del que 
ens volen fer creure.

Nosaltres 
no som Grècia

Aquests joves emprenedors 
consideren que, avui en dia, 
tant en el mercat laboral, com  
la propia universitat, les habili-
tats directives i la comunicació 
són essencials per un òptim 
desenvolupament professio-
nal en tots els àmbits. És per 
això que creuen que és fona-
mental “despertar” aquesta 
curiositat en els estudiants 
pre-universitaris per tal que 
tinguin una oportunitat de tre-
ballar sobre elles en el decurs 
de la seva formació. 
El “Leading Program” es cele-
brarà fins avui. Durant els dar-
rers dies, els estudiants han 
viscut un seguit de “Business 
Experiences” a les empreses. 
Cadascuna d’aquestes experi-
ències està dividida en tres fa-
ses. La primera  és una visita 
corporativa per les instal.laci-
ons i oficines per situar-se en 
l’entorn i el context de treball. 
La segona fase consisteix en 
una “masterclass” impartida 
per un alt directiu de la compa-
nyia, al voltant d’una temàtica 
concreta. I, finalment, la terce-
ra fase, consisteix en tallers 
pràctics on els participants 
podran treballar les seves ha-
bilitats en les dinàmiques de 
grup i el treballs en equip, així 
com potenciar els seus rols di-
rectius i la seva capacitat em-
prenedora, creativa i comuni-
cadora.  

Punto Blanco obre sis botigues a Xina

REDACCIÓ / LA VEU

Industrias Valls SA ha obert 
sis botigues de la marca Pun-
to Blanco en centres comerci-
als i grans magatzems de la 
Xina amb l’objectiu de donar 
a conèixer la seva marca i co-
mençar a vendre ara a través 
d’Internet. El conseller dele-
gat de la firma igualadina, Jo-
sep Ignasi Reixach, explicava 
aquesta setmana al diari Ex-
pansión que el comerç elec-
trònic està creixent a la Xina 
a gran velocitat perquè ofereix 
preus més econòmics que les 

botigues físiques. “Els elevats 
lloguers que exigeixen els 
centres comercials i els grans 
magatzems obliguen les mar-
ques a pujar els preus de les 
botigues físiques”, apunta.

Acord amb un soci xinès
La marca de roba interior de 
la família Valls ha signat un 
acord amb un soci xinès, el 
grup Maxwell, per al seu crei-
xement al país. Fins ara, Pun-
to Blanco venia a través de la 
seva web a tot el món menys 
en el gegant asiàtic.

L’empresa manté a Igualada  
tant la seva seu com la fàbri-
ca, on treballen 300 persones. 
L’any passat va facturar 20 mi-
lions d’euros, un 3% més, i el 
2015 preveu créixer al voltant 
d’un 5%. El grup de la família 
Valls compta amb altres firmes 
tèxtils, com Aretex, fabricant 
de Còndor, i Defiber, dedicada 
als teixits elàstics i la polyami-
da. A més, els Valls són propi-
etaris de tres empreses d’arts 
gràfiques: Grafopack, la mur-
ciana Novograf i la madrilenya 
Gaez.
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“Volem que la fira Bstim sigui 
un referent a Europa en tèxtil 
de producció”. Així de clar era 
el president de Fira d’Igualada, 
Joan Domènech, dimecres, en 
presentar la segona edició del 
certamen, que es farà el 24 i 
25 de febrer de l’any vinent en 
un ampliat recinte de l’Escor-
xador. 
Els organitzadors esperen 
almenys repetir l’èxit de la 
primera edició, quan els ex-
positors i visitants van posar 
una nota de 8 a la fira. El 
76% de les empreses es van 
decidir disposades a tornar i, 
dels 1.400 visitants, mil eren 
professionals del sector. Mar-
ques com Mango, Zara, Punto 
Roma, Desigual, Cortefiel o El 
Corte Inglés van enviar direc-
tius comercials a Bstim i, pel 
que sembla, amb èxit de co-
mandes realitzades, tot i que 
el president de Fagepi, Joan 
Gabarró, es mostra reticent a 
donar dades. “Encara és d’ho-
ra, però jo diria que va anar 
molt bé. Caldrà esperar a no-
vembre per tenir respostes sò-
lides i números concrets, però 
que gairebé tothom vulgui tor-
nar és un bon senyal”, deia.
La fira tèxtil BSTIM (Best Solu-

Joan Gabarró (Fagepi), la tinent d’alcalde Àngels Chacón i Joan Domènech (Fira d’Igualada), amb el cartell de BSTIM 2016.

Volen que la fira tèxtil BSTIM 
sigui un referent a Europa

Tallers coeducatius d’igualtat 
de gènere a la Conca d’Òdena

tions in Textile Manufacturing)  
ha resultat ser una bona idea, 
capaç de reunir en la primera 
edició a 60 expositors, la mei-
tat d’Igualada i el seu entorn, 
però amb vocació plenament 
nacional. El pressupost, un 
mínim de 100.000€, permet 
ser amples de mires i aspirar 
a més. “Cal que el mercat de 
Mataró confiï en Bstim. Això 
no és cosa només d’Igualada”, 
deia Gabarró. 
L’organització preveu que hi 
haurà un creixement en el 
nombre d’expositors. Els rep-
tes per aquesta segona edi-
ció és que BSTIM esdevingui 
la fira de referència a Europa 
en la producció de peces de 
punt en proximitat, i els esfor-
ços se centraran en atraure 
compradors internacionals. A 
més, s’aprofundirà en un nou 
concepte orientat a facilitar la 
resposta ràpida i la compra en 
proximitat a marques i distri-
buïdors, un projecte que està 
prenent forma i que els orga-
nitzadors de BSTIM presenta-
ran el proper mes de setembre 
sota el nom de Fresh Fashion 
(moda fresca), un nou nom, de 
fet, de l’antic model de Pronto 
Moda que va revolucionar el 
sector. Fagepi confia també 

en “donar un tomb” a la fla-
mant Plataforma de Prototi-
patges per “trobar el seu espai 
definitiu en aquest procés”. 
Gabarró va explicar que, si 
bé en el principi de tempora-
da s’havia observat una calma 
inesperada en el sector tèxtil 
a Igualada, la situació ha anat 
equilibrant-se en els darrers 
mesos. 
Per la seva banda, la titular de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament, Àngels Chacón, 
afirmava que “estem endre-
çant el qui és què en el món 
del tèxtil, i, entre les diverses 
institucions, mirem de que hi 
hagi fruits del treball en comú.  
L’èxit de Bstim és precísament 
aquest, el d’haver aconseguit 
sumar del treball entre tots per 
un mateix objectiu”.
A l’antic Escorxador s’hi faran 
treballs d’ampliació. En el marc 
de l’operació de trasllat a Les 
Comes de les instal·lacions de 
la Brigada Municipal d’Obres, 
que ara té la seva base en un 
lateral d’aquest edifici, es pre-
veu ampliar la superfície dis-
ponible per a ubicar-hi també 
expositors. Es comptarà amb 
uns 300 m2 nous de superfície 
en pavelló definitiu. 

REDACCIÓ / LA VEU

Al llarg d’aquest curs esco-
lar 2014-15, la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD) ha apropat 
el projecte de coeducació a 
totes les escoles i instituts lo-
cals, amb diferents propostes 
sobre gènere i sobre preven-
ció de relacions conflictives 
entre joves. 
El projecte inclou contes coe-
ducatius, que s’allunyen dels 
contes tradicionals sexistes, 
per a 1r cicle de primària, ta-
llers de coresponsabilitat i 
sobre gènere per a 3r cicle 
de primària i també fa una 
proposta molt interessant de 
tallers sobre gelosia i violèn-
cia, amor romàntic, diversitat 
sexual, ciberassetjament, etc. 
per a joves de Secundària 
i Batxillerat. Les propostes 
també inclouen sessions de 
teatre-fòrum per a treballar re-
lacions insanes i conflictives.  
Les activitats promouen en 
l’alumnat la comprensió de les 
causes que sostenen les desi-
gualtats entre homes i dones, 
nens i nenes, i busquen la re-
flexió per a capgirar situacions 
injustes, trencant amb prejudi-
cis personals i col·lectius.  
Amb els tallers i xerrades es 
promouen nous models de 

masculinitat i feminitat, allu-
nyat dels models actuals 
d’home i dona sostinguts en 
imatges i creences estere-
otipades i sexistes. Així, es 
busca promoure la creació de 
noves identitats que millorin 
les relacions entres persones, 
asseguri la igualtat de drets i 
oportunitats de persones i en 
definitiva en resultin societats 
més lliures, igualitàries i de-
mocràtiques. 
La Mancomunitat ja treballa 
per al Projecte Coeducatiu del 
proper curs escolar que man-
tindrà les propostes que fins 
ara s’han proposat als centres 
i també en espais educatius 
no reglats, i n’aportarà de no-
ves. 
 
Sessió sobre gènere per als 
cursos de català del CPNL 
En coordinació amb el Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL), la MICOD 
ha dut a terme també una ses-
sió sobre gènere i igualtat per 
a l’alumnat que està millorant 
el seu nivell de català. Així, 
es promou el debat sobre les 
desigualtats de gènere inclo-
ent termes com patriarcat, 
masclisme, feminisme, este-
reotips... i s’analitza també el 
sexisme en la publicitat.
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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:
Mail:

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

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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Han començat les obres per a 
habilitar un nou circuit inclusiu 
Sumant Capacitats, que cons-
tarà de dos recorreguts que 
passaran per espais naturals a 
la zona Oest de la ciutat i que 
tindrà com a objectiu fomentar 
la pràctica de l’activitat física a 
l’aire lliure entre els col·lectius 
de persones que tenen diver-
sitat funcional i també entre la 
gent gran.  
Els circuits inclusius a la na-
tura, amb el suport de la Di-
putació de Barcelona, són 
una iniciativa de BOX21 de la 
Fundació Itinerarium. Són re-
correguts adaptats a tothom, 
senyalitzats permanentment, i 
actualment n’hi ha una quinze-
na a Catalunya i una quinzena 
més de projectats, que s’obri-
ran properament. 
A Igualada, el circuit constarà 
de dos traçats que recorreran 
els entorns del Parc del Puig-
cornet i el Pla de la Massa. El 
primer, amb una senyalització 
vermella, tindrà una distància 
de 2,73 quilòmetres i un des-
nivell positiu i negatiu molt as-
sequible, de 87 metres. Sortirà 
del complex esportiu Infinit, on 
hi ha una zona d’aparcament. 
L’altre circuit, marcat de color 
blau, serà apte per a cadires 
de rodes elèctriques, joëlette 

Faran un circuit a l’entorn del Pla de la 
Massa per fomentar l’activitat física

(cadira de roda tot terreny) i 
handbike (bicicleta de mans). 
Tindrà una distància de 2,44 
quilòmetres, un desnivell po-
sitiu i negatiu de 37 metres, 
sortint també des del complex 
Infinit. 
Al llarg dels dos circuits, els 
usuaris podran gaudir de 
paisatges com la pineda del 
Puigcornet, vistes a la Conca 
d’Òdena i Montserrat i, durant 
el recorregut, es podran veure 
elements singulars com una 
barraca de vinya, feta amb 
la tècnica de la pedra seca. 
Els recorreguts incorporaran 

Àlbum Històric

Imatge de l’arxiu JFG Vilanova del Camí.

Alguns encara deuen recordar ha-
ver-la vist, a l’inici del passeig Ver-
daguer. Era un edifici molt signifi-
catiu i popular en la vida ciutadana.
En el mes de juliol de 1893, amb 
motiu de l’arribada del carrilet a 
Igualada, la casa del retratista L. 
Sagristà, obsequià a casinos i so-
cietats locals, amb una fotografia 
de gran grandària de la, llavors, 
nova estació.
Fou una construcció que durà 85 
anys, donat que, un cop el tren ja  
deixà de circular pel passeig, el dia 
8 de febrer de 1978, l’Ajuntament, 
presidit per Ramon Grau. celebrà 
un Ple extraordinari en el qual 
s’acordà el seu enderroc . L’ende-
mà mateix les màquines enllestiren 
la feina. Ningú ja no va poder impe-
dir-ho. Fou un capítol vist i no vist. 
Una operació feta a “tot tren”, que 
va ser qualificada de poc democrà-

tica. El tema va polititzar-se. Fou 
molt desfavorablement comentada 
aquella actuació municipal.
Els corresponsals de la premsa 
barcelonesa, enviaren sengles 
cròniques, donant compte d’aque-
lla insòlita rapidesa per tirar a 
terra aquella edificació, que podia, 
encara, prestar algun servei social 
o educatiu a la ciutat.
Una anomenada “Comissió De-
mocràtica Municipal” edità una 
proclama denunciant aquella for-
ma de procedir del consistori, que 
no deixà opció a fer-hi cap sugge-
riment, o esmena, tota vegada que 
era ja un fet consumat.
Noti’s que l’enderroc va fer-se 
just un any després de la campa-
nya “Salvem el Carrilet” (1977). 
Aquest arribà  a salvar-se, però 
l’estació no! 

Josep Elias i Farré

L’Estació Vella

senyalització amb estaques 
i plafons, que mostraran el 
mapa amb el circuit, el des-
nivell i l’explicació del projec-
te. El cost de les obres és de 
19.000 euros, dos terços dels 
quals els aporta la Diputació 
i la resta l’Ajuntament d’Igua-
lada, que serviran per a dur a 
terme arranjament de camins, 
neteja, eliminació de pedres, 
adequació de pendents i pas-
sos complicats, adaptació 
d’una escullera a Puigcornet i 
senyalització de la ruta. La po-
sada en marxa es preveu per 
al proper mes de setembre. 

Obertes inscripcions a cursos d’idiomes i noves tecnologies per a joves Nini’s
REDACCIÓ / LA VEU

L’Oficina Jove del Consell Co-
marcal, a través del Sistema 
de Garantia Juvenil, ha obert 
les inscripcions per participar 
en cursos d’idiomes i noves 
tecnologies. Aquesta oferta 
formativa, finançada a través 
del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC), es dirigeix ex-
clusivament a joves inscrits al 
programa de Garantia Juvenil 

per ocupar i formar nois i noies 
que no estudien ni treballen. 
Pel que fa a idiomes, a Igua-
lada s’han programat cursos 
d’anglès de nivell A1, A2, B1, 
B2 i C1 (Marc Europeu de Re-
ferència) així com un d’anglès 
professional per a activitats 
comercials i d’alemany A1. 
Pel que fa a la línia TIC, 
s’ofereix un curs per obtenir 
el Certificat Microsoft Office 

Specialist, un de construc-
ció de pàgines web, un altre 
d’integració de components 
software en pàgines web i 
un de publicació de pàgines 
web. També s’han programat 
cursos de  gestió de serveis 
en el sistema informàtic, de 
desenvolupament d’elements 
software per a gestió de siste-
mes i de desenvolupament de 
software basat en tecnologies 

orientades a components, a 
més de mòduls de pràctiques 
professionals no laborals.
Per inscriure’s o demanar 
més informació cal trucar al 
93.805.15.85 ext. 4 (Oficina 
Jove), enviar un whatsapp al 
679 964 669 o un correu elec-
trònic a rperez@anoiajove.
cat. 
Per poder gaudir d’aquesta 
oferta formativa cal inscriure’s 

abans al Sistema de Garantia 
Juvenil. Es tracta d’un progra-
ma per a joves que ni estudiïn 
ni treballin i que tinguin de 16 
a 24 anys, o fins 29 anys en el 
cas de persones amb discapa-
citat d’un 33% o superior. 
Per donar-se d’alta cal accedir 
al web  http://garantiajuvenil.
gencat.cat/ i comprovar que 
es compleixen els requisits i 
obtenir el full d’inscripció. 

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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Per quinzè any consecutiu, la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
ha tornat a convocar gaire-
bé 400 empresaris, empre-
nedors, directius i industrials 
del territori en el seu Sopar 
Empresarial, que enguany ha 
comptat amb la presència del 
Conseller d’Empresa i Ocu-
pació Felip Puig, el Secretari 
d’Universitats i Recerca Toni 
Castellà, diversos alcaldes de 
la comarca i nombroses auto-
ritats. 
El Sopar Empresarial, celebrat 
amb el lema “Som Empre-
sa, som Futur”, ha tingut lloc 
al nou Campus Universitari 
d’Igualada i ha servit per fer un 
reconeixement a empreses de 
la comarca per la seva tasca 
exemplar a través dels Premis 
UEA, atorgats per l’entitat. 
El premi TIC ANOIA se l’ha 
endut l’empresa tecnològica 
Solutions Trilogi SL, especia-
litzada en comerç electrònic i 
en fase d’expansió a Àsia tot i 
que manté la seva seu central 
a la capital de l’Anoia. El pre-
mi a la capacitat innovadora 
se l’ha endut la química ABC 
Leather SL, per la seva aposta 
en R+D+I i per la millora cons-
tant de la qualitat del producte 
i el seu model basat en la sos-
tenibilitat mediambiental. Una 
altra empresa premiada de la 
nit ha estat Ocisport Serveis 
Esportius SL, per ser referèn-
cia en l’organització, gestió i 
dinamització d’esdeveniments 
esportius arreu del país. El 
premi a la institució ha estat 
per Fira d’Igualada, pels seus 
més de 60 anys d’experiència 
organitzant Fires, i per la seva 
aposta en la creació de noves 
fires vinculades a sectors pun-
ters de la comarca com la re-
cent i exitosa fira tèxtil BSTIM. 
El Premi UEA a la trajectòria 
empresarial se l’ha endut la 

Tots els Premis UEA d’aquesta edició. A sota, l’escenari del Campus Universitari i Sala-i-Martín durant la xerrada.

Aquest cap de 
setmana, l’Espai 
pels Somnis celebra 
el segon aniversari

El Sopar de la UEA va reunir gairebé 400 persones, 
amb una genial conferència de Sala-i-Martín

paperera Grupo Miquel y Cos-
tas que remunta a principis del 
segle XVIII i és una empresa 
de referència internacional al 
sector paperer. Finalment el 
jurat, format pels membres 
de la Junta de la UEA, han fet 
una menció especial a la tra-
jectòria professional del disse-
nyador igualadí Lluís Soriano.  
A més de l’entrega de premis, 
l’acte ha comptat amb diver-
sos parlaments institucionals. 
El president de la UEA, Blai 
Paco, ha donat la benvinguda 
als més de tres-cents assis-
tents i ha volgut fer un home-
natge a la indústria anoienca 
que despunta en sectors com 
la pell, la moda, la salut, el pa-
per, les arts gràfiques, el pac-
kaging, el metall o l’alimenta-
ció, i ha demanat al Conseller 
Felip Puig que ajudi a la co-
marca en matèria de teleco-
municacions i infraestructures. 
“No ens sentim ben tractats 
com a territori, tant a prop de 
Barcelona i tant lluny, amb un 
desequilibri territorial que ens 
afecta dolorosament” ha afir-
mat el president de la UEA. 
Per la seva banda, l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells ha 
destacat l’emplaçament del 
sopar: el nou Campus Univer-
sitari d’Igualada, una infraes-
tructura de formació, innova-
ció i coneixement cabdal per 
la ciutat que tot just acaba de 
completar el seu primer curs. 
Finalment ha tancat l’acte ins-
titucional el Conseller d’Em-
presa i Ocupació, Felip Puig, 

que ha volgut destacar la im-
portància de la llei de simplifi-
cació administrativa i d’impuls 
de l’activitat econòmica que 
agilitza l’activitat de les empre-
ses, i ha volgut remarcar que 
el paper del Govern és “ajudar 
la iniciativa privada i no pas in-
tentar substituir-la”. 
L’acte acadèmic d’aquesta 
quinzena edició del Sopar Em-
presarial ha anat a càrrec del 
prestigiós economista Xavier 
Sala-i-Martín que ha impartit 
la conferència “Què has fet 
de nou avui?”. Sala-i-Martín 

ha volgut posar l’accent en la 
importància de canviar el mo-
del educatiu del país per posar 
el centre la creativitat, que és 
l’autèntic motor de la innova-
ció. El conegut economista va 
barrejar en diverses ocasions 
els èxits del FC Barcelona 
que entrenava Guardiola per 
a demostrar les seves teories, 
tot acompanyant-les d’interes-
sants vídeos i esquemes. Una 
posada escena genial per a 
una xerrada que va acabar-
se a les 11 de la nit. Molt tard, 
però va valdre la pena.

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest cap de setmana l’Es-
pai pels Somnis, celebra dos 
anys “d’okupació” del casal i 
de projecte en comú entre di-
verses entitats que conviuen 
i realitzen activitats. Aquests 
són els actes que es faran, 
oberts a tothom.
Divendres 17 de juliol
A la terrassa de l’Espai pels 
Somnis,
20:30 Sopar Popular 
(Preu 4 euros)
21:30 Concert-Festa (gratis!)
-Primo Zon (Igualada)
-La Fera Ferotge (Vilafranca 
del Penedès). Homenatge a 
Ovidi Montllor de ex-membres 
d’Inadaptats. I per acabar la 
festa... PD Perci (Argençola-
Igualada).
Hi haura mojitos a 3€!!!
Diumenge 19 de juliol
21:30 Cinema a la fresca a la 
terrasa amb la pel.lícula “Ha-
cia rutas salvajes”.

Festa de l’associació 
catalana del 
Parkinson 
a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte 18 de juliol, la 
delegació a Igualada de l’As-
sociació catalana de Parkin-
son farà, a l’Ateneu Igualadí, a 
partir de les 7 de la tarda, una 
festa com a final de les seves 
activitats del curs. Es farà l’ex-
posició fotogràfica “La història 
de la nostra vida a Igualada 
des dels ulls dels seus habi-
tants“. Per poder dur a terme 
aquesta exposició es demana 
un donatiu de 3€ destinats a 
despeses de gestió.
Hi haurà música, ball i alguna 
sorpresa, a més d’un aperi-
tiu. L’entrada costa 4 euros, i 
inclou la beguda i una bossa 
motxilera de regal.

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

ES BUSCA ASSESSOR 
COMERCIAL

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

Es valorarà bona presència i un mínim de 3 
anys d'experiència com a venedor. 
Imprescindible vehicle propi. 

Si estàs interessat envia el teu 
CV a l'adreça de correu: 

rrhh@pymesolutions365.com
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L’equip de la Residència Pare 
Vilaseca ha començat amb 
molta il·lusió una activitat nova 
d’horticultura.“L’hort de tots” 
és el nom que els avis i àvies 
de la residència han escollit 
per aquesta activitat que re-
alitzen des de finals de maig 
i que sorgeix de l’interès per 
cuidar la terra i portar a ter-
me un projecte en comú, amb 
l’acompanyament d’una ex-
perta en horteràpia, la Sandra 
Gonzàlez, i l’educadora social.
La horticultura terapèutica fo-
menta la integritat, la salut i 

Obres al carrer de Sant Pau.

Obres de millora al carrer Sant Pau 
i al barri de St. Jaume Sesoliveres

Nova activitat d’horticultura 
a la residència Vilaseca

el cultiu de la felicitat. És una 
activitat basada en l’ús de la 
horticultura com a eina pe-
dagògica i terapèutica oferint 
una font vital de confort i una 
oportunitat de renovació men-
tal, física i espiritual.
Paral·lelament a la motivació 
per cultivar s’ha creat un espai 
per compartir experiències i vi-
vències. Els residents cuiden 
l’hort amb moltes ganes, i les 
plantes no paren de créixer, 
incloent tomaqueres, herbes 
aromàtiques, gira-sols i alber-
gínies. Les llavors comencen 
a donar els seus fruits.

REDACCIÓ / LA VEU

El Servei Comarcal de Joven-
tut recorda que posa a la dis-
posició dels ajuntaments i les 
entitats de la comarca, de ma-
nera totalment gratuïta, mate-
rial logístic divers per a fires, 
festes, campanyes informati-
ves i altres esdeveniments. 
En concret, s’ofereixen dues 
carpes de 3x3 de color ne-
gre, amb els logotips d’Anoia 
Jove, i amb una lona negra 
en la paret posterior, 4 pesos 
per assegurar les carpes, 2 
mostradors, 2 plafons de color 
gris plata de 100x200, 2 taules 

El Consell Comarcal cedeix a 
entitats material per a festes

grises de 72x72, 4 cadires ple-
gables de colors negre i gris, i 
2 roll up informatius. En el cas 
que es cedeixin les 2 carpes 
també es pot deixar 1 lona-
canal per a unir-les.
També es posa a disposició 
dels municipis i entitats –en 
cas d’estar disponibles- altres 
materials divulgatius sobre la 
prevenció del consum de dro-
gues i sobre sexualitat segura, 
així com un roll up informatiu 
de l’Anoia Jove, especialment 
útils per a impulsar campa-
nyes informatives entre el col-
lectiu de joves. Més informació 
al correu joventut@anoia.cat.

REDACCIÓ / LA VEU

Durant aquest mes de juliol, 
l’Ajuntament està duent a ter-
me la primera fase de millora 
de voreres al barri de Sant 
Jaume Sesoliveres, en gran 
part malmeses pel pas del 
temps i l’acció de les arrels de 
l’arbrat de la zona.  
En diferents punts, les rajoles 
d’aquestes voreres estaven 
aixecades, fet que les con-
verteix en pràcticament in-
transitables i provoca evidents 
molèsties i perill als vianants. 
La majoria d’aquestes voreres 
daten dels anys ’70 i ’80, quan 
es va desenvolupar aquesta 
zona urbana a l’Oest de la ciu-
tat, a partir del Pla Parcial de 
Sant Jaume Sesoliveres.  
Responent a una llarga rei-
vindicació veïnal, en les ac-
cions previstes aquest estiu, 
s’actua en total en 54 punts, 
sobre una superfície total de 
2.060 m2 de voravies. S’estan 
arranjant els trams més afec-
tats i es desbrossen també els 
trams on han crescut herbes i 
vegetació. S’estan substituint 
completament aquells trams 

més deteriorats i s’estan fent 
els arranjaments necessaris 
en aquells que permeten una 
actuació menor que n’allargui 
la vida útil 
Aquestes obres tenen un pres-
supost de 47.000 euros i una 
durada total prevista de dos 
mesos. El consistori preveu, 
per als propers anys, futures 
fases que permetin actuar en 
altres punts afectats d’aquest 
barri de Ponent. 
D’altra banda, aprofitant la 
baixada de trànsit de vehicles 
i persones, coincidint amb la 
reducció de l’activitat escolar 
i cultural al recinte de l’Ate-
neu durant els mesos d’es-
tiu, l’Ajuntament duu a terme 
aquests dies també la millora 
del carrer Sant Pau. Els llam-
bordins d’aquesta via presen-
taven deformacions molt im-
portants, fruit sobretot del pas 
continuat de vehicles, fet que 
provocava acumulacions d’ai-
gua i molèsties a conductors i 
vianants. 
Amb un pressupost de 25.700 
euros, s’estan arrencant, 
recol·locant i anivellant els 

llambordins malmesos i s’es-
tan modificant els embornals 
existents per a formar nous 
drenatges soterrats, que aju-
din a evacuar l’aigua de pluja. 
Les obres tenen una durada 
prevista de quatre setmanes 
i encara resten aproximada-
ment deu dies de treballs.

Millora de voreres al St. Jaume Sesoliveres.

Àngela & Mario

Noces d ’�

Moltes Felicitats1965-2015



Àmbit Penedès

Jornada sobre el funcionament de la cadena alimentària a Vilafranca del Penedès (Vinseum)

20
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de juliol del 2015

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest divendres arriben al 
Museu Pau Casals les noves 
visites teatralitzades, una ma-
nera diferent de visitar el mu-
seu, tant pels que ja el conei-
xen com pels que encara no hi 
ha estat mai. En aquesta oca-
sió, als encants que per si sola 
ja ens ofereix la Vil·la Casals, 
amb l’atmosfera íntima i càlida 
dels seus espais interiors i la 
calma i serenor dels seus jar-
dins, s’hi suma a més, la vita-
litat i frescor dels personatges 
protagonistes de la visita tea-
tralitzada. El Ramon, pesca-
dor de Sant Salvador, i la Ma-
ria, la minyona de la casa. Ells 
seran els encarregats, durant 
una hora i mitja, de mostrar-
nos amb naturalitat i simpatia, 
i a través d’anècdotes i històri-
es curioses, els racons prefe-

Comencen les visites teatralitzades al Museu Pau Casals, 
a la platja de Sant Salvador del Vendrell

rits del Mestre així com també 
la història del barri marítim de 
Sant Salvador.  Aquestes vi-
sites són la millor manera de 
reviure en primera persona, a 
través de personatges ficticis 
que van conviure amb Pau 
Casals, les històries personals 
i més íntimes del músic. 
Les visites tenen un cost de 
10€ els adults i 5€ els nens a 
partir de 8 anys. Començaran 
aquest divendres dia 17 de ju-
liol i es repetiran cada diven-
dres de juliol i agost de 20 a 
22h., acabant amb una copa 
de cava Jané Ventura al jardí. 
Sens dubte la millor manera 
de refrescar els calorosos ves-
pres d’estiu prop de la platja. 
Les places són limitades i cal 
fer reserva prèvia trucant al 
telèfon 977.684276 o a través 
del c/e  museu@paucasals.
org.  

JARC-COAG no acceptarà cap excepció 
al pagament del raïm a 30 dies
REDACCIÓ / LA VEU

Isabel Vidal, Cap sectorial de 
la vinya i el vi de JARC-CO-
AG, considera que els cellers 
han disposat de cinc anys, un 
termini més que suficient, per 
adaptar-se al marc legal que 
determina el pagament dels 
productes peribles a 30 dies 
de la data d’entrega. Per tant, 
a la verema d’enguany tots els 
viticultors han de cobrar el seu 
raïm en aquest termini, i sen-
se reduccions encobertes de 
preu per aquest motiu.
L’organització agrària titlla 
d’inacceptable, que després 
de la publicació de la Llei de 
mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions 
comercials, la primera que re-
gulà aquest tema al juliol de 
2010, els productors s’hagin 
hagut d’esperar a una nova 
regulació que establís un rè-
gim sancionador, publicada 
al gener de 2014, per comen-
çar a veure els primers “brots 
verds”. I, a sobre, a pocs me-
sos de la collita d’enguany, 
els compradors encara estan 
pressionant per reinterpretar 
la normativa segons els seus 
interessos, resistint-se a actu-
ar legalment.
En el marc de la jornada que 
JARC-COAG celebra al Vin-

seum de Vilafranca del Pe-
nedès, l’organització agrària 
demanarà directament al Di-
rector de l’Agència d’Informa-
ció i Control Alimentari (AICA), 
organisme vinculat al Ministeri 
d’Agricultura que vetlla pel 
compliment de la normativa, 
que sancioni d’ofici aquells 
que continuïn usant els pa-
gesos per al seu finançament 
encobert.
La Cap sectorial de la vinya i el 
vi de JARC-COAG, Isabel Vi-
dal, presentarà la jornada que 
l’organització agrària celebra-
rà aquesta tarda a Vilafranca 
del Penedès, fent un especi-
al èmfasi en que els cellers 
compleixin la normativa, no 
evadeixin la seva obligació de 
pagar a 30 dies el raïm, que 
ho facin a un preu que respecti 
els interessos dels productors, 
i que tot quedi clarament fixat 
en un contracte previ formalit-
zat per escrit.
Al juliol de 2010, amb la pu-
blicació de la Llei estatal de 
mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions 
comercials, JARC-COAG ja 
va demanar a les patronals 
del vi i del cava catalanes que 
col·laboressin per fer complir 
la primera normativa que es-
tablia el termini de pagament 

dels productes agrícoles mo-
ridors o peribles. Aquest im-
portant aspecte, que havia de 
contribuir al correcte manteni-
ment del teixit productiu agrari 
català, malauradament no ha 
estat fins al gener de 2014 
que ha començat a respec-
tar-se, amb la publicació del 
règim sancionador establert a 
la Llei estatal per la Millora del 
Funcionament de la Cadena 
Alimentària. Però, encara és 
més lamentable, que a hores 
d’ara, l’Administració de l’Es-
tat rebi pressions per part dels 
compradors per reinterpretar 
o flexibilitzar la normativa se-
gons els seus interessos.
Durant la jornada, José Miguel 
Herrero, Director de l’Agència 
d’Informació i Control de la 
Cadena Alimentària (AICA), 
organisme depenent del Mi-
nisteri d’Agricultura encarre-
gat de vetllar pel compliment 
de la llei, exposarà l’obligato-
rietat de formalitzar contractes 
de venda per escrit previs a 
l’entrega del producte, en els 
quals es defineixi el preu, in-
closos els possibles descomp-
tes determinats en funció de 
factors objectius i verificables, 
i el termini de pagament.
En Francesc Boronat, Presi-
dent de JARC-COAG, clourà 

l’acte, agraint al Director de 
l’AICA la feina feta, però de-
manant-li també un màxim es-
forç per controlar i sancionar 
d’ofici les conductes contràries 
a la normativa. Recordarà que 
els productors tenen escassa 
capacitat de pressió per fer 
valdre els seus interessos, es-
tant molt atomitzats, en molts 
casos depenen dels ingres-
sos aconseguits en una úni-
ca venda, concentrada en un 
període de temps concret, es 
veuen obligats a vendre tota la 
seva producció (productes pe-
ribles), no poder prémer cap 
botó per reduir-la ni aturar-la, i 
per tant, demanar-los que de-
nunciïn als seus compradors 

és excessiu. 
Finalment, els representants 
de JARC-COAG recorden 
que la sanció establerta per 
no formalitzar un contracte 
escrit, o no incloure els requi-
sits mínims que ha de con-
tenir, s’eleven fins als 3.000 
euros (lleu). D’altra banda, si 
s’incompleixen els terminis de 
pagament la quantia es podria 
elevar fins als 100.000 euros 
(sanció greu), i la reincidència 
en la comissió de dues o més 
infraccions greus en el termini 
dos anys, a comptar des de 
la sanció per resolució ferma, 
podria disparar la quantia fins 
al milió d’euros.  
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Diverses piscines de la co-
marca es va “mullar” dissabte 
per l’esclerosi múltiple. Des de 
l’Associació anoienca volen 
fer palès el seu agraïment a 
tots els qui va ren fer possible 
una diada tan exitosa.
A Sta. Margarida de Montbui, 
a la piscina municipal ens van 
acompanyar unes 200 per-
sones que van participar mu-
llant-se, comprant a la nostra 
paradeta i menjant la paella 
que des de la comissió de fes-
tes de l’Ajuntament ens van 
fer. Es van nedar 5.925 me-
tres i és van recaptar un total 
de 715,00€ .
Agraïm el nostre spiker, Pere 
Peñas que ens va animar a 
tots, a l’Aurora Fernández 
per la seva dedicació i col-
laboració amb nosaltres des 
del primer moment, a la co-
missió de festes i els respon-
sables del bar de la piscina 
per la seva aportació. Gràcies 
a l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui per cedir-
nos la piscina Municipal.

A Igualada, a la piscina del 
Club esportiu Infinit, ens van 
acompanyar 315 persones 
que van participar mullant-se i 
comprant a la nostra paradeta.
És van nedar 45,999 metres 
i és van recaptar un total de 
1.460,00€
Agraïm el nostre spiker Joan 
Valentí que ens va animar a 

tots, a l’Associació el Trill d’Ar-
gençola per la megafonia, a 
Jazz t’has mulla’t per la seva 
música, a Cristina Galtés pels 
seus passos de claqué, el re-
gidor de Sanitat i Salud Dr. 
Fermí Capdevila, a la Dra. 
Carme Riera i a tots els volun-
taris. Gràcies a l’Ajuntament 
d’Igualada i la piscina Infinit 

L’Anoia es va mullar, dissabte, per l’esclerosi múltiple

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Demà dissabte, a partir de les 
8 del vespre el castell de Cla-
ramunt es torna vestir amb la 
música del 20è Anoia Folk, el 
festival de música d’arrel tra-
dicional. 
Enguany es podrà gaudir a pri-
mera hora d’un espectacle per 
als més petits -i també per als 
grans- a càrrec de Noè Rivas 
que presenta “Vine a la festa”.
A les 10 del vespre es podrà 
escoltar els Quart Primera 
que presentaran “Neurones a 
la punta d’un iceberg” i cap  a 
al mitjanit el cantautor Halldor 
Mar oferirà les seves versions 
en anglès del moviment de la 
Nova Cançó catalana.
Tots els assistents tenen a 
disposició seva servei d’entre-
pans i bar a dalt de castell i qui 
ho vulgui podrà pujar al castell 
amb autobús (sortida i arriba-
da davant de l’Ajuntament de 
les 19’30h a la 01’30h de la 
matinada.

Noè Rivas presenta VINE A 
LA FESTA
Un espectacle d’animació es-
bojarradament divertit i parti-
cipatiu. És el fruit de la fusió 
de ritmes ben diversos (músi-
ca tradicional, músiques d’en 

per cedir-nos el seu espai.
A Vilanova del Camí, a la pis-
cina Municipal de Can Titó 
ens van acompanyar unes 
250 persones que van partici-
par mullant-se i comprant a la 
nostra paradeta.
És van nedar 7,965 metres 
i és van recaptar un total de 
955,00€

Agraïm el nostre spiker Pere 
Pelfort que ens va animar a 
tots, a l’Esplai Endinsa’t que 
va estar al càrrec de l’infla-
ble i les taules amb els petits 
dibuixants, al forn Ca la Mari 
que ens va servir esmorzar, 
els responsables del bar de la 
piscina, a Pepi i Fina que són 
les incondicionals del Mulla’t, 
a la Família Marsal Riera, a 
la família Pelfort Valentí, a la 
Rosa i el Joan, al José M. i la 
Raquel, els nostres fotògrafs 
particulars, al departament 
d’esports per la seva ajuda i 
a tots els voluntaris que cada 
any ens acompanyen. Gràcies 
a l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí per cedir-nos la piscina 
Can Titó i a tot el consistori en 
ple per la seva col·laboració i 
participació en aquest Mulla’t.
Gràcies especialment a Ràdio 
Nova, Radio Igualada i a la 
premsa de la ciutat d’Igualada 
que ens ajuda a fer-ne ressò 
del nostre dia del MULLA’T.
MOLTES GRÀCIES A TOTS.

L’Anoia Folk torna dissabte al castell de Claramunt

Noè, rumba, swing, blues, 
reggae …) i d’una recerca de 
timbres, modulacions, colors 
i matisos sorprenents que el 
converteixen en una experièn-
cia festiva única.
Danses i cançons per fer pas-
sar una bona estona nens, jo-
ves i adults.Un homenatge al 
Xesco Boix i l’Oriol Canals.

QU4RT PR1MERA presenta,
“Neurones a la punta d’un 
iceberg”
Tant se val si vens de la més 
negre de les foscors o del 
blanc més fred i encegador, 
el que importa és saber-ne 
sortir a temps. Pere Jou s’ha 
atrevit a deixar oblidat a l’an-
dana bona part de l’equipatge 
on hi tenia les pors, els dub-
tes i les males cares, per aga-
far un tren on viatgen aquells 
que encara creuen que no tot 
està perdut. Vagons plens de 

passatgers que no saben ben 
be a on van, però que tenen 
ganes de somriure i de com-
partir i, si cal, de llençar les 
càrregues innecessàries per 
la finestra. Qu4rt Pr1mera es 
despullen fermament en cada 
una de les seves noves 10 
cançons, lletres que mereixen 
d’una lectura acurada i melo-
dies que t’atraparan encara 

que no ho vulguis. 

Halldor Mar presenta WINDS 
Halldor Mar  és el nom artístic 
sota el qual Halldór Már Ste-
fánsson desenvolupa la seva 
carrera musical. Cantautor i 
guitarrista nascut a Reykjavík, 
Islàndia. La seva música està 
basada en el folk acústic i al-
ternatiu. Actualment és també 

component del grup de pop 
rock Wiggum.
Al 2014 publica el disc 
“Winds”, on versiona al anglès 
un total de deu cançons del 
moviment de la nova cançó 
catalana, com “País Petit” de 
Lluis Llach o “El Vent” de Rai-
mon i que és el que portarà al 
castell de Claramunt dissabte 
al vespre.

Animació amb Noè 
Rivas, concert de 
Qu4rt  Pr1mera i 
versions en anglès de 
música catalana amb 
Halldor Mar
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Montbui celebrarà durant els 
propers dies la seva tradicio-
nal Festa Major, amb activitats 
per a tots els públics, en els 
diferents nuclis de població. 
Enguany la festa grossa pre-
senta un programa on sobre-
surten les propostes festives 
i lúdiques, i especialment les 
activitats adreçades als més 
joves, ja que s’hi inclouen les 
propostes de la Setmana de la 
Joventut.
No hi faltaran enguany la tradi-
cional elecció de la pubilla i les 
dames d’honor diumenge a la 
nit, com tampoc no hi faltaran 
xerrades, cinema a la fresca, 
sortides per als joves, esport... 
Dissabte a la nit arribarà el 
moment de fer pinya a l’entorn 
de les atraccions dels firaires i 
de les “Kasetes de Nit” ubica-
des a MontMercat, en un es-
pai que s’omplirà amb el millor 
ambient i on es podrà gaudir la 
“Nit de la Tapa Familiar”. 
Tammateix el concert de clo-
enda de Festa Major es durà a 
terme diumenge a partir de les 
nou del vespre al Boulevard. 
Hi actuarà el grup “remember” 
Los Brincos, un dels clàssics 
de la música nostàlgica en es-
panyol.
de la tarda, s’organitzarà a 
la Plaça Major un espectacle 
d’animació infantil amb el grup 
“Deparranda” i a partir de les 
10 de la nit, també a la Plaça 
Major, es durà a terme un es-
pectacle amb el Mag Nani –
acompanyat del típic rom cre-
mat per als assistents-. Durant 
aquesta darrera activitat es 
farà també el repartiment dels 
premis de tots els campionats.

Activitats festives al nucli 
urbà
Les activitats de la Festa Ma-
jor van començar ahir dimarts 
amb un concurs jove de graffi-
ti, el guanyador del qual va ser 
el jove Bernat Albors, amb un 
original i pragmàtic disseny.
També ahir a la nit, la piscina 
d’estiu de Montbui va acollir la 
projecció de la pel·lícula  “Bob 
Esponja: un héroe fuera del 
agua”. A més de la pel·lícula, 
hi va haver bany nocturn a la 
piscina per als més atrevits
El dijous 16 de juliol, a partir 
de les 11 del matí, s’organit-
zarà un Torneig de Volei Sorra 
a la piscina d’estiu. El mateix 
dia, però a partir de les cinc de 
la tarda, es durà a terme un 
Torneig de Futbol Sorra.
També dijous, però a partir de 
les cinc de la tarda, es realit-
zarà la xerrada “Sexualitat i 
Afectivitat”, adreçada als joves 
del municipi. Acollirà aquesta 

activitat la la sala de petit for-
mat Mont-Àgora.
El mateix dijous, a partir de 
dos quarts de vuit de la tar-
da, i a la sala de petit format 
Mont-Àgora es durà a terme la 
presentació del llibre “Cignus: 
un conte y tres cuentos”, de 
Mari Carmen Bermejo, Encar-
na Navarro, Ino Rivera i Da-
rius Solé. Aquest mateix dia, 
però a partir de les vuit de la 
tarda es farà la inauguració de 
l’exposició de fotografies del 
montbuienc Juanjo Manzano 
“Imatges de la naturalesa”, al 
vestíbul de Mont-Àgora.
I clouran les activitats de di-
jous amb una nova projec-
ció de cinema a la fresca, en 
aquest cas la pel·lícula d’hu-
mor “Paddington”.
El divendres dia 17 a partir de 
dos quarts de set de la tarda 
es durà a terme una sessió 
de l’Hora del Conte a la sala 
de petit format Mont-Àgora. 
El narrador Albert Estengre 
explicarà “Maixa, la petita bi-
bliotecària”. Aquesta activitat, 
organitzada per la Biblioteca 
Mont-Àgora, s’emmarca en la 
celebració dels “100 anys de 
Biblioteques”. 
També divendres, a partir de 
dos quarts de nou del vespre, 
es podrà degustar la tradicio-
nal Sardinada Popular, acti-
vitat realitzada per voluntaris 
de la Comissió de Festes del 
municipi. La sardinada es farà 
a la plaça de l’Ajuntament, el 
mateix espai on a partir de dos 
quarts de 10 de la nit es durà 
a terme l’elecció de la pubilla i 
les dames d’honor. Una vega-
da triada la pubilla i les noves 
dames de la festa, comença-
rà un espectacle de varietats, 
amb vedette, humorista, mala-
bars, cantant i ballet internaci-
onal. 
Paral·lelament, al Bar del CCC 
La Vinícola tindrà lloc la “Nit 
de Pòquer”, amb importants 
trofeus.
El dissabte 18 de juliol a par-
tir de les 10 del matí s’orga-

nitzarà el Concurs de Fo-
tografia amb Mòbil, sota la 
temàtica “Montbui Jove”. Les 
inscripcions per prendre part 
en aquest certamen es podran 
fer a Mont-Jove el mateix dia. 
Les fotografies s’hauran de 
lliurar a les 13.00 hores i el 
lliurament de premis es farà a 
les sis de la tarda.
Durant el dissabte al matí es 
farà a la Plaça de l’Ajuntament 
una Gimcana d’Aigua entre les 
11 i les 12  hores –cal que els 
nens i nenes participants por-
tin banyador-. Entre les 12 del 
migdia i la una de la tarda, en 
el mateix espai, s’organitzarà 
un taller de maquillatge i ma-
nualitats, i també s’organitza-
ran diferents activitats infantils 
organitzades per la Unió d’Es-
tabliments de Montbui (UEM) 
en el Boulevard. Entre les 12 
i les 14 hores es realitzarà a 
la Plaça de l’Ajuntament una 
gran “festa de l’escuma”.
A dos quarts de dues de la 
tarda, al CCC La Vinícola, es 
farà el lliurament de premis 
del Concurs de Pizzes. Els 
concursants hauran de lliurar 
les seves pizzes, realitzades 
de forma artesanal, al CCC La 
Vinícola entre les 11 i les 12 
hores. Es lliurarà un únic pre-
mi de 80 euros. Caldrà inscriu-
re’s abans del divendres 17 de 
juliol al telèfon 93 803 05 01.
A partir de les set de la tar-
da, i durant tot el vespre, nit i 
matinada estarà obert l’espai 
de “Kasetes de Nit” a l’espai 
Montmercat, amb l’activitat 
“La nit de la tapa familiar”. Hi 
haurà disco mòbil per animar 
la festa.
A la tarda continuaran les acti-
vitats a partir de dos quarts de 
vuit de la tarda, amb la Cerca-
vila Espectacle: gegants, cap-
grossos i l’animació del grup 
Molta Xamba. La sortida de 
la cercavila es farà des de la 
Plaça de l’Ajuntament.
A les nou del vespre, a la Pla-
ça de l’Ajuntament, sessió de 
Body-Kombat oberta a la par-

ticipació de tothom. Activitat 
dirigida per Silvia López. 
I clourà la jornada festiva de 
dissabte al Nucli Urbà el Ball 
de Nit, amb l’Orquestra Aqua-
rama, també a la Plaça de 
l’Ajuntament.
El diumenge dia 19 comença-
rà amb un Torneig de Tennis 
Taula Jove, que es realitzarà a 
l’interior del CCC La Vinícola 
entre les 10 i les 12.00 hores.
També diumenge al matí es 
farà un Mercat per a nens i ne-
nes, en el qual els “botiguers i 
botigueres” hauran de ser in-
fants d’entre 8 i 12 anys, que 
podran intercanviar joguines, 
objectes diversos, etc. Aquest 
mercat es farà al Boulevard 
entre les 11 i les 12 del mig-
dia. Per participar-hi, cal fer la 
inscripció abans del dia 16.
També a partir de les 11 del 
migdia, al Boulevard, actuaci-
ons musicals a càrrecs de di-
ferents joves artistes de Mont-
bui.
I a partir de dos dos quarts 
d’una, a la Plaça de l’Ajun-
tament,  animació infantil a 
càrrec del grup “Deparranda”, 
amb el seu espectacle “Que-
viures de parranda”.
Ja a la tarda, a partir de les sis, 
es durà a terme una Marató de 
Country al Boulevard. I durant 
tota la tarda i vespre estarà 
novament obert a MontMercar 
l’espai de Kasetes de Nit.
Com és habitual a Montbui el 

darrer gran acte de Festa Ma-
jor serà el concert que faran 
a Montbui “Los Brincos” , un 
grup sorgit a mitjans dels anys 
60 i que es va convertir en un 
fenòmen de fans a l’estat es-
panyol on van ser números 
1 en diferents ocasions. Amb 
diferents canvis respecte la 
composició inicial de la banda, 
“Los Brincos” portaran fins a 
Montbui la seva gira “50 ani-
versari”.
Cal destacar que l’espai dels 
firaires durant la Festa Major 
estarà ubicat al Passeig Ca-
talunya. El dilluns dia 20, dia 
festiu al municipi per celebrar-
se la patrona Santa Margari-
da, les atraccions dels firaires 
tindran un preu especial, amb 
el 50 per cent de descompte.
Les activitats continuaran el 
proper dimarts 21, a partir de 
les 10 de la nit, amb una nova 
sessió de Cinema a la Fresca 
a la Piscina, amb la projecció 
de “Tinkerbell y la bestia de 
nunca jamás”. L’activitat és 
gratuïta i qui ho vulgui podrà 
banyar-se a la piscina de 9 a 
10 de la nit.
També el dijous 23 de juliol es 
farà una sortida a la televisió 
per assistir com a públic a la 
gravació del programa “Insu-
perables”. La sortida es rea-
litzarà a partir de dos quarts 
de tres de la tarda des de la 
Rotonda del Bou.

Montbui viurà aquests dies la seva Festa Major
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Al Nucli Antic aquest dimecres 
tindrà lloc al Club d’Esports 
Les Moreres la final del Cam-
pionat Infantil de Petanca, per 
a infants d’entre 7 i 14 anys.
El dijous a partir de les set de 
la tarda començarà la Cerca-
vila a la Plaça de la Figuera. 
A dos quarts de nou del ves-
pre es realitzarà el pregó de 
la Festa Major, a càrrec de 
l’actriu Teresa Puig –escrit per 
Basili Solà-. A les nou del matí 
s’organitza un sopar a l’Ate-
neu, i a les 10 de la nit hi hau-
rà un repertori artístic a càrrec 
del “showman” David Vilase-
ca, també a l’Ateneu.
El divendres a partir de les 10 
de la nit es realitzarà el tradici-
onal Correfoc de Festa Major 
a càrrec del grup de Dracs i 
Diables de Montbui. A les 12 
de la nit començarà una mini-
disco per al jovent i durant la 
matinada es realitzarà una 
Festa Jove.
El dissabte a partir de les 10 
del matí s’encetarà un Cam-
pionat de Futbol de Botons a 
l’Ateneu. 
La Casa Gran acollirà una ex-
posició de Pere Noguera. Les 
obres es podran veure de 12 
a 14 hores i de 18 a 21 hores.
A partir de les cinc de la tar-
da es realitzarà un campionat 
femení de dòmino a l’Ateneu, 
i també una sessió d’introduc-

ció al futbol de botons infantil.
També a partir de les cinc s’or-
ganitzaran diferents activitats 
infantils a l’Esplai.
A les nou de la nit es durà a 
terme la tradicional “Arenga-
dada popular” a la Plaça Ma-
jor. En aquest mateix espai, 
però a dos quarts de 12 de 
la nit, es realitzarà el Ball de 
Festa Major, a càrrec del grup 
“Bohemia 40”
Clourà la jornada amb una 
sessió “petarda-musical” a la 
plaça Major, amb músical dels 
anys 70, 80 i 90.
I el diumenge es podrà visitar 
l’exposició de Miquel Noguera 
a la Casa Gran (entre les 12 
i les 14 hores i les 18 i 21). 
A partir de la una de la tarda 
hi haurà un “Canó d’escuma” 
amb refrigeri a la Plaça Major, 
per als més menuts. També 
diumenge, però a les cinc de 

la tarda, es jugaran les finals 
del Campionat de Petanca Fe-
mení a la Plaça de la Sort
A dos quarts de set de la tar-
da, s’organitzarà a la Plaça 
Major un espectacle d’anima-
ció infantil amb el grup “Depar-
randa” i a partir de les 10 de 
la nit, també a la Plaça Major, 
es durà a terme un espectacle 
amb el Mag Nani –acompa-
nyat del típic rom cremat per 
als assistents-. Durant aques-
ta darrera activitat es farà tam-
bé el repartiment dels premis 
de tots els campionats.
Les activitats de la Festa Ma-
jor del Nucli Antic són orga-
nitzades per la Comissió de 
Festes Nucli Antic, ens que 
aglutina les diferents entitats 
del nucli històric montbuienc, 
i en especial per l’Associació 
de Veïns La Margarida.

La Festa Major de Montbui in-
clou diferents activitats espor-
tives. 
D’una banda, el divendres 
a les vuit del vespre el Club 
Futbol Sala Montbui organitza 
les tradicionals 24 Hores de 
Futbol Sala al pavelló Mont-
aQua. La final es realitzarà el 
dissabte a partir de les 20.00 
hores.
El Club Tennis Taula Montbui 
organitza el tradicional Obert 
de festa major el proper dis-
sabte  entre les 10 del matí i 
les dues del migdia al pavelló 
de Can Passanals. La compe-
tició es realitzarà a les catego-
ries infantil, sènior i federats.
El diumenge a partir de les 9 
del matí tindrà lloc el Campio-
nat Obert de Petanca de Festa 
Major, a les pistes municipals 
de La Vinícola. La competició 
es durà a terme a la modalitat 
“doblets” i és organitzada pel 
Club Petanca Montbui.
Diumenge al matí tampoc no 

hi faltarà un Torneig de Futbol 
per a veterans, amb els Vete-
rans Sant Maure-Montbui. El 
partit començarà a les 10 del 
matí i té l’organització dels Ve-
terans Sant Maure-Montbui.
D’altra banda, el diumenge 
de 10 a 14 el CTT Montbui 
organitzarà el 14è Torneig In-
terclubs, que comptarà amb la 
participació del CTT Montbui, 
CTT La Torre, CPP Igualada i 
CTT Vilanova.
El proper diumenge a partir de 
dos quarts de set de la tarda 
tindrà lloc la final del Trofeu 
Alcaldia, on la Unió Esporti-
va Sant Maure finalitzarà la 
temporada oficial disputant un 
torneig davant la seva afecció. 
En aquesta oportunitat el Tro-
feu Alcaldia enfrontarà els dos 
equips amateurs de l’entitat 
maurista, l’equip de Segona 
Catalana contra el filial que 
milita en el grup setè de Quar-
ta Catalana.

Activitats esportives de la festa 
grossa montbuienca

El nucli antic de Santa Margarida de 
Montbui, de Festa Major

MONTBUI / LA VEU

Dissabte passat, després 
de dues setmanes de gran 
activitat, finalitzava l’Anoia 
Soccer Total, un campus de 
tecnificació de futbol adreçat 
a infants de les categories 
alevins (2003-2004), benja-
mins (2005-2006) i pre-ben-
jamins (2007-2008). Tècnics 
contrastats amb la base com 
Edu Castilla o Ricky Merino 
van guiar els joves talents del 
futbol anoienc –i d’altres co-
marques properes- en alguns 
aspectes vitals del joc, com 
la conducció, el regat, el tir, el 
control, la passada o la presa 
de decisions. Aquests campus 
de tecnificació són habituals 
en aquestes èpoques –un 
cop finalitzada la temporada 
esportiva-. El que va caracte-
ritzar l’Anoia Soccer Total va 
ser la gran implicació tant de 
tècnics com jugadors i famílies 
i la possibilitat de millorar fo-

naments i aspectes bàsics del 
joc, sempre rebent el millor as-
sessorament tècnic.
L’Anoia Soccer Total es va dur 
a terme durant dues intenses 
setmanes a l’Estadi Municipal 
de Montbui. A les sessions tèc-
niques hi van participar alguns 
dels millors jugadors anoiencs 

actuals com Adrià Carmona o 
Marc Sellarès entre d’altres. 
75 joves talents van pren-
dre part en aquesta activitat 
plenament exitosa, que ha 
permès comprovar el gran 
nivell de molts dels jugadors 
d’aquestes categories.

Exitosa cloenda de l’Anoia Soccer total, un 
campus esportiu amb joves talents del futbol, 
celebrat a Montbui

MONTBUI / LA VEU

Després d’un cap de setmana 
amb gran assistència de pú-
blic a les estrenes de Cinemes 
Mont-Àgora –entre “Jurassic 
World” i “El Niño 44” van por-
tar gairebé 500 persones als 
cinemes-, aquest proper cap 
de setmana de Festa Major 
els cinemes montbuiencs por-
taran l’estrena de la darrera 
pel·lícula de l’exitosa nissaga 
Terminator. En concret serà 
“Terminator Gènesis”, també 
coneguda com Terminator 5, 
un film de ciència ficció i ac-
ció protagonitzat per Arnold 
Schwarzenegger, Emilia Clar-
ke i Jason Clarke, i dirigida per 
Alan Taylor.
Terminator Genesis es podrà 
veure el divendres a les 18.05; 

20.25 i 22.45; tammateix es 
podrà veure el dissabte a les 
15.45; 18.05; 20.25 i 22.45; i el 
diumenge a les 15.45; 18.05 i 
20.25 a la sala-auditori de Ci-
nemes Mont-Àgora.
Tammateix, a la sala de petit 
format es podrà veure “Lejos 
del mundanal ruido”. Es tracta 
d’una pel·lícula britànica, diri-
gida per Thomas Vinterberg, 
considerada per la crítica com 
un dels millors melodrames 
d’enguany.
“Lejos del mundanal ruido” es 
podrà veure a la sala de petit 
format Mont-Àgora el diven-
dres a les 20.30 i 22.45 hores; 
també el dissabte a les 16.00; 
18.15; 20.30 i 22.45 hores; i el 
diumenge a les 16.00; 18.15 i 
20.30 hores.

Cartellera de luxe per la Festa 
Major: “Terminator (genesis)” i 
“Lejos del mundanal ruido”
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Teo Romero: “S’ha d’obrir el zoom de la Conca”
MONTBUI / JORDI PUIGGRÒS

La setmana passada, veïns del 
nucli antic amenaçaven amb 
no pagar l’IBI a  l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Mont-
bui davant les seves últimes 
decisions a  l’entorn de la llar 
d’infants municipal Montxic, 
però també adduint una  desa-
parició de serveis en aquesta 
part del municipi. Aprofitant la 
Festa Major,  hem parlat amb 
l’alcalde Teo Romero d’aquest i 
d’altres assumptes d’actualitat.

Fa pocs dies s’ha iniciat un 
nou mandat municipal. Ha 
tornat a obtenir la  majoria 
absoluta. 
Hem guanyat d’una manera 
molt clara. La diferència res-
pecte la resta de forces  és molt 
important, hem aconseguit el 
suport de gaire bé el 50% dels 
votants, i  vuit regidors, quan la 
majoria és als set. És una de 
les majories més evidents  de 
l’Anoia, i, pel que fa al meu par-
tit, una de les més importants 
del país. Ja  fa molts anys que 
això es dóna, i això que cal te-
nir en compte que tants anys  
de govern comporten un des-
gast lògic. Vull donar les grà-
cies a tots els votants  per la 
confiança.

No em negarà que ha tingut 
una campanya dura. El re-
cord a la seva situació  ju-
dicial ha estat latent, i fins i 
tot el van denunciar durant la 
jornada  electoral...
No va tenir cap importància, 
això. Ja es va veure que va 
quedar en un no res...

Doncs sembla que no té a 
tothom content. Miri què de-
ien els veïns del nucli  antic 
la setmana passada a La 
Veu.
Estem en una època de dificul-
tats, i això facilita que alguns 
utilitzin la  demagògia i la crí-
tica destructiva per anar contra 
l’oponent. Això va passar  molt 
durant la campanya electoral 
i també en aquests moments. 
Alguns no s’han adonat que 
la campanya ja s’ha acabat. 
L’oposició hauria de ser  cons-
tructiva. Tenim un mandat dels 
ciutadans clar, que diu que vo-
len que continuem treballant 
pel municipi i, en la mesura de 
les possibilitats, el més junts 
possible. Creiem que l’oposició 
s’equivoca utilitzant la crítica  
destructiva, perquè això a la 
gent no li agrada. Les elecci-
ons s’han acabat.

Dedueixo que per vostè l’ac-
titud que prenen els veïns 
del nucli antic és  polititza-

Teo Romero, alcalde de Santa Margarida de Montbui.

“El cinema Monta-
gora està resultant 
rendible. Paguem 
un percentatge de 
les entrades venu-
des a les distribuï-
dores. Com que la 
instal·lació ja està 
pagada i amortitzada 
per les subvencions, i 
que el personal forma 
part de programes 
també subvencionats, 
tenim beneficis”

“No cedirem a cap 
amenaça. Si ara hi 
ha demanda de ser-
veis destinats a la 
gent gran, haurem 
de fer canvis d’usos 
i prendre decisions. 
No deixem a ningú 
sense plaça pública, 
perquè n’hi ha per a 
tothom. Tota la resta 
és una visió esbiaixa-
da, malintencionada i 
absolutament dema-
gògica, només amb 
l’objectiu”

da?
Hi ha una utilització política cla-
ra, i molt negativa, dels pares i 
dels veïns  del nucli antic. Els 
resultats de les eleccions al 
nucli antic han estat els  més 
dividits de la història. Ja no es 
concentren majoritàriament en 
un partit,  o en una tendència. 
L’argument que utilitzen en 
relació al canvi d’ús d’unes  
instaŀlacions municipals, que 
recordo va fer fa uns anys un 
govern socialista,  és absoluta-
ment demagògic. Fa uns anys 
hi havia una gran demanda de 
places de  llar d’infants, més de 
170 soŀlicituds, i per això vam 
inaugurar una nova  llar, la ter-
cera del municipi, al nucli antic. 
D’aquelles 170, més de trenta  
eren d’aquella zona. Això ara 
ha canviat radicalment. Ara la 
demanda neix d’un col.lectiu 
tan respectable i necessari 
com els nens, que és la gent 
gran.

Però és que els veïns també 
diuen que l’Ajuntament està 
eliminant els serveis  públics 
que tenien.
No hi estic d’acord. Primer, els 
que hem donat els serveis al 
nucli antic hem estat nosaltres. 
I segon, el nombre de serveis 
que hi ha està molt per sobre  
dels que hi ha en nuclis de 500 
habitants, que són els que vi-
uen allí. Centre  de Dia, el met-
ge, l’espai d’usos múltiples, 
una farmaciola...

Quants nens hi havia matri-
culats, per al curs vinent?
Miri, més de la meitat de les 
noves matriculacions del nucli 
antic, ja s’han  fet a les llars 
d’infants del nucli urbà, a l’Estel 
i a Santa Anna. Per la  quanti-
tat de places i la despesa que 
comportaven, feia més raona-
ble el  desplaçament d’aquests 
nens i nenes. I, tot i així, enca-

ra ens sobraran 40  places en 
aquestes dues llars d’infants 
que quedaran a tot Montbui. 
Torno a  oferir aquestes places 
als pares, de Montbui i de fora, 
que vulguin accedir a  una ofer-
ta pública i de qualitat. Hem 
hagut de prendre decisions per 
a la  millor gestió dels recursos 
públics. No hi ha més. Se que 
pot ser una decisió  antipopu-
lar, i que alguns utilitzen amb 
populisme, però és raonada, i 
també en  benefici d’altres ser-
veis que tenen demanda. Per 
això s’obriran 25 o 30 places  
en el mateix Centre de Dia. Re-
cordem també que la Genera-
litat subvencionava les  places 
de les llars d’infants amb 1800 
euros per cada nen, fins que 
va tancar  l’aixeta. S’ha pogut 
resistir un temps, però ara calia 
optimitzar. 

I si els veïns no li volen pa-
gar l’IBI, com deien fa uns 
dies, o bé s’intenta crear una 
cooperativa que gestioni la 
llar d’infants?
No cedirem a cap amenaça.  I 
més quan sabem que hi hem 
posat sentit comú, i que tenim 
raó. L’encàrrec del ciutadà, 
referendat per la gran majo-
ria dels montbuiencs, és opti-
mitzar al màxim els recursos 
públics. Si ara hi ha demanda 
de serveis destinats a la gent 
gran, haurem de fer canvis 
d’usos i prendre decisions. No-
saltres no tanquem res, obrim, 
i no deixem a ningú sense pla-
ça pública, perquè n’hi ha per 
a tothom. Tota la resta és una 
visió esbiaixada, malintencio-
nada i absolutament demagò-
gica, només amb l’objectiu de 
fer mal al nou govern.

Aquesta serà la línia d’ac-
tuació d’aquest mandat, la 
d’oblidar-se de les obres, 
habituals els últims anys, 
per centrar-se en els serveis 
públics?
Efectivament.  Serà un mandat 
de consolidació i de sostenibili-
tat dels serveis que oferim, als 
montbuiencs i a la gent de fora. 

Voldria recordar la quantitat de 
gent de fora del nostre municipi 
que utilitza els serveis de qua-
litat com la piscina d’estiu, el 
Montaqua, el tennis, l’hoquei, 
recentment el Montagora i el 
cinema... Tots aquests serveis 
s’han de mantenir el màxim de 
sostenibles per a que tinguin 
continuïtat. No serà el mandat 
de grans obres, perquè els ser-
veis els tenim, nous, i pagats o 
subvencionats.  Som un muni-
cipi integrat dins de la Conca 
d’Òdena i el camí es continuar 
oferint qualitat de vida als ve-
ïns, dels petits detalls, sense 
oblidar la lluita contra l’atur i 
per afavorir la creació de llocs 
de treball. També haurem de 
fer el nou POUM, serà una de 
les prioritats.

Quin ha de ser el pes i la 
morfologia del Montbui del 
futur, i que imagino es tradu-
irà en aquest nou POUM?
Crec que ha de ser un muni-
cipi de cooperació, integrat 
completament en el que és la 
realitat de la Conca d’Òdena. 
Hem d’anar junts, no hem de 
competir entre nosaltres. S’ha 
d’obrir el Zoom d’aquest terri-
tori, i crec que els POUM han 
de reflectir-ho, per sumar entre 
tots. Hi estem obligats, a tre-
ballar plegats, perquè els ciu-
tadans es mouen, i tots estem 

enganxats els uns amb els al-
tres. Només si treballem junts, 
el desenvolupament econòmic 
d’aquest territori serà possible. 
Hem de fugir de la visió antiga 
de la competència i la sepa-
ració, de la lluita de veure qui 
s’emporta els millors serveis, o 
la inversió més gran... Al final, 
els serveis són per a tots. No 
tenim cap altra pretensió que 
aconseguir una major qualitat 
de vida en una conurbació on 
hi siguem tots, sense diferènci-
es. Les empreses que vénen ja 
ho fan, això. Quan es va obrir 
el Mercadona a Montbui, no 
es va fer només pensant en la 
gent d’aquí, sinó també en la 
d’Igualada. Per això, quan es 
va fer el concurs per fer el nou 
POUM de Montbui, vam valo-
rar molt el coneixement que 
tenien del d’Igualada i de les 
propostes que s’hi fan.

Hi ha molta gent que diu que 
tenir tants serveis a Montbui 
li acabarà sortint molt car 
en manteniment, i que això 
comportarà tard o d’hora 
un augment d’impostos. És 
cert?
No és pas la nostra voluntat. 
Som conscients de les dificul-
tats que té el veí de Montbui, i 
no se’ns passa pel cap apujar 
la pressió fiscal. Al contrari, el 
que volem és fer autososteni-
bles els serveis.  Per exemple, 
moltes instaŀlacions esportives 
són gestionades per les pròpi-
es entitats. Això no costa quasi 
ni un euro a l’Ajuntament, molt 
poc. Les entitats no tenen ànim 
de lucre, es desviuen per man-
tenir bé les seves instaŀlacions, 
hi ha moltíssima activitat, molts 
socis hi coŀlaboren de forma 
altruïsta... És perfecte, i volem 
continuar fent servir aquesta 
filosofia. La part que ha de fer 
l’Ajuntament l’entenem com 
una inversió social, destinada 
sobre tot els més petits, i en 
molts àmbits. Un altre exem-
ple: el cinema Montagora està 
resultant rendible. Paguem un 
percentatge de les entrades 
venudes a les distribuïdores. 
Com que la instal·lació ja està 
pagada i amortitzada per les 
subvencions, i que el personal 
forma part de programes tam-
bé subvencionats, tenim bene-
ficis. Per tant, els ingressos es 
poden reinvertir per fer més ac-
ció cultural. Aquest és el camí. 
No som una empresa privada, 
aquí no busquem beneficis per 
a cap soci. La inversió ha de 
social. Un altre exemple: la pis-
cina d’estiu ens porta 35.000 
euros de benefici cada tempo-
rada. També els invertirem en 
la mateixa línia. 
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La Festa del carrer de la Guixera 
d’Òdena va resultar tot un èxit
ÒDENA / LA VEU

Aquest passat cap de setma-
na es va celebrar la 24a edi-
ció de la Festa del carrer de 
la Guixera d’Òdena i, des de 
l’organització, mostren la sa-
tisfacció per com van anar les 
activitats programades i per 
la participació, que també va 
ser de persones d’altres co-
marques, tal com apunta el 
president de l’Associació de 
Veïns del carrer Guixera, An-
toni Planell.
La festa va començar el dis-
sabte 11 de juliol amb un 
sopar on s’hi aplegaren un 
centenar de persones, i segui-
dament hi hagué ball amb la 
formació “Som-hi Band”. A la 
mitja part es va fer el tradicio-
nal sorteig de la panera i el nú-
mero afortunat va ser el 1.054. 

L’endemà al migdia es va fer 
el vermut i a partir de les 7 de 
la tarda es va poder tornar a 
gaudir de les cançons i hava-
neres que van cantar i tocar el 
grup l’Espingari. Entremig de 
l’actuació es va poder veure el 
rom que s’anava preparant tot 
remenant-lo al so de la músi-
ca. I posà punt i final, la tam-
bé tradicional xocolatada, on 
s’hi aplegaren grans i petits. 
Durant la tarda de diumenge 
també hi passaren un cente-
nar de persones al carrer de la 
Guixera, per gaudir i clausurar 
la festa d’enguany.
Des de l’organització es vol fer 
un agraïment a les persones 
que han participat i a tothom 
que l’ha fet possible, també 
gràcies a la col·laboració re-
buda de l’Ajuntament.

ÒDENA / LA VEU

El passat 9 de juliol el Fòrum 
de Dones d’Òdena va realitzar 
un taller de cosmètica arte-
sana i natural a càrrec de Na 
Conchita Quirante. Una vin-
tena de persones del poble i 
d’Igualada es van aplegar a 
partir de les 7 de la tarda al 
Parc de la Font per crear, elles 
mateixes, el bàlsam labial de 
karité i cacau i també van fer 
crema facial, que després se 
sortejà. En acabar l’activitat 
es van repartir les receptes 

d’aquests productes i hi va ha-
ver un refrigeri cedit per l’Ajun-
tament.
Recordem que el Fòrum de 
Dones d’Òdena, tal com ens 
explica una de les seves com-
ponents, Anna Palà “és un 
grup de dones del poble que 
es va crear amb la Llei del Pla 
de Barris per dinamitzar ac-
tivitats pel poble i a favor del 
municipi sense ànim de lucre, 
activitats obertes a tothom i to-
talment gratuïtes”. 

El Fòrum de Dones realitzà un 
taller de cosmètica artesana 

ÒDENA / LA VEU

El proper dissabte 18 de juliol 
se celebrarà la 3a nit d’estiu 
de l’Espelt. Aquesta vegada, a 
partir de les 21.30 h a la Plaça 
del Centre, hi haurà un sopar 
a la fresca que constarà de 
botifarra amb mongetes, pa 

amb tomàquet, amanida de 
ceba i olives, aigua, vi i gelat. 
I seguidament hi haurà ball en 
directe, que serà amenitzat 
pel “Mejicanito”. Per apuntar-
se al sopar, com vam anunciar 
es podia fer de forma anticipa-
da, i sinó a partir de l’11 de ju-

Dissabte, tercera Nit d’Estiu de l’Espelt

ÒDENA / LA VEU

Fa un parell de caps de set-
mana es va celebrar la 23a 
Festa del Barri de la Font i 
tal com apunten el president 
de l’Associació de Veïns del 
Barri de la Font, Jordi Tauste, 
i el regidor de Festes, Valentín 
Robles, “la festa ha anat molt 
bé, ha estat un èxit total i ha 
vingut gent del poble i de fora”. 
Tauste, se sent molt orgullós 
de la feina feta per l’equip de 
10 persones de la junta de 
l’Associació, i ens parla dels 
400 tiquets que es van vendre 
per la botifarrada celebrada el 
divendres al vespre (l’any pas-
sat van ser 300), a més de la 
gent que després es va afegir, 
també a la discoteca mòbil 
que va allargar fins la mati-
nada. D’altra banda el sopar 
de dissabte va aplegar 220 
persones i també es va home-
natjar a la Pubilla del Barri de 
la Font 2015, Na Meritxell Ló-
pez. I hi hagué ball amenitzat 
per l’orquestra Liberty. En el 
moment del ball del farolet es 
van donar dos premis cedits 

per establiments del barri.
I sense deixar de banda a la 
quitxalla, hi hagueren inflables 
el dissabte i el diumenge jocs 
d’aigua. Aquest mateix darrer 
dia de la festa es va gaudir 
d’un vermut i després d’un di-
nar popular.
La festa acabà, al mateix Parc 
de la Font, el diumenge a la 
tarda amb l’exhibició i taller a 
càrrec de Salsa Dance o tot-
hom hi va poder participar.
El regidor de festes, Valentín 

El barri de la Font d’Òdena va 
celebrar una exitosa Festa

liol els tiquets es poden haver 
comprat per 12 euros (socis) 
i per 14 euros (no socis). Les 
activitats d’aquestes 3 nits de 
juliol a l’Espelt han estat orga-
nitzades per l’Associació Cul-
tural Centre de l’Espelt i hi col-
labora l’Ajuntament d’Òdena.

Robles, diu que la festa ha 
estat un èxit “perquè molta 
gent s’ha congregat a moltes 
activitats amb moltes ganes i 
il·lusió, i hi ha hagut activitats 
per a tot tipus de públic”. Ell 
mateix felicita a la junta de 
l’Associació de Veïns del Bar-
ri de la Font per la feina feta 
i els instiga a continuar-la per 
aconseguir, com fins ara, ger-
manor i pinya al Barri amb tot-
hom qui s’hi afegeixi.

JORBA / LA VEU

Diumenge tindrà lloc els pri-
mers actes de la Festa Major 
de Jorba que se celebrarà ple-
nament el proper cap de set-
mana. 
Diumenge, a dos quarts de 
10 del matí començarà la IV 
Tirada de bitlles catalanes per 
equips, Memorial Elia Badia 
Casas.
I el proper dijous dia 23 conti-
nuen els actes festius amb el 

Basquet 3x3 que començarà a 
dos quarts de 7 de la tarda al 
pati de l’escola.
Les inscripcions es poden fer 
al bar de la piscina i tenen com  
data límit el dimecres 22 de ju-
liol. Aquesta activitat és orga-
nitzada pel Grup de joves de 
Jorba.
A les 9 del vespre a la pisci-
na municipal es durà a terme 
el VI Campionat de pòquer i a 
les 10 de la nit, a la plaça de 

Cal Bordils es podrà gaudir de 
la 4a Nit Gin-Jazz organitzada 
pel restaurant La Gallega.
De 12 a 1 de la matinada a la 
piscina municipal, remulla’t a 
la fresca.
En la propera edició del diari 
informarem abastament del 
gruix d’actes de la Festa Major 
jorbenca que s’allargarà fins el 
26 de juliol.

Primers actes de la Festa Major de Jorba

JORBA / LA VEU

El proper dissabte, 18 de juli-
ol, l’associació “Amics de Sant 
Martí de Tous”, com a comiat 
de les activitats culturals que 
ha dut a terme durant la pri-
mera part de l’any, ofereix un 
acte que espera sigui de gran 
acceptació entre els touencs i 
les touenques, i al qual estan 

Cesk Freixas a Sant Martí de Tous
convidats tots aquells que es-
tiguin atrets per la música de 
compromís i del nostre temps. 
I és que, a les 8 de la tarda, 
al Casal de Tous, el cantautor 
Cesk Freixas, l’últim treball 
del qual es titula “Protesta”,  
ens oferirà un recital amb les 
seves composicions més pu-
nyents i incisives, que tan bé 

reflecteixen la inquietud d’una 
part important de la població.
El recital serà el dissabte, 18 
de juliol, a les 8 de la tarda, al 
Casal de Tous, i l’entrada serà 
gratuïta, encara que, qui ho 
desitgi, podrà dipositar un do-
natiu voluntari a la sortida per 
a poder costejar-ne les despe-
ses.
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LA POBLA DE C. / LA VEU

Des del divendres 10 i fins al 
diumenge 12 de juliol el barri 
de les Garrigues de la Pobla 
de Claramunt va estar de fes-
ta. Durant aquests tres dies, 
des de l’Associació de Veïns 
es van organitzar una sèrie de 
propostes festives per a petits 
i grans. El sopar popular del 
dissabte a la nit i la paella del 
diumenge al migdia van ser 
dos dels actes que van aple-
gar més gent.
Les activitats es van obrir el di-
vendres al vespre amb un so-
par popular, en què hi van par-
ticipar unes 200 persones i en 
què cada comensal es portava 
el menjar de casa. Tot seguit, 
els assistents van poder ballar 
amb els ritmes de Fernando 
de Màxim.
El dissabte al matí, una bona 
colla de nens i nenes van 
passar una bona estona amb 
els inflables, el toro mecànic i 
la festa de l’escuma. A la tar-
da es va disputar el torneig 
de petanca, que va arribar a 
la vuitena edició, en què van 
participar entre set i vuit pa-
relles en cada una de les tres 
categories: infantil, femenina i 
masculina. La final es va jugar 
el diumenge al matí.
I la nit del dissabte hi va haver 
un dels plats forts de la festa: 
el sopar popular, que va reu-

nir 351 persones. L’àpat va 
consistir en pa amb botifarra, 
formatge i un refresc. Des-
prés del sopar es va sortejar 
un pernil i la jornada festiva es 
va acabar amb un ball que van 
oferir el duet format per Barto-
meu i Sheila.
El diumenge al matí es va ju-
gar un torneig de futbol, que 
va arribar a la vuitena edició, 
i la final del campionat de pe-
tanca. Les parelles guanyado-
res d’aquest campionat van 
ser: en categoria infantil, Erika 
Cervera i Óscar Zajara, Ivan 
Rodríguez i Raúl Carmona i 
Ivet Maturana i Ariadna Cer-
vera; en categoria femenina, 
Isabel Bernal i Dulce Estévez, 
Loli Montaño i Virginia Estévez 
i Ainoa Maturana i Carla Gui-
llen, i en categoria masculina, 

El sopar popular i la paella, èxit de la festa al 
barri de les Garrigues de la Pobla de Claramunt

Joaquin Martín i Juan Olmo, 
Óscar Ortiz i Marcos Ibarra i 
Gregorio Arjona i José Ramon 
López. Els guanyadors van 
rebre com a obsequi uns lots 
amb diferents productes d’ali-
mentació.
El diumenge al migdia, més 
d’un centenar de persones 
van assistir a la paella popu-
lar. La festa es va cloure amb 
un bingo. Es van cantar tres 
bingos i els regals eren lots. 
Cal destacar les hores de fei-
na de molts veïns del barri per 
tirar endavant totes aquestes 
propostes festives, que es van 
fer al voltant del parc infan-
til del carrer de Girona i que 
van comptar amb el suport de 
l’Ajuntament. En alguns dels 
actes hi van ser presents regi-
dors del Consistori. 

VILANOVA DE CAMÍ / LA VEU

Som 42 excursionistes que 
anem a Andorra, en concret, 
a la vall de Ransol. L’autocar 
ens recull a les 5 del matí per 
dur-nos a on farem la nostra 
sortida aquest calorós diu-
menge de Juliol, agafem un 
corriol i ens dirigim cap al re-
fugi de Coms de Jan. 
Més endavant parem a es-
morzar al costat del riu, avui 
la calor es fa notar de valent. 
Un cop tips, tot xino-xano, i en 
poc més d’una hora,assolim 
el cim del Coma de Varilles 
(2.758 m.)  situat al Principat 
d’Andorra, un estat situat en 
el cor dels Pirineus. Aquest 
menut però bellíssim país és 
conegut pel seu relleu com 
“el país de les muntanyes”, fet 
pel qual Andorra és un autèn-
tic paradís dins de l’ambient 
muntanyer.). Des d’aquí dalt 
podem observar molts cims 
andorrans (Cabaneta, Esta-
nyó, Serrera, Mil Menut, Pala 
de Jan, Ransol,etc). 
A la vessant contrària d’on 
hem pujat, tenim als nostres 

peus, l’estany de la Cabana 
Sorda,on ens dirigim tot care-
nejant, passant quasi a tocar 
les Basses de les Salaman-
dres. Pel  camí podem gaudir 
de diversitat de flors. 
Arribem a l’estany de la Caba-
na Sorda, on ens refresquem 
i dinem.
Un cop hem agafat forces i ca-
lories, ens arribem a la Bassa 
d´Anrodat. Des d’aquí ja bai-
xem cap a la vall  d´Inclés i al 
pont de la Baladosa, on fem 

un refrigeri ben fresc. Tot se-
guit agafem el bonic corriol de 
l’obac d´Inclés per entraves-
sar tota la vall on ens espera 
l´autocar.
Agrair aquesta excepcional 
sortida als nostres vocals Toni 
Sevilla i Carles Méndez.
Ens acomiadem fins al setem-
bre, farem un descans per va-
cances, que tots ho mereixem.
 Per tothom, UNES BONES 
VACANCES D’ESTIU!!!

La colla excursionista de Vilanova va ser al pic 
de la Coma de Varilles, a Andorra

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Agrupació Cultural i Recrea-
tiva de Vilanova del Camí ha 
quedat absolta de la suposa-
da apropiació indeguda i ven-
da d’un moble-mostrador de 
l’Espai Rovy, on tenen la seu 
social. El judici ràpid de faltes 
es va celebrar el 21 de maig, 
però des de l’entitat no ho han 
fet públic fins aquesta matei-
xa setmana. Segons afirmen 
en un comunicat des de l’en-
titat, no queda demostrat per 
cap mitjà (inventari, relació de 
béns, etc.) que el mostrador 
en qüestió és de propietat de 
l’ajuntament i segons el prin-
cipi bàsic de presumpció d’in-
nocència no queda demostra-
da la culpabilitat de la falta a 
l’Agrupació Cultural i Recrea-
tiva i es dóna la sentència per 
absolutòria.
Els fets es remunten a princi-
pis de mes de maig, quan des 

de l’entitat es va posar a la 
venda un mostrador antic del 
Rovy Espai Cultural, on l’Agru-
pació Cultural i Recreativa té 
la seu social, “per comprar-ne 
un de nou i en millor estat”. El 
dia 14 de maig, el comprador 
(policia de paisà) i el venedor 
(membre de l’Agrupació) van 
quedar per tal de fer la venda 
i a partir d’aquí es va desen-
cadenar la conseqüent de-
núncia per part de membres 
del consistori ja que des de 
l’ajuntament afirmaven que es 
tractava de material de l’admi-
nistració. 
Des de l’entitat han volgut 
agrair a totes aquelles perso-
nes “que des del primer mo-
ment han cregut en la nostra 
innocència i també dir-los a 
tots aquells que han vist en 
aquest fet una oportunitat per 
fer mal a la nostra entitat que 
no ho han aconseguit”.

Sentència absolutòria per a 
l’Agrupació en la venda del 
mostrador del Rovy de Vilanova

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Per tercer any consecutiu 
l’associació Tatanka, seguint 
la seva trajectòria, va oferir 
el passat diumenge 12 de ju-
liol el 3r Festival de cançons 
en llengua de signes.  El lloc 
escollit va ser el Centre Cívic 
del Barri la Pau. Els alumnes 
participants d’aquest any, tant 
els grans: José Luis Gea, Ma-
ribel Garcia, Zule Martínez i 
Ricard Bisbal, com els petits: 
Judit Pous, Ina Saumell, Lluc 
i Cora Brunet, van ensenyar 
com gaudir als espectadors i 
van emocionar amb un con-
cert interpretant amb llengua 
de signes.
La tria de cançons individuals 
van ser escollides pels matei-
xos alumnes. En el concert 
van interpretar un seguit de 
cançons molt conegudes com 
“L’Empordà” de Sopa de Ca-
bra o “Sense tu”. Com cada 
any, des de Tatanka han agra-
ït la col·laboració de Gemma 

Esquer per la seva magnífica 
veu cantant “Me cuesta tanto 
olvidarte” de Mecano e inter-
pretada en llengua de signes 
per Roser Vilà.
També han felicitat els pares 
dels petits: Judit, Ina (noves 
incorporacions), Lluc i Cora 
(de llarga trajectòria des dels 
4 anys) “per donar la possibi-
litat que els seus fills creixin 
en un entorn on se’ls facilita 
que totes les persones es pu-
guin comunicar, veure, sentir i 
transmetre el món d’una ma-
nera visual i gestual”.
Així mateix han agraït a tots 
els que han fet possible aquest 
acte: Ajuntament de Vilanova 
del Camí, mestres i alumnat 
de Tatanka, responsables de 
so, càmeres i a tots els assis-
tents. A més, tant des de la di-
recció com des del públic van 
felicitar als participants per les 
seves “grans i emotives inter-
pretacions”.

Èxit del 3r festival de cançons 
en llengua de signes de Tatanka
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IGUALADA / LA VEU

L’Ajuntament  i el Mercat Mu-
nicipal de Sant Hilari han re-
editat el conveni anual amb  
la finalitat de contribuir al 
foment del Mercat i la realit-
zació de diverses activitats 
encaminades a la seva pro-
moció. 
L’Alcaldessa Vanesa Gon-
zález i la presidenta del 
Mercat, Conxita Roca, van 
rubricar aquest conveni de 
col·laboració que preveu 
desenvolupar tot un seguit 
d’accions que contribueixin a 
augmentar el grau de qualifi-
cació i competitivitat del Mer-
cat Municipal de Sant Hilari. 
La presidenta del Mercat, 
Conxita Roca, assegura que 
el conveni és molt important 
per tirar endavant les dife-
rents accions comercial que 
es programen.
Des de l’Ajuntament, el re-
gidor de Promoció Econò-
mica, Jordi Barón, també en 
fa una valoració molt posi-
tiva d’aquest acord de col·
laboració que permet donar 
a conèixer el Mercat i el co-
merç de proximitat, i que pre-

tén també fer créixer la seva 
clientela. 
Justament, amb l’objectiu de 
premiar la clientela fidel i si 
cap, augmentar·la, el Mercat 
va posar en funcionament la 
targeta de fidelització, que 
segons explica Roca està 
funcionant molt bé, malgrat 
que no han pogut fer massa 
campanyes promocionals. 
Durant el 2015, el Mercat 
s’ha compromès a tirar en-
davant les campanyes de 
promoció i animació comer-

Ajuntament i Mercat aposten per augmentar la 
competitivitat del Mercat Municipal

cial “El mercat et regala una 
flor”, coincidint amb l’entrada 
de primavera; la sardinada 
popular, inclosa al programa 
de Festa Major; Vilashopping 
nit de tapes, una nova pro-
posta que preparen de la mà 
de l’Ajuntament per al proper 
mes de setembre i la campa-
nya de Nadal, entre altres. 
La subvenció municipal té 
un import màxim de 4.000 
€ però la xifra dependrà del 
nombre d’accions que s’aca-
bin materialitzant.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Servei de Promoció Eco-
nòmica de Vilanova del Camí 
ha reforçat el Servei Local 
d’Ocupació amb l’objectiu 
d’assessorar i acompanyar a 
la recerca de feina per afavo-
rir la inserció i la millora de la 
qualificació professional mit-
jançant diferents actuacions. 
El Servei ofereix assessora-
ment individualitzat i grupal, 
orientació professional/labo-
ral per a persones en situ-
ació d’atur i en actiu; infor-
mació del procés de recerca 
de feina i assessorament en 
tècniques de recerca de fei-
na i canals d’inserció. També 
s’informa sobre el mercat la-
boral; l’oferta formativa regla-
da, ocupacional i contínua.
Aquest assessorament es 

complementa amb la inscrip-
ció a la borsa de treball mit-
jançant una entrevista ocu-
pacional i també s’ofereixen 
sessions monogràfiques en 
funció de les necessitats.
El Servei d’Orientació Labo-
ral, ofereix, per una banda 
el Club de Feina i per l’altra, 
la borsa de treball Xaloc de 
Diputació de Barcelona per 
donar suport en la recerca de 
feina. 
El Club de feina és un equipa-
ment on s’ofereixen recursos 
per a la població que cerca 
feina o formació. La utilitza-
ció d’aquest espai, que es 
troba ubicat al segon pis de 
l’edifici de l’OTG, es realitza 
de forma autònoma i amb la 
possibilitat d’assessorament 
tècnic. Les persones usuàri-

es poden consultar les ofer-
tes de feina i utilitzar l’ordina-
dor i altres recursos com la 
impressora, internet o correu 
electrònic. 
El Club de Feina funciona de 
dilluns i dijous de 9 a 11 del 
matí en servei d’autoconsul-
ta i d’11 a 1 del migdia amb 
consulta i assessorament 
professional.
Pel que fa a la borsa de tre-
ball Xaloc de Diputació de 
Barcelona, és un servei que 
requereix d’una inscripció 
prèvia a la borsa de treball 
de Vilanova del Camí que 
s’ha de fer mitjançant una 
entrevista ocupacional. Po-
deu contactar amb el servei 
de Promoció Econòmica de 
dilluns a divendres de 8 a 3, 
al Centre d’Innovació Anoia, 
al 938054411 extensió 5, o al 
correu electrònic: peconomi-
ca@vilanovadelcami.cat
La borsa de treball de Xaloc 
proporciona ofertes que arri-
ben dels diferents municipis 
de la província de Barcelona. 
Podeu accedir·hi a través 
de la pàgina web municipal: 
www.vilanovadelcami.cat  on 
hi trobareu un enllaç directe.

Promoció Econòmica reforça el Servei Local 
d’Ocupació i el Club de feina

ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Anoia 
juntament amb la Diputació de 
Barcelona han coordinat un vi-
atge de periodistes per a  mos-
trar·los els  actius turístics de la 
comarca. El grup, format per re-
dactors i fotògrafs de diferents 
publicacions d’arreu del país, 
va  recórrer durant tres dies di-
ferents punts d’interès històric, 
cultural i gastronòmic. L’objectiu 
és donar a conèixer l’oferta del 
territori anoienc, sovint desco-
neguda pel gran públic, poten-
ciant la seva difusió a través 
dels mitjans de comunicació.
La visita va començar dijous a 
la tarda amb un recorregut per 
l’Alta Anoia, on els periodistes 
van descobrir espais com el 
Memorial de l’Exèrcit Popular 
de Pujalt o la torre de la Manre-
sana. Seguidament es van des-
plaçar a Sant Martí de Tous on 
van poder visitar el centre histò-
ric i el castell d’aquesta pobla-
ció. També se’ls va donar a co-
nèixer el Festival de Llegendes, 
que va despertar l’interès dels 
redactors. La jornada va acabar 
amb un sopar de tapes a Cal 
Vicens. La primera nit, el grup 
es va allotjar a l’Hotel Amèrica 
d’Igualada. 
El divendres, la jornada es va 
dedicar a l’aire i l’aigua. El dia 
va començar ben d’hora amb 
un vol en globus, una visita a 
la fàbrica Ultramagic i un vol 
en avioneta, tot a l’aeròdrom 
d’Òdena. La següent parada 

va ser al Museu del Traginer, 
on els visitants van quedar sor-
presos per la magnitud de la 
col·lecció privada. A la tarda, 
els Amics del Rec i CERCA van 
presentar el projecte de fonts 
orals “Sota la pell del Rec” i van 
oferir una passejada guiada pel 
barri de les adoberies. Després 
els periodistes van visitar el Mu-
seu de la Pell, on també van 
gaudir d’una mostra del recital 
DePellSensible. La visita al Rec 
va completar·se amb una troba-
da amb els impulsors del Rec.0 
i un sopar al restaurant Somia-
truites. Els periodistes van fer 
nit a l’Hotel del Bruc.
Dissabte va ser el torn de l’Ano-
ia Sud. Un dels plats forts de 
la jornada va ser l’excursió al 
Castell de Claramunt, on els 
responsables de Turisme del 
Consell van presentar el projec-
te “Anoia, Terra de Castells”. Tot 
seguit el grup es va desplaçar 
a Capellades, per visitar el Mu-
seu Molí Paperer, el parc NEAN 
i tastar l’Arròs Paperer al res-
taurant Amadeus. La jornada 
va continuar amb la descober-
ta del nucli antic de Piera i els 
seus edificis emblemàtics com 
cal Sastre o el castell. La ruta 
es va tancar amb una visita gui-
ada a les caves Pagès Entrena 
que ens van oferir un tast de 
productes de proximitat maridat 
amb cava. De tornada a Iguala-
da, l’espectacle del Night Glow 
va posar la cirereta del pastís.

L’Anoia es presenta com a 
destí turístic a la premsa 

Gran cap de setmana dels 
Falcons de Vallbona

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Quin cap de setmana mes 
intens!!!! Tot va començar 
aquest dissabte amb la Troba-
da Nacional de Falcons  a Vi-

lafranca del Penedès, una de 
les millors trobades que s’han 
fet i un diumenge increïble a 
Camp del Rei ( Vilanova del 
Camí).

      Mimax Lighting, S.L.
www.mimaxlighting.com

 

Renovem la nostra exposició
Preus OUTLET de 5€ a 50€ 

C/França 14 Telf. 93-8044621
 

Vine a visitar-nos!
Dl-Dv 9.00 a 13.00 h i 15.30 a 18.00 h
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Anoia Sud

PIERA / LA VEU

Ja estan disponibles les ba-
ses per participar al XXXIX 
Concurs de Teatre Amateur 
Vila de Piera. El període d’ins-
cripció finalitza el divendres 14 
d’agost. 
El concurs està obert a la par-
ticipació de tots els elencs te-
atrals, amb el requisit que els 
components siguin exclusiva-
ment amateurs.
El calendari d’aquesta edició 
inclourà 10 representacions 
teatrals, que es faran tots els 

Bases del Concurs de 
Teatre Amateur

L’escola bressol 
compleix 10 anys
PIERA / LA VEU

El passat 10 de juliol, l’esco-
la bressol municipal el Gall 
Mullat va celebrar el 10è ani-
versari de l’obertura amb una 
festa dirigida especialment als 
alumnes, tant els antics com 
els que ara en gaudeixen.
En aquesta celebració, els 
més menuts van poder gau-
dir d’un seguit d’activitats molt 
adients per a l’època de l’any: 
tobogan d’aigua, festa de l’es-
cuma, inflables i animació in-
fantil.
L’escola va obrir les seves 

portes amb una capacitat per 
a 40 infants de 0-3 anys. Res-
ponia a un clar compromís 
de l’ajuntament per assumir 
aquesta tasca de coresponsa-
bilitat educativa i poder oferir 
aquest servei educatiu preo-
bligatori. La forta demanda i 
la confiança dipositada per les 
famílies va fer necessària aug-
mentar-ne la capacitat. Així, 
l’any 2008 s’inaugurava una 
ampliació de les instal·lacions 
que va permetre passar de 40 
a 120 places.

Les corals pierenques es 
lluixen al MEV’2015

PIERA / LA VEU

El teatre Foment s’omple 
en la segona proposta del 
MEV’2015 en el que les co-
rals pierenques Tríola i Xicoira 
canten juntes per celebrar el 
seu aniversari.
El passat 10 de juliol, el tea-
tre Foment de Piera va acollir 
el segon dels concerts del ci-
cle ‘A l’estiu... Música en viu’ 
que tenen lloc els divendres 
d’aquest mes de juliol. En 
aquest cas el protagonisme es 
va repartir a les corals Xicoi-
ra –format per nens i nenes- 
i Tríola –amb representació 
adulta- que celebraven 30 i 
25 anys respectivament. I per 
aquesta jornada tan especial 

es va adaptar una cantata es-
crita expressament per a l’oca-
sió amb ‘El robador de veus’ 
escrita per Jordi Marcè, qui es 
va desplaçar des d’Hamburg a 
propòsit per veure’n l’estrena 
pierenca. Més de 30 cantai-
res van donar veu a una his-
tòria que tractava sobre una 
lluita entre Mare Natura i el 
poble que es veu amenaçat... 
Tot plegat es va acompanyar 
amb projeccions i una posada 
en escena amb coreografies i 
cant que van rebre el reconei-
xement d’un públic que omplia 
del tot el teatre Foment de Pi-
era. Cal destacar la interven-
ció dels solistes Joan Eudald 

i Laia Cuadras així com els 
músics que van intervenir amb 
l’acompanyament en directe. 
La direcció artística d’Elisa-
bet Vallès i Francesc Mas i la 
direcció musical de David An-
dújar van ser determinants per 
viure un gran espectacle i ce-
lebrar dos aniversaris de pes 
al mateix temps. 
Les dues cites que resten en 
aquest cicle són els Blooming 
Duo i Ana Leiato (divendres 
17) i el concert de Maià (diven-
dres 24), tots dos a l’escenari 
de la plaça del Peix.

Es repeteix l’èxit del reforç d’estiu
PIERA / LA VEU

Durant les tres primeres set-
manes de juliol s’ha dut a ter-
me, per segon any consecutiu, 
el  programa de reforç escolar 
organitzat des del Pla Educa-
tiu d’Entorn de Piera (PEEP).
El Taller d’Estudi Assistit d’Es-
tiu és un projecte que vol 
proporcionar, a alumnes que 
començaran la secundària 
el setembre, un reforç en els 
aprenentatges assolits durant 
el curs i no interrompre durant 
un llarg període de temps la 
pràctica d’habilitats de les àre-
es de llengua i matemàtiques. 
Es tracta de donar a aquest 
alumnat un suport i eines com: 
Adquirir hàbits d’organització i 
d’estudi, aprendre a planificar 
el treball escolar i aprofitar 
totes les oportunitats que té 

al voltant en el seu procés de 
desenvolupament personal.
Enguany, 30 alumnes s’han 
beneficiat d’aquest programa 
i han estat tutelats per 8 vo-
luntaris del municipi. Des del 

dissabtes, del 26 de setembre 
fins al 28 de novembre, a les 
21.30 hores, al Teatre Foment 
de Piera. Les obres seran se-
leccionades per una comissió 
en l’acte de sorteig del Con-
curs de Teatre Amateur, que 
es farà el diumenge 6 de se-
tembre, a les 12 h, al Teatre 
Foment.
Per participar en aquesta edi-
ció cal emplenar el formulari 
d’inscripció que trobareu a vi-
ladepiera.cat. La data límit és 
el divendres 14 d’agost.

PEEP es vol agrair la partici-
pació dels voluntaris que s’han 
adherit al projecte de manera 
desinteressada i que ens han 
ajudat a treballar per a l’èxit 
escolar d’aquest alumnat.



Joan Garcia (ERC), nou alcalde de Vallbona després d’un ple 
esperpèntic sense la presència de l‘alcalde dimitit de CiU
VALLBONA / JORDI PUIGGRÒS

La dimissió com alcalde de 
Raül Parramon (CiU), la set-
mana passada, va motivar 
que dissabte al migdia es fes 
un ple per escollir el nou al-
calde de Vallbona d’Anoia, 
però ningú no s’esperava el 
resultat final. Parramon, que 
vint minuts abans ha assistit a 
un ple extraordinari per a ad-
metre, per unanimitat, un nou 
regidor d’ERC per la dimissió 
anterior del cap de llista, Os-
car Labraña, va acabar aban-
donant l’edifici consistorial tot 
mostrant una carta a l’alcalde 
en funcions, Eudald Planella 
(PSC), soci de govern, en la 
que anunciava la seva renún-
cia a regidor. 
Sense la seva presència en el 
ple municipal per escollir l’al-
calde, existia la possibilitat d’un 
empat (4-4), entre ERC (4, a un 
de la majoria absoluta), PSC 
(3) i Veïns amb Veu (1, que 
en el ple per escollir alcalde fa 
tres setmanes va donar suport 
a Parramon). Per sorpresa de 
tothom, però, Francisco Corral, 
exregidor socialista i ara cap 
de VV, va acabar abstenint-se, 
donant així l’alcaldia a ERC, 
com a llista més votada.

Els regidors d’ERC. El segon per la dreta és el nou alcalde Joan Garcia Semitiel.
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El ple va despertar molta expectació, dissabte al migdia a Vallbona. Fotos: JP

al “clima social que es mereix 
Vallbona i aconseguir l’esta-
bilitat necessària per fer bé la 
nostra feina a l’Ajuntament”. 
Garcia, molt sorprès, va expli-
car que “ni jo mateix m’espera-
va avui ser alcalde”. ERC ja va 
governar -amb CiU- va 8 anys 
a Vallbona.
Les tensions polítiques en el 
poble, però, no s’han acabat. 
Molta gent va voler veure el ple  
d’a prop, i, a instàncies del pú-
blic, el socialista Eudald Plane-
lla va reconèixer que, moments 
abans d’iniciar el ple, va instar 
a Parramon a marxar si no po-

dia aguantar quatre anys en el 
consistori. 
La rumorologia s’ha dispa-
rat aquests dies a Vallbona. 
El nou alcalde, treballador 
nocturn de Seat, podria tam-
bé dimitir per raons laborals, 
segons un dels grups polítics 
presents en el consistori. Tam-
bé podria renunciar a la seva 
acta el número 2 de CiU, José 
Antonio Peña. Pel que sembla, 
la convulsa situació política en 
aquest poble va camí de con-
vertir-se en el culebrot de l’es-
tiu. 

D’aquesta manera, Joan Gar-
cia Semitiel és el nou alcalde 
de Vallbona, que, en el seu dis-

curs d’investidura, va obrir el 
govern a totes les forces políti-
ques del consistori, per  tornar 

Carles Castro, exalcalde del Bruc: “Em sento perseguit”
El BRUC / JORDI PUIGGRÒS

L’exalcalde del Bruc i actual 
cap de l’oposició per CDC, Car-
les Castro, ha ampliat aquesta 
setmana a La Veu la informa-
ció que avançàvem a la pas-
sada edició sobre l’interposició 
de dues querelles criminals 
contra la seva persona per dos 
afers diferents que van succeir 
durant el passat mandat muni-
cipal. La notícia, com és lògic, 
ha causat un bon rebombori en 
el municipi. Darrere d’una de 
les querelles hi ha l’exregidor 
d’Unió Josep Ramon Coma, 
expulsat per Castro del govern. 
Se sent perseguit, o tot ple-
gat és fruit d’un malentès? 
Sí, que me’n sento, de perse-
guit, i d’una forma injusta. Crec 
que s’ha demostrat d’una for-
ma clara que hem aconseguit 
donar la volta a l’Ajuntament, 
que estava en una situació 
molt complicada. Amb menys 
diners hem fet més coses, i 
hem aconseguit reduir el deute 
a zero. Es pagava els proveï-
dors a 28 dies, s’havia canviat 
l’estil de fer les coses… El pa-
gament de tot això són denún-
cies per malversació de fons 

públics i per prevaricació. No 
ho entenc, francament. 
El pagament per part d’una 
sola persona, no?
Sí, ell ja va presentar-ho pri-
mer a la Fiscalia, per a que 
actués d’ofici, i així ho va fer. 
Les investigacions de la Policia 
Judicial van determinar que no 
hi havia cap indici de delicte, i 
el cas es va arxivar. Aquest se-
nyor -Josep R. Coma- anava 
equivocat, però continua amb 
la dèria d’anar directament ell 
als tribunals. És clar, que em 
sento perseguit. A més, això 
està costant molts diners, que 
els paga l’Ajuntament en advo-
cats i tràmits judicials, perquè a 
mi se m’acusa de quelcom de 
quan era alcalde.
Què creu que hi ha, doncs, 
darrere de tot plegat?
No ho se del cert. Amb aques-
ta persona havia tingut sempre 
diferències en procediments, 
en com fer les coses correcta-
ment. Va sortir del govern, en 
el seu moment, i jo crec que 
ell no va pair bé aquesta situ-
ació. Va iniciar una creuada 
contra la meva persona, fins al 
punt de fer qualsevol cosa per 

destruir-me.  Insisteixo que la 
Fiscalia ja va decidir arxivar-ho 
en el seu moment, perquè no 
va veure res de res. Les coses 
es van fer d’acord amb la llei. 
Per tant, que de nou es vulgui 
reobrir aquesta història només 
ho puc veure amb l’intenció de 
penjar-me l’etiqueta d’imputat. 
Si hagués sortit de nou alcalde, 
ara seria un alcalde imputat. 
També hi ha una altra quere-
lla, per un assumpte medi-
ambiental a Montserrat Parc, 
que li presenta el fiscal gene-
ral de medi ambient. Per un 
tema d’abocament d’aigües 
residuals, oi?
Sí, i és veritat. El problema és 
que això feia 50 anys que es 

donava. Cinc dècades. Es trac-
ta d’una urbanització dels anys 
seixanta, i aquest tema s’esta-
va produint amb total impunitat 
des de fa moltíssims anys. El 
nostre ha estat el primer go-
vern municipal en posar-se a 
treballar per a resoldre aquest 
tema. Es va fer un projecte, es 
va posar en exposició pública, 
va passar tots els tràmits, es 
van buscar els diners en forma 
de subvenció… L’Ajuntament 
els va avançar per poder fer 
l’obra ara, i no esperar un pa-
rell d’anys més. Hi ha participat 
la Generalitat, la Diputació. És 
cert que hi havia abocaments, 
sí, és clar, com succeïa des de 
fa 50 anys. Però ara ja està 

resolt. Ho vam posar al nostre 
programa electoral, i hem com-
plert amb el que es va dir que 
faríem. És curiós que, després 
d’haver arreglat un problema 
que afectava el 30% de la nos-
tra població, acabi tot plegat en 
una querella criminal. Jo espe-
rava que, com a mínim, la gent 
estés contenta d’haver posat 
punt i final a un greu problema. 
Si la resposta és una deman-
da, penso que en aquesta so-
cietat alguna cosa està fallant. 
Em pregunto si els anteriors 
governs municipals en aquests 
50 anys, que no han fet res 
amb aquest tema, tenen algu-
na responsabilitat, també.
Ha trobat suport en el nou al-
calde? Se sent defensat per 
ell?
Li he comunicat personalment 
la situació, de forma que pugui 
defensar la institució. Per part 
d’ell hi ha una completa facilitat 
per accedir als recursos jurí-
dics municipals. És partidari de 
resoldre això quan més aviat 
millor.
Amb Josep R. Coma, hi ha 
parlat?
No. No hi ha cap relació. 

Castro, quan ocupava el càrrec de l’alcaldia.
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CARME / LA VEU

Carme viurà aquest cap de 
setmana la seva festa Major 
amb un seguit d’actes pre-
parats amb tota la il.lusió per 
a tots els carmetans, xics i 
grans, i tots els anoiencs que 
hi vulguin assistir.
El programa d’actes és el se-
güent:

Divendres 17 de juliol
- a dos quarts de 7 de la tarda 
al pati de missa
Animació infantil amb el grup 
Gil & Rataplan.
- a les 10 del vespre al carrer 
Verge del Carme
Sopar popular. Un sopar 
d’ous amb acompanyament 
final del grup Surprise.
Es tracta d’un sopar de truites 
variades acompanyades d’es-
queixada de bacallà amb es-
calivada i embotits, pa amb to-
màquet, gelat, aigua, vi, cava, 
cafè i gotes.
El preu del sopar és de 12 eu-
ros per als adults i 7 per als 

nens.
- a les 12 de la nit, pels carrers 
del poble
Batukada a càrrec del grup 
Protons.
- a la 1 de la matinada, al car-
rer del Raval de Baix
Nit jove amb el grup de versi-
ons Pachucos i Dj.

Dissabte 18 de juliol
- a les 8 del vespre, a la pista 
vella
Concert noucentista i músi-
ca per a cobla amb Els Llu-
ïsos.
- a les 12 de la nit a la pista 
vella
Ball de nit amb el grup Liberty.
- a la 1 de la nit, al carrer del 
Raval de Baix
Concert Jove amb la banda 
Biruji i Dl Pepe Dj Xic.

Diumenge 19 de juliol
- a les 12 del migdia
Missa
- a la 1 del migdia al teatre, 
Concert de gospel amb el 

Dies de Festa Major a Carme

grup de gospel de Carme. 
L’entrada a l’actuació del Grup 
de Gospel del diumenge 19 de 
juliol té dues opcions: o portar 
menjar i productes d’higiene 
pel Racó Solidari de Carme o 

fer una donació de 3 EUR per 
a Càritas.
- a les 6 de la tarda al camp 
de futbol
Futbol. CE Carme - CF Medi-
ona

- a les 8 del vespre a la pista 
vella
Ball de vetlla amb el grup 
Cocktail.

TRANSPORTS
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08787 CARME (Barcelona)  
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Jordi Sellarès, alcalde de Carme: “Cal fer una escola nova”
CARME / JORDI PUIGGRÒS

Aquesta setmana és Festa 
Major a Carme. Un municipi 
que recentment ha estrenat un 
ajuntament monocolor gràcies 
a un acord entre representants 
de diferents corrents polítics al 
poble, que van optar per posar 
per davant els interessos co-
muns que els partidistes, i van 
crear “Junts per Carme”, si bé 
sota el paraigües d’ERC, la for-
ça que ha governat en els dar-
rers anys. Com que no hi havia 
“competència”, abans de les 
eleccions ja se sabia el resul-
tat, i els set escons de l’Ajun-
tament es van completar amb 
aquesta candidatura. Segueix 
d’alcalde Jordi Sellarès, però 
amb l’acord que ho deixarà el 
mes de juny de l’any que ve 
en benefici d’Ildefonsa Tarrida. 
Amb ells dos i amb el regidor 
de Festes i també exalcalde 
Joan Hernan hem parlat de la 
festa i del nou ajuntament.

Què em podríem destacar, 
d’aquesta festa major?
Joan Hernan. És una festa 
continuïsta, amb alguna petita 
variació, però poca cosa. Pres-
cindim, això sí, de les grans 
orquestres que havien vingut 
anys enrere, i hem buscat al-
tres tipus de grups musicals. 
No hem baixat el nivell, però sí 
els costos. 
La festa a Carme ha tingut 
sempre una forta col.labora-
ció popular. 
JH. Hi ha molta implicació del 
jovent, sí. Ja fa anys que ells 
s’organitzen, fan i desfan la 
festa del jovent, amb l’Ajun-
tament que hi intervé només 
econòmicament. També tenim 
un grup de teatre, que es diu 
Set Betes, que fa actuacions 
de molta qualitat. Dissabte 
passat van actuar i hi havia 
400 persones. Això, en un po-
ble com Carme, és molta gent. 
També aquest any tornem a 
tenir un grup de Gospel. Tam-
bé hi ha el partit de futbol. És 
veritat que les associacions 
s’impliquen. Mirem que la festa 
sigui per a totes les edats, que 
sigui diversa, i divertida. El so-
par popular també mobilitza a 
molta gent. L’any passat érem 
300 persones, i aquest serem 
els mateixos, o més. Al principi 
era el sopar i prou, però des-
prés hi vam posar uns músics, 
i ara això ja s’ha establert.

És allò que si les coses fun-
cionen, no cal tocar-les gai-
re.
JH. Exacte. A més, és una Fes-
ta Major que fa poble. El dia de 
la Mare de Déu del Carme ja 
és típic de fer l’ofici, ballada de 
sardanes, la cantada d’hava-

Joan Hernan, Jordi Sellarès i Ildefonsa Sardà.

“Mentre no tinguem 
una petita zona indus-
trial, anirem a afavorir 
els petits comerços, 
els bars i restaurants, 
amb gent que ens vi-
siti. El verd i l’aigua és 
l’actiu més important 
que tenim, a part de 
les persones”
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neres, fem cultura popular ca-
talana al cent per cent. I agrada 
molt. On haurem de veure què 
passa és amb el ball de nit. A 
Carme de sempre fem un ball 
de nit, i un ball de vetlla. El de 
nit és que fluixeja més, quan 20 
anys enrere potser hi havien 
500 persones. S’haurà d’anar 
mirant, i a veure què fem. És 
quelcom que passa també a 
molts altres pobles. Penseu 
que el pressupost de la Festa 
Major se’n va cap als 13.000 
euros, i només es paguen el te-
atre, quatre euros, i els balls de 
nit i de vetlla, cinc euros cadas-
cun, total, per a recuperar-ne 
potser tres mil. També es farà 
recollida solidària d’aliments, 
que abans es feia coincidint 
amb el sopar, i aquest any amb 
el concert de Gospel. Voldria 
destacar que hi haurà un con-
cert de música noucentista i de 
cobla, a càrrec de la Banda de 
Música d’Igualada, que pot ser 
molt interessant. L’any passat 
va ser un èxit.

Parlem de l’Ajuntament. Per 
què ha estat possible fer una 
llista única a Carme, quel-
com que no ha passat a cap 
lloc més de la comarca?
Jordi Sellarès. Perquè ens co-
neixem tots de fa molts anys, 
i perquè van coincidir un se-
guit de circumstàncies. Cap 
dels grups que hi havia en el 
municipi tenia un recanvi per 
a continuar, ni els d’Esquerra, 
ni els de CiU, ni els Indepen-
dents, que estaven associats 

a Iniciativa. D’aquí que vam 
començar converses. Mai es 
va parlar de problemes amb 
els partits polítics, ni res d’això. 
Es va parlar pensant només en 
el poble. Dins del poble es va 
veure com quelcom molt favo-
rable. No vam enganyar ningú. 
Joan Hernan. El resultat tam-
bé ho diu tot, i n’hi ha per es-
tar contents. Va anar a votar el 
65% de la gent, i, d’aquests, el 
90% ens va donar la confian-
ça. Vol dir això que, majoritàri-
ament, el poble ho va acceptar. 
Sabem d’altres fórmules que 
s’han fet en altres pobles, i no 
era aquest, precisament, el 
resultat, i de sobte veien com 
apareixien 150 vots nuls... A 
Carme això no va passar. 

Com van, les primeres set-
manes de govern?
JS. Veig una molt bona respos-
ta dels nous regidors. Estan 
esperonats, i estic realment 
sorprès. Disposats a aprendre 
què vol dir tirar endavant un 
ajuntament. Crec que es farà 
moltíssima feina, n’estic segur.

Quins són els vostres objec-
tius, per aquests quatre anys 
vinents?
JS. Insistim en què cal fer una 
escola nova. Esperem que la 
Generalitat recuperi el poder 
econòmic que ara no té. No-
saltres continuem essent una 
zona prioritària per a la comar-
ca en aquest sentit, i esperem 
que pugui ser possible. D’altra 
banda, aquest 2015 ja tanca-

rem tot el projecte de turisme 
familiar i de cap de setmana. 
Ja es va fer una primera recu-
peració de part del nucli antic, 
ara s’estan fent les obres a 
l’antic escorxador per a fer-hi el 
centre d’interpretació, i ja s’es-
tà marcant el projecte de les 
tres rutes de l’aigua. Tot sumat, 
més la nova pàgina web que hi 
haurà de Carme Turisme, farà 
que el visitant d’aquí tingui re-
cursos i ofertes per saber què 
hi pot fer, on pot dormir, men-
jar, visitar... 

Carme continua sense tenir 
un polígon.
JS. Si pogués ser un de petit, 
controlat, fora del poble, tant 
de bo, però cada dia ho veiem 
més difícil. Vam estar a punt, 
el 2008, ja estàvem per firmar 
papers amb l’Institut Català del 
Sòl, però amb tot el tema del 
Cas Pretòria van acusar el di-

rector, i no es va poder fer. Se-
ria una bona solució per Carme 
tenir una petita zona industrial. 
Mentre això no arribi, anem a 
afavorir els petits comerços, 
els bars i restaurants que te-
nim, amb gent que ens visiti. 
El verd i l’aigua és l’actiu més 
important que tenim, a part de 
les persones. 

Ildefonsa Sardà serà la nova 
alcaldessa d’aquí un any. 
JS. Deixaré l’Ajuntament en 
molt bones mans. I no estarà 
sola, perquè tindrà al costat el 
Joan Hernan. 
Ildefonsa Sardà. Intentarem 
fer-ho el millor possible. Conti-
nuar tot el que tenim en mar-
xa serà el prioritari, sempre hi 
quan el Jordi decideixi plegar, 
que espero que s’ho repensi. 
Però, si no és així, mirarem 
també de tirar endavant nous 
projectes beneficiosos per al 
poble. Que estiguin ben sub-
vencionats i no endeutin l’Ajun-
tament. Ara estem remuntant 
bé la situació econòmica del 
consistori i voldria continu-
ar així. També vull ajudar les 
persones joves que entrin a 
l’Ajuntament, motivar-les per a 
continuar tirant endavant i que 
es vegin segurs per a futures 
legislatures. Tinc una experièn-
cia de quatre anys, abans n’hi 
havia estat vuit, però fa molt 
més temps. 
JH. Pensa que tots tres ja es-
tem pels seixanta o més, però 
diria que, quan no trobaven 
ningú i ens vam ajuntar per 
l’Ajuntament, va sortir gent jove 
i s’hi va engrescar sempre i 
quan, aquests quatre anys, els 
ajudéssim. Ha estat una molt 
bona entesa, i l’Ajuntament de 
Carme se’n sortirà, i bé.

 

Joan Hernan: “És una 
festa continuïsta, amb 
alguna petita variació, 
però poca cosa. Pres-
cindim, aixo sí, de les 
grans orquestres que 
havien vingut anys 
enrere, i hem buscat 
altres tipus de grups 
musicals. No hem 
baixat el nivell, però sí 
els costos”

C. del Raval de Baix, 26
Tel. 93 808 00 18
08787 CARME (Barcelona)
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• Lacats • Envernissats• Empaperats 
•Estucats  •Retolació

PINTURA I DECORACIÓ

Telèfon i fax 93 805 02 51 • Mòbil 678 43 44 66
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Els Hostalets de Pierola viu-
ran el proper cap de setmana 
la seva festa grossa, però els 
actes de la festa Major ja co-
mencen el proper dijous dia 23 
amb el pregó de Festa Major 
des de la Torre del Sr. Enric, 
que començarà a les 8 del 
vespre. A continuació comen-
çarà una cercavila d’animació 
pels carrers del poble amb la 
companyia La cremallera amb 

el seu espectacle “Impacte”.
A les 10 del vespre tindrà lloc 
el sopar de germanor a la fres-
ca, a la plaça del Dr. Condé i 
al carrer Isidre Vallès i a les 11 
donarà inici el Bingo popular, 
a la mateixa plaça del Dr. Con-
dé.
En la propera edició de La 
Veu donarem àmplia informa-
ció del gruix d’actes de la festa 
Major dels Hostalets.

Primers actes de la Festa Major 
dels Hostalets de Pierola

CAPELLADES / LA VEU

Durant aquest mes de juli-
ol s’està portant a terme la 
primera campanya d’exca-
vacions arqueològiques a 
l’Abric de la Consagració, a 
Capellades. Aquests treballs 
es desenvolupen en el marc 
del projecte de recerca Abric 
Romaní-Cingles del Capelló, 
dirigit per l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evo-
lució Social (IPHES) i finançat 
pel Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Capellades. 
Als treballs a l’Abric de la Con-
sagració hi participa un equip 
amb set persones de diferents 
centres de recerca (IPHES, 
Universitat Rovira i Virgili, Uni-
versitat de Barcelona, Univer-
sitat de Jena), sota la direcció 
dels investigadors Manuel Va-
quero (IPHES) i Andrea Picin 
(Universitat de Jena).
L’Abric de la Consagració és 
un dels jaciments que formen 
part del conjunt arqueològic 
de la Cinglera del Capelló, on 
des de l’any 1983 es desen-
volupa un projecte de recerca 
que ha portat a excavar jaci-
ments com l’Abric Romaní, 
l’Abric Agut, la Balma dels 
Pinyons i la Balma de Can 
Manel. Aquests treballs han 
permès documentar una se-
qüència d’ocupacions huma-
nes que van des del Paleolític 
Mitjà fins al Mesolític. Malgrat 

ser conegut des de fa temps, 
les actuacions arqueològiques 
realitzades fins ara a l’Abric 
de la Consagració havien es-
tat molt puntuals. L’única in-
tervenció prèvia es va produir 
arrel d’una destrucció parcial 
del jaciment que va motivar, 
l’any 1985, una actuació ar-
queològica d’urgència que va 
permetre constatar la presèn-
cia de nivells arqueològics i 
obtenir una primera sèrie de 
datacions que situen la cro-
nologia del jaciment entre els 
9.000 i els 55.000 anys abans 
del present. Tenint en compte 
aquestes dates, es preveu do-
cumentar ocupacions huma-
nes corresponents al Paleolí-
tic Superior.
Amb la campanya de 2015 
s’inicia una fase preliminar 

Comença a Capellades la primera campanya 
d’excavacions arqueològiques a l’Abric de la 
Consagració, dins la Cinglera del Capelló

dels treballs que té com a 
objectiu documentar el con-
junt de la seqüència estra-
tigràfica i arqueològica per 
tal d’avaluar la conveniència 
de portar a terme una exca-
vació en extensió. Per això 
cal determinar primer quants 
nivells arqueològics hi ha al 
jaciment, així com les seves 
característiques (cronologia, 
atribució cultural, densitat de 
restes, grau de preservació). 
En aquest context, els objec-
tius de la campanya de 2015 
consisteixen en preparar el ja-
ciment de cara a les properes 
campanyes, portant a terme 
sobretot tasques de neteja i 
topografia, sense descartar 
que es pugui iniciar l’excava-
ció d’un sondeig a la part su-
perior de la seqüència.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest divendres la bibliote-
ca El Safareig de Capellades 
ha acollit la presentació de la 
segona novel·la de la cape-
lladina Gemma Freixas, ano-
menada “Malabo” i que és la 
continuació de “El casino de 
Santa Isabel”. L’acte ha esta 
conduït pel regidor de Cultu-
ra, Àngel Soteras, qui a l’igual 

que en el llibre anterior, ha 
explicat l’argument de l’obra 
sense acabar de desvetllar el 
final, però provant d’incitar a la 
lectura.
La Biblioteca també aques-
ta setmana ha projectat una 
pel·lícula infantil, amb bona 
acollida per part dels usuaris. 
La propera cita serà també en 
dijous, el 23 de juliol.

“Malabo” i les aventures 
proposades per Gemma Freixas 
a la Biblioteca el Safareig

CAPELLADES / LA VEU

Després que molts capella-
dins hagin gaudit aquests dies 
amb l’exposició sobre Sant 
Cristòfol, a partir d’aquest cap 
de setmana Casa Bas acollirà 
una mostra amb els treballs de 
Juan Conejo Romero. Aquest 
mestre d’obres s’ha dedicat a 
construir petites escales d’es-
tils molt diversos fent servir 
els materials que corresponen 
als models originals. Tal i com 

ell mateix detalla, els treballs 
presentats “no són maquetes, 
són escales fetes a escala. No 
hi ha materials de simulació 
sinó materials de construcció 
posats al servei d’una minia-
tura”.
La mostra, que s’inaugura 
aquest diumenge a dos quarts 
d’una del migdia, es podrà vi-
sitar cada cap de setmana fins 
al 2 d’agost.

Nova exposició a Casa Bas

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte al vespre es 
farà el Sopar Solidari per Ca-
ritas Capellades que organitza 
un any més la Penya blaugra-
na de Capellades. Els diners 
que es recullin, un cop paga-
des les despeses, aniran des-
tinats a Caritas Capellades.
A banda del sopar, que co-
mençarà amb uns entreteni-
ments, seguirà amb pa amb 
tomàquet i embotits, gelat, vi 
aigües, cafès i gotes per 10 
euros, des de l’organització 
s’ha previst que durant l’acte 
hi hagi un seguit de sorpreses 

i diversos sortejos entre els 
assistents. A més a més es 
comptarà amb la presència de 
Sor Llúcia Caram, recentment 
escollida Catalana de l’any 
2015, que explicarà quins són 
els seus projectes més imme-
diats.
Durant la vetllada hi haurà ac-
tuacions de Los Visacos i del 
Duet A Vives Veus.
Per motius d’aforament, es 
limitarà la participació a 400 
persones.
El sopar començarà a les 
21:30 a la Piscina Blava de 
Capellades.

Tot a punt per al Sopar 
Solidari que organitza la Penya 
Blaugrana de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta cap de setmana els 
Falcons de Capellades han 
tingut un cap de setmana com-
plert, actuant dissabte a Vila-
franca del Penedès en motiu 
de la XIV Trobada de Falcons 
de Catalunya i diumenge a Vi-
lanova del Camí en motiu de 
les festes del Camp del Rei.
La colla jove capelladina ha 
consolidat l’Escala de 8 pujant 
l’esglaó de les quatre que ac-
tualment l’estan treien a plaça, 
on per primer cop enguany 
totes onze l’executen a la ve-
gada.

XIV Trobada de Falcons de 
Catalunya – Vilafranca del 
Penedès 
Dissabte a les 16:30 de la 
tarda, concentració de totes 
onze colles de Falcons de 
Catalunya, a la Plaça del Pe-
nedès on es van fer la foto de 
germanor per donar inici a la 

cercavila pel centre de la vila, 
on els Falcons de Capellades 
van tornar assolir la Serra de 
6 puntes amb Pilar de 3 al 
mig, van estrenar la Tripira 
4x4 amb les tres anxanetes 
coronen a la vegada, figura de 
dificultat i molt vistosa, el Pilar 
de 4 de dones, Avet de 7, dos 
Lleons molt sincronitzats i per 
entrar a Plaça de la Vila, van 
fer-ho amb quatre Pilars de 
3 i vuit Pilars de 2 caminats. 
A la Plaça de la Vila, es van 
realitzar quatre rondes amb 
varies colles simultànies per 
agilitzar la Trobada, on Cape-
llades va treure el seu millor 
repertori dos Vols de 4 i un Vol 
de 3 Coronat, molt aplaudit 
pels falcons assistents, la Pira 
de 10 amb dos Pires de 5 si-
multànies molt assolida per la 
colla, on no seria estrany que 
abans de finalitzar la tempora-
da l’aixequessin un pis més, 
la Serra de 6 puntes amb dos 

Pilars de 3 al mig i per últim to-
tes onze colles assistents va-
ren executar la mateixa figura, 
on Falcons de Capellades van 
assolir l’Escala de 8, recent 
estrenada.

Camp del Rei – Vilanova del 
Camí
Els Falcons de Capellades tor-
nen a exhibir-se pels carrers 
de Vilanova del Camí. Van ini-
ciar cercavila sobre les 11h del 
matí, on per la seva organitza-
ció pel gran volum d’entitats 
de cultura i agilitzar la seva 
marxa, només van poder fer 
els dos Vols de 4 i un Vol de 3 
Coronat, impecables, repetien 
la Tripira 4x4 amb canvis de 
camisses respecte el dia an-
terior de l’estrena, i novament 
l’Escala de 8 on el públic as-
sistent va quedar sorprès per 
veure l’estructura tant alta.
Remarcar, la bona organitza-
ció i ambient de la festa.

Els Falcons de Capellades pugen d’esglaó
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LA LLACUNA / LA VEU

L’Ajuntament de la Llacuna or-
ganitza durant el mes de juliol 
el “Capvespre Musical”, un se-
guit de concert a l’aire lliure  que 
permet als espectadors gaudir 
de la música i la fresca.
Aquests concerts, tenen lloc 
cada divendres o dissabte del 
mes de juliol a la Plaça Major 
de La Llacuna amb l’objectiu 
d’ampliar l’oferta cultural del 
municipi a tots els vilatans, als 
estiuejants i tothom qui vingui el 
mes de juliol. Fins ara ja s’han 
realitzat dos dels concerts pro-
gramats que han tingut una 
bona acollida.
Aquest proper dissabte, 18 de 
juliol, tindrà lloc la presentació 
del nou disc “Mentiras y Hala-
gos” de El Hombre Trankilo. El 
Hombre Trankilo és un projecte 

de llarg recorregut, iniciat per 
Ricardo Rabella, compositor, 
cantant i guitarrista, i acompa-
nyat per David Martinez, per-
cussió. El nou disc “Mentiras y 
Halagos presenta onze temes 
d’amor propi. Ritmes actuals 
barrejats amb guitarres dels se-
tanta i força, és energia en estat 
pur.
El dissabte 25 de juliol tindrà 
lloc el darrer dels concert del 
cicle “Capvespre musical” i 
comptarà amb l’actuació del 
Grup Polls&Llops. Es tracta 
d’un grup de música format 
per adults i adolescents, molts 
d’ells vinculats al municipi i amb 
una bona experiència musical 
que els ha portat també a ser 
covers de Van Morrison. 
Tots el concerts són gratuïts i 
tenen lloc a les 20:30 a la plaça 
Major de la Llacuna. 

“Capvespre Musical”, el cicle 
de concerts a l’aire lliure de la 
Llacuna

LA LLACUNA / LA VEU

L’Ajuntament de La Llacu-
na va aprovar dissabte, en la 
sessió extraordinària del Ple, 
el cartipàs municipal per de-
finir com es distribueixen les 
diferents àrees dels regidors 
corresponent al mandat 2015-
2019. El nou consistori estarà 
format per 4 regidors de CIU 
i 3 de Junts per la LLacuna 
després del pacte de govern 
entre les dues formacions per 
als propers quatre anys.
El candidat de CiU i alcalde de 
La Llacuna, Josep Parera, va 
assenyalar que “si bé tenim la 
majoria absoluta per governar 
vam creure oportú posar-nos 
en contacte i mantenir conver-
ses amb l’altra formació (Junts 
per La Llacuna) per  trobar vo-
luntat d’entesa i treballar junts, 
amb un únic programa i amb 
l’objectiu de treballar pel po-
ble.” 
El cartipàs del mandat 
2015/2019 queda fixat amb el 
següent organigrama:
L’alcalde, Josep Parera Tort 
(CIU) gestionarà les carte-
res de Governació, Urbanis-
me, Obres i Activitats, a més 
d’Ocupació i Promoció Eco-
nòmica que compartirà amb 
Albert Valiente
Jordi Masip Andreu (CIU), 

serà el primer tinent d’alcalde 
i gestionarà Hisenda i Sanitat
Josep Martí Morgades (CIU), 
segon tinent d’alcalde, assu-
mirà Serveis, Vies Públiques i 
Locals Municipals 
Maria Rosa Busquet Mabres 
(CIU), serà la responsable de 
Comerç i Turisme i Cultura i 
Ensenyament
Albert Valiente Alentorn (Junts 
per La Llacuna), s’estrena-
rà com a regidor de Festes 
i compartirà amb l’alcalde, 
l’àrea d’Ocupació i Promoció 
Econòmica 
Sebastià Jodar Quesada 
(Junts per La Llacuna) , una 
altra de les noves cares, assu-
mirà Esports i Joventut i Medi 

El ple de l’Ajuntament de la Llacuna aprova el 
nou cartipàs municipal amb l’acord entre CIU i 
Junts per La Llacuna

Ambient
Cristina Poch Galisteo (Junts 
per La Llacuna), és la regidora 
més jove del consistori i s’ini-
cia en el càrrec com a respon-
sable de Benestar i Serveis 
Socials.
D’altra banda, en el ple, es 
va donar compte, entre altres 
qüestions, de la creació i cons-
titució de la comissió especial 
de comptes, del nomenament 
dels diferents representats en 
òrgans col·legiats i també es 
va determinar la periodicitat 
de les sessions ordinàries del 
ple de l’ajuntament que serà 
el darrer dijous dels mesos de 
gener, abril, juliol i octubre a 
les 20h.

MASQUEFA / LA VEU

Masquefa inaugurarà aquest di-
vendres, 17 de juliol, a les 7 de 
la tarda, la nova piscina munici-
pal, amb un acte públic obert a 
tothom. A partir de les 8 hi hau-
rà música en directe i servei de 
bar. A més, durant tot el cap de 
setmana –dissabte i diumenge- 
s’hi faran portes obertes, amb 
entrada gratuïta, i diverses ac-
tivitats complementàries.
Dissabte hi haurà portes ober-
tes de les 11 del matí a les 8 del 
vespre. Els assistents podran 
participar en una doble sessió 
de zumba, a 2/4 de 12 del mig-
dia i a les 6 de la tarda, i dues 
sessions d’aquagym a 2/4 d’1 i 
a les 7. També hi haurà entrada 
lliure a les instal·lacions de pà-
del des de les 11 del matí fins a 
les 2 de la tarda.
Diumenge, hi haurà portes 
obertes de les 11 del matí a les 
8 del vespre, amb una sessió 
de zumba a 2/4 de 12 del mig-
dia, i una d’aquagim a 2/4 d’1.
Les noves instal·lacions, si-
tuades a la zona del camp de 

futbol, inclouen una piscina 
d’adults –amb unes dimensions 
de 25 x 12,5 metres, una làmina 
d’aigua de 312,5 m2 i una pro-
funditat que oscil·la entre 1,30 i 
1,80 metres- i una segona pis-
cina per a infants –de 12,5 x 
11 metres, una làmina d’aigua 
de 140 m2 i una profunditat d’1 
metre. En aquest segon vas s’hi 
ha fet també una zona d’spa i 
una zona d’aigua per a nadons 
amb una profunditat de només 
30 centímetres.
Les dues piscines estan envol-
tades per una gran platja de 
gespa de 1.650 m2, on s’han 
instal·lat 14 para-sols. També 
s’hi ha fet una caseta de fusta 
que acull la recepció i la zona 
de bar, així com un parc infantil 
amb un vaixell gronxador.
La nova piscina d’estiu se suma 
al complex esportiu que avui ja 
acull el camp de futbol munici-
pal de gespa artificial, les pistes 
de pàdel i també un nou gimnàs 
que tot just acaba d’entrar en 
funcionament.

Masquefa inaugura avui 
divendres la piscina municipal

MASQUEFA / LA VEU

Encara no has anat als bars 
i restaurants a tastar les ta-
pes ? Doncs afanya’t, perquè 
aquest diumenge, 19 de juli-
ol, s’acaba el segon concurs 
Fes Tapes de Masquefa. Un 
total de sis restauradors han 
ideat diferents tapes que, de 
ben segur, faran que et llepis 
els dits. Si completes la ruta 
i les tastes totes, podràs vo-
tar la millor tapa i entrar en el 
sorteig d’un sopar per a dues 
persones en l’establiment 
que, segons les votacions po-
pulars, hagi creat la tapa gua-
nyadora.
El funcionament del concurs 
és molt senzill. En els sis bars 
i restaurants participants, 
i també en els forns de pa i 
en les dependències munici-
pals, trobaràs una butlleta de 
participació que has d’omplir. 
Cada vegada que facis una 
tapa en un dels establiments 
participants et segellaran la 
corresponent casella de la 
butlleta. Cal que les tastis to-
tes, encara que, si n’hi ha una 

que no t’agrada, pots repetir 
una tapa i utilitzar-la com a 
comodí.
Només en el cas que tinguis 
segellades les sis caselles 
de la butlleta podràs votar i 
participar en el concurs. Per 
fer-ho, escriu les teves da-
des personals en la butlleta, 
indica-hi quina és per a tu la 
millor tapa, i diposita la butlle-
ta en alguna de les urnes que 
trobaràs en els bars i restau-
rants participants.
El dia 22 de juliol, després 
del fabulari de la Festa Major, 
a la plaça de l’Estació, a 2/4 
d’1 del migdia, es farà públic 
el guanyador del sorteig, que 
gaudirà del sopar per a dues 

persones. També es donarà a 
conèixer la tapa guanyadora. 
L’establiment que l’hagi ela-
borat serà obsequiat amb un 
trofeu i amb la publicació a la 
revista municipal Masquefa 
Batega.
Els sis bars i restaurants que 
participen en el Fes Tapes 
2015 són:
● Restaurant Can Cristóbal 
(Avinguda de la Línia, 22-24)
● Cafeteria CTC (Avinguda 
Catalunya, 58)
● Bar L’Aroma (Avinguda de 
la Línia, 21, local 2)
● Bar La Bota del Racó (C/ 
Serralet, 39)
● Frankfurt Cafeteria Xarlot 
(Avinguda de la Línia, 11)
● Nou Racó de la Queixalada 
(Carretera de Martorell a Ca-
pellades, km 17)
El concurs Fes Tapes l’orga-
nitza el departament de Pro-
moció Econòmica de l’Ajun-
tament, amb la col·laboració 
d’aquests sis restauradors, 
per tal de donar a conèixer la 
gastronomia local.

Últims dies per participar en el concurs ‘Fes 
tapes’ de Masquefa
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CALAF / LA VEU

Els veïns del carrer de la Sort 
celebraran aquest dissabte la 
seva festa, una activitat que 
obren a tots els habitants de 
Calaf i rodalies. 
L’activitat començarà a les 
15.30 h amb el 1r campio-

nat de botifarra: les inscrip-
cions ja són obertes trucant 
al 696842537 / 629433571 / 
617702632. El preu és de 10 
euros per persona, i hi haurà 
cafè i pastes per als jugadors. 
Els guanyadors rebran trofeus 
i premis en metàl·lic.

Aquest dissabte, festa al carrer de la Sort

CALAF / LA VEU

La cita esportiva va ser un 
any més multitudinària, i va 
animar la plaça Barcelona’92 
durant tot el cap de setmana 
gràcies al gran nombre de 
participants i espectadors 
que va aplegar. A causa de 
l’elevada xifra d’inscripcions, 
la Penya Barcelonista de Ca-
laf i Comarca es va veure 
obligada a ampliar el calen-
dari i avançar un dia el tor-
neig, de manera que alguns 
dels partits van començar ja 
dijous. Durant els quatre dies 
del 3x3 la plaça calafina va 
presentar un excel·lent am-
bient festiu, amb les terras-
ses dels bars plenes de gom 
a gom. També ajudava a fer 
passar la calor la instal·lació 
“refrescant” que va muntar 
l’organització en un dels ex-
trems de la plaça.
Diumenge al vespre, després 
de l’emocionant final de la 
categoria sènior que va en-
frontar els Injurie La Coppe 
i els Ke Diví (amb un resul-
tat de 5 a 1 a favor dels pri-
mers), va tenir lloc el lliura-
ment dels premis. L’alcalde 
de Calaf i regidor d’Esports, 
Jordi Badia, i el president de 
la Penya Barcelonista de Ca-
laf i Comarca, Èdgar Cardo-
na, van ser els encarregats 
d’anar donant els trofeus als 
primers classificats de cada 
grup.

En memòria de Jordi Bor-
ràs
Pel que fa al premi al millor 
jugador, que des de fa vuit 
anys es lliura com a record 
de l’amic i soci de la Penya 
Jordi Borràs, en aquesta 
ocasió va ser per al pradenc 
Jordi Torrabadella. Els en-
carregats de fer-li donatiu 
del trofeu van ser els pares 
d’en Jordi, la Maria Àngels i 
en Pere, acompanyats dels 
seus dos néts.
El president de la Penya, 
Èdgar Cardona, va aprofitar 
l’ocasió per agrair l’altíssi-
ma participació en aquest 
campionat, i la col·laboració 
de tothom qui el fa possible. 

L’organització va voler agra-
ir la implicació de l’exregidor 
d’Esports de Calaf, Josep 
Manel Navarro, a qui es va 
regalar una samarreta del 
3x3 personalitzada.
Finalment, l’alcalde i regidor 
d’Esports de l’Ajuntament 
de Calaf, Jordi Badia, va ser 
l’encarregat de cloure l’acte. 
Badia va felicitar la Penya 
per l’excel·lent organització 
del torneig i va animar l’en-
titat a continuar treballant 
i creixent, sense posar-se 
límits, afirmant que “també 
hi haurà un Ajuntament que 
estarà a la vostra alçada per 
poder estar al vostre costat” i 
ajudar en el que calgui.

Sobretot, passar-s’ho bé
L’alcalde va dirigir-se també 
a tots els jugadors del 3x3: 
“Tots us mereixeu els aplau-

El 3x3 de futbol de la Penya bat el seu propi 
rècord de participació amb 76 equips

diments i l’agraïment per 
l’esforç que heu fet i l’excel·-
lent comportament que heu 
tingut.” Als més menuts, els 
va dir que juguin com els 
vingui de gust sense fer cas 
dels pares, i que a l’hora de 
configurar els equips triïn 
els jugadors amb qui s’ho 
passen millor —i no només 
pel seu domini del futbol. I 
és que, segons va dir Jordi 
Badia, “massa sovint es diu 
que en l’esport el més im-
portant és guanyar. No us ho 
cregueu. Això, no és veritat. 
D’altres diuen que no, que el 
més important és participar. 
Jo no m’he cregut mai ni una 
cosa, ni l’altra. Jo crec que el 
més important és passar-ho 
bé: si no us divertiu jugant, si 
l’esport no és un joc, no paga 
la pena la suor i el patiment 
que requereix”.

CALAF / LA VEU

Uns 32 alumnes de la Llar d’In-
fants de Calaf, La Boireta, co-
mençaran el curs vinent P3 a 
l’escola Alta Segarra. Per això 
les seves famílies i les edu-
cadores del centre, juntament 
amb els seus companys, van 
dedicar-los la festa de fi de curs 
celebrada divendres a la tarda.
El pati de La Boireta es va om-
plir de nens i nenes, pares i ma-
res, tiets i tietes, avis i àvies... 
que no es van voler perdre la 
festa de fi de curs del centre. La 
calor se suportava millor a sota 
dels tendals que donen ombra 
al pati, i és allà on va seure tot 
el públic per presenciar el lliura-
ment dels diplomes als nens i 
nenes que l’any que ve comen-
çaran P3.

L’acte comptava amb la pre-
sència de la regidora de l’àrea 
d’Urbanisme i Via Pública, Te-
resa Torrijos, i de la regidora 
de l’Àrea de Serveis a les Per-
sones, Montserrat Isern. Les 
representants municipals van 
felicitar els petits alumnes i les 
seves famílies, encoratjant-los 
a aprofitar i gaudir tots els anys 
d’aprenentatge que tenen al 
davant. Després, la directora 
del centre, Ingrid Ruiz, va anar 
cridant a l’escenari els alumnes 
de P2 per lliurar-los el correspo-
nent diploma.
A continuació l’AMPA de al Boi-
reta va oferir coca, xocolata i 
refrescos a tots els assistents, 
mentre els més menuts s’ho 
passaven d’allò més bé a l’in-
flable que es va muntar per a 
l’ocasió.

La Boireta acomiada la classe 
dels ‘grans’ de la Llar d’Infants 
amb una simpàtica festa

Serà a les 18.00 h quan els 
més petits s’ho podran passar 
bé amb l’atracció inflable que 
es muntarà per a ells. Després 
també hi haurà xocolatada per 
a tots els assistents.

CALAF / LA VEU

Des de fa dos anys Calaf 
compta amb l’única escola de 
Catalunya de “Wudang Pai 
Tai-txi”, una variant del tai-txi 
amb el qual comparteix els 
moviments. Els alumnes més 
veterans de l’escola i el seu 
mestre fundador van fer un 
gran paper en el campionat 
mundial d’arts marcials cele-
brat a Rimini (Itàlia) el darrer 
cap de setmana de juny.
L’escola Tian Kung Chien, en 
representació de Catalunya 
—ja que es tracta de l’únic 
centre del país que imparteix 
aquesta disciplina—, va obte-
nir uns excel·lents resultats. 
El mestre Jorge Herrera Villa-
gran va quedar en la primera 
posició tant en Wudang Pai 
Tai-txi com en formes tradici-
onals del nord, convertint-se 
així en doble campió del món.
Pel que fa als alumnes cala-
fins, Dani Vila Ulloa va quedar 
en primera posició en formes 

tradicionals del nord, mentre 
que Alejandro Tello Martínez 
va obtenir la medalla de plata 
en la mateixa modalitat. Final-
ment, Noemí Bélmez Lorente 
va aconseguir la medalla de 
plata en Wudang Pai Tai-txi.
Des de l’escola Tian Kung 
Chien, que actualment comp-
ta amb uns 40 alumnes, es 
vol donar les gràcies a tots els 
companys, familiars i amics 
pel seu recolzament; també 
s’anima a tots aquells que vul-
guin endinsar-se en el món de 
les arts marcials a acostar-se 
a l’escola, ubicada a l’avingu-
da de la Pau.

Dues medalles d’or i dues de 
plata per a l’escola calafina Tian 
Kung Chien 

Equip campió sènior

Trofeu Jordi Borràs
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CALAF / LA VEU

Aquest diumenge les piscines 
catalanes es van sumar a la 
cita solidària de la Fundació 
Esclerosi Múltiple. Calaf tam-
bé hi va participar, com cada 
any: a les 12 h del migdia hi 
va haver un “salt solidari” a la 
piscina, i la recaptació d’en-
trades de tota la jornada va 
anar dedicada íntegrament a 
la causa. 
També es va posar a la ven-

da material de marxandatge 
del Mulla’t —enguany amb 
disseny de l’entranyable di-
buixant Pilarín Bayés— i es 
va instal·lar una guardiola al 
bar. La xifra recollida fins ara 
ascendeix als 450 euros, però 
durant tota aquesta setmana 
encara es pot fer donatius a 
la guardiola i adquirir material 
del Mulla’t, al mateix bar de la 
piscina.

Calaf recull fins el moment 450 
euros per al Mulla’t

CALAF / LA VEU

El grup de sardanistes de Ca-
laf, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i de CatPatrimo-
ni, ha programat per a aquests 
mesos d’estiu l’activitat de sar-
danes a la fresca. 
La cita és cada dimecres a 
les 21.30 h a la plaça Barce-
lona’92, una hora que convida 
a sortir de casa per gaudir de 
la fresca i de l’aire lliure, i que 
amb aquesta nova proposta 
permetrà també aprendre a 
ballar sardanes. L’activitat és 
oberta a totes les edats, gra-

tuïta i sense inscripció prèvia: 
només cal presentar-se di-
mecres a la plaça disposat a 
passar una bona estona, fer 
cultura i fer país.

Cada dimecres, sardanes a la 
fresca a la plaça Barcelona’92

CALAF / LA VEU

Aquest dimecres 15 de juliol 
hi haurà una reunió informati-
va al Casal amb l’objectiu de 
crear una colla de diables de 
Calaf i de l’Alta Segarra. 
Així doncs, la cita és oberta a 
persones de totes les edats i 
de les poblacions de la zona, 
ja que de feina n’hi ha per a 
tothom: per a fer de diables, 
de timbalers, tasques auxili-

ars, creació de vestuari i de 
màscares, elaboració d’es-
tris... Per poder conèixer de 
primera mà com s’organitza 
una colla de diables es comp-
tarà amb el cap de colla dels 
Carranquers de Cervera, Òs-
car Marsinyach,  i amb el cap 
de Colla dels Diables de Sant 
Guim, Marcel Puig. La reunió 
es farà a les 20.00 h al Casal 
de Calaf.

Vols formar part de la nova colla 
de diables de Calaf?

CALAF / LA VEU

Desenes de vehicles van pas-
sar dissabte a la tarda per da-
vant de la tarima instal·lada a 
la plaça dels Arbres, des d’on 
el rector de la Parròquia Joan 
Sanglas feia la tradicional be-
nedicció de Sant Cristòfol. 
Per la seva banda, els mem-
bres de la comissió de la fes-
ta recollien els donatius dels 
conductors i els obsequiava 
amb un pràctic llum frontal. 
Cotxes, motocicletes, furgone-
tes i camions anaven seguint 
el recorregut de la benedicció, 
que transcorria pel passeig de 
Santa Calamanda, la carre-
tera de Manresa, la carretera 
Llarga i l’avinguda de la Pau.
L’endemà diumenge, el pas-

seig de Santa Calamanda va 
estar ben animat a partir de 
les 19.00 h pel ball de Sant 
Cristòfol: les taules dels bars 

Calaf va celebrar Sant Cristòfol amb la 
tradicional benedicció i el ball a la fresca

omplien el carrer, mentre que 
nombrosos balladors seguien 
els ritmes i les melodies de 
Pere Rico.

CALAF / LA VEU

L’associació de veïns del nucli 
antic de Calaf ja ha posat a la 
venda els tiquets per al sopar 
popular que organitzen cada 
any, i que tindrà lloc a la plaça 
Gran el proper dissabte 25 de 

juliol. 
El menú constarà de mon-
getes amb botifarra, pa amb 
tomàquet, postres i beguda. 
Tot plegat per només 8 euros/
persona. Els tiquets es poden 
adquirir al Forn de pa Fitó, al 

bar El Kau, can Xandri i can 
Kassoles, fins el 22 de juliol.
Després del sopar hi haurà ball 
i música en directe amb Raul, 
i també es farà el sorteig d’un 
pernil entre els assistents.

Tiquets a la venda per al sopar del nucli antic, 
que se celebrarà el dissabte 25 de juliol

OFERTA        
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La igualadina Judith Solé, campiona d’Europa S20 
de bàsquet amb la selecció espanyola
BÀSQUET / REDACCIÓ

La igualadina Judith Solé, que 
juga als Estats Units aprofitant 
una beca universitària assoli-
da gràcies al seu exceŀlent ni-
vell esportiu i acadèmic,  s’ha 
proclamat campiona d’Europa 
Sub-20 amb la selecció espa-
nyola després de guanyar a 
França en la final (47-66). La 
final era també una revenja 
de les franceses que els van 
prendre el títol fa dos anys a la 
pròrroga.
Aquest títol suposa el tanca-
ment perfecte per a la gene-
ració del 95 formada Betlem 
Arrojo, Leticia Romero, Marina 
Lizarazu, Yaiza Rodríguez, Ari-
adna Puyol (no ha jugat per le-
sió) i Carolina Esparcia, a més 
de Judith Solé. Anteriorment es 
van endur la plata a l’Europeu 
Sub-20 (2014), l’or a l’Europeu 
Sub-18 (2013), Mundial Sub-
17 (2012) i Europeu Sub-16 
(2011). A més és el cinquè or 
es porta la Selecció Sub-20.
L’equip que mai falla. Això és la 
selecció femenina sub 20. Les 
espanyoles es van dur l’Euro-
peu de Lanzarote en la que va 

Judith Solé, amb el número 14, s’ha fet un lloc d’honor en el bàsquet femení mundial.
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ser la setena final consecutiva 
a la categoria i el quart títol 
en cinc edicions. Tan brillant 
botí confirma a Espanya com 
la major potència d’Europa i 
assegura el futur. Amb la de 
diumenge, són 44 les medalles 
aconseguides per les selec-
cions femenines espanyoles 
en aquesta dècada. També se 

suma al bronze de la selecció 
absoluta a l’Europeu. Tot apun-
ta a un altre estiu sense baixar 
del podi.

Set jugadores juguen a USA
Set de les guanyadores, entre 
elles Judith Solé, pertanyen 
a la generació del 95, podria 
considerar-les un grup de in-

victus: campiones continentals 
en les tres categories -Sub 16 
el 2011, sub 18 el 2013 i sub 
20 en 2015- i subcampiones 
mundials sub 17 el 2012 des-
prés de caure davant als Es-
tats Units. Aquella derrota va 
impedir la carrera de formació 
perfecta.
La victòria sobre la rocosa 

França per 47-66 va tenir cert 
accent americà. Perquè la di-
àspora de l’equip absolut s’ha 
traslladat a les categories infe-
riores.De les 12 internacionals, 
set juguen en universitats d’Es-
tats Units. La xifra augmenta a 
nou si es té en compte la pre-
selecció de 15 que va oferir 
el seleccionador José Ignacio 
Hernández.
Es tracta de jugadores a les 
que els interessa tant una car-
rera professional en el bàsquet 
com llaurar-se un futur lluny 
de les pistes. En cap lloc es 
compatibilitzen millor els estu-
dis amb l’esport com a Estats 
Units. Si s’aprèn anglès i, a 
més, es juguen partits davant 
de 10.000 aficionats, l’oferta 
sembla immillorable.
Les espanyoles es van penjar 
l’or després d’aclaparar a la 
majoria dels seus rivals. Ha 
guanyat els seus nou partits 
per una diferència mitjana de 
22,4 punts. Ha tingut el millor 
atac, la millor defensa, va do-
nar més assistències que nin-
gú, va ser segona en rebots.. 
Els números ho diuen tot. Un 
equip implacable, i impecable.

Les germanes Níria i Èlia Pascual lideren 
el llançament de javelina de l’atletisme català
ATLETISME / REDACCIÓ

El passat dimarts dia 7 de juli-
ol, les germanes Pascual van 
dominar la javelina femenina 
en el decurs dels 95ens. Cam-
pionats de Catalunya Absolut, 
disputats enguany a l’Estadi 
Serrahima de Barcelona.

Níria va realitzar un magnífic 
concurs aconseguint així la 
primera posició. Amb un millor 
intent de 46,62 es va procla-
mar Campiona de Catalunya 
Absolut per primera vegada en 
la seva llarga carrera esportiva 
dins de l’atletisme.

Pel que fa la seva germana 
Èlia, a causa de molèsties al 
ombro no va poder rendir al 
100% en la prova. Tot i això va 
aconseguir pujar al segon es-
glaó del pòdium amb un millor 
intent de 46,44m.
Per altra banda, Níria es va 

proclamar campiona de la pri-
mera edició del Critèrium de 
llançaments ciutat de Gavà 

disputat el passat dissabte dia 
12 de Juliol a l’estadi municipal 
la Bóbila de Gavà.

Nom

Adreça

Localitat

Tel. mòbil

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



François Gonon i Laura Orgué.
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MUNTANYA / LA VEU

Tal com era previst, dos dels 
millors especialistes ara per 
ara, l’igualadina i actual cam-
piona del món, Laura Orgué, 
i el campió europeu, Fran-
çois Gonon, van mostrar, di-
vendres passat a la Face de 
Bellevarde VK, primera prova 
puntuable per a la Skyrunner 
Vertical Series 2015, que són 
els “escaladors” més en forma 
del panorama internacional.
Es tractava del mateix esce-
nari, on fa ja 12 anys, el 2003, 
el “jove” Marc De Gasperi va 
establir un rècord mundial de 
quilòmetre vertical, amb un 
temps de 34 ‘51 “, que encara 
és vigent fins al dia d’avui. A 
Tot i l’excel·lent marca del ven-
cedor, no va caure el rècord 
que es mantindrà durant al-
menys un altre any. En l’edició 
2015 del KV Face de Bellevar-
de, François Gonon va assolir 

Laura Orgué guanya el quilòmetre 
vertical de la Face de Bellevarde

TENNIS TAULA / LA VEU

Es va disputar el Top Català 
Juvenil, participant-hi els vuit 
millors jugadors juvenils de 
Catalunya, amb la única baixa 
del jugador del CPP Igualada, 
Joan Masip que estava con-
centrat amb la selecció espa-
nyola preparant el campionat 
d’Europa de la categoria que 
es disputarà a Bratislava (Es-
lovàquia).
El torneig va resultar molt 
positiu pel jugador Albert K. 

Podi d’Albert Matsuoka al Top 
català juvenil de tennis taula

el cim amb un temps de 35’09 
“, darrere en el segon lloc , 
un altre francès, Yoann Sect, 
amb 35’53 “, i tercer, el slova-
co Nejc Kuhar, amb 35’58”.
El KV Face de Bellevarde, és 
un dels circuits de KV més 
curts, amb un quilòmetre ver-
tical en tan sols 2.9km, fet que 
suposa un desnivell mig per 
sobre del 30% i unes rampes 
que excedeixen el 50% en 

l’últim tram! L’alçada del cim i 
meta és de 2.809 metres.
En fèmines, la campiona, Lau-
ra Orgué ha quedat a només 
5 segons del seu propi rècord 
de l’any passat, amb una mar-
ca de 40 ‘57 “. Per darrere, la 
francesa, Christel Dewalle ha 
estat segona amb 41’16 “i en 
el tercer lloc una altra espa-
nyola, Vanesa Ortega, amb 
44’05”.

Francesc Solé.

MUNTANYA / LA VEU

La Ronda dels Cims, a Andor-
ra, és una de les curses de 
muntanya de referència, amb 
170 quilòmetres a peu. Vora 
400 persones de diferents 
nacionalitats varen prendre la 
sortida d’aquesta duríssima 
prova que s’havia de comple-
tar en no més de 60 hores. Cal 
tenir un currículum previ en 
curses de similars caracterís-
tiques per poder-hi participar. 
Així doncs la Marató del Mont-
blanc (França), Marathon des 
Sables (Marroc), Western Sta-
tes (EE.UU.), Fuji Marathon 
(Japó) i d’altres, són algunes 
de les portes que donen accés 
a la Ronda dels Cims. Les ele-
vades temperatures del cap 

El coponenc Francesc Solé guanya 
l’Ultra Trail d’Andorra

de setmana i l’orografia com-
plexa del terreny no van posar 
les coses gens fàcils als cor-
redors. El corredor de Copons 
Francesc Solé, (guanyador de 
l’edició 2014), va prendre el li-
deratge de la carrera des del 

primer quilòmetre. Després de 
30 hores de dura batalla con-
tra el cronòmetre, entrava a 
meta a Ordino proclamant-se 
campió per segona vegada, 
amb un marge de mes d’una 
hora.

Matsuoka  del CPP Igualada, 
guanyant els següents encon-
tres a Abel Martínez(Callella), 
3-2, Albert Masip (Tarragona) 
3-2, Enric Casado (Tarrago-
na) 3-0, Adrià Ubeda (Ole-
sa Montserrat) 3-2 i Miquel 
Muñoz (Falcons Sabadell) 
3-2. Les úniques derrotes van 
ésser contra Adrià Fernández 
(Badalona) 1-3 i Sergi Grau 
(Tramuntana Figueres) 0-3. 
El resultat final va resultar un 
excel·lent tercer lloc.

Andrea Roures, del San Roque, 
al campionat d’Espanya
GIMNÀSTICA / LA VEU

Dijous dia 2 començava el 
campionat d’Espanya de gim-
nàstica rítmica a Pontevedra; 
en el qual participava  Andrea 
Roures del Club gimnàstic 
San Roque havent-se clas-
sificat quedant entre les cinc 
primeres al Campionat de 
Catalunya. A Pontevedra es 
traslladaren Andrea i la seva 
entrenadora Sara Jiménez, on 
competiria en categoria seni-
or absolut amb tres exercicis 
amb diferent aparell.
Dijous li va tocar la pilota, 
aconseguint executar un gran 
exercici i aconseguint una 
bona puntuació. Divendres, 
era l´hora de les maces, amb 

un ball modern i gran expres-
sivitat, i per finalitzar, dissabte 
era el torn de la cinta, que amb 
una coreografia amb música 
de Michael Jackson, ens va 
fer vibrar amb la seva gran for-
ça. El Club dóna l’enhorabona 
a gimnasta i entrenadora, per 
la seva gran participació.



Toni Bou porta quatre trials consecutius sense guanyar.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Si una setmana abans el Prin·
cipat Andorrà va ser la seu 
dels dos trials del campionat 
del món a l’aire lliure, el passat 
cap de setmana Andorra tornà 
acollir als pilots trialers amb 
motiu del campionat estatal 
a l’aire lliure amb una amplia 
participació de pilots anoiencs 
a les diferents categories.
Per quarta vegada consecuti·
va el pierenc Toni Bou (Hon·
da) no guanyava un trial, i un 
cop més aquesta temporada 
era derrotat per Adam Raga 
(Gas Gas), amb aquesta vic·
tòria encapçala el campionat.
Pel que fa a les altres cate·
gories, a Juvenil B victòria de 

Igualada acollirà el setembre la cursa 
solidària de l’Alzheimer Race
REDACCIÓ / LA VEU

El diumenge, 20 de setem·
bre, se celebrarà a Igualada la 
primera edició de l’Alzheimer 
Race, una cursa i caminada 
solidària organitzada per la 
delegació Anoia de l’Associ·
ació de Familiars d’Alzheimer 
de Barcelona (AFAB) i l’Hospi·
tal de Dia Sant Jordi del Con·
sorci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI), amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Per a més informació ja es po·
den consultar els webs www.
cssi.cat/alzheimerrace i face·
book.com/alzheimerrace.  
Els fons recaptats per les ins·
cripcions i patrocinadors es 
destinaran a la delegació a 
l’Anoia de l’AFAB. L’altre ob·
jectiu de l’esdeveniment és 
sensibilitzar i informar la po·
blació pel que fa a aquesta 
malaltia degenerativa de les 
cèl·lules cerebrals, que a Ca·
talunya afecta més de 112.000 
persones. També es vol donar 
a conèixer l’Anella Verda Flu·
vial d’Igualada, un dels nous 
espais verds habilitats per 
l’Ajuntament per a facilitar la 
pràctica esportiva i reforçar  
els hàbits saludables. L’Alz·
heimer Race s’ha presentat 
aquest dimecres, 8 de juliol, 
amb la presència de l’alcalde 
de la ciutat, Marc Castells, el 
tinent d’alcalde d’Entorn Co·
munitari, Fermí Capdevila, 
la presidenta de la delegació 
Anoia de l’AFAB, Joana Va·
rea, i el gerent del CSSI, Jordi 
Ferrer.  
 
Recorregut i inscripcions 
La cursa i caminada tindrà sor·
tida i arribada a la Plaça de la 
Masuca, davant de l’Hospital 
de Dia Sant Jordi, i recorrerà 
els 6,3 quilòmetres de l’Anella 
Fluvial, un recorregut de difi·
cultat baixa pensat per gaudir 
de l’entorn fent activitat a l’aire 
lliure de manera segura. Es 
passarà pel carrer Santa Joa·
quima de Vedruna, el Passeig 
Verdaguer, l’Avinguda Gaudí 
i el Parc Fluvial del riu Anoia, 
fins arribar a l’estació d’auto·
busos, el Passeig Verdaguer i 
de nou el carrer Santa Joaqui·
ma de Vedruna. En el cas dels 
caminants, el recorregut serà 
una mica més curt, d’uns 4,3 
quilòmetres i poc més d’una 
hora a peu, ja que deixaran el 
parc fluvial quan arribin a l’al·
çada del carrer Santa Joaqui·
ma de Vedruna.  
La inscripció ja està oberta i 
es pot efectuar per Internet a 
través del web www.cssi.cat/
alzheimerrace o directament 
a www.runedia.com. També 
ho poden fer presencialment 
a l’Hospital de Dia Sant Jordi 

Destacada participació 
anoienca al Trial d’Andorra
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aquelles persones que no pu·
guin tenir connexió a Internet. 
Té un preu base de 10 euros 
per persona per a tots els par·
ticipants, tot i que és gratuïta 
per als nens de fins a 8 anys 
d’edat. Tots els inscrits rebran 
una samarreta tècnica Tuga 
de la seva talla amb el logo de 
la cursa, així com un lot d’ob·
sequis.  
El lliurament de dorsals es 
farà el matí del dia 20 a par·
tir de les 8:30h a l’Hospital de 
Dia Sant Jordi i la sortida serà 
a les 10h, amb els corredors 
per davant dels caminants. Hi 
haurà servei de guarda-roba 
i es lliurarà avituallament a 
l’arribada. A les 12h està pre·
vist fer l’entrega de premis als 
millors classificats. També es 
faran sortejos de regals i ac·
tivitats per als acompanyants, 
amb inflables per als més me·
nuts. 
 
Àmplia implicació i suports 
destacats 
El patrocinador principal de la 
cursa és l’Obra Social “la Cai·
xa”, que farà una aportació de 
2.000 euros. La cursa compta 
també amb el suport d’entitats 
i empreses col·laboradores, 
que realitzen aportacions o 
donacions de productes, com 
Taxis Igualada, Més Motor 
Anoia, Ocisport, Tuga, Uni·
gràfic, Caldo Aneto, Punto 
Blanco, Elements, Supermas, 
Flors Roset i l’Associació de 
Botiguers i Comerciants del 
Mercat de la Masuca. La cur·
sa, però, encara està oberta 
a la participació de més col·
laboradors. En l’organització 
també hi col·laboren Cuida·
dors Anoia fent suport logís·
tic, Creu Roja Anoia amb la 
cessió d’una ambulància i per·
sonal voluntari, i la Fundació 
Sociocultural Atlas, amb vo·
luntaris repartits pel recorregut 
de la cursa i fent també suport 
logístic. 
A la causa també s’hi estan 
sumant esportistes coneguts 
que donen suport amb la seva 
presència i promocionant 

aquesta cursa i caminada. Ja 
han confirmat el seu suport el 
pilot Toni Bou i atletes com ara 
Noemí Moreno, Toni Martínez, 
Marc Moreno, Jordi Moreno, 
Èlia Pascual, Níria Pascual, 
Elena Barlabé o Albert More·
no. 
 
21 de setembre, Dia Mundial 
de l’Alzheimer 
L’activitat forma part de la 
commemoració del Dia Mun·
dial de l’Alzheimer, que se 
celebra cada any, el 21 de 
setembre, i que a Igualada 
compta amb activitats orga·
nitzades per l’Hospital de Dia 
Sant Jordi del CSSI, l’AFAB i 
Cuidadors Anoia, que reunei·
xen esforços per tal de sensi·
bilitzar a la ciutadania sobre 
aquesta malaltia.  
La delegació Anoia de l’As·
sociació de Familiars d’Alz·
heimer de Barcelona (AFAB) 
va néixer l’any 2000 recollint 
la necessitats dels familiars 
de malalts d’Alzheimer, en 
aquells moments amb manca 
de recursos socials i informa·
ció relacionada amb la pròpia 
malaltia. La desconeixença 
d’aquesta es feia palesa en 
les famílies i calia un paraigua 
que donés cobertura no no·
més a les necessitats del ma·
lalts sinó també als cuidadors i 
famílies. L’AFAB té com a tas·
ca prioritària millorar la qualitat 
de vida del malalt d’Alzheimer 
i de les famílies afectades. 
L’Hospital de Dia Sant Jordi va 
obrir les portes el desembre 
de 2005 i aquest any celebrarà 
els 10 anys d’existència. Dóna 
servei assistencial a persones 
amb deteriorament i trastorns 
cognitius i demències com 
l’Alzheimer, i a les seves famí·
lies. Ofereix atenció mèdica, 
psicològica i social que ajuda 
a recuperar i millorar l’autono·
mia de les persones ateses i 
permet fer un seguiment indi·
vidualitzat i una avaluació pe·
riòdica de cada pacient. És un 
centre gestionat pel CSSI, en 
un edifici de la Fundació Cata·
lunya · La Pedrera. 

Lluc Miquel (Sherco) del Moto 
Club Montbui i tercer Gerard 
Trueba (Beta Trueba) del Pie·
ra Scan.
A Juvenil A, tercer Pol Mediñá 
(Beta Trueba) del Piera Scan 
i sisè Àlex Canales (Beta Tru·
eba) del Moto Club Igualada. 
A Cadet, tercer Sergi Ribau 
(Beta Trueba) del Piera Scan 
i sisè David Avendaño (Gas 
Gas) del Moto Club Montbui.
Pel que fa a les pilots femeni·
nes, triomf de Carla Caballé 
(Beta Trueba) del Piera Scan 
a la categoria Femení C. A Fe·
mení A, segon lloc de Mireia 
Conde (Beta Trueba) del Moto 
Club Montbui i a Femení B se·
gona posició de Mireia Lozano 
(Beta Trueba) del Piera Scan.

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



Èlia Ibarra.

41
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de juliol de 2015Esports

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles tingueren una 
brillant actuació els passats di-
marts i dimecres 7 i 8 de Juliol, 
a l’Estadi Serrahima de Barce-
lona, en el decurs dels 95ens. 
campionats de Catalunya 
Absoluts, disputats enguany 
novament amb el format de 
l’Open Catalunya,  conjunta-
ment amb el Míting d’Atletis-
me del Centenari de la Fede-
ració Catalana d’Atletisme.
Un total d’11 atletes del CAI  
hi competiren, aconseguint un 
total de 6 medalles, 3 d’Argent 
i 3 de Bronze, i diversos llocs 
de finalistes. El CAI Petromira-
lles va ser el 6è club absolut 
per puntuació global dels seus 
atletes amb 42 punts, entre un 
total de 52 clubs classificats.  
No hi van participar per dife-
rents motius, Ariadna Ramos, 
Eduard Viles, Jordi Yoshino-
ri Matsuoka i  Sheila García, 
amb marca mínima i amb pos-
sibilitats d’assolir medalla.
Va sobresortir, dintre de la 
gran actuació dels atletes del 
CAI, el sotscampionat de Ca-
talunya absolut -Argent- en 
100 m.ll. assolit per la Juvenil 
Anna Asensi, amb un registre 
de 12”47 a la final, i amb mar-
ca personal de 12”22 en s/f., 
i que era a més 3a i medalla 
de Bronze en els 200 m. llisos, 
amb  25”34 a la final, i amb 
25”28 en s/f. amb vent contrari 
de -1,2 m/s.. L’australiana Elia 
Nelson es va imposar en els 
200 m.ll. del Míting amb 23”25.  
El Promesa Marc Sánchez era 
també sotscampió de Catalu-
nya absolut -Argent- en el salt 
d’alçada amb 2,00 m., matei-
xa marca que el Junior Edu-
ard Fábregas, 3r i Bronze en 
la mateixa prova, en la que pel 
que fa al Míting es  va imposar 
Simón Siverio (Tenerife Caja-
canarias) amb 2,14 m..  
La Cadet Laia Moix assolia 
també el sotscampionat de 
Catalunya absolut - Argent - 
en el salt d’alçada, amb un mi-
llor intent de 1,62 m., prova en 
la que es va imposar Claudia 
Garcia (F.C. Barcelona) asso-
lint un nou rècord dels Campi-
onats amb 1,88 m..  
La 3a. medalla de de Bronze 
va ser per a Silvia González,  
3a. en els 5 Km. marxa amb 
28’16”42, prova en la que es 
va imposar en el Míting la in-
ternacional estatal Júlia Ta-
kacs (Playas de Castellón)
amb 22’41”48. 
El Junior Aleix Marín era 6è 
en el salt de llargada, amb un 
millor intent de 6,59 m., prova 
dominada pel que fa al Míting 
per Jean Marie Okutu (F.C. 
Barcelona), amb 7,76 m.. 

La calafina Paula Blasco, en segon terme, durant una de les curses.

Sis medalles dels atletes del CAI 
en els campionats de Catalunya

L’atleta vilanovina  del 
C.A.Igualada Petromiralles 
Ariadna Ramos, ha participat 
dels dies 9 al 12 de juliol  als  
Campionats d’Europa Sub-23 
que s’han dut a terme a Tallinn 
(Estònia), amb la participació 
dels atletes europeus més 
destacats d’aquesta catego-
ria, nascuts dels anys 1993 al 
1995.
L’anoienca, que participava 
amb la selecció espanyola 
Sub-23, va assolir dijous clas-
sificar-se per la final en la pro-
va del triple salt fem., essent 
8a. del seu grup classificatori 
amb un millor salt de 13,02 m., 
que li donava l’accés a la final 
del divendres, en la que va 
ser 12a amb 12,46 m., en una 
molt meritoria actuació. 
Dissabte va participar en el 
grup B de la classificació del 
salt de Llargada, essent 14a 
amb un millor intent de 5,64 

Ariadna Ramos, finalista als 
Europeus S23 amb Espanya

 
El Juvenil Guillem Carner era 
12è global i al camp. de Cata-
lunya, en la sèrie B dels 1.500 
m.ll. amb 4’00”42, cursa gua-
nyada per El Mehdi Aboujanah 
(F.C. Barcelona) amb  3’49”26.
Iván Zarco era 16è general en 
els 5.000 m.ll. amb  14’57”50, 
en aquesta prova també amb 
una amplia participació d’atle-
tes del Míting, dominada per 
l’etíop Leul Gebresilasie amb 
13’15”07. 
Wissam El Hattoubi era 18a 
global i 9a catalana en la fi-
nal dels 1.500 m. llisos, amb 
4’44”94, prova en la que la 
campiona mundial indoor etí-
op Genzebe Dibaba va asso-
lir la millor marca mundial de 
l’any i un nou rècord de l’Àfri-
ca, amb 3’54”11 per a una de 
les grans estrelles del Míting.
La Juvenil Marta Llagostera 
era 6a. en la seva s/f. dels 
400 m. llisos, amb 1’02”17. A 

m., per davant de Teresa Er-
randonea, 14a del grup A amb 
5,19 m., que no els permete-
ren el passi a la final de la pro-
va. En aquests Campionats 
d’Europa Sub-23 de Tallinn hi 
han participat un total de 41 
atletes estatals, entre ells 7 at-
letes catalans, 4 noies i 3 nois.      
                                                                                    Jordi Matsuoka i Sheila Garcia, 

els europeus Júnior de Suècia
Els atletes Junior del C.A. 
Igualada Petromiralles Sheila 
García i Jordi Yoshinori Matsu-
oka, han estat sel·leccionats 
per la Reial Federació Espa-
nyola d’Atletisme per partici-
par al Campionat d’Europa 
Junior, a la ciutat sueca d’Es-
kilstuna aquesta setmana, for-
mant part de la selecció espa-
nyola, en les proves del Salt 
de Llargada. Per la selecció 

espanyola hi prendran part 51 
atletes, 35 masculins i 16 fe-
menines.    
La pierenca Sheila García, 
ha assolit enguany una millor 
marca de 6,18 m. en llargada,  
rècord d’Igualada absolut,  i 
Jordi Yoshinori Matsuoka ha 
assolit un registre de 7,45 m. 
en la mateixa prova, igualment 
un nou rècord d’Igualada ab-
solut.

Anna Asensi.

la final d’aquesta prova es va 
imposar Èlia Vallés (A.A. Pala-
mós) amb 55”77.  
La Junior Cristina Fernández 
participava en el llançament 
del Disc fem., efectuant nuls 
els seus intents en la prova 
dominada per Andrea Alarcón 
(A.A. Catalunya) amb 51,73 
m.

Els atletes Cadet del 
C.A.Igualada Petromiralles 
Paula Blasco, Èlia Ibarra i 
Hèctor Ramos assoliren tres 
medalles en la seva partici-
pació als 14ens Campionats 
d’Espanya a Valladolid.
Hi participaren 6 atletes del 
CAI Petromiralles, assolint 
3 medalles, 2 d’Argent i 1 de 
Bronze, i diversos llocs de fi-
nalista, amb la participació 
de més de 800 atletes esta-
tals capdavanters nascuts els 
anys 2000/01. El CAI va ser 
14è amb 24 punts en la clas-
sif. per puntuació global dels 
seus atletes, entre 134 clubs 
participants.
Paula Blasco es va proclamar 
sots campiona d’Espanya - 
Argent - en la final dels 1.000 
m.ll., amb 3’01”91,  imposant-
se anteriorment en la s/f. cor-
responent, amb  3’06”19.
La 2a medalla d’Argent era 
per a Èlia Ibarra, sotscampio-
na d’Espanya en els 1.500 m. 
obstacles, amb  5’11”10, a no-

més 23/100 de l’Or.
Hèctor Ramos era 3r en el salt 
d’alçada amb un millor intent 
de 1,89 m., que li donava el 
Bronze. Laia Moix era 5a en el 
salt d’alçada fem. amb un mi-
llor intent de 1,59 m., mateixa 
marca que la 4a classificada. 
Carlota Cerón era 5a en la 1a 
s/f. dels 1.000 m. llisos amb 
3’11”76, seguida de Mar Be-
lenguer, 11a amb 3’18”89, que 
no els possibilitaren el passi a 
la final.

Tres medalles del CAI als 
Campionats d’Espanya cadet

Pere Porta.

Diumenge 13 de juliol, a la 
població de Vitoria es va cele-
brar una nova edició del triat-
ló sobre distància Ironman. A 
les 7h del matí es donava la 
sortida d’aquesta dura prova 
on els participants van haver 
de recórrer 3,8 km de nata-
ció, seguits de 180 km de ci-
clisme i van acabar amb 42 
km de cursa a peu.  Aquesta 
prova és una de les proves 
més exigents en la modalitat 
de triatló de llarga distància, 
a més en aquesta ocasió els 
participants van haver de llui-
tar també amb les altes tem-
peratures. La prova va ser 
guanyada per Diego Paredes 
en l’apartat masculí, i per la 
canadenca Brooke Brown en 
l’apartat femení.
Pel que fa als representants 
del CAI triatló Petromiralles, 
Pere Porta que va finalitzar la 
prova amb 11 hores exactes i 
Joan Montaner que va finalit-
zar amb 11 hores i 41 minuts, 
convertint-se així en finishers 

en el seu debut en la distància 
Ironman.
També es va celebrar el triatló 
distancia half on els partici-
pants van fer 1,9km de nata-
ció, 90 km ciclisme i 21 km de 
cursa a peu. En aquesta prova 
va participar Eva Ribalta acon-
seguint una excel.lent 2a. po-
sició de la seva categoria i una 
6a. posició de la classificació 
general, amb un temps de 5 
hores i 10 minuts.

Bona actuació dels triatletes del 
CAI en diferents proves



Mònica Ferrer, amb la seva nova samarreta. 

GOLF / LA VEU

El dissabte 11 es va disputar 
la I Ryder Cup, a les magni-
fiques instal·lacions del com-
plexa de Panoràmica Golf & 
Country Club, entre els equips 
de l’Anoia Golf Club i Amics 
del Golf, la victòria final per 
24 a 21 punts va viatjar cap a 
Igualada.
La competició va començar a 
les 9 del mati amb els partits 
Matx Play individual, tot se-
guit les parelles de Fourballs 
i finalment les parelles de 
Scramble, cada partit es dis-
putaven 3 punts, un punt per 
el guanyador dels 9 primers 
forats, un punt per el guanya-
dor dels forats del 10 al 18 i 
l’últim punt per el jugador que 
restant el diferencial dels 9 pri-
mers forats i els del 9 segons 
tenia mes forats guanyats, en 
cas d’empat es repartien 1/2 
punt per cada equip.
El individuals, es varen resol-
dre amb un 13.5 a 19.5 a fa-
vor dels Amic del Golf, els dos 
partits de Fourballs per 4,5 
a 1,5 a favor de l’Anoia Golf 

L’equip de la Ryder Cup de l’Anoia Golf Club.

L’Anoia Golf Club s’imposa a la Ryder 
Cup disputada a Panoràmica

SLOT / LA VEU

Els clàssics de la Divisió VI 
van tenir la darrera cita de la 
temporada el passat diven-
dres. Absent el jove manre-
sà Pítia Claret, el líder de la 
classificació provisional de la 
categoria, tots els pronòstics 
estaven oberts i s’esperava 
una cursa emocionant.
I així va ser. Amb un total de 
16 pilots en pista pilots, la ses-
sió classificatòria ja va ser una 
mostra del que podia passar 
després a la cursa, ja que els 
pilots “emergents” van col·
locar els seus vehicles per da-
vant de les glòries consagra-
des de la categoria. En Josep 
Manel Moratona va posar les 
seves cartes damunt la tau-
la amb un gran resultat que 
li va valer la primera posició. 
També el montbuienc Josep 
Rosinés, gran animador de les 
darreres curses, va classificar 
de forma brillant, relegant a 
l’especialista David Mira a la 
quarta posició. La sorpresa 
va venir de la mà d’en Josep 
“Pepe” Ruiz, un pilot a qui les 
obligacions professionals li 
permeten molt poques parti-
cipacions. El divendres, al co-
mandament d’un cotxe prestat 
pel David Mira va assolir la se-
gona posició, demostrant que 
manté el dit privilegiat que els 
més veterans del club encara 
recorden.
Semblava que a la cursa es 
consolidaria el que s’havia 
vist als entrenaments oficials, 
però les coses no van ser ni 
tan blanques ni tan negres. 
Cert és que la victòria final va 

Quarta cursa de Clàssics al 
campionat del Tim Comarca
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Club, i finament els dos par-
tits de Scramble per un con-
tundent 6·0 a favor de l’Anoia 
Golf Club.
En individuals es varen impo-
sar per 3·0, en Xavier Domin-
go, capità de l’equip,i en Jose 
Luis Ortiz, altres resultats, 
Ricardo Fuentes 2·1, Enric 
Sanz 2,5·0.5, Josep Mª Cucu-
rull 1,5·1,5, Joan Cornet 1·2, 
i Hector Soler 0,5 ·2.5, varen 

perdre per 3 a 0, Roman Far-
re, Salvador Adzet, Melcior 
Soler i Lluis Bertran,  en Four-
balls, les parelles Antoni Gar-
cia i Manel Urgell 3·0 i Aurea 
Libori i Antonia Llambes 1,5 a 
1,5, en Scramble les parelles 
Celeste Graells i Imma Amat 
3·0 i Joan San Jose i Albert 
San Jose 3·0. La propera pro-
va, el dissabte dia 18 la camp 
d’Aravell Golf Andorra.

ser per en Josep Manel Mora-
tona, però el pilot de Vilafran-
ca va haver de guanyar·se·la 
metre a metre, ja que es va to-
par amb l’aferrissada oposició 
del Jep Rosinés i del vilanoví 
Joan Tapiolas, que van aca-
bar en aquest ordre respecti-
vament separats tan sols per 
una volta. El Paco Rodríquez 
hauria pogut empatar al tercer 
lloc amb el seu cotxe acabat 
d’estrenar però una penalit-
zació per retard a l’hora de 
presentar·lo a verificar el fa 
enfonsar a la part baixa de la 
classificació. En David Mira va 
ser quart en una cursa plena 
de problemes en el seu cotxe, 
que s’aturava capriciosament 
per a desesperació del seu pi-
lot, i tancava els cinc primers 
el Daniel Bisbal, empatat a 
voltes amb el David. Després 
d’un inici de cursa promete-
dor en Pepe Ruiz va acusar 
el temps d’absència i es va 
retirar de la competició a dues 
mànegues del final, això si, 
deixant palesa la seva catego-
ria com a pilot.
La propera cita al Tim Comar-
ca serà el 24 de juliol, la dar-
rera abans de les vacances 
d’estiu. Serà una cursa singu-
lar, no puntuable per al campi-
onat social, amb els simpàtics 
vehicles de la Divisió III, els 
Nascar Clàssics. Per aquesta 
ocasió els nois del Tim han 
decidit treure la seva famosa 
barbacoa i oferir a tots els pi-
lots una vetllada més lúdica 
que de costum, i amb algunes 
sorpreses. Fins aleshores! 

HOQUEI / LA VEU

El passat divendres, l’AQUA 
Igualada Femení HCP pre-
sentava el primer reforç de la 
temporada 15/16; la Mònica 
Ferrer, portera provinent del 
CP Vilanova.
La Mònica és una jove portera 
amb una gran projecció que 
ja treballava, fa dues tempo-
rades, amb l’Igualada en els 
entrenaments conjunts entre 
aquest i el CE Noia, equip on 
jugava aleshores.
Amb ella, i la Laia Navarrete 
txada la temporada passada 
provinent del Reus Depor-
tiu, els tècnics Raül Ramírez 
i Harry Mora disposaran de 
dues joves i talentoses porte-
res disposades a treballar molt 
per tenir els màxims minuts a 
l’OKlliga.
A la presentació van acompa-
nyar a la Mònica, familiars, la 
Junta directiva, tot l’staff tèc-
nic del club, la capitana Laura 

L’Aqua Igualada presenta el seu primer 
fitxatge per a la propera temporada

Salvador i alguns seguidors i 
socis del club.
La Fina Solé, propietària del 
restaurant AQUA, patrocina-

dor de l’equip d’OKlligaf, va 
aprotar també per donar la 
benvinguda a la Mònica. 

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
LA JUNGLA DE L´ASFALT (1950)  Bon cinema negra. Realització de John Huston
ED WOOD (1994) Sobre el pitjor cineasta de tots els temps. Amb Johnny Deep
EL DR.JEKYLL Y MR.HYDE (1931) Un gran clàssic del cinema de terror
LA MAQUINA DEL TEMPS ( 1960)  Basada en la novel.la de H.G. Wells 
LE REGARD D´ULYSSE (1995)  El grec Theo Angelopoulos viatja per Europa



Els millors especialistes del món es donaran cita a Òdena.
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VOLEIBOL / LA VEU

Aquest diumenge 13 de juliol 
es va posar fi a la 23a edició 
del Vòlei sorra d’Igualada. En 
el torneig es van poder jugar 
els 500 partits al llarg d’un cap 
de setmana on destaquem   
unes bones condicions amb 
absència de pluges per prac-
ticar voleibol a l’aire lliure. Un 
any més el vòlei sorra resulta 
un èxit amb una gran afluèn-
cia de persones que es van 
acostar al Parc Valldaura, tant 
com a participant voleibol o 
fent d’espectador. El torneig 
disputat a Igualada segueix 
sent un any més referent a tot 
Catalunya. Enhorabona per a 
tots els Campions i subcampi-
ons del 23è Vòlei sorra de les 
categories següents:
4x4 Femení Obert:
1. 4mes2
2. Foques deluxe
4x4 Masculí Obert:
1. Shalke nosvamos
2. Fofisanos
4x4 Mixt Obert:
1. Las maderos
2. Igu- Manre

El campionat s’ha dut a terme a les instal.lacions del Parc Valldaura.

Més de 500 partits en la 23a edició del Vòlei sorra d’Igualada
2x2 Femení Obert:
1. EMMAISHA
2. Garcia- Barranco
2x2 Masculí Obert:
1. Tango y diesel
2. Jorbetes Street
2x2 Mixt Obert:
1. Genis i Lisa
2. Tirvitus
4x4 Femení elit
1. Aparicios partners
2. Sense costures
4x4 Masculí elit:
1.  Se ha perdido un crio
2. Torres ancianas
4x4 Mixt elit
1.Ai mare 
2. Margaritas
2x2 Femení elit:
1.  casanovas-jimenez
2.  Aparicios
2x2 Masculí elit:
1. Blanco- Gonzalez
2. Adria Rodriguez
2x2 Mixt elit:
1. Pegados
2. Torras-Suari
4x4 Infantil i Cadet Femení:
1.  Chicle chips
2.  Mi madre
4x4 Juvenil Femení:

1. Que culasooos
2. La petem 
2x2 juvenil Mixt:
1. Humils
2. Coco
Des de l’organització del vò-
lei sorra volen agrair a totes 

aquelles persones que han 
posat el seu granet de sorra 
per tal que el torneig es por-
ti a terme en les millors con-
dicions possibles. “La bona 
voluntat i l’actitud positiva 
entorn el torneig no només 

contribueixen a fer una gran 
23a edició, sinó que perpetua 
les ganes i la il·lusió de tots 
aquells agents que envolten 
el torneig a seguir fent-lo pos-
sible”, expliquen.

A partir de demà, Mundial de Biketrial a Òdena
BIKETRIAL / LA VEU

Des del 18 de juliol fins el 23 
de juliol, Òdena serà la capi-
tal mundial del Biketrial . Serà 
l’escenari per a centenars de 
bikers i els seus equips que 
es desplaçaran al municipi per 
disputar les tres proves del 
Campionat del Món de Bike-
trial . L’esdeveniment esportiu 
tindrà lloc a diferents espais 
del municipi creant diferents 
zones on desenvolupar les 
proves.
El Biketrial té un alt nivell de 
pràctica i tradició a Catalunya 
però també al municipi d’Òde-
na. En són un exemple els 
germans Seuba, que any rere 
any assoleixen èxits arreu de 
la geografia mundial. A més, 
fa tres anys, l’ajuntament va 
crear una nova zona de Bike-
trial a la plaça Mestre Vila Vell, 
al costat del pavelló esportiu. 
Es tracta d’unes instal·lacions 
amb una superfície de més de 
500 metres quadrats a l’aire 
lliure equipades amb diferents 
elements per a la pràctica 
d’aquest esport. 
Per primera vegada el Campi-
onat del Món de Biketrial serà 
al mateix lloc, Òdena, a “One 
Week” només, per donar a 
tots els corredors la possibili-
tat de prendre part  en l’esde-
veniment més important en el 
món de Biketrial.
L’Ajuntament d’Òdena, la Unió 
Catalana de Biketrial, Ocisport 

i Biketrial Unió Internacional 
us donarà la benvinguda al 
Campionat del Món de Biketri-
al 2015. 

1a cursa18 –19 juliol
El dissabte 18 i el diumenge 
19 de juliol se celebrarà la pri-
mera cursa. Es durà a terme 
en un lloc boscós típic de pins. 
Tamé hi haurà també grans 
pedres des del sotabosc que 
serà un paper principal per a 
les zones Biketrial.
També hi haurà dues zones 
artificials i una zona natural al 
centre de la ciutat, que seran 
utilitzades en totes les dife-
rents competicions, però les 
pistes es poden canviar lleu-
gerament i també la dificultat.
El diumenge 19 de juliol, a la 
tarda, tindrà lloc el lliurament 
de premis i es donarà per aca-
bada la primera ronda.

2a cursa 20 – 21 juliol
Dilluns 20 i dimarts 21 de ju-
liol se celebrarà la cursa. Es 
durà a terme en zones natu-

rals situades a l’est d’Òdena 
en un terreny que destaca 
per les seves 140 hectàrees 
d’extensió. Aquest serà el lloc 
perfecte per construir zones 
de Biketrial. Les grans pedres 
i les pistes forestals seran els 
elements clau d’aquesta sego-
na cursa.
També hi hauran les dues zo-
nes artificials i una zona natu-
ral al centre de la ciutat modi-
ficades.
El dimarts 21 de juliol, a la 

tarda ,es durà a terme el lliu-
rament de premis i es donarà 
per acabada la segona ronda.

3a cursa 22 – 23 juliol
El dimecres 22 de juliol i el 
dijous 23 de juliol es duran a 
terme la tercera i última cursa. 
Se situa en una zona natural 
a l’oest d’Òdena. Les pedres 
grans i els vessants naturals i 
les característiques guixeres, 
s’utilitzaran com a elements 
clau i originals per a aquesta 

ronda.
També hi hauran les dues zo-
nes artificials i una zona natu-
ral al centre de la ciutat modi-
ficades.
El dijous 23 de juliol, a la tar-
da, es durà a terme el lliura-
ment de premis i la tercera 
cursa. L’organització també 
atorgarà els  premis del Cam-
pionat i es donarà per finalitzat 
el Campionat del Mon de Bike-
trial  2015.



MÚSICA / LA VEU

Després de donar el tret de 
sortida del festival Anòlia Es-
trella Damm el passat cap 
de setmana, amb l’Orques-
tra Plateria i Aspencat en la 
clausura de la 19a edició de 
l’European Balloon Festival, 
el proper dijous, 16 de juliol, 
engega el cicle de concerts 
programats al pati de la Igua-
ladina Cotonera, en la que 
serà ja la segona edició de 
l’Anòlia a la Fàbrica. Les tres 
vetllades, de dijous a dissab-
te, començaran a les 22 h i 
l’entrada serà gratuïta.
El primer dia, ahir dijous hi 
havia programats dos con-
certs dels alumnes de la 
Prince Henry’s High Scho-
ol. Aquest centre es troba a 
Evesham, al comtat de Wor-
cestershire, a Anglaterra. La 
seva banda ha actuat al Fes-
tival Nacional de Música per 
a la Joventut de Birmingham, 
al Festival de Jazz de Chel-
tenham, al Festival de Jazz 
d’Upton Upon Severn i a 
l’Evesham Arts Centre, entre 
altres. La vetllada estava es-
tructurada en dues parts: en 
primer lloc actuarà l’Orches-
tra i Big Band de l’escola i, 
posteriorment, la Barbershop 
i el Clarinet Choir.

Divendres, Son Dlaire i The 
Velvet Candles
Avui divendres serà el torn 
de dels anoiencs Son Dlai-
re. Es tracta d’un grup en ple 
creixement, format per amics 
d’Igualada i Vilanova del 
Camí que fan màgia amb la 
rumba i el flamenc-fusió, in-
terpretant temes propis amb 
la seva més pura essència. A 
l’escenari, també avui diven-
dres, The Velvet Candles, un 
quintet vocal barceloní que 
ofereix un espectacle en di-
recte fàcil de sentir i ballar i 
difícil d’oblidar. El seu reper-
tori abraça clàssics del gè-
nere del doowop i composi-
cions pròpies, en un xou ple 
de ritme, virtuosisme i bones 
vibracions. Rama-Lama-
Ding-Dong, Blue Moon o Do 
You Love Me? són exemples 
que aquest estil musical tan 
desconegut que forma part 
de l’imaginari col·lectiu de 
moltes generacions.

Demà, Els Amants de Lulú, 
Big Mama i JoKB
Per demà dissabte s’ha pro-
gramat el concert del grup 
igualadí Els Amants de Lulú, 
amb un art que es mou amb 
lleugeresa natural i la seva 
música es combina amb 
cops de peu, palmes, pizzi-
catos i veus. 
Tot seguit serà el torn de 
l’osonenca Big Mama. A l’es-
cenari, l’essència del blues 
impregnarà cada nota i la 
“dama catalana del blues” 
cantarà, tot fent gaudir el pú-
blic amb un repertori espe-
cialment escollit. El seu es-
pectacle està bastit sobre la 
música que fa anys que es-
colta i amb la qual s’ha prodi-
gat: blues i swing sense eti-
quetes. Ofereixen un directe 
ple de moments brillants en 
què el públic pot gaudir de 
l’art instantani dels quatre 
creadors, que saben vestir 
cada compàs per fer-lo sonar 
diferent a cada concert. 
I posaran el punt i final a la 
vetllada els JoKB, una for-
mació molt jove de pop festiu 
creat a Igualada el 2013, que 
aposta per un estil camale-
ònic fusionant el pop amb 
matisos de reggae, ska, la-
tin i folk enllaçats per lletres 
optimistes i melodies que 
conviden a ballar. Els seus 
components tenen entre di-
vuit i dinou anys i, tot al llarg 
d’aquest any, han gravat i pu-
blicat el seu primer disc, au-
toeditat i titulat Camaleònic.

La setmana vinent comen-
ça l’Anòlia a la Sala
L’últim cap de setmana de 
juliol, l’espectacle es traslla-
darà als jardins de la Sala, al 
Cercle Mercantil. El dijous, 
dia 23, a les 23h, hi haurà 
dues propostes molt anima-

des: el folk-rock dels Ebri 
Knight i la rumba fusió de La 
Pegatina. L’endemà, a la ma-
teixa hora, es podrà escoltar 
el pop d’autor de Joan Dausà 
i la jove formació The Crab 
Apples. I, per a cloure l’ofer-
ta nocturna, dissabte dia 25 
es podrà gaudir d’una nit de 
contrastos, amb la calidesa 

L’Anòlia a la Fàbrica tindrà aquesta setmana els grups 
locals com a principals protagonistes
Els concerts, que se celebren al pati Igualadina Cotonera, entre dijous i dissabte, començaran a les 22h i tindran 
l’entrada gratuïta

de Núria Graham i el ritme 
desbocat d’Els Catarres.

I per als més xics...
La cloenda d’aquest any, 
estarà com en la passada 
edició, adreçada a un públic 
infantil i familiar, amb l’Anò-
lia Xics. Serà diumenge, 27 
de juliol, a les 19h, també als 
jardins de La Sala. En aques-
ta ocasió l’encarregat de fer 
ballar als més petits a ritme 
de reggae serà el grup The 
Penguins.

Venda d’entrades
Les localitats es poden com-
prar al portal www.codetic-
kets.com, a la botiga Posa’l 

L’Orquestra Plateria i Aspencat van actuar dissabte passat en el concert inaugural de l’Anòlia  (FOTOS: Joan Guasch)

Demà dissabte, també 
dins l’Anòlia, el Parc 
de l’Estació Vella aco-
llirà la retransmissió 
en directe de l’òpera 
de Verdi “La Traviata” 
des del Gran Teatre 
del Liceu de Barcelo-
na

Disc (Pl. del Rei, 1), a Events 
(c/ Tarragona, 31, baixos) 
i al Punt de Difusió Cultu-
ral i Turística d’Igualada (c/ 
Garcia Fossas, 2). A banda 
dels preus per cada nit de 
concerts del Festival Anòlia, 
es pot adquirir un sol abona-
ment pels dies 23, 24 i 25 de 
juliol que, al preu únic de 17 
euros, dóna accés a les sis 
actuacions dels jardins de La 
Sala.
L’Anòlia l’impulsen l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC), 
compta amb el patrocini 
d’Estrella Damm, el suport de 
diferents entitats i la direcció 
musical del grup Enderrock.

L’Anòlia a la Fàbri-
ca acull concerts de 
grups locals en for-
mat gratuït, i la prope-
ra setmana comença 
l’Anòlia a la Sala, ja de 
pagament

Cultura
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MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte 18 de juliol els 
Morlan River faran sonar el 
seu Rock’n’Roll acústic al Ki-
osk del Rec (carrer del Rec, 
50) d’Igualada. El concert se 
celebrarà a les 20:00h i esta-
rà organitzat per l’Associació 
ROCK CITY.
El grup de Súria presenta-
rà el seu nou disc homònim 
“Morlan River” (2015) en un 
concert en el que combinaran 
nous temes amb versions de 
clàssics del Rock.
Morlan River és un banda de 
rock amb aires country, folk i 
soul que el passat mes de fe-
brer es va proclamar guanya-

dora del concurs Llumplug-
ged, un certamen de joves 
talents organitzat pel Cafè 
Voilà de Manresa i l’Associa-
ció Rock City d’Igualada.
Serà el dissabte 18 de ju-
liol al Kiosk del Rec on po-
drem gaudir d’aquest grup de 
Rock’n’Roll acústic influït per 
noms fonamentals d’aquest 
gènere com Bruce Springste-
en, Neil Young, Creedence 
Clearwater Revival o M Clan 
entre molts d’altres.
Concert que pel seu hora-
ri (20:00h) és perfecte per 
aquells pares que vulguin in-
troduir als seus nens en l’hàbit 
d’anar a concerts de rock.

Morlan River portarà el rock 
americà més genuí al Kiosk 
del Rec d’Igualada

LLIBRES / LA VEU

Lurdes Junqué, una usuà-
ria de la Biblioteca Central 
d’Igualada, ha resultat una de 
les guanyadores del concurs 
«No perdis el tren», promogut 
per les biblioteques que, com 
la d’Igualada, formen part del 
projecte Turisme Informació. 
Aquesta jove igualadina s’en-
dú un Interrail Global Pass per 
a 2 persones durant 22 dies. 
Un miler d’usuaris de les bi-
blioteques d’Arenys de Mar, 
Berga, Caldes de Montbui, 
Cardedeu, La Garriga, Gra-
nollers, Igualada, Moià, Puig-
reig, Sabadell, Sant Celoni, 
Taradell, Torelló, Vic, Vilafran-
ca del Penedès i el Bibliobús 
Pedraforca, han participat en 
aquest concurs que ha es-
tat possible gràcies a la col-
laboració de Renfe. Concreta-
ment en el cas d’Igualada van 
omplir la butlleta una seixante-
na de persones, que durant el 
mes de juny es van endur en 
préstec alguna guia o revista 

de viatges i van entrar així al 
sorteig de 5 bitllets d’Interrail. 
La Biblioteca Central d’Iguala-
da funciona com a Punt d’in-
formació turística des del juliol 
del 2014, en el marc del pro-
grama Punts d’Informació Tu-
rística promogut per Turisme 
de la Diputació de Barcelona. 
S’hi pot trobar informació tu-
rística de proximitat en forma 

Una usuària de la Biblioteca, entre les 
guanyadores del concurs «No perdis el tren»

de guies, fulletons, plànols…, 
juntament amb l’atenció per-
sonalitzada a qualsevol vi-
sitant que vulgui descobrir 
l’Anoia. Aquest servei es tro-
ba situat a la segona planta, 
on l’usuari també pot trobar la 
secció de guies i narrativa de 
viatges.

CULTURA / LA VEU

El proper dissabte 18 de juliol, 
des de les sis de la tarda i fins 
a les deu del vespre, tindrà 
lloc a Capellades la primera 
edició d’una iniciativa artística 
ben original. Amb el nom de 
“Capvespre d’Art” i situat al 
pati de la Societat La Lliga de 
Capellades, a l’espai a l’aire 
lliure comprès entre la cafete-
ria i la sala de teatre, es durà 
a terme una exposició col-
lectiva d’artistes capelladins i 
capelladines. Hi participaran 
el Francesc Aloy, la Lourdes 
Busquets, el Joan Calveras, 
el Toni Chia, la Montserrat 
Garcia Olivé, l’Ana Maria Gó-
mez, el Jordi López Alert, la 
Pili López, la Maka, el Toni Mi-
quel, el Jordi Pons i la Veróni-
ca Rosado, els quals, un cop 
distribuïts per diversos espais 
compartiran l’obra amb tots 
els assistents.
Aquesta acció artística, d’en-
trada lliure i oberta a tots els 
públics, es completarà amb 
un acompanyament musical a 
partir d’una selecció que anirà 

a càrrec de la també capella-
dina Maria Delgado. També hi 
haurà un espai de creació lliu-
re amb guixos per tal que tots 
els que vulguin puguin afegir 
la seva creativitat en un dibuix 
col·lectiu que anirà prenent 
forma durant aquella tarda.
Capvespre d’Art, que ha 
coordinat l’artista Lourdes 

Un capvespre d’art a Capellades

Busquets i que organitza la 
Societat La Lliga amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Capellades, neix amb la vo-
luntat de fer confluir les ex-
pressions artístiques que hi ha 
en l’actualitat a Capellades en 
el camp de les arts plàstiques 
a fi d’anar compartint futurs 
projectes en comú. 

CULTURA / LA VEU

Els alumnes del taller d’història 
de l’art del Cassal del Passeig, 
van fer el passat 20 de juny la 
sortida de final de trimestre a 
Barcelona a visitar la Catedral 
de la ciutat. Seguint les explica-

cions d’un guia expert van visi-
tar la cripta, el cor, el claustre, 
tota la catedral i també els ter-
rats, des d’on van descobrir al-
tres aspectes molt interessants 
i gaudir de boniques vistes de la 
ciutat de Barcelona.

Sortida a Barcelona dels alumnes 
del taller d’història de l’art

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
Zona c/ Sant Magí
- Sense veÏns - 70m2 

Amb calefacció - WIFI gratuïta 
- Llum natural - WC

- Sostres alts 
- No cal fer obres ni instal.lacions

Ideal per:  
Consulta, o�cina, estudi

Tracte directe. 
Interessats trucar al: 696  233  803

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

sistemes de reg

instalacions@inspelegri.cat     Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)
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Aquest divendres, actuació 
de Lenacay als Concerts de 
Butxaca de l’Ateneu. Segu-
rament més d’un us pregun-
tareu: Lenacay? Què és Le-
nacay? No patiu, jo tampoc 
ho sabia. Partia només del 
la idea indefinida que són 
un grup que fusiona flamenc 
amb d’altres estils. I és clar, 
com que a mi el flamenc ni 
fu ni fa (per cultura, per co-
neixements, per trajectòria 
vital...), he de reconèixer que 
em feia una mica de “man-
dra” aquest concert. Tot i així 
buscant informació un parell 
de dies abans, vaig comen-
çar a copsar una música molt 
més interessant i atractiva 
del que m’esperava. Vaig 
començar a pensar que, en 
aquest cas, parlar només de 
flamenc era quedar-se molt 
curt.
Realment hi ha molta gent 
que diu que fusiona això amb 
allò i que parla de mestissat-
ges i de coses així... però de 
vegades es queda només en 
això: en un dir..., en notes de 
maquillatge, en etiquetes que 
no canvien gran cosa... En el 
cas dels Lenacay, però, no 
és pas així,. Escriuen la fusió 
amb lletres grosses, inten-
ses,... Realment no poden 
(ni volen) amagar les arrels 
flamenques, mantenen els 
“palos” i l’esperit, però la bar-
reja musical és tan rica, tan 

PEP TORT

Un plaer d’haver-vos conegut, Lenacay!
Músiques de Butxaca

ben amanida, amb uns colors 
tant cosmopolites, “del món 
sencer”, que fins i tot per un 
ignorant del que és el flamenc 
com jo, resulta una proposta 
interessant i atractiva. 
El que vaig sentir prèviament 
per internet em va agradar, 
em va atraure, em va semblar 
una cosa molt ben feta i molt 
ben pensada. Per tant anava 
al concert amb una molt bona 
predisposició (i als que encara 
no els conegueu us animo a 
que feu un tomb pel Youtube o 
per l’Spotify i els descobriu. Us 
agradaran!). Suposo, a més, 
que el fet de que estiguem 
parlant d’un grup creat a partir 

de l’escissió de Ojos de Bru-
jo (un nom que ja resulta una 
mica més conegut), probable-
ment també va ajudar a millo-
rar la meva predisposició. 
I el divendres, al concert, van 
reblar una mica més el clau i 
van aconseguir sorprendre’m 
una mica més encara... Es 
presentaven a l’Ateneu amb 
formació acústica (unplugged 
que li diuen ara,,,). Només tres 
persones, la Paula Domín-
guez (veu), el Ramón, (“fun-
dador, productor i guitarrista 
tant de ‘Ojos de Brujo’ com de 
Lenacay “) i Edu Libra (guitar-
ra solista).
I així, en format petit, de but-

xaca, adequat a l’espai i al 
moment, em van descobrir 
una altra cara del que ja sa-
bia que anava a veure. La 
mateixa fusió d’estils, atrac-
tiva i plena, sense artificis, 
però amb el mateix enginy i 
amb la mateixa riquesa, amb 
un directe intimista i potent a 
l’hora, lluminós  i a mitja veu, 
intens i contingut, anaven 
tocant i cantant temes dels 
seus dos discos i alguna ver-
sió i ens anaven enganxant, 
embolcallant, seduint  amb 
la veu càlida, intensa i rica 
de la Paula, una sirena mo-
rena que ens va encisar des 
del primer moment, amb el 
somriure permanent i còmpli-
ce del Ramón (i no és un dir, 
literalment es va passar el 
concert amb el somriure als 
llavis. Gaudia i ens ho trans-
metia) i amb el virtuosisme, 
els dits àgils i savis, de l’Edu. 
I el concert va passar en un 
instant. A mi se’m va fer curt. 
I això és, us ho puc assegu-
rar, un mèrit.
És això allò que en diuen “du-
ende”? M’imagino que sí.
Una proposta interessant i 
especial, rica, plena, diferent, 
atractiva. Un nou encert de 
les Músiques de Butxaca. 
Una nova nit de divendres de 
màgia i bona música a l’ate-
neu.
Un plaer d’haver-vos cone-
gut, Lenacay!

MÚSICA / LA VEU

A final de juliol i començament 
d’agost es celebrarà la qua-
rantena edició de la Trobada 
Internacional d’Acordionis-
tes del Pirineu, a la localitat 
de Arsèguel (Alt Urgell),que 
com cada any aplegarà  un 
bon nombre de prestigiosos 
intèrprets de arreu del mon, 
d’aquest instrument.
En aquests dies la població 
d’Arsèguel es converteix en 
la capital europea d’acordio-
nistes. Gracies a la gran tas-
ca del músic, investigador i 
divulgador del folklore català 
Artur Blasco, un poble  que no 
arriba als 100 habitants, acull 
a mes de 5.000 visitants en 
aquests dies de la trobada, en 
la que el Trio Néixer son els 
únics músics en que l’acordió 
no es el seu instrument, en-
cara que les arrels siguin les 
mateixes de l’harmònica. 
Seria molt llarg relacionar tots 
el músics que actuaran en 
aquesta trobada, però com a 
mostra detallarem l’actuació 
de: Raynald Ouellet (Quebec), 
Enrique Telleria (Uruguay), 
Antonio Rivas (Colombia), 
Vladimir Denissenko (ucrai-
na), Trio Lopes (Portugal), 
Petar Ralchev (Bulgaria), Raul 
Barboza (Argentina), Stan Re-
eves (Escòcia), Roberto Lu-
canero (Italia), Meritxell Gené 
(Catalunya), Kepa Junquera 
(Euskadi).
Per als veterans components 
del Trio Néixer és una gran 
satisfacció ser convidats, per 
quart any consecutiu, a partici-
par en aquest aparador de cul-
tura musical. La força d’aquest 
grup que es va formar l’any 
1957, és que després de 58 
anys tingui encara l’empenta 
per tirar endavant, amb mol-
ta il·lusió, i aconseguir noves 
fites.
El Trio Néixer participarà en 
aquesta trobada:
- 28 juliol. a les 20.00. Institut 
Estudis Ilerdencs (Lleida)
- 31 juliol. a les 12.30. Inau-
guració Trobada. Hotel Adria. 
Seu Urgell 
- 31 juliol. a les 22.00. Jardins 
del Seminari. La Seu d’Urgell.
- 1 agost. a les 22.00. Trobada 
Acordionistes. Arsèguel.
- 4 agost. a les 22.00. Concert 
a Vilagrassa (Urgell)
- 6 agost. a les 22.00. Col-
legiata Santa Maria. Castellbó 
(Alt Urgell)
- 7 agost. a les 22.00. Concert 
11 Nacions. Casino de Puig-
cerdà.

El Trio Néixer 
convidat a la Trobada 
Internacional 
d’Acordionistes del 
Pirineu

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

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

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

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

Telèfon mòbil: ..................................................................................
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TEATRE / CARLES MUNTANER

Avui divendres comença la 
Festa major de Ca n’Aguilera a 
Piera, i quina millor manera de 
començar un festa major que 
amb una vetllada teatral com 
ja és habitual a Ca n’Aguilera. 
Aquest any però ho fan amb 
una gran història, una gran 
obra de teatre que va triomfar 
a la Sala Gran del TNC amb 
un repartiment de luxe encap-
çalat per una de les dames del 
teatre català per desgràcia de-
sapareguda, l’Anna Lizaran. 
Estic parlant de l’obra Agost 
de l’autor Tracy Lets, guanya-
dor del premi Pulitzer 2088 als 
EEUU.
Sinopsi: La gran tragicomèdia 
sobre la família del segle XXI 
Agost, de Tracy Letts (Tulsa, 
Oklahoma, 1965). Per abor-
dar els conflictes, les tensions, 
les disfuncions i els fantasmes 
d’una família actual de l’Amè-
rica profunda, Letts fica en 
una coctelera i hi barreja sàvi-
ament els ingredients més di-
versos de la tradició dramàtica 
nord-americana i occidental: 
combina l’amargor espessa 
d’un Eugene O’Neill amb l’hu-
mor més efervescent de la co-
mèdia popular anglosaxona, i 
a estones fins i tot és com si 
Eduardo De Filippo s’hagués 
reencarnat en un dramaturg 
nord-americà del segle XXI..
La desaparició del pare en cir-
cumstàncies misterioses obli-
ga a tots els membres d’una 
família a retrobar-se a la casa 
paterna, a Oklahoma. Aquesta 
excepcionalitat desencadena 
un seguit de situacions que 
oscil·len constantment entre 
la farsa i el drama, puntejades 
per uns diàlegs d’un enginy i 
una energia tan intensos com 
la xafogor d’agost. Letts re-
trata tres generacions d’una 
família del midwest americà, 
personatges alhora singulars i 
propers, sota la influència de 
Violet, la matriarca, una dona 
tan delirant com políticament 
incorrecta. 
Avui a Ca n’Aguilera es pre-

senta sota el següent re-
partiment: Beverly, el pare 
(Joan Romeu); Violet, la mare 
(Montse Mora); Barbara, filla 
de Bervely i Violet (Nuria Al-
mirall); Bill, marit de Barbara, 
(Marc Picart); Jean, filla de Bill 
i Barbara, (Mireia Ribes); Ivy, 
illa de Beverly i Violet (Imma 
Pujol); Karen, filla de Beverly 
i Violet (Marta Trias); Mattie, 
germana de Violet (Merce Va-
quero); Charlie, marit de Mat-
tie (Santi Sagrera); el nen, fill 
de Charlie i Mattie,(Francesc 
Collado); Johnna, assistenta 
(Clara Raldiris); Steve, pro-
mès de Karen (Joan Palà); 
Xerif, policia (Guifré Escude-
ro). La direcció de l’obra és a 
càrrec de Ricard Picart.
Amb una conversa que vaig 
tenir amb el director, en Ri-
card P. va comentar que es va 
decidir per aquesta obra quan 
va anar al TNC a veure-la per 
segona vegada perquè li va 
encantar el text, i a mesura 
que l’anava veient s’imagina-
va ja tots els personatges que 
podien sortir en aquest mun-
tatge d’entre tots els actors i 
actrius del Grup de Teatre de 
Ca n’Aguilera. Cal dir que ha 
estat molt encertat en el repar-
timent de papers, ja que tots 
els personatges fan una bona 
feina damunt de l’escenari així 
com també es bona la feina 
que fan els tècnics de llum i 
so: Oriol Carbonell i Xavier Pi-
cart. I per què dic això? Doncs 
perquè vaig tenir la sort de 
poder gaudir d’un dels darrers 
assajos de l’obra. 
Cal avisar per qui no ho sà-
piga que aquest muntatge és 
llarg, més de 3 hores, pròleg i 
primer acte: 1 hora 15 minuts, 
segon acte : 50 minuts, tercer 
acte: 50 minuts.
També em va dir que aques-
ta obra es fa en homenatge 
a l’actriu Anna Lizaran i per 
aquest motiu aquesta nit se-
ran a Ca n’Aguilera el cunyat 
i la neboda de l’actriu desapa-
reguda.

“Agost”, teatre del bo a la 
Festa Major de Ca n’Aguilera

MÚSICA / LA VEU

El passat diumenge dia 12 de 
juliol la Schola Cantorum va 
celebrar un altre dels actes 
en motiu del 75è aniversari 
de la seva fundació. Aquesta 
vegada per retre homenatge 
d’agraïment a un dels seus 
més estimats col.laboradors, 
monsenyor Valentí Miserachs.
No hem de descobrir les vir-
tuts de Mons. Valentí que ja 
són prou conegudes, però per 
la nostra coral, sens dubte, 
ha estat el nostre referent de 
molts anys en la part musical, 
ja que la música sacra com-
posada per ell ha format part 
de la majoria d’obres que hem 
anat interpretant i segueixen 
avui encara en els nostres re-
pertoris.
Hem de significar també que 
per la seva part hem tingut 
especials mostres d’estimació 
vers el nostre grup, com va 
demostrar en la dedicació d’un 
passatge de l’oratori Mil anys 
pensat expressament per les 
veus de la nostra Schola Can-
torum. També en la composi-
ció del nostre himne, Laudate 
Dominum, estrenat el 1979. 
Aquests són detalls que la 
nostra Schola Cantorum no 
oblida i sempre formarà part 

de la nostra història.
Per això aquest dia, a les 12 
del migdia i a la basílica de 
Santa Maria, vàrem celebrar 
una solemne Eucaristia presi-
dida per Mons. Valentí Mise-
rachs, acompanyat pels Mns, 
Josep Massana i Pere Roig. 
En l’homilia, Mons. Valentí va 
glossar moments històrics i 
significatius de la coral i res-
saltant la importància de la 
música sacra en què la nostra 
Schola Cantorum sempre ha 
estat compromesa, des de la 
seva fundació. En aquest acte 
la coral va interpretar obres 
totalment composades per ell i 
a la cloenda aquest himne tan 

Festa de commemoració del 75è 
aniversari de la Schola Cantorum

vibrant de dedicat a la Schola, 
el Laudate Dominum in tympa-
no et choro.
Acte seguit, i en un restaurant 
propietat d’un cantaire de la 
coral, es va servir un exquisit 
dinar de germanor en honor a 
l’homenatjat, cantaires de la 
Schola i acompanyants. A la 
cloenda Antoni Miranda va di-
rigir paraules d’agraïment als 
assistents i la Schola va inter-
pretar algunes obres populars 
del seu repertori.
En aquests actes la coral va 
ser dirigida pel seu director, 
Josep Miquel Mindan i acom-
panyada a l’orgue per Josep 
Xaubet.

MÚSICA / LA VEU

El diumenge dia 19 juliol a les 
8 del vespre es farà un concert  
l’aire  lliure al costat del Pla de 
Missa, amb el quartet de sa-
xòfons Limmons Quartet, inte-
grat per Fàtima Hidalgo (saxo 
soprano),Esther Sabaté (saxo 
alt), Elena León (saxo tenor) i 
Núria Brull (saxo baríton), pro-
posa un repertori que se situa 
en els marges de la música de 
tradició clàssica i popular. Mú-
siques des del tango, clàssica 
o el flamenc, s’integren en les 
obres en una mixtura on les 
fronteres desapareixen en la 
creació d’un so concret, extra-
murs de les classificacions.
Limnos Quartet neix l’any 
2005 a França, on les saxo-
fonistes durant els seus es-
tudis de perfeccionament de 
l’instrument, amb el propòsit 
de fer conèixer el saxòfon en 
les seves diferents vessants. 
Han actuat a nombroses sales 
i festivals del territori nacional 
i de França amb un programa 
que explora la gran versatilitat 
d’aquesta formació.  
Interpreten des de repertori 
representatiu de l’escola tra-
dicional del saxòfon a trans-
cripcions d’obres originals per 

a altres formacions, passant 
per un ampli ventall d’obres 
de compositors actuals. En 
aquest darrer camp, han tin-
gut l’ocasió de treballar di-
rectament amb els composi-
tors Salvador Brotons, Dimitri 
Tchesnockov i David Salleras. 
Com a grup de cambra han 
rebut formació de saxofo-
nistes de reconegut prestigi 
com Eric Devallon, Claude 
Delangle, Juan Jiménez, Ch-
ristophe Bois i Luis Ignacio 
Gascón. L’any 2011 obtenen 
el Tercer Premi al “III Concur-

Concert de capvespre de juliol a Copons

so Internacional Yamaha de 
Cuartetos de Saxofón”, cele-
brat a Madrid, i són finalistes 
del “I Concurs Internacional de 
Música de Cambra La Porta 
Clàssica-Matas i Ramis”.

Amb aquesta primera iniciati-
va pretenem donar continuïtat 
anual amb el Capvespre a Co-
pons. Fer un concert a l’any  
al capvespre del mes juliol, 
aprofitant un entorn diferent 
de Copons , acompanyats de 
música en directa.
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El divendres dia 10 se celebrà 
la festa de sant Cristòfor. La 
Coral de Santa Maria va so-
lemnitzar l’ofici solemne que 
tingué lloc al matí a la basíli-
ca. Fou presidit per Mn. Edu-
ard Flores, acompanyat per 
Mn. Joan Bernat i el diaca Mn. 
Pere Roig delegat diocesà del 
trànsit, que fou qui pronuncià 
l’homilia. Hi assistiren els ban-
derers de l’empresa Autogra-
ma del carrer Gran Bretanya, 
amb la bandera gremial i al-
tres representacions. 
La Coral sota la direcció de 
Coni Torrents i amb l’acom-
panyament a l’orgue de Maite 
Torrents interpretà d’entra-
da el salm «Tota la terra es 
prosterna davant vostre», A 
l’ofertori «Laudate Dominum» 
de V.Miserachs i a la comunió 
«Sedejant» de M. del Rio, en-
tre d’altres motets. Acabà la 
seva actuació amb el cant dels 
goigs a sant Cristòfor, lletra de 
Lleonard del Rio i música de 
Coni Torrents.
Finalment concelebrants, 
abanderats, coral i d’altres 
representacions posaren a 
les escales de l’altar major, 
en una fotografia record de la 
festa 

Festa de fi de curs a Can 
Bordis
El dissabte dia 11, cantaires i 
familiars s’aplegaren en la 9a 
Festa de fi de curs a Can Bor-

dis de Jorba. Allí compartiren 
plat i taula en un extraordina-
ri dinar de germanor elaborat 
per un equip de cuina dirigit 
per Elisabet Puñal, amb di-
verses aportacions d’alguns i 
algunes cantaires. Desprès hi 
hagué una copiós sorteig de 
regals, i fins i tot una interes-
sant subhasta. 
A l’hora del cafè pronuncià 
unes paraules el president 
Lleonard del Rio i s’efectuà un 
obsequi a l’amfitrió Isidre Solé 
S. 
A continuació s’inicià el tradici-
onal show de sobretaula com-
binant divertits i participats 
jocs amb les actuacions de 
Pepita Abril, Dolors Buchaca, 
Encarna Cànovas, Concepció 
Cuadras, Alfons Ferrer, Jaume 
Puig, Elisabet Puñal, Gemma 

Concert i festa de fi de curs de la Coral de 
Santa Maria

Serarols, Isidre Solé C., Isidre 
Solé S., Coni Torrents, Maite 
Torrents, Mercè Travesset i 
Rosa Valero.
La festa acabà a darrera hora 
de la tarda.

La sardinada
Com a repicó del final de curs 
s’anuncia per dissabte vinent 
dia 18, la tradicional sardi-
nada, gentilesa de la família 
Ferrer-Travesset als seus 
companys i companyes can-
taires, que arriba ja a la terce-
ra edició.
No obstant aquests actes, la 
Coral no interromprà els as-
saigs durant els mesos de 
juliol i agost, donat que per a 
finals d’aquest darrer mes té 
programada una important ac-
tuació.

La Coral de Santa Maria, banderers i concelebrants desprès de l’ofici a sant Cristòfor, a la 
basílica. (Foto: Joan Talavera)
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Amb l’objectiu d’aplegar perso-
nes interessades en col·laborar 
en el projecte cultural col·lectiu 
que significa el Teatre de l’Au-
rora, la sala igualadina està du-
ent a terme la campanya “Tenir 
amics no té preu”; una iniciativa 
que, des de la seva posada en 
marxa el passat mes de març, 
està tenint una bona acollida. 
Tanmateix, el Teatre de l’Auro-
ra vol ampliar aquest cercle de 
complicitats, d’”amics” i “ami-
gues” de les arts escèniques 
i de la cultura que ajudin a fer 
possible que a Igualada es pu-
gui gaudir d’una bona oferta 
teatral professional i de proximi-
tat. Amb la seva col·laboració, 
els “amics” també ajuden al 
sosteniment econòmic d’un 
projecte sense ànim de lucre i 
amb 19 anys d’existència, el del 
Teatre de l’Aurora, un espai in-
dependent, no públic, gestionat 
per Unicoop Cultural. La coope-
ració i la complicitat: l’essència 
del projecte col·lectiu del Teatre 
de l’Aurora
Si el Teatre de l’Aurora és, avui, 
un motor dinamitzador de la cul-
tura a l’Anoia, és degut en bona 
part al compromís i la implicació 
de moltes persones que, amb 
la seva dedicació desinteressa-
da, han fet possible que aquest 
espai independent de cultura 
sigui avui una realitat. Aquest 
és, dels seus orígens, un dels 
pilars fonamentals d’Unicoop 
Cultural, la cooperativa que 
gestiona la sala igualadina i que 
és hereva de les històriques i 
emblemàtiques cooperatives 
de consum La Económica i La 
Igualadina. L’entitat ja va impul-
sar a meitat dels anys noranta 
una campanya amb la qual més 
de 300 persones van ajudar a 
pagar les graderies del teatre, 
una iniciativa pionera i prede-
cessora de les campanyes de 
micromecenatge, que estan 
en auge actualment. Els Amics 
del Teatre de l’Aurora s’em-
marquen en aquesta línia de 
complicitat i cooperació. D’una 
manera voluntària i altruista, els 
“amics” de l’Aurora col·laboren 
en aquest projecte: destinant 
temps lliure a l’activitat del tea-
tre, col·laborant per exemple en 
tasques d’atenció i informació al 
públic o formant part de la Co-
missió de Programació, el grup 
responsable de la programació 
del teatre, integrada per espec-
tadors (una iniciativa pionera al 
país). També es pot col·laborar 
en aquest projecte contribuint 
al seu sosteniment econòmic, 
amb aportacions anuals de 
50€.

Motius per fer-se “amic” del 
Teatre de l’Aurora 

Dedicant temps o amb aporta-
cions econòmiques, els “amics” 
col·laboren d’una manera im-
portant a fer possible que el 
Teatre de l’Aurora pugui con-
tinuar oferint, des de la seva 
independència, una programa-
ció escènica professional i de 
qualitat a Igualada, amb una 
setantena de funcions cada any 
d’espectacles de teatre, música 
i dansa. Paral·lelament, també 
es dóna suport a les compa-
nyies de teatre d’Igualada i de 
l’Anoia, tant professionals com 
amateurs, que poden mostrar 
els seus treballs a la sala igua-
ladina. Finalment, i entre altres 
raons per fer-se “amics”, cal 
destacar que, amb aquesta col-
laboració, s’ajuda a fer possible 
un dels principals objectius del 
Teatre de l’Aurora: el de fomen-
tar l’accessibilitat al teatre i la 
cultura, mantenint preus asse-
quibles. 

Ser “amic” també té premi
Tot i que els “amics” col·laboren 
amb el Teatre de l’Aurora de 
forma altruista i desinteressada, 
aquests poden gaudir d’una sè-
rie d’avantatges, entre els quals 
cal destacar: 2 entrades gratuï-
tes cada any per a l’espectacle 
que vulguin de la programació, i 
també poden beneficiar-se d’un 
preu reduït en la compra d’en-
trades de tots els espectacles 
que es programin a l’Aurora, 
reserva telefònica d’entrades 
exclusiva tots els dies labora-
bles, en horari d’oficina (la re-
serva per al públic general es fa 
només els dijous de 19 a 20h), 
invitacions a assajos d’espec-
tacles exclusius pels Amics i a 
d’altres activitats que s’organit-
zin puntualment, i una invitació 
al sopar de final de temporada 
que se celebra el mes de juliol 
amb tots els Amics de l’Aurora. 
També rebran un carnet que 
els acredita com a “amics”. El 
Teatre de l’Aurora està ampli-
ant constantment una oferta 
d’avantatges i descomptes en 
altres activitats culturals de la 
ciutat per als seus “amics”, com 
ara les activitats culturals orga-
nitzades per l’Ateneu Igualadí, 
o les Serenates d’estiu organit-
zades per Joventuts Musicals 
d’Igualada, entre d’altres. 

Fer-se “amic” del Teatre de 
l’Aurora és molt senzill 
Es pot fer omplint una butlleta 
que es pot trobar a la web del 
teatre (www.teatreaurora.cat) 
o a les oficines del Teatre de 
l’Aurora, els dies laborables en 
horari d’oficina. Els interessats 
també poden fer-se “amics” al 
mateix teatre els dies que hi 
hagi funcions programades.

Es busquen “amics” per al 
Teatre de l’Aurora
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Demà dissabte a les 21 hores, 
dins del 5è. Festival Internaci-
onal d’Orgue de Montserrat i 
el 50è. Festival Internacional 
de Cant Coral de Barcelona, 
ens endinsarem en el gran 
repertori litúrgic del romanti-
cisme, amb la Missa Solemne 
de Santa Cecília de Charles 
Gounod (1818-1883), en les 
veus de solistes internacionals 
i cors de la Federació Catala-
na d’Entitats Corals (FCEC), 
acompanyats pel mestre Joan 
Paradell, organista titular de la 
Capella Musical Sixtina, i sota 
la direcció del també igualadí 
Daniel Mestre.
Un total de sis agrupacions 
corals, entre les quals hi figu-
ra la Coral Mixta d’Igualada, 
juntament amb cantaires indi-
viduals de la FCEC posaran 
la veu en aquest concert par-
ticipatiu, que comptarà també 
amb els solistes Ulrike Haller 

(soprano), Roger Padullés (te-
nor) i Josep Pieres (baix), ofe-
rint aquesta joia de Gounod en 
versió per a orgue.
La Missa Solemne de Santa 
Cecília és una obra represen-
tativa de la música sacra ro-
màntica de la segona meitat 
dels segle XIX. Estrenada el 
dia 22 de novembre de 1855 a 
París, amb la intenció d’hono-
rar la patrona de la música, va 
impactar el públic per la seva 
simplicitat i grandesa alhora.
El Festival Internacional de 
Cant Coral de Barcelona, que 
aquest any arriba a la seva 
50a. edició, ha organitzat per 
aquest motiu diferents actes, 
entre els quals es troba aquest 
concert. Aquest festival és un 
referent en la projecció inter-
nacional del cant coral català i 
dels seus directors, convidant 
a aquest contacte i intercanvi 
cultural i musical que la visita
de centenars de cors dels cinc 

continents ha suposat durant 
aquest mig segle.
El Festival Internacional Or-
gue de Montserrat, patrocinat 
per l’Abadia de Montserrat i la
Fundació Pinnae, està pro-
jectat sota la direcció artísti-
ca del P. Jordi-Agustí Piqué i 
l’assessorament de l’organista 
Miquel González, mentre que 
la coordinació general és a 
càrrec del P. Manel Gasch. Vol 
ser també un homenatge a la 
memòria del P. Abat Cassià M. 
Just, organista i músic relle-
vant, home de Déu i de cultu-
ra, que va morir el 12 de març 
de 2008. Igualment, aquest 
certamen musical continua 
amb la voluntat de possibilitar 
l’audició en l’orgue Blancafort 
(2010) d’alguns dels millors 
intèrprets de l’orgue de l’àmbit 
internacional.
L’entrada al concert és gratu-
ïta així com l’aparcament de 
vehicles.

La Coral Mixta serà al 5è. Festival d’Orgue de 
Montserrat i el 50è. Festival Internacional de 
Cant Coral de Barcelona
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ANÒLIA
- Igualada
Sondlaire+ the Velvet Cand-
les. Rumbla i flamenc fusió + 
Doo Wop, Rhythm& Blues i 
Rock’n’roll.
Divendres a les 10 del vespre al 
pati de la Cotonera.

NIT DE KARAOKE
- Capellades
Nit per a tots aquells que volen 
treure la seva vena artística da-
vant dels micròfons.
Divendres a 2/4 d’11 a la cafete-
ria de La Lliga.

TEATRE
- Piera
Dins els actes de la festa d’es-
tiu de Ca n’Aguilera, el Grup de 
Teatre de Ca n’Aguilera posa en 
escena l’obra en tres actes i un 
pròleg “Agost”.
Divendres a 2/4 de 10 del ves-
pre al Teatre del Jardí de Ca 
n’Aguilera.

MEV 2015
- Piera
Concert a càrrec de Blooming 
Duo i Ana Leitao. Concert em-
marcat en el cicle ‘A l’estiu... 
Música en Viu’ 2015.
Divendres a les 10 del vespre a 
la plaça del Peix.

CINEMA A LA FRESCA
- Vilanova del Camí
Projecció de la pel.lícula “8 
apellidos vascos”. Amb la col.
laboració de +QCine.
Divendres a les 10 del vespre al 
passatge de Maria Aurèlia Cap-
many.

DISSABTE 18

DESCOBREIX LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL
- Igualada
Taller per descobrir els recur-
sos de la web de la Xarxa de 
Biblioteques.
Dissabte a les 10 del matí a la 

Biblioteca Central d’Igualada.

ANÒLIA
- Igualada
Concert amb Els Amants de 
Lulú + Big Mama + JoKB. Eur-
folk + Blues + Pop festiu.
Dissabte a les 10 del vespre al 
pati de la Cotonera.

ANÒLIA
- Igualada
El Gran Teatre del Liceu pre-
senta “La Traviata” de Giusep-
pe Verdi. Projecció en directe 
de l’òpera simultàniament a di-
versos indrets dels país.
Dissabte a les 10 del vespre a 
l’amfiteatre del Parc de l’Esta-
ció Vella.

MÚSICA
- Igualada
Concert ab Morlan River, grup 
de rock’n’roll acústic amb aires 
country, folk i soul. Organitzat 
per l’Associació ROCK CITY.
Dissabte a les 8 del vespre al 
Kiosk del Rec.

ANOIA FOLK
- La Pobla de Claramunt
Programació infantil amb Noè 
Rivas, un concert amb Quart 
Primera i per acabar, la nova 
cançó catalana reversionada 
per l’islandès, Hollmar Mar.
Dissabte a partir de les 8 del 
vespre al Castell de Claramunt.

MÚSICA
- Sant Martí de Tous
Concert de Cesk Freixas en la 
festa de comiat de l’estiu dels 
Amics de Sant Martí de Tous.
Dissabte a les 8 del vespre al 
Casal de Tous.

DIUMENGE 19

HIP HOP
- Capellades
Una actuació amb un so a base 
de hits musicals, amb un toc 
modern i elegant, Get Live es 
caracteritza per la seva energia 
i vitalitat.
Diumenge a les 8 del vespre al 

pati de La Lliga.

FESTIVAL DE DANSA URBA-
NA
- Masquefa
Festival organitzat per Dansa 
Urbana Associació Juvenil.
Diumenge a les 5 de la tarda a 
la sala polivalent de La Rogelio 
Rojo.

MÚSICA
- Vilanova del Camí
Concert íntim amb Flamenco 
Fusion Trio.
Diumenge a 2/4 de 9 del vespre 
a la plaça Picasso.

DIMECRES 22

BARRUFACINEMA FRESC
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “El 
cavaller Sr. Llauna”, apta per a 
totes les edats.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CINEMA A LA FRESCA
- Capellades
Projecció de la pel.lícula “Un 
largo viaje”, amb Colin Firth i 
Nicole Kidman.
Dimecres a les 10 del vespre a 
la terrassa de La Lliga. 

TARDES LITERÀRIES
- Vilanova del Camí
Jornada de gènere eròtic amb 
Conxa Rovira amb “JB (amb 
gel)” dins Peccata minuta.
Dimecres a les 4 de la tarda a 
la Biblioteca de Vilanova del 
Camí.

DIJOUS 23

ANÒLIA
- Igualada
Concert a càrrec d’Ebri Knig-
ht + La Pegatina. Folk-rock + 
rumba-fusió. Comença el cicle 
de l’Anòlia a La Sala.
Dijous a les 11 de la nit als jar-
dins de La Sala.

ACTIVITATS CULTURALS

Agenda

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. 
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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 publicitat 
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.

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

DANSA / LA VEU

Mar García, de 19 anys, i Glò-
ria Budría, de 21 anys, han 
accedit als estudis de Grau 
Superior de Pedagogia de la 
dansa i al Grau Superior de 
Coreografia després de fer els 
cursos preprofessionals i pre-
paratoris a l’escola de dansa 
Espai d’Arts d’Igualada.
La prova d’accés consisteix 
en dos exercicis: el primer és 
de caràcter eliminatori, comú 
a totes les especialitats, so-
bre un tema relacionat amb la 
dansa que permeti comprovar 
la formació artística de la per-
sona aspirant. El segon exer-
cici es refereix a l’especialitat 
elegida. En l’especialitat de 
Pedagogia de la dansa  ava-
luar els coneixements tècnics, 
artístics, creatius i interpreta-
tius de la dansa que posse-
eix l’aspirant i la seva aptitud 
per transmetre’ls. En les es-
pecialitats de Coreografia i 
Tècniques d’interpretació de 

la dansa: avaluar els conei-
xements i de les tècniques de 
dansa clàssica, contemporà-
nia i improvisació, i la seva ap-
titud per analitzar els recursos 
emocionals, expressius i artís-
tics que són necessaris per a 
la creació.
Els estudis de Grau Superior 
de Dansa compten amb 12 
places per l’especialitat de Pe-
dagogia i 12 places per a l’es-
pecialitat de Coreografia per 
tot Catalunya.
Les dues joves ballarines ja 
van fer la formació en Grau 
Elemental a l’escola de dan-
sa Espai d’Arts i els estudis 
preprofessionals en el mateix 
centre. A més a més van pre-
parar-se i superar el nivell In-
termediate de ballet clàssic de 
la Royal Academy of Dance 
amb molt bona qualificació.
Els estudis de Grau Elemen-
tal d’Espai d’Arts, són estudis 
certificats pel Departament 
d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya.

Alumnes de l’Espai d’Arts 
accedeixen als estudis de Grau 
Superior de l’Institut del Teatre



Es projecta a Montbui •  Terminator Génesis

RAMON ROBERT.-

A l’any 1984 es va produir el 
definitiu salt a la fama de dos 
nous colossos de la taquilla 
universal: el cineasta cana-
denc James Cameron i l’ac-
tor d’origen austríac Arnold 
Schwarzenegger, que amb el 
temps seria nomenat gover-
nador de Califòrnia. La peŀlí-
cula es va dir Terminator, un 
tens violent i trepidant còmic 
futurista, on s’argumentava la 
fantacientífica revolució de les 
màquines en un món postatò-
mic i bel·licista. Aquella exceŀ-
lent peŀlícula de sèrie B va re-
captar molts diners arreu, així 
que les seqüeles no es van fer 
esperar. Foren peŀlícules es-
pectaculars en les que lluiren 
els altíssims pressupost de 
producció i uns cada vegada 

més enlluernadors efectes es-
pecials. Ara ens arriba el dar-
rer lliurament de la nissaga. El 
director Cameron ja no hi es, 
però Schwarzenegger segueix 
al peu del canó.
Som a l’any 2032. La guer-
ra del futur s’està lliurant i un 
grup de rebels humans té el 
sistema d’intel·ligència artifi-
cial Skynet contra les cordes. 
John Connor (Jason Clarke) 
és el líder de la resistència, i 
Kyle Reese (Jai Courtney) és 
el seu fidel soldat, criat a les 
ruïnes d’una post apocalíptica 
Califòrnia. Per salvaguardar el 
futur, Connor envia Reese a 
1984 per salvar la seva mare, 
Sarah (Emilia Clarke) d’un Ter-
minator programat per matar-
la amb la finalitat que no arribi 
a donar a llum a John. Però el 

50

Cinema
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de juliol de 2015

Terminator, nou lliurament

que Reese troba a l’altra ban-
da no és com ell esperava ...
Produïda amb moltíssims mili-
ons de dòlars, Terminator Gé-
nesis és una entretinguda se-
qüela, que en realitat sembla 

una nova versió de l’original 
de 1984. Un Schwarzenegger 
envellit,  però no pas obsolet, 
torna a erigir-se rei de la fun-
ció. Els detractors de la pel.
lícula afirmen que el seu guió 

es molt enrevessat, però tam-
poc no importa massa quan 
el que importa es que l’acció 
no decaigui i l’espectacle sigui 
satisfactori per a una nova ge-
neració d’espectadors.

Es projecta a Tous •  Mis hijos

RAMON ROBERT.-

Eyad és palestí i israelià, és 
musulmà i jueu, va néixer i 
va créixer en una típica ciutat 
àrab i la seva joventut la passa 
en una escola jueu-israeliana 
de Jerusalem: alliberat o ocu-
pat depenent de qui siguis i de 
la identitat que tinguis. Eyad 
està constantment a la fuga 
- de qui és, de qui se suposa 
que és, del que s’espera d’ell. 
Un home, un home jove que 
fuig, que es troba en un viatge 
d’autodescobriment que ens 
porta a embarcar-nos en ell i 

La fractura palestinoisraeliana
explorar les aspiracions seves 
i les nostres, la nostra identi-
tat, les nostres lluites diàries, 
les nostres pors i les nostres 
esperances.
Explica el director de Mis hi-
jos, Eren Riklis: “L’ànima d’un 
“dancing arab”, sempre sal-
tant de qui és a qui realment 
vol ser, connecta amb les me-
ves pors, amb la meva ànima 
com israelià que forma part 
d’aquesta terra, part d’aquesta 
gent i que encara no està se-
gur de com i on vol estar. Con-
necta amb el sentit de soledat 

que tots tenim i amb el nostre 
enorme desig de sobreviure 
complint els nostres somnis, 
complint els somnis dels al-
tres, aconseguint objectius, o 
no complint-los, ballant”.
Aquesta pel·lícula és com un 
ball lent, potser tradicional, un 
ball a través d’aquesta vida en 
què tots estem embarcats - i 
en la qual ens trobem a la pis-
ta de ball sols o envoltats dels 
nostres éssers estimats. I com 
en un ball lent, es va rodar 
acord amb això, d’una manera 
pedant, observadora, dinàmi-

ca i plena de passió. Explica-
da a través dels ulls d’un nen 

però des de la perspectiva 
d’un adult. 

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.



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

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

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.

MIS HIJOS
Israel – Alemanya - França. Dramàtica. D´Eren Riklis. Amb Tawfeek 
Barhom, Daniel Kitsis, Ali Suliman i Yaël Abecassis. La pel.lícula relata la 
història d’un nen que viu en una ciutat àrab israeliana i els pares l’envien 
a un prestigiós internat de Jerusalem.

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.

INSIDE OUT
USA. Comèdia. De   Pete Docter. Amb  Bill Hader, Mindy Kaling, Amy 
Poehler, John Ratzenberger, Phyllis Smith.  La pel·lícula ens porta a un lloc 
que tothom coneix però que ningú ha vist: la ment humana. Rily, una noia 
de 11 anys que acaba de mudar-se amb la seva família a San Francisco, no 
és la protagonista sinó més aviat l’escenari de la pel·lícula. Els espectadors 
s’endinsaran en el seu cervell i esbrinaran com es formen els records i com 
una barreja de cinc emocions humanes - Joy (Alegria), disgust (Enuig), 
Anger (Ira) i Sadness (Tristesa) - defineix les experiències vitals.

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/INSIDE OUT (apta)
Dv i Ds: 15:45/18/00/20:15/22:30
Dg.: 12:00/15:45/18/00/20:15/22:30
Dll a Dj: 15:45/18/00/20:15/22:30

2/INSIDE OUT  3D (apta)  
Dv i Ds.: 18:45
Dg: 11:30/18:45
Dll a Dj.: 18:45
2/LOS MINIONS 3D (apta)  
Dv. a Dj: 16:30
2/INSIDE OUT (2a còpia) (apta)  
Dv  a Dj: 21:00

3/LOS MINIONS (2a còpia) (apta) 
Dv i Ds.: 16:50/19:00
Dg.: 11:40/16:50/19:00
Dll a Dj.: 16.50/19:00
3/AHORA O NUNCA (12 anys) 
Dv a Dj: 21:10

4/ TERMINATOR GENESIS 3D  (12 
anys)
Dg.: 12:15
4/ LOS MINIONS  (apta)
Dv. a Dj: 15.50/18:10/20:20/22:30

5/INSIDE OUT (3a còpia) (apta) 
Dv i Ds.: 17:15/19:30/21:45
Dg.: 12:10/17:15/19:30/21:45
Dll a Dj.: 17:15/19:30/21:45

6/ELIMINADO (16 anys)

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
LA PROFESORA DE HISTORIA  (7 
anys)
Diumenge: 18:00
MIS HIJOS  (7 anys) Premi del 
públic Semici de Valladolid 
Diumenge: 19:45

Dv i Ds: 16:40/18:30/20:25/25:15
Dg.: 11:50/16:40/18:30/20:25/25:15
Dll a Dj: 16:40/18:30/20:25/25:15

7/SAN ANDRES (12 anys)
Dg: 11:45
7/CAMPANILLA (apta)
Dv  a Dj: 15:30
7/JURASSIC WORLD (12 anys)
Dv  a Dj: 17:30/20:00
7/MAGIC MIKE XXL (16 anys)
Dv  a Dj: 22:30

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

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

SALA AUDITORI
TERMINATOR GENESIS (12 
anys) 
Dv: 18:05/20:25/22:45
Ds.: 15:45/18:05/20:25/22:45
Dg.: 115:45/18:05/20:25

SALA PETITA
LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO 
(7 anys) 
Dv: 20:30/22.45
Ds.: 16:00/18:15/20:30/22:45
Dg.: 16:00/18:15/20:30
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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
8 d’agost

21:30h

Terrasa 48.
Orquestra de Cambra

De la Tenora a Viena

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.
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Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

   

              

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

 .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
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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Amb les vacances, ens arriba 
la  fantàstica oportunitat de fer 
quelcom que molts de nosal-
tres  quasi no hem pogut  fer 
la resta de l’any: Avorrir-nos. És 
evident que l’avorriment no és 
una sensació gens grata per a 
ningú, però recentment estan 
sortint estudis que demostren 
que és quelcom més positiu 
del que ens pensem. Les acti-
vitats estimulants, ens man-
tenen actius i desperts, però 
com que ja ens proporcionen 
la satisfacció que necessitem, 
no ens plantegem altres pos-
sibilitats  per invertir el nostre 
temps. En canvi, per sortir del 
tedi, se’ns poden ocórrer les 
idees més creatives i engi-
nyoses. Qui no s’ha inventat 
cançons i jocs en algun llarg i 
avorrit trajecte en cotxe?

Hem d’aprendre a tolerar 
l’avorriment  deixant que la 
nostra ment divagui tranquil-
lament sense buscar urgent-
ment alguna activitat o 
companyia que ens tregui 
d’aquest estat.  La única 
manera de fer-ho sense que 
l’angoixa o el malestar s’apo-
deri de nosaltres és accep-
tant-lo tal i com arriba. Es 
tracta d’un estat intern íntim 
i personal que ens situa en el 
present, en l’aquí i l’ara. Fins 
i tot, es  diu que pot arribar a 
ser una experiència d’autoco-
neixement profund.

La proposta d’avorrir-se és 
quelcom realment novedós 
en una societat que valora per 
sobre de tot, les activitats pro-
ductives i  estimulants. El “no 
fer res”, s’associa a persones 
mandroses i inútils i és per això 
que les persones que ens con-
siderem actives, ens sentim 
quasi culpables quan “no fem 
res”. Però durant les  vacan-
ces, se’ns  concedeix el permís 
de deixar de ser productius 
durant totes les hores del dia. 
És per tant, un bon moment 
d’experimentar l’avorriment i 
observar-ne els seus beneficis. 

ODA
 A L’AVORRIMENT
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Josep Ma. Vilaseca Farré

Igualada,  juliol de 2015

12è Aniversari

La llum ens dóna vida,
la claror del sol alegria.

En la nostra profunditat,
 l’amor està anhelat.
 La foscor de la nit,

ens fa sentir angoixa al pit.
 Un nou dia ens fa entendre,

que el record i l’estima perduren per sempre.
T’estimarem sempre, els teus

Dilluns passat, a l’església 
del barri de Montserrat, Mn. 
Josep Sabaté, celebrà la 
missa exequial  per l’ànima 
d’Antoni Rosich Genovés, 
que morí el diumenge 12 de 
juliol, després de conviure 85 
anys entre nosaltres.
Volem tenir un record per ell 
i per la seva família, donat 
que feia anys i panys que 
érem amics. Junts militàvem 
a la rama dels joves d’Acció 
Catòlica. Formàrem una co-
lla que va engrandir-se amb 
els nostres matrimonis.
Havíem freqüentat casa 
seva, que existí a la carre-
tera de Manresa, fins que 
per la Candelera del 1988, 
aquell habitatge patí una ex-
plosió de gas. Una tragèdia 
que s’emportà a la Filomena 
i la Montserrat (àvia i néta) 
i a l’Anna, una veïna seva. 
Però, l’Antoni, la seva dona 
i un altre fill, van sobreviure  
aquell tràngol, que trastocà 
les seves vides.
Dos anys després, en les 

“Arrels Igualadines” que 
el nostre company, Jaume 
Ferrer, escrivia en aquestes 
pàgines, explicà aquell dal-
tabaix en el febrer del 88. 
Aquell relat quedà recollit en 
el primer volum que publicà  
d’aquelles columnes.
El drama els obligà a traslla-
dar-se a viure en una casa, 
prop de la barriada de Mont-
serrat, a l’altra banda de la 
ciutat. Per això resulta adi-
ent la bonica fotografia de la 
santa muntanya que porten 
els seus recordatoris.
Com amics de tota la vida, 
ens unim al dolor de la seva 
esposa, Teresa Comapo-
sada, que des de terres del 
Bages va venir a viure a la 
capital de l’Anoia.
De part de tots els seus bons 
amics, rebi ella, els seus fills 
i la resta de familiars, el més 
sentit condol, per tan trista 
pèrdua.
Antoni, reposa en pau!

La Colla.

En la mort de l’Antoni
ESGLÉSIA / P. Henry Vargas Holguin

La insígnia del cristià és la 
creu, ja que Jesucrist cruci-
ficat en ella ens va redimir i 
va pagar pels nostres pecats. 
Portar la creu i portar una creu 
en el pit amb dignitat ha de ser 
el més natural del cristià.
Fer el senyal de la creu és un 
acte de la virtut de religió, que 
hem de fer amb tota devoció 
i no de qualsevol manera. De 
la manera com fem el nostre 
senyal de la fe diem fins a quin 
punt és gran la nostra fe i fins 
a quin punt hem entès el mis-
teri de la creu.
Moltes vegades sembla que 
algunes persones fan una ga-
nyota en lloc d’evocar el signe 
sagrat de la nostra salvació; 
és com si s’avergonyissin que 
els veiessin i tractessin de dis-
simular.
El senyal de la creu es fa de 
dues maneres: senyant-se i 
persignant-se.

Senyar-se
És una oració fent el senyal de 
la creu en el front, en el pit,
en l’espatlla esquerra i des-
prés en l’espatlla dreta. Dient:
En el nom del Pare, i del Fill, i 
de l’Esperit Sant. Amén.
Quan es fa el senyal de la 
creu després de tocar l’aigua 
beneïda es pot dir primer, en 
submergir-hi els dits: «Que 
aquesta aigua beneïda ens si-
gui salvació i vida.»
Hi ha els qui acostumen al final 
a besar el dit polze estès so-
bre l’índex formant una creu, 

com a reverència i devoció al 
signe de la nostra redempció. 
No obstant això, per piadosa 
que sigui, aquesta pràctica no 
forma part de l’acte de senyar-
se.

Persignar-se
Persignar-se és una oració 
fent una petita creu amb el dit
polze en el front, després una 
altra en la boca i després una 
altra en el pit. Dient: Pel senyal 
de la santa creu, dels nostres 
enemics, deslliureu-nos, Se-
nyor, Déu nostre...
Hi ha oracions i moments en 
què ens senyem (per exem-
ple, a l’inici de la missa, en 
començar el dia, en passar al 
davant d’una església, etc.); hi 
ha oracions i moments en què 
ens persignem (abans de pro-

Romualda Aguilera Giménez

Capellades, julio de 2015

Dolorida por los años que sufrió, golpeada en el alma; 
como un boxeador en el último asalto 
resiste para el disfrute de sus clanes.
Bajo su manto no hay frío que los huesos no noten 
y si lágrimas que rieguen el canal
del fruto agrio de la amargura.
Carita blanca, porcelana que no tiene precio, sus ojos 
fueron llenándose entre dulces besos cazados 
furtivamente a ala menor oportunidad.
Cultivo de esperanza e ilusión, que te pudo sin razón, 
heredada de antigua escuela, de hoy para siempre 
tuyo fue ese gran amor y una Julieta sin Romeo 
distes sin recibo los años bellos.
Lo que hicistes no fue aprendido en libros con cubierta de 
piel, pero en tu pequeña casa pastó el amor
y de su mano iba el calor. 
Todo por ocho razones y un deber.
Felices los que te amaron, si hay árboles grandes 
tu sombra abarca todo el jardín.
Y cuando llegue el frío que haga caer tus hojas y tu sombra 
sea un recuerdo, ese será el tronco que arderá en nuestros 
corazones para mantener calientes nuestros hogares de 
ocho razones que fueron felices porque te amaron.

Senyar-se i persignar-se

clamar l’evangeli, a l’inici del 
sant rosari, del viacrucis, de 
les novenes, etc.).
Signar-nos el front és dema-
nar a Déu que beneeixi la nos-
tra ment i ens deslliuri de 
pensaments i desitjos inde-
guts; signar-nos la boca és 
demanar a Déu que beneeixi 
els nostres llavis i ens ajudi a 
evitar paraules ocioses, i sig-
nar-nos en el pit és demanar a 
Déu que beneeixi el nostre cor 
i ens eviti les males accions.
Quan ens persignem abans 
de l’evangeli és per predispo-
sar la nostra ment a l’escolta 
atenta de la Paraula de Déu, 
en la boca perquè sapiguem 
anunciar l’evangeli i en el 
pit perquè el custodiem amb 
amor i fe.



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

Tels. 93 808 40 03 
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

El gourmet
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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 (1 persona)

Enciam Romà (o amanida mezclum) 

1 Filet de pollastre

Formatge parmesà en pols

Rostes (o pa sec per fregir)

Salsa César

Utensilis
Paella

       

      

Amanida César

A una paella amb una mica d’oli courem el �let de pollastre, 
�ns que quedi daurat, i deixarem refredar.

Treiem la crosta al pa i el tallem el pa a quadradets. El fregim 
i quan està ros el posem sobre paper absorbent per treure
l’excés d’oli.

A un bol posarem l’enciam. Després posem el pollastre 
esmicolat i ho barregem bé

Afegim el formatge parmesà per sobre, que quedi tot ben
cobert. Cobrim de salsa César.

Finalment, afegirem les rostes o el pa fregit.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Josep Junyent i Arnau és 
un igualadí que viu i treballa 
a Irlanda. Va anar-hi per uns 
mesos... fa més de deu anys. 
Treballa d’analista financer en 
una multinacional amb seu a 
Dublín. Ha estat guardonat amb 
el premi Josep Maria Batista 
i Roca que li lliuraran el 14 de 
novembre al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona. Per 
al dia 13, hi ha previstes recep-
cions oficials al Parlament de 
Catalunya, la Generalitat i el 
monestir de Montserrat. 
Per què Irlanda?
Casualitat. Vaig venir-hi un 
estiu fa catorze anys, per tal 
de millorar la llengua anglesa. 
Em vaig allotjar amb una famí-
lia irlandesa i treballava en un 
restaurant. Irlanda m’atreia 
sobretot pel seu passat històric 
i polític. Vaig tornar a Igualada 
però després dels estudis vaig 
venir a Irlanda a treballar i aquí 
segueixo.
Com es veu Catalunya d’Ir-
landa estant?
En un moment trepidant. Emo-
ciona veure com Catalunya 
esta fent història, pas a pas, 
amb l’empenta de la gent i les 
entitats. Ens hem posat al mapa 
del món gràcies al procés d’in-
dependència. Ara molta gent 
coneix Catalunya pel camí cap 

a la llibertat. Els irlandesos ens 
coneixen, també pel procés 
d’independència que ensenya 
al món, qui som, on som i les 
ganes de ser lliures. Ens veuen 
un poble viu, que estima la 
cultura, la llibertat, i fidels a la 
democràcia. Ara que Catalu-
nya serà independent, s’enlai-
rarà com un coet. Un company 
de feina d’Israel em diu: “teniu 
una oportunitat increïble que 
heu d’aprofitar”. Farem un 
país nou fent milers de coses 
per millorar la societat amb 
els 16.000 milions d’euros que 
cada any marxen cap a Espa-
nya i no tornen.
Tot i això, el procés se m’està 
fent llarg. Fa dos anys que vaig 
dir a la feina i amics que aviat 
aconseguiríem la independèn-
cia. Espero que a les eleccions 
del 27-S, els sobiranistes gua-
nyin de molt i posin fil a l’agulla. 
Ets “ambaixador” d’Igua-
lada. 
El projecte d’”ambaixadors” 
és una iniciativa prou maca de 
l’Ajuntament d’Igualada per tal 
d’aplegar els igualadins que 
vivim a l’exterior i mirar d’ajudar 
als que tinguin pensat sortir. Pel 
que fa al conjunt de Catalunya, 
la Generalitat va mencionar 
que tot català fa d’ambaixador 
de Catalunya quan surt a l’ex-
terior. Hi estic d’acord.

Sóc fundador del Catalan 
Council of Ireland (Casal 
Catala d’Irlanda), i coordinador 
de l’ANC a Irlanda. A la vegada 
he volgut fer el màxim possible 
per la nostra cultura, la llengua 
i evidentment per ajudar Cata-
lunya a aconseguir la inde-
pendència. Els Casals no som 
ambaixades, però fem prou 
feina per al país. I tot pagat 
sense diners públics.
Tens plans de retorn?
De moment no. Vaig marxar 
pensant que seria qüestió de 
mesos i va passant el temps, 
els mesos, els anys i ara ja en 
són més de deu. M’encanta-
ria tornar algun dia, però estic 
casat, tinc dos fills que van a 
l’escola i a més a situació labo-

Les eleccions per escollir el nou 
president del FC Barcelona, que 
es faran demà dissabte, tindran 
un notori protagonisme igualadí. 
De bon matí, fins a dos autocars 
plens de gent d’aquí sortiran 
d’Igualada amb destinació al 
Nou Camp per a no perdre detall 
de la jornada electoral. Des de 
monitors per a fer passar una 
bona estona a la quitxalla dels 
socis del Barça, fins a voluntaris 
que donaran tota classe d’in-
formació als electors, passant 
per tot l’equip que controlarà el 
recompte final i qui presentarà 
l’acte final. Sí, sí, en el recompte 
que servirà per saber qui serà 
president del Barça, també hi 
haurà gent d’aquí.
No és la primera vegada que 
Igualada i l’Anoia -sobretot gent 
jove- té un alt protagonisme 
en els grans esdeveniments del 
Barça. Ja va passar recentment 
en la festa del “triplet” al Nou 
Camp, o en totes les últimes edi-
cions del Gamper, per citar-ne 
algunes. Darrere de tot plegat hi 
ha l’empresa igualadina Events, 
que amb el temps s’ha consolidat 
com un referent internacional a 
l’hora d’organitzar activitats 
d’aquestes característiques. I, 
per fer-les, confien primer en la 
gent d’Igualada i l’Anoia. Un bon 
detall. 

ral no és pas fàcil a l’Anoia. 
A Irlanda és més fàcil que 
entenguin el nostre procés 
d’independència?
Els mitjans de comunicació 
irlandesos, es centren en el 
que passa a Irlanda. Tanma-
teix, la gent que segueix la 
política, no entén que Espa-
nya no ens deixi votar. La 
democràcia és un dret fona-
mental i ningú entén la seva 
actitud. Per altra banda, a 
Irlanda tenen el tros d’Ir-
landa del Nord que també és 
un conflicte de sobirania. A 
Irlanda del Nord se’ns coneix 
i entén prou bé.
Què és el Premi Batista i 
Roca, Memorial Enric Gar-
riga Trullols?
És un guardó que és ator-
gat anualment per l’Institut 
de Projecció Exterior de la 
Cultura Catalana (IPECC), 
per reconèixer la tasca dels 
catalans i catalanòfils de fora 
per mantenir la presència 
catalana al món i augmentar 
el coneixement de la cultura 
dels Països Catalans a l’ex-
terior. Estic molt agraït del 
reconeixement per la feina 
feta durant aquests anys a 
Irlanda. És tot un honor veure 
que es valora la feina feta pel 
país.

 

 

4 paraules amb... Josep Junyent


