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El ple municipal aprovarà dimarts penjar de forma permanent l’Estelada al balcó

La Generalitat renova els trens 
de la línia Llobregat-Anoia
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CIU VA DIR HO PORTARIA AL PARLAMENT ABANS D'ACABAR LA LEGISLATURA

La Plataforma acusa CiU de 
menystenir la Vegueria Penedès
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Interior de les noves unitats 213 dels Ferrocarrils de la Generalitat. Entre d’altres coses, s’ha millorat la il.luminació i la tapiceria dels seients.
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Torna la guerra 
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l’Ajuntament d’IGD
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al CRARC de 
Masquefa

COMARCA 20

Els Pets, Tomeu 
Penya i l'Orquestra 
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la Festa Major 
d'Igualada
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El novembre de l’any passat, el diari 
nord-americà “The Wall Street Journal’” 
es feia ressò  de la polèmica de la ban-
dera espanyola als ajuntaments catalans. 
L’alcalde de Gallifa,al Vallès Occidental, 
va penjar una petita bandera de paper 
sota el cartell de la Casa de la Vila per es-
quivar l’ordre de les autoritats espanyoles 
de mantenir el símbol de l’Estat a la faça-
na del Consistori, mentre a l’Ajuntament 
onejaven la bandera catalana i l’estelada. 
A Agramunt, a l’Urgell, es van penjar les 
banderes dels 28 estats de la UE, amb 
l’espanyola enmig de la resta. En altres 
llocs van adduir manca de diners per po-
der comprar la bandera... 
Aquesta setmana, l’Ajuntament d’Igua-
lada ha decidit assumir la sentència que 
l’obliga a penjar la bandera espanyola a 
la façana, amb un cartell on s’explica que 
tal acció es fa per una decisió judicial. 
Gairebé tres-cents consistoris catalans 
estan també denunciats. 

L’assumpte dels símbols ha estat sem-
pre  delicat, però la utilització política de 
la justícia no és el millor camí. Que el 
govern central es basi en una llei de fa 
33 anys, per amenaçar els polítics locals 
que no hissen la “rojigualda” amb multes 
i prohibicions, o fins i tot amb la inhabili-
tació, ens sembla desproporcionat, i de-
nota una vegada més la seva completa 
incapacitat per entendre i aprendre del 
moment que viu Catalunya. Tal acció és 
lògic que promogui respostes de tot tipus, 
algunes d’elles ridícules, però s’han d’en-
tendre des del punt de vista del que es 
viu en centenars de pobles del país.
Catalunya viu un moment especial, que té 
en la data del 27 de setembre el definitiu  
punt de trobada. Dimarts vinent, l’Ajunta-
ment d’Igualada aprovarà hissar la ban-
dera estelada a la façana de la “casa de 
tots”. Ho farà possible la immensa majo-
ria dels regidors del consistori, amb una 
decisió democràtica. Aquesta bandera 
s’ha convertit a la nació catalana en un 
símbol de llibertat que no atempta contra 
ningú i que tan sols expressa els anhels 
de centenars de milers de catalans que 
se l’han feta seva, de forma pacífica, de-
mocràtica, festiva i ferma. 
Sense imposicions i sense amenaces.
La diferència és clara.

Els símbols són 
importants

Els estudiants de Selectivitat
Aquests dies, els estudiants de l’Anoia -i de tot el país- estan 
en plena fase de matriculació a primer curs de les universitats, 
després d’haver superat els exàmens de les PAAU, les proves 
de la Selectivitat. Recentment, els tres millors d’Igualada van ser 
rebuts per l’alcalde de la ciutat, un d’ells entre els primers deu 
de Catalunya. Tots inicien un nou camí que pot ser decisiu a les 
seves vides. Molta sort a tots els nous universitaris!

Joan Cañada, president de la intercomarcal d’UDC a 
Girona, ha deixat tots els càrrecs que tenia dins del 
partit “Decebut davant la falta d’entesa dins del partit 
arran del procés sobiranista. La certesa i el conven-
ciment que podia existir aquest punt de trobada és 
el que em provoca aquest desencís”. No és l’únic 
desencisat.

Xavier Dilmé, ocuparà el seu càrrec al capdavant 
del partit a les comarques gironines. Benet Maimí, 
secretari d’organització d’UDC,  també ha nomenat 
les persones que compondran la nova direcció de les 
intercomarcals de Barcelona ciutat, Terres de l’Ebre, 
així com les comarcals del Vallès Occidental i Orien-
tal, el Berguedà, l’Anoia, el Ripollès i el Garraf, que 
s’han dissolt. Diuen tenir moltes altes de gent que 
deixa CDC. D’això se’n diu transparència. Si ja eren 
pocs ara tenen molta feina en comptar.

Mariano Rajoy, president del govern, vol començar 
a tramitar aquest estiu els pressupostos de l’Estat 
del 2016 i disminuir la despesa en un 4,4%, és a dir, 
5.666 milions d’euros. I el dèficit de les autonomies a 
contribuir. Vol manar encara que no guanyi. 

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’Unió, es de-
clara “reconfortat de saber que la seva decisió de 
rebutjar el full de ruta de CDC i ERC havia estat en-
certada”. Alguns pensaven que no era només que 
una proposta i una votació democràtica. 

Angel Ros, alcalde de Lleida, ha fet un pacte amb 
Ciutadans, diu que per aconseguir ‘estabilitat’. Però 
també s’ha compromès a que el català deixi de ser 
la llengua preferent de l’equip de govern, que es des-
marcarà de tot el que s’apropi al sobiranisme. Alguns 
pensen en els plats de llenties. 

José Manuel Garcia Margallo, ministre d’Assump-
tes Exteriors, va dir que Espanya tindrà un càrrec a 
Europa encara més important que el de l’Eurogrup 
que ara no s’ha obtingut, i va dir “si fa un any algú ha-
gués proposat al ministre d’economia espanyol com 
a president de l’Eurogrup, la riallada s’hauria sentit 
fins al Peloponés”. Exactament el que ha passat ara. 
L’únic vot que va obtenir el candidat espanyol va ser 
el seu.

Raül Romeva, Carme Forcadell, Muriel Casals, 
Artur Mas i Oriol Junqueras, són qui encapçala-

rà la llista sobiranista a les eleccions del 27S. Pocs 
s’esperaven això fa nou mesos, encara que hi hagi 
qui diu que és el mateix que plantejava el President 
Mas. Però aleshores anava el capdavant i ara no.

Dolors Camats, coordinadora nacional d’ICV, ha 
afirmat que aquesta  és “la llista de, amb i per a Artur 
Mas. És legítim que la gent canviï d’idees. A partir 
d’avui és gent de l’equip de, amb i per a Mas. Hi ha 
dos models, el que vol fer Mas president i el que de-
fensarà l’exercici d’un referèndum, un rescat social i 
un de democràtic”. Potser nos que hi hagi qui canviï 
d’idees, sinó que s’intenti fer-les possible.

Mariano Rajoy, president del govern, veu en aques-
ta llista “una maniobra de confusió” i manifesta que 
farà complir la llei perquè “aquestes eleccions no són 
altra cosa que unes eleccions autonòmiques”.

Quim Arrufat, portaveu de les CUP al Parlament, diu 
“si el sí està lligat a Artur Mas, el sí té un problema.”.

José Ignacio Wert, exministre de Cultura i Montser-
rat Comedio, ex secretària d’estat del mateix minis-
teri, es van casar a la intimitat. Van triar un restaurant 
que no tenia llicència i arrossega una llarga història 
d’intervencions de la guàrdia civil per evitar-ne l’ús. 
Aquesta vegada hi van anar per evitar que s’hi acos-
tessin els periodistes. I és que aquesta parella també 
fa història i no sols dins del PP. I de lluna de mel a 
Ibiza.

El ‘Centre for European Policy Studies’ (CEPS), 
que és un think tank belga i el ‘Centre for Financial 
Affairs’ (Cidob), de Barcelona, van presentar al Par-
lament Europeu un informe que analitza de forma 
prospectiva (amb l’horitzó 2030), i des d’una òptica 
política i econòmica, diu que el millor escenari per 
Catalunya seria la independència pactada amb l’Es-
tat, que portaria un increment del PIB de 110.000 
milions, pel període 2015-2030. En canvi en un es-
cenari continuista (que Catalunya segueixi sent una 
autonomia) “és insostenible a llargo termini, ja que 
continuaria tenint un dèficit fiscal del 8% del PIB”.

El cap de llista de la candidatura unitària, Raül Ro-
meva, va afirmar durant la presentació de la candi-
datura al Museu d’Història de Catalunya que, si hi 
ha majoria, “el 27 de setembre s’iniciarà el procés 
d’independència”.

“L’assumpte dels símbols ha estat sem-
pre  delicat, però la utilització política 
de la justícia no és el millor camí. Que 

el govern central  amenaci amb multes i 
prohibicions, o fins i tot amb la inhabili-

tació, ens sembla desproporcionat”
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Quan algú encapçalant una llista electoral muni-
cipal, formada a corre cuita, amb un grup de per-
sones sense experiència política, aconsegueix 
arribar a l’alcaldia d’una capital com Barcelona, no 
és pas gens estrany que a l’hora de contractar as-
sessors i càrrecs de confiança, elegeixi “primer als 
de casa”. Em refereixo, naturalment, a la família 
directa i no pas que de sobte s’hagin passat a les 
files de l’extinta Plataforma per Catalunya, que va 
basar el seu “èxit electoral (?)” en aquest eslògan.
Potser per això -i per a donar-li els cent dies de 
cortesia política que es dóna a tot nou governant- 
m’he estat fins ara de criticar que Ada Colau i dos 
dels seus tinents d’alcalde més propers hagin no-
menat a les respectives parelles com a assessors 
personals amb sou a càrrec de l’ajuntament de 
Barcelona.
És natural que si Ada Colau no coneix prou bé els 
membres de la seva plataforma electoral -i en al-
guns moments previs a la campanya electoral els 
criticava durament-, en el moment que té ocasió 
de col·locar a algú a l’organigrama municipal, pen-
si directament en la seva família. No es deu refiar 
gaire dels seus companys de partit.
D’altra banda, tot i que desconec la capacitat pro-
fessional dels esmentats assessors, no penso 
que en cap cas siguin autèntiques llumeneres, a 
tenor de les primeres decisions de Colau i encara 
menys quan li he escoltat manifestar-se en termes 
tan durs en contra d’un dels sectors econòmics de 
Barcelona més importants tant pel volum que re-
presenta en el PIB barceloní, com per nombre de 
llocs de treball que genera, que és el sector hote-
ler. Cap assessor mitjanament competent li hauria 
aconsellat dir públicament, i en una televisió esta-
tal -que ja sabem com ens estimen als catalans- 
les coses que acostuma a dir la nova alcaldessa.
Quan, com és el cas, es pretén governar amb 
onze regidors, un ajuntament de quaranta-un, la 
prudència i la humilitat aconsellarien consensuar 
les línies bàsiques de les declaracions públiques. 
Més encara quan hi ha en les formacions més 
properes, persones amb contrastada capacitat 
comunicativa. Per tot això m’imagino que aquesta 
“esquerra triomfadora” viu més dels errors aliens 
que dels encerts propis i això és una tara que dóna 
poca perspectiva de futur.
Elegir “primer els de casa” no és exclusiu d’Ada 
Colau. També a l’Anoia hem vist -i veiem- com hi 
ha alcaldes que deixen governar des de l’ombra 
als seus parents. La diferència en positiu és que 
no ens costa diners als contribuents. El negatiu és 
que, en decidir des de l’ombra, generen indefensió 
entre els ciutadans.
Ara que la ciutadania s’ha tret de sobre el partit 
xenòfob, seria el moment que també els partits de-
mocràtics tradicionals deixessin entrar aire nou als 
despatxos. 

Primer els de casa

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

No és només un fet cultural
Tant la vicepresidenta del govern Soraya Sáenz de 
Santamaria, com el ministre d’Exteriors José Manu-
el García-Margallo, s’han apuntat a criticar la llista 
de persones “de la societat civil”. Creuen només en 
la “professionalitat” i evidencien el seu concepte de 
l’exercici de la política. No és només gestió pública, 
sinó un vehicle per dir als altres el que han de fer. 
Ells decideixen el que convé. Consideren la ciutada-
nia com simples espectadors d’un espectacle -o de 
la claca, si són del seu partit- on ells són els actors 
principals. I els han d’aplaudir per la feina que fan. 
Volen “fer carrera” i perpetuar-se en el poder, esca-
lant llocs o renunciar a fer-ho si la compensació és 
bona. És l’estafa freqüent dels qui entren a la política 
per enriquir-se, “fent del servei” un estendard de les 
seves capacitats extractives. Volen fer creure que són 
els únics que en saben i que hi entenen. 
És un error considerar que una llista sense “polítics” 
suposi, que els qui hi vagin no ho siguin. I una fórmula 
discriminatòria exigir que no tinguin cap interès en la 
gestió pública. En moments de mobilització com els 
d’ara, tothom té opinió, amistats i cercles d’influència. 
I és molt bo que hi hagi qui s’atreveixi a donar el pas. 
Ja es veu en eleccions com les del Barça, que per la 
seva projecció acaba sent un portaveu d’opinió. La 
campanya no ha parlat de la gestió esportiva, sinó 
de valors, de Qatar o l’Unicef. De fitxar jugadors o 
formar-los a la Masia. I per ser candidat no s’ha de-
manat a ningú haver jugat a pilota des de petit, haver 
fet “carrera” com a estrella del primer equip o haver 
estat entrenador. Només ser soci i un aval per tal de 
preservar el patrimoni institucional.
Una bona part de la ciutadania ha permès durant 
anys que polítics professionals regissin els seus des-
tins. Han anat a votar -o ni això en èpoques no tan 
llunyanes-  renunciant a la fiscalització de la política 
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dels “seus representants”. Només amb l’opció que a 
les eleccions següents hi hagués una alternativa dife-
rent a la qual votar (que sovint estava entre el menys 
dolent i el pitjor). I així ens ha anat. Cal denunciar als 
que estan a l’escenari i no volen donar-los cap paper. 
Els que tenen por de perdre els seus privilegis i recla-
men de nou que es torni als partits que ells controlen 
i que avorta iniciatives en lloc de canalitzar els an-
hels dels ciutadans. Els que amenacen amb el desori. 
Els que no volen que es facin coses “diferents a les 
que toquen”. Els que només tenen l’argument de la 
llei que ells han fet. Però ara el poble vol fer sentir la 
seva veu i no només vigilar de més a prop la gestió 
pública. Per això surten nous actors (siguin agrupaci-
ons d’electors, conglomerats de partits, nous partits i 
personatges diferents). Són els que volen trobar nous 
camins i altres maneres de fer. Que no els importa 
que els diguin que van desunits aquells que diuen que 
el bipartidisme de sempre dóna estabilitat. El poble 
vol participar i no “que l’interpretin els seus represen-
tants”. Vol fer i no només suggerir.
Ara no saben què dir aquells que es mofaven dels 
“sobiranistes incapaços” de trobar una forma unitària 
per presentar-se a les eleccions i que es preguntaven 
ufanosos què farien si no guanyaven. El discurs “uni-
onista” (en contraposició al sobiranistes) tampoc és 
únic ni conforma un bloc homogeni. Posar en el ma-
teix sac a Podemos, PP, Ciutadans, PSOE i IU, units 
només per la pàtria espanyola, no sembla molt més 
sòlid que parlar de CDC, ERC i la CUP que pensen en 
una nació diferent. Tothom vol gestionar el seu destí. 
La societat es considera adulta. Vol que els seus re-
presentants no siguin res més que això. Estan tips 
d’amos que decideixin en lloc d’ells. La política ha de 
ser una feina de pas. I això no és només una qüestió 
cultural. És un canvi de paradigma.

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

d’aire condicionat

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 
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LOTTO 6/49
· Dissabte 19/07/2015

4-10-12-24-37-46
Complementari: 20
Reintegrament: 3

· Dimecres 22/07/2015
16-25-30-34-38-44
Complementari: 41
Reintegrament: 8

TRIO
· Dijous 16                  872  
· Divendres 17          267
· Dissabte 18     597
· Diumenge 19          643
· Dilluns 20               964
· Dimarts 21       555
· Dimecres 22      245

ONCE
· Dijous 16              16120
· Divendres 17       28654
· Dissabte 18    01770
· Diumenge 19       22645
· Dilluns 20             76848
· Dimarts 21    65834
· Dimecres 22    06017

· Dijous 16   2-3-4-7-21-38   C: 24  R: 4
· Dissabte 18   1-24-30-41-45-46  C: 20   R: 4

· Diumenge 19   10-15-25-38-40  Núm. clau: 7 

· Dimarts 21   14-20-27-29-44  Estrellas: 7/10

JULIOL
24: Víctor; Borís; Cristina.
25: Jaume; Valentina
26: Joaquim i Anna, pares de la Verge Maria
27: Cugat; Juliana i Semproniana.  
28: Caterina Thomàs; Nazari; Cels; Ursus
29: Marta; Adam; Fèlix III, papa.
30: Pere Crisòleg; Abdó; Senén

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.

Amb llàgrimes als ulls
•• E.M. REIXACHS

La setmana passada a la tarda als 
meus dos fills de 6 i 8 anys els hi vaig 
dir:
Vinga recolliu les joguines que anirem 
a buscar el cosinet a la llar!!! No us 
entretingueu massa que segurament 
serà l’últim dia que hi anirem ja que el 
proper curs no tindrem llar...
El meu fill petit amb cara de sorpresa i 
preocupació a la vegada pregunta:
Mama, al final no hem pogut salvar el 
Montxic?
Jo amb el cor encongit li responc:

No fill meu, no hem pogut.
Un cop a la llar saludem a les educa-
dores i entrem a la classe a buscar la 
motxilla del cosinet i el meu fill gran li 
diu al seu cosí:
Mira, mira bé la teva classe i diga-li 
adéu perquè ja no la veuràs més...
I es queda tot parat observant l’aula 
amb els ulls entelats mentre el cosinet 
agafa la seva motxilla.
Jo per no agreujar-li l’enyorança li dic:
Va, anem, que encara li queden al-
guns dies per acabar l’escola.
Tot i així al passar per davant de l’altra 
classe el meu fill gran li continua insis-
tint al cosinet:

Diga-li adéu també a aquesta classe 
que tampoc la veuràs més. I el cosinet 
amb la mà diu adéu  a la classe.
Això és el què passarà amb la llar d’In-
fants Montxic, que tots amb els ulls bri-
llants o amb llàgrimes a la cara li direm 
adéu... La llar que va inaugurar el meu 
fill gran quan tenia 2 anys i que ara el 
seu cosinet la tancarà amb 2 anyets 
acabats de fer...
Aquesta és la trista realitat, provoca-
da per un alcalde que es diu que és 
socialista i d’esquerres, que en el seu 
programa electoral deia que promocio-
naria les llars d’infants i l’ensenyament 
públic. 

L’Alcalde Teo Romero, en inaugurar 
aquesta remodelació de les antigues 
escoles del Nucli Antic: Llar d’Infants 
Montxic, Centre de Dia, Consultori, 
Hotel d’Entitats, va dir que aquests 
eren uns serveis molt útils i neces-
saris per aquest nucli. Ara, set anys 
després, i en represàlia per no haver 
estat correspost amb vots a les darre-
res municipals al Nucli Antic,  tanca un 
dels pocs serveis que funcionava. 
Què ens farà ara Sr. Alcalde... Quins 
altres serveis ens tancarà? Val la pena 
que hi reflexioni... per poder dormir 
amb la consciència tranquil·la. 

Dia 24: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 25: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 26: BAUSILI/JUVE/ Born, 23/Av. Montserrat, 27
Dia 27: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 28: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 29: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 30: SECANELL/ Òdena, 84

cartes al director

Que tremoli l’enemic!

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

La setmana passada un amic em comentava com 
érem els catalans. Capaços de barallar-nos per 
fer prevaler les nostres posicions per damunt de 
tot i poc després abraçar-nos i oblidar-ho tot. Allò 
del seny i la rauxa. Eren moment baixos de moral, 
quan alguns ja creien que tot l’esforç dels darrers 
anys podia anar-se’n en orris per culpa dels parti-
cularismes i curtesa de mires.
Però curiosament l’endemà venia la sorpresa que 
ho capgirava tot. Hi havia acord de fer una llista 
única per al 27S, encapçalada per membres de 
la societat civil i la presència dels partits sobira-
nistes en llocs destacats. Una solució genial, al 
meu entendre. En primer lloc, Raül Romeva és 
una persona prou coneguda a nivell europeu i 
amb experiència al Parlament, intel·ligent, treba-
llador incansable i que, a més, s’havia donat de 
baixa d’ICV perquè no compartia la posició ales-
hores ambígua (ara ja no) de Joan Herrera i Cia. 
Els següents en la llista no podien ser més ben 
triats: Carme Forcadell –fins no fa gaire presidenta 
de l’ANC- i Muriel Casals d’Òmnium Cultural, les 
dues entitats promotores de les grans mobilitza-
cions dels darrers anys i per tant, amb un pedigrí 

popular immillorable. Artur Mas i Oriol Junqueras 
representen també amplis sectors independen-
tistes i ara han demostrat estar a l’altura de les 
circumstàncies amb la decisió de no encapçalar 
la llista. Per completar el panorama, la CUP atreu-
rà a les urnes un col·lectiu que mai votaria Mas 
o Junqueras i l’escissió d’UDC farà engruixir  les 
files independentistes. Tenim, doncs, el vent a fa-
vor.
D’una banda s’han aclarit definitivament les posi-
cions dels partits –això és bo- i per altra hem re-
cuperat la il·lusió veient que s’ha arribat a acords 
que resolen els dubtes i un cert desencís que co-
mençava a apoderar-se d’alguns ànims i que no 
confiaven en una solució fàcil. Ara tornarem a la 
il·lusió dels dies de la Via Catalana del 2013 o de 
la V del setembre passat. Sempre hi haurà però 
qui es vulgui posar les orelleres, qui no hi veu més 
enllà del nas o posa els interessos del partit per 
davant de tot. No s’adonen que en circumstàncies 
excepcionals calen solucions excepcionals.
La reacció del govern de Madrid ha estat prou sig-
nificativa. Només han tardat unes hores a ense-
nyar les ungles i manifestar que el 27S no és més 

que una votació autonòmica i que faran complir 
la llei –la seva- perquè tot quedi com abans. Ho 
diuen aquells que durant molt de temps no han 
complert els compromisos signats i han dedicat 
les seves energies a fer callar la veu del poble. 
¿No era el mateix Mariano Rajoy qui recollia sig-
natures contra l’Estatut? 
Vol dir que ens tenen por, ara sí. S’han adonat que 
anem a totes i que amb aquesta llista unitària te-
nen les de perdre. Però no hem guanyat encara la 
batalla i per tant no els podem menystenir. No hi ha 
res més perillós que una fera espantada. Haurem 
de demostrar la nostra fermesa en la unitat perquè 
posaran tots els mitjans al seu abast per impedir 
que el poble de Catalunya expressi lliurement la 
seva voluntat. Per això ara més que mai és neces-
sària la unitat. Després, si cal, ja discutirem entre 
nosaltres la manera de com administrar-nos millor, 
però això serà “després”. De moment, que tremoli 
l’enemic davant la nostra voluntat inamovible de 
segar cadenes.



Els Centres Locals de Serveis a les Empreses 
han generat 4.800 llocs de treball
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Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) - que compten amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona- busquen potenciar el teixit empresarial del territori. Al llarg de l’any passat han 
contribuït a  crear més de 3.300 empreses que, en termes d’ocupació, s’han concretat en 4.791 
llocs de treball nou

Espai de coworking al VITEmpresa, VicMòduls d’allotjament empresarial del Centre d’Empreses Fontsanta, Sant Joan Despí

La gran majoria d’empre-
ses generades (2.337) han 
comptat amb un pla d’em-
presa, acompanyat pel per-
sonal tècnic dels CLSE. Per 
comarques, el Baix Llobregat 
és el territori on se n’han cre-
at més (559), seguit de prop 
pel Barcelonès (535) i, a més 
distància, pel Vallès Oriental 
(330) i el Maresme (305).

Quasi la meitat d’aques-
tes iniciatives empresarials 
(46%) han centrat l’activitat 
al sector serveis i, de més 
lluny, destaquen les noves 
empreses als sectors de co-
merç (27%), de serveis per-
sonals (12%) i a l’industrial 
(9%).

Quant a usuàries, més de 
61.600 persones emprene-
dores i de 26.800 empreses 
han estat ateses pels CLSE 
de la demarcació al llarg de 
l’any passat. Per territori, el 
Barcelonès (20.110) és on 
han atès més persones, se-
guit del Vallès Occidental 
(8.772), el Baix Llobregat 
(8.021) i el Maresme (7.676).

Pel que fa al perfil d’aques-
tes persones emprenedores 
ateses hi ha un equilibri a ni-
vell de gènere (49,7% d’ho-
mes versus 50,3% de dones) 
mentre que per edats, un 
59% són entre 25 i 44 anys, 
seguits pel col·lectiu major de 
45 anys (27%) i pels menors 
de 25 anys (14%). En funció 
dels estudis, gairebé el 80% 
de les persones emprenedo-
res de la demarcació tenen 

estudis secundaris, mitjans 
o bé superiors, mentre que 
amb estudis primaris tan sols 
representen un 18% i sense 
estudis un 3%.

Una altra dada satisfactòria 
és la d’ocupació dels allot-
jaments empresarials oferts 
pels CLSE, que s’apropa al 
70%. Al 2014, se n’han re-
querit i facilitat 1.425 a tota 
la demarcació, la majoria, en 
règim de viver (804), seguit 
dels allotjaments en règim 
de centre d’empreses (550) i 
d’hotel d’empreses (71).

Posant xifres a d’altres acti-
vitats dels CLSE, destaquen 
els més 12.500 projectes 
empresarials acompanyats 
i els quasi 6.200 assesso-
raments per elaborar plans 
d’empresa.

Al llarg de l’any passat, més 
de 52.200 usuàries, entre 
persones emprenedores i 
empreses, han rebut serveis 
d’informació personalitzada 
als CLSE, s’hi han tramitat 
més de 6.500 subvencions 
i constitucions d’empreses 
i han realitzat més de1.700 
accions de foment de la cul-
tura emprenedora, com con-
cursos i jornades, que han 
superat les 44.600 persones 
participants.
També destaca l’abast de 
les accions formatives, que 
han beneficiat 35.600 partici-
pants al llarg de l’any passat,  
principalment, en matèria de 
creació d’empreses i gestió 
empresarial, així com l’abast 

de les accions de sensibilit-
zació empresarial, en què 
han participat més de 9.200 
persones. Les matèries que 
han tingut més pes han estat 
gestió empresarial, coopera-
ció empresarial i internacio-
nalització.

Actualment, la demarcació 
compta amb 97 ens locals 

proveïdors de serveis a les 
empreses que cobreixen la 
pràctica totalitat de la pobla-
ció (98%) i el 88% dels mu-
nicipis. Aquests centres, en 
funció dels serveis oferts, es 
classifiquen en centres de 
serveis avançats (29 a tota 
la demarcació i que presten 
serveis tant a persones em-
prenedores com empreses), 

centres de serveis bàsics 
(50 centres que focalitzen 
la seva acció a les persones 
emprenedores) i altres ens 
locals proveïdors de serveis 
(18 centres que presten algun 
tipus de servei empresarial 
amb caràcter més puntual).

www.diba.cat/empresa 

        @economieslocals 

La Diputació de Barcelona dóna suport a aquests serveis municipals

Mapa de cobertura dels CLSE a la demarcació
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Sóc contrari al pensament únic i, per tant, no 
m’agrada la idea d’una llista de fusió independen-
tista, o de la societat civil, o del president, o sen-
se polítics, o com la vulguem anomenar. Però, dit 
això, la llista encapçalada per Romeva, que com ja 
s’ha dit no és la llista Romeva sinó la papereta del 
sí, és l’opció que triaré el dia que se’ns convoqui a 
votar. A més d’un li pot semblar incoherent que un 
liberal acabi optant per una llista encapçalada per 
Romeva. Accepto la crítica, però la vida és optar, 
la vida són prioritats, la vida és prendre decisions, 
i no sempre pots escollir entre les opcions que 
més t’agradarien. I com que la llista encapçalada 
per Romeva no és la llista Romeva sinó la papere-
ta del sí, triaré aquesta opció.
Com a persona eminentment pràctica penso que 
és el mal menor; de totes, és l’opció menys perju-
dicial per als meus interessos a favor d’una Cata-
lunya independent. D’altra banda, l’opció Romeva 
és la reacció lògica en contra dels poders de l’es-
tat que no ens permeten votar si ens volem quedar 
o preferim emancipar-nos d’Espanya. No hi ha cap 
dubte que l’anunci d’aquesta llista no ha agradat 
a l’unionisme, i només cal veure com han reacci-
onat els seus defensors, des de Rajoy i Sánchez 
a Madrid fins als unionistes catalans com Iceta, 
Sánchez, Herrera, Duran i Arrimadas a Barcelona. 
La reacció enfurismada de l’unionisme és la prova 
del nou que amb la llista Romeva anem pel bon 

Paperetes del sí
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

camí. 
No cal dir que per 
als més esquerra-
nosos hi ha una 
altra opció favora-
ble al sí. Així, els 
independentistes 
d’extrema esquer-
ra tindran l’opció 
de votar la CUP. 
La seva negativa a 
afegir-se a la llista 
Romeva s’ha de 
respectar, i des de 
la meva llunyania 
ideològica amb la 
CUP no em costa 
gens d’admetre 
que són molt més 
coherents que al-
tres partits. Però 
es digui el que es digui ara, al final els vots inde-
pendentistes s’hauran de sumar per saber quants 
som els partidaris d’aquesta opció, ja que és exac-
tament això el que faríem si es fes el referèndum 
que no ens permeten fer.
I un apunt final sobre el debat social que tant pre-
ocupa a alguns col·lectius, és a dir, el debat sobre 
quin tipus de societat tindríem amb una Catalu-

Aquestes darreres setmanes 
hem assistit a un autèntic 
cop d’Estat a Grècia. Ho hem 
vist amb fotos, en temps real 
seguint el relat que ens han 
ofert el mitjans de comunica-
ció d’arreu. Hem assistit com 
espectadors de primera fila a 
la humillació d’Alexis Tsipras, 
cap d’un Estat que havia tin-
gut la gosadia d’oposar-se 
a unes polítiques econòmi-
ques de les quals no eren 
responsables i que portaven 
als ciutadans dels seu país a 
la misèria. Hem vist com li-
quidaven Syriza, partit polític 
punta de llança de la protes-
ta i que no coincideix amb la 
dreta majoritària a Europa, 
amb una Alemanya al cap-
davant que és qui imposa el 
seu ferri criteri a la resta. 
Una autèntica “vendetta” política com diuen els 
diaris anglosaxons. Hem vist com amb sang fre-
da  i sense despentinar-se condemnaven a tres 
generacions de grecs a la pèrdua de qualsevol es-
perança d’un futur millor. Grècia va entrar forçada-
ment a la Unió europea  amb un falsejament mo-
numental dels balanços que van passar per alt les 
autoritats europees per pur interès geoestratègic.
Tot això ha estat possible amb un intent de una 
burda manipulació de l’opinió pública europea, ri-
diculitzant el poble grec, amb la vergonyosa com-

plicitat de la socialdemocràcia espanyola i euro-
pea. Ha estat possible perquè la Unió política real 
no existeix, i per tant els mandataris escapen del 
control dels ciutadans europeus en el seu conjunt. 
Cada membre del Consell d’Europa ha de retre 
comptes als ciutadans del seu país, cert, però no 
pas als ciutadans europeus com a tals, entesos 
aquests, com a membres d’una unitat geogràfica 
política i econòmica. Els ciutadans europeus som 
en aquestes circumstàncies, mers comparses 
doncs no tenim cap  possibilitat de capgirar les co-
ses, ja que no hi ha cap organització política en 

L’Europa que fa por
JOAN VICH I ADZET ·    
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l’àmbit europeu que ens representi 
per damunt dels Estats, més enllà 
del que ens representen país per 
país.   
Tal és el poder, en aquests mo-
ments de la realitat política i so-
bretot administrativa, funcionarial 
i finaçera que hem acordat ano-
menar Unió Europea.  Aquest Es-
tat, que com a tal no existeix, és 
capaç d’asfixiar   econòmicament 
als ciutadans d’un petit país, que 
han gosat oposar-se a la política 
d’austeritat dictada per Alemanya, 
de condemnar-los a la misèria fins 
a doblegar-los a les seves exigèn-
cies, és capaç de liquidar pura i 
simplement la  sobirania nacional,  
la dels seus òrgans de representa-
tius i de govern. És capaç de se-
guir fent pagar als més febles els 
costos de la seva política  antisoci-

al, de la seva ineficàcia i els seus errors. Però es 
dóna la circums-tància dramàtica que una vegada 
dins del club, és impossible sortir-ne perquè són 
capaços  d’arruïnar  un país, com hem pogut veure 
amb Grècia.
Aquesta Europa sobre les bases autoritàries ac-
tuals fa por. Ens retorna als vells fantasmes que 
tants  dramàtics episodis varen causar en el pas-
sat, camina a marxes forcades cap a la seva desa-
parició entenent-la com un espai de convivència, 
tolerància, benestar, justícia social i pau.  

nya independent. La resposta és ben simple: els 
catalans tindrem el model de societat que votem 
cada quatre anys. Si votem majoritàriament a fa-
vor d’una societat oberta i liberal, la tindrem, i si la 
majoria opta pel socialisme que pretén controlar-
ho tot, tindrem socialisme. I si no ens agrada, al 
cap de quatre anys podrem votar una altra opció.
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REDACCIÓ / LA VEU

El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Santi Vila, ha pre-
sentat la renovació de les 
unitats de tren de la sèrie 213 
que donen servei a la línia Llo-
bregat-Anoia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 
(FGC). 
La millora consistirà en la 
substitució de les tapisseries, 
la modificació de l’enllumenat 
interior, el canvi d’imatge dels 
lavabos i la millora dels vinils, 
tant interiors com exteriors. 
Les unitats de la sèrie 213 
es troben únicament a la línia 
Llobregat-Anoia. Hi ha en La 
millora d’imatge de les actuals 
UT-213 consisteix en: 
- La substitució de tapisseries 
amb una imatge més actual, 
més resistents al desgast, i 
en una gamma de colors que 
permet la homogeneïtat amb 
les tapisseries d’altres unitats 
de trens del parc mòbil d’FGC, 
fent possible una economia de 
la gestió. 
- La modificació de l’enllume-
nat interior dels cotxes amb 
noves lluminàries LED que 
permeten un major nivell lu-
mínic, una vida útil més llar-
ga, i una reducció del consum 
energètic amb un estalvi que 
pot arribar fins al 70%. 
- El canvi d’imatge dels WC, 
un dels espais més desgastat 
de les unitats de trens, amb la 
incorporació d’un interiorisme 
més atractiu. 
- La millora dels vinils, tant 
exterior com interior, perme-
tent una millora de la imatge 
i una major protecció contra 
els atacs de grafits i una mi-
llor identificació de les portes 
en les zones de sortida així 
com dels espais ocupats pels 
seients reservats a persones 
que mereixen una atenció es-
pecial. 
D’altra banda, també s’aprofi-
tarà la superfície de les taules 
de les tertúlies com a canal 
d’informació i publicitat que 
permetrà incrementar els in-
gressos comercials d’FGC. 
Aquesta actuació es duu a 
terme per donar resposta a 
un dels resultats del darrer 
Índex de Satisfacció al Client 
(ISC), en el qual va aparèixer 
un efecte contrast derivat de la 
posada en servei de les noves 
UT-113 a la línia Barcelona-
Vallès. El mateix efecte es va 
produir l’any 1996 quan va en-

La Generalitat renova els trens de la línia 
Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils

Una unitat 213 dels FGC, a l’estació de Plaça Espanya de Barcelona.

trar en servei el Metro del Va-
llès i va baixar l’ISC a la línia 
Llobregat-Anoia. 

La línia de l’Anoia incremen-
ta un 8,1% la demanda 
La presentació d’aquesta re-
novació de les unitats de tren 
de la sèrie 213 coincideix amb 
un bon resultat pel que fa a la 
demanda de viatgers. Con-
cretament, al mes de juny la 
línia Llobregat-Anoia va expe-
rimentar un augment del 8,1% 
respecte al mes de juny de 
2014, amb més d’1,8 milions 
de passatgers. A nivell global, 
al mateix mes de juny FGC ha 
experimentat un augment de 
la demanda del 7,2% respec-
te l’any 2014. En total, gairebé 
6 milions i mig d’usuaris han 
utilitzat els Ferrocarrils, dada 
que certifica la tendència de 
creixement de viatgers a les 
diferents línies. 

L’English Corner: innovació 
en l’oferta de serveis 
D’altra banda, FGC prepa-
ra una nova oferta educativa 
adreçada als usuaris de la 
R-6 Barcelona-Igualada i la 
R5 Barcelona-Manresa de la 
mateixa línia Llobregat-Anoia. 
Amb el nom d’English Corner, 
el proper mes de setembre es 
farà una prova pilot d’un nou 
servei que permetrà la pràctica 
de la conversa en anglès men-
tre es viatja en tren. D’aquesta 
manera es vol posar a l’abast 
dels clients un nova mane-
ra de fer més aprofitable el 
temps que es dedica al viatge 
de les dues línies d’FGC on el 
temps de viatge és superior. 
El temps del trajecte a l’R6 Pl. 
Espanya-Igualada és d’1.39 h.
L’English Corner es posarà en 
servei en quatre trens al dia, 
dos en el ramal de Maresa i 
dos en el ramal d’Igualada du-
rant la setmana del 21 al 25 de 
setembre i si l’experiència és 
positiva es mantindrà i s’im-
plantarà de forma definitiva.  

Igualada

FGC farà una prova 
pilot al setembre amb 
un nou servei que 
permetrà practicar la 
conversa en anglès 
a la R5 i la R6 de la 
línia Llobregat-Anoia, 
que són les de major 
temps de recorregut 

08
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de juliol de 2015

A l’interior dels trens s’ha millorat la tapisseria i la il.luminació.
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La “guerra de les banderes” té 
un nou capítol per escriure. I 
no serà l’últim. Dimecres, l’al-
calde Marc Castells explicava 
que donava compliment  a la 
sentència del Jutjat Conten-
ciós Administratiu número 13 
de Barcelona, que, a instàn-
cies d’una denúncia presen-
tada per la Subdelegació del 
Govern a Barcelona, l’obliga 
a penjar la bandera estatal a 
l’edifici del consistori.  
Després d’una primera sen-
tència, que ja va ser apel·lada 
per l’Ajuntament, aquest mes 
de juliol ha arribat una nova 
sentència ferma, que disposa 
a la seva part final “debiendo 
el Ayuntamiento demandado 
proceder a colocar la bandera 
de España en las dependenci-
as municipales conforme a lo 
establecido en la Ley 39/81 de 
28 de octubre en el plazo de 
diez días”.  
Castells, que també és mem-
bre del Consell Directiu de 
l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) en 
representació de l’Anoia, ex-
plicava que, de no complir la 
llei, hauria de pagar perso-
nalment 150€ diaris de multa 
i probablement enfrontar-se 
a la inhabilitació. “No em fa 
por que m’inhabilitin, gens ni 
mica, però ara aquest país 
està jugant la Champions, i 
no vull quedar-me a quarts, 
vull arribar a la final. Si m’han 
d’inhabilitar, que sigui perquè 
hem arribat fins a la final”, deia 
l’alcalde. 
Un total de 270 ajuntaments 
han estat denunciats pel ma-
teix fet que el d’Igualada.  
L’AMI recomana els ajunta-
ment denunciats donar com-
pliment a sentències fermes 
com aquesta perquè, si bé en 
un primer moment s’imposa-
ran als alcaldes multes coer-
citives, en un segon terme es 

La bandera d’Espanya, amb les d’Europa, Catalunya i la ciutat, i el cartell explicatiu, en un extrem del balcó de l’Ajuntament.

Marc Castells: 
“No em fa por que 
m’inhabilitin, però si 
ha de passar, que si-
gui perquè hem arri-
bat al final”

El jutge obliga l’Ajuntament a penjar la bandera d’Espanya a la 
façana, però el proper plenari pot aprovar posar-hi l’Estelada

buscarà la seva inhabilitació 
per desobediència. Seguint, 
doncs, les recomanacions de 
l’AMI, les quatre banderes ofi-
cials –la de la ciutat d’Iguala-
da, la de Catalunya, la de la 
Unió Europea i l’estatal– són 
des d’avui al balcó de l’edifici 
de l’Ajuntament, acompanya-
des d’un rètol que aclareix 
que la bandera estatal es pen-
ja “per imposició del govern 
central i en compliment d’una 
sentència judicial”. 
Castells lamenta “les imposi-
cions constants d’un govern 
de l’Estat que no entén ni vol 
entendre el sentiment de gran 
part de la ciutadania de Cata-
lunya i que, davant la seva in-
capacitat per afrontar la qües-
tió catalana, s’amaga darrere 
els tribunals amb accions que 
ratllen l’absurd”.  

El ple pot aprovar penjar 
l’Estelada al balcó 
D’altra banda, el ple municipal 
del proper dimarts debatrà si 
es decideix penjar de forma 
definitiva i permanent l’Este-
lada al balcó de l’Ajuntament. 
Aquesta és una decisió que, 
de manera oficial, no es dóna 
a Igualada des de 1934. Cas-
tells afirmava que “confio en 
què els grups sobiranistes do-
naran suport a aquesta deci-
sió”. Es dóna per fet que CiU, 
ERC i la CUP (16 regidors dels 
21) donaran suport i dimecres 
l’Estelada ja podria onejar a la 
façana de l’Ajuntament. 

ERC creu que Castells “s’ha 

El govern de CiU 
penja les banderes 
de la ciutat, Catalun-
ya i Espanya amb un 
cartell que explica la 
decisió judicial

L’Ajuntament podria 
decidir dimarts vinent 
penjar l’Estelada al 
balcó, una decisió 
que, oficial, no es 
dóna a la ciutat des 
de 1934precipitat” penjant la bande-

ra d’Espanya
Pel grup municipal d’ERC a 
l’ajuntament d’Igualada, l’al-
calde d’Igualada ha actuat 
“precipitadament” col·locant 
la bandera espanyola al balcó 
de l’ajuntament. “Ho conside-
rem un tema prou important 
com per haver-lo parlat amb 
temps amb els tres grups po-
lítics compromesos amb la 
independència i acordar una 
solució imaginativa comparti-
da. Estem d’acord en seguir 
les recomanacions de l’Asso-
ciació de Municipis per la In-
dependència, però potser es 
podia haver resistit un temps 
més o haver donat compliment 
a aquesta imposició de l’Estat 

amb unes banderes més peti-
tes o d’altres fórmules. Ens ho 
ha explicat una estona abans 
de fer-ho. No hem tingut accés 
a l’expedient judicial ni n’hem 
pogut parlar per ajudar”, s’afir-
ma des d’ERC Igualada. 
En tot cas, des del grup mu-
nicipal republicà es fa costat i 
s’ajudarà a l’alcalde en el plet 
contra l’Estat, ja que “a la ciu-
tat d’Igualada hi ha una àmplia 
majoria que no vol la bandera 
espanyola a l’ajuntament i que 
si que hi vol la senyera estela-
da”. ERC demana que l’este-
lada es pengi amb pal al balcó 

L’Estelada, a l’Ajuntament, el 1934.L’Estelada Humana ja va ser un clam majoritari dels igualadins en favor de la independència.

del mig, de la mateixa manera 
que ho va fer l’alcalde d’ERC 
durant la Segona República i 
que Marc Castells en va reco-
llir la imatge en el seu llibre.
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L’assemblea d’Unió de Joves 
de la intercomarcal de Barce-
lona comarques ha escollit per 
unanimitat a David Raya, de 
la Torre de Claramunt, com a 
nou president intercomarcal.
Ara, per tant, el nou Comitè 
Executiu Intercomarcal d’Unió 
de Joves de Barcelona comar-
ques està format per:
• David Raya, president
• Albert Calvet, vicepresident
• David Gisbert, secretari d’Or-
ganització
• Josep Puig, secretari de Co-
municació
• Maria Ramon, secretària 
d’Implantació
• Xavier Aranda, secretari de 
Finances 
• Oriol Valbuena, vocal

David Prat, en el moment de dirigir-se als “diputats” des de la tribuna del Parlament.

El torredà David Raya, nou president 
d’Unió de Joves a les comarques de BCN

La vilanovina Txell Humbert, 
nova presidenta comarcal 
d’Esquerra Republicana

• Joan Carles Bueno, vocal
El nou president intercomarcal 
és militant d’Unió des de 2007, 
i fins ara, ha estat president 
comarcal de l’Anoia. També, 
havia estat regidor de la Torre 
de Claramunt i secretari co-
marcal d’Unió de l’Anoia.
En la seva intervenció, Raya 
ha agraït el suport i ha afirmat 
que “comencem un nou camí, 
no serà fàcil pels moments 
en els quals ens trobem a 
nivell de partit i també en un 
moment en què la política no 
passa pel seu millor moment. 
Però, som un equip amb ga-
nes de treballar per Unió de 
Joves, per Unió i per Catalu-
nya i aquest és l’objectiu que 
ens mou”. També, ha mostrat 
la voluntat d’engrandir la in-

tercomarcal i incorporar nous 
militants i ha remarcat que 
“queda molta feina a fer, tenim 
bons militants i creiem que el 
nostre projecte tirarà enda-
vant perquè moltes persones 
sumarem en el projecte d’UJ 
i d’Unió”.
“Ens toca treballat i ho farem 
sumant, complint amb els ob-
jectius que ens anem marcant 
i fent que la intercomarcal de 
Barcelona comarques sigui 
un espai de debat”, ha dit i ha 
exposat que “els joves som el 
present i el futur d’Unió, tenim 
una bona representació nacio-
nal i aportem la nostra joven-
tut en un projecte renovat”. I 
ha finalitzat dient que “venen 
temps intensos, però molt il·
lusionants”. 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimecres, 15 de ju-
liol, va tenir lloc el Congrés 
Comarcal d’ERC Anoia, amb 
l’assistència de més d’una cin-
quantena de militants del partit 
republicà. 
Durant el Congrés, es va es-
collir la nova presidenta de 
l’Executiva Comarcal, fins 
ara encapçalada pel regidor 
d’Hostalets, Jordi Calpe, que 
serà substituït per la regidora 
vilanovina, Txell Humbert. 
La d’Humbert va ser la única 
candidatura presentada i va 
estar escollida amb els vots a 
favor de tota la militància pre-
sent. La candidatura la com-
plementen els militants Josep 
M. Palau, Carolina Telechea, 
Jordi Badia, Vanessa Postigo, 
David Alquézar, Alba Vergés, 
David Sánchez, Xavier Pérez 
Fornés, Joan Serra, Carles 
Casanova, Jordi Bòria i Daniel 
Abulí. 
Humbert va assegurar que en-
cara amb moltes ganes aquest 
nou càrrec, amb una executi-
va renovada, amb il·lusió per 
a treballar per la comarca i 
seguir la línia de treball, com 
fins ara. Per la seva banda, 
Jordi Calpe va fer un balanç 
dels darrers quatre anys de 
mandat, amb la satisfacció 
d’haver crescut com a partit a 
la comarca. 

Alba Vergés, escollida 
per a les llistes del 27S
En el mateix Congrés, es va 
escollir la diputada Alba Ver-
gés com a primera persona 
candidata de l’Anoia per a les 
llistes del Parlament en les 
eleccions del setembre. Tot i 
això, caldrà esperar a les dar-
reres notícies, per saber com 
es configura la llista electoral 
per al 27S. 
D’altra banda, Xavier Bermú-
dez i Daniel Abulí varen ser 
escollits Consellers Nacionals 
del partit.  

REDACCIÓ / LA VEU

En el marc de la setmana al 
Parlament Universitari, una 
iniciativa de la càmera catala-
na pels estudiants de tot Cata-
lunya en què es simula l’acti-
vitat parlamentària i la creació 
del govern, el Parlament ha 
escollit a David Prat com a 
President de la Generalitat de 
Catalunya.
La Setmana del Parlament 
Universitari s’estructura a par-
tir d’un seguit de simulacions 
de l’activitat parlamentària en 
què participen diversos es-
tudiants universitaris durant 
una setmana. També hi parti-
cipen diputats del Parlament 
de Catalunya i representants 
d’altres àmbits polítics i institu-
cionals del país.
La simulació consisteix en 
assignar de manera aleatòria 
un grup parlamentari a cada 
estudiant participant, fins a 
crear els grups parlamentaris 
actuals respectat el número 
real de diputats que tenen.  
Aquests han de pactar un nou 

Govern de la Generalitat de 
Catalunya, la mesa del Par-
lament i diverses comissions 
de treball. En aquesta edició, 
l’onzena, el Parlament ha in-
vestit a  l’igualadí David Prat 
(ERC) com a President de la 
Generalitat. És la primera ve-
gada que ERC aconsegueix la 
presidència del Govern en to-
tes les edicions del Parlament 
Universitari.
Malgrat que ERC era el se-
gon partit del Parlament, els 
republicans han pogut formar 
govern i tenir la presidència 
gràcies a un pacte amb PSC, 
ICV i CUP. Segons David Prat, 
el pacte ha estat motivat per-
què “CiU pretenia pactar amb 
el PP i no comptava amb ERC 
per fer un govern independen-
tista”. A part de formar govern, 
la simulació també consta 
d’una proposició de llei per 
part del govern, d’una sessió 
de control al govern i d’un ple 
d’aprovació de pressupostos. 
En el darrer ple del Parlament 
Universitari, també es va apro-

var una declaració d’indepen-
dència.
Prat és estudiant de Ciènci-
es Polítiques a la Universitat 
Pompeu Fabra i ja té, de fet, 
un peu a la política “real”, com 
a portaveu de les JERC Igua-
lada i membre de la candida-
tura d’ERC a les passades 

eleccions municipals a Iguala-
da. Segons Prat, aquesta inici-
ativa “permet fer una immersió 
dins de la política institucional 
i parlamentària, conèixer el 
funcionament de les instituci-
ons catalanes i prendre cons-
ciència sobre la importància i 
transcendència que té la polí-

L’igualadí David Prat, escollit “president de la Generalitat” en la 
Setmana del Parlament Universitari de Catalunya

tica a la nostra societat”. 
La setmana va iniciar·se amb 
el ple d’investidura, presidit 
per la Presidenta del Parla-
ment, Núria de Gispert, i la 
cloenda va estar presidida per 
la vicepresidenta del Parla-
ment, Anna Simó. 

David Raya -al mig- amb el nou equip del comitè executiu de l’Intercomarcal d’UdJ.

Txell Humbert.
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Socialistes d’Igualada (SdI) ha 
denunciat aquesta setmana 
que “diversos veïns i veïnes 
de l’entorn de l’Estació d’Au-
tobusos han fet arribar les se-
ves queixes  pels sorolls que 
provoca el nou supermercat 
Aldi”. Els regidors socialistes 
han pogut comprovar com 
l’impacte acústic dels aparells 
de refrigeració “són molt supe-
riors als que va prometre, al 
seu moment, el govern de CiU 
i ERC”. 
El grup socialista recorda que 
ja va advertir de les incompa-
tibilitats de situar una gran su-
perfície comercial a pocs me-
tres dels habitatges i que per 
això la planificació urbanística 
d’aquella zona era residencial 
i no comercial, cosa que van 
canviar CiU i ERC amb la re-
qualificació a mida que van fer 
pels interessos de l’Aldi.
Socialistes d’Igualada vol fer 
arribar la veu dels veïns i “de-
manar explicacions a CiU pels 
sorolls que la nova implemen-
tació comercial provoca i tam-
bé per les molèsties que els 
veïns de la zona tenen amb 
els camions de càrrega i des-
càrrega, ja que es fa pel carrer 
del Bisbe Perelló, que és l’únic 
que té habitatge, enlloc d’efec-
tuar-se per una altra banda de 
l’edifici”. 
Pels Socialistes tot plegat res-
pon a una “deixadesa per part 
del govern de CiU que al seu 
moment va prometre que vet-
llaria per la compatibilitat de la 
instal·lació amb els veïns i ara 

Nova acció de la PAH Anoia, ara contra 
les sucursals del Banc Popular

Socialistes diu que els veïns 
de l’entorn de l’Aldi denuncien 
sorolls i en culpa a CiU

ho ha deixat abandonat”. Pel 
grup socialista això demostra 
“una manca de planificació i 
una manca de seguiment del 
projecte del supermercat per 
part de CiU i ERC” i demanen 
una “revisió dels procediments 
que s’han seguit amb l’objec-
tiu de reduir l’impacte acústic 
de la instal·lació”.

Mentides de Castells, 
Chacón i Pont
D’altra banda, des de Socia-
listes d’Igualada lamenten “el 
silenci del govern de CiU des-
prés de denunciar les menti-
des que Marc Castells, Àngels 
Chacón i Jordi Pont han dit 
durant tot l’any passat quan 
asseguraven que la construc-
ció de l’Aldi de l’Estació es 
feia per traslladar-hi el de les 
Comes i que en cap moment 
es perjudicaria el petit comerç 
perquè era un simple trasllat”. 
Passades tres setmanes s’ha 
pogut comprovar com “això no 
és cert i el de les Comes conti-
nua obert, el que pel grup soci-
alista representa una mentida 
flagrant de CiU i una ampliació 
de la superfície comercial de 
la ciutat”. Per això consideren 
que és “un atac a la resta del 
comerç de la ciutat, ja que per 
tenir més supermercats els 
igualadins no menjaran més”. 
A més, recorden que “la res-
ta del comerç de la ciutat no 
compta amb requalificacions 
urbanístiques a mida com si 
que han tingut Aldi i, fa tres 
anys, Mercadona”.

REDACCIÓ / LA VEU

ERC a Igualada es planteja 
crear un observatori de les 
desigualtats d’Igualada, que 
continuï treballs previs que ja 
s’han fet, com l’Informe anual 
“Aproximació a la realitat de 
l’exclusió social d’Igualada”.
Segons Josep Maria Palau, 
“també s’ha analitzar a fons 
l’evolució demogràfica de la 
ciutat: estem en regressió 
demogràfica? S’està envellint 
greument la població? Què 
està passant amb els joves 
quan acaben el seus estudis: 
tenen possibilitats reals de tre-
ballar a Igualada? Quin nivell 
de qualitat té l’ocupació que 
s’està creant? Què està pas-
sant amb els nivells de renda 
familiars?”, es pregunta.

Dues Igualades
Pels republicans, les primeres 

ERC vol fer un observatori de 
les desigualtats d’Igualada

passes de recuperació empre-
sarial i de reducció de l’atur 
que s’estan vivint a Igualada 
estan amagant “la consoli-
dació d’una Igualada a dues 
velocitats, amb cada cop més 
desigualtats econòmiques, 
laborals, socials i culturals”, 
segons Palau; “hi ha una 
Igualada a la qual les coses 
li van bastant bé des del punt 
de vista econòmic, una part de 
la qual treballa a Barcelona o 
d’altres ciutats catalanes amb 
uns salaris raonables i durant 
els caps de setmana gaudeix 
dels esdeveniments que es 
fan a la ciutat. Però també hi 
ha una altra Igualada, que no-
més té opcions econòmiques 
de treballar a prop de casa, 
que va encadenant feines 
temporals amb salaris baixos 
i sovint a temps parcial”.

REDACCIÓ / LA VEU

Dimecres a la nit la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca 
a l’Anoia va fer una acció con-
tra les dues oficines del Banc 
Popular que hi ha a Igualada.  
Un col.lectiu de la PAH va em-
paperar les dues oficines de 
la Rambla i a les Comes, en 
suport a dos dels seus com-
panys.  
L’acció de la PAH serveix per 
donar suport al Lluís i la Núria, 
dos veïns d’Igualada amb dos 
menors d’11 i 9 anys d’edat, 
que degut a l’atur i al descens 
dels seus ingressos van haver 
de deixar de pagar la hipote-
ca. Els pares són avaladors. 

Per això “han proposat fins i 
tot lliurar la casa (més 2 pla-
ces de parking ja pagades) i 
quedar-se amb un deute de 
fins a 40.000 €; tot per poder 
tornar a començar i que els 
seus pares visquin tranquils 
al seu pis, pagat des de fa 
anys”, ens expliquen des de la 
PAH. Banc Popular ha rebutjat 
aquesta proposta, demostrant 
la seva “nul·la voluntat d’arri-
bar a un acord, tot i conèixer 
la situació econòmica de la fa-
mília i els informes mèdics que 
acrediten problemes de salut 
derivats de la mateixa”. 
Popular, explica la PAH, és 
una de les sis entitats que 

més execucions i desnona-
ments realitza a Catalunya. Al 
mateix temps, “acumula milers 
d’habitatges buits de persones 
desnonades per especular. 
Com sempre, les treballado-
res paguem els efectes d’una 
crisi que no hem provocat, 
mentre els bancs continuen 
lucrant-se amb la nostra mi-
sèria. PAH Anoia no accepta-
rà que Popular deixi al carrer 
i amb un deute inassumible 
els nostres companys, i per-
segueixi els avaladors”, i avisa 
que continuarà les seves acci-
ons contra aquest banc si no 
reconsidera la seva postura.
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Finalment, la fibra òptica ar-
ribarà a un polígon industrial 
de l’Anoia per iniciativa d’una 
de les companyies subminis-
tradores. Efectivament, Mo-
vistar Telefònica ha desplegat 
recentment la fibra òptica a 
bona part de la Conca d’Òde-
na, però només a les zones 
residencials, per als usuaris 
domèstics, deixant de banda 
les indústries. Això va generar 
una enèrgica protesta del sec-
tor empresarial, que es consi-
derava menystingut. La patro-
nal UEA va mantenir reunions 
amb responsables de Movis-
tar per a desencallar aquest 
assumpte, així com des de 
l’Ajuntament d’Igualada.
Aquesta setmana, des de la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
ens comuniquen que “Tele-
fònica ens ha confirmat que 
ja han començat els treballs i 
que probablement, si no hi ha 

Tècnics de Movistar, en els treballs d’instal.lació de fibra òptica.

Un  total de 6.393 
clients d’aquesta 
zona tenen contrac-
tats fons d’inversió de 
CaixaBank, amb 290 
milions d’euros de 
patrimoni gestionat

La UEA anuncia que Telefònica farà arribar la propera tardor la 
fibra òptica al polígon industrial de les Comes

res que ho impedeixi, els fina-
litzaran a finals d’octubre”. 
Des de la UEA expliquen que 
aquesta tardor, doncs, “les 
empreses situades en aques-
ta zona industrial gaudiran 
d’una connectivitat en teleco-
municacions digne del s. XXI. 
Una noticia sens dubte molt 
positiva per que donarà valor 
afegit al polígon industrial en 
general, i a les empreses i els 
seus negocis en particular”. 
Recordem que la millora de la 
xarxa de telecomunicacions a 
l’Anoia és una de les mancan-
ces del territori més reclamada 
ja que la tecnologia de la que 
disposen els polígons industri-
als del territori està totalment 
desfasada i antiquada. 
Una mostra d’aquesta precari-
etat és va viure el mes d’abril 
i maig quan desenes d’empre-
ses d’Igualada i d’altres zones 
de l’Anoia van quedar sense 
servei línia de telèfon ni in-
ternet (ADSL) a causa d’una 

successió d’avaries de la prin-
cipal operadora en telefonia. 
“Una avaria que va repercutir 
negativament en els negocis, 
amb pèrdua de clients, con-
tactes, proveïdors, comandes, 
opcions de venda, etc... Des 
de la UEA s’han fet diverses 

accions per que episodis com 
aquest no es tornin a repetir: 
L’última ha estat la reclama-
ció d’una indemnització per 
cadascuna de les empreses 
afectades per l’avaria”, expli-
quen des de l’associació. 
La UEA ha volgut “celebrar”la 

decisió de la principal opera-
dora en telefonia a Espanya 
“per apostar pel nostre territo-
ri i contribuir així en la millora 
de les telecomunicacions i per 
tant, en la millora de la compe-
titivitat del sector empresarial”.  

CaixaBank incrementa un 17% els nombre de clients que han 
contractat fons d’inversió a l’Anoia i el Baix Llobregat Nord
REDACCIÓ / LA VEU

CaixaBank assoleix a l’Anoia 
i al Baix Llobregat Nord els 
290 milions d’euros de patri-
moni gestionat  el qual suposa 
un increment percentual d’un 
35% en el saldo en l’últim any. 
Un total de 6.393 clients de 
l’Anoia i el Baix Llobregat Nord 
tenen contractats fons d’inver-
sió, un 17% més respecte a 
l’any anterior (dades a tanca-
ment de juny de 2015). 
InverCaixa és actualment la 
gestora líder del mercat a la 
província de Barcelona. L’enti-
tat té una quota de mercat del 
42,7% i un volum d’actius sota 
gestió d’11.041 milions d’eu-
ros (dades a tancament de 
desembre 2014). A la provín-
cia de Barcelona el 38% dels 
partícips en fons d’inversió 
estan gestionats a través d’In-
verCaixa, la gestora de fons 
de CaixaBank.  
En el conjunt d’Espanya, In-
verCaixa és la gestora líder 
del mercat amb un volum d’ac-

tius sota gestió de 45.000 mili-
ons d’euros. En els sis primers 
mesos de 2015, la gestora ha 
aconseguit atreure 5.600 mi-
lions d’euros que, sumat a la 
integració dels fons proce-
dents de la gestora de Bar-
clays a Espanya, han conso-
lidat aquest lideratge. De fet, 
en els últims anys, InverCaixa 
ha passat de comptar amb un 
5,58% del mercat en 2007, a 
la quota del 17,5% que manté 
actualment. 
Aquest creixement en patri-
moni demostra l’esforç de 
l’equip comercial de la xarxa 
d’oficines de CaixaBank i la 
gestió, idoneïtat i qualitat dels 

fons que es comercialitzen. 
L’objectiu de l’entitat és dispo-
sar d’un portfoli de productes 
competitius adequats al perfil 
de cada client. 
  
Oferta diversificada en fons 
La major part del creixement 
dels últims anys d’InverCaixa 
s’ha produït de forma orgànica 
i prové d’aportacions netes, si 
bé en els últims anys s’ha in-
corporat un volum de fons pro-
cedents d’integracions d’altres 
entitats com Banca Cívica.  
A més, la gestió de fons ha ex-
perimentat un gir important i, 
en dos anys, s’ha passat d’un 
70% del patrimoni en gestió 
passiva a un 75% dels fons en 
gestió activa. 
Entre els fons impulsats de 
gestió activa destaca la Gam-
ma Elecció (Equilibri, Crei-
xement i Oportunitat) amb 
diferents bandes de renda 
variable segons el perfil del 
client i on ja s’han superat els 
12.000 milions sota gestió. 

Només el FonCaixa Equilibri, 
el més conservador dels tres, 
aconsegueix un patrimoni su-
perior als 9.000 milions, fet 
que el converteix en el ma-
jor fons domiciliat a Espanya 
amb una rendibilitat anual del 
1,06% i una TAE a 5 anys del 
2,65%. 
Igualment, els gestors de Cai-
xaBank analitzen de forma de-
tallada els objectius de cada 
inversor i la seva tolerància al 
risc per aconsellar-li el produc-
te més adaptat al seu perfil i 

horitzó d’inversió. 
InverCaixa compta amb una 
àmplia gamma de fons per a 
tots els perfils de client que es 
comercialitzen a la xarxa d’ofi-
cines de CaixaBank. Disposa 
d’una plantilla de més de 160 
professionals, amb un equip 
de més de 60 gestors dedicats 
exclusivament a analitzar i 
identificar oportunitats d’inver-
sió. La gestora dissenya i ges-
tiona productes que cobreixen 
les expectatives de rendibilitat 
del client. 

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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Igualada celebrarà aquest 
any 2015 la seva Festa Major 
entre els dilluns 17 i el dilluns 
24 d’agost, amb un programa 
d’activitats que aplegarà cent 
trenta propostes variades i ap-
tes per a tots els gustos. 
Novament, tal com ha des-
tacat el regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps, l’Ajun-
tament “ha confeccionat un 
programa amb un gran ventall 
d’alternatives adreçades a tots 
els públics, gràcies sobretot a 
la implicació i col·laboració de 
les diferents entitats culturals, 
juvenils i festives de la ciutat, 
sense les quals no seria pos-
sible tenir una festa tan parti-
cipada i tan diversa”. Camps 
ha destacat especialment les 
propostes de La Coll@nada 
que, un any més, contribuiran 
a fer “una festa atractiva per 
als joves de la ciutat amb les 
seves iniciatives atrevides i 
fresques”. 
El cartell de la festa ha estat 
elaborat en aquesta ocasió 
per l’il·lustrador local Xavi 
Mula, amb un disseny on do-
minen els tons blaus i que 
dóna tot el protagonisme a la 
imatgeria festiva característica 
de la festa. La samarreta de la 
festa és obra aquest 2015 del 
dissenyador Pep Valls. 
El programa que aquesta set-
mana s’ha avançat, es repar-
tirà en les properes setmanes 
a totes les llars de ciutat amb 
una tirada de 20.000 exem-
plars. També es podrà recollir 
a l’edifici central de l’Ajunta-
ment i es podrà consultar al 
web www.igualada.cat. 
 
Pregó i actes institucionals 
Els actes institucionals, que es 
concentraran el dijous dia 20 
d’agost, comptaran novament 
amb la presentació de l’Es-

El nou regidor de Cultura, Pere Camps, amb el cartell de la Festa Major 2015.

Els Pets, Tomeu Pen-
ya, l’orquestra Mara-
vella o la gira Va Parir 
Tour de Flaixbac, al-
gunes de les propos-
tes més interessants

La Festa Major d’Igualada tindrà 127 activitats diferents, 
durant tota una setmana, del 17 al 24 d’agost

tampa del Sant, obra del fo-
tògraf Joan Solé, mentre que 
la conferència de Festa Major 
anirà a càrrec de Teresa Miret, 
coincidint amb l’Any de les Bi-
blioteques. També es lliurarà 
el Penó de la Ciutat a l’Scho-
la Cantorum, que celebra els 
seus 75 anys, i s’inaugurarà 
el recuperat accés lateral a 
la Basílica de Santa Maria. El 
mateix dijous, a la Plaça de 
l’Ajuntament, tindrà lloc el Pre-
gó de Festa Major. Una pro-
posta imaginativa que, seguint 
la dinàmica iniciada els últims 
anys, busca sorprendre grans 
i petits. 
Al llarg de la setmana de la 
festa es presentaran també 
dos nous llibres molt relaci-
onats amb el patrimoni i la 
història de la ciutat: L’Asil del 
Sant Crist d’Igualada, de Ro-
ger Velàzquez, Henar Morera, 
Pau Llacuna i Lluís Pedraza, 
i La pólvora com a senyal de 
festa, de Daniel Vilarrúbias.  

 
Concerts i espectacle piro-
musical 
Tal i com ha detallat Pere 
Camps, les propostes musi-
cals tornaran a ser un dels 
plats forts, intentant arribant 
a tots els públics. A Igualada 
hi actuaran Els Pets, Tomeu 
Penya, el Va Parir Tour de 

Ràdio Flaixbac, la DJ Monica 
Mira, l’Orquestra Meravella, 
Moonwalkers i Please in Con-
certs amb els èxits de Michael 
Jackson i U2 respectivament, 
la Cobla Sant Jordi o la Banda 
de Música d’Igualada.  
La Revetlla de les Places i 
l’espectacle piromusical de fi-
nal de festa a Cal Font torna-
ran també a ser protagonistes.  
Les cercaviles i correfocs tin-
dran també un lloc destacat i 
la ciutadania podrà participar 
en l’Acompanyament de la 
Imatgeria Festiva i la Tabalada 
Menuda, que es faran per pri-
mer cop de manera conjunta. 
També en la Cercavila Menu-
da i el Correfoc de divendres a 
la nit, la Cercavila Tradicional, 
la Cercavila d’Anada a Ofici 
o la Processó de Sant Barto-

meu. 
Com a novetat, destaca la 
presentació aquest any dels 
Nanos, en Grouxo i en Panxo, 
dos nans recuperats i restau-
rats per Pep Solé i Rosa Ju-
nyent, del Museu de la Pell 
d’Igualada. 
El camp de futbol de Les Co-
mes estrenarà la setmana de 
Festa Major la nova gespa 
que actualment s’està substi-
tuint. L’estrena es farà coinci-
dint amb el partit de futbol que 
es disputarà diumenge, 23 
d’agost.  
També és previst, com a no-
vetat, que s’hi disputi un partit 
de rugbi i, donant continuïtat 
a aquelles activitats que més 
bona acceptació han tingut 
en edicions precedents, petits 
i grans podran participar en 
proves d’escacs, bitlles cata-
lanes, escalada, tennis taula, 
futbolí i un llarg etcètera. 
 
Minyons de Terrassa, Jove 
de Valls i Moixiganguers
El diumenge, dia 23 d’agost, 
tindrà lloc, també com és cos-
tum, l’exhibició castellera amb 
els Moixiganguers d’Igualada 
com a principals protagonis-
tes. Els acompanyaran els 
Minyons de Terrassa i la Colla 
Jove dels Xiquets de Valls. 
La cita guanya especial relle-
vància aquest any 2015 per-
què coincideix amb la cele-
bració del 20è aniversari de la 
colla local. 
El Teatre Municipal l’Ateneu i 
el Teatre de l’Aurora s’afegei-
xen també a la festa. L’Ateneu 
proposa The Chanclettes amb 
Deputucool, un espectacle 
descarat i divertit, una crítica 
ferotge amb to de cabaret, i 
també Vol Ras amb Da Capo, 
un espectacle de mims que 
parla de què passa darrere 
els escenaris. L’Aurora, de 
la seva banda, presenta un 
espectacle de màgia amb el 
Mag Hausson, Una hora amb 
Hausson, i un altre d’humor, 
Hotot, de Cascai Teatre. 
Hi haurà també teatre al car-
rer amb De Pas, circ sobre el 
cicle de vida en clau de clown 
a la Cotonera, amb Marabun-
ta de Guillem Albà i The All 
in Orchestra a la Revetlla de 
les Places, i amb Escuma a la 
cara de Els Farsants a la Pla-
ça de l’Ajuntament l’últim dia 
de la festa.  Els Pets actuaran dissabte de Festa Major a la plaça de Cal Font.

L’Orquestra Maravella, la més reconeguda avui de Catalunya, serà a la revetlla de les places.

També es 
recuperaran dos 
nans històrics i es 
lliurarà el Penó de la 
Ciutat a l’Schola 
Cantorum, que fa 
75 anys
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Igualada ha estat novament 
aquest estiu escenari del 
camp de treball Fes-t’ho Jove 
de sensibilització social, que 
s’ha celebrat entre els dies 6 
i 17 de juliol. En aquesta ac-
tivitat, promoguda per l’equi-
pament juvenil La Kaserna i 
el departament de Joventut de 
l’Ajuntament, hi han pres part 
vint joves entre 14 i 17 anys, 

Tots els participants al camp de treball d’Igualada.

L’ANC ha iniciat la 
venda de bitllets 
de bus per a l’11 de 
Setembre

Acaba el camp de treball del Fes-t’ho Jove

procedents de la mateixa ciu-
tat i d’arreu de la comarca.  
L’objectiu d’aquest any ha es-
tat la sensibilització jove cap 
a la diversitat funcional. En la 
seva cinquena edició, els tre-
balls s’han desenvolupat amb 
la metodologia d’Aprenentat-
ge i Servei. En la primera fase, 
el jove adquireix i descobreix 
coneixements didàctics sobre 
les diferents realitats que l’en-

volten i amb les quals conviu 
en la mateixa societat. L’altra 
fase consisteix a posar en 
pràctica tot allò que s’ha expe-
rimentat.  
En aquest cas, han realitzat 
tasques d’organització i plani-
ficació d’una activitat de lleure 
per als infants del casal mu-
nicipal L’Estiuet on, durant tot 
un matí, els joves han estat els 
responsables de transmetre 

als nens i nenes tot allò que 
han après i han experimentat.  
D’aquesta manera, aquests 
joves han passat unes va-
cances actives, en què s’han 
implicat en un treball de cons-
cienciació social, han tingut 
un contacte directe amb altres 
realitats i, sobretot, han de-
senvolupat un treball de valors 
per enriquir el seu creixement 
personal. 
 

ROTARY CLUB / LA VEU

Un any més Rotary Club Igua-
lada, està duent a terme el seu 
programa de joventut.
Aquest programa, que s’em-
marca dins l’Avinguda rotària 
de relacions internacionals, 
consisteix, fonamentalment, 
en establir contactes entre jo-
ves de diferents països, d’edat 
compresa entre 17 i 21 anys.
Aquest contactes són bidirec-
cional, és a dir, Rotary Club 
Igualada convida, a través de 
la delegació de Joventut de 
Rotary Internacional, a joves 
de diferents països del món, 
per a venir a Catalunya a co-
nèixer el nostre país, la nostra 
cultura i la nostra idiosincràsia 
durant 16 dies, participant en 
un “camp” de joventut. D’altre 
banda, utilitzant el mateix mit-
jà, permet als joves catalans 
que ens ho demanen a viatjar, 
als països que  escullin d’entre 
l’oferta que es presenta, amb 
l’aval de Rotary Club Igualada 
i sota l’aixopluc de Rotary In-
ternacional.
Rotary Club Igualada, conjun-
tament amb els clubs rotaris 
E-Manresa, Reus i Caldes de 
Montbui Cingles de Bertí, ha 
convidat al camp “Catalunya 
Art i Natura”, a 14 joves per vi-
sitar Catalunya. Aquests joves 
de procedències ben dispars 
com són França, Itàlia, Eslo-

venia, Txequia, Estonia, Is-
rael, Egipte, Taiwan, Polonia, 
Belgica, Escòcia, Bulgaria, 
Alemanya i Austria van arribar 
a Catalunya el dia 7 de juliol 
i van acabar la seva estança 
entre nosaltres el passat dia 
22.
Cada un dels 4 clubs esmen-
tats vàrem tenir cura d’acollir-
los durant 4 dies. Pel que fa al 
club d’igualada, ens va tocar, 
com cada any, encetar aquest 
periple i entre els dies 7, i 10 
de juliol van conviure entre 
nosaltres. Acollits en famílies 
rotàries, i d’altres famílies que 
tenen relació amb socis del 
club, han tingut unes jornades 
de convivència que han servit 
per establir importants vincles 
d’amistat sobretot entre els 
nostre visitants i els fills/es de 
les famílies d’acollida que es 
va poder copçar amb sentides 
mostres d’afecte per ambdues 
parts el dia de l’anada cap a 
Manresa i el del retorn al seu 
país.
Durant els 4 dies d’estada 
a Igualada, el nostre Rotary 
Club, els va organitzar dife-
rents activitats per conèixer 
el nostre país: Sitges, les ca-
ves Freixenet, la indústria xo-
colatera Simó Coll, un vol en 
globus a Igualada, rebuda a 
l’Ajuntament, visita al Museu 
de la Pell i a la indústria de cur-

Programa de joventut del Rotary Club Igualada
tició de la pell Badia, un assaig 
dels Moixiganguers d’Igualada 
i la visita a Barcelona.
Rotary Club Igualada fa 24 
anys que organitza aquest 
“camp”. Els resultats són 
espectaculars. Els vincles 
d’amistat que es creen i les re-
lacions entre els joves que ve-
nen i els d’Igualada amb que 
conviuen, perduren amb el 
temps... Gairebé tots mante-
nen les relacions durant molts 
anys i el record d’aquesta tro-
bada es fa llargament perdu-
rable.
D’altre banda, i en la segona 
direcció que dèiem al principi, 
enguany són 14 nois i noies 
igualadins i anoiencs que en 
programes similars visitaran 
diferents països d’Europa: Ità-
lia, Lituania, Finlàndia, Ruma-
nia, Dinamarca, França, etc.... 
A hores d’ara ja són uns quants 
els participants que han fet el 
seu “camp”, però encara n’hi 
ha d’altres que han de marxar. 
A primers d’octubre, Rotary 
Club Igualada, farà el sopar 
anual on, aquests joves am-
baixadors ens explicaran la 
seva experiència.  
Volem recordar que, en aquest 
mateix àmbit, Rotary Club 
Igualada, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada pa-
trocinen cada any els premis 
al millor estudiant amb qua-

lificació per accedir a la Uni-
versitat i també els premis de 
recerca científica i humanísti-
ca que es concedeix a través 
dels treballs presentats a la 
Universitat d’igualada. El pre-

mi consisteix en la participació 
spontsoritzada en un “camp” 
de joventut.
Són 24 anys que avalen la 
nostra tasca.    
 

REDACCIÓ / LA VEU

Tal com ja vàrem informar en 
una anterior edició, el passat 
divendres, dia 17 de juliol, 
l’ANC d’Igualada va iniciar la 
venda de bitllets per al servei 
d’autobusos a Barcelona, per 
assistir a la manifestació de 
l’11 de Setembre. Recordem 
que la venda continuarà du-
rant els dies: 24 i 31 de juliol; 
21 i 28 d’agost, i 4 de setem-
bre, de 19 h. a 21 h. i  22 i 29 
d’agost, i 5 de setembre, de 11 
h. a 13 h. La venda es duu a 
terme al vestíbul de l’Ateneu 
Igualadí.  El preu de la butlle-
ta és de 9 Euros per persona, 
que s’hauran de fer efectius 
en el moment de comprar-la. 
Pel que fa a les samarretes 
commemoratives de la diada 
d’enguany, encara no estan 
disponibles. 
Des de l’ANC continuen treba-
llant per a que hi hagi també 
bitllets de tren. 
Per a tothom qui desitgi fer 
qualsevol tipus de consulta o 
demanar més informació, pot 
fer-ho mitjançant l’enviament 
d’un correu electrònic a diada.
igualada.anc@gmail.com.  
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Recentment el Consell Co-
marcal de l’Anoia va realitzar 
una formació específica en 
sensibilització i detecció de 
situacions de maltractament 
a les persones grans, per a 
aquelles empreses i comer-
ços, treballadores familiars i 
tècnics d’ensenyament.
La relació que estableix el co-
mercial/empresari vers una 
persona gran sovint és de 
confiança així doncs, poden 
ser grans detectors de situa-
cions preocupants. El fet de 
saber detectar a temps signi-
fica poder prevenir l’empitjora-
ment de la situació i protegir a 
la persona gran.

Jornada molt ben acollida 
entre els comerciants
La formació va ser molt ben 
acollida per aquest àmbit que, 
en la mateixa formació van re-
bre indicacions clares sobre 
què és allò que ens ha d’alar-
mar i com derivar la informació 
perquè es vetlli per la perso-

La sessió de formació es va fer al saló de plens del Consell Comarcal de l’Anoia.

Formació per al sector comercial, de 
detecció de maltractaments a gent gran

La Botiga al Carrer, 
el 5 de setembre

na gran i el seu entorn. Es va 
parlar dels diferents tipus de 
maltractament que pot patir 
una persona gran (físic, psico-
lògic, sexual, abús econòmic i 
financer, vulneració de drets, 
negligència i abandonament) i 
la dificultat que tenen les per-
sones grans per a denunciar 
les situacions que viuen (per 
por, per manca de força, per 
dependència amb la presump-
ta persona maltractadora, pel 
famós “què diran”, etc). Per 
aquest motiu, quan es detec-
ta aquest tipus de situacions o 
que pensem que podria patir 
la persona gran, cal informar 
a serveis socials del seu mu-
nicipi per tal de donar un se-
nyal d’alarma; donar aquesta 
informació no significa denun-
ciar, si no posar en alerta per 
tal que sigui els serveis soci-
als qui, amb delicadesa i total 
confidencialitat pugui estudiar 
la situació i confirmar si hi ha 
una situació de risc o no.
Aquesta formació s’emmarca 
en el programa “Pels bons 

Àlbum Històric

Josep Aranda Visitación -a qui po-
dem veure en una fotografia d’arxiu
familiar- nasqué a València el 1912. 
Durant la guerra civil fou ferit i 
quedà coix. Va venir a Igualada en 
els primers anys 40. Un cop aquí 
exercí de “neteja sabates”. El dia 
1 de gener de 1953 va obtenir de 
l’ajuntament “autorización para que 
pueda ejercer de limpiabotas am-
bulante en este termino municipal” 
(un document amb fotografia que 
encara conserva la seva família). 
Treballà a diferents establiments de 
la rambla. En primer lloc al Canale-
tas, passant pel Goya i acabant a 
la granja Pla.
Els dissabtes i els dies festius és 
quan tenia més feina. La prepa-
ració del material que guardava, 
acuradament, en una caixa, era tot 
un art. Allí hi havia drapets de di-
ferents mides, de roba de matalàs, 
per aplicar el betum, i uns de més 
llargs per enllustrar. Raspalls per a 
sabates negres i per les marrons. 
La caixa la guardava en el lloc de 
treball.
Era conegut pel “València”, o el 
“Limpia”. Fou una figura popular 
i apreciada per la ciutadania. Fou 
un bon home, encara que tenia el 
caràcter un xic fort, però amb un 

bon sentit de l’humor, obert, amb 
el qual podies parlar de qualsevol 
cosa, doncs mentre esperava els 
clients, llegia els diaris. Quan algú 
volia fer-lo enfadar dient-li “valen-
cià i home de bé no pot ser” ell, tot 
rient, contestava: “El català si no te 
l’ha fotut, te la fotrà”.
Raons de salut, l’apartaren de l’ofi-
ci. Morí el 24 de setembre,  festa 
de la Mercè, del 1979, a causa 
d’una caiguda al carrer, tornant a 
casa seva, al carrer de la Caritat, 
47.

Josep Elias i Farré

Un altre “neteja sabates”

REDACCIÓ / LA VEU

La Botiga al Carrer d’Estiu es 
farà el dissabte, dia 5 de se-
tembre. Les inscripcions dels 
comerços van a molt bon rit-
me i ja són més de 50 establi-
ments apuntats. 
Des de l’organització es pre-
paren activitats paral•leles de 
lleure, dels que s’informarà 
properament i que tenen com 
l’objectiu de fer una jornada 

entretinguda. També hi hau-
rà algunes sorpreses, que 
s’anunciaran desprès de les 
vacances d’estiu.
Aquesta serà la 38à edició de 
La Botiga al Carrer, és l’activi-
tat amb la que es marca sim-
bòlicament el tancament de 
les rebaixes de la temporada 
i una de les de més èxit que 
organitza Igualada Comerç.

tractes a les persones grans” 
que el Consell Comarcal de 
l’Anoia lidera i en el qual es 
contempla una part formati-
va que compta amb suport 
del Departament de Benestar 
i  Família de la Generalitat i 
l’Obra Social “la Caixa” junta-
ment amb Diputació de Barce-
lona que té per màxim objectiu 
conscienciar i sensibilitzar a la 
població, visibilitzar situacions 
de maltractament a les perso-
nes grans i promocionar con-
ductes de bon tracte a la gent 
gran.
Encara hi ha més accions 
formatives pendents de rea-
litzar-se. De cara a la tardor, 
se’n farà pel col·lectiu sanita-
ri i també una altra pel sector 
bancari. Amb aquestes suma-
rem a les altres tres formaci-
ons que ja s’han realitzat al 
territori de l’Anoia (Comissió 
de prevenció i detecció de 
maltractament a persones 
gran de l’Anoia, àmbit social i 
àmbit de justícia i seguretat).

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
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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Caprabo preveu tancar l’exer-
cici de l’any 2015 amb un aug-
ment de les vendes de produc-
tes de proximitat a la comarca 
de l’Anoia d’un 15% respecte 
a l’any anterior, consolidant  el 
seu lideratge en proximitat. A 
hores d’ara en els supermer-
cats Caprabo es poden trobat 
un total de 214 referències de 
productes de proximitat d’un 
total de 22 petits productors i 
cooperatives agràries locals 
de la comarca de l’Anoia. A 
Caprabo les vendes dels pro-
ductes de proximitat aporta 
un balanç superior 23 milions 
d’euros de facturació, per so-
bre de l’estimat per part de la 
companyia. 
Per a Fernando Tercero, Res-
ponsable de Productes de 
Proximitat de Caprabo “El 
programa de proximitat per 
comarques de Caprabo té una 
resposta molt positiva tant per 
part dels  productors com per 
part del consumidor final que 
està responent al valor afegit 
dels productes de proximitat”. 
Caprabo la cadena de super-
mercats amb més varietat de 
marques per metre quadrat 
i que el compromís amb la 
producció de proximitat cons-
titueix un element clau en 

L’empresa de supermercats dóna suport als productes de proximitat de l’Anoia.

Caprabo preveu un increment del 15% 
en vendes de productes de l’Anoia

el posicionament corporatiu 
estratègic de la companyia i 
s’emmarca, precisament, en 
la llibertat d’elecció. 
El programa de proximitat per 
comarques de Caprabo comp-
ta amb la coŀlaboració del De-
partament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, Federació Cata-
lana de Cooperatives Agràries 
(FCAC) i  la Federació Catala-
na de DOP i IGP. 
Entre les categories de pro-
ductes de proximitat que 
Caprabo ha introduïa als su-
permercats Caprabo a la co-
marca de l’Anoia es troben 
olis, caves, embotits, carns i 

Fa poques setmanes la com-
panyia United Airlines va ha-
ver de suspendre tots els seus 
vols i fer aterrar 3.500 avions 
que tenia desplegats per tot el 
món. L’Administració Federal 
d’Aviació (FAA) dels Estats 
Units va assegurar que s’ha-
vien produït “problemes amb 
els automatismes dels ordi-
nadors”. El mateix dia un altre 
problema informàtic va afectar 
les cotitzacions de la Borsa de 
New York (NYSE). “Es va optar 
per suspendre les operacions 
per evitar problemes”. (ja ha-
via passat una cosa semblant 
el 2009 i el 2014). I també es 
va donar la “coincidència” que 
a les poques hores va caure la 
web del diari The Wall Street 
Journal (WSJ). Naturalment 
en poc temps es van resoldre 
els problemes i tot va tornar 
a funcionar com abans. Al 
menys de portes enfora. La re-
alitat no se sabrà, perquè ara 
hi ha un interès en demostrar 
seguretats que no existeixen. 
S’ha imposat el “no passa res” 
per evitar les alarmes ciutada-
nes. Res de transparència. I 
en lloc de dret a la informació 
s’ha passat a la manipulació 
col·lectiva. 
Quan van aparèixer aquests 
problemes, Wall Street esta-
va patint uns índex borsaris 
fortament a la baixa (el Dow 
Jones Industrial, el principal 
indicador, baixava un 1,19 
% o 211,92 punts, fins les 
17.564,99 unitats. El selectiu 
S&P 500 perdia un 1,34 % o 
27,85 punts, fins els 2.053,49 
enters i el Nasdaq - on cotitzen 
les principals empreses tecno-
lògiques - queia  un 1,50 % o 
74,79 punts, fins els 4.922,67 
enters) I a l’altra part del món, 
queien les cotitzacions de la 
Borsa de Shangai (5,9%) la 
de Hong Kong (5,84%) i la de 
Shenzhen (2,95%). Tothom 
explicava que eren problemes 
diferents, però ningú pot asse-
gurar si eren fortuïts o induïts. 
Pura “coincidència”. Però és 
baixa la probabilitat de que tot 
això passi al mateix temps. Per 
això s’encén la guspira d’una 
teoria conspirativa. Sempre 
desmentida. En aquesta oca-
sió Josh Earnest, portaveu de 
la Casa Blanca, va declarar 
solemnement que “No hi ha 
indicis de que agents malici-
osos estiguin involucrats, ni 
que aquests esdeveniments 
estiguin relacionats”.
No fa tant les xarxes de l’Ofi-
cina de Gestió de Personal 
(OPM) del govern dels Estats 
Units va deixar al descobert 
informació sensible de 21,5 
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milions de persones (números 
de la seguretat social, certi-
ficats, antecedents laborals, 
historials clínics, passwords, 
etc). Una volta acabada la 
investigació es van adonar 
que les dades personals de 
4,2 milions de funcionaris del 
govern – nom, data de naixe-
ment, adreça i número d’iden-
tificació – havien estat robats. I 
els investigadors van assegu-
rar que “eren casos separats, 
però relacionats”. 
Sospitem que hi ha equips 
especialitzats en la guerra 
cibernètica. Hackers, progra-
madors i policies. Milions de 
dades robades, filtratges de 
documents súper secrets i fins 
i tot s’espien les més altes es-
feres del poder. Però les mà-
quines són molt sensibles a 
elements externs i ningú sap el 
que pot passar en cas de que 
un accident afectés en cadena 
a les xarxes que avui estan 
controlant l’activitat humana. 
Les generades per decisions 
polítiques, com les que patei-
xen els ciutadans grecs, o per 
interferències o destrucció de 
dades econòmiques, les co-
municacions, la medecina, les 
administracions públiques i la 
maquinària militar... Eines molt 
sofisticades, però extremada-
ment fràgils.
Són freqüents les vulneraci-
ons d’arxius bancaris, cine-
matogràfics, musicals, dels 
governs, de  les Universitats, 
els Centres Tecnològics o 
d’organismes d’intel·ligència 
governamentals. Les informa-
cions emeses per Vikileaks 
(de Julian Assange) o les fil-
tracions d’Edward Snowden, 
oficialment surten de robato-
ris d’informació. Massa foscor 
i casualitats inversemblants. 
El big data serveix per conèi-
xer el que fem i gairebé el per 
què ho volem fer. Malgrat el 
que ens diguin, cada dia es-
tem més exposats. Ens volen 
fer creure que podem estar 
tranquils. Ens asseguren que 
els diners que tenim al banc 
estan segurs. Que és impos-
sible que desapareguin. Però, 
davant un tribunal, pocs seri-
en els documents “legals” per 
“provar” el que és nostre. 
Estem despullant-nos cada 
vegada més davant màquines, 
que ja ens coneixen millor que 
nosaltres mateixos. I la infor-
mació està a l’abast dels que 
hi tenen el control, sigui polític 
o econòmic. Els ciutadans es-
tam cada dia més indefensos. 
Però “no ens hem de preocu-
par”. Només tenir consciència 
de la nostra fragilitat. 

La fragilitat en 
la que vivim

formatges, entre d’altres.  
Caprabo ha arribat a les 41 co-
marques catalanes i ha intro-
duït productes de cadascuna 
d’elles en els seus supermer-
cats de manera progressiva. A 
Barcelona i la seva àrea me-
tropolitana ha traslladat una 
selecció d’aquesta àmplia pro-
ducció comarcal. En concret, 
una selecció de 165 referènci-
es d’uns 80 proveïdors. 
Caprabo, companyia de su-
permercats de referència, va 
néixer a Barcelona el 1959. 
Té una xarxa de 319 super-
mercats, ubicats al teixit urbà 
de les zones estratègiques de 
Catalunya i Navarra. 

REDACCIÓ / LA VEU

El festival de moda, patrimoni 
i gastronomia torna a Igualada 
el mes de novembre, amb les 
millors marques de moda i dis-
senyadors. 
El Rec Street Food, la con-
centració més gran de food 
trucks, continuarà amb força 
al Rec.012, la tretzena edició 
de l’experiment de retail.
El Rec.012 serà el 4, 5, 6 i 7 de 
novembre. La venda radical 
d’estocs i mostraris en un bar-

El Rec.012 ja té dates: l’edició 
d’hivern serà del 4 al 7 de novembre

ri industrial vell rebrà més de 
60 marques de moda i disse-
nyadors, i es combinarà amb 
desenes de propostes gastro-
nòmiques als food trucks i de 
concerts, als escenaris Estre-
lla Damm.
El que va néixer com un ex-
periment per donar a conèixer 
un vell barri amenaçat s’ha 
convertit en un gran esdeve-
niment que va comptar, en la 
passada edició d’estiu, amb 
74 marques i 100.000 visi-

tants. El Rec.011 va crear 47 
pop up stores, les botigues efí-
meres que durant quatre dies 
fan les seves vendes especi-
als d’estocs. 
Rec.0 Experimental Stores, 
la concentració més gran de 
vendes especials de marques 
i dissenyadors de moda que 
es fa al sud d’Europa, s’ha 
consolidat amb cinc anys com 
un nou format de retail atractiu 
i innovador per a les marques 
i els consumidors. 
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AAVV STA CATERINA / LA VEU

Un any més els veïns del Barri 
de Santa Caterina hem estat 
de celebració en motiu de la 
festivitat de la Mare de Déu 
del Carme.
El pregó protagonitzat pels 
més petits del barri, el canvi 
de banderers, que passa de 
la mà del Grup Mal Llamp a la 
Colla Gegantera del Bisbalet, 
ambdues entitats nascudes en  
el si de l’Associació de Veïns 
del Barri de Santa Caterina, i 
després el correfoc protago-
nitzat pel Grup Mal-Llamp i 
acompanyats pels Diables de 
Cervelló,  van donar l’arrenca-
da a un cap de setmana ple 
d’activitats diverses.
La ja tradicional sardinada del 
divendres  a la nit, va omplir 
la plaça de veïns i amics que 
tot prenent la fresca van poder 
gaudir del Ball de Festa Major 
que va oferir la formació igua-
ladina Som-hi Band!
El dissabte, la plaça dels 
Porcs, va acollir la I Trobada 
de Fil i Agulla, que junt amb 
l’exposició que hi ha a la ma-
teixa plaça, va ser mostra de 
diverses manualitats de gran 
originalitat i bellesa.
A la tarda va ser el torn dels 
mes petits. Gràcies a la col-
laboració dels comerços del 
barri, el Cullerot, del Mure, i 
l’espai InQuiet, van poder fer 
diversos tallers d’allò més cre-

L’alcalde va rebre els tres millors estudiants de Selectivitat d’Igualada.

Els millors estudiants de Selectivitat 
d’Igualada, rebuts a l’Ajuntamemt

atius i entretinguts, per acabar 
fent un bon i saludable bere-
nar de pa amb oli i xocolata els 
petits i pa amb vi i sucre els 
grans.
El diumenge, després de les 
matinades, la cercavila for-
mada pel Drac Mal-Llamp, els 
gegants Bisbalet i Cinta, i les 
imatges de la Mare de Déu 
del Carme i Santa Caterina, 
acompanyats pels musics del 
Mal Llamp, van portar als ve-
ïns fins a la missa que es va 
celebrar a Santa Maria. 
Després, fent temps per dinar 
es va repartir el soldat i el ver-
mut a la plaça Santa Caterina,  
i el dinar de veïns al carrer del 
Carme, va ocupar el migdia de 
diumenge.
Amb la plaça de Santa Cateri-
na plena de gent, les havane-
res i el tradicional cremat van 
cloure un cap de setmana de 
festes.
Finalment el dia de la Mare 
de Déu del Carme, el res del 
rosari al mateix carrer del Car-
me tancarà les festes fins l’any 
vinent.
Han estat uns dies de retroba-
ment de veïns d’ara i d’antics, 
que han permès un any mes 
compartir unes hores, sense 
presses, amb la gent que te-
nim al voltant més proper per 
què com diu la dita.... “val mes 
un bon veí a la porta que un 
parent a Mallorca”.

Festes al barri de Santa Caterina
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L’alcalde, Marc Castells, i la 
regidora d’Ensenyament i Jo-
ventut, Patrícia Illa, han tras-
lladat aquest dilluns, 20 de 
juliol, l’enhorabona als tres mi-
llors estudiants igualadins en 
les recents Proves d’Accés a 
la Universitat. Són Albert Ra-

bell Hernández, de l’Escola 
Pia, amb un 9,60; Jubal Torres 
Pérez, de l’Institut Joan Mer-
cader, que va obtenir un 9,15; 
i Marc Arnau Roca, també de 
l’Escola Pia, amb un 9,00. 
Castells els ha felicitat en nom 
de la ciutat i els ha animat a 
seguir mantenint des d’ara la 

mateixa constància i supe-
ració en l’estudi, també en la 
nova etapa universitària que 
començaran la propera tar-
dor. A la trobada hi han assistit 
també els seus pares i famili-
ars, els directors dels instituts 
i el president del Rotary Club 
Igualada, Joan Tristany.

Sardinada de la Coral de Santa Maria
REDACCIÓ / LA VEU

Dissabte de la setmana pas-
sada, dia 18, els components 
de la Coral de Santa Maria va-
ren compartir plat i taula amb 
motiu de la IIIª Sardinada ofer-
ta pel matrimoni cantaire Al-
fons Ferrer i Mercè Travesset. 
Fou una trobada amical i sola-
cera amb una completa varia-
ció de plats acompanyant les 
tradicionals sardines escabet-
xades. 
No hi mancaren les cantades i 
algunes divertides escenifica-

cions que perllongaren la vet-
llada fins a primera hora de la 
matinada; també l’estrena de 
la lletra de la nova havanera 
dedicada «A la sardina esca-
betxada» escrita per Lenric, i 
cantada amb la música de la 
popular «La gavina». Es va 
editar un punt de llibre que es 
distribuí entre els comensals.

La cantada de la nova havanera dedicada «A la sardina escabetxada». 
Foto. Alfons Ferrer/ Joan Talavera.
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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



Dèiem en el darrer comunicat i 
en l’anunci publicat a la prem-
sa comarcal:
“... després que el passat 29 
d’abril la delegació penede-
senca que va anar al Parla-
ment de Catalunya es reunís 
amb quatre grups de la cambra 
(CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP) i 
ajornés per falta de temps les 
reunions amb la resta de grups 
que tanmateix és previst que 
se celebrin
... després que els quatre 
grups esmentats manifestes-
sin la seva voluntat de donar 
suport al reconeixement de la 
Vegueria Penedès i tenim indi-
cis de la bona disposició dels 
altres grups
... després que el grup de CiU 
presentés el 7 de maig al Re-
gistre General una  proposició 
de llei per modificar la llei de 
Vegueries i incloure-hi la del 
Penedès.”
La Plataforma per una Vegue-
ria Pròpia demanava a tots els 
grups polítics de la Cambra 
catalana el màxim esforç, la 
màxima generositat i la màxi-
ma unitat per poder assolir els 
acords necessaris per aprovar 
l’oportuna proposició de llei per 
modificar la llei de Vegueries i 
incloure-hi la del Penedès. Dè-
iem que si es donava la unitat, 

hi havia temps per fer-ho, mit-
jançant la tramitació en lectura 
única, però el passat 9 de juliol 
el BOPC publicava les esme-
nes a la totalitat presentades 
pels grups parlamentaris de 
Ciutadans i del Partit Popular 
de Catalunya, que representen 
27 dels 135 diputats, tan sols 
un 20% de la Cambra. 
Aquesta setmana té lloc el 
darrer ple al Parlament de Ca-
talunya de l’actual període de 
sessions i de la legislatura, 
pendent de que el president 
convoqui eleccions per al 27 
de setembre, i a l’ordre del dia 
acordat per la mesa i la junta 
de portaveus, inclou el debat 
de quatre projectes de llei, tres 
proposicions de llei i una ILP; 
però la sorpresa és que no 
s’inclou la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei de ve-
gueries a la nova comarca del 
Moianès i la creació del Pene-
dès com a vegueria (número 
d’expedient: 202-00093/10). 
Aquesta petició l’havia de fer 
CIU, per ser l’autor de la inici-
ativa; la seva inclusió hagués 
permès fer el debat i la votació 
de les esmenes a la totalitat i 
superar aquest entrebanc en 
el tràmit parlamentari. Segu-
rament no ho han fet amb l’ex-
cusa  que no hi hauria temps 

d’aprovar la llei. Nosaltres cre-
iem que en cas d’haver-se fet 
el debat i haver estat admesa a 
tràmit la llei, encara que decau-
ria en dissoldre’s el Parlament, 
hagués estat un precedent que 
hagués forçat al nou Govern i 
als grups parlamentaris a tra-
mitar ràpidament la llei a l’inici 
de la propera legislatura.
Aquesta opinió que manifes-
tem en l’anterior paràgraf no 
pot ser menystinguda, ja que 
si consultem l’ordre del dia del 
Ple trobem en el punt 13 una 
proposició de llei (Tram 202-
00092/10); seguint el tràmit 
parlamentari, se’n va publicar 
una esmena a la totalitat al 
BOPC el 9.07.2015 i que surt a 
la mateixa pàgina que les dues 
esmenes a la totalitat presen-
tades per Ciutadans i PPC a 
la proposició presentada per 
CIU de modificació de la llei 
de Vegueries. Com és possi-

CiU no compleix amb el compromís de portar la Vegueria 
Penedès al Parlament abans d’acabar la legislatura

ble que una proposició de llei 
hagi estat inclosa a l’ordre del 
dia i l’altra no? Ho veiem com 
una qüestió de voluntat política 
i d’interessos de partit, ja que 
la que va al ple és CIU qui va 
presentar l’esmena a la totalitat 
i li deu interessar que es faci el 
debat. Una greu contradicció i 
una mostra clara que al territori 
es fa un discurs, que desprès 
els mateixos parlamentaris in-
compleixen al Parlament. 
S’ha perdut de nou una opor-
tunitat, cosa que evidencia que 
la presentació tardana i de ma-
nera unilateral de la proposició 
de llei per part de CIU va ser 
un gest electoralista de cara a 
la campanya de les municipals; 
es repeteix per segona vegada 
el que ja va succeir el 2013, 
quan CiU, ja al govern, va pre-
sentar una esmena de llei de 
reconeixement del Penedès i 
després no va tramitar; el re-

sultat final és que cap iniciati-
va ha acabat reeixida des del 
2010, i es fa evident que s’obli-
den els compromisos adquirits 
i de quina és la voluntat del ter-
ritori majoritàriament manifes-
tada al llarg dels darrers deu 
anys; però, no podem deixar 
de manifestar també, la manca 
de voluntat política de tots els 
altres grups parlamentaris que 
diuen estar també a favor de 
la Vegueria Penedès i tampoc 
ells han fet res.   
Des de la Plataforma per una 
Vegueria Pròpia, volem donar 
les GRÀCIES a tantes i tan-
tes persones que han cregut 
que el Penedès era possible, i 
que ens han encoratjat en tot 
moment. I el nostre retret més 
amarg a les que l’han fet im-
possible, de moment.

Plataforma Per una Vegueria 
Pròpia

Àmbit Penedès
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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
 

HO TENÍEM A TOCAR! Però de nou se’ns ha escapat 

PENEDÈS / LA VEU

L’any 2010, es va aprovar 
l’Àmbit Penedès, que haurà 
de permetre a les comarques 
de l’Alt Penedès, el Baix Pe-
nedès, el Garraf i l’Anoia tre-
ballar conjuntament per avan-
çar en temes supramunicipals.
Tot i això, aquest territori no es 
contempla, de moment, com 
una futura Vegueria. 
El mes de maig passat, abans 
de les eleccions municipals, 
CiU va presentar al registre 
general una proposició de llei 
per modificar la llei de vegue-
ries i incloure-hi la del Pene-

dès. Es va comprometre a 
portar-ho al ple del Parlament 
abans d’acabar la legislatura. 
Finalment, no serà així. Un al-
tre entrebanc més en la llarga 
història de reivindicació de la 
Vegueria Penedès. Una altra 
oportunitat perduda. Mai s’ha-
via estat tan aprop de fer-se 
realitat una demanda d’alt su-
port a les quatre comarques.
El desengany ha portat a la 
Plataforma per una Vegueria 
Pròpia (PVP) a ser molt crítics 
amb la decisió de CiU i, de re-
truc, dels altres grups polítics. 
Una àmplia delegació -amb 

presència anoienca- en una 
visita al Parlament, el passat 
abril, va rebre el suport majo-
ritari dels partits, però, a l’hora 
de la veritat, se n’han oblidat 
de la Vegueria Penedès.
El portaveu de la PVP, Fè-
lix Simón, explicava en roda 
de premsa que CiU va fer un 
“gest electoralista per a les 
municipals” en presentar la 
proposició de llei. “Es repeteix 
per segona vegada el que ja 
va succeir el 2013, quan CiU, 
ja al govern, va presentar una 
esmena de llei de reconeixe-
ment del Penedès i després 

no va tramitar”. Simón lamen-
tava també “la manca de vo-
luntat política de tots els altres 
grups parlamentaris que diuen 

estar també a favor de la Ve-
gueria Penedès i tampoc han 
fet res”.

Una àmplia delegació del Penedès -amb anoiencs- va ser l’abril al Parlament.



MASQUEFA / LA VEU

El Centre de Recuperació 
d’Amfibis i Rèptils de Catalu-
nya, el CRARC de Masquefa, 
ha tornat a ser notícia en els 
mitjans de comunicació d’àm-
bit nacional, en aquest cas 
a TV3. La televisió catalana 
va emetre, la setmana pas-
sada, en el Telenotícies Co-
marques, un reportatge sobre 
la pionera instal·lació que el 
CRARC ha posat en marxa 
per a la cria del llargandaix 
comú, una de les espècies 
més emblemàtiques de l’eco-
sistema mediterrani.
Amb el nom científic de Timon 
lepidus, el llangardaix comú 
ha anat desapareixent de 
molts espais mediterranis al 
llarg de les darreres dècades. 
Entre les causes d’aquest re-
torcés hi ha l’augment de les 
zones boscoses en detriment 
dels seus hàbitats, els incen-

TV3 es fa ressò del pioner programa de cria del 
llangardaix del CRARC de Masquefa

dis forestals, la contaminació 
per pesticides, els atropella-
ments, i fins i tot la captura 

per a ser destinat a la terrari-
ofília i el col·leccionisme.
El reportatge elaborat per 

la seva dieta la composen 
insectes i altres invertebrats. 
La seva presència en els hà-
bitats agraris suposa gaudir 
d’un aliat contra les plagues 
d’insectes i, per tant, un es-
talvi de la despesa en la lluita 
química contra aquests inver-
tebrats.
El reportatge conclou expli-
cant que els exemplars fruit 
d’aquest programa pilot s’alli-
beraran prop de camps de 
cultiu així com en espais on 
hagi minvat o desaparegut. 

POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El dissabte 18 de juliol es va 
dur a terme la 20a edició del 
festival Anoia Folk al Cas-
tell de Claramunt. El festival 
va aplegar al voltant de tres-
centes persones de totes les 
edats. A les 20.30h comença-
va l’animació de Noè Rivas, 
que va fer ballar de valent a les 
diferents famílies que hi varen 
pujar, repassant èxits de tota 
la vida, que havia cantat amb 
els “Cinc dits d’una mà” on hi 
cantava en Xesco Boix. Pere 
Jou es va posar el públic a la 
butxaca, amb la seva especta-

L’Anoia Folk celebra les 20 edicions del festival en el 
marc privilegiat del Castell de Claramunt

cular veu i les espectaculars 
modulacions tonals. Realment 
va fer el que va voler amb una 
de les veus més privilegiades 
de l’escena musical catala-
na. Va fer un repàs als èxits 
de “el món dins d’un cafè” de 
l’any 2010 i ho va petar amb la 
cançó “Doctor” que pràctica-
ment tothom coneixia. Va fer 
un repàs als principals temes 
de ‘Neurones a la punta d’un 
iceberg’, un disc on espanta la 
por i deixa fluir la vida sense 
nusos i temors.
Al final de Quart Primera, els 
organitzadors del festival i 

la regidora de cultura Esther 
Touriñan, van bufar les 20 es-
pelmes en una ensaimada de 
noranta centrímetres, obse-
qui de la pastisseria Jordi de 
la Pobla de Claramunt, que 
es va sortejar entre els assis-
tents. Posteriorment es va re-
partir cava i coca per tots els 
assistenst al festival.
Halldor Mar va sorprendre als 

assistents amb les versions 
de la nova cançó en anglès i 
va brodar la cançó “porcela-
ne girl” de Pau Riba, que s’ha 
convertit en la seva preferida. 
Un repàs amb versions molt 
originals de les versions de 
sempre que van captivar al 
públic, especialment en el co-
miat, quan va cantar “Si em 
dius Adeu” de Lluís Llach en 

anglès i que no està enregis-
trada en el seu disc.
Tant Pere Jou com Halldor 
Mar, van destacar el privilegi 
de tocar en el marc incompa-
rable del castell de Claramunt, 
declarat bé cultural d’interès 
nacional, i que enguany estre-
nava un nou camí de servei, 
que va facilitar la feina dels or-
ganitzadors del festival. 
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TV3 mostra els animals en 
els terraris que s’han habilitat 
al CRARC, on s’han apare-
llat, i està previst que neixin 
les primeres cries a principi 
de la tardor. Igualment, expli-
ca com animals ferits, que no 
haurien sobreviscut en un es-
pai natural i que són tractats 
al CRARC, participaran en 
el programa de reproducció. 
L’objectiu és veure la capaci-
tat de procrear d’aquest rèptil 
en captivitat.
En aquest pla de cria, el 
CRARC aplica les tècniques 
científiques portades a terme 
amb els projectes de cria en 
captivitat del Lagarto Gigante 
del Hierro, La Gomera i Tene-
rife, en els quals el CRARC 
col·labora des de l’any 2000.
El llangardaix comú és un 
dels insecticides naturals 
més potents de la conca me-
diterrània. Més del 75% de 
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’institut tecnològic Leitat ha 
organitzat aquest dijous una 
jornada al Centre d’Innovació 
Anoia amb l’objectiu de pre-
sentar els resultats obtinguts 
en el projecte europeu TAI-
MEE: “Thermal and acoustic 
insulating material from finis-
hed leather waste” que com-
parteix el consorci empresa-
rial format per: Leitat, Plasfi 
SA, Nobatek, ASCAMM i ZI-
CLA. L’obertura de la jornada 
va anar a càrrec de Meritxell 
Humbert en funcions d’alcal-
dessa accidental. 
TAIMEE neix de la necessitat 
de donar resposta a la pro-
blemàtica del residus gene-
rats dins del sector del cuir 
i del desig de introduir en el 
mercat un panell d’aïllament 
innovador respectuós amb el 
medi ambient. Així, el projecte 
recupera els residus de pells 
de les empreses adoberes i 

de les empreses d’articles de 
cuir i els transforma, gràcies 
a les pròpies característiques 
intrínseques de la pell i a l’adi-
ció d’aglomerants d’origen na-
tural, en matèria primera per 
materials d’aïllament acústic 
100 % reciclats i naturals. 
El projecte s’edifica amb l’ob-
jectiu d’introduir en el mercat 
un nou material d’aïllament 
ecològic, de reintroduir els 
residus de pell en la cadena 
productiva, de reduir l’impacte 
ambiental en el sector adober 
evitant l’enviament dels resi-
dus al abocador i de contribuir 
a la reducció de les emissions 
de CO2 en el sector construc-
ció.  
En concret, el projecte ha de-
senvolupat, el panell TAIMEE, 
panell  amb propietats d’ab-
sorció acústica, amb aplicació 
directe per pantalles acústi-
ques de carretera. No obstant, 
els panells TAIMEE poden te-

nir aplicació com altres materi-
als d’aïllament. 
Pel que fa a les característi-
ques del material, es tracta 
d’un producte ecològic fabri-
cat a partir de materials 100% 
reciclat (residus de pell) i 
aglomerants naturals.  A més, 
des de Leitat assenyalen que 
és un producte amb disseny 
atractiu degut a la pròpia va-
rietat organolèptica del residu. 
Entre altres propietats desta-
cades afirmen que és un pa-
nell autoportant, fàcil de mun-
tar i desmuntar. 
El projecte està emmarcat en 
la iniciativa “Eco-innovation” 
que estableix un pont entre els 
resultats de la investigació i el 
mercat. “El desenvolupament 
d’aquesta iniciativa no només 
ajuda a la UE a complir els 
seus objectius mediambien-
tals, sinó que també fomenta 
el seu creixement econòmic”, 
segons afirmen des de Leitat.

Leitat presenta un aïllament tèrmic i 
acústic procedent de residus de pell

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Divendres va sortir publicat 
al DOGC els representants al 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia que governarà gràcies a la 
reedició del pacte entre CDC, 
ERC i Demòcrates de Cata-
lunya. L’ens comarcal queda 
repartit de la següent manera: 
8 consellers per Convergència 
Democràtica de Catalunya, 4 
per Demòcrates de Catalunya, 
10 per a ERC, 7 per al PSC i 
un representant per la CUP, 
PP, ICV, i VV.
Al principi d’aquest mandat se-
ran tres i no quatre els conse-
llers vilanovins que formaran 
part del Consell Comarcal: Jor-
di Barón de CDC, Noemí Truc-
harte, del PSC-CP i Juan Ma-
nuel Cividanes de Veïns amb 
Veu. La regidora republicana, 
Meritxell Humbert, ha matisat 
la informació que va facilitar 
a Vilanova Informació dijous 
passat, tot dient que no entrarà 
-a priori- a formar part del go-
vern del Consell Comarcal. Tot 
i així, Humbert subratlla que “la 
voluntat del partit és mantenir 
durant tot el mandat les vice-
presidències però vol promou-
re el relleu de la resta dels con-
sellers comarcals”. “El partit”, 
assegura Humbert, “ha pres 
aquesta decisió amb l’objectiu 
de promocionar els seus càr-
recs electes i donar-los l’opció 
de conèixer de primera mà la 
política comarcal”. D’aquesta 
manera, a meitat del mandat, 
ERC canviarà bona part del 
seu equip, i s’hi incorporaran, 
entre altres, la regidora vilano-
vina i actual Presidenta comar-
cal d’ERC, Meritxell Humbert. 
Els representants de l’antiga 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Un foc va cremar una hectàrea 
i mitja d’un camp de conreu 
llaurat al costat del carrer dels 
Ducs a Vilanova del Camí, dis-
sabte, provocant un bon ensurt 
als veïns de la zona. La Policia 
Local va rebre el primer avís a 
les 14:15h de la tarda. Dues 
dotacions de bombers es van 
traslladar ràpidament a la zona 
i van aconseguir controlar i ex-
tingir les flames en poc més 
d’un quart d’hora. 
Al lloc del foc s’hi va traslladar 
una patrulla de Mossos, una 
de la Policia Local i membres 
de Protecció Civil. També els 
veïns estaven alerta al desen-
volupament de l’incendi. En 

ERC a favor d’un relleu 
dels seus representants al 
Consell Comarcal

Un incendi crema 1,5 hectàres d’un 
camp al costat del carrer dels Ducs

federació CiU, la força majo-
ritària a l’ens comarcal, està 
integrada per: Xavier Boquete 
(Masquefa), que serà presi-
dent, Jaume Riba (La Torre de 
Claramunt), Rosa Maria Plas-
sa (Igualada), Vanessa Fer-
nández (Piera), Santi Broch 
(La Pobla de Claramunt); 
Marcel·lí Martorell (Capella-
des), Jordi Pont (Igualada), 
Josep Parera (La Llacuna), 
Jordi Servitje (Veciana), Jordi 
Barón (Vilanova del Camí); 
Josep Llopart (Piera) i Ramon 
Bacardit (St. Pere Sallavine-
ra).
Els deu representants repu-
blicans són David Alquézar 
(Sant Martí de Tous), Xavier 
Perez (Masquefa), Jordi Ba-
dia (Calaf), Maria Sayavera 
(Òdena), Carles Pol (Bellprat), 
Joan Serra (Castellolí), Gem-
ma Fabrés (Els Hostalets de 
Pierola), Cristina Mas (Els 
Prats del Rei), David Sànchez 
(Jorba) i Jaume Gorrea (Ca-
brera d’Anoia).
Per al PSC-CP, al Consell hi 
haurà: Noemí Trucharte (Vi-
lanova del Camí), Teodoro 
Romero (Santa Margarida de 
Montbuí), Javier Perellón (Pie-
ra), Salustià Monteagudo (Ca-
brera d’Anoia), Ramon Campà 
(Calonge de Segarra), Xavier 
Figueres (Igualada) i David 
Manzanera (La Torre de Cla-
ramunt).
Per a la resta de grups, els 
representants seran Albert 
Mateu de la CUP (Igualada), 
Joan Agramunt del PP (Igua-
lada), Toni Lloret per l’Entesa 
(Argençola) i Juan Manuel 
Cividanes de Veïns amb Veu 
(Vilanova del Camí).

aquest sentit, l’inspector en 
cap de la Policia Local, Marc 
Peña, afirma que van rebre 
moltes trucades en molt poca 
estona i que els veïns estan 
molt conscienciats d’aquest 
risc d’incendi.
Tot i així, fa dies que Protecció 

Civil de la Generalitat recor-
da la importància de mantenir 
una conducta responsable i 
que no s’han de llençar buri-
lles, encara que semblin apa-
gades, ni caminant ni per la 
finestra del cotxe. 

JORBA / LA VEU

El 4 de juliol es va dur a terme 
el dinar per tancar la tempo-
rada, organitzat per l’Associa-
ció de Gent Gran de Jorba. Hi 
varen participar un total de 60 
persones. En acabar el dinar el 
Sr. Ignasi Marimon de Jubilats 

Dinar de cloenda de temporada per 
l’Associació Gent Gran de Jorba

per la independència, va par-
lar sobre les pensions. 
Van participar en l’acte les 
Sres.. Agustina Solis i Carme 
Marcé , regidores de l’Ajunta-
ment de Jorba, i la Sra. Silvia 
Escura i el Sr. Jaume Farres , 
per part de la ANC.

Foto de Carlos Delgado
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ÒDENA / LA VEU

El passat dijous 9 de juliol es 
va celebrar un ple extraor-
dinari en el saló de sessions 
de l’Ajuntament d’Òdena on 
s’acordà que els plens seran 
bimensuals i se celebraran 
el primer dimarts a les 19.30 
h. També es designaren els 
tinents d’alcalde: primer, 
Sandra Fernández Cuadra, 
segon, Valentín Robles Ro-
dríguez i tercer Amparo Her-
nández Dengra. En aquesta 
mateixa sessió plenària es 

Els plens de l’Ajuntament d’Òdena 
seran bimensuals

votà per unanimitat la creació 
de la Junta de Govern, la dels 
grups polítics municipals, la de 
les comissions informatives 
permanents i la de la Junta de 
Portaveus. L’assignació dels 
grups polítics municipals tam-
bé quedà aprovada de forma 
unànime, de tal manera que 
s’assigna a cadascun dels 
grups polítics municipals una 
dotació integrada de dos com-
ponents: a) el component fix, 
per a tots els grups de 80,00 
euros mensuals i dotze men-

sualitats a partir del 13 de juny 
de 2015 i b) el component va-
riable, de 60,00 euros mensu-
als, en funció del número de 
regidors i regidores que inte-
gren el grup i dotze mensuali-
tats i que es perceben a partir 
del 13 de juny de 2015.
Pel què fa al punt de l’odre del 
dia que tractava les retribuci-
ons i assignacions de regidors 
i regidores, votaren a favor els 
regidors del PSC i en contra 
els dos regidors d’ERC i CiU.

MONTBUI / LA VEU

El dissabte 25 de juliol els as-
sisitents tindran  la oportunitat 
de tastar cerveses creades 
per varis cervesers artesenals 
de la comarca i comarques 
properes.
Les marques assistents al la 
mostra seran Els Minairons 
(Òdena), Espina de Ferro (Vi-
lanova del Camí), Tous d’Ano-
ia (St. Martí de Tous), Bripau 
(St. Pere de Riudebitlles) i 
Matoll (Belianes)
L’esdevinement  tindrà lloc a 
la terrassa de L’Ateneu, situa-
da a la Carretera Valls del Nu-
cli Antic. Haurà música ambi-
ent i  un petit concert a càrrec 
d’un cantant local. 

L’Ateneu Cultural i Recreatiu de 
Montbui acullirà la primera mostra de 
cerveses artesanals

MONTBUI LA VEU

La recuperada festa major 
dels petits nuclis montbui-
encs rurals, El Saió i Coll del 
Guix, es celebra conjuntament 
el darrer cap de setmana de 
juliol, coincidint amb la festa 
de Sant Jaume i Santa Anna. 
Cal destacar que aquest any, 
també es farà recollida d’ali-
ments per a les famílies més 
necessitades del municipi de 
Montbui. 
El dissabte 25 les activitats 
començaran a les 18.00 amb 
la Gimcana del tresor, basada 
en GPS i mòbil.  A les 19.00 
tindrà lloc la tradicional com-
petició de bitlles catalanes, en 
categories infantil i adults, amb 
premis pels 2 primers classifi-
cats de cada categoria i tam-
bé un espai de tabals i grallers 
pels més petits. A les 21.00 hi 
haurà sopar popular de veïns 
i amics  (cal reserva prèvia, 
a l’email saio.colldelguix@
gmail.com o al tel. /whatsapp 
658560907 abans de dijous 
23 al vespre). El preu és de 
6€ incloent entrepà, beguda, 
coca, café i l’espectacle-show 
que començarà a les 22.30 

Festa Major als nuclis rurals d’El Saió i Coll 
del Guix

amb l’humorista-showman 
David Vilaseca i el seu espec-
tacle, IM-Presentable.
Per tancar les activitats del 
dissabte, hi haurà servei de 
bar i cinema a la fresca amb la 
pel·lícula de l’estiu: 8 apellidos 
vascos.
El diumenge, els actes inclo-
uen una Missa solemne a les 
12.00 h oficiada per Mn. Josep 
M. Pujol, i un vermut-concert 
popular que estarà amenitzat 
pel grup anoienc Joan i Jo-
sep Trio. Com a novetat, entre 
11.00 i 13.00 també es podrà 
veure una exposició fotogrà-
fica històrica de la vida a les 
masies.
Aquesta festa i trobada in-

tergeneracional és possible 
gràcies a la col·laboració de-
sinteressada de moltes per-
sones, entitats i comerços: 
Agro-Igualada, Bar el Pla (de 
Barcelona), Cansaladeria Tu-
dela, Carns Gual, Club de Bit-
lles Igualada, Congelats Xa-
loc, El Forn de Jorba, Embotits 
Asunción, Globus Kon-tiki, 
Mas Buret, Molins de la Font 
Trobada, Perruqueria Fani, 
Pizzeria Munich, Restaurant 
La Tossa.   L’organització és a 
càrrec de la Comissió de Fe-
tes, l’AAVV d’El Saió-Coll del 
Guix i l’Associació d’Amics de 
Santa Anna, amb el suport lo-
gístic de l’Ajuntament de Sta. 
Mgda. de Montbui. 

POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El veïns del barri de les Ca-
ses Noves, a la Pobla de 
Claramunt, ja tenen a punt la 
revetlla de Sant Jaume. La 
festa, que organitza l’associa-
ció veïnal amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, es farà el 
dissabte 25 de juliol. L’activi-
tat festiva s’iniciarà a 2/4 de 
10 del vespre amb un sopar. 
El menú consistirà en pebrots 
del piquillo farcits de bacallà 
amb salsa de marisc i saltejat 
de verdures o entremès d’ape-
ritius al plat, de primer, espat-
lla de xai al forn amb bolets o 

La festa de les Cases Noves, a 
la Pobla de Claramunt, arriba a 
la vint-i-tresena edició

suprema de lluç amb salsa de 
gambes i juliana de verdures 
gratinats amb formatge de 
cabra, de segon. De postres 
hi haurà pastís de poma amb 
salsa de toffee i nata i després 
cafè i licors a més de pa, vi, 
aigua i cava. 
Després de l’àpat, hi haurà 
ball amb el grup Ostres Os-
tres. A la mitja part, es repar-
tirà coca i moscatell per a tot-
hom i se sortejaran diversos 
regals, cedits per empreses 
i establiments locals i l’Ajun-
tament. Els actes es faran al 
carrer de Pare Anton Soteras.

MAIANS / LA VEU

Aquest dissabte 25 de juliol a 
2/4 de 10 de la nit es durà a 
terme a Maians el sopar per 
celebrar la revetlla d’estiu. El 
menú consistirà de pa amb to-
màquet, botifarra i cansalada 
a la brasa, amanida, begudes 
i de postres coca de revetlla. 
Hi haurà un menú alternatiu 
de truita de patates per qui 
no li agradi la carn. El preu 
d’adult és de 10€ i els nens 

Revetlla d’estiu a la pista del 
Centre de Maians

fins a 8 anys de 6€. 
Després es farà ball amb 
música d’avui i de sempre a 
càrrec del D.J. Eloi. També hi 
haurà servei de bar. 
No cal reservar tiquet anticipa-
dament, però com que hi hau-
rà places limitades, si algú ho 
vol fer pot trucar al 938356077 
o enviar un mail a valentina.
oo1059@hotmail.com. En cas 
de mal temps la revetlla es 
farà al Centre.
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El passat 21 de juliol es va ce-
lebrar una nova sessió extra-
ordinària del Ple de Vilanova 
del Camí per donar compli-
ment a la normativa vigent que 
obliga a definir la periodicitat 
dels plens abans dels 30 dies 
hàbils després de la constitu-
ció de l’ens local. El debat va 
tornar a ser tens i intens, com 
els dos anteriors. Per aprovar 
el punt van ser necessàries 
dues rondes de votacions -i el 
vot de qualitat de l’Alcaldessa- 
que va desfer l’empat tècnic a 
8. V365, ERC i DECIDE van 
votar a favor, i PSC, VA i VV en 
contra. Ahir, el regidor de CiU 
va excusar la seva assistència 
al Ple.
Tenint en compte la votació, el 
Ple celebrarà sessió ordinària 
cada dos mesos, coincidint 
amb el segon dilluns dels me-
sos de novembre, març, maig 
i juliol de cada any. Si el dia de 
celebració del Ple fos festiu, la 
sessió es celebrarà el següent 
dilluns. Els mesos de setem-
bre i gener, el ple es celebrarà 
directament el tercer dilluns 
del mes. Pel que fa les sessi-
ons extraordinàries i les sessi-
ons extraordinàries i urgents 
queden sotmeses a allò que 
estableix la normativa vigent.

DECIDE demana reunions 
mensuals amb el govern i 
una assemblea oberta a la 
ciutadania
En el torn d’intervencions, la 
regidora de DECIDE, Imma 
González, va mostrar-se favo-
rable a la celebració dels plens 
cada dos mesos com propo-
sava el govern. Assegura que 
hagués preferit fer-ne un cada 
mes però amb el seu vot a fa-
vor va arrencar-li al govern un 
nou punt del seu programa: la 
celebració d’una sessió infor-
mativa mensual amb els regi-

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El conflicte laboral a la Llar 
d’Infants Municipal Sol Solet 
de la Pobla de Claramunt va 
centrar una bona part del Ple 
que es va fer el dijous 16 de 
juliol.  En aquesta sessió ordi-
nària es va donar compte de 
les resolucions que defineixen 
el calendari laboral i escolar 
per al curs 2015-2016 del cen-
tre educatiu.
El regidor d’Educació, Lluís 
Pérez, va explicar que el curs 
vinent la llar d’infants poblata-
na obrirà les portes de l’1 de 
setembre al 29 de juliol. Els 
períodes de vacances esco-
lars seran del 23 de desembre 
de 2015 al 7 de gener de 2016 
(vacances de Nadal) i del 19 
al 28 de març de 2016 (va-
cances de Setmana Santa). 
També seran festius els dies: 
12 d’octubre (el Pilar), 8 de 
desembre (la Constitució), 2 
de febrer (la Candelera) i 4 de 
juliol (la Festa Major).
Pel que fa al calendari laboral 
de les educadores, tal i com 
va comentar el regidor i s’es-
pecifica en la resolució, s’es-
tablirà la jornada laboral anual 
segons la llei 2/2012, de 29 de 
juny, actualitzada el 7 de juliol 
de 2015, i el conveni col·lectiu 
de treball del personal de 
l’Ajuntament. També es deta-
lla que els dies festius, a més 
dels esmentats en el paràgraf 
anterior, seran: el 7 de de-
sembre, el 8 de gener i l’1 de 
febrer, en què la llar d’infants 
estarà tancada, i dos dies de 
lliure disposició. Les educado-
res faran vacances de l’1 al 31 
d’agost.

Obrir vies de diàleg
Des dels tres grups de l’oposi-
ció al Consistori poblatà es va 
instar l’equip de govern que 
s’obrin vies de diàleg i de ne-
gociació amb les educadores 
de la llar d’infants per intentar 
solucionar la problemàtica la-
boral que ja fa un temps que 
dura. 
Per part d’ERC, Albert Du-
ran, va afirmar que “és públic 
i notori que hi ha un conflicte 
obert entre el personal del 
centre educatiu i l’Ajuntament 
i creiem que aquesta resolució 
que es porta al Ple tensa més 
la corda i sembla voler marcar 
una ratlla intransigent i inflexi-
ble en qualsevol negociació”. 
“Les educadores - va continu-
ar Duran- al·leguen uns drets 
adquirits i entenem que és un 
jutge qui ha de respondre si 
tenen raó o no. Cal tenir en 
compte, però, que el conflicte 

afecta la imatge pública del 
servei”.
Frederic Marí, de Junts per la 
Pobla, va dir que és “un tema 
pendent de judici i mentre no 
es resolgui no se sabrà si els 
drets adquirits prevalen sobre 
la nova normativa. Mentre cal-
dria que les parts interessades 
parlessin perquè no en surtin 
afectats els nens ni la imatge 
del centre”.
Des de Participa, M. Pau Cas-
taño, va explicar que havien 
tingut contactes amb les mes-
tres, l’enllaç sindical i l’Ajunta-
ment per conèixer la proble-
màtica i “veiem que hi ha una 
corda que s’estira i s’acabarà 
trencant. El que ens ha de pre-
ocupar és el servei i el prestigi 
de l’educació. Instem l’Ajunta-
ment perquè s’intenti dialogar i 
arribar a acords per no afectar 
aquest servei important per al 
poble”.

Respostes de l’equip 
de govern
Des de l’equip de govern de 
CiU, el regidor d’Educació, 
Lluís Pérez, va explicar que 
la resolució s’havia posat en 
l’ordre del dia d’aquest Ple 
“perquè en el reglament de 
règim intern de la llar d’infants 
es diu que el calendari s’apro-
varà per resolució d’alcaldia o 
per junta de govern abans de 
l’inici de curs. Demà (17 de ju-
liol) s’acaba el curs 2014-2015 
i s’ha de comunicar el calen-
dari a les parts interessades. 
El calendari escolar es pot 
modificar, el laboral no i hem 
de fer el que ens dicta la llei, 
amb la qual podem o no estar 
d’acord”.
Pérez va afegir que des del 
primer dia que va ocupar la re-
gidoria d’Educació “vaig con-
fiar en les educadores com a 
professionals i sé que aquesta 
problemàtica no repercutirà en 
l’educació dels infants. Neces-
sitem que hi torni a haver pau 
social a la llar d’infants i donar 
tranquil·litat als pares perquè 
portin els seus fills al centre i 
que aquest recuperi el presti-
gi”. 
L’alcalde, Santi Broch, es va 
mostrar disposat a obrir noves 
vies de diàleg. “Es pot crear 
una comissió - va comentar- 
entre les diferents parts im-
plicades i buscar l’assessora-
ment del servei de medició del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
Intentarem que no s’arribi al 
mes d’octubre”, quan es va fi-
xar la data del nou judici que 
va quedar ajornat el mes de 
juny.

dors del govern per conèixer 
els projectes en els quals tre-
balla cada un. També va pro-
posar al govern la celebració 
d’una assemblea ciutadana 
oberta a Can Papasseit, per-
què la ciutadania pugui fer les 
preguntes i qüestions que con-
sideri oportunes.

PSC, VA i VV defensen un 
Ple mensual 
El regidor de Veïns amb Veu, 
Juan Manuel Cividanes va 
defensar els plens mensuals 
“com un exercici de transpa-
rència i de participació ciuta-
dana” i com una manera d’evi-
tar la convocatòria de plens 
extraordinaris. La mitjana de 
plens celebrats en els darrers 
anys, va dir Cividanes, supera 
la dotzena.
Francisco Palacios, de VA,  
també va defensar la periodi-
citat mensual dels plens per 
contribuir a la participació ciu-
tadana.
Palacios va criticar “la falta de 

S’aprova la periodicitat dels Plens amb 
el vot de qualitat de l’Alcaldessa

mà esquerra” del govern que 
va convocar la comissió infor-
mativa una hora abans del Ple. 
Un tema que també va criticar 
durament la portaveu socialis-
ta Noemí Trucharte, que fent 
lectura de l’articulat del ROM, 
va deixar en entredit la lega-
litat del Ple i l’incompliment  
de l’ordre del dia. Trucharte 
va denunciar la impossibilitat 
de presentar esmenes abans 
del Ple. Trucharte també va 
criticar al govern pel fet que 
no s’hagués aprofitat la sessió 
per incorporar els punts que 
demanava l’oposició i que farà 
inevitable la convocatòria d’un 
nou Ple extraordinari el proper 
30 de juliol. PSC, VA i VV de-
manen tornar a debatre sobre 
la periodicitat dels Plens; so-
bre les retribucions, indemnit-
zacions i assistències als càr-
recs electes i incorporen un 
nou punt, la demanda d’una 
auditoria comptable, financera 
i de procediment des de l’any 
2007.

El conflicte de la llar 
d’infants escalfa el ple de la 
Pobla de Claramunt
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VILANOVA D’ESPOIA / LA VEU

El dissabte 11 el Falcons van 
anar a la XIV trobada de co-
lles falconeres, que enguany 
es celebrava a Vilafranca del 
Penedés.
Totes les colles mostraven 
les seves millor figures, al-
tes, elaborades, originals, 
però el que realment impor-
tava és l’ambient falconer, 
amb la reunió de totes les 
colles de Catalunya i la de la 
Catalunya nord. Una vegada 

Cap de setmana fantàstic pels Falcons de Vilanova d’Espoia 

a l’any falconers i ex-falco-
ners es veuen per compartir 
experiències i emocions.
Els d’Espoia per la seva 
part van dur a terme la mo-
reneta, avions de 4 i 3, la 
nova presentació de colla, 
Espoienca,pira de 9, avet, 
tripira i el famosos pilars “xu-
los” que membres d’altres 
colles van demanar veure en 
directe, per la seva simpatía.
Per acabar ens van dur a ter-
me una escala on tota la co-

CABRERA D’ANOIA / LA VEU

Els regidors d’Units per Ca-
brera - ERC - AM i el regidor 
de CiU han refusat assistir al 
primer dinar de germanor pro-
mogut per l’actual alcalde de 
Cabrera d’Anoia, Salustiano 
Monteagudo Hidalgo, del pas-
sat divendres, 17 de juliol. 
En aquest dinar estaven tam-
bé convidats la resta de regi-
dors del Ple municipal, emple-
ats de l’ajuntament i l’alcalde 
sortint.
La motivació per refusar 
aquesta invitació és deu al fet 
que l’actual govern hagi dis-
fressat aquest dinar d’acte ins-
titucional amb l’única intenció 

ERC Cabrera d’Anoia refusa 
assistir al dinar de germanor 
promogut per l’alcalde

de carregar la despesa a les 
arques del municipi i fer servir 
l’esdeveniment com a publici-
tat gratuïta d’una munió falsa 
de les forces polítiques de Ca-
brera d’Anoia.
Units per Cabrera - ERC – AM 
i el regidor de CiU volen de-
nunciar públicament aquest ti-
pus d’esdeveniments, que són 
innecessaris, no beneficien 
en res al nostre municipi, ben 
al contrari, ja que utilitzen els 
diners públics pel seu interès 
partidista i no tenen en comp-
te la situació tan precària a ni-
vell social que pateixen molts 
habitants del nostre poble.

lla hi formava part obrint-se i 
saludant al assistents.
I seguint el cap de setmana 
el diumenge els de la faixa 
grana, van anar a Banyeres 
del Penedès. Per rematar 
van fer un gran assortit de 
figures, en una cercavila pel 
poble, amb diverses entitats, 
però a destacar l’estrena 
d’una nova enxaneta, al igual 
que un pilar de 4 amb nous 
membres en l’alineació.

TOUS / LA VEU

Cesk Freixas va actuar dis-
sabte passat a Sant Martí de 
Tous i durant una bona estona 
van passar, davant dels es-
pectadors que es van reunir 
al Casal, imatges plenes de 
reivindicació i de compromís. 
Passejant per la Rambla del 
Poble Sec, visitant el seu po-
ble natal, Sant Pere de Riude-
vitlles, essent acompanyat per 
les composicions icòniques 
de Lluís Llach, Raimon, Maria 
del Mar Bonet i, inclús, Víctor 
Jara, va fer una demostració 
de com l’art i la cultura po-
den estar plenament imbricats 
amb els desitjos de la nostra 
societat, i com, d’alguna ma-
nera, som hereus dels anhels 
de les generacions que ens 
han precedit.

Cesk Freixas al Casal de Tous

Així mateix, el seu germà, en 
Marc Freixas, va pujar a l’es-
cenari i, acompanyat de la gui-
tarra del Cesk, ens va regalar 
un dels seus poemes estrets 
de la seva experiència com a, 
segons ell mateix es defineix, 

poeta de carrer.
Va ser una estona on l’art de 
compromís i, sobretot,  de gran 
sensibilitat, va ser present al 
Casal de Tous, en una inicia-
tiva de l’associació “Amics de 
Sant Martí de Tous”.

Temporada 2015 - 2016

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 
 Truca al:

93 803 75 56

Dia 17 d’octubre del 2015              Viatge - Espectacle          Hora Sortida:  18:45
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre 
POLIORAMA  Entrades garantides a la Platea del teatre
Un viatge per les diverses maneres de viure la passió amorosa, vistes a través dels personatges que habiten les comèdies del dramaturg anglès i 
interpretades pel bo i millor de l’escena catalana actual.
Proteu i Júlia, Valentí i Sílvia, de Els dos cavallers de Verona, Benedicte i Beatriu, Claudi i Hero, de Molt soroll per no res, i el quartet de cavallers i el quartet de 
dames de Treballs d’amor perduts... Parelles d’amants com aquestes omplen les obres teatrals de Shakespeare. Totes aquestes parelles representen algunes 
de les moltes maneres en què esclata i es manifesta l’amor i que poden anar dels idil·lis encisadors als amors galants i super�cials, de les astúcies gens netes 
a les hostilitats aparents que amaguen les febleses. Aquestes històries, interpretades ara per un planter excel·lent d’actors i actrius, es van escriure fa 
quatre-cents anys, però els sentiments amorosos i les seves manifestacions amb prou feines han canviat. Les mil cares de l’amor, segons el dramaturg més 
gran de tots els temps: Un Shakespeare esencial:
Intérprets: Ariadna Gil, Laura Auert, Mercé Pons, Sílvia Bel, Rosa Renom, Aleix Albareda, Alex Casanovas, Joel Joan, Jordi Boixaderas.

AMOR & SHAKESPEARE
Teatre POLIORAMA

Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

Dia 26 de setembre  del 2015          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  18:45
Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides a la Platea del 
teatre

Caiguts del cel" és una comèdia que fa plorar de riure. És, al mateix temps, una metàfora punyent del sistema capitalista i un retrat àcid i divertidíssim d'un 
dels vicis que mai sembla passar de moda: la cobdícia.

La vida tranquil•la i feliç d'una parella petit burgesa de mitjana edat es veu trastocada bruscament quan, un bon dia, sense motiu ni explicació aparents, 
comencen a aparèixer diners dins el menjador de casa seva. La situació s'embolica quan s'hi veuen implicats la dona de fer feines estrangera de la parella i 
un peculiar veí molt inquietant. I tot, per arribar a un �nal absolutament inesperat que cap espectador no hauria de revelar. 

Amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Carles Martínez i Anna Barrachina

CAIGUTS DEL CEL
TEATRE CONDAL
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“Tenim com a objectiu recuperar la llar d’infants”
JORBA  / JORDI PUIGGRÒS

Jorba viu aquest cap de setma-
na la seva Festa Major. Amb el 
nou alcalde, David Sánchez 
(ERC), hem parlat de la festa 
i també dels projectes que el 
govern municipal que tot just 
inicia el seu treball després de 
les eleccions, té en cartera per 
als propers quatre anys.

Canvia l’alcalde, però no la 
Festa Major, oi?
No (riu). Ni tampoc hi havia la 
intenció. Hem renovat les per-
sones però el tarannà és el 
mateix que hi havia, fins i tot el 
regidor sortint de Cultura coŀla-
bora com un més, i donant-ho 
tot. És una festa continuista, i 
del tot popular des del punt de 
vista de l’organització. Entitats i 
jorbencs a títol particular la fan 
possible, l’Ajuntament hi posa 
la logística i els recursos eco-
nòmics, i poca cosa més.

Això és sempre benvingut, 
perquè vol dir que el poble 
és viu.
Sí, jo hi dono molta importàn-
cia. Tot es gestiona pràctica-
ment des del poble, s’atenen 
els suggeriments, i es participa 
del primer a l’últim dia. La bri-
gada d’obres munta els esce-
naris, però en la resta de les 
coses qui hi ha al darrere és la 
gent del poble. Els actes són 
gairebé els mateixos de sem-
pre, ja hi estem acostumats. 
Aquest any com a novetat hi ha 
un corretapes, que es va afegir 
al correbars que es va iniciar fa 
un parell d’anys, i que servirà 
per omplir una mica la panxa.

Parlem d’altres aspectes del 
poble. El vot dels jorbencs 
és cent per cent independen-
tista.
Sí, de fet totes les formacions 
que vam concórrer vam signar 
el manifest de l’Associació de 
Municipis per la Independèn-
cia, i en les trobades prèvies 
amb la candidatura de la lla-
vors CiU ja es va parlar que, si 
en alguna cosa havíem d’estar 
d’acord, era en els temes de 
país. Som l’administració més 
propera al ciutadà, i és bo que 
estem al costat de la gent en 
un moment crucial per al país. 
Donem el nostre suport al go-
vern de la Generalitat i al pro-
cés.

Aquest any Josep Maria Pa-
lau va decidir fer el pas cap 
a Igualada i David Sánchez 
va esdevenir cap de llista. El 
procés va anar bé, suposo.
Sí, de fet el Josep Maria ja ha-
via dit el 2011 que segurament 

David Sánchez, alcalde de Jorba.
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Conca d’Òdena

Entrevista a David Sánchez, alcalde de Jorba

seria el darrer mandat com al-
calde. A nivell intern ja n’haví-
em parlat, i el mes de setembre 
de l’any passat es va posar en 
comú. Tenim un grup de coŀla-
boradors amb qui ens trobem 
sovint, per parlar del dia a dia 
de l’acció de govern, i es va ex-
posar obertament que hi havia 
un canvi del cap de llista.  De 
fet, també s’ha renovat l’equip 
de govern, perquè de l’anterior 
mandat només quedo jo. No hi 
ha cap problema, hi ha planter 
suficient al poble. 

Doncs és dels pocs pobles 
que passa, això.
Sí, ho sabem. Estem contents. 
No és fàcil, costa molt trobar 
gent. Estem parlant de dedicar-
hi unes hores, i si ho fas no és 
per cap remuneració econòmi-
ca, sinó perquè et ve de gust, 
per les ganes de treballar pel 
poble. Però és una mica el que 
et deia abans. Si no et fa res 
estar-te sis hores darrere d’una 
barra de la Festa Major, servint 
als altres, tampoc et costarà 
ser unes hores a la setmana a 
l’Ajuntament.

Quins són els reptes per als 
propers quatre anys?
Posar en marxa uns serveis 
que considerem bàsics, i que 
nosaltres ja vam posar en-
tre els quatre o cinc pilars del 
programa electoral. En l’àrea 
d’educació, volem tornar a es-
tablir el servei de llar d’infants, 
que es va haver de tancar per 
motius econòmics, ja que la 
Generalitat va retirar les sub-
vencions. Ara la Diputació 
ha obert una línia d’ajuts en 
aquest sentit, i des de l’Ajun-
tament també s’estan portant 

a terme polítiques per intentar 
adaptar la situació. Els ratis per 
alumne s’han hagut de flexibi-
litzar i adaptar-los al que és un 
poble de 850 habitants. Jorba 
ja té una escola, hi hauria una 
continuïtat en la línia educa-
tiva, i per a nosaltres això és 
quelcom molt important. 
Un altre punt important són els 
serveis a les persones. La situ-
ació econòmica ha fet que les 
àrees de benestar social hagin 
incrementat molt la demanda. 
A Jorba tenim un centre de dia 
a punt per ser plenament ope-
ratiu, però no podem perquè 
no es concerten places públi-
ques. Hi ha demanda, i s’ha 
de batallar. El centre es va fer 
en el seu dia perquè havia de 
donar cobertura a una zona de 
la comarca on no hi havia res 
similar.

Fa molts anys, Jorba era co-
neguda pels problemes que 
li generava el pas de la N-II 
per dins del poble. Ara deveu 
estar molt tranquils. L’auto-
via us ha comportat algun 
benefici, més enllà de l’Àrea 
de Guissona?
Avui, per l’autovia passen 
45.000 vehicles cada dia. La 
gent d’Àrea de Guissona va dir 
que, si un 1 o un 2% d’aquests 
vehicles s’aturava allí, el nego-
ci ja era rendible. Sí que és cert 
que aquests camions o cotxes 
tornen cap a l’autovia i se’n 
van, no entren a Jorba, però a 
nosaltres això ja ens està bé. 
S’ha pacificat molt el trànsit al 
poble, i la quitxalla pot circular 
amb certa tranquiŀlitat. Per con-
tra, quasi no hi ha comerços. El 
forn, la farmàcia, quatre bars i 
poca cosa més. Tenim l’avan-

tatge, però, que en cinc minuts 
som a Igualada. Tampoc hem  
baixat en població.

Fa poc es va presentar el 
“polígon dels adobers”, jun-
tament amb Igualada. 
El sòl industrial és l’aportació 
que pot fer Jorba a la Conca 
d’Òdena. S’ha fet l’aprovació 
inicial i queda molta feina per 
fer. Cal urbanitzar-lo i que els 
adobers vulguin venir i fer unes 
instal.lacions noves. El que no 
farem a Jorba és deixar passar 
alguna oportunitat, si aquesta 
es presenta. S’ha planificat un 
polígon dels adobers perquè 
hi havia una necessitat, i s’ha 
pensat per ells. Però ara ma-
teix no hi ha restringida cap 
activitat concreta, i s’han de 
tenir en compte totes les pos-
sibilitats. S’ha d’estudiar tot i 
consensuar-ho amb tothom.

Divendres 24
- de 4 a 5 de la tarda, a la pisci-
na municipal
Demostració final dels cur-
sets de natació infantil.
- a 2/4 de 6 de la tarda a la pis-
cina municipal
Partit de waterpolo.
- a les 7 de la tarda a la sala 
polivalent
Inauguració de l’exposició 
de “Manualitats”
- a 2/4 de 9 del vespre, amb 
sortida la plaça de l’Ajunta-
ment
Pregó de Festa Major a càr-
rec de Carlota Martí. Cercavila 
cap al castell, lectura del pregó 
a peu de la senyera històrica i 
tornada amb torxes.
- a les 10 del vespre, al pati de 
l’escola
Sopar Popular
- a 2/4 de 12 de la nit, des del 
pati de l’escola
Correbars & Corretapes amb 
els Protons.
- a la 1 de la matinada al pati 
de l’escola
Guerau Rock amb Montecar-
lo
- cap a quarts de 5 de la mati-
nada al camp de futbol
Discoteca mòbil amb Dj Roca

Dissabte 25
- a les 9 del matí al Cafè de 
Jorba
XXV Campionat de truc
- a 2/4 de 6 de la tarda al pati 
de l’escola
Festa de l’escuma i xocola-
tada.
- a les 12 de la nit al pati de 
l’escola

Ball de gala amb el grup 
Flash.
- de les 4 a 2/4 de 6 de la mati-
nada al pati de l’escola
Música actual punxada pel Dj 
Roca.

Diumenge 26
- De les 10 del matí a les 2 del 
migdia
Fira d’artesania i productes 
naturals.
- a 3/4 d’11 del matí a la plaça 
de Cal Bordis
10è Concurs de truites
.- a les 11 del matí
Cercavila amb capgrossos i 
bastoners.
- a partir de la 1 del migdia a la 
plaça de Cal Bordis
Vermut de Festa Major.
- a 2/4 de 6 de la tarda
Futbol. UE Jorba - Exjugadors 
de la UE Jorba.
- a 2/4 de 6 de la tarda a la sala 
del Cafè
Bingo popular especial de 
Festa Major.
- a les 10 de la nit al pati de 
l’escola
Costellada de germanor
- a continuació
Actuació del grup de Playback 
Llum i Color.

Dilluns 27
- de 5 a 9 del vespre al pati de 
l’escola
Inflable & circuit de karts de 
pedals i Balanze bike amb el 
grup Anima’ns.
- a 2/4 de 8 de la tarda al camp 
de futbol
Partit de futbol casats/des - 
solters/eres.

PROGRAMA D’ACTES
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TOTA LA INFORMACIÓ A: www.eLshOsTALeTsdepIeROLA.CAT
pARTICIpA AL 
i guanya una TABLeT!

#LaFestadeTots
#FMhostalets15
#hostaletsdepierola
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272524

23 JULI
OLfeSta

Tots!de

la

Pregó d’inici de FesTa Major20h
Torre del Sr. Enric

CeRCAVILA
Pels carrers del poble. 

tot 
seguit

SoPar de gerManor a La Fresca
22h

Plaça Dr. Conde i carrer Isidre Vallès

BINGO pOpULAR
23h

Plaça Dr. Conde
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TReNeT TURísTIC 
Estació: La parada per pujar i baixar serà al carrer 
Catalunya (davant l’entrada del teatre del Casal 
Català) 
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“En aquesta Festa Major posarem la primera pedra del que 
serà el Centre de Serveis per a la Gent Gran dels Hostalets”
HOSTALETS  / JORDI PUIGGRÒS

Hostalets de Pierola està de 
Festa Major, amb un calen-
dari ple d’activitats per a totes 
les edats. N’hem parlat amb 
la regidora de Cultura, Marta 
Casas, i amb l’alcalde Dani 
Vendrell, sobre diversos temes 
d’actualitat del municipi. 

Quin és el tret distintiu de la 
vostra Festa Major?
Marta Casas. Hi ha uns ele-
ments clàssics, que es van re-
petint, però des de que som al 
govern municipal hem introduït 
algunes coses que s’han anat 
consolidant. Per exemple, te-
nim un espai vermut, que es 
fa sortint d’ofici, i s’aprofita per 
fer una activitat especial. Un 
any es va inaugurar una ruta 
per les cases modernistes del 
poble, i va tenir molt bona aco-
llida. Aquest vermut el fem a la 
Torre del Sr. Enric, que és un 
espai molt emblemàtic per a 
nosaltres. Un altre any es van 
commemorar els 150 anys de 
les antigues escoles... Aquest 
any el que farem és posar la 
primera pedra del futur Centre 
de Serveis per a la gent gran, i, 
a la Torre, hi haurà una expo-
sició sobre les activitats de la 
gent gran al poble.
Hi ha concerts, actes pels jo-
ves, el pregó, una cercavila de 
gegants, que abans tampoc es 
feia. Dissabte ens ve l’Orques-
tra Maravella, que és un gran 
reclam per a molta gent de la 
comarca... Pensi que abans es 
feia un castell de  focs per aca-
bar la festa, que era caríssim, 
més de 12.000€, i comportava 
alguns problemes, com perill 
d’incendi. Vam optar per fer un 
petit espectacle de pirotècnia 
que ens fan els Diables de Pi-
era, que és molt més assequi-
ble. Amb els diners que hem 
estalviat, per exemple, hem 
aprofitat per fer venir la Mara-
vella.

Un dels plats forts és la sar-
suela.
MC. Sí, el diumenge és el dia 
de la sarsuela. Aquest és un ti-
pus d’acte que tampoc es feia. 
Al poble hi ha una entitat, els 
Amics de la Música, que orga-
nitzen un cicle de concerts de 
molta qualitat. Havien provat 
de fer sarsueles, però els cos-
tava d’arribar. Al final, vam ar-
ribar a un acord de forma que 
fos un concert més del seu ci-
cle, però alhora un acte de la 
Festa Major. El resultat ha es-
tat un èxit en les edicions pre-
cedents. S’ha fet “El Manojo de 

Daniel Vendrell, alcalde dels Hostalets de Pierola, i Marta Casas, regidora de Cultura.

“Ens faria il·lusió po-
der fer un pavelló po-
livalent, cobert, que 
servís per a esports i 
tot tipus d’activitats, 
i també volem fer 
molta incidència de 
l’acció municipal en el 
desenvolupament del 
Centre de Recerca i 
Interpretació Paleon-
tològica (CRIP)”
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Entrevista a Daniel Vendrell i Marta Casas, alcalde i regidora de Cultura dels Hostalets de Pierola

Rosas”, “Los Gavilanes”, Can-
çó d’Amor i de Guerra, i aquest 
any toca “Luisa Fernanda”.

La gent participa força?
MC. Sí, estem contents. En 
les activitats de carrer, com el 
sopar a la fresca, el bingo, el 
correfoc, està pleníssim. En 
general la gent s’ho vol passar 
bé i aprofita tan com pot la Fes-
ta Major.

Aprofitem per parlar de l’ac-
tualitat del poble. Els Hos-
talets ha estat notícia per 
l’empat entre PSC i ERC a 
les últimes eleccions muni-
cipals, que es va haver de 
solucionar amb un sorteig.
Daniel Vendrell. Han estat dos 
mesos molt difícils, tot i que no-
saltres teníem molt clar que el 
vot inicialment nul ens el consi-
derarien vàlid. El sorteig ens va 
donar la sort, ara estem molt 
contents, però si haguéssim 
perdut estaríem molt enfadats. 
Tothom treballa, al govern o a 
l’oposició, i que es decideixi el 
resultat de les eleccions per un 
paper.... no ho trobo just. Ja se 

que és el que diu la Llei, però...  
Es veu que això ha passat en 4 
pobles a Espanya. Potser seria 
millor fer una segona volta, o 
alguna cosa diferent.

Les relacions amb Esquerra 
han quedat tocades, arran 
d’això?
DV. Ens hem d’adaptar al que 
hi ha. Aquí al poble PSC i ERC 
sempre hem estat rivals po-
lítics. Sí que és cert que no-
saltres hem fet una profunda 
renovació de persones. Es-
querra també ho ha fet, però 
potser el dia que sigui una 
renovació plena serà diferent, 
perquè el que ha passat anys 
passats haurà quedat enrere, 
per a tots. 

Heu optat per repetir la ma-
teixa fórmula de govern que 
hi havia, pacte amb el Movi-
ment?
DV. Sí. Nosaltres no volíem 
deixar fora al Moviment, per-
què Jaume Trias ens ha ajudat 
moltíssim a tenir una estabilitat 
en aquests últims anys. S’ha-
via parlat d’un pacte entre PSC 
i ERC, però nosaltres teníem 
molt clar que Moviment entra-
va a formar part del govern.

Quin són els vostres primers 
objectius per a aquests pro-
pers quatre anys?
DV. Principalment acabar el 
Centre de Serveis per a la gent 
gran que precisament ara po-
sarem la primera pedra. No és 
un centre de dia, que és per 
gent amb dependència, sinó 

per a gent que és fràgil però 
no és depenent. Gent que viu 
sola, que cuinar se li fa una 
muntanya, que li costa despla-
çar-se... És un projecte soste-
nible, perquè la gent continua 
tenint casa seva. Al Centre hi 
anirà a passar el matí, o tot el 
dia, i s’hi faran activitats tota 
l’estona, i s’hi podrà esmorzar, 
dinar i berenar-sopar. Els avis 
estaran vigilats i estimulats, i 
això costa molt pocs diners, 
comparat amb un centre de 
dia. En total, la inversió que 
caldrà fer és de 600.000€. 

Suposo que el capítol de ser-
veis socials deu ser molt im-
portant.
DV. Sí, i tant. Hem destinat 
molts recursos a plans d’ocu-
pació, i ho continuarem fent. 
Ara a principis de mes van en-
trar 8 persones a l’Ajuntament,   
cada sis mesos. 

Voleu fer alguna altra obra?
DV. Es va fer una consulta al 
poble, i ens faria il.lusió poder 
fer un pavelló polivalent, co-
bert. No tenim cap lloc on po-
der fer una activitat amb molta 
gent al cobert, o per poder fer 
esports durant l’hivern. 
També volem fer molta inci-
dència de l’acció municipal en 
el desenvolupament del Cen-
tre de Recerca i Interpretació 
Paleontològica (CRIP), que 
posa en valor el patrimoni pa-
leontològic del nostre territori. 
També ens agradaria fer defi-
nitivament la carretera que ens 
uneixi directament amb la Ser-
ra Alta. En línia recta és aquí 
mateix, però avui, per anar-hi, 
has d’anar gairebé a Esparre-
guera. Això s’ha de solucionar.

Moltes d’aquestes inversi-
ons són gràcies als diners 
que proporciona Ecoparc al 
municipi?
DV. Home, Hostalets és com 
és en part gràcies a l’abocador, 
és clar. El nostre és un pressu-
post molt per sobre del que té 
un poble similar amb el nombre 
d’habitants. És evident que ens 
dóna molts diners, al munici-
pi. Aquest és un tema que ha 
costat molt d’acceptar. De fet, 
hi ha gent al poble que encara 
no el vol, l’Ecoparc. Inicialment 
era un abocador il.legal, i, quan 
es va legalitzar, fa anys, al po-
ble va haver-hi molt enrenou... 
Li van llençar a l’alcalde i als 
regidors brossa dins dels seus 
jardins, pintades a les parets... 
Avui, alguns dels que més 
protestaven, treballen a l’abo-
cador. Si no és a l’ajuntament 
gràcies a un d’aquests plans 
d’ocupació, avui, per aquí la 
zona, l’abocador és un dels 
pocs llocs que dóna feina... De 
tan en tan hem de suportar un 
dia de males olors, o trànsit de 
camions, però la gent d’aquí ja 
s’ha adaptat.

La Veu publicava la setmana 
passada les xifres oficials 
del deute dels ajuntaments 
de l’Anoia, i el seu surt mal 
parat. 
Ja mirarem què ha passat al 
Ministeri d’Hisenda, però jo 
crec que ha estat un error i 
hi han posat un zero de més. 
Nosaltres tenim 267.000€ de 
deute viu, que són d’uns ter-
renys que vam comprar amb 
un préstec de la Diputació a 
interès zero. Estem endeutats 
un 6% sobre el pressupost, 
que és molt poc. 

“S’havia parlat d’un 
pacte entre PSC i 
ERC, però nosaltres 
teníem molt clar que 
Moviment entrava a 
formar part del go-
vern. Però decidir 
l’Ajuntament en un 
sorteig no és just”
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CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades 
ha signat un conveni amb la 
Diputació de Barcelona per 
fer la realització i manteniment 
d’un mapa de patrimoni cultu-
ral de Capellades.
El cost total de l’estudi és de 
5.999 €, dels quals la Dipu-
tació en fa una aportació de 
4.199,30 euros.
Un mapa de patrimoni cultural 

CAPELLADES / LA VEU

Capellades Comerç, en col·
laboració amb l’Ajuntament 
de Capellades, ha organitzat 
una nova edició de la Nit de 
Comerç, que es viurà aquest 
dissabte 25 de juliol a partir de 
dos quarts de vuit del vespre, 
a la plaça Verdaguer, amb l’es-
pectacle infantil “Queviures” 
de la companyia Parranda.
Tal i com s’ha fet en anteri-
ors edicions amb molt bona 
acollida, de 9 a 11 de la nit 
es repetirà l’experiència de la 
“Degustació gastronòmica”, a 
diversos establiments adhe-
rits a Capellades Comerç. Per 

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dijous a les set de la 
tarda es passarà a la Bibliote-
ca El Safareig de Capellades 
la pel·lícula ¡Piratas!, amb les 
aventures d’una tripulació pe-
culiar que navega en un vai-
xell destartalat.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest divendres, dissabte i 
diumenge es farà a Capellades 
una nova edició del Campio-
nat de Volei Sorra organitzat 
per Jou Esport i l’Ajuntament 
de Capellades. La competició 
es farà en categoria masculi-
na, femenina i mixta, tant en 4 
x 4 com en 2 x 2.
Les inscripcions, a 12 euros 
per persona, es poden fer a la 
mateixa pàgina de Jou esport. 
El Volei Sorra es fa novament 
a la pista de l’escola Marquès 
de la Pobla.

Projecte per tirar endavant un mapa de 
patrimoni cultural a Capellades

Aquest cap de setmana, vòlei 
sorra a Capellades

és un inventari del patrimoni 
cultural i natural del municipi. 
És una eina de coneixement 
de la globalitat del patrimoni 
cultural que es troba al ter-
me municipal de Capellades. 
A través del conveni les dues 
institucions es comprome-
ten a treballar en l’inventariat 
d’aquest patrimoni i facilitar 
la seva gestió, conservació 
i manteniment; la seva difu-

Capellades viurà una nova 
“Nit de Comerç”

participar·hi cal tenir prèvia-
ment els vals de degustació. 
Durant tota la setmana, per 
compres superiors a 20 euros 
s’ha donat un val, que s’ha de 
bescanviar el mateix dissabte 
el matí d’11 a 14 o de 18 a 21 
hores, al número 47 del carrer 
Major.
Quan acabi la degustació gas-
tronòmica, començarà al car-
rer Abat Muntadas un Bingo 
Popular, amb un gran premi 
final.
Tota la jornada estarà amenit-
zada per un grup de música 
dixie.

sió als ciutadans; la presa de 
decisions en el planejament 
urbanístic; l’establiment de ru-
tes didàctiques i turístiques; la 
planificació de la senyalització 
i d’altres.
Quan estigui finalitzat aquest 
mapa de patrimoni cultural, 
aproximadament d’aquí nou 
mesos, es podrà consultar 
també des de la pàgina web 
de Capellades.

Aquest dijous... “¡Piratas!” a la 
Biblioteca

D’altra banda, aquesta set-
mana la Biblioteca El Safareig 
també ha obert pàgina a Face-
book per informar de les nove-
tats que arriben, les activitats 
que es duran a terme o per 
compartir les notícies relacio-
nades amb el món dels llibres.

CAPELLADES / LA VEU

Dintre de les activitats previs-
tes per a l’estiu, l’Assemblea 
Territorial de Capellades de 
l’ANC està duent a terme di-
versos actes festius i reivindi-
catius.
En primer lloc, cada dissabte 
de 10 a 12 aproximadament 
(i fins al dia 25 de juliol) hi ha 
muntada una paradeta al car-
rer Major per informar els vi-
anants de diverses qüestions 
importants per al catalans: 
educació, pensions, relacions 
amb Europa...
Dissabte passat es va par-
ticipar a la Festa que es va 
celebrar a Manresa, entre al-
tres coses afegint el seu gra-
net de sorra (aquesta vegada 
en sentit literal) a la plantada 
d’una olivera simbòlica a la 
capital del Bages, a la base 
de la qual hi havia terra de 
tots els municipis que formen 
la Catalunya Central. La ter-
ra capelladina provenia d’un 
lloc molt emblemàtic: l’Abric 
Romaní, on vivien els primers 
pobladors de la zona.
I en tercer lloc, aquest diven-
dres, dia 17 de juliol, s’ha dut 

a terme una penjada d’este-
lades a la vila de Capellades, 
amb el lema “Capellades per 
la Independència”. Recordem 

que Capellades també està 
inscrita a l’AMI (Associació de 
Municipis per la Independèn-
cia). 

L’ANC Capellades es posa les piles a l’estiu
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PIERA / LA VEU

Divendres passat 17 de juliol, 
la plaça del Peix va acollir l’ac-
tuació de Blooming Duo i Ana 
Leitão, emmarcada dins del  
cicle de concerts ‘A l’estiu... 
Música en viu!’.
El nombrós públic assistent va 
poder gaudir de la poc habitu-
al però molt atractiva combi-
nació de dos instruments tan 
heterogenis entre sí: L’Esther 
Pinyol amb l’«Arpa» i en Fer-
ran Carceller amb la «Marim-
ba» van interpretar peces tant 
diverses com Taenzerische 
impressionen Op.119, l’adap-

PIERA / LA VEU

Un dels objectius era conèixer 
quins sectors s’estan movent 
en el mercat laboral actual i 
donar pistes de les millors op-
cions per cercar feina.
Prop de mig centenar de per-
sones van assistir a aquesta 
xerrada que comptava amb 
una bona representació de 
sectors com l’alimentació, 
moda, motor o turisme entre 
els seus ponents: Jordi Torra 
de Fruits Secs, Joan Tort de 
Grafopack SA, Lluís Pujol de 
la Fundació Sanitària Sant 
Josep, Montse Duch de Nova 

PIERA / LA VEU

El dimarts passat els inte-
grants de la Coral Tríola van 
celebrar els seus 25 anys 
d’història amb un sopar al Fo-
ment. Aprofitant la trobada, 
l’alcalde, Jordi Madrid, i el 1r 
tinent d’alcalde, Josep Llopart, 
van lliurar una placa per com-
memorar aquest primer quart 
de segle d’una coral que va 
iniciar el seu recorregut per 
donar espai als nens de la Co-
ral Xicoira que es feien grans i 
que, amb el temps, va acabar 
incorporant-ne els pares.
Fundada el 1990 per Maria 
Escolà, Montserrat Escolà, 
Jaume Fons i la junta de pares 
d’aquell moment, la Tríola ha 
treballat estils musicals diver-
sos: música del renaixement, 
música contemporània, espiri-
tuals negres i musicals (West 
side history, Cat’s...) i ha ofert 
concerts i actuacions a diver-

Participativa taula rodona 
sobre el mercat laboral a Piera

Mevil SL, David Fernández de 
MV Papeles Especiales SA, 
Joan Gabarró de FITEX/FA-
GEPI i Gavipunt SL, Moisès 
Bargués de Sati Formació SL 
i Ramon Prat d’Ocisport Ser-
veis Esportius SL. 
A banda dels usuaris del SOL 
a Piera, entre els assistents 
també van seguir el col·loqui 
amb interès tècnics de Mas-
quefa, Pallejà, del Consell 
Comarcal de l’Anoia, de la 
fundació privada Àuria d’Igua-
lada i usuaris del SOL d’altres 
poblacions de la comarca. 

La Coral Tríola celebra els seus 25 anys

sos pobles de Catalunya.
Entre els moments més des-
tacats de la seva història, cal 
recordar l’espectacular inter-
pretació de Mar i Cel coincidint 
amb el 15è aniversari o l’en-
registrament del CD Mar de 
sons. Més recentment, la Mis-
sa en G major de Schubert, la 
cantata La Dida, El peregrí de 
Piera composada per Pol Re-
quesens i Roca o les adaptaci-

ons musicals dels Miserables 
i el Fantasma de l’Òpera han 
estat motiu d’admiració i reco-
neixement per part del públic.
Cinc han estat els directors 
que han dut la batuta des de 
la seva fundació: Jaume Fons, 
Josep Mata, Francesc Prat, 
Xavier Pagès i, actualment, la 
Coral Tríola està dirigida per 
David Andújar.

Un tercer concert sorprenent

MASQUEFA / LA VEU

Després de les primeres activi-
tats celebrades el cap de set-
mana passat, els masquefins 
es disposen a viure el gruix 
d’actes de la Festa Major de 
Santa Magdalena, la festa en 
honor a la patrona de la vila.
Després del punt d’inflexió 
que va suposar l’any pas-
sat, la Festa Major consolida 
aquest 2015 la seva aposta 
per sortir i instal·lar-se al car-
rer, amb la voluntat d’obrir-se 
a tothom i de ser el màxim de 
popular i participativa. La re-
forma que s’ha fet a la Plaça 
de l’Estació, així com l’anterior 
remodelació dels jardins de la 
Torre de Cal Tenas, convertei-
xen aquest conjunt històric i 
emblemàtic en un gran esce-
nari a l’aire lliure ideal per a la 
Festa Major. 
A més de l’escenari, aquest 
model de Festa Major al carrer 
destaca també per una àmplia 
i variada programació, amb 
propostes per a tots els pú-
blics i totes les edats. El teixit 
associatiu de Masquefa, con-
juntament amb l’Ajuntament, 
han organitzat un intens pro-
grama que combina la tradició 
de la nostra cultura popular 
amb algunes novetats que 
aporten aire fresc.
La tradició serà protagonista 
amb activitats com la cerca-
vila –encapçalada per la Co-
lla de Geganters i Grallers, 
la Colla de Ball de Bastons 
de Masquefa i els Pixafocs i 
Cagaspurnes, la Colla de Dia-
bles-, un correfoc infantil amb 

els petits diables masquefins-, 
l’ofici de missa -cantada per la 
Coral l’Alzinar, acompanyada 
pels bastoners, i amb l’ofrena 
floral de la geganta a Santa 
Magdalena-, el fabulari, el pre-
gó o la mostra de cuina, que 
arriba a la 34a edició.
Menció a part mereix la pre-
sència, un any més, i ja en 
van 68, dels incombustibles 
Montgrins, que seran prota-
gonistes de la tradicional pas-
sada, d’una doble ració de 
sardanes, del concert i el gran 
concert de Festa Major, de la 
serenata, del ball de gala i del 
sarau.
En l’altre plat de la balança, 
el de les novetats, destaquen 
l’aposta pel col·lectiu juvenil, 
que podrà allargar la gres-
ca amb dues festes joves, 
a més de la Nit de Versions. 
Aquestes, però, no seran les 
úniques oportunitats per anar 
a dormir tard: també la Nit en 
Blanc, que aquest any arriba 

Masquefa fa festa al carrer 
per Santa Magdalena

carregada de sorpreses. Al-
tres novetats són el passi de 
la pel·lícula Super8 sobre la 
construcció del Casal de l’Alzi-
nar, les Quintolimpiades orga-
nitzades i autofinançades per 
l’Ateneu Popular, la recupera-
ció, després d’un parèntesi de 
dos anys, del sopar de gala 
de Festa Major, que estarà 
amenitzat pel showman Jordi 
LP, i un taller de circ. A més, 
podrem descobrir la nova fe-
somia dels gegants, l’Isidre i 
la Magdalena, que estrenen 
rèpliques fetes pel mestre ge-
ganter Toni Mujal.
També els més menuts tro-
baran l’excusa perfecta per 
sortir a gaudir al carrer amb 
diversos espectacles. Els es-
ports tampoc no es perdran la 
cita, amb activitats com el tor-
neig de pàdel, el bàsquet 3x3, 
els campionats de tir al plat i 
de petanca, l’exhibició de ta-
ekwondo i el partit d’hoquei de 
veterans.

tació de la banda sonora del 
videojoc Super Mario Bros. 
vs Sonic Reloaded o El Pei-
xet de Bloomington que van 
emocionar i divertir els oients. 
El colofó d’aquesta actuació el 
va posar l’Ana Leitão, coreò-
grafa, ballarina i científica que 
va delitar als presents amb un 
espectacle visual de dansa i 
contorsionisme.
El quart i últim concert del 
MEV’2015 tindrà lloc aquest 
divendres 24 de juliol, també 
a la plaça del Peix, i comptarà 
amb l’actuació dels Maià.
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

La Plaça Barcelona’92 va 
acollir el passat dimecres la 
primera nit de Sardanes a la 
Fresca. 
Un important número de ba-
lladors i balladores de totes 
les edats, que va sorprendre 
els organitzadors, van partici-
par d’aquesta iniciativa popu-
lar que vol apropar, divulgar i 
ensenyar la sardana a tothom 
aprofitant les nits d’estiu de 
l’Alta Segarra.
Una acurada selecció de sar-
danes van fer gaudir als ba-

Molts balladors i balladores a 
la primera nit de Sardanes a la 
fresca de Calaf

lladors i, entre sardana i sar-
dana, petits i grans van rebre 
classes i indicacions de com 
ballar-les i contar-les, gràcies 
als membres de Sardanistes 
de Calaf, entitat organitzadora 
del cicle Sardanes a la Fresca. 
Es repetirà l’acte cada dime-
cres a la Pl. Barcelona’92 de 
Calaf entre 2/4 de 10 i 2/4 d’11 
dins el dia 2 setembre. La pro-
pera ballada-curs serà el pro-
per dimecres dia 22 de juliol 
i està oberta a tothom, petits 
i grans, no cal inscripció i és 
gratuït.

OFERTA        

ULTRALIGHT RC ULTEGRA 3.700 €ULTRALIGHT SRAM RED  7.000 € ARA 1.800€ARA 3.000€

+ Pack de 200€ 
amb accessoris 6.9 kg5.9 kg

BICICLETES

CALAF / LA VEU

El Banc de Sang i Teixits de 
Catalunya serà aquest dissab-
te 25 de juliol a Calaf amb l’ob-
jectiu de recollir força donaci-
ons i fer pujar el nivell de les 
reserves per a aquest estiu.
Com sempre, els professionals 
del Banc de Sang atendran to-
tes les persones que vulguin 
col·laborar a la Biblioteca de 
Calaf, a l’IES Alexandre de Ri-

CALAF / LA VEU

El Ple municipal celebrat  
aquest dilluns al vespre a Ca-
laf va aprovar una moció con-
junta de Junts per Calaf – AM 
i CIU a favor de la sobirania 
fiscal de Catalunya. El text de-
nunciava “l’asfixia financera” 
que pateix el país i proposa-
va que els municipis catalans 
ingressin les seves liquidaci-
ons d’impostos (IRPF i IVA) a 
l’Agència Tributària de Catalu-
nya. La moció es va aprovar 
amb els vots a favor de Junts 

CALAF / LA VEU

Els dos terrenys van prenent 
forma gràcies a les tasques 
de condicionament que s’hi 
estan portant a terme. Ja ha 
finalitzat el tancament peri-
metral de les finques amb un 
mur de blocs, i s’està treba-
llant en  l’entrada del carrer de 
Laureà Figuerola. També s’ha 
localitzat un punt d’aigua en 
un antic pou que hi havia; ara 
s’està buidant de terra per po-
der tornar a posar-lo en servei 
i disposar d’aquest element 
imprescindible per a l’activitat 

L’Ajuntament de Calaf pagarà els seus 
impostos a l’Agència Tributària Catalana

per Calaf - AM i CiU i l’absten-
ció del GIC.
A banda d’aquest acord, el Ple 
també va aprovar la renovació 
de dos convenis ja existents: 
l’un amb la Secretaria d’Inclu-
sió Social i de la Promoció de 
l’Autonomia Personal de la 
Generalitat, per la concertació 
de 25 places del Centre de Dia 
Casa Joan Gimferrer —per al 
període 2016-2020—, i l’altre 
amb Endesa, pel qual les ad-
ministracions locals obtenen 
un estalvi  en les tarifes elèctri-

ques per la compra agregada 
a través de l’Associació Cata-
lana de Municipis.
En el transcurs de la sessió 
també es va acordar els fes-
tius locals per al 2016, que 
seran el dilluns 5 de setembre 
(Festa Major) i el divendres 5 
de febrer (Santa Calamanda).
Un cop acabat el ple, es va 
donar pas a la participació ciu-
tadana en què l’alcalde, Jordi 
Badia, va respondre totes les 
preguntes que li van fer tres 
veïns dels assistents.

Aquest dissabte, vine a donar 
sang a Calaf!

quer, des de les 10.00 h i fins 
les 14.00 h.
Pot donar sang qualsevol per-
sona sana entre 18 i 65 anys 
que pesi més de 50 quilos. 
Es recomana que les dones 
donin sang un màxim de tres 
vegades l’any i els homes un 
màxim de quatre, sempre res-
pectant que, entre donació i 
donació, ha de passar un mí-
nim de dos mesos.

hortícola.
Una vegada fet això i acabat 
de netejar el terreny, es proce-
dirà a la parcel·lació dels so-
lars per destinar-ne una part a 
lloguer i l’altra a activitats so-

Avança a bon ritme l’adequació dels futurs 
horts urbans de Calaf

cio-educatives. Hi tindran un 
paper destacat els Escoltes 
de Calaf, impulsors del pro-
jecte, que col·laboraran en la 
gestió dels horts urbans.



El nou alcalde de Vallbona 
desmenteix els rumors de dimissió
VALLBONA D’ANOIA / J. PUIGGRÒS

El nou alcalde de Vallbona 
d’Anoia, Joan Garcia (ERC), 
que va ser escollit en un ple 
fa dues setmanes després de 
la dimissió de Raül Parramon 
(CiU), ha desmentit aquesta 
setmana els rumors sobre una 
possible dimissió del seu càr-
rec, dels que se’n va fer ressó 
La Veu a la passada edició. 
“No se’m passa pel cap dimi-
tir, ho desmenteixo de forma 
rotunda”, ha explicat Garcia. El 
tens clima polític de Vallbona 
va portar, de seguida que Es-
querra assolís el govern, una 
cadena de rumors al poble, 
alguns d’ells provinents de les 
pròpies formacions polítiques.
Garcia ha afegit que “el que 

El nou equip de govern d’Esquerra a Vallbona.
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volem des d’Esquerra és parlar 
amb tothom i intentar recondu-
ir la situació política del poble, 
pacificar els ànims i començar 

una nova etapa. Rumors com 
aquest no ajuden gens ni mica, 
i espero que s’acabin”.

La campanya per salvar la llar Montxic 
vol arribar a superar les dues mil firmes
MONTBUI / LA VEU

La campanya que han iniciat 
els pares dels nens de la llar 
d’infants Montxic, clausurada 
per l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui, per intentar 
salvar aquest centre educatiu, 
vol arribar a superar les dues 
mil signatures recollides. 
En ocasió de la Festa Major i 
del darrer dia d’obertura de la 
llar d’infants, els pares afectats 
i les professores van voler aco-
miadar-se del centre tot paro-
diant un enterrament, amb un 
taüt que simbolitzava la guar-
deria, i la lectura d’un manifest 
a la plaça Major del poble. Els afectats per la clausura de Montxic van fer un “enterrament” l’últim dia d’obertura.

Nom

Adreça

Localitat

Tel. mòbil

Email 

S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada
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Èxit de la Festa Major 
de Montbui 
MONTBUI / LA VEU

Diumenge al vespre es va 
celebrar al Boulevard mont-
buienc el concert que posa 
el punt final a la Festa Major. 
Com ja és tradició, un grup 
“remember” tancava un cap 
de setmana ple d’activitats. 
Més de 2.500 van ser pre-
sents en aquest Boulevard. 

El concert de “Los Brincos” va 
ser el colofó a una Festa Major 
celebrada sota un sol de jus-
tícia i que va estrenar el Pas-
seig Catalunya com a un nou 
espai firal. També cal destacar 
la resposta obtinguda a l’espai 
“Kasetes de Nit”, que va estar 
ple de montbuiencs i visitants 
degustant tapes i altres àpats.

Aroa Bailly, nova Pubilla de 
les festes de Montbui
El principal cap de setmana 
de la Festa Major va arrencar 
divendres passat amb l’elec-
ció de la Pubilla de les festes, 
Aroa Bailly; Marta Segura com 
a primera Dama d’Honor i De-
nisse Ruiz com a segona. 
Un altre dels plats musicals 
destacats de la Festa Major 
va tenir lloc el diumenge, amb 
l’actuació de joves artistes 
locals. I una de les activitats 
clàssiques a nivell musical 
va ser la Marató de Country. 
El ball del dissabte a la nit va 
anar a càrrec de l’orquestra 
Aquarama.

Concursos, exposicions i 
activitats per a la mainada 
Els concursos també van ser 
protagonistes a la Festa Major 
d’enguany, destacant la sego-
na edició del Concurs de Piz-
zes i una cercavila-espectacle 
a càrrec dels vilanovins “Molta 
Xamba”. Tampoc no hi va fal-
tar a Mont-Àgora una exposi-
ció fotogràfica del montbuienc 
Juan Antonio Manzano sobre 
“Imatges de la naturalesa”. I a 

l’espai de les arts i la cultura es 
va fer la presentació del llibre 
de Darius Solé, Mari Carmen 
Bermejo, Encarna Navarro i 
Ino Rivera “Cignus: un conte i 
tres cuentos”. 
Els més petits van poder gau-
dir d’una sessió de L’Hora del 
Conte, amb Albert Estengre i 
l’obra “Maixa, la petita bibliote-
cària”, i el diumenge amb els 
“DeParranda”. Cal destacar 
que durant el cap de setmana 
els Cinemes Mont-Àgora va 
estrenar “Terminator” i també 
“Lejos del mundanal ruido”.

Activitats de la Setmana de 
la Joventut, dins la Festa 
Major
La primera va ser el Concurs 
de Graffiti organitzat a Mont-
Jove. També sessions de ci-
nema a la fresca a la piscina i  
demes activitats esportives i la 
Nit de Pòquer.
Està previst que dijous 23 es 
dugui a terme una sortida a la 
televisió per assistir com a pú-
blic a la gravació del programa 
“Insuperables”. I també que el 
proper dissabte 25 tingui lloc a 
la piscina una gran festa wes-
tern juvenil. La nit musical a la 
fresca inclourà l’actuació del 
grup musical anoienc “Biruji”.  

Els més menuts, protago-
nistes
El dijous es va realitzar a la Bi-
blioteca un taller de pasta mà-
gica o “Jumping clay”, conduït 
per Ana Ramiro. Dissabte hi 
va haver inflables i es va fer la 
festa de l’escuma. També es 
va dur a terme la cercavila de 
gegants i capgrossos pel Nucli 
Urbà.  

L’esport hi va tenir cabuda
Es va celebrar el Trofeu Al-
caldia de Futbol, 24 Hores de 
Futbol Sala, petanca, tennis 
taula i futbol de veterans.



El CF Igualada es reforça per encarar 
amb garanties la nova temporada
FUTBOL / LA VEU

A punt de començar la pretem-
porada, el primer equip del CF 
Igualada afronta amb moltes 
ganes i amb canvis importants 
un nou any que confia que 
servirà per assentar les bases 
del projecte esportiu del club a 
mig termini i aconseguir fer una 
bona temporada.
L’equip començarà els entre-
naments el proper dilluns 3 
d’agost, sota les directrius del 
nou tècnic, Edu Berrocal, que 
estarà acompanyat per Sergi 
Sancho a la banqueta. El pri-
mer partit de pretemporada 
serà el dia 8 d’agost contra 
l’Avià, en un camp de Les Co-
mes que estrenarà gespa re-
novada. 
Després d’una temporada 
complicada, on els blaus han 
patit fins a l’últim moment per 
mantenir la categoria, Berrocal 
té clar que cal “donar estabilitat 
a l’equip, que en un any ha tin-
gut tres entrenadors i, per tant, 
tres projectes diferents”. “Falta 
una línia de treball i també de 
joc més concreta i apostar per 
un estil de joc més valent, on 
els jugadors siguin creatius, 
vulguin la pilota i, en lloc d’es-
perar que passin coses, les 
provoquin i les creïn”, afirma.
Aquest nou canvi de joc que 
vol marcar el tècnic ha comen-
çat amb el reforç de la planti-
lla, incorporant jugadors amb 
perfils que reforcin aquest estil 
que proposa i que “vénen a co-
brir posicions on fins ara tení-
em mancances”. 
A la porteria, la marxa d’Edu-
ard Morera i la no continuïtat 
d’Aleix Ceballos, per motius 

D’esquerra a dreta Joan Redondo, Eric Gonzàlez, Oscar Garcia, Edu Berrocal (Entre-
nador), Yannick Viles i Martí Lliró.
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El CFI començarà els 
entrenaments el 3 
d’agost, i disputarà 
cinc amistosos durant 
la pretemporada

professionals i personals, ha 
fet que es recuperi a Yannick 
Viles, fins ara jugador del Sant 
Maure, i que ja havia estat a 
l’Igualada. A més, s’espera que 
Felipe, que es va lesionar a 
principis de la temporada pas-
sada, es pugui reincorporar a 
l’equip aquest agost, i també 
se seguirà comptant amb els 
porters del Juvenil. 
A la defensa, s’incorporen 
Bernat Benito, del Sant Mau-
re, i Martí Lliró, que puja del 
Juvenil; a la zona de mitjos 
s’ha fitxat a Òscar García, de 
l’AE Moja, i a la davantera se 
sumen Eric González, del Vi-

lafranca, i Joan Redondo, del 
Juvenil. Possiblement, abans 
de començar la temporada 
s’incorporaran alguns fitxatges 
més per acabar de completar 
la plantilla. 
Amb l’equip que s’està configu-
rant, Edu Berrocal confia que 
s’aconseguirà que l’Igualada 
“estigui a la zona mitja-alta 
de la taula, com li correspon”, 
i, sobretot que “no es patirà”, 
com ha passat aquesta darrera 
temporada. “Volem un Iguala-
da de tots, on tothom s’hi senti 
identificat”, afegeix.
Sobre l’aspiració de tornar a 
Tercera Divisió, el tècnic de-
mana “prudència” i “treballar 
poc a poc i amb garanties”. “Jo 
també crec que, per història i 
potencial, l’Igualada ha d‘anar 
treballant per crear un projec-
te que, a mig termini, li permeti 
pujar a Tercera, però passar de 
0 a 100 costa molt i cal anar 

marcant-se objectius realis-
tes”, assegura. 

A nivell personal, Berrocal es 
planteja el salt a Primera Ca-
talana amb l’Igualada com “un 
repte molt apassionant” que, 
alhora mira amb “respecte” pel 
fet de posar-se al capdavant 
“d’un club gran, no només a ni-
vell de l’Anoia, sinó també de 
Catalunya”. Malgrat els seus 
26 anys, Berrocal considera 
que està “preparat per liderar 
l’Igualada i ser el capità del 
vaixell”. “Aquesta oportunitat 
m’arriba jove, però crec que 
tinc el punt d’energia que pot-
ser altres entrenadors més ex-
perimentats ja no tenen o han 
perdut”, remarca.

Partits de pretemporada
8 d’agost . CF Igualada – Avià

15 d’agost. Santa Coloma- CFI
16 d’agost. CFI – Mollerussa
19 d’agost. CFI – Òdena
23 d’agost. CFI – Balaguer
30 d’agost. Manresa - CFI
Plantilla CFI 
temporada 2015/2016
• Porteria: Felipe Orozco i Yan-
nyck Viles
• Línia defensiva:  Bacahana 
Lominazde; Bernat Sansano; 
Bernat Benito; David Baraldés; 
Ton Casas i Marti Lliró
• Línia de mitjos: Carles Güell; 
Jordi Castellano; Oscar Garcia; 
Jonny Fernandez i Pau Vidal
• Línia davantera: Eloy Gi-
ménez; Eric González; Fran 
Arébalo; Frank Martínez; Joan 
Redondo i Martí Just.

Conveni amb 
La Veu de l’Anoia
D’altra banda, CFI i la Veu de 
l’Anoia han signat un acord de 
col.laboració. Entre els punts 
de l’entesa, hi figura que el 
logotip del periòdic estarà pre-
sent a la samarreta del primer 
equip del club, talment com 
succeeix també des de fa dues 
temporades amb el primer 
equip de l’Igualada Hoquei 
Club.

La directora general de Publicacions Anoia SL, Pia Prat, amb el president del CF 
Igualada, Francesc Jorba.

La Veu de l’Anoia i el 
CFI signen un conveni 
de col.laboració: el 
logotip del periòdic 
estarà present a la 
samarreta del primer 
equip del club



Torres, primer per l’esquerra, al podi veterà de l’Aquatló de Torredembarra.

CURSES / LA VEU

El passat dissabte 11 de juli-
ol es va disputar l’aquatló de 
Torredembarra, denominada 
Mediterranean Race.
Englobada en el circuit cata-
là d’aquatlons de la federació 
catalana de triatló i puntuable 
per la lliga de clubs, les distàn-
cies a realitzar eren modalitat  
5km de cursa a peu, 2000m 
nedant i 5km de cursa a peu.
Molt ben organitzada, aquesta 
peculiar aquatló que no deixa 
indiferent, degut al seu recor-
regut sobretot de cursa a peu 
ja que la meitat transcorre per 
la sorra de la platja. I el tram 
de natació son dues voltes de 
1000m on a cada volta el cor-
redor ha de sortir a la platja i 
córrer fins un arc de meta i re-
tornar a l’aigua.
Gairebé 200 corredors van 
prendre la sortida a la ci-
tada prova, amb ganes de 
passar-ho bé i disputar la 
prova al màxim. Entre els 
quals va prendre-hi part Al-
bert Torres del CNI/BEST/
PALLARES&TBELLES
Albert Torres, que bàsicament 
és ciclista va voler estrenar-
se en la seva primera aqua-
tó. Amb poques aspiracions 
de fer un bon resultat ja que 
al no haver-hi bici la cosa es 
posava més difícil. Malgrat tot, 
les ganes de fer-ho el màxim 
possible i esforçar-se al limit 
estaven presents.
De sortida Albert Torres va in-

Albert Torres, segon veterà 
a l’Aquatló de Torredembarra

CICLISME / LA VEU

El dissabte 4 de juliol Viella 
acollia els Campionats d’Es-
panya d’Ultra Marató de bici-
cleta de muntanya.
Aquesta especialitat es la més 
exigent i de més llarga distàn-
cia de bicicleta de muntanya
La mítica cursa de la Pedals 
de Foc que es realitza cada 
any a Viella per aquestes da-
tes servia per acollir també els 
campionats estatals.
Un recorregut de 210 kilòme-
tres de bon ciclisme de mun-
tanya i 6000m de desnivell 
acumulat esperava als 500 
participants.
El veterà Santi Estebanell 
del CNI/BEST/PALLARES va 
prendre-hi part amb moltes 
ganes i moral per ser finisher 
d’aquesta emblemàtica prova
A les 5 del matí es donava la 
sortida, la qual cosa va obligar 
als corredors a matinar de va-
lent per començar la cursa. Un 
dia llarg, assolellat i calorós 
els esperava al seu davant.
Ja de sortida es va notar el 
bon nivell dels participants i 
que hi havia en joc el títol esta-
tal ja que el ritme en direcció al 
Tunel de Viella, per camins, va 
ser elevat. La llum dels fron-
tals il·luminava als corredors 
en aquelles fosques hores.
Santi Estebanell, junt amb els 
seus companys de Castellar 
van mantenir un ritme cons-
tant i progressiu, reservant for-
ces per la llarga quilometrada 
que els esperava.
Arriben en bones condicions 
als primers avituallaments (Vi-
laller i Gotarda) , en direcció a 
la pujada de Castellars, Erta i 
Sas. En la baixada cap a les 
Esglésies sobre el km 80 un 
parell de caigudes en zones 
tècniques no frenen l’empenta 
d’en Santi.
Malgrat tot, ja amb el sol ben 
alt i el pas de les hores, Santi 
Estebanell comença a acusar 

Santi Estebanell, al campionat 
d’Espanya d’ultramarató BTT
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la calor, patint de valent a la 
pujada del Coll de l’Oli.
Sobre el quilòmetre 100, on 
l’organització havia situat l’avi-
tuallament més de suposat 
dinar el recorregut de la cursa 
afrontava el mític i temut coll 
del Triador. Una llarguíssima 
pujada de 13km exigents, sen-
se ombres i amb molts quilò-
metres a les cames i 100 més 
per endavant.
Santí Estebanell pateix aquí 
una dura crisi. La fortíssima 
calor i el desgast acumulat li 
passen factura i el seu ren-
diment descendeix en picat. 
L’abandonament li passa pel 
cap, però la seva tenacitat i 
superació fan que no deixi de 
pedalar i tirar endavant.
Superat el port del Triador 
s’inicia una llarga baixada fins 
Espot on hi havia un altre avi-
tuallament i el nostre corredor 
hi arriba totalment esgotat 
després de 10h sobre la bici.
Amb la presència de la família 
la cosa s’anima i la moral re-
torna, amb ganes de pujar cap 
a Estais, Jou i Son per trams 
tècnics i estrets.
A la pujada cap a Montgarri, 
amb la tarda ja ben entrada i 
amb menys calor, Santi Este-
banell va retrobar les bones 
sensacions, cada cop amb un 
ritme més alt, recuperant po-
sicions i temps, arribant al pla 
de Beret amb ganes, energies 
renovades i moral per afrontar 
la baixada final cap a Viella.
Amb un temps de 15h57’ Santi 
Estebanell va creuar la línia de 
meta, content i satisfet de ser 
finisher en una prova tan dura 
i exigent. Fet que ho demos-
tra els més de 100 abandona-
ments.
El seu resultat final va ser col·-
locar-se en el top 10 dins de 
la seva categoria de grups 
d’edat 45-49anys, un exceŀ-
lent resultat que espera millo-
rar amb escreix el any que ve.

tentar seguir una tàctica pro-
gressiva ja que 5km poden 
fer-se molt llargs i més si són 
per la sorra. Després del pri-
mer quilòmetre pel passeig 
marítim les sensacions van 
ser molt bones, i ja en el tram 
de sorra, combinat amb l’ai-
gua de les ones ja que els cor-
redors buscaven la zona més 
dura però també amb més risc 
de mullar-se, la cosa al com-
plicar-se encara va anar millor.
Després dels 5km asfixiants 
arribava a la zona de boxes 
en una sorprenent 22a posició 
absoluta. Amb un exceŀlent re-
gistre i més si tenim en comp-
te que el tram de cursa a peu 
es feia dur, fet que ho demos-

tra que només 4 corredors van 
poder marcar parcials de 3’30’’ 
el quilòmetre (parcial més que 
habitual si la cursa fos plana 
per asfalt), sense cap registre 
més baix.
Després de boxes tocava cór-
rer 150m fins a l’aigua i nedar 
els 2000m en dues voltes, 
entre meduses. La primera 
volta va ser exceŀlent per part 
d’Albert Torres, finalitzant en 
una meritòria 20a posició ab-
soluta. Però la segona volta 
no va anar tan bé, perdent 9 
posicions.
Arribant a la segona transició 
en 29a. posició, el tram final 
de 5km de cursa a peu Albert 
Torres el va realitzar a molt 
bon ritme, amb força i recupe-
rant moltíssimes posicions per 
no ser la seva especialitat.
Al final, 23è absolut en una 
disciplina que no domina i el 
regal de ser segon en catego-
ria veterà. Un podi lluitat fins 
al final. 

Classificacions 
1r Absolut :ALBERT PAR-
REÑO 01:03:58
2n Absolut: JOSÉ SANTOS 
GARCÉS  01:06:02
3r Absolut: CARLOS GALIN-
DO ROONEY  01:06:27 
Classificacions Veterà:
1r Veterà: JORGE DE AN-
DRES SANCHEZ   01:11:49
2n Veterà: ALBERT TORRES 
CARLES  01:13:20
3r Veterà: CARLOS MORENO 
TIERNO   01:18:56 
Cal agrair la col•laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
PALLARÈS I TOMÀS BELLES 
i dels següents sponsors: Fisi-
oteràpia Regordosa, Caprabo 
Sport, Bàsic Ona Natació, Fit-
ness Camats, Fruits Secs Tor-
ra, Trading de Futuros, Caves 
Bohigues i Can Mabres.

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



35
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de juliol de 2015Esports

BÀSQUET / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada feli-
cita el Club Bàsquet Igualada 
pel seu ascens a la Lliga EBA
El Saló de Sessions de l’Ajun-
tament d’Igualada ha acollit 
el dimarts, 14 de juliol, una 
recepció per traslladar l’en-
horabona, en nom del conjunt 
de la ciutat, al Club Bàsquet 
Igualada. 
El passat mes de maig, els 
igualadins van assolir l’ascens 
a la Lliga EBA, després de 
derrotar el Mollet a les semifi-
nals de la Copa Catalunya per 
86-80. L’endemà, a més, els 
de Raül Caballero van rubricar 
una gran temporada enduent-
se aquesta copa en vèncer 
el Castellsbisbal per 62-56. 
Aquest dimarts, jugadors, di-
rectius i cos tècnic han estat 
rebuts al consistori per l’al-
calde, Marc Castells, i altres 
regidors municipals, encapça-
lats per la regidora d’Esports, 
Rosa Plassa.
 

Tot i la seva joventut Dani Vilà és un gran 
especialista de quads.

L’Ajuntament d’Igualada felicita 
el CBI pel seu ascens a la Lliga EBA

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A dos quarts de set d’aquesta 
tarda començarà a Terol una 
nova edició de la Baja Aragó 
puntuable pels mundials de 
Ral.lis Cross Country i Bajas 
amb la participació del pilot de 
Capellades Dani Vilà i el copi-
lot d’Odena Àlex Haro ambdós 
de Moto Club Igualada.
Dani Vilà varies vegades cam-
pió de Catalunya i Espanya 
de quads i amb una àmplia 
experiència internacional hi 
participa amb un quad Suzu-
ki, mateixa marca amb la que 
hi participa el guanyador de 
quads al Dakar d’enguany el 
pilot xilè Ignacio Casale.
Pel que fa a Àlex Haro copilo-
ta a l’osonenc Nani Roma amb 
un Mini, igual cotxe que hi par-
ticipa el guanyador del Dakar 
d’enguany Nasser Al-Attiyah 
copilotat per Mathieu Baumel, 
amb Mini també hi participa el 
fins ara pilot del WRC el finlan-
dès Mikko Hirvonen copilotat 
per Michel Perin. Aquest és el 
primer raid en el que participa 
Hirvonen.

Avui comença la Baja Aragón 
amb els anoiencs Vilà i Haro

A la categoria de camions des-
tacar a Pep Vila copilotat per 
Miquel Vila i l’holandès Gerard 
De Rooy amb Moisés Torra-
llardona de copilot, ambdós 
equips amb camions Iveco. A 
motos destaquen Laia Sanz 
amb KTM i Gerard Farrès tam-
bé amb KTM.
La popular Baja Aragó consta 
de tres etapes, la d’avui diven-
dres i las de demà i diumenge.

Les fèmines del CAI, quartes en els 
4x100 m. del Campionat de Catalunya
ATLETISME / IGNASI COSTA

Les components de l’equip 
femení del C.A. Igualada Pe-
tromiralles, van assolir una 
molt destacada 4a. posició, a 
només 8/100 del Bronze, en 
la prova de relleus de 4 x 100 
m. del Campionat de Catalu-
nya absolut de Relleus que es 
va dur a terme a l’Estadi Joan 
Serrahima de Barcelona di-
mecres passat, coincidint amb 
la 5a. Jornada del Critèrium 
Campmany. 
L’equip de relleus del CAI 
format per les Juvenils Anna 
Asensi - Judit Bascompte - 
Gemma Ortega i Cristina Ga-
barró, eren 4es. amb un gran 
registre de 49”40, a només 
8/100 del C.A. Canaletes, 
3eres. i Bronze amb 49”32, en 
una molt destacada actuació.
Pel que fa a la 5a. Jornada del 
Critèrium Josep Campmany, 
hi participaren diversos atletes 
del CAI:
El Promesa Marc Sánchez 
era 2n en el salt d’alçada amb 

Bon paper de Jordi Matsuoka i 
Sheila Garcia a l’Europeu Júnior
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles Sheila García 
i Jordi Yoshinori Matsuoka, 
han participat al Campionat 
d’Europa Junior que s’ha dut 
a terme dels dies 16 al 19 de 
juliol a la ciutat sueca d’Eskils-
tuna.  En aquesta competició 
d’alt nivell internacional, hi han 
participat més de 1.000 atle-
tes nascuts els anys 1996/97, 
representant a 50 països eu-
ropeus, entre ells 12 atletes 
catalans, 9 nois i 3 noies com-
petint amb la selecció espa-
nyola Junior. 
Sheila García assolia dissabte 
la 15a. posició en el grup clas-
sificatori del salt de llargada 
fem., amb un millor intent de 
5,81 m. que no li donava el 
passi a la final, en una  molt 
destacada actuació de la pie-
renca.
Jordi Yoshinori Matsuoka va 
assolir dijous  la 17a. posició 
en el seu grup classificato-
ri del salt de llargada masc., 

amb un millor intent de 6,79 
m., per davant de l’altre repre-
sentant estatal, Thierno Ama-
dou Barry, 18è amb 6,77 m., 
posicions que no els donaren 
l’accés a la final,  igualment en 
una molt meritòria actuació de 
l’igualadí.   
 
Lagunas, quart 
en disc a Manresa
L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Josep Ma. Lagu-
nas va participar, divendres 
passat, al 7è Memorial Julio 
Álvarez, que es va dur a ter-
me a l’Estadi del Congost de 
Manresa, amb la participació 
de destacats llançadors de 
l’atletisme català i estatal.  
Josep Mª Lagunas era 4t. en 
disc amb un millor intent de 
34,66 m., i era a més 5è en 
pes, amb un millor llançament 
de 10,90 m.
El CAI Petromiralles va assolir 
la 7a. posició per taula interna-
cional amb 1.176 punts, entre 
17  clubs participants. 

1,98 m., prova en la que el Ca-
det Hèctor Ramos era 5è amb 
1,88 m.
La Juvenil Anna Asensi era 2a 
a la final dels 100 m.ll., amb 
12”26, i 12”24 en la s/ clas-
sificatòria. També en els 100 
m.llisos, la Juvenil Cristina 
Gabarró era 5a a la final amb 
12”84, i amb 12”78 en s/. i la 
també Juvenil  Gemma Ortega 
assolia un reg. de 12”92 en s/
classificatòries.
El Veterà M-35 Jordi Fernán-
dez Aguado era 11è a la final 
B dels 1.500 m.llisos, amb  
4’25”43.

Òscar López, al 
míting de Mataró
D’altra banda, dissabte, l’atle-
ta Promesa del CAI Petromi-
ralles Oscar López, era 2n en 
la final C dels 400 m. llisos del 
20è Meeting Ciutat de Mataró, 
amb un  registre de 51”12.
En aquesta reunió hi participa-
ren destacats atletes de l’at-
letisme estatal i internacional, 
amb l’objectiu d’assolir míni-
mes per a als camp. estatals 
absoluts i el Mundial de Bei-
ging del proper mes d’agost, 
entre altres. 

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
AMÉLIE (2001) Una de les més sorprenents pel.lícules franceses dels darrers anys
L´EVANGELI SEGONS SANT MATEU (1964) De Pier Paolo Pasolini
DRACULA (1958) Per primera vegada, Christopher Lee fa el paper de vampir
EL GRADUAT (1967) Amb Dustin Hoffman i Anne Bancroft
SOPA DE GANSO (1933) Els guillats germans Marx fan la guerra



TRIATLÓ / LA VEU

Diumenge 19 de juliol, a la po-
blació de Vic es va celebrar la 
tercera edició del triatló d’Oso-
na, prova que aquest any era 
campionat de Catalunya per 
clubs de triatló i que va comp-
tar amb 430 inscrits entre la 
prova open i el campionat de 
Catalunya.
La prova consistia amb un 
primer tram de 750 metres 
de natació al pantà de Sau, 
on els participants donaven 
la volta a la famosa punta del 
campanar. Seguidament els 
triatletes havien de fer 24 km 
de ciclisme fins a la població 
de Vic amb un circuit molt exi-
gent on s’havia de coronar l’Alt 
de la Mina, i per acabar  5 km 
de cursa a peu pel centre de la 
població de Vic. 
La prova va començar a les 
11h en un dia solejat i molt 
calorós, amb una tempera-
tura de l’aigua de 27º que va 
fer que l’ús del neoprè no esti-
gues permès. Els guanyadors 
de la prova foren Cristian Bai-
zan i Marta Sanchez del CN 
Vic ETB.
Pel que fa als components 
de l’equip igualadí, desta-
car el gran treball d’equip i 
els bons resultats de tots els 
components, que va perme-
tre classificar a l’equip en una 
excel·lent 9a. posició de la 
classificació general del cam-

El CAI Petromiralles de triatló, novè 
al Campionat de Catalunya de Clubs

FUTBOL / LA VEU

La 11a edició de les 12 hores 
de Futbol-7 de la S.E.Ateneu-
Penya Blaugrana Igualada, 
celebrada el passat 18 de 
juliol a Les Comes, es va 
tancar amb la victòria de la 
U.D.Montserrat en una gran 
final contra el Bar Simon que 
es va resoldre 3 a 2, culmi-
nant així un molt bon torneig. 
Aquesta edició va comptar 
amb la presència de 13 equips 
repartits en dos grups, que 
jugaven en format de lligue-
ta, passant a la fase final els 
quatre primers classificats de 
cada grup. Aquesta es dispu-
tava en eliminatòries directes 
des de quarts de final fins a 
arribar a la gran final. 
A part del campió, 
U.D.Montserrat, i els sots-
campió, Bar Simon, també 
van ser premiats el mateix 
U.D.Montserrat com a equip 
més golejador, el Zouhir Team 
com a equip menys golejat i el 
jugador Alex Llanas com a mi-
llor jugador de la final. 

12 hores de futbol 7 de 
l’Ateneu-Penya Blaugrana d’IGD
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L’organització vol agrair la 
participació de tots els equips, 
tant als de la comarca com als 
de fora, i sobretot l’esportivi-
tat mostrada al llarg de tot el 
torneig. És un orgull comptar 
amb la presència de tots ells 
i esperem retrobar-nos en la 
propera edició. 
Cal destacar el caire social 
i solidari del torneig, ja que 
l’organització va situar punts 
de recollida d’aliments per al 
Banc de Queviures d’Igualada 
i va destinar el 10% dels bene-
ficis del torneig a aquesta cau-
sa solidaria. La S.E.Ateneu-
Penya Blaugrana Igualada 
està molt satisfeta amb els 
més de 50 quilos d’aliments 
recollits ja que demostren la 
importància del torneig, no no-
més a nivell esportiu sinó tam-
bé social i solidari. 
En darrer lloc agrair la col-
laboració desinteressada de 
Supermercat Sebastian, Pun-
to Blanco i Forn Alemany i el 
suport del Patronat d’Esports 
d’Igualada. 

Motogrup Bombers Piera va 
participar a les 24h de Montmeló

MOTOR / LA VEU

L’equip motogrup bombers, 
que aquest any participava 
a les 24 hores de resistencia 
amb un nou repte, 2 motos i 
8 pilots,  van aconseguir fina-
litzar diumenge 12 de Juliol a 
les 15h la cursa que  havien 
esperat i preparat durant tot 
l’any. Van quedar en 7a i 8a 
posicio de la seva categoria. 
La cursa va ser dura amb al-

guns entrebancs, pero les 
dues motos van acabar.
Tot l’equip va estar treba-
llant  durant les 24h per acon-
seguir finalitzar la cursa, un 
equip format per unes 50 per-
sones, entre pilots, mecanics, 
caps d’equip, fisioterapeutes... 
tothom fent la seva feina. I 
agrair a tots els que ho han fet 
possible, col.laboradors, pa-
trocinadors, voluntaris...

pionat de Catalunya de clubs, 
sobre un total de 26 equips 
classificats. A nivell individual 
excel.lents resultats de Joan 
Riera i Hector Colom entrant 
amb les posicions 23a i 40a. 
de la classificació general in-
dividual.
Felicitar a l’organització per 
la gran tasca que requereix 
aquest tipus de prova i l’èxit 
organització aconseguit.
Paral.lelament al campionat 
de Catalunya de clubs es va 
celebrar una prova open de 
triatló, on la triatleta igualadi-
na Marta Prado va aconse-
guir una brillant victòria a la 
seva categoria i Oriol Cas-
tells que aconseguia també 
pujar al podi en 3a. posició a 
la seva categoria en aquesta 

dura prova del circuit català de 
triatló
Resultats dels components 
del CAI triatló Petromiralles:
23è Joan Riera                         1h19m22s
40e Hector Colom                   1h21m52s
54è Sergi Pujabet                     1h23m43s
59è Daniel Segura                    1h25m32s
69èJosep Martinez                  1h26m41s
72è Josep M. Planell            1h26m52s
83è Marc Moreno                   1h29m01s
Resultats prova open:
15è Oriol Castells                     1h30m15s
27è Ramon lladó                      1h34m27s
30è Oscar Perez                      1h35m53s
36è Bernat Vinyals                   1h36m50s
43èJordi Domenech                1h39m10s
51è Isidre Roca             1h41m08s
59è Josep Malavé                    1h43m41s
79a Marta Prado                     1h48m26s
86è Toni Salanova                    1h50m59s

GIMNÀSTICA / LA VEU

El curs oficial de  Gimnàstica 
Estètica de Grup que s’ha ce-
lebrat a Sagunt aquest cap de 
setmana passat, ha comptat 
amb 45 participants de diver-
ses autonomies, en concret: 
de la Comunitat Valenciana, 
Murcia, Madrid, Andalusía, 
Asturies, Castella la Manxa, 
Galícia i com no de Catalu-
nya amb dues participants 

L’Igualada Club Gimnàstic Aula fa una 
aposta per la formació

igualadines: Maite Sanchez i 
Marta Trenado, entrenadores 
de l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula. 
El professorat acreditat per 
la International Federation of 
Aesthetic Group Gymnastic 
–IFAGG- i les sessions pràc-
tiques de les mans d’entrena-
dores de reconeixement inter-
nacional com Tatsiana Zhdan 
de Bielorrussia i Anneli Liliana 

Naatenen de Finlàndia, han 
ofert una immillorable propos-
ta de curs per a la formació 
de nous tècnics, coreògrafs, 
jutges, especialització tècni-
ca i màster class en aquesta 
nova especialitat tan exitant i 
ben rebuda per les gimnastes 
i equip tècnic de l’ Igualada 
Club Gimnàstic Aula. 
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MÚSICA / LA VEU

El festival Anòlia d’Igualada 
arriba aquesta setmana al seu 
punt culminant amb tres nits 
de concert que duran noms 
de primera línia del panorama 
musical català als jardins del 
Cercle Mercantil. 
Durant la setmana passada, 
el protagonisme va estar cen-
trat en l’Anòlia a la Fàbrica, al 
pati de la Igualadina Cotonera, 
amb una orientació de públic 
més adult i que va culminar 
dissabte amb l’èxit de la pro-
jecció de La Traviata a l’amfi-
teatre de l’Estació Vella, amb 
gairebé cinc-centes persones 
que no es van voler perdre la 
projecció en semidirecte des 
del Gran Teatre del Liceu. 

L’Anòlia a la Sala
L’Anòlia a la Sala, doncs, po-
sarà ara el punt i final a l’edició 
2015 del festival. 
Ahir dijous, 23 de juliol, van 
actuar els maresmencs Ebri 
Knight, un dels grups més po-
pulars del moment, gràcies a 
la seva contundència musical 
que barreja folk-punk i activis-
me polític. A continuació, va 
ser el torn per a La Pegatina. 
La banda liderada per Adrià 
Salas ja té un nou objectiu 
anomenat Revulsiu que, a 
banda de ser el títol del seu 

cinquè disc, és l’últim lema 
d’un grup que sap què és po-
sar en dansa milers de perso-
nes quan s’ho proposa. Avui 
divendres, dia 24, a les 23h, 
actuaran Joan Dausà, amb els 
temes del seu darrer disc On 
seràs demà?, que busquen 
tocar la fibra sensible, i The 
Crab Apples, un grup jove, una 
formació pop amb un potenci-
al indiscutible, veus brillants i 
unes cançons que s’encoma-
nen des de la primera escolta. 
Les localitats tenen un preu de 
4 euros anticipada i de 7 euros 
a taquilla. 

I dissabte, Els Catarres
El punt i final als concerts noc-
turns arribarà dissabte, dia 

25, també a les 23h. Primer 
amb l’osonenca Núria Gra-
ham, una veu prometedora 
que, amb Bird eyes, dóna una 
nova mostra de la seva habi-
litat a l’hora de fer seu el rock 
de perfil clàssic i transformar-
lo en quelcom propi i intrans-
ferible. La rúbrica la posaran 
Els Catarres presentant Big 
Bang, on recreen el seu propi 
univers vital a través d’històri-
es i experiències que semblen 
petites i quotidianes, però que 
són les que generen els mi-
llors moment i grans coses a 
compartir. Els preus: 8 euros 

L’Anòlia porta aquest cap de setmana a Igualada 
Joan Dausà, Núria Graham i Els Catarres
The Crab Apples i The Penguins a l’Anòlia Xics, completen el cartell principal de l’edició 2015 del festival

anticipada i 12 euros a taqui-
lla. 

Per acabar, l’Anòlia Xics
Finalment, diumenge, dia 26, 
a les 19h i al preu simbòlic 
d’1 euro, una nova edició de 
l’Anòlia Xics, la proposta fa-
miliar del festival adreçada 
als més petits. Als mateixos 
jardins del Mercantil, The Pen-
guins duran a Igualada la seva 
contundent iniciativa de reg-
gae per xics, que ara ha tro-
bat continuïtat en el seu segon 
projecte, Pugem al tren.

Venda d’entrades
Les localitats es poden com-
prar al portal www.codetic-

kets.com, a la botiga Posa’l 
Disc (Pl. del Rei, 1), a Events 
(c/ Tarragona, 31, baixos) i 
al Punt de Difusió Cultural i 
Turística d’Igualada (c/ Gar-
cia Fossas, 2). A banda dels 
preus per cada nit de concerts 
del Festival Anòlia, es pot ad-
quirir un sol abonament 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’Es-
trella Damm, el suport de dife-
rents entitats i la direcció mu-
sical del grup Enderrock.

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)

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

ES VEN PER TANCAMENT 
D’EMPRESA

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

treball, taula de juntes, altres...

Tot està nou

Preu: 1500€ tot el lot

Telèfon de contacte: 608 463 829 (Joan)

Abstenir-se curiosos

Concert dels Amants de Lulú  FOTOS: Joan Guasch

Els igualadins JoKB

Big Mama en concert
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Demà dissabte, 25 de juliol, a 
les 20h tindrà lloc a l’adoberia 
de Cal Granotes un nou recital 
del cicle de música i paraules 
DePellSensible, aquest cop 
dedicat al poeta Joan Llacuna. 
La posada en escena anirà a 
càrrec de l’actor Jordi Hervàs 
i, amb la direcció escènica de 
Marc Hervàs, oferiran un re-
cull dels poemes més repre-
sentatius de l’autor igualadí. 
L’acompanyament musical 
anirà a càrrec del guitarrista 
Alfred Artigas. El filòleg i pro-
fessor Jaume Farrés, gran co-
neixedor de l’obra del poeta, 
serà l’encarregat de fer la pre-
sentació de l’espectacle.
Joan Llacuna, va néixer a 
Igualada l’any 1905, a la casa 
familiar del carrer de l’Aragall, 
l’actual carrer Antoni Franch, 
en una família d’adobers, allu-
nyada de les esferes literàries. 
Gairebé tota la seva poesia 
neix del record i l’evocació 
idealitzada dels seus anys fe-
liços de l’infantesa. Als quinze 
anys adquireix interès per la 
literatura, que es consolida a 
través d’una sèrie de lectures 
que seran la base de la seva 
formació autodidacta. Paral·
lelament a la vocació literària, 
veu despertar una profunda 
consciència religiosa, que no 
abandonarà fins a la mort. Als 
22 anys, inicia la seva activitat 
poètica i publica els primers 
poemes a la premsa a partir de 

1928. Seran anys d’eferves-
cència en què participa activa-
ment en iniciatives culturals a 
Igualada. Les seves primeres 
obres són Ònix i níquel (1934) 
i Nyora (1935). La Guerra Civil 
suposarà un cop important en 
la trajectòria vital i poètica de 
Llacuna. A conseqüència del 

El cicle poètic i musical DePellSensible recupera i 
posa en valor dissabte l’obra del poeta Joan Llacuna

tràngol que va suposar l’epi-
sodi del conflicte, la seva salut 
se’n va ressentir i la seva per-
sonalitat va canviar. Llacuna 
va veure que tot el seu món es 
trencava, desapareixia de ma-
nera definitiva. L’episodi més 
dramàtic i il·lustratiu d’aquest 
trencament és la breu però in-

tensa relació que va mantenir 
amb Rosselló·Pòrcel.
L’obra poètica de Joan Llacu-
na és tan breu com intensa. 
L’any 1977 es va publicar el 
conjunt de la seva Obra po-
ètica (PAM), que va possibi-
litar més endavant l’accés al 
conjunt dels versos del poeta 
igualadí. El valor de la seva 
obra cal situar·lo en l’esforç 
d’una colla de poetes, com 
Rosselló, Espriu, Palau i Fa-
bre o Vinyoli, per consolidar 
una poètica personal que ana-
va més enllà del rigor del nou-
centisme i dels excessos de 
les avantguardes.
Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada a 6 
euros al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística (c/ Garcia Fos-
sas, 2) o a la mateixa taquilla 
de cal Granotes (Baixada de 
la Unió, s/n) des d’una hora 
abans del recital a 8 euros. 
DePellSensible és una iniciati-
va de l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC).

El recital tindrà lloc a 
l’antiga adoberia mu-
seïtzada de Cal Gra-
notes i recordarà els 
poemes més repre-
sentatius de l’autor 
igualadí

Demà, dissabte, 
concert de Miquel 
Abras a Castellolí

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc a 
Castellolí un concert de Mi-
quel Abras, a l’església Vella. 
El concert començarà a 2/4 
d’11 de la nit, però qui vulgui 
abans, a les 9, podrà optar a 
sopar (Preu del sopar: 7 eu-
ros. Preu del concert: 5 eu-
ros). 
Miquel Abras presentarà en 
acústic el seu darrer treball 
Per amor a l’art, tretze cançi-
ons que composen un treball 
composat, gravat i mesclat a 
La Bisbal d’Empordà sota la 
producció de l’empordanès 
Carlus Ramió, que ha sabut 
treure tota la força d’aquesta 
privilegiada veu trencada.
Amb aquest disc Abras ha 
volgut homenatjar a totes les 
persones que en algun mo-
ment del dia, tenen temps 
per ajudar als altres sense 
esperar res a canvi, és a dir, 
per amor a l’art. És un disc on 
es poden trobar moltes influ-
ències del pop rock americà, 
d’artistes com John Mayer, 
Bruno Mars, Jason Mraz….

MÚSICA / LA VEU

Els amics de la Música, en 
coŀlaboració amb l’Ajun-
tament dels Hostalets de 
Pierola organitzen la repre-
sentació de la sarsuela en 
tres actes Luisa Fernanda, 
original de F. Romero i Fer-
nandez amb música de F. 
Moreno Torroba. 
Serà el proper diumenge 26 
de juliol a les 10 de la nit al 
Teatre del Casal Català dels 
Hostalets. El preu de l’en-
trada serà de 15 euros.
Es tracta d’una producció 
de Rafató Teatre i anirà a 
càrrec de l’Orquestra Aula 
Lírica de Granollers, de la 
Coral Sant Sadurní i del Ba-
llet Isa Moren.

Diumenge, nit 
de sarsuela als 
Hostalets de 
Pierola amb “Luisa 
Fernanda”

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: ..................................................................................

Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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DANSA / LA VEU

Dissabte 11 de juliol, l’Estudi 
de dansa i expressió dell’AR-
TE va celebrar al Teatre de 
l’Ateneu la seva 38a Mostra 
de dansa i arts escèniques 
sota el títol “ Visions Particu-
lars”; una mostra que, com ja 
ens tenen acostumats, no ens 
va deixar indiferents.
Enguany, l’espectacle estava 
format per tres parts, on ca-
dascuna d’elles ens endins-
ava a mons completament 
diferents. En la primera, ens 
sorprenien unes mosques 
enèrgiques, marietes simpàti-
ques i uns ferotges escarabats 
que rondaven per un camp 
de golf vestit de golfistes que 
interactuaven amb uns cam-
brers que ens sorprenien amb 
una fusió de claqué i percus-
sió. La visió de dos mons que 
comparteixen un mateix espai 
ens posava el caramelet a la 
boca esperant continuar gau-
dint de la funció.
En la segona, un inici càndid 
entre núvols que es transfor-
màven en sucre, donant pas a 
la fira, alegre i dinàmica pas-
sant per la intimitat i espec-
tacularitat dels pallassos que 
ens deixaven veure la seva 
ànima. La màgia d’aquest mo-

ment va aconseguir posar-nos 
a tots la pell de gallina, la plas-
ticitat parlava per sí sola, una 
delícia. I la tercera, un viatge a 
través de diverses portes que 
ens transportaven a paisatges 
de somni, Venècia i les seves 
màscares, flors gegants inun-
dant el teatre i una platja noc-
turna plena de swing i energia 
vital que es movien al compàs 
dels focs artificials.
Un esclat de color, un vestu-
ari perfectement dissenyat i 
cuidat fins el mínim detall, un 
ritme d’espectacle a l’alçada 
d’un grup de professionals, 
uns llums pensats i adequats 
per cada escena, les imatges 

en moviment que ens ubica-
ven discretes però contun-
dents....tot va ser perfecte. 
Volia fer una menció especial 
als alumnes d’aquesta escola 
que tots, absolutament tots, 
des de la més petita fins els 
més grans van sortir a l’esce-
nari amb tot el respecte i so-
bretot amb tota la convicció, 
divertint-se amb gran qualitat 
per ensenyar el treball rea-
litzat durant el curs. Evident-
ment això és fruit del segell 
distintiu que hi ha en l’equip i 
la filosofia del centre.
Gràcies un any més per seguir 
sent vosaltres

La 38a Mostra de dansa i arts escèniques 
Dell’Arte va oferir unes “Visions Particulars”

CULTURA / LA VEU

«Al meu retorn a Igualada (ge-
ner de 1944) vaig incorporar-
me de mestra propietària d’un 
grau de l’Escola Garcia Fos-
sas (...) Com a mesura pre-
ventiva vaig trobar establert la 
visita periòdica dels alumnes 
al Centre d’Higiene Munici-
pal». Aquest és el «Document 
del mes» a la Biblioteca de 
la Memòria, un singular arxiu 
que recull el testimoni que es 
troba en els records de les 
persones, ja sigui a través de 
cartes, quaderns manuscrits o 
memòries. Aquesta fragment 
forma part del quadern de Re-
cords, de Mercè Valls Almirall.
Aquesta col·lecció aplega 111 
documents diversos que han 
fet arribar els ciutadans o els 
seus familiars a la Biblioteca 
Central d’Igualada. Amb l’ob-
jectiu de donar-los a conèixer 
i contribuir així al coneixement 
de la història quotidiana a la 
ciutat la Biblioteca els ani-
rà exposant periòdicament a 
l’àrea de Col·lecció Local, a la 
segona planta. Entre aquests 
documents abunden cartes 
manuscrites, quaderns de me-
mòria d’episodis puntuals com 

la guerra civil i fotografies an-
tigues. La Biblioteca de la Me-
mòria és un arxiu viu i obert 
que es va enriquint amb les in-
corporacions dels igualadins i 
anoiencs, així com amb docu-
ments d’elaboració pròpia fruit 
de tertúlies i tallers de fonts 
orals que s’enregistren i es 
transcriuen. En aquest sentit, 
destaquen els que es fan anu-
alment en el marc de la Pri-
mavera gran d’Igualada, que 
tracten temes diversos com la 
religió, les festes, l’educació o 
els remeis casolans. La Biblio-

teca de la Memòria
La filosofia es basa en la ri-
quesa i la singularitat de les 
fonts orals (els records) de les 
persones, que ofereixen una 
visió diferent de la història ofi-
cial. Tots aquests documents 
es poden consultar a la se-
gona planta de la Biblioteca i 
poden ser de gran utilitat per 
als estudiants i investigadors. 
Aquests documents també es 
poden consultar a la pàgina 
web de la Biblioteca (www.bi-
bliotecaigualada.cat), a l’apar-
tat de La Col·lecció.

La Biblioteca de la Memòria surt 
de l’armari amb el “Document del mes”

EXPOSICIONS / LA VEU

El dissabte dia 18 de juliol es 
va inaugurar una exposició 
dels alumnes de l’Escola mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps al 
Monestir de Santa Maria de 
Gualter recinte romànic decla-
rat bé cultural d’interès nacio-
nal, situat al municipi de la Ba-
ronia de Rialp, a la Noguera. 
Hi van presentar una selecció 
dels seus treballs realitzats 
dins el  taller de Dibuix i Pin-
tura de Retrats durant aquest 
curs 2014-2015, elaborats en 
diferents tècniques del grafit, 
pastel, pintura a l’oli, carbo-
net o llapis de colors. Aques-
ta mostra es va poder veure 

fa unes setmanes a la botiga 
Abacus d’Igualada. Dissab-
te passat quedà inaugurada 
en el marc de la XII Trobada 
cultural que es fa en aquest 
indret i es podrà veure fins el 
dia 31 de juliol. Els alumnes 
expositors són: Empar Aran-
da, Ramon Borràs, M. Dolors 
Caelles, Fernando Farrero, 
Montse Garcia, Neus Masa-
gué, Natàlia Pola i Juana Ro-
mero. El curs de retrats forma 
part de l’àmplia oferta educa-
tiva per a adults que l’Escola 
ofereix en horari de tarda, a 
càrrec de professors especi-
alistes en diferents disciplines 
artístiques.

Exposició dels alumnes del 
Gaspar Camps al Monestir de 
Gualter, a la Noguera

ARQUEOLOGIA / LA VEU

Del 27 de juliol al 7 d’agost el 
municipi de Copons iniciarà la 
segona edició del Camp de 
Treball arqueològic per a la re-
cuperació del Molí del Mig els 
matins de 8:30 a 13:30 hores. 
El Camp de Treball està obert 
a totes els persones de la co-
marca que desitgin ajudar en 
la millora del patrimoni cultural 
del territori i desitgin descobrir 
l’arqueologia de ben aprop.
Aquest Camp de Treball im-
pulsat per l’Ajuntament de 
Copons i dirigit de nou per 
arqueòlegs de l’empresa Cat-
Patrimoni, ja va obtenir els 
primers resultats l’any passat 
amb l’aparició d’una volta i 
unes mines subterrànies que 
possiblement daten la cons-
trucció del molí a principis del 
segle XVII. A més a més, es 
va poder comprovar que el 
Molí del Mig contenia dos mo-
lins als seu interior: un de blat 
i un d’oli, fet que el fa únic en 
tot el territori.
Un patrimoni que fins ara ha-
via restat amagat sota les ru-
nes del Molí del Mig i que va 
sortir a la llum gràcies a la tas-

ca dels voluntaris.  Per això, 
aquest any es vol continuar 
treballant en una segona fase 
d’excavació per finalitzar el 
treball.
Un cop finalitzada l’excavació, 
s’habilitarà el recinte del Molí 
del Mig com a centre d’inter-
pretació dels usos de l’aigua 
per part dels humans i un dels 
principals exponents dels mo-
lins d’aigua del riu Anoia.
Tots aquells interessats es 
poden inscriure’s en el camp 
de treball presencialment a 
l’Ajuntament de Copons o tru-
cant al 93 809 00 00. Rebran 
esmorzar i samarreta de regal.
Els Molins d’Aigua de Copons 
són patrimoni cultural indiscu-
tible del municipi i del riu Ano-
ia ja que expliquen una forma 
d’aprofitament de l’aigua molt 
peculiar a partir de creació 
de basses i mines subterrà-
nies per abastir el conjunt de 
molins que s’aplegaven al 
voltant del riu. Recuperant 
un dels principals exponents 
d’aquests béns patrimonials 
es pot recuperar una part im-
portant de la història de la vila.

Es busquen voluntaris per al 
Camp de Treball del Molí del 
Mig de Copons
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ANÒLIA
- Igualada
Concerts amb Joan Dausà i 
The Crab Apples, pop d’autor i 
pop-rock.
Divendres a les 11 de la nit als 
Jardins de la Sala.

MÚSICA
- Piera
Concert de Maià, emmarcat 
dintre del cicle de Música en 
Viu, on presentaran el seu tre-
ball “Estels a les butxaques”.
Divendres a les 10 del vespre a 
la plaça del Peix.

BALL
- Vilanova del Camí
Let’s Dance i bany nocturn. Es 
menors de 14 anys han d’anar 
acompanyats.
Divendres a les 10 del vespre a 

la piscina de Can Titó.

DISSABTE 25

POESIA
- Igualada
Cicle DePellSensible. “Joan 
Llacuna, el poeta de la ciutat”. 
Amb Jordi Hervàs, Marc Her-
vàs i Jaume Llombart.
Dissabte a les 10 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

ANÒLIA
- Igualada
Concert amb Núria Graham i 
Els Catarres. Pop d’autor i pop-
fusió.
Dissabte a les 10 del vespre al 
pati de la Cotonera.

MÚSICA
- Capellades
Concert amb Visacos. Bona 

música, una estona de ball i tot 
en bona companyia.
Dissabte a les 11 de la nit a la 
terrassa de La Lliga.

MERCAT D’ANTIGUITATS
- Vilanova del Camí
Mercat d’antiguitats, col.leccio-
nisme i articles de  segona mà 
organitzat pels Amics de les 
antiguitats de l’Anoia.
Dissabte de les 9 del matí a les 
2 del migdia a la  plaça del Mer-
cat.

DIUMENGE 26

BALL
- Igualada
Trobada country amb ball per a 
tots els nivells, peticions i bon 
ambient.
Diumenge a les 6 de la tarda a 

ACTIVITATS CULTURALS

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.

DIBUIXANT SOMRIU-
RES
Gemma Macarrilla. Maka.
La Maka omple de colors ob-
jectes quotidians que prenen 
nova vida. Roba, bosses, coi-
xins, tasses... 
Del 28 de juliol al 25 de setem-
bre al Punt de lectors de la Bi-
blioteca Central.

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

EN QUÈ PENSEN ELS 
MÚSICS
Exposició de fotografies de 
jazz del músic Dani Alvarez. In-
closa en l’Estival de Jazz. 

Del 20 de juny al 31 de juliol al 
Passatge del Capità Galí.

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

EL SOL DE TOUS: 100 
ANYS D’HISTÒRIA
Mirada a l’entorn, les capçale-
res, els continguts i la 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.

l’auditori de l’Ateneu.

ANÒLIA
- Igualada
Anòlia Xics. Amb The Pen-
guins, concert infantil de reg-
gae per a xics.
Diumenge a les 7 de la tarda 
als Jardins de La Sala.

NIT DE SARSUELA
- Els Hostalets de Pierola
L’Orquestra Aula Lírica de Gra-
nollers, la coral de Sant Sadurní 
i el Ballet Isa Moren presenten 
“Luisa Fernanda”, una produc-
ció de Rafató Teatre.
Diumenge a les 10 del vespre al 
teatre del Casal Català.

DIMECRES 29

BARRUFACINEMA FRESC

- Igualada
Projecció de la pel.lícula famili-
ar “En busca del Marsupilami”, 
una adaptació del còmic d’An-
dré Franquin.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CINEMA A LA FRESCA
- Capellades
Projecció de la pel.lícula “La 
isla mínima”. Entrada: la consu-
mició.
Dimecres a les 10 del vespre a 
la Terrassa de La Lliga.

TARDES LITERÀRIES
- Vilanova del Camí
Jornada dedicada al genère 
humorístic amb Marta Sabaté 
amb “Piscina” dins Que no me’l 
toquin.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca.
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Dissabte passat va tenir lloc a 
la Societat La Lliga la primera 
edició del Capvespre d’Art, or-
ganitzada per la mateixa enti-
tat capelladina i per la Lourdes 
Busquets, una de les artistes 
que van compartir les seves 
obres, tècniques i experiènci-
es creatives amb el nombrós 
públic que hi va fer cap per 
amor a l’art.
Distribuïdes sobretot en una 
de les parets laterals del pati 
que es troba entre la cafete-
ria i la sala de l’entitat, a re-
cer d’una filera de moreres, 
i també en diverses instal-
lacions enmig de la pista, di-
verses obres del Francesc 
Aloy, la Lourdes Busquets, el 
Joan Calveras, el Toni Chia, la 
Montserrat Garcia Olivé, l’Ana 
Maria Gómez, el Jordi López 
Alert, la Pili López, la Maka, 
el Toni Miquel, el Jordi Pons 
i la Verónica Rosado, van 

ser exposades entre les sis 
de la tarda i les deu del ves-
pre. Els més petits també van 
fer la seva aportació artística 
amb guixos en un mural que 
va anar prenent forma i colors 
durant tota la tarda. Fins i tot hi 
van afegir el seu granet d’art el 
mateix alcalde Aleix Auber i el 
regidor de Cultura Àngel Sote-
ras. La vetlllada es va comple-
tar amb música seleccionada 
per la Maria Delgado i amb la 
venda de diversos exemplars 
de la biografia “Aventures i 
Pintures. Josep Costa Solé. 
Capellades 1913-2013” que 
repassa tota la seva trajectò-
ria artística.
Per la complicitat que es va 
crear i per la satisfacció de 
tots els que hi van prendre 
part, també de la Montse Gar-
cia Botines i de tota la Junta 
de la Lliga, ja s’està pensant 
en la segona edició d’una ac-
tivitat singular que ha recupe-

rat un cop més el caràcter de 
Capellades com a vila d’art i 
que ha fet evident els esforços 

L’art i les converses en un capvespre singular a la 
societat la Lliga de Capellades

que s’estan duent a terme des 
de la Societat La Lliga per di-
namitzar aquesta entitat més 

que centenària i obrir-la a tot-
hom.



41
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de juliol de 2015

 

Viatges

El finisterre europeu de Les Açores, als nostres 
dies, se’t presenten com a una excepcional invi-
tació al gaudi d’uns extraordinaris paratges na-
turals per a compartir-te amb una gent no gens 
intoxicada pel turisme de masses. Allà, amb l’em-
bolcall d’una pau celestial i la plenitud que ema-
na la immensitat de l’Oceà, no et serà difícil de 
reconstruir un imaginari sobre els propis orígens 
de la Terra; en un racó de món -en plena fase de 
formació- que se suma a identificar-se com a úl-
tims trossos de terra que –segons sembla- es van 
salvar de la mítica Atlàntida i que van donar vida 
a un afortunat paradís que ha sobreviscut a la fa-
talitat de les seves pròpies entranyes. Al bell mig 
de l’Atlàntic, aquestes nou Illes han estat el repòs 
obligat de centenars de mariners, viatgers o aven-
turers en les seves prolongades travessies entre 
Amèrica, Àfrica i Europa. Tot i la imantació natural 
de les Illes, amb multitud de magnífics racons im-
maculats, els destins que més et segrestaran són 
aquells que et regalen una cordial i testimonial 
presència humana, com és el cas de la popular Illa 
Verda o  de São Miguel.

La més gran de les nou Açores, l’Illa de São Miguel, 
aquella que guarda la capitalitat: Ponta Delgada, 
et regala una mirada a un sud de verds exube-
rants, de llacs impressionants, de cràters volcà-
nics i d’agosarades elevacions. La ciutat de Pon-
ta Delgada, entre el mar i la muntanya, amb una 
població d’una certa estirp senyorívola però amb 
un gest de noble hospitalitat, s’esdevé una excep-
cional proposta per a endevinar l’ànima de totes 
aquestes illes i de tot el seu veïnatge. Un passeig 
per uns encisadors carrers despulla l’harmonia 
amb què coexisteixen la pedra volcànica i la cal 
blanca a l’hora de vestir el cos refinat i discret de 
tots els seus edificis. La insistent negror de la pe-
dra magmàtica i la rabiosa lluminositat del blanc 
de les façanes et suggereix un ancestral imaginari 
del coratge d’una població en la seva resistència a 
les amenaces d’una terra marcada per una  diabò-
lica força volcànica i sísmica.

A l’ensems, tot trepitjant uns vells camins empe-
drats, vas topant-te amb els signes de l’espiritua-
litat d’un poble que –potser- es va desentendre 
massa aviat d’una apassionant herència mitològi-
ca. Tant és així que, l’arquitectura de les esglésies 
se’t persona ja inscrita en l’estètica d’un Barroc es-
tilitzat i senzill que incorpora elements de la popu-
lar Escola Manuelista portuguesa. Pas a pas, però, 
et captivarà la contemplació de centenars d’enra-
jolats que, des de la Rua do Mello, van subratllant 
successius trets diferencials entre carrers, places i 
edificis; uns signes d’identitat que de seguida al-

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Les Açores, fantàstic testimoni de la mítica Atlàntida

bires  reforçats amb les radiants resplendors de les 
aigües d’un Oceà. Una parada a la Plaça de Velho 
Cabral t’internarà en el cor de la ciutat a l’entorn 
d’un atàvic emplaçament representat per tres res-
pectables arcades que recorden les esfereïdores 
empentes de l’Oceà. Més enllà, al voltant del port, 
ben aviat se t’imposa la monumental presència de 
l’antic Fort de Sao Bras, un dels principals punts 
defensius dels atacs de pirates i corsaris. D’aquí 
estant, l’infinit és a les teves mans.   

Al capdavall, aquestes nou illes (São Miguel, Santa 
Maria, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flo-
res i Corvo) que conformen les Açores -cadascuna 
diferent i posseïdora de personalitat pròpia- són, 
de fet, els pics d’algunes de les muntanyes més 
altes que s’alcen des de les profunditats de l’At-
làntic. I, aquest arxipèlag volcànic, tan bon punt 
com va ser despoblat, havia d’esdevenir la parada 
inexcusable per a nombrosos visitants que han 
trobat en les seves bellíssimes platges, els seus 
verds tapissos muntanyencs i les seves típiques i 
personals edificacions el destí oportú per a la des-
coberta d’un sensacional i desconegut univers. 
Des de les platges de Praia da Vitoria i el bulliciós 
port d’Horta fins als bombolles “forns” volcànics 
de Furnas, en definitiva, totes elles et regalen el 
testimoniatge d’una cultura inigualable. 

Tanmateix, val a dir que si bé cal tenir en compte 
els sobtats i habituals canvis meteorològics de les 
Illes; molt sovint, aquests comportaments inesta-
bles del clima són els que potser més et permeten 
la contemplació de seqüències paisatgístiques i 
urbanes del tot espectaculars. 

Santa Croce

Serra do Cume

Ponta do castelo



Es projecta a Montbui •  Los Minions

RAMON ROBERT.-

La història dels Minions es re-
munta al principi dels temps. 
Van començar sent organis-
mes grocs unicel·lulars que 
van evolucionar, posant-se 
sempre al servei dels amos 
més menyspreables. Davant 
la seva incapacitat per man-
tenir a aquests amos, els 
Minions acaben trobant-se 
sols i cauen en una profunda 
depressió. No obstant això, 
un d’ells, anomenat Kevin, té 
un pla. Acompanyat pel rebel 
Stuart i l’adorable Bob, em-
prèn un emocionant viatge per 
aconseguir una cap a qui ser-
vir, la terrible Scarlet Overkill. 
Passaran de la gelada Antàrti-

da, a la ciutat de Nova York en 
els anys seixanta, per acabar 
al Londres de la mateixa èpo-
ca, on s’hauran d’enfrontar al 
repte més gran fins a la data: 
salvar la raça Minion de l’ani-
quilació. 
Aquesta és una pel.lícula molt 
divertida, en la que els nens 
s’ho passaran bomba. Repro-
duïm el que va escriure Jordi 
Costa a les pàgines del diari El 
País: “No estem davant l’am-
bició del millor Pixar, però sí 
davant d’una manera d’enten-
dre la comèdia animada que 
subministra plaer a granel i 
que transforma hora i mitja de 
metratge en joiós sospir.” 

42

Cinema
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 de juliol de 2015

Grocs i rampelluts

Es projecta a Montbui •  Ahora o nunca

RAMON ROBERT.-

La parella protagonista de la 
molt taquillera Ocho apellidos 
vascos, o sigui Dani Rovi-
ra i Clara Lago, reapareix en 
aquesta nova comèdia romàn-
tica, Ahora o nunca, en la que 
també hi te paper important 
María Valverde. La peŀlícula 
ha estat realitzada per la di-
rectora catalana Maria Ripoll.  
Els personatges centrals de la 
peŀlícula es diuen Eva i Alex. 
És una parella que, després 
d’anys de festeig, decideix ca-
sar-se al lloc en el qual es van 
enamorar: un petit poblet del 
camp anglès. Els problemes 
del casament comencen quan 
una vaga de controladors ae-
ris impedeix que el nuvi i els 
convidats es reuneixin amb la 

Comèdia romàntica

núvia i el seu seguici.
Mitjançant la caricatura de 
personatges, de tòpics i clixés 
de situacions, la peŀlícula ofe-
reix noranta minuts d’entrete-
niment, bullici i diversió, molt 
en la línia de la citada Ocho 
apellidos vascos. 

RAMON ROBERT.- 

Cridada a ser, juntament amb 
l’australiana Cate Blanchett, 
una de les actrius més sol-
licitades i admirades de la 
seva generació, la londinenca 
Carey Mulligan és la protago-
nista de Lejos del mundanal 
ruido, peŀlícula basada en la 
clàssica novel·la de Thomas 
Hardy. Noveŀla ja portada al 
cinema a finals dels anys sei-
xanta, llavors amb Julie Chris-
tie en el paper principal.
La independent, bella i tossu-
da Bathsheba Everdene (Ca-
rey Mulligan) sap el difícil que 
és per a una dona definir els 
seus sentiments en un llen-
guatge creat principalment per 
l’home per expressar els seus. 

De caràcter fort i independent 
aquesta jove, propietària de la 
major granja de la seva loca-
litat, està en situació de triar 
entre els tres pretendents que 

Es projecta a Tous •  Lejos del mundanal ruido

La bella i tossuda Bathsheva

la ronden: un ramader dedicat 
a la cria d’ovelles, un atractiu 
i temerari sergent i William 
Boldwood,  un madur i pròs-
per solter. 

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.



YELMO CINES ABRERA 3D

AHORA O NUNCA
Espanya. Comèdia. De Maria Ripoll. Amb Dani Rovira, María Valverde 
i Clara Lago. 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. Els problemes del casament comencen quan una vaga de 
controladors aeris impedeix que el nuvi i els convidats es reuneixin amb 
la núvia i el seu seguici.

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.

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. 

INSIDE OUT
Estats Units. Animació. De Pete Docter. Fer-se gran pot ser un camí ple 
d’obstacles. També per la petita Riley. Com tots nosaltres, Riley és guiada 
per les seves emocions: Joia, Por, Ira, Fàstic i Tristesa. Aquestes emocions 
viuen al centre de control dins del cap de Riley, des d’on l’ajuden i 
aconsellen al llarg del seu dia a dia. Riley i les seves emocions intenten 
adaptar-se a la seva nova vida a San Francisco, però algunes coses es 
compliquen.

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.

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

ANT-MAN
Estats Units. Comèdia anventures. De  Peyton Reed. Amb  Corey Stoll, 
Evangeline Lilly, Paul Rudd, Patrick Wilson, Michael Douglas. Armat amb 
la sorprenent capacitat de reduir la seva mida a la vegada que augmenta 
la seva força, l’estafador Scott Lang (Paul Rudd) ha de treure a la llum a 
l’heroi que porta dins i ajudar al seu mentor, el Dr. Hank Pym (Michael 
Douglas), a protegir d’una nova generació d’amenaces el secret que 
s’amaga després de l’espectacular vestit d’Ant-Man

PIXELS
Estats Units. Comèdia. De  Chris Columbus. Amb  Peter Dinklage, Adam 
Sandler, Michelle Monaghan, Ashley Benson. Pixels compte com uns 
extraterrestres malinterpreten les imatges de les màquines recreatives 
com una declaració de guerra i decideixen atacar la terra, emprant 
aquests jocs com a models per a l’assalt. El president dels EUA, Will Cooper 
(Kevin James), recorre llavors al seu gran amic de la infància i campió de 
les maquinetes dels anys 80, Sam Brenner

1/ ANTMAN (7 anys)
Dv. i Ds: 19:30/22:00
Dg.:11:50/19:30/22:00
Dll a Dj.: 19:30/22:00
1/ ANTMAN 3D (7 anys)
Dv. a Dj: 17:00

2/LOS MINIONS 3D (apta) 
Dg.: 11.30
2/PIXELS 3D (apta) 
Dv a Dj.: 16.30
2/INSIDE OUT 3D (apta) 
Dv a Dj: 18:45
2/TERMINATOR GENESIS (12 
anys) 
Dv. a Dj: 21:00

3/SOLO QUIMICA (7 anys) 
Dv. i Ds: 15.30/17:50/20:05/22:20
Dg.: 12:10/15.30/17:50/20:05/22:20
Dll a Dj.: 5.30/17:50/20:05/22:20

4/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.: 15.45/18:00/22:30
4/ALL WORK ALL PLAY 
Dm.: 20:00

5/PIXELS (7 anys)
Dv. i Ds: 15.40/17:50/20:00/22:10
Dg.: 11:40/15.40/17:50/20:00/22:10
Dll a Dj.: 15.40/17:50/20:00/22:10
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6/LOS MINIONS (apta)
Dv i Ds.: 15:50/18:10/20:20/22:30
Dg.: 12:10/15:50/18:10/20:20/22:30
Dll. a Dj.: 15:50/18:10/22:30
6/INSIDE OUT (apta) 
Dm.:20:15

7/ELIMINADO (16 anys)
Dv i Ds.: 16:00/18:00/22:30
Dg.: 12:00/16:00/18:00/22.30
Dll a Dj.: 16:00/18:00/22:30
7/JURASSIC WORLD (12 anys)  
Dv. a Dj.: 20:00
7/LOS  MINIONS (apta)
Dm.: 20:20

8/ SAN ANDRES (12 anys)
Dg.: 11:45
8/ INSIDE OUT (2a. còpia) (apta)
Dv. a Dj.: 17:15/19:30
8/ AHORA O NUNCA (12 anys)
Dv. a Dj.: 21:45

IGUALADA

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

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
MIS HIJOS  (12 anys)
Diumenge: 18:00
LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO  
(7 anys)
Diumenge: 19:45

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

SALA AUDITORI
LOS MINIONS (apta) 
Dv: 18:00/20:00/22:00
Ds.: 16:00/18:00/20:00/22:00
Dg.: 16:00/18:00/20:00

SALA PETITA
AHORA O NUNCA (12 anys) 
Dv: 18:30/20:30/22.30
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Dg.: 16:30/18:30/20:30

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

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



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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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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Volem ser a tot arreu. Correm 
per a fer que tothom estigui 
content. Mirem que tots els 
plans que ens proposen tin-
guin lloc a l’agenda. Sovint 
ens esverem. Anem amb un 
ritme desenfrenat que no 
ens deixa ser qui som. Tot 
massa temps per pensar el 
que volem fer i el per què 
ho fem. No donem sentit al 
que fem i ens limitem sim-
plement en anar fent, encara 
que això comporti no saber 
on es va. Perquè no hi anem, 
sinó que ens hi porten. Cal-
dria preguntar-se què ens 
convé a cada moment. Donar 
més importància al que real-
ment ens gratifica. Assaborir 
cada instant. Saber trobar el 
costat positiu. Sempre hi és 
malgrat la situació sigui molt 
dolenta.

I quan estiguem fent qualse-
vol tasca,  mirem de posar-hi 
el cap. Espremem tot el que 
pugui aportar. Aquest ins-
tant ja no tornarà a repetir-se 
mai més. En algun cas per 
alliberar-se del problema, 
en altres pel plaer que dóna 
haver-lo viscut. I Quan s’hagi 
pres una decisió, sigui la 
que sigui, no cal tornar-hi a 
pensar. Si no s’ha encertat ja 
prendrem mesures correcto-
res. La vida és un camí unidi-
reccional. Sempre endavant. 
No se’n treu res de lamen-
tar-se i pensar  per què ens 
passen aquestes coses. A 
tothom n’hi passen.  Ni el per 
què estem en aquest lloc. Viu 
plenament cada moment. 
Perquè això és vida. Com-
plaure a tothom és impossi-
ble. Tampoc fer que tothom 
estigui content. En canvi 
poden estar contents, nosal-
tres mateixos. Sense esperar 
que hagin de ser els altres 
qui ens facin feliços. 

Viure plenament

Consells 
de Pilar Prat Jorba 

 Col. 18704 
Psicòlolga

Màster en Psicologia Clinica 
i en Psicopatologia Legal i Forense

pilarpratjorba@gmail.com 
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ESGLÉSIA / Narcís Riba Codina, prev.

Antecedents
Se situa l’inici de l’anomenat 
Moviment Litúrgic a mitjan 
segle XIX quan dom Pròsper 
Guéranger funda l’abadia de 
Solesmes (a la regió del Loi-
ra), on exalça la centralitat de 
la litúrgia en l’existència cristi-
ana, en contra de la dissocia-
ció imperant entre vivència de 
la fe i litúrgia. Com una be-
neïda taca d’oli, la influència 
s’estengué per Europa en un 
triple vessant: històric, teolò-
gic i pastoral. Cal citar també 
el magisteri del papa sant Pius 
X, a començaments del segle 
XX. En aquest context la re-
novació de la litúrgia arriba 
també a casa nostra a través 
dels monestirs que adopten 
els aires nous i els propaguen 
—Silos (a Castella) i Montser-
rat—, començant per la músi-
ca gregoriana. L’abat Sunyol 
esdevindrà propagador del 
gregorià arreu. Les diòcesis 
catalanes, seguint el magisteri 
de Pius X, van instituint cape-
lles de música que participen 
en el cant de les celebracions.

I Congrés Litúrgic de Mont-
serrat
Un grup de preveres i religi-
osos, acompanyats per Mn. 
Lluís Carreras, proposa a 
l’abat coadjutor de Montserrat, 
Antoni M. Marcet, la convoca-
tòria d’un congrés de cara a 
potenciar el Moviment Litúrgic 
al nostre país. S’hi uní l’epis-
copat de la Tarraconense, i la 
Santa Seu aprovà la iniciativa. 
Hom constituí una junta orga-
nitzadora al palau episcopal 
de Barcelona. Els treballs es 
desenvoluparen del 5 al 10 
de juliol de 1915. S’hi feren 
presents el nunci, dos carde-
nals benedictins italians, tots 
els bisbes de la Tarraconen-

se i 2.000 congressistes, dels 
quals 480 eren preveres. El 
centre era l’estudi i la celebra-
ció de la missa; cada dia presi-
dia un bisbe (en aquell temps 
no hi havia concelebració). Es 
recorda la magistral homilia 
del venerable Torras i Bages. 
S’introduïren els anomenats 
ornaments gòtics i la pronún-
cia romana del llatí, signe de 
romanitat.

Les conclusions
Els treballs d’estudi es distri-
buïren en tres seccions: estu-
dis històrics, el cant gregorià 
per a populartitzar la litúrgia, i 
els ministeris sacerdotals. Es 
poden resumir en aquestes 
línies:
- La participació activa dels 
fidels en els misteris sagrats 
i en l’oració pública i solemne 
de l’Església és la font prime-
ra i indispensable del veritable 
esperit cristià; cal procurar, 
doncs, que els fidels tinguin 
a mà els textos, prenguin part 
en el cant i practiquin les ce-
rimònies sagrades. Així hom 
edità el Missal dels fidels del 
P. Gubianas, i altres de sem-
blants que seguiran.
- La missa ha d’esdevenir l’ac-
te oficial i més solemne de la 
litúrgia parroquial, sobretot la 
missa major, i el que li atorgui 
més vitalitat.
- L’educació religiosa ha d’in-
cloure el caràcter de vera ca-
tequesi litúrgica, ensenyança 
viva de la fe i preparació dels 
fidels a llur participació activa 
en les funcions del culte.
Ha d’infiltrar en el cor dels fi-
dels el gust per la litúrgia, les 
fórmules, els ritus, el cant amb 
el qual donen culte a Déu. Axí 
acoblar el poble amb el sacer-
dot, tornar-lo a l’Església, refer 
el vigor de la seva fe i millorar-
ne la vida.

Cent anys del I Congrés 
Litúrgic de Montserrat

Igualada, juliol de 2015

1r aniversari

 Antònia Puiggrós Puigpelat

Morí cristianament el dia 23 de juliol a l’edat de 88 anys.

Fills, Jaume i Rosa, i Josep, néts Jordi i Maite, David i Jaume, 
germanes, familiars i amics et tindrem sempre present 

en el nostre record i estima.

Vídua de Joan Mas Vilaplana

vídua d’Enric Viscarro Roijals

Retornà a la casa del Pare el passat diumenge  dia 19  a l´edat de 89 anys. 

A.C.S.
 

Els seus estimats:  �lls, Isabel i Salvador Codina, Enric i Lídia Grau, Marta i Aureli 
Sendra; néts, Enric i Aska Naito, Elisa i Albert Blas, Enric i Joan Baptista, i Jana i Pere; 
germans, Manuel i Fina Tort, Paquita vídua de Jaume Olivé; germana política Teresa 

Viscarro vídua d’Enric Enrich, cosins, nebots i altres familiars, us volem agrair les 
mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns  dia 

20 a la parròquia de la Sagrada Família.

Joana Tomàs Lucas

Igualada,  juliol de 2015Funerària Anoia S.L.

En record de

Capellades, juliol de 2015

Maria Rosa Rovira Ribas
Vídua de Vicenç Baliellas Dalphin

Ha mort, a Capellades, el 19 de juliol, als 73 anys.

La teva �lla, Joana, i tothom qui t'hem conegut i estimat,
 no oblidarem el teu somriure etern.

Donem les gràcies als amics i familiars que ens heu acompanyat i ajudat a ser més felices 
durant aquests dos últims anys. Enviem l'agraïment més sincer a les persones que ens heu atès 

i fet costat durant les nostres estades a l'Hospital d'Igualada, a la Clínica Sant Josep i a la 
Residència de Capellades. Així mateix, i de tot cor, volem agrair a mossèn 

Adolf Pujol la celebració d'una cerimònia tan sentida i emotiva.



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

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

Tels. 93 808 40 03 
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

El gourmet
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

�A�v�.� �d�e� �C�a�t�a�l�u�n�y�a�,� �1� �-� �0�8�7�8�7
�L�a� �P�o�b�l�a� �d�e� �C�l�a�r�a�m�u�n�t� �-� � �A�n�o�i�a� �(�B�C�N�)
�T�e�l�.� �9�3� �8�0�8� �6�0� �0�0� �-� � � � �-� �-� �F�a�x� �9�3� �8�0�8� �6�6� �3�9
�w�w�w�.�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m� � �-� � �i�n�f�o�@�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m

· 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 (4 persones)
  

  
   

Sopa �eda de pe�ot escalivat, síndria i alfà�ega

360 grams de pebrot escalivat 
(pebrot vermell morrón), 
200 grams de suc de pebrot rostit, 
250 grams de síndria, 
2 grans d'all, 
alfàbrega fresca, 
oli d'oliva verge extra
 pebre negre
 sal.

Guarnició

4 ous, crostons, oli d'oliva verge 
extra, vinagre de cava (opcional).

Amb temps su�cient perquè els pebrots estiguin fets i freds abans de fer aquest entrant, 
escaliva’ls al forn, posa'ls en una safata coberta amb paper d'alumini (un cop nets i sencers), 
i  a 200 º C �ns que estiguin tendres.
Apaga el forn i deixa'ls dins �ns que es refredin una mica, llavors pela'ls, treu les llavors i 
recupera el suc que han desprès, així es alleugerirà la sopa i es mantindrà el sabor. Posa els 
pebrots i el suc al vas de la batedora. 
Talla la síndria necessària, retira la pell i les llavors per incorporar-la al recipient dels pebrots. 
Pela els alls, retira el germen de l'interior i afegeix-los també al costat de diverses fulles 
d'alfàbrega, la quantitat dependrà de com us agradi aquesta planta aromàtica.
Tritura �ns a obtenir una crema i afegeix un �l d'oli d'oliva verge extra, sal i pebre negre 
acabat de moldre i torna a triturar per emulsionar. Prova per a recti�car i reserva a la nevera.
Pela els ous durs i separa rovells i clares, ratlla els rovells i pica les clares, encara que també 
es poden servir els ous tallats a rodanxes o en quarts.
Amaneix els crostons amb una mica d'oli d'oliva verge extra i unes gotes de vinagre per 
donar un toc d'acidesa.

Emplatat
Serveix la sopa freda de pebrots i síndria i reparteix la guarnició, els crostons, l'ou i les fulles 
petites d'alfàbrega. Acaba amanint amb un �l d'oli d'oliva verge extra. Bon pro�t!
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Després de setze anys sent 
alcalde de Carme per CDC, 
en Joan Hernan feia llista con-
junta amb ERC i ICV. Fa sis 
mesos ningú no sabia encara 
que Mas, Junqueras, ANC, 
Òmnium i AMI pactarien una 
llista, i a Carme ja ho assaja-
ven. En Joan -que també ha 
estat quatre anys a l’oposi-
ció- entén la política com una 
forma de servei i als altres 
polítics -de tots colors- els 
considera, amics i companys 
de feina. Fuster i exfutbolista, 
qui el coneix el considera 
bona persona.
Deu estar molt content amb 
la llista que encapçalarà 
Raül Romeva.
Sempre he pensat que una 
llista unitària farà més per la 
independència de Catalunya 
que anar separats. Ho vàrem 
fer a Carme i vàrem aconse-
guir fer llista única. Ni el PP 
es va atrevir a fer una de les 
seves llistes fantasma. És tan 
bona la llista que hi havia set 
candidats i deu suplents. No 
n’hi vàrem posar més perquè 
la llei no ho permet.
El varen rondinar gaire a 
CDC?
Una miqueta. Algun càrrec 
d’Igualada em va fer mala 
cara, suposo que pel tema 

del Consell Comarcal i per 
la Diputació. De fet fa quatre 
anys, quan vaig perdre les 
eleccions a l’alcaldia de 
Carme, volia continuar quatre 
anys més de conseller comar-
cal i a Igualada em varen dir 
“els perdedors se’n van a 
casa”. Tant al Jordi Sellarès 
com a mi ens estava costant 
molt fer llista i com que tots 
dos teníem al programa tre-
ballar per la independència, 
ens vàrem unir sense cap 
problema.
És dur ser a l’oposició 
quatre anys després de 
setze d’alcalde?
No perquè he anant a l’ajun-
tament a ajudar al poble. 
Es poden fer coses des del 
govern i des de l’oposició. 
També he de dir que m’he 
trobat a un alcalde, en Jordi 
Sellarès, amb el qual sempre 
hem pogut treballar perquè 
tenim molta afinitat i compar-
tim els mateixos objectius de 
servei a Carme. Amb un altre 
alcalde potser no hauríem 
congeniat tan bé. Mai vaig 
cobrar per ser alcalde i ara 
ser regidor, és només canviar 
de cadira al ple. Tota la vida 
m’ha agradat la política muni-
cipal. De fet, el meu pare va 
ser el primer alcalde demo-
cràtic de Carme.

Sellarès ha respectat la 
feina feta els anys d’Her-
nan?
Sempre. Per exemple Fira-
Verd que no solament va man-
tenir, sinó que ha millorat. Les 
coses que teníem en marxa 
en Jordi les ha continuat. 
Quin ha estat el moment 
més difícil en política?
La rierada. Va ser un succés 
terrible. He d’agrair que Jordi 
Aymamí, alcalde d’Igualada, a 
les poques hores de la riuada 
ja era aquí amb policia, bri-
gada, material.... va fer autèn-
ticament d’alcalde de cap 
de comarca. Ens va quedar 

Segurament molts dels nostres lec-
tors es recordaran de com, fa molts 
anys, no existien els contenidors 
d’escombraries, i, enlloc de carre-
gar amb les bosses i acostar-se a la 
cantonada de torn, aixecar la tapa, 
i deixar caure la brossa, el que es 
feia era simplement deixar la bossa 
dins d’un cubell particular, al costat 
mateix de la porta, fins que venia el 
“camió de la basura”  a emportar-
se-la, una per una, al llarg de tots i 
cadascun dels carrers del país....
Darrerament, s’està posant en 
pràctica el retorn de la recollida 
d’escombraries “porta a porta”, 
vaja, més o menys com abans. 
Algunes comarques molt més curo-
ses amb la separació de residus 
que la nostra, que és un autèntic 
desastre, ja l’han posada en pràc-
tica, i sembla que els resultats són 
molt satisfactoris. També algunes 
petites ciutats, com Cervera, ja s’hi 
han apuntat, també, diuen, amb 
satisfacció.
I, pel que sembla, tota la comarca 
de l’Anoia farà el mateix. Els dies 
de veure contenidors per abocar 
les deixalles diàries s’han acabat. 
Fa temps que al Consell Comarcal 
treballen de valent per a tornar a 
la recollida “porta a porta”.  És un 
sistema que dóna més bons resul-
tats per a separar els residus i és 
molt més sostenible i barat. O això, 
o a pagar més.
Anem-nos-hi preparant.

una bona amistat. Ens hem 
tornat a veure malaurada-
ment en l’enterrament d’un 
altre amic, en Josep Mise-
rachs.
Què és més difícil fer d’al-
calde o fer de fuster?
D’alcalde m’ho vaig passar 
molt bé i de cap de l’oposi-
ció també. Ara a l’equip de 
govern amb en Jordi ens 
avenim molt perquè som 
amics i tenim clar que cal 
treballar per Carme. Profes-
sionalment vaig tenir la sort 
de compartir el taller de fus-
teria amb el meu germà que 
sempre em va donar suport 
en tot. El trobo molt a faltar. 
Què pensa quan escolta 
declaracions de polítics 
que diuen que el procés 
genera un ambient irres-
pirable a Catalunya?
Que no són d’aquest país i 
que mai l’han visitat. No ens 
barallem per la llengua, en 
parlem dues o tres, respec-
tem tothom... però a ells els 
agrada insultar. El president 
Mas ha agafat el brau per 
les banyes i està fent una 
gran tasca. 
Qui va crear el lema: 
“L’Anoia més bonica és 
Carme”?.
M’ho vaig inventar jo. I m’hi 
va ajudar la Flora Sanabra.

4 paraules amb... Joan Hernan


