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Les comarques de l’Anoia i del Bages han patit durant aquesta setmana el primer gran incendi de l’estiu que ha calcinat unes 1.300 hectàrees de zona boscosa i de conreu. FOTO: Anna Just

L’alcalde d’Igualada serà el titular de Desenvolupament Econòmic Local

Xavier Boquete, president 
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L’alcalde de Masquefa torna a encapçalar l’ens comarcal 1212
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Fa poc una sentència judicial obligava a 
posar la bandera espanyola al balcó de 
l’Ajuntament d’Igualada. I el consistori va 
decidir posar-la en un racó i explicar els 
motius pels quals la posava. Totes les ac-
cions comporten reaccions. Aquesta set-
mana el ple municipal ha aprovat que l’es-
telada també hi sigui. Es va palesant cada 
dia que les apostes van pujant de nivell.
El ministre de l’Interior Jorge Fernandez 
Díaz, recordava que en democràcia s’ha 
de complir la llei, perquè sinó preval la 
del més fort. Va sonar a amenaça. Aques-
ta mateixa setmana Miguel Cardenal, del 
‘Consejo Superior de Deportes ha utilitzat 
la Comissió Estatal contra la Violència, el 
Racisme, la Xenofòbia i la Violència en 
l’esport’ per proposar al Ministeri de l’In-
terior unes sancions molt elevades -que 
superen el milió dos cents mil euros entre 
tots els “culpables”- per “castigar” la xiula-
da a l’himne de la final de la Copa del Rei. 
I el secretari d’Estat de Seguretat, Francis-
co Martínez,  va explicar que no es trac-
tava d’una mesura exemplaritzant, sinó 
l’aplicació estricte de la llei. Una llei que 
no va saber veure de la mateixa manera el 
jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pe-
draz, que va sentenciar que xiular l’himne 
era un exercici de crítica política, protegit 
pel dret constitucional de la llibertat d’ex-
pressió. Però ja es veu que la Constitució 
només serveix als interessos dels que 
manen. Així aquelles amenaces de Dolo-
res Cospedal, Esperança Aguirre o Angel 
Tebas que volien desallotjar el camp si hi 
havia xiulets, s’han  traduït en uns riscos 
de violència que ningú va veure a l’estadi. 
I aquell senyal de rebuig i crítica és el que 
es castiga, es guarneixi com es guarneixi.
Igual passa amb les banderes. El que ha-
via estat secretari d’estat d’interior Ignacio 
Ulloa, va comparar  les estelades amb les 
banderes nazis. La delegada del govern 
a Catalunya Maria de los Llanos de Luna 
va dir que l’Estelada no és una bandera 
oficial, negant-li tota connotació política, 
reivindicativa o de combat polític. Segons 
ella era “com la bandera de la banda de 
música del poble.
Està clar que les lleis s’han d’interpretar. 
La retirada de l’escultura del rei Joan Car-
les del Saló de Cent de Barcelona, també 
ha portat molt enrenou. I això que va ab-
dicar. Ara volen que s’hi posi un retrat del 
rei Felip, que ha de estar a la sala. I algú 
ja va insinuar que per complir la lletra de la 
llei n’hi hauria prou comprar un segell de 
correus amb l’efígie del monarca i posar-lo 
a qualsevol racó de la sala.
Esperem que la decisió del ple municipal 
es pot interpretar de moltes maneres tal 
com es va argumentar a la sala dels plens. 
Aviat sabrem quina és la reacció de l’estat.

Guerra 
soterrada

Tots aquells que van ajudar en l’incendi d’Òdena
Aquesta setmana el personatge són molts: totes aquelles per-
sones que es van posar al servei de la societat aportant el millor 
de si mateixos en la tasca gegantina d’extingir l’incendi forestal 
que ha cremat una part de les comarques de l’Anoia i del Bages. 
Bombers, bombers voluntaris, ADF’s, policies locals i persones 
anònimes que han donat el màxim de si perquè les flames dei-
xessin de cremar aquests boscos que tant estimem.

Artur Mas, president de la Generalitat, ha visitat 
oficialment el rei Felip VI. L’anterior Felip va tractar 
amb més violència el President del seu temps, però 
el missatge ha estat molt semblant. “El respecte a la 
llei no és un alternativa” va dir el rei. I es va quedar 
tan ample.

Iñigo Urkullu, ‘lehendakari’ basc, ha reclamat al 
rei Felip VI més “respecte a la singularitat basca i al 
concepte d’Estat plurinacional, en lloc d’estar parlant 
de la unitat d’Espanya”.

Francina Armengol, presidenta de Balears, va 
transmetre al Rei “la necessitat de respecte vers 
les diferents identitats d’Espanya donant un pas en-
davant amb la reforma constitucional perquè totes 
les comunitats es sentin part del país”..

Mariano Rajoy, president del Govern, ha advertit 
avui que “l’Estat està absolutament preparat per fer 
complir la llei i evitar que les eleccions del 27-S es 
converteixin en qualsevol altra cosa que no siguin 
uns comicis autonòmics. No hi haurà independència 
a Catalunya, no n’hi haurà. Els catalans no sortiran 
d’Europa, perquè això és el que alguns els estan pro-
posant als catalans. El PP, el Govern i una majoria 
d’espanyols garantim que això no passarà”.

Soraya Sáenz de Santamaria, vicepresidenta del 
govern, va dir “és molt difícil confiar en la paraula 
d’en Mas”. No és gens obedient al que li diuen i no 
diu cap paraula fora del guió. Tothom sap el que bus-
ca encara que no ho digui i això els impedeix inha-
bilitar-lo.

Artur Mas, sabent que podria ser inhabilitat per 
qualsevol argúcia legal, sigui per via de la querella 
o pel Constitucional, va insistir molt en la confecció 
d’una llista on ell no va al davant. Així es minimitzaria 
l’efecte de la mesura. Tots els que han estat parlant 
que ell era el problema ara estan desconcertats.

La llista ‘Junts pel sí’ es va nodrint de noms cone-
guts. Lluís Llach, Germà Bel, Oriol Amat, Pep Guar-
diola... Tot un exemple de transversalitat, agradi o no 
als unionistes.

Raül Romeva, cap de llista per Barcelona de ‘Junts 
pel sí’, va declarar: “Només hi ha un escenari possi-
ble: convertir-nos en un país normal”

Roger Albinyana, secretari d’Afers Exteriors de la 
Generalitat, va declarar que l’acord de la llista uni-
tària pel 27S “ha fet baixar molt l’escepticisme euro-
peu” i també que quan s’entrevista amb responsa-
bles d’afers estrangers d’altres països sovint hi ha 
l’ambaixador espanyol. “La diplomàcia espanyola fa 
un marcatge de les seves activitats”. 

Jorge Fernández Díaz, ministre d’Interior, i Rafael 
Català, ministre de Justícia,  han criticat la llista uni-
tària sobiranista acordada entre CDC i ERC. “Supe-
ra tot el que la imaginació es podia imaginar” va dir 
el primer, però el segon va reconèixer que “aquesta 
candidatura és perfectament possible i legítima”. 

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’UDC, ha de-
clarat “en una DUI no tan sols ens passaran per la 
pedra. Ens trituraran!”. Sembla que només pensi en 
la supervivència.

Miquel Iceta, secretari del PSC, ha dit “el problema 
és el PP, però una vegada perdi la majoria absoluta 
podrem parlar de federalisme”.

Antoni Castellà, portaveu de Demòcrates de Ca-
talunya, ha assegurat que UDC y el PSC són “ les 
crosses del unionisme. La tercera via és una via mor-
ta. És una síndrome d’Estocolm”.

Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PPC, ha 
afirmat que “el president Artur Mas s’amaga en llistes 
espectacle, amb cantants, esportistes i excomunis-
tes per encobrir la derrota de CiU i la incompetència 
del seu Govern” Continua assegurant que el seu és  
l’únic partit que “defensa la llei, la unitat d’Espanya i 
la Monarquia”.

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, va de polèmi-
ca en polèmica. Retira el bust del rei Joan Carles, no 
vol retrats del rei Felip, no deixa obrir nous hotels... 
Mai s’havia fet tant amb tants pocs vots. Clar que ella 
és dels qui creu que ‘sí es pot’.

Lluís Rabell, encapçalarà la llista al Parlament de 
Catalunya pel ‘Sí Podem’. Havia fet una carta oberta 
a l’alcalde Trias dient que no es dedicaria a la políti-
ca. També es pot canviar de parer. Ell ara diu “jo sóc 
candidat a la Presidència de la Generalitat i no com 
altres caps de llista”. No sap que qualsevol diputat 
pot ser elegit President. 
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Quan sovintejaven els atemptats mortals d’ETA, 
els polítics del govern, ja fossin en època PP com 
en època PSOE, sempre defensaven la necessitat 
de canviar la violència pel diàleg. “Sin violencia se 
puede hablar de todo” ens deien. I aquest “todo” 
referint-se a ETA s’entenia que es referia a parlar 
d’alliberar presos i de la independència d’Euskadi.
Ara que ETA fa anys que no mata, les presons se-
gueixen plenes de presos etarres -que continuen 
allunyats de llurs famílies- i de independència no 
se’n pot parlar ni al el PP ni tampoc amb el PSOE.
Per tant la crida al diàleg no era sincera. L’estat es-
panyol no vol dialogar, vol imposar la seva voluntat 
de “quiero, mando y puedo” sense que li importi ni 
poc ni molt, el dret que tenim tots els ciutadans a 
decidir el nostre destí en cada moment.
Els catalans estem reivindicant els nostres drets 
de forma pacífica, alegre, transversal i multige-
neracional. Sense ni un bri violent, sense cremar 
banderes de ningú, sense insultar i la resposta 
que invariablement estem rebent, és l’amenaça 
de processos judicials i els impediments legals 
que fan emanar d’una interpretació restrictiva del 
text d’una Constitución Española que la majoria de 
ciutadans no ha votat. Fa un any vèiem coronar 
un rei d’España, que heretava una corona que va 
imposar “manu militari” el general Franco. Ningú 
ha consultat al poble si vol seguir sota el jou d’un 
cap d’estat no democràtic -ningú no l’ha elegit per 
al càrrec- o prefereix tenir ocasió d’elegir un presi-
dent de República.
Aquest oblit del compromís del diàleg i la concòr-
dia és especialment dolorós en veure i llegir se-
gons quines editorials i escoltar segons quines 
opinions. És dolorós i ridícul. Persones que parlen 
una única llengua, ens volem imposar el sistema 
educatiu als que en parlem, com a mínim, dues. 
Ens neguen el dret a educar als nostres fills en la 
llengua dels nostres pares. Es gasten milionades 
en línies AVE que ningú no utilitza i deixen sense 
inversions a Rodalies Catalunya malgrat que pa-
guem anyalment més de 400 milions de trajectes. 
Els catalans administrem cada vegada menys per-
centatge dels nostres impostos i malgrat això ens 
diuen insolidaris. Ens impedeixen decidir i anul·len 
les lleis del Parlament de Catalunya. Si reclamem 
conèixer les balances fiscals, a banda de negar-
s’hi, ens insulten de nazi per amunt. Ens prohibei-
xen que ens sentim catalans i ens neguen el dret 
a decidir. 
Amb tot aquest panorama encara pretenen que 
ens sentim espanyols i, si no ens hi sentim, ens 
amenacen amb les tenebres exteriors si marxés-
sim d’Espanya.
Cada dia em sento més lluny d’aquesta casta/cas-
pa que no respecta ni els més elementals drets 
democràtics dels ciutadans.

Tensant la corda

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Fragilitat
Diumenge passat va ser un dia negre. De calor, de foc, 
de fum, de pors. Vegetació i construccions cremades. 
Cendres, corredisses i reacció de les estructures d’una 
societat organitzada. Bombers. Mossos. Camions, avi-
ons i helicòpters. Central de comandament a Òdena. 
Tot per lluitar contra les flames. Però també la sensació 
d’impotència per als que van haver de sortir fugint per 
la rapidesa amb la que el foc devorava tot el que troba-
va. Molts van deixar les seves cases amb l’angúnia de 
no saber si l’endemà encara les tindrien. I centenars de 
voluntaris mobilitzats per ajudar. Sense que ningú els 
demanés ajut. Només per la pròpia iniciativa i voluntat 
de servei. Ajudant a l’extinció del foc i recolzant els de-
sallotjats. Molt esforç canalitzat de manera ordenada, 
en mig del caos que representa la improvisació davant 
una situació inesperada.
Carreteres tallades. Preocupació per l’avanç incontro-
lat d’un incendi que feia evacuar llocs que poc abans 
s’havien considerat segurs. Gent que no va tenir temps 
ni de recollir el més necessari. Molts no sabien si els 
animals que havien quedat enrere serien víctimes de 
les flames. Els tallafocs intentaven defensar les cases 
i les urbanitzacions. Però en alguns casos -afortuna-
dament pocs- es van patir directament la mossegada 
de les flames. Els voluntaris  distribuïen aliments entre 
els afectats. Pavellons i espais municipals s’utilitzaven 
com a llocs d’aixopluc. La Creu Roja disposava llits per 
poder passar la nit en les millors condicions possibles. 
Les informacions eren contradictòries. Els alcaldes es-
taven al peu del canó, juntament amb el comandament 
de professionals que dirigien les operacions d’extinció. 
Els veïns obrien les portes de casa seva. Solidaritat. 
Treball. Esforç. Generositat.
Davant de les forces desfermades de la natura s’hi 
posava la voluntat dels humans. Gent que no es ren-
dia i que volia aportar el seu gra de sorra. Les noves 
tecnologies permetien compartir pensaments, foto-
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grafies i iniciatives. El gran incendi feia respecte, però 
davant hi havia determinació. Demostrava la fragilitat 
en la que permanentment estem vivint. Però també la 
rebel·lia davant l’adversitat. Treballant per resoldre els 
problemes que s’anaven presentant. Sense preguntar. 
Perquè sobren les paraules quan hi ha un objectiu pe-
remptori.
Tant feia ser de Maians,  de Montserrat Park, Sant Pau 
de la Guàrdia o Sant Salvador de Guardiola. Cap di-
ferència. Tots són gent de la terra. Que treballa i viu la 
natura. Que estima el bosc i s’identifica amb tot el que 
l’envolta. Que sap la duresa de la vida. Però que de 
l’aparent incomoditat en treu els seu l’alè vital. Saben 
que aquest és un cop dur. Allò que era verd ara és ne-
gre. Que aquella pau que es respirava, ara té regust 
de cremat. Però també que aviat tornaran a espurnejar 
les bardisses i els arbres tornaran a ser els que van ser. 
Saben que per la muntanya això només és un petit ac-
cident. També que pels humans vint anys són una part 
significativa de la vida. Per alguns mai més serà igual. 
I malgrat això també s’afegien a la feina per minimitzar 
els danys. I és que la vida sempre és fràgil. Sempre tot 
està pendent d’un fil. Que en qualsevol moment pot 
aparèixer una desgràcia. I això no detura les ganes de 
viure. Volen continuar vivint amb la natura. Precisa-
ment perquè ella és molt més forta que les persones i 
demana el respecte que sovint no se li dóna.
Val la pena en dies així adonar-se del que és viure en 
societat. Veure com no hi ha ni jerarquies ni poder. Que 
es respecten els coneixements dels que més saben. 
Que s’accepta la coordinació i es va per feina. No hi 
ha temps per massa discutir. I això, encara que sigui 
dolorós, és un ensenyament que hauríem d’utilitzar en 
altres moments de la vida. Aquest cap de setmana el 
foc obligava a actuar així, però hauríem de saber fer-ho 
igualment sense que hi hagués un factor determinant 
com aquest.

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 25/07/2015

4-12-28-42-46-49
Complementari: 45
Reintegrament: 7

· Dimecres 29/07/2015
1-13-23-39-45-46
Complementari: 8
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 23                  460  
· Divendres 24          615
· Dissabte 25     955
· Diumenge 26          438
· Dilluns 27               764
· Dimarts 28       442
· Dimecres 29      176

ONCE
· Dijous 23              89768
· Divendres 24       27775
· Dissabte 25    65769
· Diumenge 26       54514
· Dilluns 27             08867
· Dimarts 28    83550
· Dimecres 29    48524

· Dijous 23   12-20-28-36-39-45   C: 31  R: 4
· Dissabte 25   4-6-12-16-25-43  C: 18   R: 0

· Diumenge 26   3-28-33-39-45  Núm. clau: 9 

· Dimarts 28   23-32-36-43-49  Estrellas: 7/8

JULIOL/AGOST
31: Ignasi de Loiola 
1: Feliu; Fe, Esperança i Caritat.
2: Mare de Déu dels Angels
3: Gustau; Lídia; Cira.  
4: Joan-Maria Vianney; Perpètua
5: Mare de Déu de les Neus; Àfrica, Blanca 
6: Just; Pastor; Hormisdes.

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.

A Ferran Bel i a Artur Mas
•• JOAN PINYOL COLOM

En un país de gent poc decidida segu-
rament serà un nou tret a l’aire, però 
això no em frena d’adreçar-me a l’ac-
tual alcalde de Tortosa, el convergent 
Ferran Bel i per extensió a l’actual 
president de la Generalitat, Artur Mas, 
per demanar-los una vegada més que 
facin tots els possibles, encara que si-
gui només en aplicació de la feble llei 
de Memòria Històrica, per treure d’una 
vegada el monument franquista que 

s’alça encara al pas del riu per la capi-
tal del Baix Ebre. Si volem un país lliu-
re i just, i ara que es commemora l’inici 
de la Batalla de l’Ebre i en memòria de 
persones com el meu oncle patern Jo-
sep Pinyol o el meu avi Joan Colom, 
entre les milers de víctimes de la sag-
nia que va començar el 1936, resulta 
un insult en majúscula al seu record i 
un atemptat contra la intel·ligència i els 
sentiments humans que Tortosa conti-
nuï proclamant als quatre vents l’honor 
“a los combatientes que hallaron glòria 
en la batalla del Ebro”. Si no ho en-

teneu així, alcalde i president, és que 
també patiu un alt grau d’insensibilitat.

Recordant la M. Antonia
•• M. JOSEP LABRADA (*) 

En record a la nostra companya Mª 
Antònia Caldito:
Has marxat del nostre costat molt rà-
pid, encara pensem que arribaràs a 
treballar a la nit, a tenir cura dels teus 
pacients que ja et troben a faltar, els 
donaves afecte, i dedicació.

Tots els teus companys volem donar-
te les gràcies per tots aquests anys 
que hem compartit amb tu, gràcies per 
la teva implicació en el dia a dia.
Necessitem persones com tu, discre-
tes, treballadores, senzilles, que els 
agrada el que fan i ho gaudeixen, et 
trobarem a faltar Antònia.
Cada un de nosaltres sempre et por-
tarà en el seu cor, així que, d’alguna 
manera, mai te n’aniràs.
Antònia, descansa en pau.
Els teus companys

Dia 31: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 1: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 2: BAUSILI/ Born, 23
Dia 3: PILAR./ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 4: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 5: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 6: LA CREU/ P. de la Creu, 7

cartes al director

En l’argot aeronàutic, quan un avió es troba en 
situació d’emergència, tan se val si per qüestions 
tècniques, mèdiques o de qualsevol altre tipus, el 
pilot envia un missatge per demanar coŀlaboració, 
i sobretot, màxima prioritat per poder dur la seva 
aeronau a un lloc segur, l’abans possible. Segur 
que tothom ha pogut escoltar en una peŀlícula o 
documental, la terminologia MAYDAY, MAYDAY, 
MAYDAY!!!
Per pròpia experiència, puc assegurar que quan 
això succeeix en un vol real, tothom es volca per 
ajudar, sense condicions, perquè l’avió afectat, es 
pugui dirigir a l’aeroport mes proper amb absoluta 
prioritat. Si és necessari, la resta d’avions li cediran 
el pas, i els equips d’emergència, esperaran l’arri-
bada del avió per coŀlaborar en la possible evacua-
ció dels passatgers.
A Igualada, ja fa temps, tenim una situació d’emer-
gència mèdica.
Hi ha un nen de 3 anys, l’Owen, i la seva família, 
llençant un missatge de MAYDAY. L’Owen i la seva 
família segueixen sobrevolant l’espai aeri igualadí, 
esperant la prioritat que institucions com el propi 
ajuntament de la nostra ciutat hauria de fomentar 
mitjançant actes solidaris.

Mayday!!!. L’Owen requereix màxima prioritat

RAMON VALLÈS ·   

L’ajuntament l’hem de sentir com la casa de tots, i 
per tant, el lloc on dirigir-nos quan necessitem quel-
com excepcional. I el cas del Owen, és excepcio-
nal, no pas capritxós.
Ja vaig comentar, fa pocs mesos, en les darreres 
eleccions municipals, quan vàrem ser espectadors 
d’una despesa desmesurada en rètols de propa-
ganda i altres elements per atraure el vot, que tot el 
dineral (o una part) que alguns van gosar a gastar, 
se’l podien haver estalviat, i destinar-los, per exem-
ple, a ajudar l’Owen.
Això hauria estat un gest admirable i admirat per 
tots. Veure com els diners dels ciutadans, que re-
capten a cabassos les institucions que ens gover-
nen, s’utilitzen per ajudar aquells que ho necessiten 
amb tota una vida per davant. I l’Owen n’és un cas. 
Podria tractar-se del fill de qualsevol de nosaltres, 
i aleshores, ens agradaria rebre un tracte especial 
quan ens trobem en una situació no desitjada i molt 
menys, merescuda.
Per sort, molts medis de comunicació, s’han fet 
ressò d’aquesta situació d’emergència mèdica que 
pateix l’Owen.
No només els medis locals i comarcals, sinó que, 
recentment, fins i tot hem pogut conèixer l’Owen i 

escoltar la seva mare, l’Elisenda, en una entrevista 
de l’Helena Garcia Melero al programa Els Matins 
de TV3.
I així, molts ciutadans hem tingut coneixement 
d’aquesta emergència, i no ens podem quedar cre-
uats de braços.
Per aquells que encara us soni a xinès tot això, 
us invito a visitar el web www.ajudalowen.org per 
prendre consciència de tot plegat i fer aquella petita 
aportació, que per petita que sigui, si la fem molts, 
serà l’empenta definitiva que l’Owen i la seva famí-
lia necessiten per poder fer front al cost econòmic 
tan elevat d’una intervenció quirúrgica que pot re-
conduir la vida del petit Owen.
Sempre ens han dit que els diners no fan la felicitat, 
però, indiscutiblement, ajuden a poder fer front a 
despeses que una família no es pot permetre, en-
cara que es tracti de la salut del seu fill. I aquesta 
situació, n’és un exemple molt clar. Cal aconseguir 
una quantitat de diners important per poder dur a 
terme una delicada i costosa operació.
Val la pena fer-ho, i l’Owen s’ho mereix, sens dubte.
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AL BOSC, QUALSEVOL DESCUIT POT SER EL PITJOR DEPREDADOR. 
EN CAS D'INCENDI, TRUCA AL 112.

vigila amb 
aquesta bèstia

Per molt inofensiva que sembli, una crema no ben controlada de rostolls pot convertir-se 
en el pitjor depredador del bosc i és una de les causes més freqüents d’incendis forestals 

a Catalunya. Perquè qualsevol descuit pot convertir-se en una bèstia perillosa per al 
nostre entorn. L’espurna d’una barbacoa, d’una radial o d’una eina de bricolatge, 

una cigarreta mal apagada, uns focs d’artifici, una crema de rostolls… La prevenció 
és la millor arma per combatre-les, i garantir la protecció de les persones i del medi natural.
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Hi ha paraules que m’agraden, i aquesta és una de 
les  que sempre m’han semblat “maques” fonètica-
ment. Sil·labegeu-la i descobrireu que té eufonia, 
que sona bé, que “tira amunt i és positiva”, però no 
és d’això del que volia parlar avui. Deixem doncs 
l’estètica i anem a l’ètica o millor a la política. 
La solidaritat és un factor clau en l’equilibri i la co-
hesió social; enforteix vincles i nivella l’estatus i 
les diferències entre les persones, i sento orgull 
al dir que els catalans en sabem força d’això. Ca-
talunya és i ha estat terra d’acollida; fins i tot en 
els moments històrics més difícils s’ha esforçat 
en practicar-la. Els catalans tenim una llarga tra-
dició d’institucions solidàries: gairebé 300 entitats 
de voluntariat social que aplega milers i milers de 
voluntaris en tota mena d’àmbits: penitenciari, sa-
lut, immigració, persones sense sostre i un llarg, 
llarguíssim etcètera, però... (sempre el fotut però), 
el país no disposa ni del poder per fer les lleis ni 
dels recursos econòmics per transformar la realitat 
-l’espoli fiscal és un malson-, i per si no n’hi hagu-
és prou ens trobem que el govern central, envejós, 
ens envaeix les competències.
Dos exemples: el decret de lluita contra la pobresa 
energètica o la sol·licitud no atesa del Parlament 
de Catalunya al Congrés dels Diputats sobra la 
dació en pagament. Sempre hem topat amb una 
eina perversa que utilitza el govern central per go-

Solidaritat
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    ACN Anoia

vernar, El Tribunal Constitucional. Allà on no arri-
ben amb raonaments s’hi presenten amb el poder 
judicial, un poder que, malauradament, està molt 
lluny del que predicava Montesquieu. Us recordo 
la frase que va dir un polític andalús, molt graci-
ós ell: Montesquieu ha muerto. Un polític d’altura, 
vaja. Això no és fer política, això és allò tan poc 

esportiu de voler guanya la competició al jutjat. Si 
ja fóssim la República Catalana avui tindríem una 
llei com a França, on no es pot tallar el corrent 
elèctric a les famílies amb problemes durant els 
mesos d’hivern, i només és un de molts exemples.
L’últim que voldria fer és avorrir al personal amb 
dades i més dades, però les normes recorregudes 
per l’estat espanyol són tantes que maregen. Ens 
ho recorren tot, per sistema. El govern d’Espanya 
sembla un club en que tots els socis són advocats 
de l’estat, orgullosos de ser tan llestos i número u 
de la seva promoció. Tot ho fan a cop de recurs, 

Senyor:
Perdoneu que aquest humil vassall vostre gosi es-
criure-us de forma planera, però la veritat és que 
no hi estic habituat i gairebé no sé com he de fer-
ho. He d’adreçar-me a vós com a Majestat? Excel-
lència? Il·lustríssima? Cap d’aquests epítets em 
sembla adient. Potser s’hi escauria Altesa, dona-
des les nostres estatures... Deixem-ho en senyor, 
doncs, si això no us ofèn.
Però el motiu d’aquesta carta és un altre. Són les 
vostres paraules dites fa pocs dies a Barcelona 
en presència del president de la Generalitat i una 
nova promoció de jutges. Amb una amenaça vela-
da -no parleu mai directament- recomanàveu als 
nous jutges que s’esforcessin en fer complir la llei 
perquè “el respecte a la llei és la font de tota legiti-
mitat […] i no ha de ser mai una alternativa”. 
No sóc jurista -vós tampoc no ho sou- però per-
meteu-me que discrepi d’una afirmació tan con-
tingent. Les vostres paraules tindrien valor si es 
tractés de defensar lleis justes, és a dir, sorgides 
com un reflex de la voluntat popular. Però quan 
això no és així, en circumstàncies excepcionals, el 
“sentit de la justícia” ha de passar per damunt de 
la lletra de la llei. L’any 1975 el vostre pare mateix 
va jurar solemnement sobre els evangelis “complir 
i fer complir els Principios del Movimiento Nacio-
nal”. Però els temps havien canviat des d’aquell 
llunyà 1939 i el poble reclamava democràcia i en 
comptes de promoure aquell Movimiento, el va li-
quidar. Es va saltar la llei i el jurament, cosa que 
prou li varen retreure el partidaris més farrucs de 
la dictadura franquista.
Com a fill del vostre pare, hauríeu d’adonar-vos 
que la societat del 2015 tampoc no és la mateixa 
que la del 1975, encara que la Constitució vigent 

Carta a Felip VI

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

La solidaritat és un factor clau en l’equilibri 
i la cohesió social; enforteix vincles i nivella 
l’estatus i les diferències entre les perso-
nes, i sento orgull al dir que els catalans en 
sabem força d’això.
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no hagi variat. En primer lloc, 
caldria determinar amb quina 
legitimitat el vostre pare va ser 
proclamat rei. No hi havia elec-
ció possible. La Constitució mo-
nàrquica es va votar en bloc, 
sense cap altra alternativa. Ras 
i curt: si avui, com a fill del vos-
tre pare, sou rei no és gràcies 
a la voluntat del poble sinó a la 
de Franco. Per legitimar la mo-
narquia calia un referèndum per 
decidir quin sistema de govern 
volíem. Però no podíeu arris-
car i vàrem haver d’escollir en-
tre tornar a la dictadura o iniciar 
un estat monàrquic. I ens vàreu 
encolomar aquesta Constitució, 
encara avui intocable. Vivim en 
una democràcia muntada des 
de dalt, amb una monarquia imposada. És aques-
ta la “legitimitat” que defenseu? 
En poques paraules, no us hem escollit i per tant, 
no ens podeu donar lliçons de Dret. A més, en un 
estat de dret no s’amenaça un poble, ni les se-
ves institucions i molt menys la seva voluntat. I, 
permeteu-me que ho digui, els catalans en tenim 
els nassos plens de tanta amenaça, de tant ofec, 
de tants insults i de tantes accions encaminades a 
fer quadrar el cercle per la força. Llegiu la premsa 
que tant us afalaga. Mireu aquesta televisió servil 
que amaga les vergonyes de la casa reial mentre 
dispara a tort i a dret contra  qualsevol cosa que 
pretengui ser diferent de la pauta marcada. Hem 
hagut d’anar sempre a la contra per sobreviure 
com a poble i ara volem assolir una democràcia 

real, plena, i viure en un país sorgit de la voluntat 
popular. En aquest camí hem persistit, persistim i 
persistirem, diguin el que vulguin els qui pretenen 
acollar-nos amb insults i amenaces. 
Per cert, ¿us heu parat mai a pensar si hi ha res 
més democràtic que escoltar la veu del poble? ¿Us 
heu plantejat mai per què tantes lleis sorgides del 
Parlament català són després anul·lades? ¿Com 
pot ser que tot un president del Tribunal Consti-
tucional es quedi tan ample després de dir “que 
votin el que vulguin, però la independència no la 
tindran mai”? Veieu en quin país vivim? Segur que 
no, perquè si us n’adonéssiu potser a hores d’ara 
ja us hauríeu fet republicà i independentista.
El vostre humil vassall,

lluny del concepte que el poder rau en el poble. 
El que aproven els representants d’aquest poble, 
“ells” ho tomben als tribunals que han nomenat... 
“ells”. D’això se’n diu perversitat. No els ha d’es-
tranyar, doncs, que a partir del 2010, amb la “re-
bregada” del estatut ocupem periòdicament els 
carrers demanant a crits el que ja no pot esperar 
més: la independència.
Tornant a la solidaritat, és important tenir en 
compte un altre concepte anomenat ordinalitat, 
que implica mantenir “l’ordre”. Els països, lands, 
comunitats (digues-li com vulguis) més rics han 
d’acceptar ser solidaris contribuint de grat econò-
micament per ajudar als més desafavorits, però 
això no vol dir que s’hagi de caure en una altra 
pervertiment, que és alterar l’ordre. Una comunitat 
“rica” mai ha de quedar darrere d’una “pobre” des-
prés de ser solidària, i això és el que ens passa a 
Catalunya amb el sistema de finançament que ens 
aplica l’estat Espanyol.
Acabo aclarint que no, no porto la bleda al clatell. 
Sóc conscient que la independència per se no ga-
ranteix la cohesió social, la solidaritat no ve de sè-
rie com l’aire condicionat en els cotxes moderns. 
El que passa, és que si podem decidir farem el 
que el poble demana, i els catalans ja ho hem de-
mostrat més d’una vegada, som gent solidària.
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Se’ns en van per no tornar mai més

MANEL RAMONEDA ·   

Reprenc el fil d’un article publicat a la Veu del pas-
sat 5 de juny, on per raó d’espai posposava deta-
llar els formulismes de recaptació que utilitza l’Es-
tat per escurar en impostos el líquid dels salaris i 
minvar guanys i beneficis de l’activitat econòmica 
i productiva del nostre país. Sostracció que es duu 
a terme de manera centralitzada en una comunitat 
llunyana de naturalesa funcionarial. Feia gràcia un 
recent anunci televisiu on la ‘intel·ligència’ tributària 
apostava per l’eslògan ‘contribuïm per rebre’. En el 
cas català, contribuïm, sí, però per rebre menys. El 
diner públic català no només no es gestiona en l’en-
torn on es recapta sinó que tampoc no hi recau de 
manera directa ni indirecta. Com cantava Salomé 
(1968), se’ns en van i mai més no tornaran. I no no-
més imposen dur-nos ells allà els nostres comptes, 
nombre i quantitats a pagar, fins i tot la manera de 
repartir-los, a la seva conveniència, abocant-nos a 
treballar i a pagar per la nostra futura pensió i per 
la de dos o tres persones més, que  
a diferència, no hauran treballat 
mai en sa vida. La centralització 
és molt pilleta: facilita la creació de 
llocs de treball allà on es practica 
i amb la morterada salarial de «fi-
nos, tapas y botellines» tot acaba 
revertint en el si d’aquella mateixa 
societat. Moralment els és més fàcil 
prendre diners a qui no reconeixen 
com dels seus que fer-ho al veïnat, 
que se n’adonaria aviat. La sagnia 
en impostos manté permanentment 
gravat el líquid que disposem per 
viure. Sota el paraigua de la soli-
daritat infinita, regalem bona vida 
a un estol de «politiciens» i funci-
onariat aliè, greixant i nodrint-los 
arques cases i butxaques, trens 
ràpids i grasses bosses amb do-
blers per subvencionar-se ells en 
acabat pensions de franc i vots del 
voltant. I és que aquest model d’Es-
tat franquista-monàrquic va separar 
un boci de Castella «Ley Orgánica 
3/1983, de 25 de febrero, de Esta-
tuto de Autonomía de la Comunidad 
de Madrid» aconseguint concentrar 
en 8.022 Km2 la quantitat més alta, 
mai vista al món, de buròcrates i 
funcionariat públic. No hi ha dub-
te que l’espoli genera riquesa i ho 
demostra que la població del pla-
neta Terra es concentri en zones 
costaneres i rarament trobem grans 
concentracions de persones en ter-
res ermes, desèrtiques i d’interior, 
allunyades de tot. Quan això passa, 
alerta! l’anomalia prové d’interes-
sos mafiosos, estupefaents, joc, so-
breexplotació de recursos naturals, 
tràfic d’influències, centralització i 
confiscació d’impostos.  
Sense ser ni molt menys exhaustiu he recollit part de 
la sorprenent càrrega fiscal que patim els territoris 
catalans i que a cabassos desapareix en aquell llo-
garet, Madrid, que sense diamants, ni oli, ni petroli, 
ni turisme, ha sabut superar, espoliant a tort i a dret, 
el nivell de pobresa típica dels pobles sense mar. 
Arran de carrer sovint no tenim consciència de com 
recapta el 97% del total d’impostos catalans el «Re-
ino de España de Grandes Embajadas, Esplendoro-
sos Institutos Cervantes y listas autonomías» apun-
tades a la «fiesta». Com a molt sabem que l’IVA ens 

grava el consum i que en general acaba represen-
tant el 21% de tot el sou net. Un sou que abans de 
rebre’l al compte corrent ja s’ha obligat a l’empresa 
pagadora a laminar-lo amb l’impost sobre els salaris 
(IRPF) i les quotes per garantir prestacions socials. 
I això només és el principi. El preu que paguem d’ai-
gua, de gas, d’electricitat, de lloguer, de telefonia 
i comunicacions, de mobilitat, d’assegurances i fi-
nances, incorpora un seguit d’impostos ‘no visibles’ 
que l’estat cobra prèviament a totes les empreses 

i que aquestes traslladen, com no pot ser d’un al-
tre manera, a l’usuari al consumidor que els pagarà 
inclosos en el preu del producte o servei; a més a 
més de l’IVA, es clar. Entre els ‘invisibles’ hi ha l’im-
post sobre les primes d’assegurances (mod.430). 
L’imp. s/activitats de joc (mod.763). Taxes fiscals s/
sales de bingo, casinos o cases de joc i màquines 
recreatives i aparells de joc automàtiques i apostes 
i combinacions aleatòries (mod.043 044 045 685). 
L’imp. s/transmissions, deixes i donacions, entre 
vius o per raó de mort (mod.650 651 652). L’imp. per 

transmissions patrimonials i actes jurídics documen-
tats (mod.600 620 630 610 615). Taxa per exercitar 
la potestat jurisdiccional en els àmbits civil, conten-
ciós administratiu i social (mod.696). Taxes de su-
perfície: mines i hidrocarburs. L’imp. de matricula-
ció, especial sobre determinats mitjans de transport 
(mod.576). L’imp. s/vehicles automòbils propulsats 
a motor, s/embarcacions, motos nàutiques, bucs, 
naus d’esbarjo, esports nàutics, aeronaus, avions i 
avionetes. El saqueig continua amb l’impost sobre 
el patrimoni, amb un únic model (mod.714). L’im-
post s/Societats (mod.200 202 206 208 220 222). 
Pel què fa a l’ingrés de l’IVA un reguitzell d’impresos 
permeten liquidar-lo als comptes corrents de la ca-
pital de l’«oso y el madroño» (mod.303 308 309 322 
341 353 360 361 368), així com per l’IRPF (mod.100 
102 130 131 145 146 147). L’impost sobre les activi-
tats econòmiques, quina importància i pes en dóna 
fe les vora 200 pàgines que despleguen i fixen les 

tarifes aplicables a tots els sectors. 
En concepte d’impostos mediam-
bientals trobem: l’imp. s/el valor de 
la producció de l’energia elèctri-
ca (mod.583), l’imp. s/la producció 
de combustible nuclear i residus 
radioactius resultants de la gene-
ració d’energia nucleó elèctrica 
(mod.584), l’imp. s/ l’emmagatze-
matge de combustible nuclear gas-
tat i residus radioactius en instal-
lacions centralitzades (mod.585) 
i taxes per la prestació de serveis 
de gestió de residus radioactius de-
rivats de la fabricació d’elements 
combustibles, inclòs desmantellar 
aquelles instal·lacions de fabricació 
i altres residus radioactius generats 
en qualsevol indústria (mod.681 682 
683 684) i l’imp. s/els gasos fluo-
rats d’efecte hivernacle (mod.587). 
Finalment les quatre cireretes del 
pastís, els Impostos Especials 
(IIEE) dels quals la Generalitat -la 
població catalana- no en veu ni un 
duro i que ajuden a mantenir els lu-
xes senyorials de l’alt funcionariat 
d’Estat, l’obsessió en imposar una 
llengua política i altres foteses de 
capa, barret i fums de superioritat: 
1) imp. s/tota beguda alcohòlica, s/
la fabricació industrial o destil·lació 
artesanal i collita de l’any, d’alco-
hol esperits ferments cervesa vins 
xampanys licors i qualsevol altre 
consumible alcohòlic derivat o in-
termedi (mod.559 561 562 563). 
2) imp. s/el tabac -cigars, cigarre-
tes, picadura- (mod.566). 3)  imp. s/
la producció d’energia elèctrica so-
bre els kW (mod.560), no confondre 
amb el mod.583 que grava el valor 
de la producció elèctrica. 4)  impos-

tos s/els hidrocarburs i el carbó (gas, benzina, fuel, 
gasoil, querosè, olis, quitrà, biodièsel, ...) i sobre les 
vendes minoristes de determinats productes benzè-
nics (mod.564 581 582 569 595). Tot plegat xifres 
quins imports se’ns escapen a la imaginació. I ja 
fa massa anys que ens plomen, que el diner català 
vola amb bitllet d’anada, sense tornada. I el volen 
per a ells. Robar, ni que ho faci un regne, és un de-
licte. En aquest cas, delicte d’Estat. 

No hi ha dubte que l’espoli genera riquesa 
i ho demostra que la població del planeta 
Terra es concentri en zones costaneres i 
rarament trobem grans concentracions de 
persones en terres ermes, desèrtiques i 
d’interior, allunyades de tot. 



volta amb l’incendi, que final-
ment, no hi va acabar arribant. 
Els equips de rescat que van 
treballar en l’extinció del foc 
van ser nombrosos: centenars 
de vehicles terrestres i dese-
nes de mitjans aeris. 
Dilluns al vespre el Conseller 
d’Interior, Jordi Jané, va donar 

el foc per estabilitzat i en fase 
de control. És per això que es 
van  reobrir els trams tallats de 
la carretera C-37. Els bombers 
van seguir treballant al llarg de 
tota la nit de dilluns. Dimarts al 
matí una setantena de vehi-
cles i tres mitjans aeris conti-
nuaven les tasques per aca-
bar d’extingir el foc. Ahir dijous 
cinc dotacions dels Bombers 
continuaven remullant la zona 
per evitar possibles revifades.
El municipi amb més hectàre-
es cremades va ser el Bruc, 
amb unes 649. 
També van quedar afectats els 
termes municipals de  Caste-
llfollit del Boix, amb 436, Sant 
Salvador de Guardiola amb 
134, Òdena amb 44 i Caste-
llolí amb 14. Tot i la gravetat 
de la situació, no s’han de la-
mentar ferits i, si bé hi ha al-
guna casa amb les persianes 
o alguns elements cremats, no 
hi ha cap afectació d’un habi-
tatge sencer. 

L’incendi d’Òdena crema gairebé 1300 hectàrees i es 
converteix en el més greu de l’estiu a tot Catalunya

El tema de la setmana

El terme municipal  
més afectat per 
l’incendi forestal 
va ser El Bruc, amb 
649,19 hectàrees 
cremades 

08
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
31 de juliol de 2015

Incendi forestal a les comarques de l’Anoia i el Bages

ANOIA / SUSANNA PUIGGRÒS

El passat diumenge dia 26 
de juliol es va declarar un in-
cendi en un camp de conreu 
proper al mas Can Rossinyol 
d’Òdena i, ràpidament, es va 
propagar cap a zona forestal. 
La rapidesa amb què es va es-
tendre l’incendi va ser a cau-
sa del vent i del fet que en els 
mesos anteriors havia plogut 
molt poc a la zona. 
Protecció Civil de la Generali-
at de Catalunya va activar la 
fase d’alerta del Pla d’emer-
gències per incendis forestals 
a Catalunya, conegut amb el 
nom d’INFOCAT.
A causa del foc es van haver 
d’evacuar unes 600 persones 
de casa seva, en concret de 
les urbanitzacions Montserrat 
Park i de Ca l’Esteve, que es 
van allotjar en diferents espais 
habilitats pels ajuntaments i 
d’altres van passar la nit en 
cases de familiars i amics. 
També es van evacuar 72 
nens i nenes de la casa de co-
lònies Can Puig, que després 
de passar la nit de diumenge 
acollits a Manresa, van poder 
tornar dilluns al matí a la casa 
de colònies.

El foc es va dividir en dos 
flancs i el més pròxim a Sant 
Salvador de Guardiola va ser 
el que va estar més actiu i 
més va preocupar els equips 

d’emergències.
La col·laboració ciutadana va 
ser molt elevada. Els veïns i 
veïnes van aconseguir desa-
llotjar la protectora d’animals 
APAN i van col·laborar en les 
diverses crides de voluntaris 
que es van fer des de l’Ajun-
tament d’Òdena per prepa-
rar entrepans per als equips 
d’emergències. 
A la tarda de diumenge, però, 
l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, va demanar a través de 
la xarxa social Twitter que no 
feia falta més gent a la zona ja 
que l’acumulació de voluntaris 
dificultava els accessos als 
equips d’emergències.
La presència de boira va difi-
cultar les tasques d’extinció de 
l’incendi el matí de dilluns. El 
foc continuava sense control i 
actiu, però els bombers tenien 
l’esperança de donar-lo per 
controlat el mateix dilluns. 
Pel que fa als trams de car-
reteres que es van haver de 
tallar a causa de l’incendi, di-
lluns al migdia seguien sense 
circulació alguns punts de la 
carretera C-37: entre els qui-
lòmetres 71,5 i 75,5, d’una 
banda i, de l’altra, entre els 
punts 69 i 80. Els accessos 
a la muntanya de Montserrat 
també es van veure afectats a 
causa del foc. Dilluns al matí 
no s’hi podia accedir a  peu i 
el funicular també es va tancar 
per precaució. L’Aeri de Mont-
serrat i el tren Cremallera de 
Ferrocarrils de la Generalitat, 
però, van continuar oberts.
Preocupava especialment la 
proximitat d’aquesta munta-
nya i el Parc Natural que l’en-

El foc es va dividir 
en dos flancs. El 
més pròxim a Sant 
Salvador de Guardiola 
va ser el més actiu

Fotografies: BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.



D E  L ’ A N O I A
0914 DIVENDRES

31 de juliol de 2015El tema de la setmana

Els treballs amb una màquina picadora a la finca Can Rossinyol possible causa de 
l’incendi. Fotografia: Jordi Puiggròs.

Els treballs d’una picadora de palla 
possiblement la causa de l’incendi

Agraïment de l’Ajuntament d’Òdena
El municipi d’Òdena, vol agrair el treball dels equips de pro-
fessionals que col·laboren a les tasques d’extinció, treballs 
que són especialment durs, i també vol destacar l’eficàcia i 
la col·laboració  d’empreses com Endesa distribución, que 
ha treballat amb eficàcia per tal de poder restablir al sub-
ministrament elèctric de les zones afectades amb celeritat. 
Igualment a l’empresa Aigua de Rigat que treballa per evi-
tar els possibles problemes de subministrament d’aigua a 
la Conca d’Òdena derivades dels treballs d’extinció; i en 
especial el municipi vol agrair el bolcat  dels veïns d’Òde-
na i rodalies davant l’incendi que estan aportant recursos 
humans en forma de voluntariat, als establiments que han 
donat subministres a qualsevol hora del dia o de la nit, 
als pagesos i membres d’ADFs i a la resta de col·lectius 
com els Bombers, els Mossos, la Creu Roja,  Protecció 
Civil, els Agents Rurals, la Policia local, la Guardia Civil, 
el Servei d’Emergències Mèdiques. També l’agraïment de 
l’ajuntament als alcaldes de la Conca i de la comarca i als 
serveis de policia i protecció civil d’aquests municipis.

Ajuntament d’Òdena

ANOIA / SUSANNA PUIGGRÒS

Els treballs d’una màquina pi-
cadora de palla a la finca de 
Can Rossinyol d’Òdena són 
els possibles els causants de 
l’incendi. I els Mossos d’Es-
quadra han imputat un home 
de 59 anys, veí del municipi, 
com a presumpte autor d’un 
delicte d’incendi forestal.
L’alcalde d’Òdena, Francesc 
Guisado, va explicar en decla-
racons als mitjans de comuni-
cació que l’agricultor “és una 
persona molt noble i que està 
patint moltíssim”. A més, Gui-
sado va afegir que els treballs 
amb la picadora de palla són 
una pràctica permesa i que 
diumenge al migdia no esta-
ven prohibits.
La tinent d’alcalde del consis-
tori odenenc, Sandra Fernán-
dez Cuadra, explica que tot i 
que els instants inicials de l’in-
cendi van ser “caòtics”, de se-
guida es van posar a treballar 
de manera coordinada amb la   
resta de cossos de seguretat.
A més, es va posar en marxa 
una llista on tothom que volia 
col·laborar amb les tasques 
d’extinció de l’incendi es po-
dia apuntar, sobretot per a 
preparar l’avituallament per a 
policies, bombers i agents ru-
rals que estaven treballant a 

contra-rellotge.
Fernández també comenta 
que la feina dels bombers ha 
estat “excel·lent”. 
Pel que fa els efectes del foc, 
Òdena és, dels  tres municipis 
anoiencs, el segon en el nom-
bre d’hectàrees cremades.
Tot i això, no s’han de lamen-
tar danys personals i pel que 
fa als danys materials, a Òde-
na destaca especialment les 
destrosses a la terrassa del  
restaurant Els Cubs, que va 
quedar tota cremada. 

Unió de Pagesos recorda que 
les circumstàncies de l’incen-
di d’Òdena no estan encara 
esclarides, que els professi-
onals agraris estan molt sen-
sibilitzats amb la normativa 
de prevenció perquè són uns 
dels principals agreujats quan 
els incendis es produeixen i 
demana que es valori i no es 
criminalitzi l’activitat agrària a 
la comarca.
El sindicat vol recordar que 
els pagesos han tingut nova-
ment un paper molt actiu com 
a voluntaris en les tasques de 
suport per combatre l’incendi, 
llaurant els camps per fer ta-
llafocs i fent arribar cisternes 
d’aigua.
Pel que fa a la suposada res-
ponsabilitat atribuïda a un pa-
gès de la comarca, el sindicat 

vol recordar que els Agents 
Rurals han deixat clar que no 
va cometre cap il·legalitat en el 
seves tasques agrícoles, que 
estaven permeses i complien 
tota la normativa segons el ni-
vell de risc d’incendi d’aquell 
moment. 
A més, va tenir una actitud 
responsable en comunicar 
l’incendi al 112 d’Emergències 
en el moment que el va veure. 
En aquell moment, no estava 
treballant. El sindicat mostra la 
seva solidaritat amb ell i des-
taca el fet que es tracta d’un 
professional agrari conscienci-
at que fins i tot és un membre 
actiu d’una Agrupació de De-
fensa Forestal.

Unió de Pagesos de Cata-
lunya.

Unió de Pagesos demana que 
no es criminalitzi l’activitat 
agrària

El servei local de Teleassistència respon a 
l’emergència de l’incendi d’Òdena
Davant l’incendi forestal de 
les comarques de l’Anoia i el 
Bages, i que es va originar al 
terme municipal d’Òdena, el 
Servei Local de Teleassistèn-
cia (SLT) de la Diputació de 
Barcelona va activar i encara 
està duent a terme accions 
específiques per atendre els 
usuaris de la zona afectada.

Fotografies: BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

D’una banda, des del centre 
d’Atenció del SLT, es va tru-
car a tots els usuaris d’Òdena 
(36), Castellfollit (6), el Bruc 
(33) i Sant Salvador de Guar-
diola (58) per informar-los so-
bre la situació, acompanyar-
los, calmar-los i aconsellar-los 
sobre com actuar davant l’in-
cendi, i encara es reiteren les 

trucades per assegurar-se 
que es troben en bon estat 
de salut. Diumenge es va 
poder contactar amb la ma-
joria d’usuaris i/o els seus fa-
miliars. En alguns casos els 
usuaris no hi eren al domicili 
perquè havien estat desallot-
jats per la proximitat del foc.

En algunes zones del munici-
pi l’incendi va fer que es que-
dessin sense subministrament 
elèctric. Fernández també ex-
plica que l’actuació de la com-
panyia elèctrica va ser molt rà-
pida perquè de seguida es va 
poder restablir el servei.
Per altra banda, ahir dijous al 
migdia unes 700 persones es 
va aplegar davant de l’Ajunta-
ment d’Òdena donant mostres 
de suport al veí del municipi 
que està imputat com a cau-
sant d’aquest incendi.
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Entrevista a l’odenenc Moisés Galán Santano, cap d’Emergències dels bombers de la Regió Metropolitana Sud

SUSANNA PUIGGRÒS/ LA VEU

Després de quatre dies d’in-
tensos treballs per aconseguir 
extingir l’incendi que diumen-
ge es va declarar a Òdena, 
Moisés Galán Santano, Cap 
d’emergències dels bombers 
de la regió metropolitana sud, 
nascut a Òdena, ens rep per 
fer una valoració de l’operatiu 
desplegat per fer-hi front i de 
la tasca realitzada pels cossos 
d’emergències.

A partir de quin moment el 
foc es considera alarmant, 
tal com va succeir el passat 
diumenge?
A partir del moment en què 
el cos de bombers considera 
que per la longitud de flama, la 
velocitat de propagació (que 
en aquest cas va superar els 5 
km/h) i el llançament de focus 
secundaris a més de 500 me-
tres fan que l’incendi estigui 
fora de la capacitat d’extinció. 
Aleshores es determina que 
allò és una alarma important. 
Es decreta un nivell d’emer-
gència que va associat amb 
l’INFOCAT.

Quins són els passos a se-
guir per fer tot el desplega-
ment?
Des del moment en què no-
saltres detectem una alarma 
i comencem a tenir informació 
visual de l’incendi i dades de 
comportament decidim si a 
partir dels tres camions que 

han sortit ja per protocol, més 
l’helicòpter bombarder, ampli-
em els dispositius. I, efectiva-
ment, només sortir d’Igualada 
ja vam ampliar el dispositiu i la 
primera demanda d’ajuda ja 
va ser de 20 camions.
Al final, en aquest incendi, van 
acabar-hi treballant 127 mit-
jans terrestres, 80 dels quals 
eren camions. També vam 
comptar amb l’actuació de 10 
avions i 9 helicòpters.

I dipòsits d’aigua?
La xarxa de suport de dipòsits 
d’aigua ha funcionat bastant 
bé. A l’aeròdrom d’Òdena, 
però, com que vam posar-hi 
8 avions a carregar alhora el 
dipòsit no recarregava aigua 
suficient.

“En l’incendi van tre-
ballar-hi 127 mitjans 
terrestres, 80 dels 
quals eren camions. 
També 10 avions i 9 
helicòpters”

També és una situació excep-
cional. Al final vam acabar-ho 
d’omplir nosaltres amb cami-
ons cisterna que vam fer venir 
de Cervera.

En quin moment decidiu 
evacuar les urbanitzacions 
Montserrat Park i Ca l’Este-
ve?
Jo sóc d’Òdena, de tota la vida. 
Vaig viure en primera persona 
del foc del 1986. Sabíem que 
com que aquests incendis re-
peteixen el moviment, el foc 
giraria i es mouria cap a Mont-
serrat Park i Ca l’Esteve, com 
va passar el 1986. El potencial 
d’aquest incendi era de 5.000 
hectàrees i, finalment, n’ha 
cremat gairebé 1300.
És quan l’incendi salta la car-
retera d’Òdena i comença a 
enfilar-se cap al Torrent dels 
Pelats, tal com va fer l’any 
1986, que vam veure que ca-
lia evacuar les urbanitzacions i 
és per això que vaig donar l’or-
dre de fer-ho preventivament.
Al final l’incendi es va quedar 
a un quilòmetre i mig de Mont-
serrat Park i gairebé a tocar de 
Ca l’Esteve. De fet, fins i tot, 
va arribar a tocar alguna casa 
d’aquesta urbanització.

En quin moment decidiu 
que la gent pot tornar a casa 
seva?
Dilluns a la nit autoritzem que 
la gent torni a casa seva, quan 
vam veure que l’incendi tot 
i tenir les condicions meteo-
rològiques a favor al llarg de 

la tarda, no va ser capaç de 
generar  cap columna amb in-
tensitat. Per tant, vam apreciar 
que si l’incendi durant el pitjor 
moment no va aconseguir 
créixer tampoc ho faria durant 
la nit. Així és com nosaltres 
analitzem les dades, a partir 
de la informació meteorològi-
ca que tenim.

Quin és el paper del servei 
d’emergències mèdiques 
que vetlla pels bombers?
Quan tenim una emergència 
mèdica truquem al centre de 
coordinació dels bombers i 
des d’allà ens atenen. Diu-
menge a la tarda un ADF que 
treballava en l’incendi va tenir 
un cop de calor i el personal 
sanitari destinat a l’incendi va 
ajudar-lo a recuperar-se.

En què consisteixen els 
contrafocs que utilitzeu du-
rant els incendis?
Els contrafocs són molt neces-
saris en situacions en què l’in-
cendi supera els mitjans d’atac 
convencionals. És a dir, quan 
la capacitat d’atac de l’aigua 
i eines manuals és insuficient 
per poder parar l’avenç de les 
flames, el que fem és agafar 
una perspectiva determinada i 
una distància concreta i ence-
nem aquell lloc per tal que ge-
neri una zona negra cremada i 
aturi l’incendi que està venint.
Així aconseguim que el foc 
no tingui massa per cremar. 
Això ho vam haver de fer  a 
la carretera de Can Massana, 
la tarda-vespre del diumenge, 
perquè sinó l’incendi hagués 
pujat cap a la falda nord de 
Montserrat.

Com es va portar a terme 
aquesta operació?

Entre Ca l’Esteve i la carretera 
de Can Massana vam acon-
seguir aturar l’incendi fent un 
contrafoc. La situació va ser 
molt complicada. Vam viure 
un moment molt crític. Si mi-
reu el vídeo que tenim penjat 
al canal de Youtube d’aquest 

moment veureu que mentre 
fem aquest contrafoc sembla 
que sigui de nit, però eren les 
set de la tarda. El contrafoc 
va necessitar el suport de 6 
BRP (autobombes), 2 helicòp-
ters bombarders, 1 helicòpter 
de comandament i 2 unitats 
GRAF.

Com us organitzeu pels 
torns?
Durant aquest tres dies he de 
reconèixer que no he estat el 
millor exemple. He fet més ho-
res que un rellotge. Però cal 
tenir present que són dies molt 
excepcionals i tota l’estructura 
ha de donar suport perquè hi 
ha moments que no pots con-
trolar i moments a partir dels 
quals saps que no pots fer res. 

Com porteu el cansament?
Són dies cansats però sabem 
que si, per exemple, no hagu-
éssim treballat molt intensa-
ment, sobretot la nit de diu-
menge a dilluns, ara aquest 
incendi no estaria per les 
1.300 hectàrees sinó per les 
3.000 o 4.000. Quan passen 
situacions com aquesta no 
pots mirar les hores.

“Sabíem cap on es desplaçaria l’incendi. Els seus 
moviments van ser semblants als del foc del 1986”

“El potencial de 
l’incendi era de 5000 
hectàrees. Finalment, 
se n’han cremat 1300”

Quin paper tenen els volun-
taris en un incendi? Fins on 
us poden ajudar?
Els voluntaris de les ADF de 
les comarques de l’Anoia, el 
Bages i el Penedès ens han 
ajudat moltíssim. S’ha notat 
que portàvem anys treballant 
amb ells. La coordinació amb 
els ADF d’aquí la comarca ha 
estat boníssima. Sabien quin 
comandament havien d’anar a 
buscar, quin era el comanda-

ment de referència...
També cal destacar la implica-
ció dels voluntaris que no es-
tan vinculats a les ADF.
Com es porta a terme una 
evacuació?
Els bombers donem l’ordre 
d’evacuar i, posteriorment, 
són les autoritats locals les 
encarregades de continuar el 
procés. La Creu Roja va donar 
un bon suport, va intentar fer 
que la gent que va ser evacu-
ada se sentís a gust. És una 
tasca que no és de primera 
línia però que és molt impor-
tant.

“Vam haver de fer un 
contrafoc entre Ca 
l’Esteve i la carretera 
de Can Massana. Va 
ser una situació molt 
complicada”

“La coordinació amb 
els voluntaris de les 
ADF ha estat molt 
bona. S’ha notat que 
portàvem anys treba-
llant amb ells”Moisés Galán Santano, primer per l’esquerra, acompanyat de membres del seu equip.

El record de l’any 1986

El juliol de l’any 1986, un in-
cendi va cremar tota la Serra 
de Rubió. Des del Cos de 
Bombers, mitjançant la unitat 
GRAF, es va analitzar aquest 
foc (com molts altres) per en-
tendre com es mouen i com 
es pot tenir l’oportunitat de 
controlar-los. “D’aquell estu-
di i de l’experiència d’ales-
hores ens n’hem beneficiat 
ara”, explica Moisés Galán. 
“Sabíem què faria l’incendi, 
on teníem oportunitats i les 
vam aprofitar”. Galán també 
remarca que l’atac prioritari 
al flanc dret, el contrafoc al 
cap (a la carretera de Can 
Massana) va permetre tre-
ballar anticipadament al Cos 
de  Bombers. I, fent memò-
ria, relata: “L’any 86 el foc va 
ensenyar-nos com cremava 
i l’any 2015, d’un potenci-
al de 5.000 hectàrees, se 
n’han cremat 1.300. Com a 
odenenc, de petit, se’m va 
gravar aquell incendi i sem-
pre viu en el meu record. Allò 
em va marcar per sempre”.
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Igualada

IGUALADA / LA VEU

En el marc del ple municipal 
ordinari del mes de juliol, ce-
lebrat aquest dimarts, s’ha 
aprovat la creació del Consell 
Assessor de l’Esport Local. 
Aquest nou consell neix amb 
l’objectiu d’esdevenir punt de 
trobada i interacció entre la 
institució i els clubs i entitats 
esportives de la ciutat, facili-
tant d’aquesta manera la seva 
participació en les polítiques 
que es puguin impulsar des 
del consistori en aquest àmbit.
El consell Assessor de l’Es-
port Local es reunirà un mínim 
de tres cops l’any, estarà pre-
sidit per l’alcalde d’Igualada 
o el regidor o regidora d’Es-
ports, tindrà com a vocals re-
presentants de les entitats de 
la ciutat i es convidarà a assis-
tir-hi tots els grups municipals. 
La creació d’aquest consell ha 

estat presentada pel govern 
com una mesura necessària 
per a incrementar els canals 
de contacte entre la regidoria 
d’Esports i els clubs locals, 
de manera que l’Ajuntament 
pugui adaptar encara més la 
seva acció a allò que aquestes 
puguin necessitar i proposar. 
Hi han votat a favor els regi-
dors del govern i en contra tots 
els grups de l’oposició.
En la mateixa sessió plenà-
ria, prèviament s’ha aprovat, 
també amb els vots a favor 
del govern i els vots en con-
tra de tota l’oposició, l’extinció 
de l’organisme autònom del 
Patronat Municipal d’Esports 
–i també de l’organisme autò-
nom de l’Institut Municipal de 
Cultura– obeint a criteris de 
simplificació administrativa. La 
gestió formal d’aquestes dues 
àrees serà assumida

L’Ajuntament crearà un Consell 
Assessor de l’Esport Local per 
a fomentar la interacció amb 
els clubs i entitats de la ciutat

IGUALADA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada lluirà 
al seu balcó la bandera Es-
telada de manera permanent, 
després que aquest dimarts, 
28 de juliol, s’hagi aprovat una 
moció en aquest sentit al ple 
ordinari corresponent al mes 
de juliol. La proposta ha comp-
tat amb els vots a favor de 17 
dels 21 regidors del consisto-
ri, els de CiU, ERC, la CUP i 
Decidim Igualada. Els tres re-
gidors de Socialistes d’Iguala-
da s’han abstingut i el regidor 
del PP hi ha votat en contra. 
La moció argumenta que l’Es-
telada és una bandera “amb 
més de cent anys d’història, 

vinculada a la defensa de la 
democràcia i la llibertat nacio-
nal i social de Catalunya” que 
“representa la revolució de-

L’Ajuntament d’Igualada lluirà al seu 
balcó la bandera Estelada
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mocràtica catalana davant la 
negació del dret a decidir per 
part de l’Estat espanyol” i que, 
alhora, simbolitza “la voluntat 
de justícia social identificada 
amb l’ideal de la igualtat”. Afe-
geix que, en l’actualitat, l’Es-
telada “és un símbol present 
al carrer, a les façanes i a les 
festes populars” i que ha estat 
protagonista en les grans mo-
bilitzacions ciutadanes dels 
últims anys.
Aquesta mesura, proposada 
inicialment pel govern munici-
pal, ha estat finalment portada 
al ple de manera conjunta pels 
grups municipals de CiU, ERC 
i la CUP.

IGUALADA / LA VEU

La regidora d’ERC a l’ajunta-
ment d’Igualada, Carolina Te-
lechea, va ser força crítica amb 
el govern de CiU en la seva 
intervenció al Ple d’aquest di-
marts dia 28 de juliol. El grup 
municipal republicà va dema-
nar el dijous a la Junta de Por-
taveus, i la resta de formaci-
ons polítiques s’hi van mostrar 
d’acord, que l’assumpte de la 
supressió del Patronat Munici-
pal d’Esports (PME) i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) es 
deixessin sobre la taula, i que 
no es prengués la decisió fins 
el mes de setembre, després 
d’un procés de diàleg amb els 
grups municipals, per mirar 
d’arribar a algun acord, sobre-
tot respecte els sistemes de 
participació dels representants 
polítics, de les entitats i de la 
ciutadania en general que hi 
pot haver en els àmbits de 
l’esport i la cultura d’Igualada. 
Pels republicans “la sol.licitud 
d’un mínim període diàleg de 
tots els grups de l’oposició ha 
tingut com a resposta la impo-
sició de la majoria absoluta, és 
a dir, no ha estat atesa.”
Per a Telechea “en aquests 
dos organismes, si hi havia el 
compromís polític, ens podí-
em acostar a un bon nivell de 
participació ciutadana, ja que 
en ells s’hi havia d’acordar 
tota la informació pressupos-
tària i de gestió, s’hi havien 
de deliberar les decisions i es 
prenien decisions vinculants. 
Per tant, d’entrada, la seva 
supressió significa una impor-

tant retallada de la participació 
ciutadana.” 

Un Consell Assessor no és 
un Consell de Participació.
Per la regidora republicana 
“com a alternativa al PME cre-
ar el Consell Assessor de l’Es-
port és una presa de pèl. Serà 
un òrgan merament informatiu 
i com a molt s’escoltarà les 
entitats. Només faltaria que no 
s’escoltessin els seus suggeri-
ments. Ara bé, no és podrà fer 
una gestió col.lectiva ni con-
junta entre totes les entitats 
de l’esport igualadí. Segur que 
no és donarà tota la informa-
ció pressupostària i de gestió 
d’una forma exhaustiva, ni es 
deliberaran les decisions, ni hi 
haurà cap decisió col.lectiva 
vinculant.” Des d’ERC s’ex-
pressa la preocupació perquè 
“el govern municipal de CiU 
està concentrant les decisions 
en poques persones, adoptant 
les seves primeres decisions 
sense cap mena de diàleg 
amb els deu regidors de l’opo-
sició i retallant la participació 
ciutadana.”
S’aproven les propostes no 
resolutives de creació de l’Ob-

servatori de les desigualtats, 
de suport al Correllengua i per 
penjar l’estelada al balcó de 
l’ajuntament.
En l’apartat de les propostes 
no resolutives o mocions, ERC 
va aconseguir que s’aproves-
sin tres de les propostes que 
va promoure: una per a la cre-
ació de l’Observatori de les 
desigualtats a Igualada, amb 
el suport d’ERC, PSC, CUP i 
Decidim i l’abstenció de CiU 
i PP. Es proposa la realitza-
ció d’una enquesta anual de 
condicions de vida dels igua-
ladins, per aportar transpa-
rència a l’evolució real de les 
desigualtats a la societat igua-
ladina. Una altra de suport als 
actes del Correllengua 2015 a 
la nostra ciutat, si hi ha col.lec-
tius disposats a organitzar-ne.  
I finalment, amb el suport de 
CiU, CUP i Decidim, és a dir 
17 de 21 regidors, es va apro-
var la col.locació de l’estelada 
al balcó de l’ajuntament, com 
a expressió de la “revolució 
democràtica catalana davant 
la negació del nostra dret a 
decidir democràticament per 
part de l’Estat espanyol”.

ERC lamenta la manca de diàleg amb el 
govern de CiU de la ciutat
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En el Ple de constitució del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
celebrat avui 29 de juliol, Xavi-
er Boquete ha estat elegit no-
vament president del Consell 
Comarcal de l’Anoia.
El candidat demòcrata ha re-
but el vot de 22 dels 33 con-
sellers que formen el Ple de 
l’ens comarcal fruit de l’acord 
de govern entre CIU i ERC.
Abans de la investidura, els 
càrrecs electes han pres 
possessió dels seus càrrecs 
com a consellers del Consell 
Comarcal de l’Anoia en una 
sessió solemne mitjançant la 
fórmula legal que permet ju-
rar o prometre la constitució 
i l’estatut. Els consellers de 
CIU i ERC han pres posses-
sió afegint, a la fórmula legal, 
la seva expressió democràtica 
de voluntat ciutadana anunci-
ant que resten a disposició del 
nou Parlament del President i 
del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixi de 
les Eleccions del 27 de setem-
bre de 2015 per “exercir l’auto-
determinació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb 
totes les nostres institucions 
l’Estat Català, Lliure i Sobirà”.
En el seu discurs com a nou 
president, Xavier Boquete ha 
manifestat que “és un honor, i 

al mateix temps una gran res-
ponsabilitat, tornar a presidir 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia. I ho és perquè aquesta és 
una institució que fa bandera 
del municipalisme com l’eina 
per transformar la societat i 
la comarca, i a la vegada per 
contribuir també a fer un país 
millor. L’autèntica raó de ser 
d’aquest Consell Comarcal és 
servir als ciutadans, i estar al 
costat dels municipis.”
El president també ha exposat 
els principals eixos d’acció del 
nou govern format entre Con-

vergència, Demòcrates i Es-
querra; el social, l’econòmic, 
el mediambiental i el nacional 
i la voluntat d’apropar la insti-
tució a tots els municipis de la 
comarca i ser aglutinador de 
les diferents realitats i sensibi-
litats que conviuen al territori.

Els consellers comarcals
Del total de 33 consellers co-
marcals, 12 ho són per Con-
vergència i Demòcrates, 10 
per Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), 7 pel partit 
dels Socialistes de Catalunya 

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, reelegit 
president del Consell Comarcal de l’Anoia

(PSC), 1 per Entesa, 1 per la 
Candidatura d’unitat popular – 
Poble Actiu, 1 pel Partit Popu-
lar (PP) i 1 per Ciutadans. 
Convergència i Demòcrates: 
Xavier Boquete i Saiz (Mas-
quefa), que serà president, 
Jaume Riba i Bayo (La Torre 
de Claramunt), Rosa Maria 
Plassa i Soler (Igualada), Va-
nessa Fernández Arroyo (Pi-
era), Santi Broch i Miquel (La 
Pobla de Claramunt); Marcel·lí 
Martorell i Font (Capellades), 
Jordi Pont i Gassó (Iguala-
da), Josep Parera i Tort (La 

Llacuna), Jordi Servitje i Tu-
rull (Veciana), Jordi Barón i 
Escriche (Vilanova del Camí); 
Josep Llopart i Gardela (Piera) 
i Ramon Bacardit i Santaularia 
(Sant Pere Sallavinera).
ERC: David Alquézar Clara-
munt (Sant Martí de Tous), 
Xavier Perez i Forné (Mas-
quefa), Jordi Badia i Perea 
(Calaf), Maria Sayavera i Seu-
ba (Òdena), Carles Pol i Gual 
(Bellprat), Joan Serra i Muset 
(Castellolí), Gemma Fabrés 
i Casals (Els Hostalets de 
Pierola), Cristina Mas i Sote-
ras (Els Prats del Rei), David 
Sànchez i Garcia (Jorba) i 
Jaume Gorrea i Ortiz (Cabrera 
d’Anoia).
PSC: Noemí Trucharte Cerve-
ra (Vilanova del Camí), Teodo-
ro Romero Hernandez (Santa 
Margarida de Montbuí), Javier 
Perellón Bravo (Piera), Salus-
tià Monteagudo Hidalgo (Ca-
brera d’Anoia), Ramon Campà 
Pons (Calonge de Segarra), 
Xavier Figueres Casanovas 
(Igualada) i Daniel Vendrell 
Domínguez (Els Hostalets de 
Pierola).
Entesa: Toni Lloret (Argenço-
la) 
CUP: Albert Mateu (Igualada)
PP: Joan Agramunt (Igualada) 
Veïns amb Veu: Juan Manuel 
Cividanes (Vilanova del Camí)
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 La Diputació de Barcelona ha 
aprovat avui el seu cartipàs, 
que determina la nova estruc-
tura organitzativa d’aques-
ta Corporació, constituïda el 
passat dia 15 de juliol. En un 
Ple extraordinari, s’ha donat 
compte de la creació de cinc 
vicepresidències i el nome-
nament dels vicepresidents 
primer, segon, tercer i quart, i 
s’ha donat llum verda a un nou 
organigrama estructurat en 
cinc àrees executives, sota la 
presidència de Mercè Conesa.
El nomenament estipula que 
el vicepresident primer serà 
l’alcalde de Moià, Dionís Gui-
terras (ERC), i encapçalarà 

serà el titular de Desenvolu-
pament Econòmic Local; el 
tercer, l’alcalde de Llinars del 
Vallès, Martí Pujol (ERC), i 
presidirà l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, i la quar-
ta, l’alcaldessa de la Garriga, 
Meritxell Budó (CDC), i encap-
çalarà l’Àrea d’Atenció a les 
persones.
De les cinc àrees executives 
en depenen els diputats as-
signats als diferents àmbits de 
govern, que són els següents: 
- Àrea de Presidència: Pre-
sidència, Serveis Generals 
i Relacions amb la ciutat de 
Barcelona (Jaume Ciurana); 
Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la In-

formació (Joan Carles Garcia 
Cañizares).
- Àrea de Territori i Sostenibi-
litat: Infraestructures Viàries i 
Mobilitat (Jordi Fàbrega); Ur-
banisme i Habitatge (Josep 
Ramon Mut), Espais Naturals 
i Medi Ambient (Valentí Ju-
nyent); diputat adjunt d’Espais 
Naturals (Jesús Calderer)
- Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local: Promoció 
Econòmica i Ocupació (Sònia 
Recasens); Comerç (Isaac Al-
bert), Turisme (Miquel Forns); 
diputat adjunt de Turisme (Ra-
mon Riera)
-  Àrea de Cultura, Educació i 
Esports: Cultura (Juanjo Puig-
corbé); Educació (Rafael Ho-

Marc Castells, nomenat vicepresident segon de la Diputació

l’Àrea de Territori i Sostenibi-
litat; el segon, l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells (CDC), i 

met), Esports (Josep Salom)
- Àrea d’Atenció a les Perso-
nes: Benestar Social (Teresa 
Maria Fandos) , Salut Pública 
i Consum (Laura Martínez), 
Igualtat i Ciutadania (Antoni 
Garcia)
Cal recordar que CDC i ERC 
van presentar, el passat 14 
de juliol, un acord per a la 
governabilitat de la Diputació 
de Barcelona, que estableix 
quatre grans prioritats de l’ac-
ció de govern: les polítiques 
socials, les polítiques eco-
nòmiques, la transparència i 
el rendiment de comptes de 
tota l’acció pública, així com la 
contribució activa al procés de 
transició nacional.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
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La  CNMC, és avui l’únic orga-
nisme de l’estat en temes de 
competència. Concentra les 
funcions de les Comissions 
Nacional de l’Energia, del 
Mercat de les Telecomunica-
cions, de  la Competència, del 
Sector Postal, de Regulació 
Econòmica Aeroportuària, del 
Comitè Regulador Ferroviari i 
del Consell Estatal de Medis 
Audiovisuals. Ara el Tribunal 
Suprem espanyol ha plante-
jat al Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea un qüestió 
prejudicial per saber si “és 
compatible amb les directrius 
europees”. Dubta de que es 
respectés la legalitat, quan 
es va crear l’ens l’octubre del 
2013. També de la seva im-
parcialitat en les actuacions. 
Els magistrats volen saber 
l’opinió de Brussel·les, perquè 
no veuen clar que  un òrgan 
de regulació i supervisió sigui 
“un model institucional de ca-
ràcter no especialitzat” i que 
fusioni el control de la energia, 
les telecomunicacions i  la 
competència (que en teoria 
requereixen una especialitza-
ció i coneixements  a l’abast 
de molt poques persones) i 
creu que el més probable és 
que es posi al davant gent 
que no hi entengui un borrall 
(però que sigui obedients als 
dictats del govern).

El Suprem, considera “qües-
tionable” que aquest conglo-
merat sigui compatible, amb 
la configuració dels  òrgans 
nacionals de regulació en ma-
tèria de xarxes i serveis de 
comunicacions electròniques 
de la directiva europea sobre 
aquesta matèria. Considera 
que no solament s’hauria de 
garantir la independència, 
sinó també la competència 
tècnica. Vol saber també, si 
la independència de les auto-
ritats nacionals de regulació 
de les xarxes socials i altres 
comunicacions electròniques, 
han de ser anàlogues a les 
exigides per la protecció de 
dades personals. L’Alt Tribu-
nal no entén que hi hagin ra-
ons suficients per la reforma 
legal que reordena l’organit-
zació dels òrgans reguladors. 
No creu en les justificacions 
fetes pel govern i no veu que 
s’hagin respectat els mandats 
dels presidents de les comis-
sions. 
El cas que ha fet esclatar el 
problema és el de la CMT. 
Bernardo Lorenzo, president 
d’aquest organisme i Xabier 
Ormaetxea, conseller delegat, 
van interposar sengles recur-

PERE PRAT

sos quan van ser cessats en 
el moment de la creació de 
la CNMC. Els recurrents con-
sideraven que els reals de-
crets pels que va ser cessats 
- abans que expirés el seu 
mandat, que inicialment esta-
va previst per sis anys - eren 
contraris a les directives eu-
ropees i no hi havia cap cau-
sa legal per fer-ho. Sospiten 
que darrera de l’actuació go-
vernativa hi ha els interessos 
dels poderosos. És a dir, dels 
grans conglomerats que en 
són afectats, per acció o per 
omissió. Sostenen que se’ls 
ha remogut del seu càrrec per 
ser “incòmodes”.
Ara el Tribunal s’espolsa les 
puces, transferint a la seu 
Comunitària la pressió del 
govern. De manera implícita 
estan dient que les ingerèn-
cies externes afecten la inde-
pendència dels responsables 
(sovint del mateix govern que 
els ha nomenat).Moltes actu-
acions d’aquests organismes 
havien estat marcades per 
les quantioses multes per la 
constitució de càrtels per fixar 
els preus. Alguns d’ells tan xo-
cants com les posades a Tele-
fònica i Canal Plus, per pactar 
el preu dels partits de futbol. O 
a les companyies petrolieres 
per fets semblants.
Aquests “acords il·legals” són 
vulnerats a diari. Ningú es 
posa amb l’OPEP, que és qui 
defineix preus i volums extrac-
tius del petroli. O les posicions 
dominants d’aquells que “ga-
ranteixen” els preus, siguin de 
l’or o la soja. O la forma com 
es fixen les cotitzacions del 
dia a la Borsa, el canvi de les 
divises i tantes i tantes orga-
nitzacions que cerquen “orde-
nar i facilitar” l’accés del ciuta-
dà al mercat. Però una volta 
“organitzat” els manipulen a la 
seva conveniència. Fins que 
no es troba amb algun pode-
rós, que quan li toquen la but-
xaca  denuncia les pràctiques 
fraudulentes.
Ara, encara que només sigui 
per guardar-se les espatlles, 
el Suprem expressa “els seus 
dubtes” i planteja les pregun-
tes a organismes allunyats. 
Potser ho facin perquè així 
a ningú li vingui la temptació 
d’enviar-los a casa i deixin de 
tenir la posició privilegiada de 
la que ara gaudeixen. Però si-
gui per aquesta raó o per una 
diferent, aquest és un altre 
cop a la credibilitat al nostre 
govern i les nostres instituci-
ons. I el més significatiu, fet 
des de les mateixes estructu-
res de l’estat.

La CNMC
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El passat divendres 24 de Ju-
liol van tenir lloc una visita a 
Igualada dels participants a 
un programa de formació or-
ganitzat per la UNEP-MAP i el 
SCP/RAC. Es va fer aquesta 
visita a Igualada per explicar, 
in situ, les principals accions 
que porta a terme el Clúster 
de la Pell d’Igualada en l’apli-
cació de tecnologies netes i en 
matèria mediambiental.
La UNEP (United Nations 
Environment Program) és el 
programa de l’Organització de 
les Nacions Unides que coor-
dina les activitats relacionades 
amb el medi ambient, oferint 
ajuda a països per implemen-
tar polítiques mediambientals 
adequades, fomentant la sos-
tenibilitat. El UNEP MAP (Me-
diterranean Action Plan) és 
el pla d’acció de l’UNEP per 

ajudar als països mediterranis 
en la lluita contra la contami-
nació.
El SCP/RAC és un Centre 
d’UNEP MAP per al Consum 
i la Producció Sostenibles fruit 
d’un acord de col·laboració 
entre el Ministeri de Medi Am-
bient del govern espanyol i la 

Conselleria de Medi Ambient 
de la Generalitat. És un centre 
de cooperació internacional 
amb els països mediterranis 
en matèria de desenvolupa-
ment i innovació del sector 
productiu i la societat civil a 
partir de models de consum i 
producció més sostenibles.

Els participants d’un seminari del 
programa de Nacions Unides pel Medi 
Ambient visiten Igualada
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L’Ajuntament d’Igualada ha 
aprovat l’atorgament de sub-
vencions a divuit empreses 
que es van crear entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 
2014. Cadascuna d’elles rep 
un ajut que va dels 1.500 als 
2.033 euros, segons els cri-
teris de puntuació que s’es-
tableixen en les bases de la 
convocatòria.
Per a poder optar a aquestes 
subvencions, calia complir 
una sèrie de requisits, com 
ara haver donat d’alta l’em-
presa al llarg de l’any passat, 
haver invertit en immobilitzat 
material un mínim de 3.000 
euros, haver formalitzat una 
contractació laboral més enllà 
de l’empresari individual, i po-
der acreditar la viabilitat tècni-
ca, econòmica i financera del 

projecte empresarial.
Aquesta és la setena edició 
d’aquestes subvencions i, al 
llarg d’aquests aquests anys, 
el pressupost total que s’hi ha 

L’Ajuntament concedeix 30.000 euros en 
subvencions a divuit noves empreses que es 
van crear durant l’any 2014

destinat ha estat de més de 
100.000 euros, passant de les 
cinc empreses beneficiàries 
del 2009 a les divuit d’aquest 
2015.
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A partir del dissabte, 1 d’agost, 
i fins el dilluns, 24 d’agost, 
ambdós dies inclosos, totes 
les zones blaves d’Iguala-
da seran gratuïtes i, per tant, 
no caldrà pagar per estacio-
nar els vehicles en les àrees 
d’aparcament controlat. Sí 

que serà necessari, però, re-
tirar el tiquet de control obli-
gatori a partir del dimarts, 25 
d’agost.
Aquesta mesura de gratuïtat, 
però, afecta específicament 
les zones blaves. Els apar-
caments soterrats municipals 
conserven les condicions ha-

Les zones blaves d’Igualada seran gratuïtes 
entre l’1 i el 24 d’agost, ambdós dies inclosos

bituals. Cal recordar, a més, 
que a l’aparcament de l’Hos-
pital Igualada Nord tots els 
usuaris disposen de la primera 
hora d’estacionament gratuïta 
i les persones que ingressin 
a l’Hospital d’Igualada poden 
disposar també de vint-i-cinc 
hores gratuïtes.
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Àlbum Històric

Àngel Escurin fou un repartidor de 
missives, en aquells temps en què 
els carters encara anaven unifor-
mats amb “gorra de plat” i tot.
Fou una persona molt amable i 
apreciada per la seva dedicació 
i servei al públic. El veiem en una 
fotografia, de Florenci Morera, 
amb la grossa cartera penjada a 
l’espatlla, carregada de correspon-
dència, en el carrer de Sant Antoni 
M. Claret, el 1959, que llavors se-
gurament era anomenada de sant 
Francesc, i no era pas asfaltat 
encara. En aquell temps “Correus” 
era a la Rambla, abans d’anar al 
ex Centre Republicà, al passeig 
Verdaguer.
Eren els temps en què aquells pro-
fessionals del repartiment de car-
tes, per Nadal repartien les seves 
nadales, amb les quals, de forma 
rimada, et desitjaven: “Felices Pas-
cuas de Navidad y pròspero Año 
Nuevo”, tot esperant una propina, 
a manera d’estrena.

Els carters solien fer sempre el 
mateix barri, cosa que els feia 
més propers i coneixedors de tot 
el veïnat. Això creava uns lligams 
d’amistat i de confiança mútua.

Josep Elias i Farré

Un amable carter
IGUALADA / LA VEU

La coordinadora territorial de 
l’Institut Català de les Dones 
(ICD), Ivet Castaño, i la regi-
dora d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Manresa, Mercè Rosich, 
van presidir l’acte de cloenda 
de #connectades, Jornades 
de debat intergeneracinal a 
la Catalunya Central que va 
organitzar l’Institut Català de 
les Dones per donar visibilitat 
i reconèixer els sabers, les ex-
periències i les trajectòries de 
dones especialment significa-
des d’aquestes comarques. 
En l’acte de cloenda, que va 
tenir lloc ahir al Centre Cul-
tural el Casino de Manresa, 
es va presentar un document 
audiovisual que reflecteix 
aquests debats. L’objectiu era 
fer un reconeixement públic al 
saber de vida i per a la vida i 
el rol civilitzador i creador de 
les dones, lluny de la visió 
històrica que les situa com a 
víctimes, les invisibilitza i me-
nysté els seus sabers. El pro-

jecte #connectades va néixer 
a principis de l’any passat de 
la col·laboració entre l’ICD, les 
entitats de dones, i els ens lo-
cals de l’Anoia, el Berguedà, 
l’Osona i el Bages, a través 
dels Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones. El do-
cument audiovisual ha estat 
realitzat per estudiants de la 
Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya, El cicle 
ha consistit en l’organització 
de debats públics a cadascu-
na de les quatre comarques 
de la Catalunya Central on 
dones de diverses genera-
cions han pogut intercanviar 
sabers i mantenir diàlegs so-
bre el present, passat i futur. 
Els debats han aprofundit en 
temes com: la vida de familiar, 
de parella i sexual, els recur-
sos personals de les dones 
davant les dificultats, el co-
merç, la indústria, l’esport o 
la immigració. L’objectiu de la 
iniciativa és posar en valor la 
saviesa de les dones vincula-

Manresa acull la cloenda del cicle de debats 
intergeneracionals protagonitzats per les 
dones de la Catalunya Central

da a l’experiència quotidiana, 
ja que aquest registre ha estat 
menystingut pel sistema patri-
arcal malgrat suposar un nivell 
elevat de gestió creativa de la 
complexitat.
De l’Anoia hi van assistir un 
total de tretze dones, de les 
quals tres havien participat en 
la taula de debat intergenera-
cional que es va realitzar ara 
fa un any al territori, i altres do-
nes vinculades en entitats de 
dones i en la lluita per la igual-
tat de gènere. Va assistir-hi 
també Carme Riera, quarta ti-
nent d’alcalde i regidora d’Ac-
ció Social i Igualtat de l’Ajunta-
ment d’Igualada, que va lliurar 
a les dones de l’Anoia un DVD 
amb l’enregistrament complet 
del Connectades a l’Anoia i un 
diploma, i Marta Casas, prime-
ra tinent d’alcalde i regidora 
d’Educació, Cultura i Serveis 
Socials dels Hostalets de Pi-
erola.

IGUALADA / LA VEU

Més d’un centenar de veïns es 
van aplegar el passat diven-
dres 24 de juliol al voltant de la 
Plaça Catarineu per celebrar 
el primer sopar de germanor 
del barri de Xauxa. Al sopar hi 
van assistir des de persones 
grans fins a joves, que van 
improvisar un petit concert per 
amenitzar la vetllada. També 
es va recuperar la cantada de 
l’himne de Xauxa, compost 
per un veí del barri.
El sopar, segons els organit-
zadors, va ser tot un èxit de 
convocatòria comptant que no 
hi havia precedents recents 
de festes del barri des de feia 
anys. L’acte, amb l’objectiu 
de reunir de nou els veïns del 
barri, és la punta de llança per 
organitzar de nou les festes 

del barri de Xauxa i reivindicar 
l’existència d’aquest històric 
barri igualadí, ara recollit dins 
el barri de Sant Agustí.
Els organitzadors tenen ara 
com a objectiu aconseguir que 
més gent es sumi a la reivin-
dicació, i de cara a setembre 
i les festes de Nadal, tenen 
com a nou objectiu vendre 
participacions de la loteria de 
Nadal per finançar els propers 
actes que s’organitzaran.
El barri de Xauxa comprèn, 
entre d’altres, els carrers Cre-
ueta, Sant Ignasi, Sant Antoni 
Maria Claret, la Plaça Catari-
neu i la Plaça Joan Bas i Jordi. 
Està ubicat entre la Plaça de 
la Creu i l’Av. Balmes, tocant 
el barri del Rec i acaba al car-
rer Sant Agustí.”

Gran èxit al primer sopar 
de veïns del barri de Xauxa 
d’Igualada

IGUALADA / LA VEU

Hem estat presents en aques-
ta nova edició de l’acte de 
lliurament de les Distincions 
de les Proves d’Accés a la 
Universitat que va tenir lloc el 
dimarts 28 de juliol a les set de 
la tarda al Palau de Congres-
sos de Catalunya a Barcelona, 
acompanyant l’alumne Tubal 
Torres Pérez que ha obtingut 
una qualificació de 9,150 en 
la fase general de les PAU i 
que ha cursat els seus estudis 
de Secundària Obligatòria i el 
Batxillerat en la Modalitat de 
Ciències i Tecnologia al nostre 
centre, INS Joan Mercader. 
La Generalitat de Catalunya, 
des de fa uns quinze anys, re-
coneix l’esforç i alt rendiment 
dels alumnes que han superat 
les proves, en la seva fase ge-
neral, amb qualificacions de 9 
o superiors. Vam ser convidats 
a l’acte pel Conseller d’Econo-
mia i Coneixement, Sr. Andreu 
Mas-Colell, alumnes, famí-
lies i representants de cen-
tres. Han estat 550 alumnes 
distingits dels quals 277 de 
centres públics i 273 de cen-
tres privats o concertats. En 
Tubal és un dels 230 nois en 
front les 320 noies. En quant 
a qualificacions l’alumnat s’ha 

distribuït de la següent mane-
ra: 502 entre notes de 9 i 9,5 
i 48 entre 9,5 i 10. Destaquem 
que la millor nota ha estat un 
9,85. Valorem especialment 
aquesta fita assolida per Tu-
bal Torres Pérez, però també 
ho fem amb l’esforç i resultats 
de tots els alumnes del nos-
tre centre que han obtingut 
el seu títol de batxillerat fina-
litzat aquest curs 2014-2015 i 
que, en la seva gran majoria, 
podran cursar els estudis pos-
teriors en les seves primeres 
opcions. Donades les dades 
generals, hem pogut observar 
que la qualificació mitjana dels 
nostres alumnes presentats 
al juny supera la mitjana de 

Catalunya, de la mateixa ma-
nera que ho fa la nota mitja-
na d’accés (Batxillerat i PAU). 
Les variacions entre l’avalua-
ció del batxillerat de l’alumnat 
del nostre centre i de les qua-
lificacions que obtenen en les 
PAU no són destacables. Tot 
plegat ens fa pensar que els 
plantejaments de treball són 
adequats, les progressions de 
l’alumnat correctes i les avalu-
acions conseqüents.
Participem en el reconeixe-
ment d’excel·lència acadèmi-
ca i sobretot de la capacitat de 
treball de l’alumnat i esforç de 
les seves famílies. Agraïm de 
nou la confiança dipositada en 
el nostre centre.

Tubal Torres, de l’IES Joan Mercader ha 
estat un dels 550 alumnes “distingits” per la 
Generalitat, per la seva qualificació d’excel.
lent en les PAU 2015
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El conseller d’Empresa i Ocu-
pació, va presidir la presen-
tació del projecte de desple-
gament de la fibra òptica amb 
el qual quedaran connectats 
amb alta capacitat l’Eix Di-
agonal, que uneix Vilanova 
i la Geltrú amb Manresa per 
la C15, i l’últim tram de l’Eix 
Transversal que mancava 
per fer, que uneix Manresa i 
Calaf i que culmina el desple-
gament de la fibra òptica per 
la C25, des de Cervera fins a 
Riudellots de la Selva.
A l’acte de presentació, que 
ha tingut lloc a la Sala Cot-
xeres del Palau Robert, a 
Barcelona,  hi ha intervingut 
el director general de Teleco-
municacions i Societat de la 
Informació, Jordi Puigneró, 
que ha donat a conèixer els 
detalls del projecte, i els al-
caldes de les quatre capitals 
de comarca que quedaran 
connectades amb fibra òptica 
per l’Eix Diagonal (C15) i l’Eix 
Transversal (C25): Neus Llo-
veras, alcaldessa de Vilanova 
i la Geltrú; Pere Regull, alcal-
de de Vilafranca del Penedès; 
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada; i Valentí Junyent, alcal-
de de Manresa i president del 
consorci Localret.
Durant la seva intervenció, 
Felip Puig ha destacat la im-
portància d’aquest projecte, 
“una actuació que respon al 
model de reequilibri territorial 
i al model de creixement intel·
ligent definit pel Govern”. En 
aquest sentit, el conseller ha 
afegit que “Catalunya juga a 
ser una regió intel·ligent, i són 

aquestes infraestructures les 
que definiran que pugui es-
tar al capdavant de la quarta 
revolució industrial, la tecno-
lògica, en què estem immer-
sos.”
Els projectes presentats avui 
formen part del desplegament 
de xarxa pròpia de fibra òpti-
ca que la Generalitat de Cata-
lunya va iniciar l’any 2007. El 
2010, el desplegament va ser 
concessionat a Xarxa Oberta 
de Catalunya (XOC) amb un 
doble objectiu: proveir de ser-
vei de connectivitat d’alta ca-
pacitat les seus de la Genera-
litat de Catalunya localitzades 
a la seva zona d’influència, i 
proveir de serveis majoristes 
de fibra fosca i connectivitat 
els operadors locals per fa-
cilitar que aquests puguin fer 
arribar la fibra òptica a muni-
cipis i zones d’interès econò-
mic.
El projecte de desplegament 
de la xarxa troncal de fibra òp-
tica de la Generalitat de Cata-
lunya per la C15 (Eix Diago-
nal) partirà del node ubicat a 
l’edifici Neàpolis de Vilanova 
i la Geltrú fins al punt d’inter-
connexió de la C15 mb l’A2, 
a Igualada. El projecte es tro-
ba actualment en procés de 
tramitació d’autoritzacions i 
permisos per part del Depar-
tament de Territori i Sostenibi-
litat i el seu termini d’execució 
és de quatre mesos des de 
l’obtenció d’aquests permi-
sos.
Pel que fa al desplegament 
de la fibra òptica en el tram 
comprès entre Manresa i 

Calaf per la C25, suposarà 
completar el desplegament 
de la xarxa troncal per l’Eix 
Transversal des de Cervera 
a Riudellots de la Selva i tan-
car l’anell de fibra òptica entre 
Manresa, Cervera i Martorell. 
Aquest projecte es troba actu-
alment en procés de licitació, 
i està previst que les obres 
comencin i acabin el darrer 
trimestre d’aquest any 2015.
Ambdós projectes són resul-
tat de la voluntat del Govern 
d’estendre infraestructures 
de telecomunicacions aprofi-
tant les infraestructures viàri-
es del país.
Segons Jordi Puigneró, “els 
projectes presentats avui te-
nen una gran importància 
perquè doten de robustesa 
la xarxa troncal, permetran 
integrar iniciatives de des-
plegament de xarxes locals 
i funcionaran com a element 
facilitador per a l’extensió de 
l’oferta de serveis finalistes 
en xarxes de nova generació 
a la zona”.
Per la seva banda, els alcal-
des assistents a la presen-
tació han coincidit a valorar 
molt positivament l’arribada 
de fibra òptica perquè “permet 
millorar la competitivitat de 
les comarques, obre la por-
ta a una major col·laboració 
entre elles i ajudarà els petits 
operadors a obrir línies de ne-
goci”.
L’acte, adreçat també a les 
empreses participants i altres 
agents econòmics involucrats 
en el projecte, ha comptat 
també amb la presència del 
secretari d’Empresa i Compe-

L’Eix Diagonal i l’Eix Transversal quedaran connectats 
amb la fibra òptica a finals d’any

titivitat, Pere Torres, i del pre-
sident de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, Blai Paco;  el pre-
sident del Gremi d’Electricitat, 
Fontaneria i Afins del Bages, 
Salvador Gol; el director de la 
Fundació CTM Centre Tecno-
lògic de Manresa, José Ma-
nuel Prado; i el president de 
la Unió Empresarial del Pene-
dès, Santi Carda.
Precisament, la Unió Empre-
sarial del Penedès va pro-

moure a principis d’any un 
manifest públic al qual es van 
adherir prop d’un centenar 
d’empreses i institucions per 
reclamar a les operadores 
privades el desplegament de 
fibra òptica al conjunt del ter-
ritori de l’Alt i Baix Penedès 
i especialment als principals 
punts d’activitat econòmica 
(polígons industrials, em-
preses productives i centres 
d’activitat comercial).

Cerquem per a :
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN, S.A

MECÀNIC DE MANTENIMENT INDUSTRIAL (Oficial de 1ª)
Ref. 3087

Cerquem una persona dinàmica, amb iniciativa i ganes 
d’aprendre pel Departament de manteniment d’una Companyia 
líder en el sector del packaging.                                                                                             
ES REQUEREIX:
- Formació: FP II o CFGS especialitat mecànica.
- Coneixement en interpretació de plànols d’esquemes mecà-
nics (pneumàtics i hidràulics).
- Experiència mínima de 3 anys  en l’àrea de manteniment de 
mecànica industrial.
- Experiència provada en utilització de màquines eines (fresa, 
torn, rectificadora).
- Experiència provada en manteniment i reparació d’avaries de 
tipus pneumàtic i hidràulic.

S’OFEREIX:
-Incorporació a empresa multinacional, líder en el sector del 
packaging.
-Contracte laboral estable.
-Retribució totalment negociable en funció de l’experiència i 
valors aportats.

Els candidats interessats que reuneixin les condicions hauran 
d’enviar el seu CV a montse.clemente@gcarles.com 
GRUP CARLES – DEPT. RR.HH.
Sant Ferran, 45 – 08700 Igualada – www: gcarles.com –Tel: 93 801 72 37
rrhh@gcarles.com

MECÀNIC DE MANTENIMENT INDUSTRIAL (Oficial de 1ª)
Ref. 3087
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MASQUEFA / LA VEU

La nova piscina municipal de 
Masquefa va obrir portes el 
cap de setmana passat, en 
una estrena que va ser mul-
titudinària. Les instal·lacions 
–situades en el mateix entorn 
esportiu que ja acull el camp 
de futbol municipal, les pistes 
de pàdel i un nou gimnàs- es 
van inaugurar divendres amb 
la presència d’un gran nombre 
de veïns. A més, al llarg de tot 
el cap de setmana, dissabte i 
diumenge, la piscina es va om-
plir de gom a gom durant les 
dues jornades de portes ober-
tes, amb entrada gratuïta, que 
va organitzar l’Ajuntament per-
què els masquefins poguessin 
conèixer i gaudir d’aquest es-
perat equipament.
La nova piscina municipal ha 
estat rebuda amb el braços 
oberts. En aquests primers 
dies en funcionament ja s’han 
fet més de 730 carnets, entre 
abonaments de temporada in-
dividuals i familiars, i molts al-

tres usuaris hi han anat també 
de manera esporàdica.
Ja en l’acte d’inauguració de 
divendres, l’alcalde, Xavier Bo-
quete, destacava l’elevat nom-

bre d’abonaments que s’havi-
en formalitzat fins aleshores, 
quan la piscina encara no ha-
via obert al públic. Boquete va 
convidar tots els masquefins 

Multitudinària estrena de la piscina municipal de Masquefa

a gaudir de les instal·lacions 
i va explicar que la piscina 
d’estiu acabada d’estrenar és 
el primer pas per a la futura 
piscina coberta de Masquefa. 
En aquest sentit, va anunciar 
que “ens posem a treballar des 
d’ara mateix per fer-ho realitat, 
i per poder cobrir aquestes 
instal·lacions amb una coberta 
retràctil”. Va aprofitar la pre-
sència de l’alcalde d’Igualada 
i diputat de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells, i del 
subdirector d’Activitats Espor-
tives i Infraestructures de la 
Generalitat, Oriol Marcé, per 
demanar la seva implicació 
econòmica en el projecte.
Tots dos van manifestar el seu 
compromís a col·laborar-hi. 
Marc Castells va afegir, a més, 
que la nova piscina “és un 
equipament de primera divisió, 
que no té res a envejar a cap 
altre municipi de la comarca”. 

De la seva banda, Oriol Mar-
cé va animar els masquefins 
“a utilitzar aquestes instal-
lacions, tant per fer-hi activitat 
física, que és molt necessària, 
com també com a punt de tro-
bada i convivència”.
La festa d’inauguració va 
comptar amb algunes sorpre-
ses, com ara l’exhibició d’un 
grup de nenes del Club Nata-
ció Granollers, que van fer di-
ferents coreografies a l’aigua. 
A més, hi va haver música en 
viu.
L’estrena encara es va allargar 
dissabte i diumenge, quan els 
masquefins van poder fer les 
primeres capbussades a la 
piscina, a més de participar en 
altres activitats complementà-
ries com ara sessions d’aqua-
gym i de zumba.

Piscina d’adults i piscina in-
fantil
El nou equipament disposa 
d’una piscina d’adults –amb 
unes dimensions de 25 x 12,5 
metres, una làmina d’aigua de 
312,5 m2 i una profunditat que 
oscil·la entre 1,30 i 1,80 me-
tres- i una segona piscina per 
a infants –de 12,5 x 11 metres, 
una làmina d’aigua de 140 m2 
i una profunditat d’1 metre. En 
aquest segon vas hi ha tam-
bé una zona d’spa i una zona 
d’aigua per a nadons amb una 
profunditat de només 30 cen-
tímetres.
Les dues piscines estan envol-
tades per una gran platja de 
gespa de 1.650 m2, on s’han 
instal·lat 14 para-sols. També 
s’hi ha fet una caseta de fusta 
que acull la recepció i la zona 
de bar, així com un parc infantil 
amb un vaixell gronxador.

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 

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
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Conca d’Òdena

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

El sopar del barri de les Cases 
Noves, a la Pobla de Clara-
munt, el dissabte 25 de juli-
ol, va aplegar 167 persones. 
Aquesta festa, que organitza 
l’associació de veïns amb 
motiu de la revetlla de Sant 
Jaume, va arribar a la vint-i-
tresena edició. L’activitat va 
comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.
El carrer de Pare Anton So-
teras estava decorat amb ti-
res de banderetes de colors. 
Cap a 2/4 de 10 del vespre les 
taules ja estaven parades per 
començar a sopar. El menú va 
consistir en pebrots del piqui-
llo farcits de bacallà amb salsa 
de marisc i saltejat de verdu-
res o entremès d’aperitius al 
plat, de primer, espatlla de xai 
al forn amb bolets o suprema 
de lluç amb salsa de gambes 
i juliana de verdures gratinats 
amb formatge de cabra, de 
segon. De postres hi va haver 

pastís de poma amb salsa de 
toffee i nata i després cafè i li-
cors a més de pa, vi, aigua i 
cava.
Després de l’àpat va comen-
çar a sonar la música del duet 
Ostres Ostres. A la mitja part, 
va arribar un dels moments 
més esperats de la festa, el 
sorteig de regals, cedits per 
empreses i establiments lo-
cals i per l’Ajuntament. Es van 
sortejar 48 obsequis, entre els 
quals hi havia ampolles de vi, 
pernils, rotllos de paper higiè-
nic o un televisor. Després es 
va repartir coca, cava i mosca-
tell. 
A continuació, van sonar de 
nou els ritmes dels Ostres Os-
tres i la gresca es va acabar 
cap a les 2 de la matinada. 
Enguany també es va fer una 
menció especial a Rosa Valls, 
àvia centenària que viu al bar-
ri. La festa va comptar amb 
l’assistència de diversos regi-
dors del Consistori.

Més de 160 persones assisteixen al 
sopar de les Cases Noves, a la Pobla de 
Claramunt

ESPELT / LA VEU

El president de l’Associació 
del Centre de l’Espelt, Jordi 
Florensa, ha fet una valoració 
molt positiva de les nits d’es-
tiu que s’han celebrat durant 
aquest mes de juliol duent a 
terme diferents activitats a l’ai-
re lliure, a la Plaça del Centre.
Per començar, el dissabte 4 
de juliol tothom es va dur el 
seu sopar i fins i tot hi va ha-
ver intercanvi de menjar; es 
van aplegar mig centenar de 
persones que van poder es-

Satisfacció per les activitats i assistència 
a les nits d’estiu de l’Espelt

coltar i cantar les cançons que 
amenitzaven el grup odenenc 
Taverna. 
El divendres 10 de juliol va 
ser el torn del cinema a la 
fresca tot veient la pel·lícula 8 
apellidos vascos, que tal com 
apunta Florensa, va triomfar. I 
després es van passar per la 
pantalla les fotos de la darrera 
Festa Major de l’Espelt. Aque-
lla nit es van aplegar unes 80 
persones.
I la darrera nit, la del 18 de 
juliol, 120 persones van gau-

dir del sopar a la fresca que 
constava de botifarra amb 
mongetes, pa amb tomàquet, 
amanida, beguda i postres. 
La vetllada va ser amenitzada  
pel músic “Mejicanito”.
En els darrers anys aquests 
nits d’estiu s’estan duent a ter-
me a l’Espelt, i tal com recor-
da el president de l’Associació 
organitzadora, Jordi Florensa, 
“l’any passat vam fer-ho dife-
rent perquè vam fer una cele-
bració en motiu dels 125 anys 
del Centre de l’Espelt”.

POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Del 29 de juny al 24 de juliol, 
71 nens i nenes, a partir dels 
3 anys, van participar als cur-
sets de natació, organitzats 
per la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament. A més dels in-
fants, també s’hi van inscriure 
cinc adults. 
El darrer dia d’aquesta acti-
vitat, el divendres 24 de juliol 
a la tarda, va tenir lloc la final 
en què els alumnes van fer di-

verses piscines per demostrar 
què havien après. Després 
l’alcalde, Santi Broch, i el re-
gidor d’Esports, Juan Carlos 
Pérez, van lliurar els diplomes 
i les medalles als joves neda-
dors, que els van obsequiar 
amb una bossa de llamina-
dures i un gelat. Enguany els 
monitors van ser: Marc Tolosa, 
Gerard Gual, Jennifer Delga-
do i Eli Márquez.

Una setantena de nens participen 
als cursets de natació de la Pobla 

Guim Rojas exposa a El Born Centre 
Cultural

MONTBUI / LA VEU

Guim Rojas Llucià va tenir 
l’oportunitat de poder exposar 
les seves joies al Saló The 
Craftroom a El Born Centre 
Cultural durant la setmana 
d’artesania de Catalunya. 
Aquest Saló ha anat guanyant 
importància en els últims anys 
ja que és l’aparador de l’arte-
sania de Catalunya.
El jove joier montbuienc ha 
participat en aquesta edició 

per primera vegada exposant 
les seves millors joies artese-
nals, que són una petita mos-
tra d’una col·lecció elaborada 
pel mateix autor. Guim Rojas 
s’ha format en el Col·legi de 
Joiers, d’Orfebres i Gemmò-
legs de Catalunya situada al 
cor de Barcelona. Per altra 
banda,  ha  començat a donar 
les primeres passes com a 
professional a la botiga igua-
ladina de la seva mare, Rosa 

Llucià. A més a més, esdevé 
la quarta generació de joiers a 
la familia Llucià d’Igualada.
Les seves peçes d’autor es 
caracteritzen pel seu disseny 
d’elaboració pròpia i pel pro-
cés plenament artesenal. El 
projecte més engrescador 
que té entre mans actualment, 
és seguir creant noves col-
leccions i poder arribar i agra-
dar a tots els públics amb les 
seves pròpies joies. Ara per 
ara, les seves joies es poden 
trobar a la joieria Rosa Llucià 
o a la seva compte de Insta-
gram: joier,guim.
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MONTBUI / LA VEU

La festa major d’enguany ha 
mantingut els actes tradici-
onals, i també ha incorporat 
alguns de nous, tots ells amb 
la participació de veïns i amics 
d’aquests petits nuclis rurals, 
en el que s’ha convertit en una 
trobada intergeneracional.
Les activitats van començar 
amb un matí de portes obertes 
a Mas Buret on es va explicar 
el procés d’elaboració de la 
mel i es va poder fer una de-
gustació de diferents varietats 
de mel. A la demostració hi 
van assistir més de cinquanta 
persones, entre petits i grans.  
Cal destacar que enguany 
Mas Buret va obtenir per se-
gona vegada el premi “Reina 
de les Mels” que es celebra 
anualment a la Fira de Bala-
guer.  
Pels més petits, hi va haver 
una petita gimcana per trobar 
un petit tresor i també hi va ha-
ver una estona per donar-li de 
valent als tabals i gralles, amb 
capgrossos realitzats pels 
mateixos nens participants.  
La tradicional competició de 
bitlles catalanes va oferir pre-
mis en les categories infantil, 
federats i locals (en aquest 
cas, pels 3 guanyadors era 
el primer campionat en el que 

Èxit de participació a la Festa major 
del Saió i Coll de Guix

participaven).
Després va tenir lloc el tradi-
cional sopar popular de veïns 
i amics que va comptar amb 
120 persones, i tot seguit, una 
hora d’humor i bona dosis de 
riure, amb l’humorista-show-
man David Vilaseca i el seu 
espectacle IM-Presentable. 
Una de les activitats més ben 
valorades, va ser la petita ex-
posició de fotos històriques 
que es va poder veure el diu-
menge, amb imatges de la 
vida al camp, les masies, i els 
conreus, permetent observar 
l’evolució i canvis de l’entorn 
des dels anys 40/50 fins l’ac-
tualitat. 
Les festes es van tancar amb 
una Missa oficiada per Mn. Jo-
sep M. Pujol, i un vermut-con-
cert popular amenitzat pel trio 
anoienc Som-hi Band (abans 
anomenats Joan i Josep Trio).  

Aprofitant la trobada, es va fer 
una recollida d’aliments que 
es distribuiran a famílies ne-
cessitades de Montbui a tra-
vés de Serveis Socials.
Aquesta festa i trobada inter-
generacional ha estat possi-
ble gràcies a la col·laboració 
desinteressada de moltes 
persones i comerços: Agro-
Igualada, Bar el Pla (de Bar-
celona), Cansaladeria Tudela, 
Carns Gual, Club de Bitlles 
Igualada, Congelats Xaloc, 
El Forn de Jorba, Embotits 
Asunción, Globus Kon-tiki, 
Mas Buret, Molins de la Font 
Trobada, Perruqueria Fani, 
Pizzeria Munich i Restaurant 
La Tossa.   L’organització vol 
agrair també el suport logístic 
de l’Ajuntament de Sta. Mgda. 
de Montbui per fer possible 
aquesta trobada festiva anual. 

MONTBUI / LA VEU

El passat 24 d’abril Junts 
per Montbui-ERC signaven 
el compromís d’adhesió a la 
campanya «Els municipis per 
la Independència» de l’ANC 
per tal de fer tot el possible per 
a que l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui s’adhe-
rís a l’Associació de Municipis 
per la Independència. Tot i 
que el resultat electoral del 24 
de maig no els permetia una 
adhesió immediata, des de 

Junts per Montbui-Esquerra 
Republicana lluiten per adherir-
se a l’AMI

Junts per Montbui-ERC no re-
nuncien a cap dels seus com-
promisos, ni amb la gent de 
Montbui ni amb el país. Així, 
tal i com van prometre, en el 
proper ple del 31 de juliol, el 
primer hàbil de la legislatura, 
instaran l’Ajuntament i el seu 
equip de govern, a incorporar 
a Santa Margarida de Montbui 
a l’AMI per tal de que Montbui 
sigui també protagonista en el 
procés nacional que ha de dur 
Catalunya a la seva llibertat.    

VILANOVA DEL CAMÍ/ LA VEU

A la llar El Molinet també te-
nen programada per avui di-
vendres, la festa de comiat de 
curs. Infants i familiars estan 
convocats a partir de les 6 
de la tarda, a l’Escola Marta 
Mata. L’activitat començarà 
al gimnàs de l’escola amb un 
espectacle sorpresa que des 
del centre han preparat amb 
molta il·lusió per entretenir a 
les famílies dels 55 infants que 
acomiaden el curs. 

A més a més, amb la col-
laboració d’alguns pares i ma-
res també han creat un photo-
call amb el logo de la llar que 
els servirà de marc per fer-se 
fotografies divertides; els més 
atrevits fins i tot amb algunes 
disfresses. La festa acabarà 
amb un berenar de pa amb 
xocolata.
A la festa hi participaran els in-
fants de P0 (peixos), els de P1 
(follets) i els de P2 (tabalets i 
caputxetes).

El Molinet vol sorprendre a les 
famílies en la festa de cloenda

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

ES BUSCA ASSESSOR 
COMERCIAL

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

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

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

rrhh@pymesolutions365.com
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquesta setmana comença-
ran dues obres menors a Vi-
lanova del Camí. L’asfalt del 
carrer Copèrnic, al barri La 
Pau i l’asfalt del pati de la nau 
de la Brigada al polígon Riera 
de Castellolí. Les dues obres 
s’han adjudicat a l’empresa 
Asfalts Anoia  per un import de 
30.000 euros i 15.600 euros 
respectivament. 
Aquests dies els veïns del 
barri La Pau ja han vist com 
es col·locaven els panells in-
formatius avisant de l’obra, al 
carrer Copèrnic, entre Roger 
de Flor i el lateral de la carre-
tera comarcal 244. Segons ha 
confirmat la regidora d’Urba-
nisme, Rosi Grados, aquesta 
obra és senzilla i estarà en-
llestida en pocs dies. Demà 
començaran amb el fresat del 
carrer que obligarà a tallar la 
circulació temporalment. Des-
prés del fresat, començarà 
l’asfalt del carrer, que com dè-
iem s’enllestirà en pocs dies.
Una altra de les obres que 
s’han iniciat aquests dies és 
l’asfalt del pati del magatzem 
de brigada municipal al carrer 
dels Impressors. La brigada 
ha començat els treballs de 

L’Ajuntament crearà 23 places 
d’aparcament a la cruïlla del 
carrer Montserrat

desbrossament de l’espai i 
adequació del terreny que 
aprofitarà el material reciclat 
del fresat del carrer Copèrnic. 
La regidora d’Urbanisme tam-
bé ha confirmat que s’ha adju-
dicat l’obra d’asfaltat del solar 
del carrer Verge de Montser-
rat, per fer-hi un aparcament 
provisional. L’objectiu, explica 
Grados, és compensar la pèr-
dua de places d’aparcament 
al carrer Major i minorar així el 
greuge dels comerciants de la 
zona. 
L’obra, que està previst que 
comenci la darrera setmana 
del mes d’agost, té un termini 
d’execució d’un mes i s’ha ad-
judicat a l’empresa vilanovina 
Obres Algar per un import de 
17.000 €. En total es faran 23 
places d’aparcament gratuït.
Rosi Grados també ha avan-
çat a Ràdio Nova, la imminent 
posada en marxa del pàrquing 
de la plaça del Mercat. Asse-
gura que l’obra ja s’ha comple-
tat i que només falten alguns 
detalls que s’enllestiran durant 
les properes setmanes. Se-
gons Grados, el pàrquing es 
podria obrir al públic a partir 
de setembre. 

VILANOVA D’ESPOIA / LA VEU

Arriba l’agost i puntual a la 
seva cita, Vilanova d’Espoia 
es preparar per viure la Festa 
Major. Els dies 31 de juliol, 1 
i 2 d’agost aquest nucli de La 
Torre de Claramunt, Vilanova 
d’Espoia, viurà 3 dies intensos 
d’actes per a tots els gustos i 
edats. La comissió de festes 
de Vilanova d’Espoia amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
han programat més d’una de-
sena d’activitats culturals, es-
portives, tradicionals, ..., que 
faran gaudir a tothom.
El programa començarà diven-
dres a les nou del vespre amb 
la inauguració de l’exposició 
de Carros de Pascual Here-
dia Alarcón. Seguidament tin-
drà lloc el sopar per als socis 
i acompanyants de l’entitat, a 
les onze de la nit s’oferirà el 
pregó a càrrec  de la Conchi 
“Concepción Domínguez” i a 
continuació hi haurà l’especta-
cle “Ensumar i riure” i música 
amb el DJ.Xavi.
Dissabte, la festa començarà a 

les deu del matí amb una clas-
se de Qi Gong terapèutic. Tos 
seguit a les onze futbol infantil 
i a dos quarts d’una festa de 
l’escuma a les pistes de l’Es-
cola Torrescasana. La tarda 
començarà amb jocs i tallers 
per als més petits i un bere-
nar. Després, a dos quarts de 
vuit hi haurà partit de futbol de 
Festa Major i a la nit ball amb 
l’orquestra Liberty a la pista de 
l’Escola.
L’endemà diumenge la festa 
Major arriba a la part més ins-

Anem de Festa Major a Vilanova d’Espoia!

CARME / LA VEU

Diumenge 26 de juliol a les 5 
de la tarda se celebrà la festa 
de fi de curs dels cursets de 
natació. Per quart any con-
secutiu els ha gestionat el 
Gerard Gual, acompanyat del 
Javi, l’Héctor, la Meritxell i la 
Nora. Els resultats han estat 
molt bons doncs han partici-
pat en els cursets de nata-
ció uns 41 nens i nenes que 
estigueren dividits en quatre 
grups: familiarització amb l’ai-
gua amb 5 participants; fins a 
3 anys els d’iniciació amb 15 
participants; de 4 a 6 anys 
fent pràctica i aprenentatge 
d’estils amb 11 participants i 
els de 6 a 12 anys perfeccio-

Festa de fi de cursets de natació a Carme

nament d’estils amb 10 par-
ticipants. Durant 20 dies de 
curs han anat evolucionant 
en els seus aprenentatges i 
el diumenge pogueren fer les 
seves demostracions de do-
mini de l’aigua davant dels 
seus familiars, amics i cone-

guts.  L’entrega de diplomes i 
medalles va anar a càrrec de 
l’alcalde Jordi Sellarès i de la 
regidora Eva Faura. A l’acabar 
l’acte els nens i nenes varen 
berenar al recinte gràcies a 
la col·laboració del Bar del la 
piscina.

titucional i a les dotze seguirà 
la festivitat amb la missa en 
honor al patró Sant Salvador. 
Al acabar ballada i actuació 
dels Gegants i Falcons del po-
ble i exhibició d’una colla con-
vidada de bastoners a la pla-
ça de l’església, seguidament 
tindrà lloc un vermut concert 
amb música tradicional. Per 
acabar, a la tarda, inflables 
i triangular de futbol infantil. 
Finalment, a les nou del ves-
pre hi haurà bingo popular a la 
fresca.

CAPELLADES / LA VEU

El dijous 30 de juliol a les 
20.00h del vespre es durà a 
terme al Pati de la Lliga una 
reunió informativa sobre l’aqü-
ífer de Carme-Capellades. 
La xerrada, organitzada per 
l’Ajuntament de Capellades 
i la JCUACC (Junta Central 

Parlem de l’aqüífer Carme-
Capellades

d’Usuaris de l’Aqüífer Carme-
Capellades) serà conduida 
per Enric Queralt, tècnic as-
sessor de la Junta Central 
d’Usuaris de l’aqüífer Carme-
Capellades.
Es debatrà i parlarà sobretot 
de l’estat de la bassa i l’aqü-
ífer. 



Festa i germanor a Pinedes 
de l’Armengol
TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU 

El nucli de La Torre de Clara-
munt celebra la seva Festa 
Major del 6 al 9 d’agost
Els veïns i veïnes de la urba-
nització de Pinedes de l’Ar-
mengol tenen una cita del 6 al 
9 d’agost i és que celebren la 
seva Festa Major.
La comissió de festes amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de La Torre han treballat de 
valent per poder oferir un gran 
ventall d’activitats per a tots els 
públics i fer de la festa una eina 
de retrobament i de compartir 
moments.
Dijous dia 6 s’ha organitzat un 
gran mercat perquè tothom pu-
gui comprar i vendre i estarà 
obert des de les 9 del matí fins 
a les 7 de la tarda al costat de 
la pista de tennis. El mateix dia 
hi haurà l’elecció de la pubilla i 
un karaoke.
La festa seguirà el divendres a 
les deu del matí amb una cursa 
de bicicletes i a la tarda gimca-
na, l’elecció de miss i mr Pine-
des, exhibició de zumba i a la 
nit, disco i animació per totes 
les edats.
El dissabte la Festa Major co-
mençarà a les onze del matí 
amb la missa al centre social, 
seguirà a dos quarts d’una amb 
la festa de l’escuma, després hi 
haurà un concurs de paella o fi-
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deuà. A les 4 de la tarda serà el 
torn de les activitats pels més 
petits; inflables, titelles i bere-
nar. Cap al vespre a dos quarts 
de 8 tindrà lloc l’exhibició dels 
falcons de Vilanova d’Espoia 
i a dos quarts d’onze la festa 
Rumbera. Passada la mitjanit 
la festa seguirà amb una disco 
mòbil.
Finalment, diumenge 9 d’agost 
a les nou del matí se celebra-
rà la 5a Trobada motera a Pi-
nedes amb un vermut matiner 
pels motards de tot arreu. Des-
prés hi haurà una ruta motera 
i sardinada. A la tarda espec-
tacle infantil amb en “Gil i els 
Ratataplam” i xocolata.  Com 
a cloenda i un dels punts forts 
de la Festa Major, tindrà lloc 
la cantada d’havaneres amb 
el grup Roques Blaves i el so-
par de germanor, que com es 
tradicional, cada família o grup 
d’amics es podrà dur el men-
jar de casa per tal de compartir 
un sopar entre tots. Seguit del 
sopar hi haurà el ball de Festa 
Major i la traca que posarà el 
punt i final a la Festa Major. 
Al web de l’Ajuntament www.
latorredeclaramunt.cat i de la 
comissió de festes de Pinedes 
www.cpinearmengol.org hi po-
deu trobar el programa, les ac-
tivitats, hores i llocs.    

MIRALLES / LA VEU

Desprès d’una petita atura-
da que ha servit per adaptar-
se als nous temps, crear els 
nous escenaris; el restaurant i 
la masia de turisme rural i re-
cuperar les arrels de la cuina; 
una cuina tradicional, catalana 
i de proximitat, avui divendres 
31 de juliol obrirà de nou el 
restaurant Cal Ramonet al 
municipi de Santa Maria de 
Miralles.
Cal Ramonet és una masia 
amb més de 100 anys d’his-
tòria que ja va néixer amb la 
vocació de restaurant i masia 
de turisme rural. És la història 
d’una família cuinera i acolli-
dora que ha evolucionat sense 
perdre les seves arrels. 
El que havia estat una fon-
da el segle passat, ara és un 
restaurant i properament serà 
masia rural que s’ha convertit 
i adaptat al temps i estil de la 

quarta generació. 
Així, Cal Ramonet ofereix un 
nou espai a la comarca on de-
gustar la bona gastronomia lo-
cal, tradicional i de proximitat, 
i on  properament també s’hi 
podrà descansar com a masia 
rural en un entorn privilegiat.
Els secrets de la cuina tradi-
cional catalana transmesa de 
generació en generació fan de 
Cal Ramonet un espai de sa-
bors familiars refrescats amb 
les tendències de la cuina ac-
tual i amb productes de proxi-
mitat.

La història
El 1885 els besavis Pere i 
Emília van obrir les portes de 
casa seva als treballadors del 
bosc, dels camps de cultiu i 
caçadors esdevenint un res-
taurant, una fonda i un espai 
on es van començar a realitzar 
les primeres festes majors del 

poble. 
Els avis Josep i Consol van 
seguir la tradició i amb l’aug-
ment de la població a la zona, 
Cal Ramonet esdevé la casa 
del poble, el que avui anome-
naríem un centre cultural, on 
es realitzava teatre, cinema i 
ball cada diumenge. Fins hi tot 
el 1942 també va ser botiga de 
queviures i oficina correus. 
Els temps canvien i poc a poc 
la població va anar a viure a 
les ciutats però sense que Cal 
Ramonet perdés l’essència 
de restaurant. Així, la mare, 
la Neus, va seguir i es posar 
al capdavant al 1976 seguint 
amb els secrets de la cuina 
dels avis fins al 2014. Ara, és 
la seva filla, la Silvia, la quar-
ta generació amb un llegat de 
més de 100 anys que treba-
llarà per oferir-vos tot aquest 
coneixement i bon fer.

Cal Ramonet obre amb nous escenaris i una 
cuina tradicional adaptada 

LA LLACUNA / LA VEU

El servei GPS (Grup de Pro-
moció de la Salut) impulsat 
per l’Anoia Jove del Consell 
Comarcal de l’Anoia s’ubica-
rà a les Escoles el dissabte 1 
d’agost
El Servei Comarcal de Joven-
tut del Consell Comarcal de 
l’Anoia posa a disposició dels 
Ajuntaments el servei de GPS 
amb l’objectiu de promocionar 
els hàbits saludables entre el 
col·lectiu juvenil.  Es tracta del 
programa GPS (Grup de Pro-
moció de la Salut) Anoia Jove, 
una autocaravana cedida per 
Diputació de Barcelona que 
ha estat transformada per el 
Servei Comarcal de Joventut 
del Consell en una Oficina 
Mòbil d’Informació Juvenil.  
Ara, a petició de l’Ajuntament 
i en motiu de la Festa Major, el 
servei GPS s’instal·larà a les 
Escoles el proper dissabte 1 
d’agost.
A l’Oficina s’hi pot trobar am-

pli material informatiu sobre 
qüestions com ara la preven-
ció de les drogodependències, 
la prevenció de riscos en les 
relacions sexuals i la preven-
ció en el consum d’alcohol i la 
conducció segura, a més, un 
tècnic de Joventut del Con-
sell els informa sobre hàbits 
saludables i conductes res-
ponsables i segures. També 
s’hi reparteixen preservatius i 
alcoholímetres d’un sol ús.

La Llacuna gaudirà del servei GPS 
per promoure hàbits saludables 
entre joves

PIERA / LA VEU

El passat divendres 24 de 
juliol va finalitzar el cicle de 
concerts ‘A l’estiu... Música en 
Viu!’ amb l’esperada actuació 
del grup Màia. La plaça del 
Peix va ser l’escenari escollit 
on el grup va fer gala del seu 
talent musical. Format per la 
Marina, el Gus, el Lluís i, en 
aquesta ocasió, amb la col-
laboració de Berenguer Aina, 
els Màia es van presentar amb 
un estil personal, de caràcter 
melòdic amb detalls indie. La 
seva característica aportació 
d’instruments clàssics dins del 
pop i la magnífica veu de la 
Marina van endinsar el públic 
assistent en unes lletres que 
expliquen històries quotidia-
nes tot barrejant lírica urbana 
i metàfores personals. En defi-
nitiva, els Màia expliquen his-
tòries en les seves cançons. 

No hi ha cap més pretensió 
més que gaudir i fer gaudir.
Des de la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament de Pie-
ra s’agraeix especialment la 
resposta de públic obtinguda 
en les actuacions de l’edició 
del MEV 2015 i que enguany 

també ha comptat amb l’Anna 
Roig i l’ombre de Ton Chien, 
dins de la Festa de la Diver-
sitat, la magnífica actuació de 
les corals pierenques Tríola 
i Xicoira amb El Robador de 
Veus i el sorprenents Bloo-
ming Duo i Anna Leitao. 

Els Maià tanquen el MEV’2015
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CONDUCTA SEXUAL EN GATS

El gat és un animal que té assegurada 
la seva supervivència com a espècie 
gràcies a que els seus dos instints més 
bàsics estan perfectament desenvo-
lupats: és un excel·lent caçador i un 
eficaç reproductor.

LA SEXUALITAT DELS GATS
La seva sexualitat és un dels fenò-
mens del regne animal que ha cridat 
l’atenció de l’home des de temps 
remots, a vegades amb l’admiració i 
altres amb rebuig.
Per altra banda, s’ha de reconèixer 
que el comportament sexual és el 
principal problema en les relacions 
home-mascota amb aquesta espècie, 
per tant és convenient la castració 
per aconseguir una bona convivèn-
cia.
Des del punt de vista biològic o fisi-
ològic, el sexe en el gat és una de 
les meravelles de la enginyeria de la 
naturalesa, que ha implantat meca-
nismes d’atracció i fecundació, tenint 
en compte la característica vida soli-
tària d’aquests individus.

CARACTERÍSTIQUES
SEXUALS FELINES
Molts estudis sobre sociologia i sexo-
logia humana indiquen que una part 
important de la societat actual s’en-
camina cap a un comportament de 
poligàmia consecutiu, és a dir, passar 
per diferents parelles una a continu-
ació de l’altra. Doncs bé, el gat en 
aquest sentit és un precursor, ja que 
està actuant d’aquesta manera des 
de fa milers d’anys.

ENCERT FEMENÍ
La gata és una femella que es clas-
sifica com polièstrica estacional i 
d’ovulació induïda. Ser polièstrica 
estacional significa que té diferents 
períodes de zel durant l’estació 
reproductiva; i ser d’ovulació induïda 
indica que l’ovulació es produeix prin-
cipalment sota l’estímul del contacte 
sexual.
Recordem que l’òvul és la cèl·lula ( 
que la femella produeix en els ovaris) 
que serà fecundada per l’espermato-
zoide (elaborat pel mascle en els tes-
ticles). L’ovulació és el procés durant 
el qual la femella elimina els òvuls ja 
madurs des dels ovaris fins a les trom-
pes de Falopi, on té lloc la trobada 
amb l’espermatozoide.
L’ovulació induïda pel coit és un 
mecanisme de gran efectivitat que 
assegura la fecundació. 

Els camaleons, són aproximadament 
160 espècies de llangardaixos de la 
família Chamaeleonidae. Es troben bàsi-
cament a Àfrica i Àsia viuen majoritàri-
ament a l’illa de Madagascar,  Portugal, 
Sri Lanka, el sud de l’Índia, l’Orient Mitjà 
i en algunes illes de l’oest de l’oceà Índic. 
A Espanya hi ha una espècie autòc-
tona a Gibraltar. Algunes espècies viuen 
ara a Hawaii, Califòrnia i Florida als 
Estats Units, ja que van ser introduïdes.
Són coneguts pels seus canvis de 
color, que inclouen una variada 
gamma dels colors menys imaginats.
Aquests rèptils es caracteritzen pel seu 
cos comprimit i aplanat, els seus peus 
zigodàctils i la cresta o banya en els caps 
d’algunes espècies. Tenen potes amb 5 
dits, 3 cap a fora i 2 cap a dins; els seus 
dits adjacents estan fusionats, de manera 
que compten amb coixinets oposables i 
arpes en cada dit. Posseeix uns ulls que es 
poden moure independentment un de l’al-
tre, i com a resultat, els camaleons tenen 
una visió de 360 °. Les espècies arbòries 
tenen cues prènsils. Destaca la llengua 
extensible de l’animal, coberta amb una 
substància enganxosa. Poden arribar a 
mesurar 68.5 centímetres de longitud.
Viuen en ambients forestals, és a dir, en 
tota mena de boscos tropicals i de mun-
tanya, selves, sabanes i ocasionalment 
estepes i deserts. Gairebé tots són diürns i 
arborícoles, i com no es mouen molt ràpid, 
necessiten de la seva llengua per atrapar 
les seves preses. Un aspecte important: 
no són animals socials, de manera que 

EL CAMALEÓ Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

quan dos d’ells estableixen contacte visual, 
immediatament canvien de color. Refe-
rent a això, els seus canvis de color estan 
relacionats amb les modificacions de llum 
o temperatura, així com amb el seguici 
o la presència de depredadors. Aquests 
canvis responen a l’acció d’unes hormo-
nes que afecten a les cèl·lules pigmentà-
ries presents a la pell. Així mateix, juguen 
un paper essencial en la comunicació. Per 
exemple, els mascles dominants presen-
ten colors més brillants i els subordinats 
gairebé sempre són marrons o grisos. Les 
femelles, per la seva banda, canvien de 
color en acceptar o rebutjar a un mascle.
Els camaleons són carnívors i encara 
que la seva dieta està basada primor-
dialment en insectes, les espècies de 
major grandària poden consumir preses 
una mica més grans com aus i llangar-
daixos. Altres també els agrada una 
mica de matèria vegetal. En general, les 
seves preses favorites inclouen llagosta, 
grills, insectes pal, mantis i llagostes.
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Aquest mes de juliol totes les 
famílies que participen del Sum-
mer Course d’enguay van poder 
gaudir d’una “Lemonade Snack” 
al menjador de l’escola. Tots els 
alumnes van fer una decoració 
molt acord amb la temàtica tre-
ballada durant tota aquesta set-
mana: Clowns, Circus, Elephants, 
Mimes ... Tot va quedar amb molt 
color.
Els pares van poder tastar una de 

A l’escola d’estiu de Montclar 
tenen una “Lemonade Snack”.

les receptes d’estiu: “Gelat de lli-
mona millorat” i els nens i nenes 
d’una llimonada i un pa de pessic 
casolans.
Aquesta trobada a meitat del 
Summer Course ja s’està conver-
tint en una tradició que tant els 
pares com els nens i nenes espe-
ren cada estiu.
També totes les famílies parti-
ciparan d’un sopar a la fresca i 
d’una nit d’estels.

Acaba el curs i amb ell, dos pro-
jectes que sens dubte han dei-
xat una emprenta en els nostres 
alumnes que va més enllà de les 
aules. 
Debats, conferències, exposici-
ons, representacions, viatges, 
acollida de participants estran-

gers.... tot un seguit d’ activitats 
que ens han permés a alumnes 
i professors de l’  Institut Joan 
Mercader poder treballar inter-
disciplinàriament les àrees del 
curriculum des d’ una perspectiva 
diferent i engrescadora.
 Dos cursos  treballant amb els 

Thank you, COMENIUS!, a  l’IES Joan Mercader

projectes “Inquiry Into Sustaina-
bility at Schools”  i “Invasive Alien 
Species” amb Noruega, França, 
Països Baixos, Alemanya, Itàlia, 
Polònia, Estònia i Turquia.
Una experiència única i molt en-
riquidora per a tots nosaltres. Us 
volem donar les gràcies a tots els 

que l’ heu feta possible, especial-
mente  pares , alumnes i profes-
sors  i també a tots el que hi heu 
participat d’ una manera o altra 
des de diferents àmbits de la ciu-
tat.
Gràcies a tots. Tots som Come-
nius!

Felicitem a tots els alumnes de 2n 
de batxillerat que s’han examinat 
de les PAU per haver assolit l’ob-
jectiu que ens havíem marcat: 
tots han aprovat.

Especialment, volem reconèixer 
l’excel·lència de l’Albert Rabell 
amb un 9,6, de la Gemma Rigol 
amb un 9,05 i del Marc Arnau 
amb un 9,00 en la Fase General.

L’Escola Pia ha assolit el 100% d’aprovats en els exàmens de les 
PAU 2015

Gran èxit del  Festival d’Infantil 
Monalco celebrat el dijous 18 de 
juny. Aquest any presentat, en un 
nou format, al Teatre Municipal 
de l’Ateneu.
Després de moltes rialles, nervis i 
assajos, tots els nens i les nenes 
dels Peixos, de les Tortugues, dels 
Pingüins, dels Ossets, dels Tigres i 
dels Dofins, amb la col·laboració 
de la Carlota, la Sol i la Laia, van 
demostrar que són uns grans ar-

tistas.
El divendres, vam gaudir d’un es-
pectacle d’animació, Roleguita i 
Boquerón, a càrrec de l’AMPA de 
l’escola.
Els nens i les nenes de la Llar, 
d’Infantil i de 1r de Primària van 
passar una bona estona amb les 
seves cançons.
A la tarda van fer circuits amb 
jocs d’aigua i van menjar gelats.

Gran èxit del festival de final 
de curs del col.legi Monalco

       

LES ORDRES
BÀSIQUES: 
SEU, 
TOMBA’T 
i QUIET

Educar al teu gos és una 
tasca divertida i gratificant. 
Per establir una comunicació 
eficient amb la nostra mas-
cota necessitem unes ordres 
bàsiques. 
Tria una paraula per cada 
ordre, amb la que tu et sentis 
més identificat i més còmode. 
Aquesta ordre ha de servir 
per totes les persones que 
es relacionin amb el teu gos 
dins la família.
Seu (jeu, sit): És molt impor-
tant que el gos la mecanitzi 
als inicis de la seva educació. 
És una forma de baixar el seu 
comportament a un nivell 
de calma. La utilitzarem per 
moments curts de temps. Ens 
anirà bé al sortir de casa, al 
posar-li la corretja, al trobar-
nos algun conegut pel carrer, 
al creuar el carrer. ..
Tomba’t (terra): Aquesta 
ordre ens serveix quan neces-
sitem que el gos tingui un 
temps llarg d’espera. Algu-
nes situacions on ens anirà 
bé és quan anem a prendre 
alguna cosa en una terrassa 
d’un bar o per entrar en una 
botiga a comprar.
Quiet: Un cop adquirides les 
ordres de “seu i tomba’t” , 
amb el “quiet” el gos apren-
drà a estar en aquesta posi-
ció durant un temps més llarg 
i fins que nosaltres l’alliberem 
d’aquesta posició. Així doncs, 
si volem seure en una taula 
durant un temps li direm al 
gos “tomba’t, quiet”, un cop 
assimilades les ordres, això 
farà que entri en calma i 
esperi pacientment.
Per obtenir una bona res-
posta del gos l’aprenentatge 
sempre ha de ser sense pres-
sió. Això farà que el nostre 
pelut assimili les ordres bàsi-
ques positivament i formin 
part de la seva relació amb 
nosaltres. 

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

Luis Luque



4

El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 

les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar 
a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

Telèfon: ....................................................................

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

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

ÀLEX 
ESCUDERO 
d’Igualada

El passat dijous dia 18 de juny la 
señorita Paloma es va acomiadar 
de l’Escola Mowgli, la que ha si-
gut la seva Escola durant més de 
40 anys. Va arribar amb 22 anys i 
s’ha jubilat acumulant una quan-
titat incalculable de vivències 
amb alumnes, famílies, mestres i 
companys. Durant la seva etapa 
a l’Escola Mowgli ha sigut tutora, 
mestra de castellà i d’art, sempre 
amb la voluntat de transmetre els 

Comiat a l’Escola Mowgli: 
Gràcies per tot, “señorita” 
Paloma!

seus ideals del treball ben fet, de 
la bellesa, la força i la creativitat.
Durant el comiat cada classe va 
obsequiar-la amb una rosa i amb 
un recull de treballs artístics fets 
per tots els alumnes. A la vega-
da, ella va lliurar un braçalet de 
record a tots els que formem part 
de l’Escola. 
Va ser un comiat molt emotiu en 
reconeixement a la seva llarga 
trajectòria a la nostra Escola. 

Els alumnes de 3r ESO de l’Escola 
Pia d’Igualada van marxar el pas-
sat 11 de juny cap a Alemanya, 
concretament a un petit i rústic 
poble anomenat Dassel.
Allà van conviure durant una 
setmana molt especial i plena de 
records amb les seves acollidores 
famílies i especialment amb el 
seu company d’intercanvi cor-
responent . També van aconse-
guir crear una gran amistat amb 
altres joves alemanys, que en 
general tots eren molt amables 
i simpàtics; tot i que de vegades 
hi havien diferències culturals 
(horaris, menjars, forma de parlar 
i de caminar).
Per resumir, podem dir que ha 
estat una experiència on han 
pogut aprendre, viure i conèixer 
una altra forma de vida i això re-
presenta un enriquiment com a 

Intercanvi amb Alemanya dels alumnes de 3r 
d’ESO de l’Escola Pia

persones.
A més han pogut arribar a formar 
una gran i forta amistat que més 
endavant podran continuar gau-

dint quan ho desitgin, alguns ja 
tenim plans i ens trobarem a l’es-
tiu i fins i tot alguns durant el curs 
escolar!

Tot els nostre alumnes han pogut 
acomiadar el curs amb una festa 
al pati de l’escola. Han pogut par-
ticipar a les gimcanes preparades 
pels professors i d’una estona 
d’esbarjo dins dels inflables.
Tot per marxar de vacances amb 

el millor record possible del que 
ha estat un curs molt emotiu i ple 
d’activitats.
A tots moltes gràcies, molt bones 
i merescudes vacances i us espe-
rem a la tornada el proper 14 de 
setembre.

L’Escola Pia acomiada el curs 
amb inflables

Els nens i nenes de l’escola d’estiu 
de Les Moreres han treballat du-
rant aquest mes de juliol el tema 
dels mitjans de comunicació com 
a eix vertebrador de les activitats. 

Durant aquests dies han editat 
una petita revista i un dels di-
vendres del mes van visitar la 
redacció de La Veu de l’Anoia on 
van poder veure de primera mà i 

conèixer bé quin és el procés de 
creació d’un setmanari.
Ha estat un mes molt profitós en 
què han après moltes coses!

Els nens i les nenes de l’escola d’estiu de Les 
Moreres van visitar La Veu de l’Anoia
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Troba les 7 diferències Sopa de lletres

Els nens i nenes necessiten tenir 
el seu espai, el seu racó privat. 
Moltes vegades la seva habitació 
és aquest lloc però sempre hi ha 
coses que volen tenir més ama-
gades.
Els podem ajudar a decorar una 
caixa on puguin posar les seves 
coses més personals, o els seus 
objectes preferits. Fer-ho és molt 
senzill i poden passar una estona 
entretinguts.
Fem formes petites amb la plas-
tilina. 
Podem fer quadrats, rodones, 
flors, cors... al  nostre gust. Si ho 
fem amb plastilina de diferents 
colors ens donaran més vida a la 

capsa.
Quan tinguem totes les formes 
fetes, les pintem amb pinta un-
gles transparent. Amb una capa 
n’hi haurà prou i això els donarà 
brillantor.
Quan la pintura s’hagi assecat ja 
podrem enganxar-les a la capsa. 
Així els nens i nenes tindran un 
doble tresor: la caixa que han de-
corat i tot allò que vulguin posar 
a dins.

MATERIAL
- Una capsa
- Plastilina de colors
- Pinta ungles transparent
- Pegament

Decorem una capsa amb figures 
de plastilina

Sabies que...?
- Els gats hi veuen molt millor 
que nosaltres en la foscor. La 
seva pupil.la pot dilatar-se molt 
per captar fins els rastre de llum 
més petit. No obstant això, quan 
la foscor és total els passa com a 
nosaltres: no hi veuen gens!.
- Els eriçons acabats de néixer 
són calbs. Les seves pues comen-
cen a créixer al cap d’unes hores. 
Els eriçons adults tenen més de 
7.000 pues. Fer-se una bola és 
una bona estratègia per desani-
mar els seus agressors!.
- La closca serveix als caragols 
de refugi i s’hi fiquen quan estan 
en perill o fa massa fred o molta 
calor. Per sentir-se segurs, sobre-
tot a l’hivern, quan hibernen, ta-
pen l’entrada amb la seva bava, 
que es torna sòlida i seca.
- En una bresca d’abelles hi ha 
una sola reina envoltada de 
2.500 abellots (mascles fèrtils) 
i 50.000 abelles obreres (feme-
lles estèrils). Les abelles obreres 
que fan mel només viuen 38 
dies.
-Hi ha més de 12.000 espècies 
de formigues distribuïdes per 
tota la Terra. Algunes són ver-
melles, d’altres negres, n’hi ha 
que tenen ales i les gegants fan 

diversos centímetre de llarg!
- Unes escames microscòpiques, i 
generalment de molts colors, for-
men els dibuixos de les ales de les 
papallones i els permeten reco-
nèixer-se entre les diferents espè-
cies per poder-se reproduir. Tam-
bé els poden servir per espantar 
els seus enemics o per ocultar-se.
- Les granotes ponen milers d’ous 
a l’aigua però només un de cada 
mil aproximadament es conver-
tirà e una granota adulta. Cal dir 
que els ous i els capgrossos són 
un bon menjar per als peixos.
- Generalment els cavalls dormen 
drets, sobretot a les cavallerisses. 
En els camps, si hi ha prou lloc per 
recolzar-se i el terra sembla prou 
confortable, els cavalls no dubten 
a ajeure’s per descansar, excepte 
si és un enorme cavall de feinejar 
que podria tenir dificultats per ai-
xecar-se.
- Els porcs tenen necessitat de re-
bolcar-se al fang per eliminar els 
insectes que els molesten: és una 
manera d’empolainar-se! En al-
guns llocs no hi ha fang i els porcs 
s’arrosseguen en la seva pròpia 
brutícia perquè no tenen un altre 
lloc per fer-ho.

- Les vaques són munyides al 
matí i a la nit, cada dia de l’any. 
Per a les vaques no hi ha diu-
menges ni dies festius! Una 
vaca lletera dóna aproximada-
ment 18 litres de llet cada vega-
da que el ramader la muny.
- L’àguila reial (o daurada) fa el 
seu niu a més de 2.000 metres 
d’altitud, planeja sense esforç 
sobre els cims de les muntanyes, 
sotjant les seves preses amb la 
mirada penetrant. La llegenda 
explica que l’àguila reial vola 
tan a prop de sol que no li fa pot 
mirar-lo de cara!-
- Els isards i les cabres són veri-
tables alpinistes. Poden grimpar 
sobre les roques en pendent, 
mantenir-se en equilibri sobr les 
puntes rocoses i caminar a tota 
velocitat per pendents escabro-
sos sense relliscar.
- Els cérvols tenen unes banyes 
que els creixen durant tota la 
vida. Cada any els cauen i uns 
mesos més tard els en surten 
unes de les grosses. Com més 
vell és un cérvol més “branques” 
té en el seu banyam.
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A la cruïlla que fa de xamfrà amb els 
carrers de Custiol i el de El Roser, i 
just davant de la Plaça de Pius XIIè, 
se’t persona de manera espectacu-
lar i majestuosa la finca popularment 
coneguda per les darreres genera-
cions com “Cal Franquesa”;  mentre 
que altres denominacions com “Cal 
Barrab” o “Ca la Mamita” formen ja 
part de la història de la nostra ciu-
tat. Si bé es tracta d’un edifici resi-
dencial de tres plantes, amb àm-
plies dependències comercials; d’un 
primer cop d’ull, tal vegada a pesar 
de la bellesa de tot el cos arquitec-
tònic, el que més et crida l’atenció 
és l’extraordinària torre circular que 
s’imposa en excel·lir per damunt de 
la resta de la façana. Al seu entorn, 
tota la fatxada posa en descobert 
una curiosa combinació de balcons 
que van alternant diversos elements 
ornamentals fins a confluir en una 
cornisa singularment decorada.
Aquesta construcció, projectada a 
l’any 1905 per l’arquitecte Isidre Gili i 
Moncunill,  està inscrita en l’estètica 
del Modernisme català; un art que 
es troba més que present amb totes 
les seves manifestacions en cadas-
cuna de les dependències de la fin-
ca i que també se suma –des d’un 
punt de vista urbanístic- a la voluntat 
d’aquella burgesia preeminent de 
participar de les grans realitzacions 
que els havia de magnificar i fins i 
tot immortalitzar com a classe; de la 
mateixa manera que l’obra atorgava 
una determinada categoria o prestigi 
econòmic a la ciutat en qüestió. 
Tanmateix, a pesar que cap de les 

El carrer de Custiol i la imponent 
finca de “Cal Franquesa” (1)

Vestíbul de l’escala        
Sostre del 
vestíbul de 
l’escala

La torre circular

identitats esmentades no coinci-
deix amb la història de la finca; i, 
en canvi, Ca la Mamita apunta a 
ser el renom amb què va ser cone-
guda la seva promotora, la senyora 
Bonaventura M. Prats; l’origen de 
l’edifici coincideix amb una època 
d’evident creixement demogràfic 
i econòmic a la nostra ciutat, oco-
rregut al decurs de les dues pri-
meres dècades del segle passat; 
avinentesa en què el Modernisme 
havia de consolidar-se com a l’Art 
més testimonial –encara que tar-
dà- d’aquells prodigiosos anys. I, 
al costat d’una preponderant ar-
quitectura civil de serveis públics, 
aquesta construcció de comerç i 
habitatges va ser emplaçada pre-
cisament en un indret on Igualada 
vivia la seva  expansió a l’entorn de 
la Basílica de Santa Maria.
Des d’una perspectiva arquitectòni-
ca, Ca la Mamita, va consolidar-se 
com a un  exemples de construcció 
prioritàriament residencial en què 
a cadascuna de les tres  plantes 
havia d’acollir dos habitatges; a 
l’ensems que a la planta baixa, a 
més dels locals comercials hi havia 
de ser instal·lada una porteria. Des 
d’un punt de vista estètic, malgrat 
tractar-se d’un cos evidentment 
modernista, es fan notar des d’un 
distintiu ostentós algunes incorpo-
racions decoratives properes als 
estils Barroc i Neoclàssic, d’un ma-
nifest caràcter ampul·lós. 
En aquest capítol, de la façana, 
més enllà de la seva disposició 
certament diversificada, se’n va-

lorarà la curiosa introducció d’un 
component com la torre que s’obre 
al xamfrà, segons una silueta que 
sembla dissimular la relativa inva-
riabilitat del conjunt, aportant rics 
elements abarrocats a més de 
motius de signe regional. Només 
a l’entrada, al costat del valor ar-
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tístic del portal, el vestíbul -que dóna pas 
a l’escala- t’obsequia un admirable primer 
clos on el sostre apareix vestit amb unes 
coloristes i delicades pinzellades per a di-
buixar unes bellíssimes escenes florals; 
mentre que les respectives parets presen-
ten uns altres florits i laboriosos esgrafiats 
per sobre d’una encadenada sanefa. 

   © Carmel·la 
      Planell



27
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
31 de juliol de 2015Comarca

Comarca 

MONTBUI / LA VEU

Montbui continua treballant 
per combatre l’atur, la priori-
tat en matèria econòmica al 
municipi. Entre les novetats 
més destacades dels dar-
rers mesos, cal remarcar que  
s’ha tornat a posar en marxa 
el Dispositiu d’Inserció Socio-
Laboral, subvencionat pel 
programa “Treball als Barris”. 
Aquest dispositiu, que inclou 
accions d’acompanyament a 
la inserció laboral de persones 
en situació d’atur i accions for-
matives, va atendre l’any pas-
sat a més de 200 persones del  
municipi, amb resultats força 
positius.
Aquest any es manté aquest 
camí i les xifres indiquen una 
millora del mercat de treball al 
nostre entorn, amb un nombre 
important d’usuaris que troben 
feina, en la majoria dels casos 
de caràcter temporal, però 
també en molts casos amb un 
cert nivell de continuïtat. De 
juny del 2014 a juny del 2015 
l’atur s’ha reduït de manera 
constant, i a hores d’ara un to-
tal de 120 persones  han sortit 
de la situació de desocupació 

Noves accions en polítiques actives d’ocupació a Montbui
a Montbui. Si ho analitzem des 
del 2013, parlem d’un total de 
220 persones que han trobat  
feina.  
Des de l’Ajuntament es conti-
nuen implementant mesures 
per combatre aquesta situa-
ció. Segons l’alcalde, Teo Ro-
mero, “aquestes dades positi-
ves ens ajuden  i esperonen 
per a continuar treballant en 
la mateixa línia”. Una de les 
mesures que més bons resul-
tats han donat en el darrer any  
són les accions formatives del 
Dispositiu d’Inserció. Es tracta 
de petits cursos molt especí-
fics en àrees de treball que es 
consideren que poden gene-
rar demanda laboral, i en els 
que es complementa la càrre-
ga lectiva amb les pràctiques 
en empresa, de manera que 
els alumnes poden posar en 
pràctica en un lloc de treball 
real allò que han aprés a les 
aules.  
Els tècnics de promoció eco-
nòmica de l’Ajuntament  es 
posen en contacte amb  les 
empreses que han d’acollir 
els alumnes, intentant que si-
guin empreses que treballin 

en àmbits semblants a la for-
mació rebuda de manera que 
els alumnes puguin, no només  
desenvolupar els coneixe-
ments adquirits, sinó també  
mostrar les seves capacitats. 
Aquesta fórmula permet que 
els empresaris coneguin i pu-
guin valorar les competències 
dels alumnes en pràctiques i 
que, en alguns casos, decidei-
xin comptar amb ells per a una 
oferta de treball un cop aca-
ben el període de pràctiques.  
Això és el que ha passat amb 
la darrera acció formativa que 
s’ha realitzat a la Vinícola: un 
total de 12 alumnes han rebut 
formació com a auxiliars de 
magatzem, i un cop acabades 
les pràctiques, 8 d’aquests 
alumnes han començat a tre-
ballar a l’empresa on han fet 
les pràctiques. L’alcalde mont-
buienc explica que “aquest fet 
confirma el que portem temps 
defensant: que la formació és 
una de les millors eines per 
lluitar contra l’atur. Requereix 
un esforç, però sempre do-
narà més oportunitats, obrirà 
més portes”. 
De cara al mes de setembre 

està previst que comenci una 
nova acció formativa: un curs 
d’Auxiliar de Comerç, adreçat 
a dones aturades i inscrites al 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC). Aquest curs està 
dividit en una part teòrica de 
80 hores (tècniques de venda, 
embalatge, aparadorisme…) i 
una part de pràctiques no la-
borals de 30 hores en empre-
ses i/o botigues de la comarca. 
El curs serà de 9 a 13 hores i 
les classes es faran a La Vi-

nícola de dilluns a divendres. 
Les persones interessades es 
poden inscriure a La Viníco-
la, fins el 31 de juliol o del 25 
d’agost al 10 de setembre.
Al marge d’això, el Servei Lo-
cal d’Ocupació ha continuat 
treballant aquest semestre a  
la resta de programes d’aten-
ció que desenvolupa habitual-
ment per tal d’aconseguir més 
recursos i beneficiar l’ocupa-
ció al municipi.  
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Josep Parera, alcalde de la Llacuna: “Tenim la voluntat de 
posar la Llacuna al mapa i reforçar la seva singularitat”

SUSANNA PUIGGRÒS / LA VEU

La Llacuna està de Festa 
Major. Per aquest motiu en-
trevistem el seu alcalde, Jo-
sep Parera, de Convergència 
Democràtica, que afronta un 
nou mandat amb una majoria 
absoluta (4 regidors) a la qual 
ha volgut sumar i fer entrar 
al govern els tres regidors de 
Junts per La Llacuna-AM. Al 
consistori, doncs, no hi haurà 
oposició i totes dues formaci-
ons treballaran conjuntament 
al capdavant d’aquest singular 
municipi anoienc. 

Quina valoració fa dels re-
sultats de les passades 
eleccions municipals del 24 
de maig?
A les eleccions municipals del 
2011, Junts per La Llacuna-
AM no es va presentar i durant 
el mandat 2011-2015 a l’Ajun-
tament érem els 7 regidors de 
CIU. Aquest any hi ha hagut 
un canvi però nosaltres hem 
guanyat amb majoria absolu-
ta.

Per què creu que Junts per 
La Llacuna sí que es va pre-
sentar enguany?
Són gent nova, s’ha de res-
pectar la democràcia i que 
tothom tingui l’oportunitat de 
presentar-se.

Així doncs, malgrat perdre 
3 regidors fa una valoració 
positiva dels resultats elec-
torals? 
Sí, Convergència hem guanyat 
per majoria. Podíem governar 
sols. Després d’una reflexió, 
però, valorant el que és millor 
per al poble, vam deixar que 
els 3 regidors del Junts per La 
Llacuna entressin al govern. 
Ells es van oferir, tenien ganes 
d’aportar al màxim i vam do-
nar-los l’oportunitat. 

Quina distribució de regido-
ries han fet?
Des de Convergència gestio-
narem Governació, Urbanis-
me, Obres i Activitats, Hisenda 
i Sanitat, Serveis, Vies Públi-
ques i Locals Municipals, Co-
merç, Turisme, Cultura i Ense-
nyament.
Junts per La Llacuna assumirà 
Esports, Joventut i Medi Ambi-
ent, Benestar i Serveis Socials 
i Festes. A més compartiran 
amb mi Ocupació i Promoció 
Econòmica.

En una entrevista a La Veu 
l’estiu passat deia que no te-

nia clar si t’havia de tornar a 
presentar. Què el va fer de-
cidir?
Quan arriba el moment de 
les eleccions cal prendre una 
decisió i crec que a la Llacu-
na encara falta molt per fer, la 
meva experiència en tots els 
darrers anys pot aportar mol-
tíssim i els coneixements que 
tinc, tant del món polític com 
empresarial, poden acabar 
d’arrodonir tot el que creiem 
que falta per a la Llacuna.

Quins són els principals pro-
jectes que teniu en aquesta 
nova legislatura?
Tenim un programa molt ex-
tens que no sé si el podrem 
fer tot perquè tot depèn de la 
incògnita sobre què passarà 
amb el món polític. En aques-
ta legislatura hem tingut la sort 
de tenir una molt bona relació 
amb la Diputació i això ens ha 
proporcionat poder fer moltes 
de les obres, concretament, 
un Centre de Cultura i Turisme 
que hem fet al Carrer Major de 
la Llacuna que pràcticament 
el 90% ha estat subvencio-
nat per la Diputació. És a dir, 
que és una incògnita preveure 
com anirà el mandat, però sí 
que estem començant a treba-
llar amb alguns dels projectes 
que tenim.

Quins projectes teniu pen-
dents de l’altre mandat i vo-
leu fer en aquest?
En el mandat anterior el 90% 
del que hi havia al programa 
ho vam portar a terme. Sóc 
una persona emprenedora i 
treballadora que no estic d’al-
calde només per passejar-me 
per la Festa Major. Crec que 
amb el meu equip hem canvi-
at molt la Llacuna i que encara 
queda molt per canviar.  

Junts per La Llacuna ocupa 
la regidoria de Festes? Han 
fet algun canvi al programa 
que teníeu previst?
El programa de la FM ja està 
confeccionat per part de l’anti-
ga regidoria de CIU de Festes. 
Malgrat que ara aquesta regi-
doria la té Junts per La Llacu-
na-AM tot s’ha mantingut tal 
com ho vam deixar nosaltres. 
És un programa continuista. 
Han seguit la línia que nosal-
tres ja havíem traçat. Tots els 
actes són gratuïts, tothom hi 
pot participar sense fer cap 
despesa econòmica.

Quins són els actes princi-
pals del programa de Festa 
Major?
El programa és bastant conti-
nuista perquè el tarannà de la 
Llacuna i dels nostres visitants 
ens requereix que fem el que 
s’està fent. L’acte principal 
serà la cercavila del dissabte, 
dia en què també fem el pre-
gó. Podríem dir que es tracta 
de l’acte on participen tant 
petits com grans. Jo diria que 
tots els actes són importants. 
També destaca un concert de 
la coral del nostre poble que 

es fa a la Plaça Major, una pla-
ça molt emblemàtica, on por-
tem la major part dels actes.

Què li diria a algú per ani-
mar-lo a venir a la Festa Ma-
jor de la Llacuna?
Jo sempre he dit que la Llacu-
na és molt diferent. És el poble 
més diferent de la comarca de 
l’Anoia. Perquè hi has d’anar 
expressament i, si vas ex-
pressament a un lloc, vol dir 
que té algun atractiu. L’entorn 
que envolta la Llacuna és tot 
un privilegi. El poble està tot 
empedrat, les façanes són 
restaurades amb pedra, és a 
dir, intentem que el nostre mu-
nicipi que des d’uns anys cap 
aquí el motor ha sigut el turis-
me, estigui ben endreçat. Si el 
tens ben endreçat i en condi-
cions fas que vingui més gent 
perquè els visitants se senti-
ran d’allò més bé. Cada cap 
de setmana entren 150 places 
de turisme rural, això vol dir 
que hi ha hagut famílies que 
han fet una despesa important 
per tenir unes cases adequa-
des, unes cases amb un nivell 
de qualitat perquè els seus cli-
ents i visitants s’hi sentin molt 
còmodes i així repeteixin. Jo 
convido a tothom a venir a la 
Llacuna i a gaudir de dels dies 
de Festa Major. És un poble 
encantador que qui no el co-
neix repetirà i qui el coneix ja 
acostuma a venir.

Explica que el turisme rural 
és la font d’ingressos prin-
cipal del municipi. Per això 
vau fer el Centre de Turis-
me?
Sí, és un referent. Un edifici 

que vam comprar fa uns cinc 
anys. És un edifici adequat pel 
nostre tarannà de promocio-
nar la cultura i el turisme.

L’estiu passat, previ al 9-N, 
deia en una entrevista  en 
aquest diari que calia ser 
molt prudent pel que fa al fu-
tur polític de Catalunya. Què 
n’opina, un any després?
Respecto tothom. Potser m’ho 
miro més des d’un punt de 
vista de l’àmbit empresarial.
Estic compromès amb el dià-
leg perquè les coses així solen 
arribar més al final. Ara bé, el 
que comentava en l’entrevista 
de l’estiu passat ho mantinc. 
A Catalunya estem en un mo-
ment prou important per ser 
prudents i fer les coses bé 
perquè si no en sortirem per-
judicats i aquest perjudici es-
perem que no ens repercuteixi 
per molts anys.

Quin paper creu que es re-
servarà als ajuntaments un 
cop passades les eleccions 
del 27-S?
La meva experiència em diu 
que és una incògnita. Es pre-
senta una llista unitària total-
ment respectable, uns altres 
que sembla ser que no estan 
d’acord amb aquesta llista i 
això pot provocar una divisió 
de votants i que tot plegat 
comporti un canvi important. 
Un canvi important no es pot 
fer si no hi ha una majoria im-
portant.

Tornant a l’àmbit municipal: 
quins seran els eixos més 
destacables del seu go-
vern?
Es podrien resumir amb el 
lema que portàvem al progra-
ma: “Proximitat, transparència 
i participació”. Tenim la vo-
luntat de posar el municipi al 
mapa i reforçar la idea de mu-
nicipi singular

Aquest any el programa de 
la Festa Major és  força in-
novador. Expliqui’ns en què 
consisteix.
Vam enviar a totes les cases 
de la Llacuna el programa dins 
un sobre. A cada sobre hi ha la 
peça d’un trencaclosques. La 
idea és que totes les famílies 
vagin a la plaça Major amb la 
seva peça i entre totes cons-
trueixin un trencaclosques. 
Darrere aquesta idea  hi ha la 
voluntat de convidar totes les 
famílies a participar de la Fes-
ta Major. 

“L’experiència que 
tinc tant del món po-
lític com empresarial 
pot aportar molt a la 
Llacuna”
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LA LLACUNA / LA VEU

Del 31 de juliol al 4 d’agost 
tindrà lloc la Festa Major de 
la Llacuna, una festa que con-
vida a tothom llacunencs i fo-
rans a participar del poble. 
L’Ajuntament  juntament amb 
les entitats del municipi han 
programat més d’una vintena 
d’activitats per tots els gustos 
i edats i és que la Festa Major 
de la Llacuna és sens dubte 
un punt de trobada de tots; fa-
miliars, veïns i amics, tothom 
s’hi sent representat.
El programa d’enguany com-
bina actes lúdics, culturals,  
esportius i la tradició, la in-
novació i la participació dels 
vilatans. En aquest sentit, els 
llacunencs rebran a casa seva 
un sobre que inclou, a més 
de la programació d’actes, un 
braçalet commemoratiu de la 
Festa i una peça d’un trenca-
closques que hauran de portar 
al llarg dels dies de la Festa 
al vestíbul de l’Ajuntament 
on hi haurà ubicat un plafó. 
D’aquesta manera simbòlica, 
l’Ajuntament fa una crida a 

tothom a sortir al carrer a par-
ticipar d’aquests dies de con-
vivència i retrobament.
Les activitats programades 
començaran divendres 31 de 
juliol amb el correfoc fins di-
lluns a la nit que tindrà lloc les 
havaneres. Entremig; balls, 
jocs infantils, missa, partits 
de futbol, disco mòbil, festa 
pels més petits, concerts, ex-
posicions, ..., que tindran lloc 
bàsicament en dos principals 
escenaris la plaça Major i les 
escoles.
Al web de l’Ajuntament www.
lallacuna.cat s’hi pot consultar 
tot el detall del programa, les 
activitats, hores i llocs.    

I la festa continuarà a Rofes
Els dies 7, 8 i 9 d’agost el nu-
cli de Rofes celebrarà la seva 
Festa Major.  Tres dies de ger-
manor i de compartir moments 
entre veïns, familiars i amics.
La comissió de festes de Ro-
fes amb la col·laboració de 
l’Ajuntament ha preparat un 
intens programa d’actes per 
no avorrir-se ni un moment i 

Del 31 al 4 d’agost és Festa Major a la Llacuna

trobar l’activitat que més agra-
da. 
Divendres començarà amb un 
bingo i disco mòbil  a la fresca. 
Dissabte es podrà gaudir de 
jocs com; el domino, la petan-

ca, el futbolí o els dards, tam-
bé d’un bingo infantil, dels jocs 
d’aigua, d’una cercavila i del 
tradicional sopar de germanor 
i el ball. Diumenge tindrà lloc 
les finals dels jocs, tallers in-

fantils, la santa missa, concurs 
de cuina, inflables, futbol sala, 
botifarrada i un espectacle de 
màgia i monòleg acomiadarà 
la festa fins a l’any que ve.   

LA LLACUNA / LA VEU

Un any més a la Llacuna 
(Anoia) s’ha celebrat una 
nova edició del camp de tre-
ball “Els Ibers, la vida sota 
terra”. Un projecte destinat a 
la recerca arqueològica del 
poblat ibèric del Castellar, si-
tuat al mateix terme, i que ha 
comptat amb la participació 
de 24 joves entre 14 i 17 anys 
provinents d’arreu de Catalu-
nya.
El camp de treball, que es du-
gué a terme entre els dies 27 
de juny i 11 de juliol de 2015, 
ha estat organitzat per la Di-
recció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalu-
nya, i gestionat, un any més, 
per la Fundació Josep Carol, 
conjuntament a l’Ajuntament 
de la Llacuna i l’Associació la 
“Llacuna Recupera”. L’apre-
nentatge, el servei i el lleure 
han estat, en tot moment, els 
tres pilars bàsics d’aquest 
camp de treball, en el qual, 
el jovent participant ha pogut 
tant formar-se en els principis 
bàsics de l’arqueologia, com 
gaudir del poble i de les se-
ves activitats, així com con-
viure amb els veïns i veïnes 
del municipi. 
L’arribada del jovent coinci-

dí amb la trobada gegantera 
que es celebrava al poble, un 
moment que va servir per fer-
los conèixer la Llacuna i una 
de les activitats festives més 
importants. Durant els quinze 
dies el jovent també va rea-
litzar diverses sortides per a 
conèixer el terme, fent excur-
sions al Castell de Vilademà-
ger, a la Font del Pla Novell i 
la sortida nocturna a la plana 

d’Ancosa. A més, ells matei-
xos varen organitzar, junta-
ment amb l’Ajuntament de la 
Llacuna, un cinefòrum obert a 
tots els veïns i veïnes, en el 
que una seixantena de per-
sones van poder gaudir de la 
pel·lícula “Trash”, a la fresca 
de la Plaça Major.  
A banda d’aquestes activitats, 
dins el programa del camp de 
treball, els i les joves es van 

Èxit en la segona edició del Camp de Treball “Els Ibers, la vida 
sota terra”, celebrat aquest juliol a la Llacuna

poder formar en diversos as-
pectes de la recerca arque-
ològica, gràcies a xerrades i 
tallers organitzats pel mateix 
equip de tècnics que dirigien 
les excavacions, Jordi Moré i 
Mireia Sabaté. Aquestes fei-
nes d’investigació arqueològi-
ca s’emmarquen dins un pro-
jecte de recerca dirigit pel Dr. 
Joan Sanmartí de la Univer-
sitat de Barcelona que pretén 

posar llum a la història en 
època ibèrica d’aquesta zona 
poc estudiada fins ara. Val a 
dir, que també es va comptar 
amb la col·laboració d’estudi-
ants d’arqueologia voluntaris 
com a pràctiques dins la seva 
formació, durant les feines 
d’excavació.
A l’espera dels resultats de 
les investigacions, fins ara 
podem dir que el poblat del 
Castellar va ser ocupat durant 
l’ibèric ple (entre els segles 
III i II aC), i abandonat poc 
després de l’arribada dels 
romans en aquesta zona. Es 
tractaria però d’un petit as-
sentament aturonat, del que 
se n’han excavat diverses ha-
bitacions de murs de pedra, 
que segurament serviria als 
habitats com a punt de con-
trol territorial sobre la Vall del 
Foix i la plana de Vilafranca i 
de la Llacuna. 
L’èxit d’enguany ens il·lusiona 
per seguir endavant amb les 
diferents activitats participa-
tives que promou l’entitat du-
rant tot l’any, i a poder tornar 
a celebrar una nova edició del 
camp de treball “Els Ibers, la 
vida sota terra” el proper es-
tiu . 
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CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades 
celebra una acte informatiu 
per a explicar la situació actual 
de l’aqüífer Carme - Capella-
des, així com per comprendre 
l’impacte que està tenint sobre 
la Bassa. Aquest acte anirà a 
càrrec d’Enric Queralt, Tècnic 
assessor de la Junta Central 
d’Usuaris de l’Aqüífer Carme-
Capellades.
Aquest és un tema altament 

LA LLACUNA / LA VEU

Dins el marc de la propera de 
la Festa Major de La Llacuna, 
la coral La Cuitora, ens oferirà 
el proper diumenge 2 d’agost 
a dos quarts d’onze de la nit  el 
Concert Homenatge a la Can-
çó Catalana 1959 - 2015.
Un acurat repertori que ens 
transportarà a la cançó ca-
talana des dels seus inicis 
la “Nova Cançó” 1957-1959 
passant pels diversos estils; 

Concert de la coral La Cuitora 
per Festa Major a la Llacuna

Rock, Pop Català, fins arribar 
als nostres dies. 
La interpretació del concert 
anirà a càrrec; de membres de 
l’entitat coral Ben Endins com 
qui Ensorra l’Àpit, el cor infan-
til, el conjunt instrumental, els 
Grallers de la Colla Gegantera 
de La Llacuna, un rapsode i la 
coral La Cuitora, sota la direc-
ció de la jovial  Maria Teresa 
Costa.

Parlem de l’aqüífer:
Carme-Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquest divendres s’ha fet a la 
Piscina Blava de Capellades 
l’entrega dels diplomes i me-
dalles als 66 nens i nenes de 
4 a 9 anys que han participat 
en els cursets de natació que 
s’han fet a la Piscina Blava, 
durant el mes de juliol, cada 
dia de dilluns a divendres.
L’entrega dels diplomes i les 
medalles ha anat a càrrec, 
com és habitual de cada any, 
de l’Alcalde de Capellades, 
Aleix Auber.

CAPELLADES / LA VEU

L’Àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment de Capellades ha orga-
nitzat per avui divendres 31 
de juliol un Bany nocturn, que 
es farà de 8 a 12 del vespre, 
obert a tothom.
Aquesta és la segona vegada 
d’aquest estiu que es tira en-
davant aquesta proposta, que 
ha tingut molt bona acollida 
entre els usuaris.

CAPELLADES / LA VEU

Capellades es suma aquest 
dissabte als diversos actes 
que s’han fet aquest estiu per 
recollir diners per la esclerosi 
múltiple.
El matí d’11 a 2 es podrà 
gaudir dels inflables que s’ha 
instal·lat a la Piscina Blava de 
Capellades. En aquest mateix 
espai es proposa que just a 
les 12 del migdia tothom qui 
vulgui es tiri a l’aigua per na-

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

dar contra aquesta malaltia. 
Després, de manera simbòli-
ca, s’entregarà un petit diplo-
ma on es convalida en punts 
els metres nadats.
Cal recordar també que  es 
posarà a la venda samarretes, 
gorres, tovalloles, necessers, 
gots i altres elements. La re-
captació que s’aconsegueixi 
amb aquestes propostes es 
destinarà a la Fundació Escle-
rosi Múltiple.

sensible per als capelladins, 
que han mostrat la seva pre-
ocupació no només per a la 
situació de la Bassa, com a 
espai emblemàtic de la vila, 
sinó també per la situació en 
què es troba l’aqüífer Carme – 
Capellades, que ens abasteix 
d’aigua. 
Aquesta xerrada, oberta a tot-
hom, començarà a les 8 del 
vespre al pati de La Lliga.

Entrega dels diplomes dels cursets de 
natació
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Alta Anoia 

ALTA ANOIA / LA VEU

Aquest passat dijous, el Con-
sorci per a la Promoció de l’Al-
ta Anoia va renovar Presidèn-
cia, després de dos anys amb 
Joan Caballol al capdavant. El 
nou President és l’actual Al-
calde de Calaf, en Jordi Badia.
A primera hora va tenir lloc el 
ple extraordinari per acordar 
l’última acta, amb la presència 
dels representants municipals 
posteriors a les últimes elecci-
ons del 24 de maig, i seguida-
ment es va celebrar la sessió 
constitutiva del Consorci, amb 
els nous representants de 
cada municipi de l’Alta Anoia.
Dos van ser els candidats 
per optar a la Presidència: en 
Jordi Badia, actual Alcalde de 
Calaf, i en Francesc Salamé, 
actual Alcalde de Copons. Les 
votacions van fer Badia Presi-
dent, qui va defensar el paper 
del Consorci com a plataforma 

per a la creació de la comarca 
de l’Alta Segarra.
Al llarg d’aquests dos anys 
de mandat de la mà de Joan 
Caballol, el Consorci ha donat 
una gran visibilitat del territori 
de l’Alta Anoia, així com també 
s’ha treballat diferents àrees 
amb l’objectiu de dinamitzar 
els 11 municipis que el compo-
sen (Argençola, Calaf, Calon-

Joan Caballol passa el relleu de la 
presidència del Consorci per a la 
Promoció de l’Alta Anoia a Jordi Badia

VECIANA / LA VEU

En un municipi com el de Ve-
ciana, amb una població força 
reduïda, l’arribada d’infants és 
sempre motiu d’alegria com-
partida. És per això que des 
de l’Ajuntament es vol donar 
la més sentida rebuda als re-
cents nascuts que s’empadro-
nen al municipi.
Així, el passat dimarts 21 de 
juliol, es va donar la benvin-

guda a la vecianenca Blanca 
Gimbert Puig, que va néixer el 
passat 23 de juny i viu, junta-
ment amb els seus pares Òs-
car i Gemma, a Ca l’Andreu a 
la zona de Sant Pere del Vim.

La trobada va servir per pale-
sar a la família l’entusiasme i 
força que transmet al consis-
tori l’arribada d’infants al mu-
nicipi.

L’Ajuntament dóna la 
benvinguda a la vecianenca 
Blanca Gimbert

ge de Segarra, Castellfollit de 
Riubregós, Copons, Els Prats 
de Rei, Pujalt, Rubió, Sant 
Martí de Sesgueioles, Sant 
Pere Sallavinera i Veciana). El 
timó de l’entitat passa a noves 
mans, per seguir treballant 
per a la promoció i creixement 
dels municipis de la part nord 
de l’actual comarca de l’Anoia.

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El passat diumenge 26 de juliol 
el poble de Dusfort va celebrar 
la seva Festa Major amb un 
gran ball a la plaça de Dusfort, 
a càrrec de Joan Vilandeny, 
com és tradició. A la mitja part 
es van repartir pastes seques 
i cava per a tots els assistents 
i també es va sortejar una 
gran panera i dos premis més. 
La Festa Major de Dusfort va 
comptar amb una bona afluèn-
cia de públic, provinent de Ca-
longe de Segarra, d’arreu de la 
comarca i altres poblacions.

Dusfort va celebrar una participada 
Festa Major

ARGENÇOLA / LA VEU

Demà dissabte dia 1 d’agost 
l’Ajuntament d’Argençola, 
conjuntament amb els Amics 
del Cavall de l’Anoia, organit-
zen la 5a Passejada nocturna 
per l’antic Camí de Sant Jau-
me.
La passejada és fa pels volts 
de Sant Jaume, aprofitant la 
lluna plena. Començarà a 2/4 
de 10 de la nit amb sortida des 
de Santa Maria del Camí fins 
a arribar a l’església de Sant 
Jaume de Rocamora (Argen-
çola), amb un recorregut d’uns 
7 quilometres en total. La ruta 
no és circular, per tant s’hau-
ran de deixar cotxes al principi 
i al final del recorregut. Per a 
més informació podeu trucar 
al telèfon 663622008.
La vall de Rocamora és un 
dels llocs més desconeguts 
del municipi per a la gent 
que visita Argençola i des de 
l’Ajuntament es vol potenciar 
el seu coneixement. 
És per això que s’ha preparat 
un cop acabada la passejada, 
cap a les 11 de la nit, un recital 
que combina poesia i música 
als voltants de l’església de 
Sant Jaume. El recital compte 
amb la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona i el Con-

sorci de l’Alta Anoia.
El concert “Música d’amor i si-
lenci” anirà a càrrec de Marc 
Freixas (poeta i germà del 
cantautor Cesk Freixas) i d’Al-
bert Gàmez (veu i piano). L’es-
pectacle segueix les cançons 
del disc que han gravat amb 
el mateix nom i que està basat 
en els poemes del llibre “Amor 
i silenci” de Marc Freixas. 
El recital combina poesia i mú-
sica que junts, en paraules del 
Marc i l’Albert, esdevenen un 
nou estil musical que anome-
nen “cançó poètica”.
Tant si t’agrada caminar com 
si no, no et pots perdre la com-
binació de la nit d’estiu, la llu-
na plena, l’església del s. XI i 
la música i les veus del Marc 
Freixas i de l’Albert Gàmez.

Hi haurà un refrigeri per tot-
hom. Us hi esperem!!!

5a passejada nocturna i 
concert “Música d’amor i 
silenci” a Rocamora

Nom

Adreça

Localitat

Tel. mòbil

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

El raid més carismàtic euro-
peu és el que cada any te per 
marc terres aragoneses i que 
des de fa uns anys la base 
de la prova està situada a la 
capital terolana. Enguany la 
participació pel que fa a cot-
xes era extraordinària amb 
la participació dels pilots que 
es juguen el mundial. 
L’Anoia estava molt ben re-
presentada tant a la cate-
goria de cotxes com la de 
quads. Així l’odenenc Àlex 
Haro copilotava a l’osonenc 
Nani Roma amb un Mini ofici-
al i a quads el jove capelladí 
Dani Vilà participava per pri-
mera vegada en un raid amb 
un Suzuki, ambdós pilots de 
Moto Club Igualada, entitat 
de la que varis membres col.
laboraven amb l’organitza-
ció.

Ja el divendres a l’etapa 
pròleg Vilà va oferir un gran 
espectacle i a la vegada 
aconseguint una sensacional 
segona posició per davant 
fins i tot del pilot xilè Ignacio 
Casale, vencedor del Dakar 
a la categoria de quads l’any 
2014. Al dissabte, després 
de patir varies punxades de 
pneumàtics, va patir pro-
blemes de motor que el van 
obligar abandonar. Dani Vilà 
deia: “Acostumat a les carre-
res de quads, això dels raids 
es tota una novetat per a mi. 
Ha sigut una experiència molt 
interessant, tot i tenir que 
abandonar per problemes 
del motor. Quedar segon al 
pròleg va ser una gran satis-
facció i que em dona ànims a 
tornar a competir en raids en 
els que espero aconseguir 
grans classificacions”.
Pel que fa a Nani Roma i 

Excepcional Baja Aragó dels anoiencs Àlex Haro 
i, tot el seu abandonament, de Dani Vilà

Àlex Haro, foren els grans 
guanyadors d’aquesta edició 
amb el Mini oficial. Aques-
ta és la novena vegada que 
Roma guanya la prova ara-
gonesa, doncs fins ara ja 
l’havia guanyat quatres cops 
en moto i quatre en coxtes. 
Sens subte tot un record el 
de l’osonenc que va anar 
molt ben copilotat per l’ano-
ienc. Al finalitzar la prova 
Roma i Haro comentaven: 
“Vam sortir a l’atac i córrer 
per tal que el que en volgués 
guanyar tingués que arriscar 
molt. Hem sabut gestionar la 
carrera i imposar el ritme que 
calia en cada moment, estem 
molt contents”.
Destacar la tercera posició a 

cotxes de l’ex-pilot del WRC 
el finlandès Mikko Hirvonen 
també amb Mini i que debu-
tava a l’especialitat de raids.
A motos el guanyador fou 
Gerard Farrés amb KTM, 
mateixa marca que pilotava 
Laia Sanz cinquena en la 
classificació general.
A la categoria de camions, 
victòria d l’holandès De Rooy 
seguit del pilot català Pep 
Vila ambdós amb Iveco.
Formidable victòria doncs de 
l’odenenc Àlex Haro copilo-
tant a Nani Roma i tot el seu 
abandonament, brillant i es-
perançador debut del pilot de 
Capellades Dani Vilà que va 
demostrar tenir un gran futur 
a la dura modalitat dels raids.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Després de quatre trials se-
guits sense guanyar, tres del 
campionat mundial i un del 
campionat estatal, el pilot pi-
erenc Toni Bou amb Honda 
va ser el vencedor dels dos 
trials dels Estats Units, amb 
puntuació independent a ca-
dascun d’ells.
El dissabte es va imposar a 
Adam Raga (Gas Gas) i Jor-
ge Casales (Beta) que van 
completar el podi. El diumen-
ge el segon lloc també fou 

Toni Bou recupera als Estats Units el camí de la victòria
per Adam Raga i en la tercera 
posició es va classificar Jeroni 
Fajardo amb Beta.
Una vegada acabats els dos 
trials Bou comentava: “Aquest 
cap de setmana ha anat molt 
bé. El trial era bastant com-
plicat però jo he anat molt bé 
amb la moto. Estic molt con-
tent. Aquestes dues victòries 
donen una certa tranquil·litat 
perquè augmentem l’avantat-
ge sobre els meus rivals i po-
dré córrer més assossegat a 
Portugal.

Volíem guanyar, i el resultat ha 
estat immillorable. M’he trobat 
molt bé a les zones, també 
gràcies a perquè durant la 
pretemporada m’he exercitat 
molt en el ‘Non-Stop’ i aquí 
he pogut aplicar tot l’entrenat 
aquest hivern” 
Ara Toni Bou compta amb una 
còmoda avantatge de punts 
sobre Raga de cara als dos 
propers trials de Portugal que 
es disputaran el primer cap de 
setmana de setembre.

Nani Roma i Alex Haro guanyaren la Baja Aragon   

Dani Vilà fer el seu debut als raids
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CURSES / LA VEU

Èxit rotund de participació en 
la 3a  Torrextrem de la Torre 
de Claramunt, uns 300 par-
ticipants van poder gaudir 
d’aquesta activitat que s’està 
arrelant al nostre municipi. Va 
ser una jornada solidària per 
omplir el Banc d’aliments del 
nostre municipi, organitzada 
per un grup de veïns de la Tor-
re de Claramunt i el grup Tor-
rebikers amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.
El dia va començar amb  una 
Master Class de Zumba corte-
sia de la monitora local Eli  i un 
grup de noies de  Pinedes de 
l’Armengol. 
Acabant es va obrir el circuit 
i tothom que va volgué va fer 
voltes de reconeixement, a 2/4 
de 12 van començar les carre-
res primer van córrer ens mes 
menuts, desprès els de 9 a 15 
anys i els Adults, per acabar 
l’acte els organitzadors van 
deixar les seves tasques fent 
el circuit i donant per tancada 
la part competitiva d’aquest 
acte. La categoria de 3 a 8 
anys amb uns  30 participants 
aproximadament,  van tenir un 
premi per la seva  participació 
que era una  bossa de xuxes 
cortesia de Construcciones 
Jose Martin. La classificació 
de la resta de categories va 
ser la següent:
Categoria de 9 a 15 anys 

Masculi 
1.- Santi Garcia
2.- Sergio Ramos
3.- Franc Serrano
Femeni
1.- Jana Font
2.- Ainara Just
3.- Andrea Villar
Obsequi als dos primers amb 
un val de 40€ de la papereria 
Taga de Capellades, a càrrec 
de l’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt

Categoria adult 
Masculí
1.- Jordi Pérez
2.- Alex Pastor
3.- Pepe Aguilar
Femení
1.- Carme Rodríguez
2.- Raquel Canuposa

Èxit rotund de participació a la 3r. Torrextrem 
de la Torre de Claramunt

3.- Raquel Segarra
Obsequi pels primers amb un 
val de 40€ per un Sopar al 
Restaurant de la Piscina (Ca 
la Sonia) a càrrec de l’Ajunta-
ment de la Torre de Claramunt

L’organització agraeix la mul-
titudinària participació i la pro-
fitosa recollida d’aliments que 
acabat l’acte es van portar al 
Banc d’aliments de la Torre. 
Aquest acte no s’hagués po-
gut organitzar sense la col-
laboració  de l’Ajuntament, 
Construcciones Jose Martín, 
Excavaciones de la Rosa, a 
Jordi Cots per la neteja del 
solar, Killerfish Hot Energy, 
al grup Torrebikers i al grup 
de veïns que ha sigut l’ànima 
d’aquesta activitat.

FUTBOL / LA VEU

Per segon any consecutiu, 
l’equip de la Penya Blaugrana 
d’Igualada s’emporta el campi-
onat de la Lliga de Socis.
El passat diumenge 19 de juliol 
es va disputar, a la gespa del 
Camp Nou, la final de la LLiga 
de Socis 2015. Per segon any 
consecutiu l’equip de la Penya 
Blaugrana d’Igualada va resul-
tar-ne guanyador en la cate-
goria de veterans després de 
guanyar per 2 a 1 a l’equip de 
La Farga, en una final que van 
disputar els mateixos equips fi-
nalistes que en l’anterior edició 
del campionat.
L’equip de la Penya Blaugrana 
d’Igualada va arribar a la final 
després de guanyar tots els par-
tits previs, i de superar el partit 
de semifinals contra l’equip de 
La Palma per 3 a 0.
Un any més, somnis i il·lusions 
es van fer realitat en aquest 
preciós escenari que és l’estadi 
blaugrana.

Col.laboració de les 12h de 
futbol7 de l’Ateneu-Penya 
Blaugrana d’Igualada amb el 
Banc de queviures. 
Coincidint amb l’onzena edició 
del torneig de les 12h de futbol7 
que va organitzar el club del 
SE Ateneu-Penya Blaugrana 
d’Igualada, es va realitzar una 
recapta d’aliments pel Banc de 
queviures d’Igualada. Concre-
tament es van recaptar més de 
50 quilos d’aliments, i l’organit-
zació va destinar el 10% dels 

La Penya Blaugrana d’Igualada, campions de 
la Lliga de Socis 2015

beneficis del torneig també al 
Banc de queviures. A part, un 
dels patrocinadors del torneig, 
Supermercats Sebastian també 
va fer una aportació en espèci-
es a la mateixa causa.
Amb aquesta iniciativa, es va 
voler donar un caire solidari 
al torneig, aportant una col-
laboració efectiva a l’important 
tasca que desenvolupa el Banc 
de queviures amb les persones 
més desfavorides de la nostra 
societat.

MOTOR / LA VEU

El Campionat de Catalunya de 
kàrting va celebrar els dies 18 
i 19 de juliol la tercera cita de 
la temporada, amb el circuit 
Zona Karting de Juneda com 
a escenari. Prop d’una setan-
tena de pilots, en la que parti-
cipar Arnau Tomàs, un jove pi-
lot Igualadí de karting del Moto 
Club Igualada, en la categoria 
OPEN RACC 2015, van pren-
dre part en una matinal d’una 
calor intensa que van suportar 
tots els pilots durant els dos 
dies de curses. i que va aple-
gar un bon nombre d’aficio-
nats a les curses, .
Les proves van començar el 
dissabte dia 18 amb els entre-
naments lliures, els breifings 
i la lluita per la “pole” en les 
proves d’entrenaments cro-
nometrats. El Diumenge es 
varen disputar els “warm-up” 
i les curses. El pilot Igualadí 

es mostra molt fort i constant 
durant tot el cap de setmana 
aconseguint uns meritoris re-
sultats que el deixen ben po-
sicionat de cara a la següent 
prova que es celebrarà a Mora 
d’Ebre el cap de setmana del 
3-4 d’Octubre.
Una gran oportunitat que el 
RACC ofereix a aquest jove 
pilot Igualadí de tan sols 12 
anys per iniciar-se en el mon 
de la competició.
Doblet per a Onofre Sorno-
sa entre els participants de 
l’Open RACC. En la primera 
cursa el podi el van completar 
Iker Carceller, segon, i Marc 
Güell, tercer. En la segona 
carrera, molt disputada i en 
que els tres primers van cre-
uar la meta en el mateix se-
gon, la victòria va ser també 
per a Onofre Sornosa, amb 
Iker Carceller, de nou, segon i 
Francisco García, tercer.

Arnau Tomàs al Campionat de 
Catalunya de Karting

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
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SLOT / LA VEU

Absents dels dos darrers cam-
pionats socials, hi havia moltes 
ganes de córrer amb els clàs-
sics de la Divisió III, rèpliques 
dels cotxes americans prota-
gonistes de les curses Nascar 
en circuits ovals tan populars 
al Estats Units.  Tant és així 
que a Tim Comarca van deci-
dir acomiadar la primera mei-
tat de la temporada amb una 
cursa no puntuable d’aquesta 
categoria. Per a fer el progra-
ma més atractiu es va decidir 
també d’acompanyar-la amb 
una barbacoa, i gràcies a la 
col·laboració de Punto Blanco 
es van rifar entre tots els par-
ticipants uns lots de pijames 
i mitjons d’estiu de la marca 
igualadina.
Amb aquest programa es van 
aplegar un total de 20 pilots 
amb moltes ganes de passar-
s’ho bé i amb uns cotxes fran-
cament espectaculars per les 
seves dimensions i vistoses 
decoracions. Entre ells desta-
caven dos dels protagonistes 
de la pel·lícula Cars de Dis-
ney, el Hudson Hornet de Di-
eter Knabe, l’alemany afincat 
a St. Pere de Ribes; i el Ply-
mouth Superbird de l’igualadí 
Àlex Bisbal. També era digne 
d’admiració el Dodge Challen-
ger d’en Pau Latorre amb la 
seva completa instal·lació de 
llums.
Malgrat no ser puntuable per 
cap campionat això no eximia 
de les imprescindibles verifi-
cacions tècniques, garantia 
d’una cursa en igualtat de con-

dicions per a tothom. El que 
si es va passar per alt va ser 
l’habitual mànega classificatò-
ria, i les graelles de sortida de 
les tres curses en que es va 
configurar la vetllada van ser 
configurades aleatòriament 
pel programa de l’ordinador 
de control. El temps estalviat 
es va dedicar a fer un sopar 
de germanor a la vora del foc 
de la barbacoa, que per cohe-
rència amb el tema central de 
la cursa va consistir en ham-
burgueses a la brasa. Acabat 
el sopar es va fer la rifa de 
productes Punto Blanco i acte 
seguit es va arrencar amb la 
cursa.
Absent Pítia Claret, el domi-
nador de la temporada, en 
David Mira es va poder treu-
re l’espina que duia clavada 
de les darreres curses i amb 
un pilotatge impecable es va 
imposar a tots els rivals amb 
un net avantatge de 4 voltes 
sobre el segon classificat, que 
va ser el pilot de St. Sadurní 
Victor Garcia. Ja més distan-
ciats van empatar a voltes els 
locals Manel Campo i Paco 
Rodríguez, i tancava la llista 
dels cinc primers el barceloní 
Jordi Giralt, a una volta de dis-
tància.
Ara toquen vacances i la pro-
pera cita al Tim Comarca no 
serà fins el 28 d’agost, amb 
la primera de quatre cusres 
de la categoria de FIA GT, els 
Gran Turismo contemporanis. 
Mentrestant que tingueu unes 
bones vacances!

Cursa de clàssics Divisió III 
d’slot: el retorn d’en David Mira PATINATGE ARTÍSTIC / LA VEU

Malgrat l’època estival en la 
que ens trobem, la competició 
esportiva en patinatge artístic 
continua. Aquest diumenge 
a la tarda es van disputar a 
Vilafranca del Penedès, les 
proves de nivell en les que hi 
van participar patinadores de 
l’Igualada HC.
Les patinadores que s’hi pre-
sentaven ho feien per passar 
de nivell Iniciació A a Certifi-
cat, pas previ a Categories.
Les patinadores Marina Fol-
qué i Aina Canals van passar 
les proves de forma satisfactò-
ria, assolint el pas a Certificat. 
Per contra, la Sandra Pérez i 

la Paula Pérez, no van poder 
aprovar i hauran de seguir 
entrenant esperant la propera 

Continua l’activitat de l’artístic de l’IHC

convocatòria de proves, a par-
tir de l’octubre vinent.

ATLETISME / CLUB ATLÈTIC IGD

Els atletes del CAI Petromi-
ralles Ariadna Ramos, Shei-
la García, Jordi Yoshinori 
Matsuoka i Marc Sánchez 
col·laboren a que la Selecció 
Catalana absoluta es procla-
mi per 7a. vegada consecuti-
va Campiona d’Espanya per 
Federacions Autonòmiques a 
Gijón - Iván Zarco també del 
CAI Petromiralles hi participa 
amb la selecció de les Illes 
Balears. 
La Selecció Catalana va as-
solir per setena vegada con-
secutiva la victòria  en la clas-
sificació conjunta masculina i 
femenina, aquest dissabte 25 
de Juliol, al Campionat d’Es-
panya per Federacions Auto-
nòmiques disputat al complex 
esportiu Las Mestas de Gijón 
(Astúries).
L’equip català va guanyar amb 
558 punts, 20,5 per sobre de 
la Comunitat de Madrid, se-
gona amb 537,5 punts, i amb 
53,5 de diferència amb  la  de 
Castella - Lleó, tercera classi-
ficada amb 504,5 punts.
A aquest excel·lent resultat 
hi van contribuir els atletes 
del Club Atlètic Igualada Pe-
tromiralles Ariadna Ramos, 
Sheila García, Jordi Yoshino-
ri Matsuoka i Marc Sánchez. 
que van ser seleccionats per 
formar part de l’equip  català. 

Ariadna Ramos, atleta de ca-
tegoria Promesa, era 2a. en el 
triple salt, amb un millor intent 
de 12,65 m.. També va parti-
cipar en el relleu de 4 x 100 
m. català format per Ariadna 
Ramos - Carmen Sánchez - 
Plácida A. Martínez i Beatriz 
Indurain, que va ser desquali-
ficat i no va poder contribuir a 
la puntuació final.  
Sheila García, atleta de cate-
goria Junior, era 3a en el salt 
de llargada, amb 5,96 m. en 
el seu debut amb la Selecció 
Catalana absoluta.
Jordi Yoshinori Matsuoka, 
també atleta de categoria Ju-
nior, va assolir el 4t  lloc en el 
salt de llargada, amb 7,23 m.. 
Mentre que l’atleta de catego-

ria promesa Marc Sánchez, 
tot i no aconseguir estar al 
seu millor nivell era 7è en salt 
d’alçada amb 1,95 metres, 
també en el seu debut amb la 
Selecció Catalana absoluta. 
Iván Zarco atleta del CAI 
Petromiralles va participar 
també en aquest campionat 
formant part de  la Selecció 
de les Illes Balears, (la seva 
residència actual) i ho va fer 
en la prova dels 3.000 m. obs-
tacles, essent 12è amb una 
marca de 9’25”35.
Els atletes catalans van pro-
tagonitzar una extraordinària 
actuació, guanyant 9 proves, 
i assolint 7 segons llocs i 7 
tercers. 

Quatre atletes del CAI Petromiralles, campions 
d’Espanya per seleccions autonòmiques al 
Campionat absolut de Gijón 

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
LA DOLCE VITA (1969) Una de les més celebrades pel.lícules de Fellini
EL SOPAR DELS ACUSATS (1934)  Intriga, sofisticació i humor 
LES SENYORETES DE ROCHEFORD (1966)  Amb Catherine Denauve i Gene Kelly
ESPERANÇA I GLÒRIA (1987)  John Boorman recorda la seva infància, durant la guerra
GOMORRA (2008) Nàpols, la màfia, temors i violència. De Matteo Garrone
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NATACIÓ / LA VEU

El passat diumenge es va ce-
lebrar la 49a edició de la Tra-
vessia de les Illes Medes, a 
l’Estartit, la qual suposa nedar 
els 1.500 metres que separen 
les Illes Medes de la platja pe-
tita de l’Estartit. Tot i el temps 
mogut del dia anterior, un 
magnífic dia assolellat i una 
mar tranquil·la van acompa-
nyar els prop de 700 nedadors 
i nedadores de totes les edats, 
entre les quals hi havia 2 ne-
dadores del CNI, Irina Torelló 
(secció Màsters) i Cristina Es-
calante (secció Waterpolo). 
Els resultats de les nedado-
res van ser: Irina Torelló va 
fer el recorregut en un temps 
de 22’52”, quedant 74a de la 
classificació general, 12a de 
la classificació de dones i 3a 
de la categoria Màster Femení 
+30, posició que li va valer pu-
jar al podi per tercer any con-
secutiu; Cristina Escalante va 
fer el recorregut en un temps 
de 24’14”, quedant 109a de la 
classificació general, 21a de 
la classificació de dones i 9a 

de la categoria Màster Femení 
+30. 
També d’Igualada van parti-
cipar: Alba Schinteie, que va 
fer el recorregut en un temps 
de 29’42”, quedant 302a de la 
classificació general, 70a de 
la classificació de dones i 24a 
de la categoria Màster Femení 
+30; David Carballo, que va 
fer el recorregut en un temps 

TENNIS TAULA / LA VEU

Del 10 al 19 de Juliol es van 
celebrar a Bratislava (Eslovà-
quia),  els Campionats d’Eu-
ropa Junior de Tennis Taula, 
el jugador del CPP Igualada 
Joan Masip va ser-ne l’únic 
representant català en catego-
ria masculina, és el segon any 
consecutiu que és seleccionat 
per aquests europeus l’any 
passat en categoria Cadet i 
aquesta va ser-ne l’únic juga-
dor del seleccionat Español  
Juvenil de primer any.
Per equips van aconseguir  
mantenir-se a la primera di-
visió europea amb un equip 
amb molta projecció, van aca-
bar en una meritòria 13ª po-
sició d’un total de 40 equips 
amb el punt de partit pel 3-2 
del Joan contra el combinat 
turc per passar a jugar el qua-

dre dels 16 millors. Després a 
les rondes individuals el Joan 
va perdre el primer partit i va 
passar a jugar el quadre de 
consolació arribant a la final 
del mateix després de superar 
quatre rondes i cedint la final 
contra un jugador de Luxem-
burg, aquesta primera partici-
pació com a Junior al campi-
onat d’Europa li ha servit per 
millorar moltes posicions al 
rànquing fet que en futures 
competicions fa que les prime-
res rondes siguin contra juga-
dors teòricament inferiors dels 
que li han tocat ara.
Gran final de temporada pel 
Joan Masip, i desitjar-li molta 
sort per la propera tempora-
da que farà el salt a participar 
en  la Divisió d’Honor amb el 
CLUB TENNIS TAULA RIPO-
LLET.

Joan Masip al campionat 
d’Europa Junior de Tennis 
Taula

Bon resultat de les nedadores del 
CNI a la travessia de l’estartit Podi 
dels Màsters del CNI

de 28’53”, quedant 268è de la 
classificació general, 209è de 
la classificació d’homes i 68è 
de la categoria Màster Masculí 
+40.
Un cop superat aquest repte 
la setmana següent serà a la 
Travessia de Sitges, on els 
Masters CNI esperen repetir 
o millorar els resultats de l’any 
anterior.

TRIATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 27 de juli-
ol es va disputar la 14ª edició 
de la triatló de muntanya de la 
localitat de Malgrat de Mar
Molt ben organitzada pel GEM 
(Grup Excursionista Malgrat) 
es consolida cada any com 
una de les triatlons de munta-
nya amb més participació.
Gairebé 500 corredors van 
prendre la sortida a la citada 
prova, amb ganes de pas-
sar-ho bé i disputar la pro-
va al màxim. Entre els quals 
van prendre-hi part set cor-
redors de l’equip CNI/BEST/
PALLARES&TBELLES. Albert 
Torres, Dani Sànchez, Santi 
Estebanell, Albert Sanz, David 
Salis, Jordi Oriol, Sebastià Pa-
lenzuela.
Un mar tranquil i un dia ca-
lorós va rebre als valents tri-
atletes disposats a realitzar 
500m de natació, 15km de btt 
i 4,5km de cursa a peu.
Amb tants corredors i una sor-
tida multitudinària el tram inici-
al de natació va ser complicat 
pels cops i les empentes.
Albert Torres va poder situar-
se en el grup capdavanter , ar-
ribant a la primera boia entre 
els cinc primers. Al pas per la 
segona boia ja s’havia situat 
segon i en el tram final cap a 

Albert Torres (CNI/BEST/PALLARES&T-BELLES) 
guanya el triatló de muntanya de Malgrat de Mar

la platja va situar-se darrere el 
primer corredor per sortir junt 
amb ell cap a boxes.
Despres d’una rápida transi-
ció al quilòmetre dos ja s’ha-
via distanciat dels seus rivals 
i amb el pas dels quilòmetres 
i un parell de dures pujades la 
distancia va anar augmentant.
D’aquesta manera Albert Tor-
res va poder arribar primer a la 
segona transició i començar la 
cursa a peu. Amb la diferencia 
assolida amb el tram de bici, 
la cursa a peu malgrat no ser 
l’especialitat d’Albert Torres no 
el van poder atrapar.
Finalment Albert Torres va en-
trar victoriós a la línia de meta. 
Content després de veure 
l’elevada participació i nivell 
dels corredors.
Santi Estebanell s’estrenava 
en les triatlons, fent un pape-
ràs malgrat la mala natació 
ja que no hi està acostumat 
i juntament amb David Salis 
es van situar entre els 100pri-
mers
Dani Sanchez tot i no estar en 
un bon moment de forma tam-
bé va assolir una bona posi-
ció. El mateix que Albert Sanz, 
Sebastià Palenzuela i Jordi 
Oriol que van saber donar-ho 
tot per finalitzar en una bona 
posició

Un gran paper de l’equip en 
general, deixant veure els co-
lors del CNI BEST PALLARES 
T-BELLES

CLASSIFICACIONS:
1er Absolut Albert Torres 
52’24”
2on Absolut Isam Mounir 
52’32”
3er Absolut Joan Gras 52’36”
92e Absolut David Salis 
1h09’07”
85e Absolut Santi Estebanell 
1h08’27”
125e Absolut Dani Sànchez, 
1h11’38”
161 Absolut Albert Sanz 
1h15’01”
195e Absolut Sebastià Palen-
zuela 1h17’41”
228e Absolut Jordi Oriol 
1h20’08”

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.

5 atletes del CAI Petromiralles 
als Campionats d’Espanya 
Absoluts de Castelló
ATLETISME / LA VEU

Cinc atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles, participaran els 
propers dissabte i diumenge, 
01 i 02 d’agost, en la gran 
cita de l’atletisme estatal, els 
95ens. Campionats d’Espa-
nya Absoluts aire lliure, que 
enguany es disputaran al 
complex esportiu Gaetà Hu-
guet  de Castelló.
Es la competició més espe-
rada pels atletes que tenen 
la mínima per participar-hi, i 
per a alguns, l’última oportu-
nitat per assolir la mínima pel 
Campionat del mon de Beijing 
(Xina) del 22 al 30 d’Agost 
propers.
El medionenc Eduard Viles, 
intentarà lluitar pel campionat 
d’Espanya en la prova dels 
100 m.llisos amb els grans 
especialistes estatals del mo-
ment, com “el pájaro” Ángel 
David Rodríguez, recordman 
estatal de l’hectòmetre. El mi-
llor registre de Viles aquesta 
temporada es de 10”47.

La vilanovina  Ariadna Ramos, 
participarà en la prova del Tri-
ple Salt, amb un millor registre 
de 13,21 m., rècord d’Igualada 
absolut per l’atleta de categ. 
Promesa.
La Junior pierenca Sheila Gar-
cía participarà en el Salt de 
Llargada, amb els 6,18 m. as-
solits enguany,  rècord d’Igua-
lada absolut de la prova.
El Promesa Marc Sànchez 
prendrà part en el Salt d’Alça-
da, amb una millor marca de 
2,13 m., marca personal de 
l’igualadí. 
La Juvenil Anna Asensi partici-
parà en els 200 m.llisos, amb 
un millor registre enguany de 
24”90, i també en els 100 m.ll., 
amb un registre de 12”22, 
ambdues marques personals, 
en el seu debut als estatals 
absoluts d’aire lliure. 
Les proves podran ser se-
guides pel canal esportiu de 
RTVE Teledeporte i per Inter-
net a la pag. web de la RFEA.
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TEATRE / LA VEU

El Teatre de l’Aurora va tan-
car la temporada 2014-2015 
amb un sopar que va aplegar 
els “Amics” del teatre iguala-
dí. En aquesta simpàtica tro-
bada, es va fer balanç de la 
temporada –que es va tancar 
amb un notable 69% d’ocu-
pació- i es van avançar els 
espectacles que configuraran 
la propera temporada. També 
es van anunciar els espec-
tacles que es podran veure 
a l’Aurora per la Festa Major 
d’Igualada: Una hora amb 
Hausson, amb el virtuós mag 
Hausson; i Hotot, amb Marcel 
Tomàs, un dels millors còmics 
del país. 

Màgia i humor per passar 
una Festa Major ben entre-
tinguda 
La màgia i l’humor seran les 
protagonistes de la Festa Ma-
jor al Teatre de l’Aurora. La 
sala independent igualadina 
ha preparat dues propostes 
molt amenes i entretingudes, 
adreçades a tots els públics, 
per passar una molt bona es-

tona aquests dies festius.
Per una banda, el mag Haus-
son torna a l’Aurora amb Una 
hora amb Hausson, un es-
pectacle de màgia en el qual 
destil·la l’elegància i l’habilitat 
tècnica que l’han convertit 
en un dels il·lusionistes més 
virtuosos de d’Europa. Un es-
pectacle de màgia a la carta, 
en el qual els espectadors 
podran escollir els números 
que voldran veure. El Teatre 
de l’Aurora convidarà a tots 
els assistents a les funcions 
d’aquest espectacle amb una 
copa de cava, per celebrar la 
Festa Major.
La segona proposta que pre-
senta el Teatre de l’Aurora 
és Hotot, de Cascai Teatre, i 
interpretat per Marcel Tomàs, 
un dels millors actors còmics 
de Catalunya. Amb aquest 
treball, estrenat en el Festival 
Temporada Alta de Girona el 
2012, va ser guardonat amb 
el Premi BBVA de Teatre 2013 
al Millor Espectacle i al Millor 
Actor. Hotot és garantia de ri-
alles assegurades: és un es-
pectacle d’humor total, impre-
visible i sorprenent, en què 
Marcel Tomàs, amb una gran 
capacitat per fer riure i capti-
var el públic, atrapa l’espec-
tador amb la seva complicitat 
i el submergeix en un univers 
ple de situacions altament di-
vertides i histriòniques, però 
alhora tendres i entranyables.

Funcions, horaris i preus

Les representacions d’Una 
hora amb Hausson es faran 
dimecres 19 d’agost a les 
21:00h; dijous 20 d’agost a 
les 22:30h, i divendres 21 
d’agost a les 21:30h. Els 
preus de les entrades són: 
15€ (12€ amb els descomp-
tes habituals), amb copa de 
cava inclosa.
Les representacions d’Hotot 
es faran dissabte 22 d’agost 
a les 22:00h; diumenge 23 
d’agost a les 21:15h, i dilluns 
24 d’agost a les 19:00h. Els 
preus de les entrades són: 
15€ (12€ amb els descomp-
tes habituals).
Les entrades es poden adqui-
rir per Internet i a la taquilla 
del Teatre de l’Aurora (a la 
plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. També 
es podran reservar per telè-
fon, exclusivament el dilluns 
17, dimarts 18, dimecres 19 
i dijous 20 d’agost de 18h a 
19h, trucant al 938050075.

El Teatre de l’Aurora tanca 
la Programació 2014-2015 
amb un 69% d’ocupació
Divendres passat, en el trans-

L’humor i la màgia seran els protagonistes de la Festa 
Major al Teatre de l’Aurora
La sala independent igualadina va tancar la Temporada 2014-2015 amb un 69% d’ocupació

curs del sopar que va aplegar 
als Amics del Teatre de l’Au-
rora, Lluís Segura, president 
d’Unicoop Cultural i Òscar 
Balcells, director del teatre, 
van fer valoració de la pas-
sada Temporada 2014-2015, 
que es va tancar amb un 69% 
d’ocupació. Des del setembre 
del 2014 i fins al mes de maig 
d’enguany, s’han programat 
a la sala independent iguala-
dina 27 espectacles, amb 63 
funcions, que han estat vistes 
per un total de 4692 especta-
dors.
En el transcurs de la vetllada, 
que va aplegar als “amics” i 
amigues” de l’Aurora, aquests 
van poder conèixer un avanç 
de la propera Programació 
2015-2016, que el Teatre de 

l’Aurora donarà a conèixer 
properament. La trobada dels 
“amics” va finalitzar amb una 
sessió de contes a càrrec de 
l’anoienca Mònica Torra.
El Teatre de l’Aurora impulsa 
la campanya “Tenir amics no 
té preu” amb la voluntat de 
“fer amics” que vulguin col-
laborar -amb el seu temps i/o 
econòmicament- a tirar enda-
vant aquest projecte cultural 
col·lectiu que és el Teatre de 
l’Aurora. Els interessats po-
den informar-se sobre aquest 
projecte a través de la web del 
teatre www.teatreaurora.cat o 
trucant al 938050075. També 
poden fer-ho personalment a 
l’oficina del teatre o els dies 
de funcions de la Festa Major 
d’Igualada.

Amb els espectacles 
del prestigiós Mag 
Hausson, un dels 
il·lusionistes més vir-
tuosos del país, i de 
Marcel Tomàs, un dels 
millors actors còmics 
de Catalunya.
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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
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El professor Josep Miquel 
Mindán és un dels profes-
sors, juntament amb Na 
Neus Carles, que han es-
tat al capdavant de l’Estada 
Instrumental que s’ha dut a 
terme entre els dies 13 i 18 
de juliol a Òdena. Ell mateix 
ens explica que aquesta se-
gona edició ha estat molt po-
sitiva “perquè hem aconse-
guit igualar el nivell d’edats 
dels alumnes, que tenen de 
8 a 12 anys. La majoria dels 
alumnes són de la comarca 
i la intenció és que arreli al 
màxim al municipi odenenc”. 
Enguany el gruix important 
d’alumnes ha estat d’Iguala-
da, alumnes provinents d’es-
coles privades i de l’Escola 
Municipal de Música d’Igua-
lada; també han vingut alum-
nes de l’Escola de Música 
de Calaf, de la de Sant Martí 
de Tous i altres alumnes de 
l’Escola de Música de Llo-
renç del Penedès. En total, 
han participat un total de 23 
alumnes. 
El primer dia, dilluns 13 de 
juliol, tal com ens explica En 
Josep Miquel Mindán, hi va 
haver una presa de contac-
te amb partitures i treball de 
cohesió de grup. Altres dies, 
com dimarts al matí es va 
fer un treball de conjunt de 
partitura, i a la tarda Na Pepi 
Izquierdo va dur a terme un 
taller per fer ritmes i música 
amb pilotes de bàsquet, se-

guint la tècnica anomenada 
Basket Beat. A la tarda de 
dijous, En Xalom Cucure-
lla va treballar una tècnica 
d’improvisació a partir d’uns 
signes, i els alumnes van po-
der tocar sense partitura, tot 
acompanyant aquesta tècni-
ca amb activitats plàstiques 
treballant-les damunt d’un 
mural, i després fen-t’ho amb 
els instruments. I divendres, 
tal com explica Mindán “ens 
vam centrar en la preparació 
del concert de dissabte”. De 
dilluns a divendres van prac-
ticar al Casal d’Avis situat al 
carrer Jaume I, i tant els pro-
fessors i els alumnes de l’Es-
tada es quedaven a dinar al 
menjador de l’Escola Castell 
d’Òdena. 
Dissabte 18 de juliol va ser el 
moment en què els alumnes 
van demostrar tot el seu po-

Excel·lent valoració del Segon Stage 
Instrumental celebrat a Òdena

tencial al concert. Al matí van 
fer l’assaig general al mateix 
escenari del concert que es 
realitzà a partir de les 7 de 
la tarda al Teatre centre Unió 
Agrícola. Aquell dia del con-
cert, tothom va anar a dinar 
i descansar a casa i “ la veri-
tat és que la Neus i jo estem 
molt contents de com va anar 
el concert, després d’una 
setmana dura pels alumnes 
perquè van treballar molt. 
Sembla increïble que puguin 
millorar tant els alumnes en 
una setmana, és espectacu-
lar” apunta Mindán.
L’equip de professorat for-
mat per la Neus Carles i En 
Josep Miquel Mindán agra-
eixen el suport que reben de 
l’Ajuntament perquè, tal com 
diu Mindán “a tota la comarca 
no hi ha una oferta d’aquest 
tipus en format casal”.

CINEMA / LA VEU

Després de l’èxit de la primera 
edició del Showcase de Pilots, 
emmarcat en el Festival Zoom, 
la Universitat Pompeu Fabra i 
Barcelona Televisió han signat 
un conveni per crear el pro-
grama “ Tube d’Assaig” que 
s’estrenarà al proper mes de 
setembre en prime time, per 
BTV.
El primer programa tindrà 
l’empremta del Festival Zoom, 
ja que s’emetran els dos pilots 
guanyadors del Showcase 
2014: “El Mort viu” de la UPF i 
“ VHS” de l’ESCAC.
Així mateix, els guanyadors 
del 2on Showcase de Pilots de 
la propera edició del Festival 
Zoom, també tindran visibilitat 
automàticament, dins del nou 
programa de BTV.
Durant la presentació oficial, 
el passat dijous al campus de 
la UPF, Sergi Vicente, director 
de BTV, es va mostrar la seva 
satisfacció amb tots els agents 
implicats en el nou programa.
D’altra banda, Jordi Balló, pro-
fessor de la UPF, va assenya-
lar que “ Tot el què ens vingui 
del Festival Zoom, ho eme-
trem amb total confiança per 
la qualitat que representen”.
La convocatòria per rebre pi-
lots de ficció està oberta fins el 
dia 11 d’octubre. Les inscripci-

ons es poden realitzar a través 
del formulari del web: www.zo-
omigualada.org.
Els guanyadors es donaran 
a conèixer durant la Gala de 
Clausura del Festival Zoom, 
el dissabte 28 de novembre 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada.
El Showcase de Piltos de Fic-
ció, organitzat conjuntament 
amb la revista online Serie-
lizados.com, és un iniciativa 
pionera del Festival Zoom i 
una aposta per donar visibili-
tat al nou talent emergent en 
l’art de la ficció audiovisual, a 
la vegada que l’apropa al món 
professional.
El Festival Zoom, que tindrà 
lloc del 25 i 29 de novembre, 
s’organitza des de l’Ateneu 
Igualadí des de l’any 2003 
i compta amb el suport de 
l’Ajuntament d‘Igualada, la 
Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i la 
implicació de Televisió de Ca-
talunya, Televisió Espanyola i
Atresmedia.

Els Pilots de ficció guanyadors 
del 2n Showcase del Festival 
Zoom seran emesos dins el 
nou programa de BTV “Tube 
d’assaig”

CINEMA / LA VEU

Avui divendres a les 21.30 h, 
tindrà lloc una sessió de Ci-
nema a la Fresca a la plaça 
del Sant Crist organitzat pel 
Cercle Podem Igualada amb 
la col·laboració de l’associació 
veïns barri de Sant Crist. Es 
podrà veure la pel·lícula Ocho 
apellidos vascos.
A més a més, es farà una re-
collida d’aliments destinats al 
Banc d’aliments per tots els 
que vulguin col·laborar volun-
tàriament.

El Cercle Podem 
d’Igualada organitza 
una sessió de cinema 
a la fresca

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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10 octubre de 2015   IGUA-
LADA-LOURDES
Sortida en autocar a ¾ de 6 del 
matí de la placeta del Rei, i a 
les 6 de davant de l’església de 
Sagrada Família (av. Balmes). 
Durant el trajecte passarem 
per Tàrrega, Balaguer, Viella 
i altres pobles fins a creuar la 
frontera. Parada discrecional 
per esmorzar (no inclòs). Con-
tinuació del viatge fins arribar a 
la ciutat de Lourdes de França.
Arribats al destí, dinar i aco-
modació a l’Hotel Mirasol ***. 
Tarda temps lliure per visitar la 
ciutat, la gran basílica de la Im-
maculada Concepció i la cova 
de Massabielle.
Sopar a l’Hotel i en acabar hom 
podrà assistir a la processó de 
les torxes.

11 d’octubre de 2015   LOUR-
DES
Pensió completa, fent els àpats 
a l’Hotel on ens allotgem. Dia 
lliure per gaudir de la ciutat vi-
sitant els indrets que cadascú 
consideri del seu interès: el 
viacrucis monumental, la casa 
de Bernadette, el cachot, el 
museu, el castell, el Jardi Mas-
sey, etc.o participar en els ac-
tes de la basílica.
Una altra opció és pujar en el 

funicular de “Pic du Jer” que 
ens permetrà una magnífica 
panoràmica de la ciutat de 
Lourdes.

12 octubre de 2015   LOUR-
DES-VIELLA-IGUALADA
Esmorzar a l’Hotel i temps lliu-
re fins a l’hora acordada, per a 
desplaçar-nos a les impressio-
nants «Grottes de Bétharram». 
La visita es realitza en tren, i 
a més a més, amb barca per 
navegar pel seu llac subterrani.
Desprès agafarem el camí de 
tornada en direcció a Viella on 
farem el dinar de comiat en un 
restaurant. Finalment ens diri-
girem al punt d’origen, Iguala-
da.

Estada a l’Hotel Mirasol *** a 
Lourdes:
Preu per persona en habitació 
doble:  268 €
Suplement habitació individu-
al:    60 €
El preu inclou:
Viatge en autocar segons pro-
grama.
Pensió completa amb begudes 
a l’Hotel Mirasol ***.
Visita a les «Grottes de Béthar-
ram».
Dinar de comiat a Viella.
Assegurança de viatge.

Pel pont del Pilar la Coral de 
Santa Maria anirà a Lourdes

EXPOSICIONS / LA VEU

El divendres, 21 d’agost, a les 
18h, s’inaugurarà al restaurant 
Somiatruites l’exposició Igua-
lada Personal. Aquesta és 
una mostra en què diferents 
igualadins i igualadines, enor-
mement reconeguts pel seu 
treball, ensenyen un indret de 
la ciutat que per a ells és molt 
especial. Són quinze perso-
natges que expliquen el punt 
de vista que tenen d’una petita 
part de la seva Igualada més 
Personal. A més, un d’aquests 
personatges, el Convidat, ofe-
reix la visió d’una persona que 
no és d’Igualada, però que hi 
ha viscut durant vuit anys.
D’aquesta manera, es po-
dran descobrir els espais de 
la capital de l’Anoia que pro-
posen igualadins i igualadines 

il·lustres com Sita Murt, Jor-
di Savall, Lloll Bertran, Jordi 
Castelltort, Mar Aguilera, Jordi 
Viladoms, Àngel Aguirre, Joan 
Paradell, Paco Poch, David 
Andrés, Laura Orgué, Diana 

Per Festa Major, l’exposició Igualada Personal 
mostrarà els indrets favorits de la ciutat de 
quinze igualadins il·lustres

Gómez o Joan Valentí. L’Igua-
lada Personal tindrà com a 
sorpresa descobrir quin és l’in-
dret d’Igualada que ha triat la 
igualadina amb més seguidors 
a Twitter, la Iaia Toneta. Final-
ment, el darrer personatge és 
per al convidat: una persona 
que no és d’Igualada, però hi 
ha viscut, Carles Folguera.
L’exposició és una iniciativa 
del periodista Xavier Dàvila, el 
fotògraf Vicens Martin, el mun-
tador audiovisual Marc Farre-
ras i el dissenyador Xavi Mula. 
Igualada Personal compta 
amb el suport de l’Institut Mu-
nicipal de Cultura (IMC) i de 
l’Ajuntament d’Igualada. L’ex-
posició es podrà veure fins el 
20 de setembre.

MÚSICA / LA VEU

Després de l’èxit de la gira 
de concerts participatius que 
aquesta Setmana Santa van 
portar per diferents escenaris 
i ciutats catalanes -entre les 
quals la Basílica de Sta. Ma-
ria  d’Igualada i el Palau de la 
Música de Barcelona- l’obra 
“Rèquiem en re m kv. 626 de  
W.A. Mozart”, arriba ara el torn 
de pujar a l’escenari del Parc 
del Pinaret, on es  celebren els 
concerts que formen part del 
41è. Festival Internacional de 
Música de  Cambrils, el proper 
dissabte 1 d’agost a les 10 del 
vespre.
La gira de concerts d’aquest 
any, de la mà de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès dirigida  
per Xavier Puig i amb els cors 
Ciutat de Tarragona, Coral 
Verge del Camí de Cambrils,  
Orfeó de Flix i Coral Mixta 
d’Igualada, arriba al seu final, 
interpretant una composició  
emblemàtica i fonamental del 
repertori simfònico-coral de 
tots els temps.
El de Cambrils, serà un con-
cert que comptarà amb la tota-
litat dels cors participants,  pel 
que pujaran a escena més de 
160 músics i cantaires, i entre 
el quatres solistes, es compta-
rà també amb la presència del 
tenor igualadí Carles Prat.
El festival, amb 41 anys d’his-
tòria, s’ha convertit en tot 
aquest temps en un referent 
de la Costa Daurada, molt 
identificatiu i arrelat a la gent 
d’aquelles terres, esdevenint 

el festival d’estiu de més en-
vergadura del sud de Catalu-
nya. Per ell han passat artis-
tes i formacions de gran nivell, 
tant nacionals com internacio-
nals, com Montserrat Caballé, 
Gloria Gaynor, el ballarí Víctor 
Ullate, Alejandro Sanz, Antò-
nia Font o Manel, entre molts 
d’altres. També han passat pel 
festival moltes agrupacions or-
questrals com l’Orquestra Na-
cional de França, l’European 
Comunity Chamber, Solistes 
del Zagreb o l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès. 
Les entrades poden adquirir-

se a través del mateix web de 
l’organitzador.
http://www.cambrils.cat/festi-
val-de-musica/programacio
Tots els concerts del festival 
tindran lloc al Parc del Pina-
ret de Cambrils a les 22h. Des 
de les 20h i fins a les 2:00 de 
la matinada estarà oberta la 
zona gastronòmica del festi-
val. El festival facilitarà vàries 
zones d’aparcament a prop 
del Parc del Pinaret i habilitarà 
un zona per a minusvàlids just 
al costat de l’entrada principal 
del recinte.

La Coral Mixta d’Igualada al Festival 
Internacional de Música de Cambrils

Finalitza el festival Anòlia 2015

MÚSICA / LA VEU

Amb els concerts dels Catar-
res i Núria Graham va finalit-
zat el festival Anòlia d’aquest 

any, deixant un bon regust de 
boca a tots els assistents als 
nombrosos concerts progra-
mats. Fins l’any que ve!

FOTOS: Joan Guasch



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 
Museu de la Muntanya de 
Montserrat del Bruc

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

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

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

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

MÚSICA / LA VEU

Els components de l’Agru-
pació Coral La Llàntia varem 
acabar la setmana passada 
els assaigs setmanals per 
aprofitar els mesos d’estiu i 
poder gaudir d’uns dies de 
merescut descans junt amb 
els nostres familiars.
Ens tornarem a trobar el dia 
25 d’agost, passada la Fes-
ta Major, per començar una 
nova temporada i preparar les 
activitats del curs 2015-2016. 
Començarem el nou curs amb 
il·lusions renovades per pre-
parar, el proper any 2016, el 
140è aniversari de la fundació 
de la coral.
Els actuals components de La 
Llàntia som hereus i continu-
adors de nombroses gene-
racions de cantaires que han 
mantingut encesa la flama del 

cant a la nostra ciutat.
Si ens situem en la Igualada 
d’aquell 1876 podem ende-
vinar que les distraccions del 
jovent de l’època consistien en 
ballades, cançons, berenars 
en les fonts i alguna que altra 
serenata sota el balcó d’algu-
na donzella. Doncs és això 
el que van fer els cinc joves 
fundadors de La Llàntia: anar 
a cantar al poble veí de Vila-
nova del Camí. Era però un 
dia plujós. Per tornar van ne-
cessitar l’ajut d’una llàntia  que 
els hi van deixar per il·luminar-
se durant el camí. Al arribar a 
Igualada i cofois de la jornada 
passada van decidir fundà un 
cor amb el nom de La Llàntia 
on hi van convid ar a amics i 
coneguts arribant a ser al co-
mençament unes 20 persones

Final de curs de l’Agrupació 
Coral La llàntia

MUSEUS / LA VEU

Com cada primer diumenge 
de mes, el proper 2 d’agost, 
a les 11:30h, el Museu de la 
Pell d’Igualada convida a tot-
hom a participar en una visita 
guiada gratuïta per les seves 
exposicions permanents, per 
conèixer el món de la pell i de 
les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingit tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús 
de l’aigua. Aquí, la col·lecció 
d’estris i enginys hidràulics es 
reforça amb el Canal d’Experi-
mentació, que ajuda al visitant 
a comprendre els mètodes de 

canalització i d’aprofitament 
energètic i industrial de l’ai-
gua. Univers de pell és una 
de les sales centrades en la 
pell, i es dedica a explicar l’ús 
de la pell per la humanitat al 
llarg del temps a través d’una 
selecció acurada d’objectes 
confeccionats total o parcial-
ment amb pell, que exempli-
fiquen les múltiples aplicaci-
ons i utilitats del cuir. L’altre 
espai dedicat a la pell, L’ofici 
d’adober, se centra en el tre-

ball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines 
i màquines són els testimonis 
dels inicis manufacturers i de 
la millora constant fins a la im-
plantació industrial, que expli-
ca la vigència dels processos 
productius de les adoberies 
actuals i la configuració de tot 
el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada a 
pocs metres de Cal Boyer i al 
costat del rec, canal medieval 
que abastia les fàbriques de 
la zona. En aquest espai hi ha 
la posada en escena de l’ofici 
artesanal de l’adob de la pell 
grossa o bovina, que trans-
porta al visitant a la Igualada 
preindustrial.

Aquest diumenge nova visita guiada i gratuïta 
al Museu de la Pell d’Igualada

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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Viatges

Cotlliure, en francès Collioure, és un municipi 
rossellonès situat a l’anomenada Costa Vermella 
Mediterrània i a les faldilles dels Pirineus. Si bé la 
vila pertany administrativament al departament 
francès dels Pirineus Orientals i a la regió de Llen-
guadoc-Rosselló, i l’idioma oficial és el francès, 
també t’és possible de sentir  ocasionalment par-
lar català de part d’alguns veïns que se sumen a 
mantenir viu un cert sentiment de pertinença a 
la terra catalana. 
La història de Cotlliure no es queda enrere quan 
et descobreix una vila certament  cobejada per 
molts navegants, d’entre els quals els romans, 
van donar vida a un vell “castrum” anomenat 
Port d’Illíberis. Més tard, durant el regnat visi-
got –en tant que Port d’Elna- aquesta població 
va consolidar el seu protagonisme en esdevenir 
un important port comercial. Posteriorment, en 
dies de l’Edat Mitjana, les històriques muralles 
de Vauban van ser el testimoni de l’esplendorosa 
etapa de la presència catalana –un segell nacio-
nalista- que va afermar-se fins al moment de la 
Guerra dels Segadors (1642); quan tot Cotlliure i 
el seu castell van ser víctimes d’un brutal asset-
jament per part de l’exèrcit francès, essent en-
cerclada la vila per mar i muntanya. Contra una 
envestida tan furibunda, a les tropes catalanes 
no els va tocar altra alternativa que presentar la 
rendició. I, a pesar de més de tres centúries de 
conquesta francesa, avui –encara- veus onejar la 
bandera catalana al capdamunt de la fortalesa 
del port.
Des d’una altra perspectiva, Cotlliure sempre ha 
estat un veïnatge que alternava els recursos del 
mar amb els de la terra, particularment el conreu 
de la vinya. Però, més enllà del mar i la terra, una 
gent amable i acollidora va sorprendre’s un bon 
dia en observar que l’encís dels carrers estrets i 
lluminosos del casc antic, el  pintoresc campanar 
d’una església arran de mar i la serena presència 
d’un imponent castell medieval es convertien en 
un admirable motiu d’inspiració paisatgística per 
a pintors tan acreditats com Matisse, Derain o 
Chagall, entre d’altres. Cotlliure va fer-se famosa 
doncs perquè els colors resplendents i intensos 
d’aquell sector de l’anomenada Costa Vermella 
van entrar a formar de la història de l’Art Modern 
del segle XX, especialment pel que feia referèn-
cia a configurar-se com a bressol del Fauvisme. 
Per últim, la història més recent ha contribuït a 
transformar Cotlliure en un lloc de pelegrinatge 
per a visitar, en el Cementiri del poble, la tomba 
d’Antonio Machado; una destinació que se suma 
a ser un corprenedor testimoni del cruel camí de 
l’exili dels republicans espanyols. 
Una de les hores més excepcionals per a con-
templació Cotlliure és a primera hora de la tarda; 
quan, mentre una certa bonança abriga el mor-
moleig de les onades, el sol penetra desvergo-
nyidament pels carrers del poble. I per les seves 
entranyes, un altre dels seus grans atractius serà 
admirar el bell cromatisme amb què els vilatans 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

La bellíssima Cotlliure és a quatre passes de Casa Nostra

han  pintat totes les façanes; un quadre colorista 
que contrasta des del dic –o de mar estant- amb 
les respectuoses tonalitats ocres dels seus mo-
numents. Tanmateix, al capvespre, un passeig 
pels marges costaners és una fantàstica invitació 
a abandonar-te en el temps de glòria d’aquell 
Castell Reial o bé de l’Església de Nostra Senyora 
dels Àngels; un temple del segle XVII, de modes-
tes dimensions però d’una privilegiada ubicació, 
quasi arran de mar, enmig de les cales que dibui-
xen la personal silueta de tota la població. En el 
seu interior és del tot inexcusable l’observació 
del retaule de l’altar major, d’estètica barroca; obra 
d’un artista ben nostre: el català Josep Sunyer.



Es projecta a Montbui •  Inside out

RAMON ROBERT.-

Des de fa gairebé 20 anys, la 
Pixar és l’empresa puntera en 
el terreny de la producció de 
peŀlícules d’animació. Un dels 
artífex i homes de més talent 
de la companyia es diu Pete 
Docter, director i màxim res-
ponsable de meravelles com 
són Monstres, S.A. o Up. Ara, 
la Pixar, la Disney i el senyor 
Docter tornen a portar els es-
pectadors a un altre lloc únic 
i desbordant d’imaginació. A 
Del revés (Inside Out), ens 
conviden a entrar a un lloc 
certament extraordinari: l’in-
terior de la ment humana, en 
el que manen les emocions. 
Des del principi, a Docter li 
va agradar la idea de ficar-se 
dins de la ment, posant a pro-
va la imaginació dels matei-
xos realitzadors que van por-
tar el públic a Monstruópolis 

i després al cel (el viatge in-
creïble del vell i del nen boy-
scout) sota un pom de glo-
bus. “La idea em va semblar 
molt divertida”, diu el director. 
“Volia explorar la versió abs-
tracta, no endinsar-me en el 
cervell sinó en la ment. Em va 
semblar que encaixava molt 
bé amb l’animació”.
El projecte era arriscat, però 
Pete Docter se n’ha sortit 
molt bé. Al final, la idea que 
els personatges encarnes-
sin emocions va donar lloc 
a la història de la peŀlícula. 
I Ellie, la filla de Pete Doc-
ter, va servir d’inspiració per 
crear a Riley, una nena del 
Mig Oest americà d’11 anys 
a la qual li encanta l’hoquei. 
És una nena feliç fins que la 
seva família es muda a l’enor-
me i intimidant ciutat de San 
Francisco. Les seves emoci-
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Dins i fora

ons, que dirigeix   l’energètica 
Alegria, estan disposades a 
ajudar a Riley a superar una 

època de transició força com-
plicada. De tot plegat en surt 
una peŀlícula divertida, ima-

ginativa i extraordinària, apte 
per a nens de 5 a 100 anys. 

RAMON ROBERT.- 

Tous projectarà aquest proper 
diumenge Conducta, un dra-
ma de caire social realitzat 
per Ernesto Daranas Serra-
no (l’Havana, 1961), que és 
llicenciat en Pedagogia i Ge-
ografia. En la seva filmogra-
fia és present, d’una manera 
o altra, la seva preocupació 
pels problemes de la societat 
havanera, com la prostitució, 
la pobresa o l’absència dels 
pares. Conducta és, sens 
dubte, l’obra més represen-
tativa d’aquestes inquietuds. 
L’estrena de la pel·lícula a 
Cuba en 2014 va constituir un 
autèntic fenomen cinemato-
gràfic, i va ser seleccionada 
per representar el seu país 

als Oscars 2015.
La pel.lícula explica la histò-
ria de Chala (Armando Val-
dés Freyre), un nen d’onze 
anys. La seva vida transcor-
re en un ambient de violèn-
cia, amb una mare addicta a 
les drogues i l’alcohol, i amb 
uns gossos de baralla que 
entrena per sostenir la seva 
família. Aquest nen, que va 
a l’escola sense desfer-se de 
la seva marginalitat i conflic-
tivitat, té una relació especial 
amb la seva mestra Carmela.
“Confesso que, mentre la fil-
màvem, pensàvem que era 
una història molt nostra, però 
quan la pel·lícula va començar 
a ser premiada en festivals 
de llocs tan diversos, vam en-

Es projecta a Tous •  ConductaCinema cubà

tendre que l’empatia que els 
seus personatges desperten 

és universal”, ha declarat Er-
nesto Daranas quan va conèi-

xer la nominació al Goya de la 
seva pel.lícula.

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

CONDUCTA
Cuba. Drama social. D´Ernesto Daranas. Amb Armando Valdés Freyre, 
Alina Rodríguez i Silvia Aguila. Explica la història de Chala, un nen d’onze 
anys. La seva vida transcorre en un ambient de violència, amb una mare 
addicta a les drogues i l’alcohol, i amb uns gossos de baralla que entrena 
per sostenir la seva llar. Aquest nen, que va a l’escola sense despendre´s 
de la seva marginalitat i conflictivitat, té una relació especial amb la seva 
mestra Carmela. 

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.

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. 

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.

TED 2
Estats Units. Comèdia. De  Seth MacFarlane. Amb Mark Wahlberg, 
Amanda Seyfried, Liam Neeson, Morgan Freeman, Seth MacFarlane. 
Seth MacFarlane torna en qualitat de guionista, director i protagonista 
doblador (en la versió VO) de TED 2, la seqüela d’Universal i Mitjana Rights 
Capital de la comèdia per a adults més taquillera de tota la història del 
cinema. L’actor Mark Wahlberg torna al seu paper, així com els guionistes 
Alec Sulkin i Wellesley Wild. Seth MacFarlane produeix aquesta comèdia 
al costat de Scott.

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 

1/ TED 2 (16 anys)
Dv. i Ds: 17:15/19:45/22:15
Dg.:12:00/17:15/19:45/22:15
Dll a Dj.: 17:15/19:45/22:15

2/ANTMAN 3D (7 anys) 
Dg.: 11.50
2/LOS MINIONS (apta) 
Dv i Ds.: 15:50/18:10/20:20/22:30
Dg.: 15:50/18:10/20:20
Dll a Dj.: 15:50/18:10/20:20
2/SOLO QUIMICA (7 anys) 
Dg. a Dj: 22:30

3/INSIDE OUT 2a copia (apta) 
Dv. i Ds: 17:15/19:30
Dg.: 12:00/17:15/19:30
Dll a Dj.: 17:15/19:30
3/AHORA O NUNCA (12 anys) 
Dv. a Dj: 21:45

4/INSIDE OUT 3D (apta)  
Dg.: 11:30
4/INSIDE OUT (apta) 
Dv. i Ds: 15.45/18:00/20:15/22:30
Dll a Dj.: 15.45/18:00/22:30

5/PIXELS 3D (7 anys)
Dv. a Dj.: 15.50
5/PIXELS (7 anys)
Dv. i Ds.: 18:05/20:20/22:40
Dg.: 11:40/18:05/20:20/22:40
Dll a Dj.: 11:40/18:05/20:20/22:40
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6/LA HORCA
Dv i Ds.: 16:50/18:40/20:30/22:45
Dg.: 12:10/16:50/18:40/20:30/22:45
Dll. a Dj.: 16:50/18:40/20:30/22:45

7/LA CASA MAGICA (apta)
Dv i Ds.: 18:00
Dg.: 11:50/18:00
Dll a Dj.: 18:00
7/LA CASA MAGICA en català 
(apta)  
Dv. a Dj.: 16:00
7/JURASSIC WORLD (12 anys)
Dm.: 20:00
7/ELIMINADO (16 anys)
Dm.: 22:30

8/ LOS MINIONS (apta)
Dg.: 11:40
8/ ANTMAN (7 anys)
Dv. a Dj.: 17:00/19:30/22:00

IGUALADA

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

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO  
(7 anys)
Diumenge: 18:00
CONDUCTA (12 anys) Nominada 
a l’Oscar per Cuba
Diumenge: 19:55

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

SALA AUDITORI
INSIDE OUT (apta) 
Dv: 18:05/20:10/22:15
Ds.: 16:00/18:05/20:10/22:15
Dg.: 16:00/18:05/20:10

SALA PETITA
A CAMBIO DE NADA (12 anys) 
Dv: 18:20/20:25/22.30
Ds.: 16:15/18:20/20:25/22:30
Dg.: 16:15/18:20/20:25



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

 
CENTRE DE SALUT

Roser Claramunt
Coach-PNL
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La por és una emoció bàsica amb 
la qual tots naixem i que podem 
educar al llarg de la nostra vida. La 
por entesa i viscuda com a prudèn-
cia, com alarma puntual, és positiva 
i útil. La por viscuda com una pres-
sió i amenaça contínua a coses que 
podrien arribar a passar, és negativa, 
tòxica i inútil. Una de les més gene-
ralitzades és la por al canvi, i aquesta 
és la nostra pitjor enemiga quan ens 
proposem fer alguna cosa diferent, 
en l’àmbit que sigui. Reconèixer les 
etapes del procés o disposar d’un 
acompanyament professional basat 
en metodologies del coaching i la 
PNL, pot ajudar-nos a accelerar el 
procés. Quines són les etapes del 
procés de la por al canvi? Fase de 
negació: ens resistim al canvi bus-
cant excuses, queixes, culpant als 
altres o a l’entorn. Fase de por o 
ansietat: és aquesta sensació d’in-
seguretat, nerviosisme cap a tot 
el desconegut, anticipant totes les 
possibles conseqüències negatives. 
Fase d’adaptació: quan hem decidit 
fer el pas, i anem comprovant gradu-
alment que sí podem fer-ho. Implica 
començar a caminar acceptant un 
cert grau d’incertesa.

10 estratègies per minimitzar la 
por al canvi

1. Focalitzar, centrant-nos l’objectiu 
o canvi concret. Visualitzar-ho com 
que ja ho hem aconseguit i obser-
var com ens sentim.  2. Començar, 
actuar. Definir un pla d’acció amb 
dates i accions. 3. Cuidar el nostre 
diàleg interior: és imprescindible 
que canviem els “I si passa X” per “I, 
per què no?, canviem els “No puc” 
per “Em veig capaç de..”. Preguntar-
nos: “i si no tingués por, què faria ara? 
4. Fer valdre els recursos personals, 
pensar en com ens poden ajudar les 
fortaleses que tenim. 5. Centrar la 
nostra energia i accions en allò que 
depèn de nosaltres mateixos: les 
nostres habilitats, les nostres capa-
citats, la nostra actuació… 6. Iden-
tificar i observar altres persones que 
ja han aconseguit això que volem 
aconseguir. Com ho han fet?, quins 
recursos han utilitzat? 7. Substituir 
el pensament centrat en el “esforç” 
pel pensament centrat en “benefici/
avantatge”. 8. Reforçar les nostres 
motivacions, substituint el “Per què 
vull fer-ho” per la pregunta, “Per a 
què vull fer-ho?”.  9. Ser perseverants 
en el camí del canvi emprès. Alguns 
canvis o objectius requereixen molts 
petits passos. Cada nou petit pas 
genera aprenentatge i creixement, 
aportant-nos confiança i seguretat.  
10. Acceptar que tenir por és normal, 
i que el truc està a donar passes cap 
al nostre objectiu malgrat tenir-la 

Estratègies per a 
vèncer la por al canvi
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Miquel Rabell i Carulla
i

Salvador Romero i Vidal

Per aquest motiu, el dia 4 d’agost 
a les 8 del vespre a la 

Parròquia de la Sagrada Família,
 ens trobarem per recordar-los.

Igualada, 4-8-2015

Enguany fa 25 anys que en

ja no estan entre nosaltres.

IGUALADA / LA VEU

El passat dijous 16 de juliol la 
Mare de Déu del Carme es va 
passejar pels carrers de la ur-
banització de Sant Jaume Ses 
oliveres d’Igualada.
Coincidint amb el 500 aniver-
sari del naixement de Santa 
Teresa de Jesús, per iniciativa 

dels Missioners de Sant Jo-
sep i de les Mares Carmelites, 
una preciosa imatge, va sortir 
en processó des del Monestir 
de Sant Josep i Santa Teresa 
fins l’ermita de Sant Jaume. 
La Mare de Déu va fer aquest 
recorregut sobre les espatlles 
d’alguns dels fidels i familiars 

Festa de la Mare de Déu del Carme a Sant Jaume Sesoliveres

El dia 15 de juliol, en Josep 
Mussons Mata assolí la rodo-
na edat de 90 anys. Una fita 
important en la seva vida.
De forma íntima van celebrar 
el senyalat aniversari amb 
familiars, que van poder veu-
re com l’espós. el pare, l’avi, 
besavi i oncle bufava les 90 
espelmes del pastís comme-
moratiu.
L’afecte i l’estimació dels seus 
íntims ha quedat palès en un 
àlbum, que és un compendi 
de valoració del protagonista i 
d’agraïment vers el patriarca. 
Fou una festa plena d’emoci-
ons i de reconeixements. Una 
festa que, a l’ensems, serví 
per a celebrar dotze onomàsti-
ques que s’escauen en perío-

de de vacances.
Des d’aquestes pàgines, vo-
lem  afegir la nostra més cor-
dial i sincera felicitació, a les 
moltes que ha rebut aquest 
igualadí de pedrapicada, que 
mai ha deixat de ser un ciuta-
dà més, tot i que la seva efici-
ent  vida professional l’allunyà 
d’Igualada. El seu igualadi-
nisme és inigualable. Pot ser 
igualat, però no superat. La 
seva activitat ha deixat pet-
ja en moltes entitats de casa 
nostra, on endegà un i mil es-
deveniments, que hom encara 
recorda amb satisfacció i, com 
sotspresident del Barça, treba-
llà per la promoció dels valors 
humans i morals que, avui,  
avalen la tasca de “La Masia”, 

Els 90 anys de Josep Mussons

de les germanes carmelites. 
Pel camí, i tot passant per di-
ferents carrers on la gent ha-
via col·locat bonics altars en 
honor a la Mare de Déu del 
Carme, el p Miguel Guillen, 
superior dels missioners jose-
fins, i el p. Rigoberto Diaz fe-
ien participar la gent del sant  
rosari a la vegada que bene-
ïen les cases en las quals es 
podia trobar algun referent a la 
Verge del Carme. 
La processó va començar 
amb la celebració de la San-
ta Missa concelebrada pels 
dos pares Josefins ajudats 

per dos germans estudiants, 
Juan Humberto Henríquez i 
Misael Jiménez, de la mateixa 
congregació, també van as-
sistir persones de les diferents 
parròquies ateses pels Missio-
ners de Sant Josep, Sant Mar-
tí de Tous, Fàtima i La Pobla 
de Claramunt. 
Tot i la forta calor, els més de 
70 assistents van fer el trajecte 
d’anada i tornada emocionats i 
participant dels cants i l’alegria 
de sentir-se part d’una matei-
xa família.  
Les germanes Carmelites, en 
el moment de la sortida de la 

Mare de Déu del Carme així 
com a la seva tornada al mo-
nestir la van homenatjar, tirant 
des del Coro pètals de rosa i 
figuretes retallades en papers 
de colors, van ser moments 
íntims i plens de joia per tots 
els que ens trobàvem allà. En 
acabar, els familiars van re-
partir llimonada elaborada per 
les pròpies germanes. 
Tots desitgem que aquesta 
processó arreli i es pugui dur 
a terme en anys vinents com a 
veneració a la mare del nostre 
Senyor i Patrona del Carmel.

un vertader tresor culé.
Que per molts anys pugui con-
tinuar, amb salut, gaudint de 
la companyia de tots els fami-
liars i amistats, que l’envolten 
 Moltes Felicitats!

Josep Elias i Farré



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 (8 persones)
  

  
   

Sopa �eda d'alvocat amb pernil

4 alvocats madurs
2 porros
2 trossos d'os de pernil
150 gr. de pernil
1 tomàquet
aigua
suc d'1 llimona
oli d’oliva

Neteja els porros i posa'ls a coure en l'olla ràpida amb els 
ossos de pernil i abundant aigua. Tanca la tapa i deixa coure 
durant 5 minuts. Deixa temperar i cola-ho.

Pela els alvocats, desossa, trosseja i col·loca'ls en un bol. 
Esprem la llimona i aboca sobre els alvocats.

Tritura amb una batedora elèctrica, aboca el brou i segueix 
triturant �ns aconseguir una crema homogènia. Passa-la pel 
colador i prova el punt de sal.

Pela el tomàquet i talla a daus. Pica el pernil i fregeix 
breument en una paella amb una mica d'oli.

Serveix la crema en bols individuals, afegeix sobre cadascun, 
uns encenalls de pernil i uns daus de tomàquet
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CONFIDENCIAL
Anna Custodi.-
L’Albert Rabell és un dels 20 
nois que han pogut participar 
al “Leading Program”, dirigit 
als estudiants que han tret 
les millors qualificacions de 
les Proves d’Accés a La uni-
versitat (PAU) d’aquest any. 
L’igualadí, amb un 13.1 sobre 
14 exactament, ens explica 
la seva etapa per Batxillerat, 
el seu pas per “Leading Pro-
gram” i el futur acadèmic que 
se li acosta.
Quin Batxillerat vas escollir 
fer?
Jo vaig decidir fer el Social, 
amb Empresa i Economia.
Per què?
Bé, a 4t d’ESO feia assignatu-
res científiques i m’agradava la 
biologia però la física i la quí-
mica no. Vaig decidir provar 
el social a Batxillerat per tocar 
les matemàtiques, l’economia 
de l’empresa... Vaig pensar 
que seria interessant.
Quines van ser les assigna-
tures de Batxillerat que van 
tenir menys i més dificultat 
per tu?
Les llengües sempre les he 
portat bé, i economia de l’em-
presa tot i ser una assignatura 
que no havia fet mai la vaig 
saber portar. Matemàtiques 
també bé. La pitjor va ser his-
tòria, perquè no estava acos-

tumat a estudiar tant. Sóc 
d’aquestes persones que si no 
m’ho sé tot no vaig al examen 
tranquil, i amb història això és 
difícil.
Com vas reaccionar al saber 
que eres un dels 20 estu-
diants de Catalunya amb 
millor nota de les PAU?
No m’ho esperava, la veritat. 
M’esperava bona nota perquè 
de Batxillerat tenia un 9,6 de 
mitjana i al final, casualment, 
a la Selectivitat vaig acabar 
traient un altre 9,6. Tot i això 
no pensava que seria dels 
millors. Tot va ser  molt ines-
perat i em fa fer molta il·lusió. 
Et senties preparat a l’hora 
de fer les PAU?
Tenia la sensació d’anar pre-
parat en algunes matèries. 
De català i castellà mirava 
exàmens anteriors i no tenia 
bones sensacions perquè 
realment podia sortir qualse-
vol cosa… D’altres que m’ha-
via preparat molt sí que anava 
segur.
Qui t’ha recolzat més en 
aquesta etapa?
Els pares. Els amics òbvia-
ment perquè és una època en 
què tots passem pel mateix. 
Però jo sóc molt perfeccio-
nista i intento fer el màxim que 
puc en qualsevol matèria i els 
meus pares sempre em deien 

que no era necessari, que si 
no tenia temps no em preo-
cupés… I sembla que no però 
això et tranquil·litza i et treu 
una mica l’estrès que portes 
constant.
Gràcies a la teva nota vas 
poder participar en el Lea-
ding Program. En què va 
consistir? 
El grup BCN Moments pretén 
agrupar amb el Leading Pro-
gram els 20 estudiants que 
van treure millors notes a la 
Selectivitat a Catalunya i ens 
van donar l’oportunitat durant 
cinc dies d’accedir a empreses 
importants de diferents sec-
tors (La Caixa, PortAventura, 
el RBA…). Allà ens feien con-
ferències, ens guiaven per les 

Quan TV3 va trucar a l’Ajunta-
ment d’Òdena interessant-se per 
l’incendi, en el despatx de l’Al-
calde, només hi era ell, davant 
d’un mapa del terme, un regidor 
d’ERC i un ciutadà preocupat per 
les fumeres que es veien. 
Des del primer moment Fran-
cisco Guisado va adonar-se de 
la magnitud que podia tenir la 
catàstrofe i va demanar ajut als 
altres alcaldes de la Conca -i en 
especial el d’Igualada- que li 
van enviar el que tenien a mà. 
Aleshores pocs pensaven que el 
centre de comandament es posa-
ria al poble. Però en saber-se que 
aquell lloc havia estat elegit per 
dirigir les operacions, molts van 
ser els que s’hi van desplaçar. Per 
ajudar, la majoria. Però alguns 
també per satisfer els seus egos 
i l’afany de figurar. La desgràcia 
era la mateixa, encara que anés 
creixent en amplària, però el 
contacte amb el poder feia que 
se sentissin més importants i 
recompensats. Malauradament 
pocs dels que estaven pul·lulant 
per allà, així com els que s’acos-
taven a l’aeroport per veure com 
els mitjans aeris carregaven 
aigua per abocar-les damunt 
les flames, feien altra cosa que 
“informar-se de què passava”. 
La feina d’apagar el foc era pels 
altres. 

instal·lacions, ens explica-
ven quines són les pròximes 
innovacions i què tenien en 
ment… I ens ho explicaven 
les pròpies persones que ho 
porten, gerents i directors de 
les empreses. Tot això com-
binat amb altres activitats 
més de lleure.
En què et va ajudar?
Em va impactar el fet de visi-
tar les grans empreses, com 
que ho havia estudiat sempre 
ho tenia en ment... però mai 
et planteges ni et veus arri-
bant a estar dins. I allà ens 
van obrir les portes perquè hi 
entréssim, xerréssim, féssim 
preguntes...
Ja saps què estudiaràs a la 
universitat?
Sí. Faré la carrera de Filoso-
fia, Política i Econòmica. 
A què t’agradaria dedi-
car-te en un futur?
És una pregunta que m’estan 
fent últimament i realment no 
té resposta. Faig aquesta 
carrera perquè m’interessa 
el que toca i és molt diversa, 
a partir d’aquí espero que els 
propis estudis em guiïn una 
mica. Crec que és una cosa 
positiva no tenir la convicció 
del què em vull dedicar, així 
no m’ha condicionat res a 
l’hora d’escollir què estudiar.

4 paraules amb... Albert Rabell

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

Secadors 
EXALTA Italia

Oferta: 25€

Escuma Wella

14,50€ 
i 12,50€

Planxes
EXALTA Italia

OFERTA: 25€ 

OFERTA!!!
Escuma Schwartzkopf
Silhouette Extra Forta 500 ml

9,90€

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

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

21,50€

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

INTENSIVE REPAIR  200 ml

14,30€


