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El fum va obligar al confinament 
diversos municipis de la zona

Troben part del llegat d'Albert Ràfols-
Casamada al mercat dels Encants

XXXII ANY

La gran columna de fum que va generar l’incendi va obligar els municipis de Capellades, al Torre, Piera i Vallbona al confinament parcial de la població.     (FOTO: Toni Marlès)

Laura Orgué guanya 
la Dogo Trail de les 
Illes Maurici
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Aparatós incendi 
en una planta 
desballestadora 
a Vallbona

Concert de cloenda 
de les Nits Musicals 
de la Brufaganya

CULTURA 30
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Excel.lent acollida 
als estudis 
d'Infermeria que es 
faran a Igualada

IGUALADA 08

Cap de setmana 
de Festa Major 
a Argençola
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· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

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

   
· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

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

CENTRE VISIÓ GRUP

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

2x1
ULLERES DE SOL
DE MARCA

Emporta’t 2 ulleres 
de sol de marca

 i només en pagues unes
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En aquestes setmanes tranquil·les d’es-
tiu molts són els que estan de vacances. 
Sembla que hi hagi una atonia de notíci-
es. Però l’Anoia segueix fent el seu camí. 
Un nou incendi, aquesta vegada a Vallbo-
na, va tornar a portar el neguit, el fum i 
l’angoixa. Afortunadament només inco-
moditats i pèrdues concentrades en l’em-
presa on el foc es va originar. Un altre 
incendi – sense flames però que crema 
- s’ha produït en trobar-se molts docu-
ments i una part de la biblioteca Ràfols- 
Casamada en els Encants de Barcelona. 
Tant interès en poder endegar a Cape-
llades la Fundació per preservar el seu 
llegat cultural, per acabar trobant-se amb 
una situació que no es pot atribuir a la 
desídia de les autoritats, però sí amb les 
ganes de buidar la casa sense importar 
el pòsit d’un matrimoni que durant tants 
anys havia anat guardant llibres, fotos, 
quadres... Aquells records que sovint in-
teressen poc a qui se’ls troba, incapaços 
de saber reconèixer en aquells objectes 
tot allò que hi veien els seus propietaris. 
I és que quan se’n van també s’emporten 
la memòria. Aquella que els seus propers 
no saben preservar.
I un risc d’incendi. El President de la Ge-
neralitat ha dissolt el Parlament català 
i ha convocat noves eleccions. No són 
com les altres, malgrat que per convocar-
les s’hagi utilitzat el mateix text, lletra per 
lletra, per tal de no donar peu a un nou 
recurs d’inconstitucionalitat. Tothom sap 
què representen, malgrat les desqualifi-
cacions que es faran dels postulats d’uns 
i altres. Serà una campanya llarga on 
probablement hi haurà molta visceralitat 
intransigent, que pot portar a incendis 
institucionals.
Però el que coneixem com a “Procés” ar-
riba al moment on es podrà comptar d’una 
vegada quants són els que donen suport 
a cada una de les propostes. I mentre 
aquells que sempre havien tractat des-
pectivament el poble català, titllant-los 
de “polacs”, ara insisteixen en que són 
espanyols. I els que patien per les repre-
sàlies, ara diuen que  no tenen por. Espe-
rem que tot plegat segueixi anant per la 
via democràtica i que les autoritats siguin 
capaces d’interpretar les lleis de manera 
generosa, per donar cabuda a tothom. 
Aquesta terra sempre ha estat d’acolli-
da, on el treball, l’esforç i la cultura han 
estat la base de la convivència. Ningú 
vol tornar a èpoques d’autoritarismes in-
transigent on uns diuen el que s’ha de fer 
i pensar i els altres només els toca accep-
tar-ho i callar. 

Apagar focs

L’Owen i la seva mare Elisenda
L’Elisenda Rovira és la mare de l’Owen, un petit de tres anys que 
té una malaltia de les anomenades rares que li impedeix fer vida 
normal. L’Elisenda està removent cel i terra per aconseguir els 
diners necessaris que els permetin fer les intervencions quirúrgi-
ques necessàries perquè el seu fill pugui assolir una qualitat de 
vida correcta. Endavant Elisenda! Molta gent està al teu costat.

Artur Mas, president de la Generalitat, després de 
convocar les eleccions al Parlament pel 27 S, va 
rebre tota mena d’atacs de l’oposició unionista i de 
destacats membres del govern de l’estat, perquè 
“aquestes eleccions només poden ser autonòmi-
ques”. 

Artur Mas, va fer balanç de la seva gestió i de les di-
ficultats creixents per gestionar el dèficit i els topalls 
que posa el govern de l’estat. A tall d’exemple va dir 
que en aquest període “l’estat ha invertit a Rodalies 
la meitat del que ha invertit la Generalitat en l’ampli-
ació de tres estacions de la xarxa dels Ferrocarrils 
Catalans a la línia de Terrassa. 

Xavier Garcí-Albiol, candidat del PPC al Parlament 
de Catalunya, ja s’ha estrenat dient que “Catalunya 
no és una nació”. No s’ha llegit el preàmbul de l’Es-
tatut d’Autonomia o bé no li interessa saber-ho.

Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona ha dit que “hi 
ha una preocupació important pel procés i els seus 
costos”

Sergi Sabrià, portaveu d’ERC, ha respost dient que 
“els empresaris no han de patir, volem disposar de 
totes les eines per ajudar a les empreses i són mi-
llors les incerteses d’una Catalunya independent 
que les certeses de mantenir-se dins l’estat espa-
nyol”. 

Alicia Sánchez-Camacho, ha fet un pas enrere. La 
segona en la formació és Andrea Levy, que també 
va ser elegida per estar en la cúpula del partit. Així 
cap de les formacions que concorren a les elecci-
ons, repeteix cap de llista.

Martín Rodríguez Sol, fiscal que es va fer famós el 
març del 2013 després de ser fulminat com a fiscal 
en cap de Catalunya per defensar la legitimitat d’una 
consulta sobiranista, anirà de número dos a UDC. 
Home moderat i seriós ha declarat que “els bitllets 
per anar a Itaca es venen a Madrid”.

Fèlix Riera, director de Catalunya Ràdio, ha estat 
destituït pel consell de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA). Falta poc per a les 
eleccions autonòmiques del 27 de setembre i era 
d’UDC. I encara hi ha qui es creu que no hi ha sec-

tarisme en la política.

Patxi López,  secretari d’Acció Política del PSOE 
i ‘exlehendakari’  ha acusat el president del go-
vern espanyol de “voler treure Espanya de la crisi 
per portar-la a la pobresa”.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresident 
del Govern, ha comunicat al Consell d’Estat,  la 
seva voluntat de suspendre temporalment la seva 
pertinença a aquest òrgan, ja que ha acceptat ocu-
par la presidència del Consell Assessor de la fun-
dació ‘Institute for Cultural Diplomacy (ICD) és una 
organització no governamental sense ànim de lucre, 
ubicada a Berlín, que té la missió de promoure la 
pau i l’entesa entre els pobles a través del desenvo-
lupament de les relacions interculturals, fent  confe-
rències internacionals, trobades, programes acadè-
mics i intercanvis culturals. Així tindrà alguna cosa 
a fer.

Joan Lluís Quer, exgerent de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) i actual president d’Infraestructu-
res de Catalunya de la Generalitat (antiga Gisa), ha 
negat al jutjat, on ha declarat en qualitat d’imputat, 
que pactés des de l’administració un contracte mili-
onari, per implementar a Catalunya una directiva eu-
ropea de l’aigua, amb la Unió Temporal d’Empreses 
(UTE) on havia treballat. 

Sandra Vaqué, veïna de Torelló, ha fet arribar 
a la ‘Plataforma per la Llengua’ una queixa per 
“l’agressió lingüística” que va patir al CAP d’aques-
ta localitat, davant un pediatre que no la va voler 
atendre en català, dient-li “Ací es parla en espanyol. 
Perquè som a Espanya. No?” i quan li va dir que la 
nena s’expressa millor en la seva llengua materna, 
el metge li va respondre “Està bé, els deixo triar. O 
parlen en espanyol, o parlen en anglès, què prefe-
reix?”. Deu ser d’els que “no entenen el sobiranisme 
perquè llegeixen i viatgen”, com suggereix Rafael 
Català, ministre de justícia. 

Artur Mas, president de la Generalitat, ha signat la 
convocatòria d’eleccions al Parlament pel 27S. Oriol 
Junqueras, líder de l’oposició no evita valorar si el 
decret de la convocatòria és quelcom més que el 
d’unes eleccions autonòmiques “les eleccions les 
farà plebiscitàries el poble de Catalunya i no el De-
cret de convocatòria”.
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...

D E  L’ A N O I A

Edita
PUBLICACIONS ANOIA, SL
Dipòsit Legal: B-31430-82
Publicació controlada per l'OJD

Redacció, administració, muntatge i publicitat
RETIR, 40   08700    IGUALADA   

Tel. 93 804 2451 Fax 93 805 4171  
laveuanoia@gmail.com (redacció)

publianoiadisseny@gmail.com (publicitat)
Impressió: LERIGRAF-LLEIDA

PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993

PREMI TASIS TORRENT 1998 

Directora General:
PIA PRAT i JORBA

Director de redacció:
JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN

PREMI MILLOR PORTADA 
DE LA PREMSA COMARCAL 2013



Fa molt de temps que he desistit de llegir, escoltar 
o veure mitjans de comunicació espanyols perquè 
quan parlen de Catalunya, ho fan tergiversant o 
insultant. I no parlo únicament dels tertulians/opi-
nadors, parlo també del tractament de les notícies. 
Alguna vegada però, passo per alt els prejudicis i 
torno a comprar algun diari espanyol.
Això ho vaig fer per exemple, a finals de juliol 
quan feia vuit dies que estava pel nord d’Europa i, 
passejant per Kiel, em varen venir ganes de llegir 
premsa espanyola per veure com estava anant la 
situació política a Catalunya. 
La primera sorpresa va ser que malgrat això que 
diuen de “el español es la segunda lengua mas im-
portante del mundo” vaig haver d’entrar en cinc lli-
breries per trobar “press in spanish”. Amagats en-
tre centenars de mitjans de comunicació de tot el 
món hi havia tres mitjans espanyols: El Pais, Hola 
i Clara. Superant la temptació de deixar-ho córrer 
vaig comprar El Pais i m’asseia en una terrassa 
per a gaudir d’un cafè, una pasta i una estona de 
lectura... i als tres minuts me’m penedia.
En més de seixanta pàgines només hi vaig trobar 
una sola referència a Catalunya: l’amenaça de 
cada divendres de Soraya Saenz de Santamaria 
en contra del procés d’independència. La resta del 
diari contenia notícies del nivell de: “Renfe y CP 
prevén reducir a cinco horas el trayecto Madrid-
Lisboa”, “Polemica en el Reino Unido por un sa-
ludo nazi de Isabel II en 1933”, “TVE al servicio 
de la nueva estrella de la Cope” i ja per acabar-ho 
de reblar, un article d’opinió a pàgina sencera de 
Pablo Iglesias, “Una nueva transición” on pontifi-
cava com ha de ser el nou procés de transició que 
s’hauria iniciat a Espanya a partir de l’arribada de 
Podemos. Deu minuts després d’haver-lo comprat, 
aquell diari feia cap a la paperera més pròxima.
Ja sé que quan ets de viatge, via internet, tens les 
mateixes possibilitats d’assabentar-te de les notí-
cies que quan ets físicament a Catalunya, però a 
mi m’agrada seure una estona, prendre un cafè i 
gaudir de la lectura pausada sobre paper. La xarxa 
permet assabentar-te del que passa (via la web de 
La Veu vaig saber de l’incendi d’Òdena) però per 
a l’anàlisi més profunda prefereixo el paper. No és 
tan addictiu com la pantalla que saps quan comen-
ces a “consultar el correu i repassar les notícies” 
i no saps quan acabes. En vaig veure més d’un 
pendent de la tablet, assegut dins de l’Hermitage a 
San Petersburg, aliè a l’excepcionalitat del lloc. No 
sóc tan enze d’embarcar-me en un viatge a l’altra 
banda d’Europa per passar-me l’estona pendent 
de l’ordinador i aliè a l’entorn.
La premsa espanyola ja fa temps que ha desistit 
de servir al públic català i jo fa temps -i cada ve-
gada més- que he desconnectat totalment de la 
premsa espanyola.... encara que tingui a un català 
com a teòric propietari.

Premsa espanyola, no 
hi és ni se l’espera

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Culpables
Sovint necessitem trobar culpables per deslliu-
rar-nos de les nostres culpes. Un cap de turc, en-
cara que aquesta frase ara no sigui políticament 
correcte. Conceptualment però, és molt clara. Es 
necessita algú que carregui la culpa damunt les 
seves espatlles. Així ha passat en el cas recent 
de l’incendi  de l’Anoia i el Bages. Va córrer que 
ja hi havia un culpable. Es deia Jaume i era de 
cal ‘Masseté’. Li penjaven la culpa molts diaris, 
radio i televisions. També el conseller Jané. Avui 
ja no es verifica cap notícia, si qui ho diu és més 
o menys “solvent”. En aquest cas n’hi va haver 
prou que els agents rurals divulguessin una fo-
tografia de la màquina de picar palla, dient que 
era la causa del foc. Però la notícia era inexacta. 
Com en altres ocasions, la pagesia s’havia con-
vertit en el boc expiatori. “Un irresponsable havia 
estat treballant amb una màquina perillosa i des-
tructiva en un dia que no tocava”. 
Va calar foc. I es va fer gran. Enorme. El més 
gran d’aquest any a Catalunya. Van haver de ve-
nir tots els mitjans disponibles. El comandament 
de les operacions es va posar a Ôdena. Tothom 
hi va col·laborar. No es podia parlar malament del 
govern ni dels bombers, mossos, mitjans aeris, 
ADF i voluntaris. Aquesta vegada, amb l’esforç 
de molts, es feia una bona feina i es controlava 
l’incendi en pocs dies. Gairebé cap dany perso-
nal. I, donades les condicions climàtiques i el ter-
reny, les pèrdues patrimonials molt menors del 
que s’esperava. Així que no es podia donar les 
culpes als dispositius d’extinció.  Havia de ser-ho 
el causant. La fatalitat, l’accident i les circums-
tàncies no serveixen per aplacar la mala consci-
ència social.

D E  L ’ A N O I A
03DIVENDRES

7 d’agost de 2015

Opinió

Ll
uí

s 
Ca

pd
ev

ila
 

A
 C

UA
 D

’U
LL

 En Jaume de cal Masseté ha reconegut que va 
estar treballant fins les 12 del migdia en el camp 
on es va iniciar l’incendi. Diu que quan va plegar, 
no hi havia cap rastre de foc, que començaria una 
hora i mitja més tard. I va ser ell mateix qui va 
telefonar al 112. Costa entendre que una guspira 
somorta, activi les flames una hora i mitja més 
tard. Però si aquest hagués estat el cas, no se’n 
pot derivar cap responsabilitat per a un pagès 
que feia la seva feina. L’activitat estava permesa 
i no hi havia cap prohibició dictada. 
Tots els pagesos han lluitat contra el foc. No no-
més ara, sinó que ho han fet des de petits. Tots 
saben el perill dels incendis i de les seves conse-
qüències. Per això tanta gent d’Òdena es va con-
centrar a la plaça per donar suport al Jaume. Una 
cosa és que ser-ne culpable i una ben diferent 
anar als mossos a donar testimoni. La justícia es 
fonamenta en fets. Però la instrucció del cas no 
es pot edificar sobre supòsits injustos. Ni la page-
sia és culpable de tot el que passa en el camp, ni 
en Jaume és un irresponsable incendiari. Tampoc 
és un imprudent, negligent i covard. 
Els accidents es produeixen per l’acumulació de 
circumstàncies. Buscar els culpables no ha de 
ser una forma de descarregar-nos de les nos-
tres culpes. Els boscos són un polvorí. El sota-
bosc els fa intransitables. El rostoll dels camps 
una metxa sempre a punt. I la brutícia un llumí. 
Qualsevol petitesa pot desencadenar la tragèdia. 
I quan parlem de prevenció, diem que ens prepa-
rem per córrer a apagar. No per evitar els focs. 
Per això és millor trobar algun culpable. Així es 
pot cloure l’expedient, descarregant-nos la cons-
ciència col·lectiva.

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

d’aire condicionat

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 
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LOTTO 6/49
· Dissabte 1/08/2015

9-19-21-32-41-46
Complementari: 8
Reintegrament: 7

· Dimecres 5/08/2015
4-8-10-16-24-35

Complementari: 6
Reintegrament: 9

TRIO
· Dijous 30                  268  
· Divendres 31          183
· Dissabte 1     541
· Diumenge 2          251
· Dilluns 3               494
· Dimarts 4       879
· Dimecres 5      598

ONCE
· Dijous 30              02420
· Divendres 31       98978
· Dissabte 1    89748
· Diumenge 2       71279
· Dilluns 3             31410
· Dimarts 4    40244
· Dimecres 5    09345

· Dijous 30   4-8-13-19-32-46   C: 43  R: 7
· Dissabte 1   1-9-16-20-28-31  C: 25   R: 7

· Diumenge 2   16-21-26-42-54  Núm. clau: 5 

· Dimarts 4   10-15-39-45-50  Estrellas: 9/10

AGOST
7: Sixt II; Gaietà; Albert Tràpani o de Sicília.
8: Domènec; Ciríac, Llarg i Esmaragde.
9: Domicià; Romà; Esteve.
10: Llorenç; Deodat o Adeodat,; Astèria. 
11: Clara; Tiburci; Susanna.
12: Herculà; Hilària. 
13: Poncià; Hipòlit; Cassià; Concòrdia

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.

Marc  Castells, una molt 
bona notícia
•• JAUME RODRÍGUEZ ENRICH

El nomenament de Marc Castells com 
a vicepresident segon de La Diputació 
de Barcelona, i en una responsabilitat 
cabdal com el desenvolupament eco-
nòmic, entenc és una molt bona notí-
cia per Igualada, la Conca, l’Anoia, els 
seus ciutadans, empreses i instituci-
ons.
M’explicaré: tot i tenir grans polítics, jo-

ves preparats i de gran projecció  en el 
Parlament de Catalunya com Alba Ver-
gés (ERC), Maria Senserrich, (CIU) i 
Pere Calbo (PP), mai són suficients 
per assolir la  influència necessària i 
que aquesta no s’esvaeixi en entrar al 
túnel del Bruc.
Sense influència, tots ho sabem, ningú 
t’escolta a i ara Marc Castells, per la 
seva experiència política i el reconei-
xement assolit en la seu del partit, de 
segur que multiplicarà molt positiva-
ment per Igualada, la Conca i l’Anoia.

És la seva responsabilitat.
Gràcies, Alba Vergés, Maria Senser-
rich i Pere Calbo per la feina ben feta 
i felicitats Marc Castells, per la bona 
feina que t’espera. Crec que Igualada, 
la conca d’Òdena i l’Anoia ens en sen-
tirem orgullosos. Restar i dividir (tan 
típic dels catalans) és la mort. Suma 
és multiplicar. Deixem-nos tots de res-
tar, sumem i multipliquem. És una re-
flexió...

Dia 7: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 8: TORELLÓ/ P. Verdaguer. 82
Dia 9: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 10: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 11: BAUSILI/ Born, 23
Dia 12: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 13: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

cartes al director

Ara caldrà explicar-se

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

El president Mas ja ha donat el tret de sortida amb 
la convocatòriua de les eleccions. I les llistes, com 
diu Vicent Partal a Vilaweb, són “de luxe”, tant les 
de Junts pel Sí com les de la CUP. Independent-
ment del resultat, s’inicia una nova etapa, amb la 
participació de persones “no polítiques” (de partit, 
s’entén), però amb una llarga trajectòria de lluita 
per les llibertats de Catalunya. Aquest fet ha des-
pertat l’entusiasme de molts. Com va dir el presi-
dent Mas, aquestes no són unes eleccions “nor-
mals” i per això el seu caràcter extraordinari ha fet 
que es trobessin també solucions extraordinàries.
Però  ara cal fer un pas més. No és una victòria 
“cantada” i, per tant, caldrà explicar molt bé  com 
actuarà la futura república catalana en aspectes 
molt diversos, que són els que interessen a la ma-
joria de ciutadans. Cal passar del camp genèric al 
concret. 
Fins ara s’han esgrimit raons de tot tipus, tant de 
caire històric com econòmic, però s’ha fet en ter-
mes generals. A la ciutadania li ha arribat el mis-
satge dels maltractaments, de la recessió, de la 
involució que ha suposat l’actuació discriminatòria 
de l’estat espanyol en relació a Catalunya. Raons 
no en falten, i de pes. Si en féssim la relació, la 

llista de greuges es faria interminable.
Amb tot, no n’hi ha prou amb això. Ara caldrà ex-
plicar quina política seguirà el futur govern de Ca-
talunya en temes tan importants com la sanitat, 
l’educació, la cultura, l’economia, les empreses, la 
creació de llocs de treball, la política dels subsidis 
d’atur, l’atenció als més desvalguts... A aquests 
precisament cal dirigir els esforços per tal que 
s’adonin de què pot representar la independència 
no només en línies generals, sinó per veure com 
actuarà la Generalitat per millorar les condicions 
de vida dels ciutadans. Per posar només un cas, 
cal tenir present què va passar a Escòcia. Tot i 
que va ser un referèndum pactat amb el govern de 
Londres, la victòria va ser del No. I un dels motius 
més importants va provenir de la gent gran, que 
van creure que amb la independència perillaven 
les pensions dels jubilats.
No pot passar el mateix a Catalunya. Hi ha massa 
dubtes encara i no n’hi ha prou amb dir que dis-
posarem de més diners i amb la independència tot 
millorarà, sinó que hem saber a què es destinaran, 
quines seran les prioritats del govern. Només així 
es guanyaran les voluntats dels que avui dubten 
encara de la viabilitat de tenir un estat propi i in-

dependent.
És hora de mirar endavant, amb serenitat però 
també amb sinceritat. Ja és sabut que els nostres 
adversaris –d’aquí i d’allà- posaran tants pals a 
les rodes com puguin. I davant d’aquest fet serà 
necessari exhibir arguments concrets per desmun-
tar un sistema que s’ha basat en la provocació, 
la intolerància i la mentida. Només guanyarem si 
sabem crear confiança en la majoria de la població 
i amb la certesa que gestionarem millor un país on 
tothom s’hi pugui sentir representat i el pugui sen-
tir com a propi. Per arribar a ser un país lliure, cal-
drà explicar molt bé per què hi hem dedicat tants 
esforços. L’objectiu final ja el sabem. Ara neces-
sitem saber les consequències concretes d’una 
declaració d’independència perquè els que encara 
dubten s’adonin que els avantatges són molts més 
que els riscos.

És hora de mirar endavant, amb serenitat 
però també amb sinceritat. Ja és sabut que 
els nostres adversaris posaran tants pals a 
les rodes com puguin
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Durant el seu mandat el president Rajoy s’ha ca-
racteritzat pel poc contacte que ha tingut amb la 
premsa, però ara que s’acosten les eleccions, pre-
vistes per finals d’any, els seus assessors li han fet 
veure que calia canviar de tàctica. I Rajoy, per fi, 
ha donat la cara davant la premsa. Així, divendres 
de la setmana passada va ser notícia que el presi-
dent del govern espanyol convoqués una roda de 
premsa i contestés algunes preguntes dels perio-
distes. La notícia, però, no va ser el contingut de 
les seves intervencions, que no van aportar nove-
tats, sinó la celebració de la roda de premsa en 
si mateixa. Tot i això s’ha de celebrar que, com 
passa en la majoria de països democràtics, el pre-
sident donés la cara, encara que no convencés.
La intervenció de Rajoy es va centrar en el creixe-
ment econòmic d’Espanya. S’acosten eleccions i, 
naturalment, ara toca transmetre un missatge po-

Dóna la cara però no convenç
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

sitiu. El missatge és que la crisi econòmica ja és 
història, i no negaré que podria ser així en termes 
macroeconòmics. Però la crisi que ens hauria de 
preocupar a tots, també als nostres governants, 
és la crisi que afecta les persones. I aquesta crisi, 
la de les persones, és evident que segueix amb 
tanta o més virulència que abans. Només cal sortir 
al carrer, observar, preguntar i treure conclusions. 
Mentre les grans empreses anuncien substancials 
increments dels beneficis els seus treballadors les 
passen cada dia més magres. D’això, Rajoy en diu 
superar la crisi.
Segons les estadístiques, ara tenim menys aturats 
i més treballadors actius. Però observant els in-
gressos de la Seguretat Social resulta que actual-
ment aquest organisme recapta menys que abans. 
Com pot ser que havent-hi més treballadors co-
titzant i menys treballadors a l’atur la recaptació 

“D’ací al dia 27 de setembre no es parlarà en 
uns altres termes. Sobre la taula hi haurà la 
independència i la dependència”

Avui més que mai la qüestió del significat de les 
paraules i el seu ús més apropiat està passant per 
una de les etapes més paupèrrimes de la lingüísti-
ca. Això es va començar a detectar i a catalogar a 
partir dels anys 70 del segle XX arrel de la publica-
ció de l’obra La condition postmoderne del filòsof 
francès postestructuralista,  Jean François Lyotard, 
i a conseqüència de l’interès pel tema de referència 
d’altres disciplines com la semiòtica, l’antropologia, 
la historia o la sociologia.
Feta aquesta succinta introducció em vull centrar 
en dos substantius, a saber, crisi i drama. Dues pa-
raules que amb molta concurrent freqüència se’ls hi 
canvia el seu propi i adequat significat. 
Per a justificar el què dic faré un breu repàs eti-
mològic: crisi, prové del grec krisis, un substantiu 
que deriva del verb krinein. La seva significació ens 
indica separació, elecció, procés, ruptura o decisió, 
paraules i accions que coadjuven a la reflexió, a 
l’anàlisi i,de manera intrínseca, a prendre decisi-
ons. 

Pel que fa al terme drama, sorgeix del declinable 
grec drama-atos i aquest del verb drao, que vol dir 
executar, fer i fer mal, entre altres accepcions.
D’aquest anàlisi podem treure les següents idees: 
que la crisi esdevé, generalitzant, una fase circum-
stancial de dificultat que pot travessar una persona, 
una parella, una empresa, una societat, un govern. 
Una situació que evidentment interessa i preocupa 
però, que en definitiva, és reversible; així tenim cri-
sis conjunturals, històriques, seculars, existencials 
o puntuals ja siguin polítiques, de salut, de valors, 
etc.
Àdhuc el drama fa referència a un esdeveniment 
aflictiu de la vida, de la realitat de les persones, 
que és capaç de provocar vívidament compassió. 
Es tracte de tot allò que es pateix sense capaci-
tat d’elecció i sense haver ho escollit lliurament.  
Es pot afirmar, sense por al equívoc que el drama 
comporta una omnímoda irreversibilitat. Posaré al-
guns exemples del què és i què significa la paraula 
drama: que cada 5 segons, un nen menor de 10 

Crisi versus drama
JOSEP ORIOL JORBA ·    
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de la Seguretat Social sigui menor? La resposta 
és una perversa combinació de precarietat labo-
ral, contractació temporal i uns salaris de misèria. 
Quan l’empresa acomiada un treballador de dos 
mil euros al mes i en contracta tres de sis-cents 
euros, l’estadística ens parla d’un creixement net 
de dos llocs de treball, però la realitat és que la 
caixa de la Seguretat Social recapta un deu per 
cent menys. D’això, Rajoy en diu superar la crisi.
Rajoy va passar de puntetes sobre els casos de 
corrupció que afecten dirigents i càrrecs polítics 
del seu partit, com si aquest tema no anés amb 
ell. I sobre el procés independentista que es viu a 
Catalunya, objecte de la majoria de les preguntes 
dels periodistes, no va dir res de nou. Rajoy va 
suspendre l’examen.

anys mor de fam o que la fam representa la princi-
pal causa de mort i desempara del nostre planeta o 
bé que la FAO calcula en 500 milions els agricultors 
del Sud que no tenen accés a llavors selecciona-
des, ni a adobs. 
Per acabar i per a mostrar de manera significativa 
com la condició postmoderna que envaeix el món 
actual,  barreja i confon de manera intencionada 
les paraules en qüestió: el centre encarregat dels 
anàlisis de la FAO (organització per a l’alimentació 
i l’agricultura, depenent de la ONU) fa servir el con-
cepte protracted crisis, una expressió que planteja 
problemes en tant que els experts departamentals 
ho tradueixen com a crisi prolongada; terme banal 
que no té en consideració les contradiccions, les 
tensions, els fracassos ni els drames que dimanen 
de l’esmentat concepte. 
Se’ls hi ha de dir, no sé com, als membres onusians 
que una crisis prolongada comporta fam estructural 
i no només conjuntural però que ambdós efectes 
aboquen al drama, es a dir, a la mort per la fam.   

Fa només algunes setmanes ningú –gairebé nin-
gú– es prenia les eleccions del 27 de setembre 
com un plebiscit. Mentre Mariano Rajoy s’omplia 
la boca i la barba dient-ne “autonòmiques” i grà-
cies, n’hi havia fins i tot que deien que no s’aca-
barien fent. Els partits de l’oposició esmolaven 
ullals contra Artur Mas i tothom es veia i es creia 
fort contra un líder que consideraven “en caiguda 
lliure”. Només unes setmanes després el vesper 
s’ha inquietat, els partits han pres decisions de 
renovació electoral total, els vells líders han dei-
xat pas als nous –tret de l’incombustible Miquel 
Iceta– i tothom reivindica o critica la independèn-
cia.
Totes, absolutament totes, les declaracions que 
fins ara han fet els candidats dels diversos par-
tits ambigus o unionistes en el moment d’estre-

Que sí, que són plebiscitàries
VICENT SANCHÍS ·    

nar verb han estat per considerar un gran error 
la independència. Ahir mateix, la cap de llista 
per Ciutadans, Inés Arrimadas, va declarar que 
un Estat independent aconseguiria més recursos 
“amb una vareta màgica”. Joan Coscubiela, por-
taveu i líder de fet de Catalunya sí que es pot, 
encara va anar més lluny. L’exsecretari general 
de Comissions Obreres va equiparar una DUI a 
“vendre duros a quatre pessetes” i, amb un es-
cepticisme paradoxal, va dubtar del valor dels in-
dependentistes: “La vida m’ha ensenyat que qui 
crida molt s’amaga sota les pedres. No sé si n’hi 
haurà prou, de pedres, per amagar tanta gent”. 
Ja ho veurem. Potser no s’amagaran. La vida no 
sempre ensenya amb encert, senyor Coscubiela. 
Finalment ahir també el flamant i llarg candidat 
del PP, Xavier Garcia Albiol, va firmar amb con-

tundència que “Catalunya no és una nació”.
D’això, senyors, se’n diu plebiscit. D’ací al dia 27 
de setembre no es parlarà en uns altres termes. 
Sobre la taula hi haurà la independència i la de-
pendència. La dualitat s’ha fet inevitable. La llista 
unitària que han subscrit Convergència, Esquer-
ra, MES i Demòcrates de Catalunya ha situat el 
dilema en el punt exacte. Amablement plebisci-
tari. Fins i tot recalcar-ho és sobrer. Nova prova 
superada!
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El Ple del Consell Comarcal 
de l’Anoia ha aprovat avui di-
marts 4 d’agost el nou cartipàs 
per a la legislatura 2015-2019. 
Amb aquesta aprovació el nou 
govern del Consell format per 
Convergència, Demòcrates i 
Esquerra inicia una nova eta-
pa en la qual s’ha fixat 4 eixos 
d’acció; el social, l’econòmic, 
el mediambiental i el nacional 
i la voluntat d’apropar la insti-
tució a tots els municipis de la 
comarca. 
El nou cartipàs queda distri-
buït en 5 comissions informa-
tives, 5 vicepresidències; la 
de promoció comarcal, la de 
presidència, hisenda i règim 
interior, la comissió de serveis 
personals, la de sostenibilitat i 
la de serveis territorials.
La comissió informativa de 
promoció comarcal amb Da-
vid Alquezar al capdavant i 
com a vicepresident primer, 
té adscrit; Turisme (Joan Car-
bó), Consum (Jordi Servitge), 
Promoció Econòmica (Jordi 
Badia) i Campus Motor (Joan 
Serra).
A la comissió de presidència, 
hisenda i regim interior amb el 
vicepresident segon, Marcel·lí 
Martorell, s’hi inclouen els de-
partaments de Regim Interior 
(Josep Parera), Hisenda (Jau-
me Riba), Relacions Instituci-
onals i Programes Europeus 
(Marcel·lí Martorell) i Trans-
parència i Noves Tecnologies 
(Maria Sayavera)
La de serveis personals amb 
la tercera vicepresidència la 
portarà Xavier Perez. Aquesta 
comissió inclou: Cultura i Es-
ports (Jordi Baron), Educació 

(Vanesa Fernandez), Joventut 
(Gemma Fabrés), Cooperació  
Ciutadania (Rosa M. Plassa), 
Acció Social (Ramon Bacardit) 
i Salut Pública (Xavi Perez) 
La vicepresidència quarta 
i comissió de sostenibilitat, 
l’ostentarà Santi Broch amb 
els departaments de Medi 
Ambient - Grans Municipis 
(Josep Llopart),  Medi Ambi-
ent - Petits Municipis (David 
Sánchez), Programa 20/20/20 
(Santi Broch) i Camins Rurals 
i Prevenció d’Incendis (Jaume 
Gorrea).
Finalment, la comissió infor-
mativa de serveis territorials 
estarà integrada per Obres i 
Habitatge (Cristina Mas) i In-
fraestructures i Serveis Terri-
torials (Jordi Pont) dependran 
d’aquesta vicepresidència cin-
quena amb Maria Sayavera.
El Ple d’avui també ha aprovat 
les retribucions i indemnitza-
cions. El vicepresident tercer, 
Xavier Perez exercirà dedica-
ció exclusiva i se li ha assig-

El Ple del Consell Comarcal de l’Anoia aprova 
el nou cartipàs

nat una retribució de 33.000€ 
(bruts anual). La resta de con-
sellers no tindran dedicació 
sinó que cobraran en règim 
d’indemnitzacions per assis-
tència als òrgans col·legiats; 
plens, junta de portaveus, jun-
ta de govern i consell de pre-
sidència. 
Pel que fa als plens de la cor-
poració s’ha assignat; 500€ 
al president i 190€ euros als 
vicepresidents i consellers. 
Les indemnitzacions per l’as-
sistència a la junta de porta-
veus serà de 450€ al presi-
dent i 380€ als vicepresidents 
i portaveus i per  l’assistència 
a la junta de govern, 450€ 
al president i 300€ als vice-
presidents i consellers. Final-
ment, la retribució pel consell 
de presidència serà 450€ al 
president i 190€ als vicepresi-
dents i consellers. Les retribu-
cions als consellers segueixen 
la base de les retribucions del 
2013 i en el cas del president 
la del 2007. En total aquests 

imports són inferiors a l’assig-
nat durant l’any 2011, mandat 
en el que es va plantejar un 
gran estalvi respecte la legis-
latura anterior.   
Entre els punts de l’ordre del 
dia d’avui també s’ha aprovat 
el règim de sessions i les pe-
riodicitats del Ple. Al igual que 
en la legislatura anterior, les 
sessions ordinàries es faran 
el darrer dimarts no festiu de 
mes a les 20h.
El darrer punt de l’ordre del 
dia ha estat l’aprovació de la 
moció per adherir l’ens comar-
cal a l’Associació de Municipis 
per la Independència. La mo-
ció presentada per l’equip de 
govern ha obtingut 24 vots a 
favor de CIU, ERC, ENTESA 
i Ramon Campà del PSC,  5 
en contra de Teodoro Romero, 
Noemí Trucharte i Salustiano 
Monteagudo del PSC, PP i 
Veïns amb veu i abstenció de 
Xavier Figueres, David Man-
zanera i Javier Perellón del 
PSC.

IGUALADA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada 
concedeix enguany disset 
subvencions en el marc 
del Projecte d’Intervenció 
Integral del Barri de Sant 
Agustí per a l’any 2015, per 
un import global conjunt 
de 63.100 euros. Les sol-
licituds rebudes mentre va 
romandre obert el termini 
van ser divuit.
En concret, un cop avalua-
des les peticions rebudes, 
es donen tres subvencions 
per l’obertura de nous es-
tabliments comercials en 
aquest barri per un import 
total de 22.400 euros, tres 
subvencions per a la refor-
ma d’establiments amb una 
quantia conjunta de 5.100 
euros i, a banda, onze ajuts 
per a la rehabilitació d’ele-
ments comuns d’edificis d’ús 
residencial amb un import 
global de 35.600 euros.
Els imports de les subvenci-
ons s’estableixen en funció 
del nombre d’habitatges i de 
la inversió realitzada. Durant 
el període 2007-2015, a tra-
vés d’aquest programa s’han 
subvencionat prop de cent 
setanta actuacions de reha-
bilitació en edificis residenci-
als al barri de Sant Agustí i, 
durant el període 2012-2015, 
s’han atorgat també nombro-
ses ajudes per a l’obertura 
de nous establiments comer-
cials i per a la reforma i millo-
ra dels existents.

Més de 60.000 
euros en ajuts per a 
l’obertura i reforma 
d’establiments 
i rehabilitació 
d’edificis al barri de 
Sant Agustí

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

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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La unitat docent d’infermeria 
de la Universitat de Lleida que 
s’impartirà al Campus Univer-
sitari d’Igualada a partir del 
setembre ha tingut una altra 
demanda d’alumnes. Un cop 
tancat el període de matricula-
ció, s’han cobert les quaranta 
places disponibles als estudis 
d’infermeria, i hi ha hagut es-
tudiants que han quedat sen-
se poder-hi accedir. La forta 
demanda ha fet incrementar la 
nota de tall fins a un 8’6, una 
nota que era el curs passat a 
la Universitat de Lleida era del 
8’4.
A més dels 40 inscrits al Grau 
en Infermeria, també s’han 
matriculat al Campus Univer-
sitari d’Igualada 49 alumnes 
que estudiaran els diversos 
graus d’Enginyeria, adscrits 
a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. En el cas dels es-
tudis d’enginyeria hi ha hagut 
increment de la demanda d’un 
63%, que ha passat de 30 sol-
licituds a les 49 d’enguany. En 
total seran, doncs, una noran-
tena d’universitaris que co-
mençaran el curs al setembre 
a Igualada, en el que serà el 
segon curs acadèmic del Cam-

pus Universitari d’Igualada que 
es va inaugurar el setembre 
passat.
La procedència dels alumnes 
matriculats és molt diversa. 
Només la meitat dels matricu-
lats prové de l’Anoia, mentre 
que l’altra meitat provenen de 
comarques ben diverses com 
el Segrià, l’Urgell, el Penedès, 
el Bages o diverses comar-
ques gironines. També hi ha 
força alumnes de la ciutat de 
Barcelona, i fins i tot n’hi ha 
que provenen de ciutats més 
llunyanes com Saragossa, Fra-
ga o Dènia.
La directora del Campus Uni-
versitari d’Igualada Anna Ba-
cardit, fa una valoració positiva 
de les matrícules per al curs 
que ve, i considera que “l’aug-
ment de la demanda d’univer-
sitaris que volen venir a estudi-
ar a Igualada és una mostra de 
la capacitat d’atracció del nou 
Campus”. 

Els nous estudis d’infermeria a Igualada atrauen 
quaranta estudiants d’arreu del país

El Campus Universitari
El Campus va néixer el setem-
bre de 2014 amb la voluntat de 
consolidar la capital de l’Anoia 
com una ciutat universitària i 
dotar el municipi d’un pol de 
coneixement directament en-
llaçat amb la industria i els sec-
tors productius locals.
Des del primer moment, el 

campus ha acollit la històrica 
Escola d’Enginyeria d’Iguala-
da (EEI), adscrita a la UPC, 
on s’imparteixen el Grau en 
Enginyeria en Organització 
Industrial, el Grau en Enginye-
ria Química, el Màster Univer-
sitari en Enginyeria del Cuir 
(únic a Europa), el Postgrau 
en Direcció Comercial i Màr-

queting Industrial, el Postgrau 
en Emprenedoria i el Postgrau 
en Gestió Ambiental. Aquest 
any nous estudis se sumen a 
l’oferta educativa del Campus: 
el Grau en Infermeria, impartit 
per la Universitat de Lleida, i el 
Doble Grau en ADE Industrial, 
impulsat conjuntament per la 
UOC i la UPC.

L’alta demanda de 
places per estudiar 
infermeria a Igualada 
fa pujar la nota de tall 
fins a 8’6
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L’Oficina Jove de l’Anoia ha 
posat en marxa una nova ex-
periència per tal d’ajudar els jo-
ves a preparar-se per afrontar 
entrevistes de feina amb èxit. 
Es tracta d’uns tallers vivenci-
als on els participants han de 
superar un procés de selecció 
basat en una oferta de feina 
real. D’aquesta manera, co-
neixen els diferents processos 
i tècniques de selecció, treba-
llen les seves competències i 
prenen consciència de la im-
portància de formar-se al llarg 
de tota la vida. 
Els tallers es duen a terme 
cada dijous durant aquest 
mes de juliol i s’adrecen als 
joves inscrits al programa de 
Garantia Juvenil i a l’asses-
soria laboral de l’Oficina Jove 
de l’Anoia. Es tracta de nois i 
noies que estan buscant feina 
i volen adquirir les habilitats 
necessàries per superar amb 
èxit una entrevista de feina. 
El funcionament consisteix en 
sotmetre’ls a un procés de se-
lecció basat en una oferta de 
feina real d’empreses de la 
comarca i la resta del territori. 

Fins ara hi han participat 20 
joves amb els quals s’ha tre-
ballat una tècnica anomenada 
‘speed dating’, mitjançant la 
qual els participants han de 
presentar la seva candidatura 
en tres minuts. També s’abor-
daran altres tècniques de se-
lecció com les dinàmiques 
de grup i l’entrevista guiada. 
A partir d’aquí es valoren les 
seves habilitats socials i co-
municatives, la seva trajec-
tòria laboral i acadèmica i les 
competències que han adqui-
rit. Les professionals de l’Ofi-
cina Jove fan una valoració 
personal i grupal del procés 
de selecció i exposen quines 
han estat les potencialitats 
de cadascú i quins aspectes i 
competències han de millorar. 
Aquestes sessions es com-
plementen amb un acompa-
nyament individual a càrrec de 
l’impulsora de Garantia Juve-
nil, projecte cofinançat entre el 

SOC i el Fons Social Europeu,  
i l’assessora laboral per tre-
ballar els aspectes a millorar 
i oferir eines i recursos adap-
tats a cada jove i les seves 
necessitats. Un altre dels ob-
jectius dels tallers és desper-
tar en els joves la necessitat 
de formar-se continuadament 
reciclar-se al llarg de la seva 
vida per mantenir la capacitat 
d’adaptació a possibles can-
vis relacionats amb el món 
laboral. Paral·lelament, també 
s’ofereix als joves formació 
gratuïta en idiomes, en català, 
anglès i alemany a diferents 
nivells, així com en noves tec-
nologies. 
Els tallers, que es realitzen 
durant el mes de juliol, tindran 
continuïtat a partir de setem-
bre. Els joves interessats en 
assistir-hi es poden posar en 
contacte amb l’Oficina Jove 
de l’Anoia mitjançant el correu 
electrònic: anoia@oficinajove.
cat, trucant al 93 805 15 85, 
extensió 4, enviant un what-
sapp al 679 964 669, mitjan-
çant la pàgina web www.ano-
iajove.cat o bé al Facebook: /
anoiajove. 

L’Oficina Jove de l’Anoia organitza tallers 
pràctics perquè els joves superin amb èxit les 
entrevistes de feina

Les sessions, que van 
començar el juliol, es 
reprendran el mes de 
setembre

IGUALADA / LA VEU

El PSC-Anoia tindrà tres re-
presentants a la llista de la 
demarcació de Barcelona per 
les properes eleccions al Par-
lament de Catalunya. Concre-
tament, Noemí Trucharte de 
Vilanova del Camí a la posició 
18, Clara Casares d’Igualada 
a la posició 32 i Javier Pere-
llon de Piera a la posició 41.
El primer secretari del PSC i 
candidat a la Presidència de 
la Generalitat, Miquel Iceta, 
va reivindicar dissabte passat 
amb l’aprovació de la llista i 
del programa electoral que 
som “la veu d’un partit que 
mai no arrossegarà Catalu-
nya al desastre, que mai no 
posarà en perill la prosperitat 
col·lectiva, que mai no contri-
buirà a dividir el nostre poble, 
que sempre treballarà per la 
justícia social i l’acord federal. 
Una veu forta per dir: ni Mas 
ni Rajoy. Volem una Catalunya 
millor i una Espanya diferent”.
Durant la seva intervenció al 
Consell Nacional Extraordi-
nari, Miquel Iceta ha afirmat 
que “nosaltres, el PSC, ani-
rem amb les nostres sigles, 

sense amagar-les, sense di-
luir-les, sense disfressar-les, 
sense avergonyir-nos, fidels 
als nostres valors i a la nos-
tra història, i lleials al nostre 
compromís amb la ciutada-
nia” i ha fet una crida “a tots 
aquells i aquelles que veuen 
l’espectacle polític actual en-
tre la desgana i la incredulitat, 
als que creuen que no es pot 
anar més lluny en aquesta po-
lítica sense sentit ni resultats, 
els que prefereixen construir 
ponts a dinamitar-los, els que 
prefereixen enderrocar murs 
i no aixecar-los, els que s’in-
dignen amb les injustícies, 
els que han treballat fort per 
aixecar un barri, els que han 
vingut de fóra i ja son d’aquí, 
perquè es van trobar una so-
cietat acollidora, els que sur-
ten d’aquí i parlen amb orgull 
d’aquí sense veure un enemic 
més enllà”.

Tres anoiencs a la llista del 
PSC per les eleccions al 
Parlament de Catalunya

Noemí Trucharte, 
Clara Casares i Javier 
Perellon seran els re-
presentants anoiencs
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Àlbum Històric

Bartomeu Torner, fotografiat per 
Florenci Morera, fou el propietari 
de la prestigiosa cafeteria i res-
taurant  “Canaletas”, que, vers el 
1924, inicià el seu funcionament 
al començament de la rambla de 
St. Isidre, per on passava la NII, de 
Madrid a França. Era una parada, 
gairebé obligada.
L’Atlétich de Bilbao, quan havia de 
jugar amb el Barça, o l’Espanyol, 
s’hi aturava. Els aficionats, que ho 
sabien, esperaven veure en perso-
na els famosos jugadors, Zarra, 
Panizo, Iriondo, Gainza...
Tenia una sala on els veïns del 
carrer Nou i de l’Argent hi feien 
els seus balls. L’any 1942, en el 
pis superior, inaugurà el “Salón 

Rosa”, apte per a banquets, con-
certs, recitals... que posteriorment 
es convertí en cinema. 
Quant va obrir-se la travessia ex-
terior, el senyor Torner optà per 
ubicar -hi un nou establiment igual, 
però amb caràcter d’hotel. 
Al davant hi feu erigir un petit 
monument, dedicat al seu fill que, 
després d’una greu malaltia, va 
morir, precisament, en el dia que 
havia destinat de casar-se. El seu 
enterrament fou un excepcional es-
deveniment ciutadà. Moltes dones 
de les fàbriques demanaren sortir 
una estona del treball per poder 
presenciar-lo.

Josep Elias i Farré

Més que un cafeter

IGUALADA / LA VEU

El passat dissabte, 25 de 
juliol, el Consell Nacional 
d’Esquerra Republicana va 
ratificar els 50 candidats que 
el partit presentarà a les elec-
cions plebiscitàries del 27 de 
setembre, i que aniran a la 
llista de Junts pel Sí.
En aquest cas, i dins l’àmbit 
de la Catalunya Central, els 
representants republicans 
que aniran a la llista conjun-
ta amb CDC i entitats, tenen 
un paper  important i esdeve-
nen uns bons representants 

del territori, en posicions im-
portants de la llista. Així, per 
la comarca d’Osona i com a 
número dos de Barcelona, 
hi anirà Marta Rovira, la mi-
llor posicionada de la llista 
pel que fa als candidats de la 
Catalunya Central. Per Bar-
celona, també entren dins 
del tall, l’anoienca Alba Ver-
gés, com a número vuit i la 
primera candidata del Bages, 
Adriana Delgado, al número 
13. Per la mateixa província, 
però ja fora del tall, en els nú-
meros 24, 31 i 32, hi ha Sal-

vador Tressera del Moianés, 
Carme Bertral del Bages i 
l’osonenc Roger Corominas, 
respectivament. A més, i dins 
de la Catalunya Central, però 
per Lleida, hi trobem com a 
número quatre, David Rodrí-
guez, del Solsonés. 
Cal destacar que tots els can-
didats aprovats en el passat 
congrés per a representar 
ERC a la llista de Junts pel Sí 
han sorgit dels processos as-
semblearis celebrats a cada 
comarca.

El Consell Nacional ratifica les llistes d’ERC amb 
una bona representació de la Catalunya Central

IGUALADA / LA VEU

El passat dissabte25 de juliol, 
es va fer una nova sessió de 
salsoteca al canaletes, comp-
taven amb una degustació de 
sushi, bona música i l’anima-
ció de wilfredo, el nostre ani-
mador cubà.  La propera ses-
sió serà el dissabte 29 d’agost 
amb música de D.j ,animació 
de roda cubana, menú degus-
tació de sushi, còctels i molt 
bon ambient. L’entrada serà 

gratuïta.
 Al setembre oferirem un ven-
tall d’activitats, classes de 
salsa i roda cubana a càrrec 
del nostre animador, també 
tornarà la música en viu a la 
salsoteca , cafè - concert els 
diumenges, nits de sushi els 
divendres i més nits temàti-
ques al nostre espai chill out, 
un ambient càlid i agradable. 
Vine a conèixer el nostre nou 
espai. 

Les nits del Canaletes

IGUALADA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada duu 
a terme des d’aquest mes de 
juliol una nova fase de recupe-
ració de la coberta del pavelló 
de Les Comes i inicia també 
les accions per millorar pro-
gressivament el seu espai ad-
jacent, la Sala de Barri.
Concretament, al pavelló 
d’hoquei, que presentava fil-
tracions, els estius anteriors 
ja es van substituir tres canals 
d’evacuació d’aigua pluvial, de 
44 metres de llargada, i tres lí-
nies de claraboies, de manera 
que no només es minimitza-
ven les goteres, sinó que es 
millorava notablement la il-
luminació natural de la instal-
lació.
Aquest estiu, doncs, se subs-
titueix la quarta i última canal 
amb la corresponent línia de 
claraboies i, a més, s’inicia el 
canvi de tota la cargoleria de 
la coberta. Aquest sostre de 
planxa metàl·lica, construït a 
final dels anys ’80, conté al 
voltant d’11.000 cargols que, 
amb el pas del temps i les in-

clemències meteorològiques, 
s’han rovellat i també produei-
xen filtracions d’aigua menors 
els dies de pluja. De moment, 
aquest estiu se’n substituiran 
1.800.
Pel que fa a la Sala de Barri, 
es renovaran dues de les qua-
tre línies de claraboies i canals 
de recollida d’aigua, de 39 me-
tres de llargada, com s’ha fet 
també al pavelló d’hoquei. El 
cost total d’aquesta acció és 
de 40.000 euros.
L’Ajuntament d’Igualada està 
executant els darrers anys 

diferents accions per actualit-
zar i millorar les instal·lacions 
d’un complex construït ara fa 
gairebé tres dècades. Entre 
altres, s’ha canviat íntegra-
ment la coberta de la piscina, 
s’hi ha instal·lat una nova mà-
quina d’ultraviolats que redu-
eix la utilització de clor, s’està 
canviant tota la fontaneria del 
complex, s’han reformat els 
vestidors dels camps de futbol 
secundaris i s’ha substituït la 
gespa artificial del camp de 
futbol principal.

Nous treballs d’arranjament a les cobertes 
del pavelló d’hoquei i de la Sala de Barri del 
complex esportiu de Les Comes
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A través de la perspectiva 
d’aquests artistes de diferents 
disciplines, Ulls del món posa 
de manifest el seu compromís 
per tornar la visió a milers de 
persones cegues al món, divul-
gar les activitats que porta a 
terme dirigides a la lluita con-
tra la ceguesa evitable (que és 
aquella que es pot prevenir o 
curar) i obtenir recursos pel 
desenvolupament dels pro-
jectes de cooperació que té en 
marxa.

El 90% de les cegueses 
són evitables

La Fundació Ulls del món 
lluita, des del 2001, contra la 
ceguesa evitable en alguns dels 
territoris més vulnerables del 
món com Mali, Moçambic, 
Bolívia o els campaments de 
refugiats sahrauís de Tindouf 
(Algèria). La tasca se centra 
en la promoció de xarxes in-
tegrals d’atenció oftalmològi-
ca en cadascun dels territoris 
que estiguin gestionades pels 
propis professionals locals i, 

L’exposició VISIONS de 
la Fundació Ulls del món 
reuneix peces de Miquel 
Barceló, Antoni Tàpies, 
Andreu Alfaro o Jaume 
Plensa. 

Redacció

Barcelona

Amb l’objectiu de sensibi-
litzar sobre la ceguesa evitable 
i captar fons pels programes 
d’atenció oftalmològica de la 
Fundació Ulls del món, 59 ar-
tistes reconeguts han aportat 
obres seves al fons d’art VISI-
ONS que té l’entitat i que es 
mostra al públic en el marc 
del projecte LLUM+LLUM. Pre-

sentada aquest estiu a l’Espai 
Endesa de Barcelona, la mostra 
recull diferents peces artistes 
com Miquel Barceló, Antoni 
Tàpies, Andreu Alfaro, Jaume 
Plensa, Toni Catany, Joan-Pe-
re Viladecans, Manel Esclusa, 
Emili Armengol o Blanca Ver-
nis.

Premsa Comarcal

Fundació

Artistes de prestigi internacional  
se sumen contra la ceguesa

59
artistes reconeguts  
han aportat obres  
seves al fons d’art  
VISIONS que té  
l’entitat i que es  
mostra al públic en 
el marc del projecte 
LLUM+LLUM

La Fundació Ulls del món 
lluita, contra la ceguesa 
evitable en alguns dels 
territoris més vulnera-
bles del món com Mali, 
Moçambic, Bolívia o els 
campaments de refugi-
ats sahrauís de Tindouf 
(Algèria)
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en aquest sentit, prioritza la 
capacitació del personal de 
tots els nivells i els facilita els 
equipaments i materials neces-
saris per a la pràctica mèdica.

La ceguesa evitable és 
aquella que provoquen prin-
cipalment les cataractes, els 
problemes de refracció o les in-
feccions oculars. Totes aques-
tes afeccions són senzilles de 
solucionar en el nostre entorn, 
però malauradament milers de 
persones en el món no poden 

accedir a les tècniques per falta 
de recursos. Com destaca Borja 
Corcóstegui, oftalmòleg i vice-
president d’Ulls del món, “4 de 
cada 5 casos de ceguesa al món 
són evitables i el fet que el 90% 
de les persones amb deficièn-
cies visuals visquin en països 
pobres fa que la ceguera sigui 

La col·laboració amb 
Endesa, a través del 
projecte Llum+Llum 
ha permès fer itinerant 
la col·lecció VISIONS i 
continuar donant a co-
nèixer el dret universal 
a la visió. Per a Isabel 
Buesa, directora general 
d´Endesa a Catalunya, 
“la implicació de la nos-
tra companyia amb la 
Fundació Ulls del món 

permet sumar esforços 
per tal d’aconseguir una 
transformació substan-
cial en la vida de les 
persones: donar llum als 
qui no hi veuen”.

COL·LABORACIÓ

Premsa Comarcal

Fundació

Per a milers de persones, 
tornar a veure-hi  
significa recuperar  
l’autonomia,  
la capacitat d’estudiar, 
treballar, atendre la seva 
família i poder tenir,  
en definitiva, un nou futur

un dels motius de major vulne-
rabilitat de les persones que ho 
pateixen”. Per a milers de perso-
nes, tornar a veure-hi significa 
recuperar l’autonomia, la capa-
citat d’estudiar, treballar, aten-
dre la seva família i poder tenir, 
en definitiva, un nou futur.

Compromís  
amb la societat

Ulls del món és una fundació 
sense ànim de lucre amb seu a 
Barcelona i delegacions al País 
Basc, Navarra, València i Ma-
drid, i amb nuclis territorials 
a Portugal, França i Argentina. 
Es va crear l’any 2001 de la mà 
de Rafael Ribó, actual Síndic de 
Greuges de Catalunya, i el Dr. 

Borja Corcóstegui, un dels oftal-
mòlegs més reconeguts del món. 
Amb més de 700 voluntaris que 
treballen de forma solidària i 
aporten el seu coneixement, 
la Fundació també col·labora 
estretament amb institucions, 
empreses privades i persones 
que donen suport a l’entitat, ja 
sigui a través d’aportacions eco-
nòmiques o de material. 

El públic interessat en aquest 
fons d’art pot consultar-lo a 
Pinterest (www.pinterest.com/
ullsdelmon). Així mateix, les 
entitats que vulguin acollir la 
mostra poden contactar amb la 
Fundació Ulls del món (www.
ullsdelmon.org).

4   
      5 
al món són evitables

de cada 
casos de 
ceguera  
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Actualment la cadena de su-
permercats Caprabo té un 
total de 320 establiments, el 
95% dels quals són a Catalu-
nya i Navarra. Consta també 
d’un total de 38 súpers fran-
quiciats a Catalunya i  An-
dorra, dels que 14 son a les 
comarques de la Catalunya 
Central, - un és el de Sant 
Martí de Tous, que es va obrir 
al 2012 - que sumen prop 
d’11.000 metres quadrats. 
A finals del 2010, en un en-
torn econòmic de plena crisis, 
la companyia va decidir inici-
ar un projecte que apostava 
per l’expansió de franquícies 
pel territori català sobretot, on 
es concentra la major part de 
xarxes de les seves botigues. 
La cadena preveu que en 
els propers 3 o 4 anys haurà 
obert fins a 100 noves fran-
quícies i que un 8% d’aques-
tes podrien ser franquícies a 
poblacions de la Catalunya 
Central. Així ho explica Clau-
dio Estévez, responsable de 
Franquícies Caprabo, qui as-
segura que “l’Anoia és una 
comarca que ofereix moltes 
possibilitats i el nostre desig 
es que moltes de les obertu-
res de franquícies a la provín-
cia de Barcelona puguin ser 
aquí” i que “ho posarem tot 
en marxa per aconseguir ser 
un referent de companyia de 

franquícies en el món de l’ali-
mentació a Catalunya”. 
La situació econòmica dona-
da no ha permès avançar el 
projecte de la forma més rà-
pida possible però la cadena 
assegura que ara és el mi-
llor moment per a potenciar 
aquest tipus de comerç, ja 
que aquest model de negoci 
està plenament consolidat: 
“les dades conviden a ser op-
timistes de cara a un futur im-
mediat, ja que les vendes en 
franquícies han crescut des 
del 2014”, assegura Estévez.
D’aquesta manera, la oferta 
comercial de les franquícies 
Caprabo potència el propi 
model comercial de la com-
panyia: compromís amb l’es-
talvi, productes de proximitat, 
el major sortit per metre qua-
drat, una amplia gama de pro-
ductes de marca pròpia amb 
gran varietat de preus (Eroski, 
Eroski Basic, Belle, Seleqtia, 
Natur i Sannia) i promocions 
comercials. Els establiments 
franquiciats incorporaran els 
serveis tradicionals de valor 
afegit de Caprabo i el client 
podrà beneficiar-se de la ga-
rantía d’un estalvi continuat. 
Així ho explica Estévez, “amb 
les franquícies el client final 
no notarà cap mena de canvi 
amb la qualitat dels productes 
i seguirà tenint avantatges, 
ofertes i promocions”. 

Caprabo avança l’expansió de franquícies de la marca 
a la comarca de l’Anoia

La companyia avança 
d’aquesta manera en la seva 
estratègia d’integrar-se en 
ciutats o poblacions de més 
de 1.500 habitants mitjançant 
botigues d’entre 300 i 500 
metres quadrats, en alguna 
de les quals encara no tenia 
presència. Segons Cláudio 
Estévez, “l’expansió ens aju-
darà a tenir presència a llocs 
on ara no hi som, a més de 
consolidar la nostra marca en 
el mercat”.
Caprabo aporta una posició 
de marca consolidada, així 

com la pròpia experiència de 
més de mig segle en el sec-
tor de distribució alimentaria. 
La companyia, que va néixer 
a la ciutat de Barcelona l’any 
1959, representa el super-
mercat urbà de prestacions 
amb el major nombre de refe-
rències, que combina l’oferta 
d’estalvi amb l’oferta en mar-
ques més àmplia del mercat. 
Caprabo és pioner en un mo-
del comercial de prestacions 
pensat per maximitzar l’expe-
riència de compra dels seus 
clients. 

Així doncs, Caprabo llença la 
seva nova generació de su-
permercats que constitueixen 
el model de futur basat en la 
recuperació dels valors tradi-
cionals: el comerç de proxi-
mitat, que incrementa el valor 
del producte fresc, la quantitat 
de productes en botiga i que 
aposta per la innovació i capa-
citat d’elecció. “Evidentment el 
mercat de les franquícies ara 
és molt competitiu, i per això 
nosaltres volem mantenir una 
relació propera amb els nos-
tres clients”, conclou Estévez.

IGUALADA / 

Decidim Igualada no creu que 
el govern de CiU faci les co-
ses ni amb visió de conjunt ni 
amb la profunditat que la ges-
tió municipal es mereix. Més 
aviat l’acusa de fer segons 
exigeix el moment, és a dir, 
sense planificar. I als fets es 
remet. La plataforma de con-
fluència ciutadana i d’esquer-
res considera que el trasllat 
d’una cinquantena de places 
de zona blava del passeig 
Verdaguer n’és un bon exem-

ple, ja que només l’entén com 
a resultat de no haver previst 
l’impacte de la creació de les 
places de pàrquing gratuït a 
la zona del Mercat, com una 
mesura aïllada per a corregir 
aquesta situació.
Les places d’aparcament 
afectades són exactament 
52, de la banda sud del pas-
seig Verdaguer, entre els car-
rers de Sant Vicenç, Delícies, 
Cardenal Vives i Joaquima de 
Vedruna. Deixaran de ser de 
pagament en breu, per a re-

aparèixer als carrers de Joan 
Maragall, entre els carrers de 
Sebastià Artès i Santa Cate-
rina, i el mateix Passeig, però 
per la banda nord, entre els 
carrers de Sant Magí, Òdena, 
Sant Josep i Esquiladors.
L’Ajuntament ha aprovat el seu 
trasllat en l’últim ple d’abans 
de vacances d’agost, a pro-
posta del govern, que aclareix 
que la modificació només “és 
per raons d’interès públic” i 
que no afecta el nombre to-
tal de places d’aparcament 

sotmeses a control horari i 
règim tarifari, que gestiona la 
Societat Igualadina Municipal 
d’Aparcaments, SL (SIMA).
En termes pràctics, el porta-
veu de Decidim Igualada a 
l’Ajuntament, Dario Castañé, 
no veu malament la reordena-
ció. El que posa en entredit és 
que la mesura “és el resultat 
de no haver previst l’impacte 
de les zones blanques –gratu-
ïtes, que s’han creat a la zona 
del mercat”. Segons Castañé, 
és un reflex del tarannà local 

de fer les coses a pedaços, 
sense una visió de conjunt de 
la ciutat, de gestió pensada en 
clau global.
Castañé augura que “veiem 
clarament com la tendència 
d’actuar a cop de bisturí es 
mantindrà durant els pròxims 
anys”. I en aquest sentit afe-
geix que “podem afirmar ro-
tundament que aquest és un 
Ajuntament de cirurgia plàs-
tica”. De “molts retocs abans 
que entrar a treballar les cau-
ses de fons”, conclou.

Decidim Igualada acusa el govern de CiU de fer les coses 
sense planificar

Claudio Estévez, responsable de Franquícies Caprabo

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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Hi ha incongruències colpido-
res. Mentre es parla de l’èxit 
de la recuperació econòmi-
ca, les situacions de pobresa 
segueixen augmentant a Ca-
talunya. Ja afecten el 20,9% 
de la població. Un de cada 
cinc ciutadans viu sota el llin-
dar de la pobresa. Segons 
l’IDESCAT suposa 1,1 punts 
més que fa un any. El 2014 el 
67% de les famílies catalanes 
van rebre transferències del 
sistema de protecció social. 
Poc més d’un milió de llars 
catalanes van rebre presta-
cions. La taxa de risc de po-
bresa - abans de qualsevol 
tipus de transferència social 
- va ser del 46,4%. El 29,4% 
se’n dedueixen  les pensions 
de vellesa i supervivència i 
el 20,9% si es treuen totes 
les ajudes socials. La renda 
mitjana neta anual de les fa-
mílies catalanes es manté en 
30.407 euros, la mateixa que 
el 2013. Curiosament, en l’en-
questa que es fa en aquest 
col·lectiu, la principal queixa 
va ser no poder fer ni una set-
mana de vacances a l’any (el 
43% dels enquestats)  i la se-
gona privació denunciada, la 
impossibilitat d’afrontar qual-
sevol despesa imprevista (el 
41%). No la falta d’aliments 
o habitatge. I contràriament 
al que es podria pensar, el 
31’8% dels que estan en risc 
de pobresa són persones 
ocupades (el que demostra 
la qualitat de l’ocupació), el 
29,1% són persones en atur, 
el 29’6%, jubilats i el 9,5% 
són altres persones inactives. 
I mentre hi ha tantes dificul-
tats en crear ocupació de 
qualitat, hi ha ajuntaments, 
com el de Barcelona, que vo-
len revisar el model de ciutat 
per limitar algunes activitats 
vinculades al turisme. El cas 
de la Torre Agbar s’ha con-
vertit en un exemple. Mentre 
que el fons Emin Capital, pro-
pietari de l’edifici, diu que es 
podrà convertir en hotel en un 
Gran Hyatt, la tinent d’alcalde 
d’urbanisme Janet Sanz, diu 
que no saben si en donaran 
el permís i hauran d’esperar-
se a que s’acabi la moratòria. 
S’entén que hi hagi qui vetlli 
per la convivència, però és 
incomprensible que es vul-
gui tornar el intervencionisme 
paralitzant d’aquelles admi-
nistracions que només saben 
crear funcionaris i impostos.  
Sobta veure que davant una 
activitat que funciona i crea 
riquesa, apareguin defen-
sors de models socials que 
volen resoldre els problemes 

PERE PRAT

socials amb subvencions.
Normalment són partits que 
necessiten la pobresa per te-
nir raó d’existir i prefereixen 
que la gent no tingui opcions 
de guanyar-se la vida per ells 
mateixos. 
Segurament el turisme porta 
problemes. Potser hi hagi qui 
voldria estar sol passejant-se 
pel Passeig de Gràcia. Però 
hi ha milers de ciutadans 
que viuen de restaurants, 
bars, transports, botigues, 
combustible i materials pels 
creuers i viatgers que arri-
ben per altres mitjans, siguin 
trens, avions o cotxes. Tota 
activitat econòmica té les se-
ves servituds. Però la millor 
manera de ser lliure, és po-
der tenir independència i no 
estar supeditats a la caritat 
dels altres. Poder guanyar-
se la vida per un mateix i no 
estar pendents d’ajuts que 
donin les administracions, 
encara que siguin reglades 
i homogeneïtzadores. L’as-
sistència social ha de ser per 
les persones que, per una o 
altre circumstància, es que-
den enrere o tenen proble-
mes. Aquelles que per sí ma-
teixes no els poden resoldre. 
Perquè la millor societat és la 
que genera oportunitats per 
a tothom. Aquella que per-
met realitzar els somnis indi-
viduals. I això no és gratuït. 
Darrera de qualsevol objectiu 
important, hi ha molta feina, 
esforç, treball i dedicació.
En canvi tanquen els ulls al-
gunes administracions, que 
haurien de vetllar per evitar 
els abusos de posició do-
minant. Així l’associació de 
consumidors Facua, ha de-
nunciat al Banc d’Espanya la 
pràctica bancària que practi-
ca la doble comissió per treu-
re diners en caixers automà-
tics a qui no és client de la 
seva entitat. I és que molts 
bancs no en tenen prou amb 
els ajuts rebuts, ni els diners 
que guanyen en activitats 
quasi forçades, i ara volen 
cobrar dues vegades pel ma-
teix servei. I en això, els més 
afectats són els turistes, que 
naturalment no són “clients” 
d’aquest bancs. Així, entre 
tots acabarem matant una 
activitat que funciona... per-
què molts dels nostres com-
petidors tenen conflictes i 
problemes polítics. Incongru-
ències de les administraci-
ons que prediquen que anem 
molt bé o que tot s’arregla 
donant un subsidi. Sense tan 
dirigisme i més responsabili-
tat aniríem millor.

Incongruències

IGUALADA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada té 
previst traslladar propera-
ment un total de cinquanta-
dues places de la zona Est 
del Passeig Verdaguer a la 
seva part Oest. Actualment es 
troben davant l’antic hospital i 
els jutjats i ara es reubicaran 
a l’entorn del carrer Òdena, 
apropant-les així a la zona co-
mercial del centre.
Es tracta, concretament, de 
dotze places a la vorera Sud 
entre els carrers de Sant Vi-
cenç i Delícies, divuit places a 
la vorera Sud entre els carrers 
Delícies i Cardenal Vives i, fi-
nalment, de vint-i-dues places 
més també a la vorera Sud 
Cardenal Vives i Santa Joa-
quima Vedruna. A aquestes 
cinquanta-dues places se n’hi 
afegeixen tres més que s’han 
perdut recentment per altres 
motius, com ara l’aparició de 
noves places de minusvàlids, 
per exemple, al carrer Con-
cepció.
En total, doncs, seran cin-

quanta-cinc les places que 
es traslladen a l’altre extrem 
d’aquesta via: catorze a Joan 
Maragall entre Sebastià Artés 
i Santa Caterina, vint-i-dues 
pròpiament al Passeig Verda-
guer entre Sant Magí i Òdena, 
dotze també al Passeig entre 
Sant Josep i Esquiladors, sis 
al mateix Passeig entre Òde-
na i Sant Josep i, per últim, 
una més a la Plaça d’Espanya.
El tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, Jordi Pont, argumen-
ta que, amb aquesta mesura, 

Cinquanta-dues places de zona blava del 
Passeig Verdaguer es traslladaran de l’antic 
hospital a l’entorn del carrer Òdena

es busca “seguir fomentant la 
rotació freqüent a la zona del 
Passeig que resulta més pro-
pera a Cal Font, al centre i al 
nucli antic”. Pont ha recordat 
també que l’actual govern mu-
nicipal no ha creat cap nova 
plaça de zona blava des de 
l’any 2011, que n’ha creat més 
de 800 gratuïtes en zones 
blanques, adaptant solars en 
desús, i que la seva voluntat 
és seguir incentivant aquesta 
política per a afavorir l’activitat 
comercial.
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“Creiem que els 
atemptats terroristes 
no tenen res a veure 
amb nosaltres”

Malik Tariq: “El que fa l’Estat Islàmic va totalment en 
contra de l’Islam i del que diu l’Alcorà”
ANNA CUSTODI / LA VEU

Malik Tariq Mahmood és un 
missioner de la Comunitat Ah-
medía de l’Islam Internacional 
de Catalunya. Arrel dels atacs 
terroristes donats per l’Estat 
Islàmic, creu que vivim en una 
societat propensa a generalit-
zar i donar l’esquena a la re-
ligió de l’Islam. Amb la seva 
feina i compromís, en Malik 
viatja arreu d’Espanya amb 
l’objectiu d’aclarir i difondre els 
verdaders valors de la religió 
musulmana. 

En què consisteix exacta-
ment la seva feina? 
Jo sóc missioner de la Co-
munitat Ahmedía de l’Islam 
Internacional de Catalunya. 
El que estem fent és donar a 
conèixer a la gent, a la socie-
tat catalana, què és realment 
l’Islam. Demanem entrevistes 
als mitjans de comunicació i a 
persones rellevants de cada 
població i, si ens donen l’opor-
tunitat, ensenyem les verita-
bles i pacífiques ensenyances 
de la nostra religió. Volem eli-
minar tots els prejudicis inter-
religiosos.

Com és la rebuda de la gent 
catalana?
Quan la gent veu per la televi-
sió el que els musulmans es-
tan fent en nom de la jihad, és 
normal que tinguin prejudicis, 
però quan els expliquem la di-
ferència entre la jihad real i el 
terrorisme ens entenen.

I quina és?
Si parlem de la jihad, els dic 
que és esforç. Consisteix en 
l’autopurificació, ser benefici-

ós per la societat, ajudar als 
necessitats en qualsevol as-
pecte de la vida i fer la guer-
ra defensiva. Això significa no 
ser mai el primer en atacar. 
El profeta va ordenar prote-
gir qualsevol lloc de culte de 
qualsevol religió, i no mutilar a 
ningú. El que esta fent l’Estat 
Islàmic és matar i destrossar 
tot el que poden, i va totalment 
en contra de l’Islam i del que 
diu l’Alcorà. Creiem que els 
atemptats terroristes no tenen 
res a veure amb nosaltres. 

El que fa l’Estat Islàmic és 
matar a gent en nom de la 
religió.
Les religions són normes dites 
per Déu per passar i viure mi-
llor aquesta vida. Com pot per-
metre Déu que algú mati en el 
seu nom? És totalment contra-
dictori. L’Estat Islàmic no pot 
tenir cap arrel en la religió.

De fet, hi ha hagut guerres 
i conflictes durant molt de 
temps per culpa de desavi-
nences religioses. Per què 
creu que ha estat així?
Nosaltres creiem que hi ha lí-
ders religiosos que mal inter-
preten la religió. Per exemple, 
durant les Croades, els sa-
cerdots van utilitzar la religió 
per matar moltíssima gent i 
lamentablement en aquesta 
època passa amb els musul-
mans. És una mala interpreta-
ció de l’Alcorà. 

Molta gent atea que veu com 
actua l’Estat Islàmic encara 
es posiciona més en con-
tra de l’Islam. Què el diria a 
aquestes persones?
Els diria que no ho fessin. La 
religió és una cosa entre un  
mateix i Déu. Qui és ningú per 
obligar-me a fer coses que no 
vull fer? Com a molt, es pot 
dialogar. Cadascú és lliure i 
té dret a creure o no. Ningú 

pot obligar, ni l’Estat Islàmic, a 
creure en alguna cosa. Quan 
una persona creient insulta a 
un ateu és que no està ente-
nent res de la religió. 

Creu que els mitjans influei-
xen negativament a la visió 
que es té de la seva religió?
Sí. Utilitzant paraules que 
ofenen als musulmans com 
“terrorisme islàmic”, un terme 
molt comú. Però l’Islam no és 
terrorisme, hi ha una minoria 
desapiadada que no son pací-
fics i tenen els seus propis in-
teressos polítics, però això no 
té res a veure amb nosaltres. 
Els mitjans han d’estudiar, hi 
ha d’haver periodistes que es-
tudiïn profundament l’Islam i 
que després donin una opinió.

Per què existeix la confron-
tació entre religions? No 
seria més beneficiosa una 
unió enlloc de fer la guerra 
entre elles? 
Bona pregunta. Crec que la 
raó és falta de lideratge. En 
l’Islam, per exemple, cadascú 
veu la religió d’una manera. 
Després de catorze segles, 
els musulmans s’han anat 
dividint... A dia d’avui n’hi ha 
més de cent, i tots xoquen 
entre ells, per molts que se-
gueixin al mateix profeta. Això 
passa amb el cristianisme i el 
judaisme també. La base és la 
mateixa però la interpretació 
és diferent. La gent pensa que 
som enemics, però tots tenim 
fe en alguna cosa.

Ara és època de Ramadà. 
Quin significat té?
Serveix d’auto purificació. In-
tentem allunyar-nos de tots els 
mals. No és obligatori per tot-
hom i està prohibit pels nens, 
per dones embarassades i 
persones malaltes. Normal-
ment es comença als 18 anys 
però depèn de la constitució 

física de cadascú i depèn d’un 
mateix.

Hi ha alguna repercussió si 
decideixes no fer-la?
No, és una cosa entre un ma-
teix i Déu. Ningú pot obligar-
te. 

Vostè és de Pakistan. En 
quin moment va decidir de-
dicar-se al que fa?
Jo vaig fer els meus estudis 
bàsics a Pakistan. Després 
vaig estudiar a una universi-
tat religiosa, vaig treballar i al 
2004 vaig arribar a aquí. Des 
de llavors predico l’Islam aquí. 
Amb 14 anys vaig decidir de-
dicar la meva vida a difondre 
pau al món. El missatge de la 
comunitat és “amor per tothom 
i odi per ningú”. No pertanyo 
a cap política, només ens con-
siderem ambaixadors de pau.

Té pensat dedicar-hi tota la 
teva vida?
Sí, tota.

“Si un creient insulta 
a un ateu és que no 
ha entès res de
religió”

Convençut que algun dia 
les coses poden canviar?
Estic convençut que no po-
dem salvar tothom, però si 
una part del món i aconse-
guir viure en bona convivèn-
cia. La gent ha de saber que 
l’Alcorà no té res de negatiu.

Diuen que no odien a nin-
gú, però no estan enfadats 
amb els membres de l’Es-
tat Islàmic pel que estant 
aconseguint?
Quan diem que no odiem a 
ningú no vol dir que estimem 
als delinqüents. No podem 
estimar a persones que ma-
ten. 

L’objectiu de la comunitat, 
doncs, és convertir a la 
gent?
Sí, i ho hem fet. Però si con-
vertir significa perjudicar a la 
seva religió o que se n’aparti, 
aleshores no. Treballem amb 
l’esperança de fer una recon-
ciliació amb una part de la 
societat. Si arribem a aquí, ja 
haurem complert.
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Qui és l’Owen?
L’Owen és el meu fill petit, ara 
al juliol ha fet tres anyets, és 
un nen feliç i amb moltes ga-
nes de viure, l’Owen pateix 
una malaltia poc freqüent per 
la qual no pot portar una vida 
normal i corrent.

Quina és la seva malaltia?
La seva malaltia és una Epis-
pàdies màxima severa a nivell 
abdominal, però es considera 
com una extròfia, ja que té 
una obertura a la cavitat ab-
dominal; no té penis, només 
té una protuberància en forma 
de gland girada en amunt. És 
un canal obert fins a la bufeta 
sense interrupcions, no exis-
teixen conductes, ni vàlvules, 
per tant no té esfínter i no 
micciona, la seva orina vessa 
constantment sense cap tipus 
de control i té un risc d’infecció 
molt alt. 

Com es troba actualment?
Ell és troba bé, però comença 
a donar-se compte que ell és 
diferent, que ha portar bolquer 
i ell no pot demanar pipí com 
el seu cosí perquè no nota 
res. Ell no pot anar a una pis-
cina municipal i banyar-se i no 
pot sortir molta estona al parc 
perquè els canvis de bolquer 
i cures es fan cada 30 minuts 
aproximadament.

En l’àmbit familiar, com us 
condiciona la malaltia de 
l’Owen. Quin és el seu dia a 
dia. Pot fer vida mitjanament 
normal?
La meva vida va fer un gir de 
360°, en tots els sentits, des 
que va néixer l’Owen. Es ne-
cessita molta força per estar al 
100% i conèixer aquesta ma-
laltia a fons. Has d’estudiar per 
arribar al nivell dels metges, 

perquè els pares amb fills amb 
malalties pocs freqüents puc 
garantir que lluitem i traiem 
forces d’on no n’hi ha. L’Owen 
té dues germanes més, tot a 
casa es porta amb molta na-
turalitat. Malgrat tot nosaltres 
teníem una estabilitat econò-
mica, que es va perdre a l’ha-
ver de deixar jo de treballar. El 
meu fill necessita una persona 
24 hores, els recursos i estal-
vis s’acaben i les medicines 
les he de pagar totes amb uns 
costos molt grans.
L’Owen no pot anar a una 
escola normalment perquè 
necessita una persona qualifi-
cada que li pugui fer els can-
vis de bolquer cada 30 minuts 
aproximadament.
Vaig poder assistir al Congrés 
escolar de malalties pocs fre-
qüents el passat abril on es 
parlava de les dificultats amb 
què es troben les famílies per 
poder escolaritzar els nens i 
em va semblar indignant que 
solament es parlés de rampes 
per cadires de rodes, d’acom-
panyaments a nens autistes 
i altres nens amb problemes 
físics i psicològics però cap 
amb problemes físics i no mo-
trius, amb la necessitat d’unes 
cures i atenció especifiques 
com ara el meu fill.
Durant el dia intentem distreu-
re’l a casa i les seves germa-
nes l’ensenyen a fer cosetes. 
La seva vida no és normal 
però jo sé que aconseguirem 
donar-li aquesta qualitat de 
vida que tots desitgem.

Teniu algun tipus d’ajuda en 
l’àmbit econòmic?
No, cap tipus, a part del que 
donen per fill a càrrec anu-
alment res. L’Owen tenia un 
segon grau de dependència i 
en l’última revisió li van treure, 
basant-se en els últims infor-

mes mèdics. També em van 
dir que és per que el meu fill fa 
la pinça amb els dits. No sé si 
pretenen que el meu fill s’este-
rilitzi i es faci ell sol les cures i 
es canviï el bolquer...

Quins són els processos 
mèdics que ha de seguir 
l’Owen per millorar la seva 
malaltia.
Doncs ara mateix aquesta 
operació és la més important 
perquè el límit d’edat recoma-
nada són els dos anys. Primer 
de tot s’ha de tancar el coll de 
la bufeta, reconstruir conduc-
tes, tancar paret abdominal.

Per què ha d’anar als Estats 
Units?
A Hopkins Children de Bal-
timore hi ha el millor uròleg 
pediàtric del món especialitzat 
en aquests casos. De cada 
300.000 nens en neix un i amb 
un nivell abdominal tan sever 
com l’Owen cap, amb el qual 
en aquest cas es valora molt 
l’experiència i el Dr. Gearhart 
és el pioner. No es descarta 

la possibilitat que vingui prò-
ximament algun altre metge 
també de l’estranger amb una 
òptima experiència en casos 
com el d’Owen. Sense mai 
desprestigiar al doctor del 
meu fill que és una eminència 
de cirurgia.

Cal tenir en compte que tot 
el tractament mèdic que ha 
de seguir és molt car, i de-
maneu la solidaritat de la 
gent per ajudar-vos.
Tractament mèdic no n’hi ha. 
Direm que són les cures que 
si les fas com les has de fer 
surten a un cost de 400 euros 
setmanals impossibles de pa-
gar. S’ha de dir que després 
de sortir en TV3 als matins els 
i he d’agrair molt a persones 
com el Ramon, la Maria, la 
Cristina, a TV3 estem a l’espe-
ra de rebre ajuda per poder fer 
les cures de part del departa-
ment de Salut i Catsalut. I les 
operacions que són molt cares 
i no és tan sols la següent, és 
durant tota la vida.

A nivell de ciutat ja s’han fet 
actes de suport a l’Owen. 
N’hi ha més de previstos?
S’ha de dir que, com tots sa-
beu es va fer una de les cam-
panyes més grans de recollida 
de taps per tota la comarca i 
des de Cervera fins a Pallejà, 
s’han fet diferents concerts 
en Nits de taverna durant dos 
mesos aproximadament on va 
cantar la meva filla gran Enya, 
hem fet un festival de dansa 
a l’Ateneu, on l’ajuntament va 
deixar l’espai, hem fet con-
certs a Barcelona, festivals, 
ruta de tapes i vins, concert 
a l’Acústic taverna de l’Ate-
neu (carrer st. Pau 7). Ah! he 
d’agrair a l’Acústic per facili-
tar-me un lloc de feina el qual 
jo m’ho puc gestionar amb els 
nens, sóc la nova encarrega-
da a partir de setembre i hi 
haurà moltes sorpreses.
He rebut molt ajuda de part de 
tota la gent de la ciutat. He re-
but molta  ajuda des de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, 
més que no pas d’Igualada, 
que sí que ens va cedir l’espai 
de l’Ateneu Igualadi però qui 
ho van organitzar van ser per-
sones externes a l’ajuntament: 
Raquel, Josep C  amics meus. 
Totes les escoles i en especi-
al MDP d’Igualada que va fer 
un festival per recaptar diners 
per al meu fill. Sinceramennt 
del nostre ajuntament no m’he 
sentit gens recolzada, l’única 
persona que em va ajudar de 
l’ajuntament ja no hi és, des-
cansa en pau.

Què us fa falta actualment?
Doncs són molts diners, però 
si ve un metge ens faltarien 
uns 8.000 euros i sinó ens 
faltarien molts més, perquè 
l’operació a EUA és molt 
cara,. Ara portem recollits uns 
15.000 euros.

Elisenda Rovira, mare de l’Owen: “necessitem molts 
diners per poder operar el meu fill als Estats Units”

Mitjançant ingrés o transferència bancària
Entitat: CatalunyaCaixa - Titular: Associació Ajuda l'Owen CCC .:   ES62 2100 0001 0102 0098 6175

Nº BIC / CODI SWIFT:  CAIXESBBXXX

www.ajudalowen.org



La gent de la PVP ens crèiem 
de vacances, després de la 
roda de premsa celebrada el 
passat 22 de juliol i del comu-
nicat 193 (podeu consultar a 
vegueriapenedes.cat), però el 
dia 31, en una gravació feta 
a RTV Penedès al programa 
Diàlegs amb l’alcalde, poques 
hores després de saber-se 
que Pere Regull no anirà a la 
llista de “Junts pel Sí”, les hem 
hagut de suspendre a corre-
cuita: en aquesta entrevista 
(reproduïda en bona part a 
l’Informatiu de RTV del dilluns 
3), l’alcalde/diputat fa tot un 
seguit d’afirmacions polèmi-
ques com a mínim, i que pel 
pobre nivell d’argumentació 
que desplega, fan tota la im-
pressió de voler justificar el 
seu rotund fracàs com a dipu-
tat en la defensa de la Vegue-
ria Penedès, fet que ens obli-
ga a respondre, procurant tot 
el respecte a la persona, però 
amb tota la claredat i contun-
dència.
L’alcalde de Vilafranca, ha 
tingut 5 anys per fer viable un 
compromís que ha repetit una 
i altra vegada de defensa de la 
Vegueria, fins i tot havia dit que 
dimitiria si per culpa de CiU la 
Vegueria no tirava endavant 
que és el que ha acabat pas-
sant. Doncs ara resulta que la 
culpa no és de CiU, és dels al-
tres polítics de l’Anoia, el Baix 
Penedès i del Garraf, que no 
han fet la seva part de la feina. 
Doncs ara resulta que el pro-
blema és que des del territori 
no es fa prou pressió, perquè 
segons ell, els alcaldes i els 
parlamentaris es mouen per la 
pressió de la gent; i ens pre-
guntem, no hauria de ser per 
la voluntat majoritària del po-
ble i en defensa del bé comú? 
I els compromisos adquirits? 
I els continguts dels progra-
mes electorals? I els acord 
dels consells nacionals dels 
partits? I els acords dels plens 
municipals de la immensa ma-
joria dels municipis de la Ve-
gueria demanant-la? Com pot 
un alcalde devaluar d’aquesta 
manera els solemnes pronun-
ciaments de les institucions 
com la que ell presideix? Tot 
això es paper mullat?
El mateix Pere Regull afirma 
que el que ha de fer el Parla-
ment i els diputats és legislar 
i fer lleis. Un Parlament que 
no és capaç de legislar la llei 
electoral catalana i de modi-

ficar la llei de Vegueries, en 
defensa d’un territori que és 
el vuitè àmbit, amb els matei-
xos drets que els altres set... 
mostra la seva irresponsabi-
litat, al no exercir la voluntat 
de la majoria dels més de set 
milions de catalans, i de qua-
si mig milió de penedesencs, 
respectivament. Constatem 
un cop més que els partits po-
lítics prioritzen la salvaguarda 
dels càrrecs i els interessos 
del seu grup parlamentari. 
Això no hauria de ser normal, 
tot sembla indicar que els par-
tits tradicionals han perdut els 
papers, o no s’han actualitzat 
al ritme de les noves deman-
des socials i col·lectives. Ara 
la nova política es fa de baix 
cap dalt, i no a l’inrevés.
Parlant de l’últim esforç per 
aprovar la llei de vegueries, 
el Sr. Regull afirma que les 
persones de la PVP desco-
neixem el funcionament del 
Parlament. Com pot dir això 
després de més de 10 anys 
de treball al Parlament? I que 
el Parlament en el darrer ple 
estava per altres històries? 
Doncs mireu, CIU va presen-
ta una proposició de llei sobre 
un altre tema, en les mateixes 
condicions que la que dema-
nàvem des del Penedès, per 
discutir-ne les esmenes a la 
totalitat. I també manifesta que 
no es va incloure a l’ordre del 
dia, per evitar una votació en 
negatiu. Dubtant fins i tot, del 
que haguessin fet els altres 
grups. Com pot fer aquestes 
afirmacions? I especialment 
desafortunat trobem el co-
mentari que la PVP ens vàrem 
activar una setmana abans de 
començar la campanya elec-
toral. Pel qui no està molt ficat 
en el tema dóna a entendre 
que si la cosa no ha arribat a 
temps és perquè els de la Pla-

taforma estàvem a la figuera. 
Volem deixar clar que després 
de 10 anys d’anar-hi al darrere 
vàrem aprofitar la presentació 
del llibre El Penedès era pos-
sible per fer un últim i gaire-
bé desesperat esforç que ha 
acabat també sense resultat. 
Però diguem la veritat: Qui va 
paralitzar la proposició de llei 
durant tota la legislatura? Qui 
va paralitzar les proposicions 
de llei en l’anterior legislatura? 
La resposta és CIU.
Durant la darrera dècada, des 
de la PVP hem portat la inici-
ativa i hem empès cap enda-

Resposta a les declaracions de Pere Regull a 
Penedès Televisió

vant, amb l’esperança que 
amb aquest impuls els polítics 
acabessin la feina -tasca que 
només poden fer ells- però no 
ha estat així. Cal que hi hagi 
ensopegades, però ai del qui 
fa la traveta! Hem sigut els 
animadors més animats del 
poble, malgrat que per la seva 
pròpia naturalesa, una Plata-
forma ha de ser incòmoda i 
un xic revolucionària, ja que 
el reconeixement del Penedès 
amb tot el que això significa 
s’aplicarà no solament a unes 
poques persones, sinó al con-
junt de la nostra societat de 
manera secular. La nostra opi-
nió és que no està tot perdut 
en aquesta lluita.
No dubtem que Pere Regull 
és un fervent partidari de la 
Vegueria i que en el Parlament 
ha fet molts esforços perquè 
fos realitat. Per això els de la 
Plataforma havíem procurat 
mantenir-hi sempre un diàleg 
fluid -i també amb altres di-
putats- en vistes a l’objectiu 
comú que perseguíem, i ens 
dol que s’acomiadi de diputat 
amb aquest repartiment gene-
ralitzat de culpes, que en certa 
manera també ens esquitxa. 

A partir d’ara el Sr. Pere Regull 
es dedicarà només a Vilafran-
ca i a la comarca (?) i donarà 
pas als polítics penedesencs 
del seu propi partit i d’altres, 
que aniran a la llista com a 
candidats del nou Parlament 
que sortirà de les eleccions 
plebiscitàries del proper 27S, 
com Neus Lloveras de Vilano-
va i la Geltrú, Maria Sanserrich 
d’Igualada, o Maria Rosell de 
Sant Sadurní, que s’estrena... 
dones totes elles a les quals 
els ha passat la patata calen-
ta de la Vegueria, però que de 
ben segur ho sabran resoldre 
brillantment al principi de la 
nova legislatura; juntament 
amb les candidates d’ERC, 
Teresa Vallverdú de l’Arboç i 
Alba Vergés d’Igualada; i tam-
bé, per part de la CUP en Joan 
Garriga “Nana” de Ribes. I que 
quedi clar, ens cal canviar les 
regles de joc, i en podem estar 
segurs que amb tots els que 
estem a favor del SI, junts ho 
farem possible.

Plataforma per una Vegue-
ria Pròpia

El festival de música d’estiu 
Estival de Vilafranca, un dels 
actes centrals de la Capital de 
la Cultura Catalana 2015, ha 
tancat la seva primera edició 
amb unes sensacions molt po-
sitives tan pel nombre de pú-
blic assistent —més de 3.000 
persones- com per part dels 
músics que n’han destacat la 
“bona acollida de la gent” i el 
els “fantàstics escenaris de les 
places de l’Oli i Jaume I”.
Des de divendres fins al diu-
menge han visitat Vilafranca 
alguns dels principals noms 
de l’escena de la música cata-
lana contemporània.
L’encarregat d’obrir el foc a la 
plaça Jaume I va ser Sanjo-
sex, que va oferir un concert 
de luxe amb temes del seu 
darrer disc però amb molts al-
tres dels seus primers treballs. 
La pluja va obligar a començar 
el concert més tard i a fer una 
aturada al mig de l’actuació, 
però l’ambient es va mantenir 
i el nivell musical, també.
Tot seguit va ser el torn d’As-

trio, un grup format per tres 
músics inquiets i prolífics, que 
van oferir un directe molt de 
ritme que va fer ballar el públic 
de la plaça Jaume I.
El dissabte Carles Belda i 
Marc Serrats –dos músics 
habituals del circuit folk de 
casa nostra– va inaugurar el 
segon escenari, el de la plaça 
de l’Oli. Un espai més recollit 
i molt més familiar que va tenir 
molt bona acollida.
A 2/4 de 10 de la nit va ser el 
torn d’un dels plats forts del 
festival: la Fundación Tony 
Manero. Com sempre la for-
mació va desprendre energia 
pura amb els temes disco funk 
més salvatge.
I, finalment, per tancar la nit, 
el dj Txarly Brown oferint una 
sessió amb alguns dels temes 
més festius de l’extens reper-
tori de la rumba feta a casa 
nostra.
Diumenge, últim dia de l’Esti-
val va iniciar la jornada el can-
tautor de Solsona Roger Mas, 
a la plaça de l’Oli. Mas va tocar 

peces de la seva extensa dis-
cografia i va avançar una peça 
del nou treballa que publicarà 
a l’octubre. El concert era una 
de les darreres oportunitats 
per veure’l sobre un escenari 
abans que es tanqui a treba-
llar en noves cançons. Roger 
Mas actuarà a l’Alt Penedès 
abans de l’aturada dels con-
certs. Serà a Gelida a finals 
d’aquest mes en el marc del 
Gelidarts i en format elèctric.
Tot seguit els a la plaça Jaume 
I van tocar els The Gramop-
hone All Stars Big Band, amb 
la seva recerca del punt de 
trobada entre la música afro-
americana dels seixanta i els 
ritmes jamaicans.
I finalment Pau Vallvé tanca-
va el festival amb molts dels 
temes del seu darrer disc, un 
àlbum en què parla de les re-
lacions entre dues persones, 
ja siguin d’amor, d’amistat, 
de feina, de família. Un brin-
dis musical que va presentar 
en solitari, un format explosiu 
però alhora delicat.

L’Estival tanca edició amb més de 3.000 
assistents i molt bones sensacions

Àmbit Penedès
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Incendi en una planta desballestadora de Vallbona d’Anoia
SUSANNA PUIGGRÒS / ANOIA

Una setmana després de l’in-
cendi forestal que es va de-
clarar a Òdena, les alarmes 
tornaven a disparar-se quan 
el passat diumenge 2 d’agost 
a la tarda,  s’encenia una pila 
de residus d’una planta dedi-
cada al desballestament de 
vehicles i a la  recuperació de 
metalls a Vallbona d’Anoia. La 
planta forma part de les instal-
lacions de l’empresa Tradebo.
Després de rebre l’avís del foc, 
els Bombers de la Generalitat 
de Catalunya van desplegar 
un helicòpter i 10 vehicles ter-
restres a la zona i, posterior-
ment, el nombre de vehicles 
terrestres va passar a 22.
El fum negre que desprenia 
l’incendi es desplaçava cap a 
Capellades a causa del vent 
i això va fer que els bombers 
donessin l’ordre de confina-
ment de la població d’aquest 
municipi de forma preventiva 
i per evitar intoxicacions per 
inhalació de fum.
Els Bombers tenien com a 
objectius prioritaris evitar que 
l’incendi es propagués a la 
zona forestal, que s’encen-
gués una altra pila de mate-
rial per desballestar i que la 
maquinària de la planta, en 
concret, un molí fragmentador 
acabés afectada.
A quarts de dues de la mati-
nada de dimarts es va cancel-
lar l’ordre de no sortir al carrer 
que afectava els habitants de 
Capellades, però no va des-
cartar-se que es tornés a acti-
var al llarg de dilluns en funció 
de la direcció del vent. 

Malgrat que el foc va perdre 
intensitat la nit de diumenge i 
que a les 4.24 hores de la ma-
tinada es va donar per estabi-
litzat, els Bombers van reco-
manar dilluns al matí que els 
infants i gent gran de Vallbona 
d’Anoia i Piera evitessin sortir 
al carrer.  El vent havia canviat 
de direcció i aquestes eren les 
poblacions més afectades a 
causa del fum.
Una vintena de dotacions dels 
bombers van continuar treba-
llant dilluns al matí.
El fum i l’olor que desprenia 
també van arribar als munici-
pis de La Torre de Claramunt, 
la urbanització El Xaró i la 
Torre Baixa. Al municipi de La 
Torre de Claramunt, Protec-
ció Civil va ordenar el confi-
nament de la població dilluns 
al migdia i també va tornar a 
ordenar el confinament de Ca-
pellades. Es seguia mantenint 
el de Piera i Vallbona d’Anoia. 
A més, la columna de fum era 
visible des de diversos punts 
de la comarca de l’Anoia. A di-
ferència de l’incendi d’Òdena, 
la xarxa viària no va quedar 
afectada ja que en tractar-se 
d’un incendi en una zona molt 
concreta no va ser necessari 
tallar la circulació de vehicles 
en cap de les carreteres prò-
ximes.
D’altra banda, tampoc hi va 
haver cap alteració en la cir-
culació dels trens de la línia 
Llobregat-Anoia, dels Ferro-
carrils de la Generalitat de Ca-
talunya, malgrat que l’estació 
de Capellades queda molt a 
prop de la zona incendiada.

Els veïns de Piera, Capellades, la Torre de Claramunt i Vallbona d’Anoia van haver de confinar-se durant unes hores

Al llarg de la tarda de dilluns 
es va mantenir el confinament  
especialment entre aquells 
col·lectius de risc, com els in-
fants i la gent gran. Va ser a  la 
nit de dilluns (a les 22.45 ho-
res) quan l’incendi es va donar 
per controlat i es va retirar la 
recomanació de confinament 
dels col·lectius més vulnera-
bles.
Dimarts al matí l’incendi es 
va donar per extingit, després 
que durant la nit 12 dotaci-
ons de bombers hi estigues-
sin treballant juntament amb 
la maquinària que va aportar 
l’empresa: dues màquines gi-

ratòries, un camió i dues exca-
vadores.
Pel que fa les causes de l’in-
cendi, Moisés Galán Santano, 
cap d’emergències dels bom-
bers de la regió metropolitana
sud explica que, de vegades, 
hi ha incendis “que es poden 
donar de manera fortuïta, 
especialment en casos com 
aquest en què s’estan des-
ballestant vehicles que poden 
contenir restes de vapors i 
combustible”. Malgrat això 
recalca que són els Mossos 
d’Esquadra els encarregats 
de portar a terme la investiga-
ció sobre les causes dels fets. 

Galán fa una valoració positi-
va del desplegament fet per 
extingir l’incendi. “Estic con-
tent per l’actuació que hem fet 
des del Cos de Bombers. Vam 
aconseguir evitar que l’incen-
di es propagués a la zona 
forestal i ens vam concentrar 
en evitar que el foc afectés 
la maquinària de l’empresa”, 
relata. I afegeix: “A diferència 
dels incendis forestals, el foc 
de la planta desballestadora 
no va ser dinàmic. Per això la 
nostra intervenció va ser molt 
focalitzada.”
D’altra banda, Aleix Auber, al-
calde de Capellades, un dels 
quatre municipis de la comar-
ca on la gent es va haver de 
confinar durant algunes hores 
explica  que durant l’incendi i 
a causa del vent, “un fum molt 
dens, molt negre i en molta 

quantitat va venir cap a Cape-
llades i per això es va decidir 
confinar sobretot els més pe-
tits i els més grans”. I afegeix:
“Ens preocupava que el fum 
esdevingués un problema per 
a la salut de la població”.
“En general la resposta de la 
població va ser bona. El més 
positiu va ser que no va ha-
ver-hi cap ingrés per causa del 
fum i que amb els mitjans que 
teníem vam poder estendre bé 
el missatge que la gent s’havia 
de confinar i coordinar-nos bé 
amb el cos de Bombers. 
El balanç són dos dies de bòlit 
amb un final positiu. L’incendi 
ens va permetre veure quina 
era la nostra capacitat de re-
acció davant dels fets i crec 
que vam saber fer-ho correc-
tament”, explica. 

Comarca

“Vam donar l’ordre de 
confinament quan vam 
veure que el fum contenia 
molt combustible fòssil”, 
explica el cap dels bom-
bers de la regió metropo-
litana sud

                                                                       Fotografies: Bombers de la Generalitat de Catalunya
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Alta Anoia  Conca d’Òdena

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Moltes famílies busquen al-
ternatives per conciliar les va-
cances dels fills amb la feina. 
Casals d’estiu, esplais, activi-
tats esportives, idiomes… són 
algunes de les alternatives, 
però sovint no cobreixen totes 
les necessitats familiars.
El centre d’esplai Endinsa’t 
ha programat, com cada any, 
l’esplai d’estiu, del 31 d’agost 
al 10 de setembre, amb un 
seguit d’activitats lúdico-du-
catives adreçades a infants 
de 3 a 12 anys. Aquest any, el 
Casal tindrà com a tema d’in-
terès evitar el malbaratament 
d’aliments. 
Amb el lema “Cap menjar a 
la brossa” Endinsa’t ha pro-
gramat diferents activitats que 
s’adeqüen als diferents grups 
d’edat però amb únic objectiu: 
conscienciar a la quitxalla del 
consum que fem dels aliments 
i que s’ha d’intentar llençar el 
mínim d’aliments a la brossa. 
Així ho explicava, Sara Luen-
go, una de les responsables 
d’Endinsa’t. El joc és una 
de les eines més importants 
per a educar la quitxalla que 

apren sense adonar-se’n, ex-
plica Luengo. Per això, han 
triat una sèrie d’activitats lú-
diques com tallers senzills de 
cuina o una sortida per anar a 
comprar al Mercat per cons-
cienciar els més petits de la 
casa, per exemple, del valor 
dels aliments i de la necessitat 
d’aprofitar-los bé. 
Des d’Endinsat estan valorant 
també fer algun tipus d’activi-
tat per als pares i mares amb 
la voluntat d’implicar a les fa-
mílies i convidar-los perquè 
participin i s’involucrin direc-
tament en el tema. És una 
manera efectiva, assegura 
Luengo, perquè els continguts 
treballats a l’esplai arribin tam-
bé a casa. 
Com dèiem l’Esplai d’Estiu es 
celebrarà entre el 31 d’agost 
i el 10 de setembre al Centre 
Obert i Espai de Joc el Cire-
ret. Les inscripcions a l’esplai 
s’han de fer el 26 d’agost a les 
19 h al Centre Cívic del barri 
La Pau. El preu de l’activitat 
és de 60 € per als infants que 
participen per primera vegada 
i 50 € per aquells nens i nenes 
que hagin fet esplai durant el 
curs 2014-2015.

Cap menjar a la brossa és l’eix 
educatiu de l’esplai d’estiu 
Endinsa’t

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí va celebrar el passat 30 
de juliol un nou ple extraor-
dinari, el quart en un mes. El 
consistori va  tornar a debatre, 
aquesta vegada a petició del 
PSC, VA i VV,  sobre el règim 
de sessions ordinàries del Ple 
de la Corporació; les retribu-
cions i indemnitzacions dels 
càrrecs electes i la realització 
d’una Auditoria comptable, fi-
nancera i de procediments de 
l’1 de gener de 2007 al 31 de 
desembre de 2015.
Novament va ser necessari el 
vot de qualitat de l’Alcaldessa 
per desfer l’empat durant les 
votacions. Els partits convo-
cants, PSC, VA i VV, van votar-
hi a favor, i el govern: V365, 
ERC-Som Vilanova i CiU, van 
votar-hi en contra. La regidora 
Imma González de DECIDE 
va excusar la seva assistència 
al Ple. Per tant, cap dels tres 
punts va prosperar.
El primer punt de l’ordre del 
dia proposava la periodici-
tat mensual dels Plens, una 
proposta conjunta del PSC, 
VA i VV, que Noemí Truchar-
te, portaveu del PSC va de-
fensar “per una qüestió de 
transparència y de participa-
ció ciutadana”. El govern, per 
contra, va mantenir-se ferm 
en la decisió de celebrar una 
sessió plenària ordinària cada 
dos mesos. Meritxell Humbert, 
d’ERC-Som Vilanova, va ser 
crítica amb l’oposició que “ha 

convocat un ple per cobrar 
perquè el punt ja es va deba-
tre i aprovar en una sessió an-
terior”. Un comentari que des 
del PSC, VA i VV, van titllar de 
“desafortunat”.

Retribucions al 50 % i un 
únic sou de 1.650 € per a 
l’Alcaldessa
El segon punt de l’ordre del dia 
va tornar a posar sobre la tau-
la l’import de les retribucions, 
indemnitzacions i assistències 
als membres de la Corporació. 
PSC, VA i VV van defensar la 
reducció del 50% dels imports 
proposats pel govern i un únic 
sou, el de l’Alcaldessa, que 
xifren en 1.650 €. També van 
proposar canviar les sis dedi-
cacions parcials que proposa-
va el govern per indemnitzaci-
ons per assistència. 
El conjunt de mesures propo-
sades per l’oposició es podri-
en traduir, va assegurar Noe-
mí Trucharte, en un estalvi de 
388.000 euros durant el man-
dat. Una xifra molt superior als 
40.000 € anuals que havia de-
fensat el govern i que JM Ci-
vidanes va posar en entredit. 
Francisco Palacios de VA, 
també hi va donar suport.
En aquest punt, l’Alcaldessa 
Vanesa González, va convidar 
els regidors a renunciar a les 
seves retribucions, si així ho 
creien oportú, però va defen-
sar la proposta del govern de 
retribuir la tasca i la dedicació 
dels regidors.

PSC, VA i VV demanen una 
auditoria contable, finance-
ra i de procediments des del 
2007
Pel que fa al tercer i últim punt 
de l’ordre del dia, la proposta 
de realització d’una auditoria 
comptable, financera i de pro-
cediment des del 2007, tam-
poc va prosperar. Noemí Truc-
harte va demanar en nom del 
PSC, VA i VV, la creació d’una 
comissió de seguiment on 
estiguin representats tots els 
grups polítics i després fer-ne 
públics els resultats a butlletí, 
Vilanova Informació, abans 
del 31 de desembre de 2016. 
La líder socialista també va 
demanar habilitar una partida 
al Pressupost del 2016 per a 
la realització d’aquesta audi-
toria. El regidor convergent 
Jordi Barón va mostrar la seva 
satisfacció perquè el punt no 
prosperés al Ple, un fet que va 
ser criticat i qualificat de falta 
de respecte cap els grups pro-
posants. 
Barón va criticar l’oposició i 
va lamentar que no haguessin 
assumit els resultats electo-
rals ni el fet que no haguessin 
estat capaços d’arribar a cap 
pacte per governar. “Sembla 
que volen governar des de 
l’oposició” va sentenciar.
Palacios va animar al govern 
a votar a favor de la propos-
ta “per demostrar que ho han 
fet tot bé. Seria una mostra de 
transparència després de 36 
anys amb el mateix govern”.

PSC, VA i VV convoquen un Ple 
extraordinari i demanen una autoria

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

A la llar Xiroi el passat diven-
dres, al matí, van fet una ac-
tivitat extraordinària de la mà 
de la Policia Local de Vilano-
va del Camí amb una classe 
molt especial d’Educació Vi-
ària que va tenir com a gran 
atracció per als petits el cotxe 
de la policia i en concret la si-
rena. També van poder jugar 
amb alguns materials, com les 
armilles reflectants i les gorres 
dels policies. 
L’inspector en cap de la Poli-
cia Local, Marc Peña, acom-
panyat d’un dels agents, va 
mostrar als petits el funciona-
ment del vehicle policial i els 
va donar una senzilla lliçó so-

bre la importància d’anar ben 
cordats al cotxe i respectar els 
senyals de trànsit.
Verònica Picola, directora de 
la llar d’infants va explicar a 
Ràdio Nova que durant el mes 
de juliol, van treballar diferents 
eixos temàtics amb els nens. 
Van aprendre conceptes molt 
senzills sobre Educació Vià-
ria, com ara aprendre a discri-
minar el que és un senyal de 
trànsit i el que no. 
La Xiroi fa 36 anys que dóna 
servei privat de llar d’infants 
a Vilanova del Camí. Actual-
ment qui està al capdavant 
del centre és Verònica Pico-
la, però l’activitat la va iniciar 
seva mare Maria Torrente.

La llar Xiroi viu la darrera 
setmana de curs amb lliçons 
d’Educació Viària

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Unitat Mòbil de Consum de 
la Diputació de Barcelona ja 
ha anunciat la visita a Vilano-
va del camí pel mes d’agost. 
Els tècnics faran parada al 
municipi el divendres 21, de 
les 10 a les 12,30 h, com ve 
sent habitual a la Plaça del 
Mercat.
L’oficina mòbil atén totes 
les qüestions o dubtes que 
fan referència a l’àmbit dels 
drets dels consumidors, com 
etiquetatges i garanties de 
productes, compra i lloguer 
d’habitatges, serveis bancaris, 
assegurances, compra-venda 
de vehicles, serveis post-
venda, compres fora d’establi-
ments, serveis turístics...
L’atenció és gratuïta i perso-
nalitzada.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Mossos d’Esquadra i Policia 
Local han desmantellat a Vi-
lanova del Camí, en una ac-
ció conjunta, una plantació 
de marihuana ubicada en un 
magatzem del carrer Nostra 
Senyora del Roser, al barri 
del Camp del Rei, on van tro-
bar fins a 450 plantes i mate-
rial pel seu cultiu. Els agents 
van rebre l’avís d’un possible 
robatori, a dos quarts de 5 de 

la matinada de dijous, però 
quan van arribar a l’adreça in-
dicada i van accedir a l’interior 
del magatzem van trobar-se la 
plantació. 
Segons fonts dels Mossos, els 
agents policials van poder ac-
cedir sense problemes a l’inte-
rior del pàrquing on van notar 
només entrar la forta olor de 
marihuana. A dins van trobar 
el jove que els va permetre ac-
cedir voluntàriament a l’interi-

Un avís per robatori acaba amb la troballa de 
450 plantes de marihuana

MONTBUI / LA VEU

El passat cap de setmana es 
va viure amb intensitat a “Ci-
nemes Mont-Àgora”, on les 
projeccions de la pel·lícula in-
fantil “Los Minions” i la comè-
dia “Ahora o nunca” van acon-
seguir la màxima assistència 
aconseguida fins ara -de tots 
els aps de setmana amb pro-
gramació de cinema comerci-
al- a les dues sales montbui-
enques. En total, més d’un 
miler de persones van assistir 
a les diferents projeccions, 
una xifra que avala l’aposta 
dels cinemes montbuiencs per 
portar les darreres estrenes 
de la cartellera comercial. “Los 

Minions” es va poder veure a 
la Sala-Auditori, mentre que 
“Ahora o nunca” va ser la pel-
lícula que es projectava a la 
sala de petit format. 
Des de Cinemes Mont-Àgora 
mostren la seva satisfacció 
per aquesta gran resposta del 
públic familiar, que demostra 
que “davant pel·lícules d’es-
trena els ciutadans Montbui i 
la conurbació venen a Mong-
Àgora. Cal recordar que els ci-
nemes de Montbui, en marxa 
durant els darrers mesos en 
període de proves, ofereixen 
les darreres pel·lícules d’es-
trena a preus més econòmics 
que la majoria de sales -6 eu-
ros-. 

La OMIC farà també 
parada durant el mes 
d’agost a Vilanova

Els cinemes Mont-Àgora superen el miler 
de visitants durant el cap de setmana dels 
“Minions”

or. En la primera habitació van 
trobar 300 plantes d’un metre 
i mig d’alçada així com focus 
i ventiladors preparats per al 
seu cultiu. En una altra peça 
van trobar material d’adob i 
150 plantes més. 
El jove de 26 anys, veí d’Igua-
lada, està imputat per un pre-
sumpte delicte contra la salut 
pública.
La investigació del cas conti-
nua oberta.

MONTBUI / LA VEU

El passat dimecres 29 de juliol 
la Comissió Montxic va lliurar 
al Síndic de Greuges les sig-
natures recollides en contra 
del tancament de la Llar d’In-
fants Montxic. 
Es van entregar al Síndic 2261 
signatures que van superar el 
nombre de vots que l’alcalde 

Signatures en contra el 
tancament de Montxic 
lliurades al Síndic de Greuges

del PSC, Teo Romero i el seu 
equip de govern, van treure a 
les passades eleccions.
Així mateix, s’han entregat les 
signatures a l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
per tal de demanar al senyor 
Alcalde de deixar sense efecte 
la decisió de tancar el Montxic. 

POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’Assemblea Nacional Catala-
na, mitjançant els membres lo-
cals, ha organitzat un autobús 
des de la Pobla de Claramunt 
a Barcelona per tal de partici-
par en la concentració previs-
ta a l’avinguda Meridiana en la 
Diada d’enguany i en el marc 
del moment històric que viu el 
país. 
La sortida està programada 
a les 12 del migdia de davant 
l’Ajuntament. El preu d’anar i 
tornar és de 9 euros. Per re-
servar plaça cal inscriure’s an-
ticipadament, bé adreçant-se 
personalment a l’Estanc de la 
Pobla o bé trucant al telèfon 
662159710.

L’ANC organitza també un bus 
per anar a la diada des de la 
Pobla de Claramunt



VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Centre Cívic del barri La 
Pau va acollir dissabte de la 
setmana passada l’assemblea 
de veïns en la que s’havia de 
valorar, entre altres temes, la 
continuïtat de l’Associació. El 
seu president, Sergi Balcells, 
que fa mesos que tira enda-
vant l’entitat en solitari, des-
prés que dimitís tota la Junta, 
havia anunciat a Ràdio Nova 
la seva voluntat de deixar el 
càrrec i dissoldre l’associació 
si no trobava més implicació i 
compromís del barri.
Dissabte una dotzena de per-
sones van assistir a l’assem-
blea amb l’objectiu d’informar-
se de l’estat actual de l’entitat. 
Balcells ha explicat a Ràdio 
Nova que van preguntar-li per 
diferents temes com la dimissió 
de tota la Junta, la participació 
de l’entitat en la decisió munici-
pal d’utilitzar el camp de futbol 
del barri per muntar les pistes 
de petanca o la celebració per 
part de l’associació de la festa 
del barri de l’any passat que 
va generar alguns malentesos 
entre els membres de la Junta. 
Donades totes les explicacions 
i aclarits dubtes i malentesos, 
explica Balcells, el to tens de 
la reunió va anar canviant i 
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S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADORA
  DEL MES 
DE JULIOL

Martina Sánchez
d’Igualada

La continuïtat de l’AAVV del 
barri La Pau i La Lluna està 
garantida

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El grup d’auxiliars de mediació 
comunitària de Vilanova del 
Camí han tingut, el passat di-
mecres, l’oportunitat de partici-
par d’una trobada amb un grup 
de persones de l’àrea metropo-
litana de Barcelona que també 
s’estan formant en la matèria. 
De la mà de la mediadora del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Maria Sacasas, ambdós grups 
aborden l’aprenentatge de la 
mediació per a la resolució de 
conflictes i estan vivint dife-
rents experiències.
D’una banda, aquest és el 
segon any de formació per al 
grup vilanoví que fins i tot ja ha 
començat a posar en pràctica 
alguns coneixements per mit-
jà d’un projecte dirigit des de 
l’ens comarcal i per encàrrec 
municipal, per realitzar una  
diagnosi del barri de Santa 
Llúcia. De l’altra, el grup que 
els visitava aquest dimecres, 

poc a poc va veure com l’am-
bient es relaxava i fruïa més 
col·laboració. Fins el punt que 
va arrencar a alguns assistents 
un compromís ferm per donar 
continuïtat  a la Junta. 
Una de les primeres persones 
que es va presentar voluntària 
per col·laborar amb l’associa-
ció va ser Mercedes Zea que 
ja havia estat al capdavant de 
la Junta de l’entitat. Balcells ha 
valorat la feina que va fer Zea 
a l’etapa anterior i s’ha mostrat 
satisfet de la seva tornada. 
Balcells també s’ha mostrat 
satisfet per les aportacions que 
van fer altres veïns del barri 
com Francesc Viera a qui Bal-
cells explica, ha convidat en 
més d’una ocasió a formar part 
de la Junta. 
El president de l’entitat explica 
que la reunió va acabar-se amb 
el compromís dels presents de 
tornar-se a trobar a primers de 
setembre per embastar una 
nova Junta que prengui el re-
lleu deixant de banda els errors 
que s’hagin pogut cometre en 
el passat.
El compromís passa també per 
buscar noves incorporacions 
que facilitin la tasca de gestió, 
organització i relació amb l’ad-
ministració.

encara està en la primera fase 
de formació. El mes d’abril van 
començar un curs de mediació 
per a persones en atur, orga-
nitzat des del SOC, i el finalit-
zaran a l’octubre.
Una de les alumnes de l’Hos-
pitalet de Llobregat que van 
participar a la trobada, Mont-
se Checa, explicava a Ràdio 
Nova que estan fent 5 hores de 
classe diàriament, de dilluns a 
divendres, i que estan assolint 
coneixements per a l’avaluació 
i anàlisis de conflictes des del 
diàleg i la gestió positiva. Des-
tacava el bon ambient dins el 
grup i l’interès pel món social 
de la majoria de participants.
Per la seva banda, Maria Saca-
sas, subratlla la bona impres-
sió que el grup visitant es va 
endur de l’acollida i l’intercanvi 
amb el grup vilanoví. També 
explica que “ha sigut molt pro-
fitós per als que han vingut de 
fora conèixer el projecte que 

han iniciat aquest curs els au-
xiliars vilanovins” i que també 
tenen moltes ganes de “passar 
a la pràctica” prenent-los com 
a exemple.
Una representació del grup 
d’auxiliars de Vilanova del 
Camí va rebre a la delegació 
barcelonina a l’Edifici d’Entitats 
on van poder compartir conei-
xements i impressions. El grup 
vilanoví va preparar una expo-
sició de la feina feta, sobretot 
pel que fa al diagnòstic de Barri 
de Santa Llúcia i les entrevis-
tes realitzades amb entitats i 
veïns de la zona per conèixer 
el seu parer sobre com es viu 
al barri per tal d’obtenir una 
radiografia de les impressions 
dels veïns, tant pel que fa a les 
potencialitats del barri com als 
punts febles.
La trobada va finalitzar amb 
una passejada pels carrers 
d’aquest barri vilanoví.

Trobada entre els auxiliars de mediació 
i un grup d’alumnes barcelonins

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest any, l’Esplai Endinsa’t, 
ubicat al Centre Cívic del Bar-
ri de La Pau, celebra el seu 
desè aniversari. Per festejar-
ho com cal, l’entitat ha previst 
una festa popular  que porta-
ran a terme el 12 de setembre 
aprofitant l’arrencada de l’es-
plai de temporada. 
La festa es farà a la pista de 
l’escola Pompeu Fabra, de sis 

a vuit de la tarda. L’entitat ha 
previst una tarda de jocs ben 
especial per compartir amb la 
família: bombolles de sabó ge-
gants, inflables, xocolatada... i 
moltes més sorpreses.
Sara Luengo, una de les res-
ponsables, també ha explicat 
que aprofitaran l’acte per infor-
mar les famílies sobre les dife-
rents activitats que es porten a 
terme des de l’esplai.

L’Esplai Endinsa’t fa 10 anys al setembre 
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ÒDENA / LA VEU

Les primeres estimes fetes 
sobre el terreny indiquen que 
la quantitat de llavors que po-
den arribar al terra després de 
l’incendi està entre 250.000 i 
400.000 pinyons per hectàrea, 
fins i tot en zones amb baixa 
densitat de pins força joves.
Tot just 48 hores després que 
l’incendi d’Òdena es donés 
per controlat, investigadors 
del CREAF en col·laboració 
amb l’Oficina Técnica de Pre-
venció d’Incendis Forestals 
de la Diputació de Barcelona 
(OTPMIF), van començar a 
avaluar el potencial de rege-
neració de la zona cremada.
La prioritat és conèixer qui-
nes possibilitats de recupera-
ció té el bosc, una pineda de 
pi blanc (Pinus halepensis) 
que ja havia patit l’incendi de 
1986 i es trobava en fase de 
regeneració). Una part im-
portant d’aquesta zona havia 
estat aclarida recentment  per 
l’OTPMIF per millorar l’estruc-
tura i el creixement del bosc, 
i això pot haver contribuït al 
control de l’incendi (veure ví-
deo). Aquestes aclarides ha-
vien deixat uns 1000 pins per 
hectàrea, amb una producció 
mitjana de 9 pinyes per arbre.

Hi ha motius per creure que la zona 
cremada dues vegades es recuperarà

Amb aquestes dades, els in-
vestigadors estimen que la 
disponibilitat de pinyons per 
cobrir l’àrea afectada pot ar-
ribar fins als 400.000 pinyons 
per hectàrea. “Si les condi-
cions meteorològiques dels 
propers mesos són favorables 
per a la germinació i el creixe-
ment dels nous pins – explica 
Josep Maria Espelta, investi-
gador del CREAF -, aquestes 
quantitats poden assegurar 
una bona regeneració de les 
pinedes afectades.”

Els pinyons són l’única es-
perança per a la recuperació
Una part de les pinyes que 
produeix el pi blanc no s’obren 
quan assoleixen la maduresa, 
i normalment es mantenen 
tancades durant anys (fins a 
30!)  amb els pinyons viables, 
esperant l’arribada d’un in-
cendi o un episodi de sequera 
extrema. Quan arriba la per-
torbació, les pinyes s’obren i 
alliberen grans quantitats de 
pinyons en un espai on s’ha 
reduït molt la competència 
d’altres plantes.
“És una bona estratègia per 
assegurar-se la descendèn-
cia en cas de catàstrofe –in-

forma Espelta -. De fet, quan 
els arbres són molt joves i en-
cara no han pogut fer gaires 
pinyes, mantenen quasi totes 
les pinyes tancades per for-
mar aquest banc de llavors .”

Descripció del vídeo
Els investigadors del CREAF 
Guillem Bagaria, Marina Pal-
mero i Josep Maria Espelta 
mostren la zona que també es 
va cremar el 1986, amb imat-
ges d’abans i després del re-
cent incendi d’Òdena. Abans 
de l’incendi, els investigadors 
estaven avaluant l’estat del 
bosc en regeneració en parcel-
les aclarides per l’OTPMIF, on 
es pot veure que la densitat 
d’arbres és força baixa i que hi 
ha poca continuïtat vertical de 
la vegetació (el sotabosc no 
està a tocar de les capçades) 
i entre capçades (les capça-
des no es toquen entre elles). 
Després del foc, les capçades 
cremades mantenen encara 
forces branques fines i forces 
pinyes, la qual cosa indica que 
molts pinyons poden haver 
sobreviscut protegits a dins 
d’elles.
El vídeo es pot veure a la pàgi-
na oficial del CREAF. 

CaixaBank estableix un pla 
d’ajudes per als afectats per 
l’incendi del Bages i l’Anoia

ÒDENA / LA VEU

CaixaBank ha aprovat un pla 
d’ajudes, que inclou una lí-
nia de finançament especial, 
per donar suport a tots els 
professionals afectats per els 
danys ocasionats per l’incen-
di d’Òdena, fonamentalment 
a les comarques del Bages i 
l’Anoia.
Aquesta línia de finançament 
es basa en varis productes 
destinats a pal·liar la situació 
dels agricultors que han pa-
tit danys a les seves collites, 
estris, maquinàries, vehicles, 
etc. D’una banda, els professi-
onals afectats podran accedir 
a préstecs personals en con-
dicions preferents i, per una 
altra, comptaran també amb la 
possibilitat de rebre bestretes 
dels pagaments de sinistres 
d’Agroseguro i dels ajuts de la 
PAC, així com de línies espe-
cifiques destinades a la refo-
restació.
El pla d’ajudes es canalitza a 
través d’AgroBank, la línia de 
negoci de CaixaBank dirigida 
al sector agrari, amb la qual 
pretén reforçar el seu liderat-

ge en aquest segment i incre-
mentar la vinculació dels prop 
de 42.000 clients a Catalunya, 
335.000 a tota Espanya.
El volum de negoci de Cai-
xaBank amb el sector agrari 
ascendeix a l’estat espanyol, 
a juny de 2015, a 14.650 mi-
lions d’euros. A Catalunya, on 
el sector primari constitueix un 
eix fonamental de la seva es-
tructura econòmica, el volum 
de negoci agrari de Caixa-
Bank ascendeix a 2.800 mili-
ons d’euros.
A més, l’Obra Social “la Cai-
xa” col·laborarà amb diverses 
aportacions econòmiques 
als quatre ajuntaments afec-
tats per l’incendi: Ajuntament 
d’Òdena, Sant Salvador de 
Guardiola, Castellfollit del 
Boix i el Bruc, per contribuir 
a la recuperació de la zona 
cremada per l’incendi. La col-
laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Salvador de Guardiola es 
destinarà a la compra d’un ve-
hicle pick-up, i contribuir així a 
la prevenció de futurs incendis 
a la zona.

Investigadors del CREAF recollint pinyes per avaluar el potencial de regenració de la zona cremada. Foto: Marina Palmero (CREAF).
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Alta Anoia  Anoia Sud

ÒDENA / LA VEU

Des de el 29 de juny fins al 
24 de juliol a l’Escola Cas-
tell d’Òdena, la llar d’infants 
L’Avió de paper i a les anti-
gues escoles de l’Espelt s’han 
acollit uns 215 nens/es que 
durant aquests dies han realit-
zat diferents activitats i tallers 
a l’Escola d’Estiu d’Òdena.
Tallers de cuina, manualitats, 
gimcanes, excursions, pisci-
na…Tot allò que agrada als 
menuts, però també han tingut 
temps de fer deures i passar 
una bona estona amb amics, 
coneguts i gent nova.
L’excursió a Catalunya en mi-
niatura i al bosc animat va ser 
una aventura on petits i grans 
van posar a prova les seves 
pors i a més van conèixer 
molts indrets de Catalunya. El 
dia va ser molt calorós,  però 
amb molta aigua el dia va 

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
EL MÀGIC D´OZ (1939) Judy Garland més enllà de l´Arc de Sant Martí
QUERELLE (1982) La darrera i polèmica darrera pel.lícula de R.W. Fassbinder
LA RONDA (1950) Som a Viena, a l´any 1900. Giren i giren els cavallets de l´amor
VERITAT A MITJES (1932) Divertida comèdia de Gregory LaCava
HANNAH I SEVES GERMANES (1986) Una de les millors obres de Woody Allen

transcorre sense cap proble-
ma.
Una de les activitats del grup 
de Joves va ser “Cuina sen-
se pares”, de la Diputació de 
Barcelona, on els més grans 
van aprendre la importància 
de menjar sa. També van ve-
nir a fer un taller des d’on es 
va  ajudar a fer unes mascares 
africanes i un drac xinès.
D’altra banda, el bivac va ser 
un èxit, la canalla després de 
sopar, van dur a terme el joc 
de nit pels voltants del poble, 
una nit màgica on els més 
petits van conèixer diferents 
personatges del mar i els més 
grans és van enfonsar en una 
misteriosa història de lladres, 
fantasmes, viudes i tresors… 
Al Barri Sant Pere van tenir 
una vetllada hawaiana, amb 
còctels i misteris per desco-
brir, a l’Espelt van gaudir d’una 

nit estrellada i exòtica… I final-
ment, una nit intensa que va 
acabar amb una matinada a la 
piscina.
El divendres  24 de juliol a 
l’Escola Castell d’Òdena és va 
celebrar el Festival, enguany 
el tema ha estat el d’Eurovi-
sió, els monitors han treballat 
molt en les diferents actuaci-
ons que els nens/es van realit-
zar, amb diferents corografies 
on petits i grans van gaudir 
tot actuant com artistes d’ara 
i d’altres temps; una vetllada 
que va acabar amb un sopar 
de germanor amb pares, avis, 
monitors…
Fent una pausa d’estiu, espe-
rant la tornada de les vacan-
ces, l’Escola d’Estiu d’Òdena 
continuarà dues setmanes 
més, amb més activitats, ex-
cursions i Festival a l’Espelt i 
al Barri Sant Pere.

Molt bon regust de l’Escola d’Estiu d’Òdena 
i esperant les dues darreres setmanes

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dimecres s’ha celebrat 
la sessió ordinària del mes de 
juliol del Ple de l’Ajuntament 
de Capellades.
A l’ordre del dia es va donar 
compte d’un decret d’alcaldia 
referent a la contractació del 
tècnic de cultura. Seguida-
ment es va fer una modificació 
dels estatuts de la Fundació 
Consorts Guasch, on la secre-
tària constava com a patrona. 
Segons els mateixos estatuts, 
només poden ser-ho els càr-
recs polítics. Per tant, el pro-
per patró serà el regidor Sal-
vador Vives.
També de caire tècnic va ser 
la modificació del conveni de 
cessió gratuïta signat amb 
Salut, referent a la cessió 
de l’edifici i solar del cen-
tre d’atenció primària, on els 

metres descrits no coincidien 
amb els metres reals edificats.
El cinquè punt de l’ordre del 
dia va aprovar la revisió del 
padró d’habitants, que a 1 de 
gener de 2015 era de 5.268 
habitants.
Seguidament es va aprovar 
una moció de suport al Corre-
llengua 2015, que ja arriba a 
la seva 19ena. edició. Aques-
ta moció va comptar amb els 
vots favorables de Vila de Ca-
pellades, ERC i CiU i l’absten-
ció del PSC.
En el darrer punt de l’ordre del 
dia, precs i preguntes, l’Alcal-
de Aleix Auber va informar als 
grups de l’oposició sobre la 
xerrada organitzada des de 
l’Ajuntament de Capellades 
per parlar de la situació de 
l’aqüífer Carme-Capellades. 

Sessió ordinària del mes de 
juliol a Capellades

VILANOVA D’ESPOIA / LA VEU

El passat dia 1 d’agost la colla 
va ser convidada a  la FM de 
la Font del Bosc (Mediona), 
en aquesta ocasió van fer un 
taller explicatiu del que són i  
d’on prové el món dels  Fal-
cons amb una mostra d’algu-
nes de les figures que els re-
presenten, com la presentació 
de la colla, els avions, tripira, 
escala....
Van ser molt ben acollits per la 
nova comissió de festes, que 
aquest any s’estrenaven.
El dia 2, els de la faixa grana, 
celebren la FM de Vilanova 
d’Espoia, en motiu del seu pa-

tró sant Salvador.
Tan els Falcons, com la colla 
gegantera del poble, més la 
colla convidada de bastoners 
de Banyeres del Penedès, co-
mencen la seva representació 
cultural davant l’església ro-
mànica, com és tradició.
Després d’una ronda per colla, 
tots van anar al mig del poble 
on la gent feia el tradicional 
vermut de festa major.
Els gegants Tonet i Victòria 
acompanyats amb els Cap 
grossos, van ballar-nos els 
seus grans balls, i els basto-
ners van fer ressonar els bas-
tons al ritme de la música.

Els Falcons per la seva part, 
van triar fer una mostra del 
seus pilars ja que a casa seva, 
encara no els havien mostrat 
mai, així que ens van repre-
sentar, una sardana amb pilar 
de 3 net i voltejat, pilars de 2 
amb pilar de 3 caminat, tripira 
amb pilar de 3 xulo, i planxes 
rodades amb pilar de 3, i per 
acabar un pilar de 4 .
Per acabar les colles van po-
der gaudir d’aquest vermut 
tant típic i conegut, com el 
d’Espoia.
El dia 8 d’agost a les 19.30h  
podeu veure la colla de Fal-
cons a Pinedes de l’Armengol.

Els Falcons de Vilanova d’Espoia van de festa major
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CAPELLADES / LA VEU

Dissabte passat al matí hi va 
haver una festa d’inflables a la 
Piscina Blava de Capellades, 
dins una jornada del “Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple” que 
ha organitzat l’Associació co-
marcal de l’esclerosi a l’Ano-

Mulla’t per l’esclerosi múltiple 
a Capellades

ia. La jornada, que ja s’havia 
ajornat anteriorment, va estar 
marcada pel temps. Tot i això, 
hi hagué un nombre de perso-
nes que es van animar a jugar 
amb els inflables i a nedar uns 
quants metres de manera con-
junta.

PIERA / LA VEU

La representació espanyola 
de la organització humanitària 
Embracing the World, creada 
per l’índia Amma, ha adreçat 
una consulta sobre la viabilitat 
de reformar i ampliar la seva 
seu a Piera.
La Comissió territorial d’urba-
nisme de la Catalunya Cen-
tral ha emès avui un informe 
favorable a la consulta adre-
çada per l’Ajuntament de Pi-
era sobre la viabilitat del Pla 
especial urbanístic de Can 
Creixell. Aquest Pla el promou 
la Fundació MA Center Spain, 
representant a Espanya de la 
organització humanitària inter-
nacional Embracing the world, 
creada per Mata Amritanan-
damayi, més coneguda com a 
Amma, a l’Índia.
Aquesta organització va ad-
quirir fa set anys una finca 
agrícola i forestal propera al 
petit nucli urbà de Can Crei-
xell, que s’ha convertit en la 
seva seu a l’Estat espanyol. 
Els centres que posseeixen a 
nivell internacional reparteixen 
la riquesa que generen a nivell 
local, per exemple, distribuint 
una part dels aliments que s’hi 
conreen, sempre amb l’aju-
da de voluntaris. La finalitat 
principal del centre de Piera, 
doncs, és dur a terme tasques 

La Generalitat dóna llum verd a l’ampliació del 
Centre Amma de Piera

de desenvolupament comuni-
tari, a la vegada que funciona 
com a agent de conservació i 
gestió del paisatge agrícola i 
forestal.
La Fundació MA ha impulsat 
la redacció d’un Pla especial 
que planteja la remodelació i 
ampliació de les instal·lacions 
de Can Creixell, atès que les 
actuals no satisfan els seus 
objectius.
 
Tres àrees de creixement
A la finca de Piera s’hi acce-
deix des de la urbanització 
Can Bonastre, mitjançant un 
camí de domini públic sense 
pavimentar. La major part de 
la propietat es dedica al cultiu 
intensiu d’oliveres, mentre que 
a la part més propera al torrent 
de Can Ribes hi ha una massa 
forestal.
El Pla especial proposa quatre 
àmbits diferents d’actuació:
- Construcció d’una sèrie d’es-
pais annexos a la masia, que 
es destinarien a les activitats 
diürnes del centre, com ara re-
cepció, cuina, menjador, ma-
gatzem i espais polivalents.
- Remodelació d’una petita 
nau agrícola existent per de-
dicar-la a l’allotjament de les 
visites
- Construcció d’una gran nau, 
a l’oest de la masia, on es con-

centraria tota l’activitat agríco-
la i forestal.
- Habilitació d’una àrea desti-
nada a l’aparcament de vehi-
cles.
Els promotors del Pla expres-
sen la seva voluntat de reduir 
l’impacte paisatgístic al mínim 
possible. Així, proposen que 
la gran nau agrícola quedi 
oculta, donant-li la forma d’un 
soterrani sota una coberta en-
jardinada. La petita nau exis-
tent es reformaria per canviar 
la seva aparença industrial per 
una més humanitzada.  L’afo-
rament previst al nou centre 
seria d’una trentena de per-
sones al dia, 80 els caps de 
setmana.
La Comissió territorial d’urba-
nisme de la Catalunya Central 
ha considerat que el Pla es-
pecial seria admissible en el 
planejament territorial i n’ha 
donat el vistiplau amb algunes 
consideracions. Entre elles, 
que el Pla, quan es tramiti, 
s’acompanyi d’un estudi que 
justifiqui que les superfícies a 
ocupar s’ajusten a les neces-
sitat reals; que la volumetria 
de les noves construccions 
annexes a la masia es reduei-
xin; que es detalli la ubicació 
i capacitat de l’aparcament, 
i que s’inclogui l’arranjament 
del vial d’accés al recinte.

T’ha sorgit algun imprevist aquest més? Et falten diners per pagar 
alguna factura? Vols anar de viatge o tens que pagar els estudis?
T’anticipem la teva nòmina o pensió.  
Sense aval ni garanties. 

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

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

Inagurem Oficina:
Passeig Jacint Verdaguer 40
Planta 2 Despatx C 
          

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

Recull la
documentació

Porta-la a la
nostra oficina

Recull els
diners

Com funciona?

Tracte
personalitzat

CABRERA / LA VEU

Els regidors d’Units per Ca-
brera – ERC – AM i el regidor 
de CIU volem denunciar la 
perillosa acció que va portar 
a terme l’actual alcalde de 
Cabrera d’Anoia, Salustiano 
Monteagudo Hidalgo, en dis-
parar amb les seves pròpies 
mans, tal com ell presumeix i 
confirma a les xarxes socials, 
focs artificials la matinada del 
25 al 26 de juliol al nucli de 
Can Ros, durant la celebració 
de la Festa Major.
Aquesta arriscada acció, que 
va posar en perill el nostre 
municipi, es va portar a terme 
amb l’ajuda del Cap de Pro-
tecció Civil, Andrés Toledo. 
Cal recordar que Cabrera 
d’Anoia està sota risc d’incen-
di tot l’any i entre d’altres ac-
cions, té prohibit llençar coets, 
petards o fanalets, tal com es 

pot llegir al full que Protecció 
Civil va repartir per tot el Muni-
cipi el 15 de març d’enguany. 
Fem especial esment que 
aquesta prohibició es fa més 
intensa des del 15 de març 
fins al 15 d’octubre.
Aquest fet s’ha posat en co-
neixement dels Agents Rurals 
de la Comarca.
Amb aquesta actitud, queda 
clar la prepotència, irrespon-
sabilitat i manca d’estima pel 
municipi de l’actual alcalde, 
Salustiano Monteagudo Hi-
dalgo, que posa els seus in-
teressos partidistes i capricis 
per davant de la seguretat del 
poble. No oblidem que tant el 
Cap de Protecció Civil, Andrés 
Toledo, com el regidor de Fes-
tes, José Fdez. Peces i el Cap 
de la Coordinadora de Festes, 
Paco Jara, van ser complisses 
d’aquesta perillosa actuació.

ERC Cabrera denuncia una 
actitud temerària per part de 
l’alcalde

PIERA / LA VEU

Els nens i nenes de la vila 
disposen d’un Llibre d’honor 
a l’Ajuntament de Piera en un 
exercici per acostar-los a l’ad-
ministració local.
Com ja és habitual, els alum-
nes de les escoles del nostre 
municipi poden gaudir d’una 
visita guiada a l’Ajuntament. 
Per tal que els joves visitants 
coneguin de primera mà el 
funcionament intern de la 
Casa consistorial, la visita 
consta d’un recorregut a tots 
els departament on se’ls ex-
plica, per exemple, el funcio-
nament del registre d’entrada 
i com emplenar una instància, 
com s’elaboren els plànols 
del nucli, com fer una recer-
ca a l‘arxiu municipal, poden 
comprovar les seves dades al 

padró i, a partir d’ara, poden 
signar el nou Llibre d’honor al 
despatx d’Alcaldia i sentir el 
que moltes personalitats sen-
ten quan visiten Piera i viuen 
aquest acte protocol·lari.
L’objectiu d’aquesta nova ini-
ciativa és la d’incentivar l’in-
terès i apropar els més petits 

a la Casa de la Vila oferint-los 
l’oportunitat de deixar cons-
tància de la seva visita. Pot-
ser, d’aquí uns anys, algun 
dels infants que ara signa serà 
l’encarregat d’oferir el Llibre 
d’honor a les noves generaci-
ons.

El Llibre d’honor dels nens de Piera



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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CAPELLADES / LA VEU

El Mapa del Patrimoni Cultural 
local té per objecte la recolli-
da exhaustiva de dades sobre 
el patrimoni cultural i natural 
d’un municipi i la seva valora-
ció, cosa que permet a l’Ajun-
tament establir mesures per 
garantir-ne la protecció i con-
servació, així com per planifi-
car-ne la rendibilització social.
Els elements que s’inventarien 
corresponen tant a patrimoni 
immoble (edificis, com ara el 
Molí Paperer de Capellades 
-a la foto-, conjunts arquitectò-
nics, elements arquitectònics, 
jaciments arqueològics, obra 

Inici del Mapa de Patrimoni Cultural de 
Cercs, Capellades, Calaf i Sant Salvador de 
Guardiola

civil, etc.), patrimoni moble 
(col·leccions, objectes i ele-
ments urbans), patrimoni do-
cumental (fons documentals i 
d’imatges), patrimoni material 
(manifestacions festives, tra-
dicions orals, música i dansa, 
costumari i tècniques artesa-
nals) i patrimoni natural (zo-
nes d’interès natural o espèci-
mens botànics singulars).
L’accés a la informació públi-
ca dels elements del Mapa 
del Patrimoni és mitjançant un 
Sistema d’Informació Geogrà-
fica, amb el qual es pot visu-
alitzar la informació de cada 
element localitzat al mapa 

municipal. Es pot consultar a 
través de la pàgina web de Di-
putació de Barcelona – Mapes 
de Patrimoni Cultural en línia.
La Diputació de Barcelona 
elabora els Mapes de Patri-
moni Cultural, des de fa més 
de 13 anys, dels municipis que 
ho sol·liciten, a través de l’Ofi-
cina de Patrimoni Cultural de 
l’Àrea de Cultura. Actualment, 
hi ha 136 municipis de la de-
marcació de Barcelona que 
ja disposen de Mapa del Pa-
trimoni Cultural, n’hi ha 5 més 
en procés de realització, 13 en 
revisió i 15 que s’iniciaran pro-
perament.

PUJALT / LA VEU

La primera quinzena d’agost 
arriba com cada any carrega-
da d’activitats a l’Observatori 
de Pujalt. El dilluns 3 d’agost 
de 21:30h a 23:30h es va 
porta a terme una observació 
astronòmica oberta a tothom. 
El dimarts 4 i el dimecres 5 
d’agost es va portar a terme 
els darrers sopars sota les 
estrelles a l’Observatori de 
Pujalt. El dijous 6 d’agost es 
va portar a terme una acti-
vitat doble d’observació as-
tronòmica i d’observació de 
la fauna en una nit que es 
presenta amb molt bona tem-
peratura. Per altra banda el 
dimecres 12 d’agost es por-

tarà a terme una nova nit de 
“Llàgrimes de Sant Llorenç” 
a l’Observatori de Pujalt, en 
aquest cas les activitats es 
faran en les instal·lacions del 
nou observatori astronòmic. 
Les reserves en aquest cas 
cal fer-les al 636505197 mit-
jançant missatge Whatssapp, 
indicant un nom, número de 
persones que assisitiran i 
telèfon de contacte. Per aca-
bar quinzena el dissabte 15 
d’agost es portarà a terme un 
sopar sota les estrelles a la 
plaça Àlex Botines de l’Astor 
al costat del restaurant de la 
Figuera. Les reserves cal fer-
les al 652 41 86 25.

Noves activitats aquest agost 
a l’Observatori de Pujalt
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CAP - Certificat d'aptitud per a conductors professionals         
És un certificat obligatori per a conductors/ores professionals de mercaderies i viatgers.
Programa oficial , RD 1032/2007 del 20 de juliol de 2007

INICI DEL CURS: Dissabte 19 de Setembre
Horari: de 7h a 14:30h
Total: 35 Hores
Possibilitat de bonificar la formació.
Lloc: C/ Lleida 63 - Pol. Ind. Pla de la Masia (Òdena)

Matriculació abans del 9 de Setembre
Per telèfon: 902.566.404 - 93.804.51.64
Per email: gestiopatrimonial@gestiopatrimonial.com
A les nostres oficines al C/Lleida 63 - Òdena

ARGENÇOLA / LA VEU

Amb l’arribada del mes 
d’agost torna la Festa Major 
d’Argençola. Aquesta és una 
bona ocasió per apropar-vos 
a conèixer aquest petit/gran 
poble de la comarca i gaudir 
de les seves immillorables 
vistes.
La Festa Major començarà el 
divendres 7 d’agost amb la 
Nit Jove on no hi faltaran el 
pregó, un sopar popular i el 
correcarrers. Al llarg de la nit 
podreu gaudir de les actuaci-
ons dels “Carmina Wanted”, 
“Ebri Knight”, “Rumb al bar” i 
”DJ J”. 
Dissabte dia 8 d’agost torna la 
festa a partir de 2/4 de 6 de la 
tarda amb inflables i jocs per 
a la mainada, seguidament hi 
haurà xocolatada per tothom. 
A 2/4 de 8 del vespre actua-

La Festa Major d’Argençola el 7, 8 i 9 d’agost

ció del “Mag Ferran” amb un 
espectacle per a tots els pú-
blics. A partir de les 10 de la 

PRATS DE REI / LA VEU

Demà es durà a terme el tret 
de sortida a la festa major 
d’enguany a Prats de Rei. 
A les 18:00h es farà una gim-
cama infantil i adulta a la pista 
de la Cooperativa.
El diumenge 9 d’agost, a les 
19:00h es farà la 10a Cursa 
atlètica de Festa Major davant 
la piscina municipal. Les ins-
cripcions es podran fer a par-
tir de les 18:00h. A les 21:30h 
d’aquest mateix dia hi haurà 
una sessió d’havaneres a càr-

Comença la Festa Major de Prats 
de Rei

PIERA / LA VEU

L’Escola de Teatre i Dansa 
de Piera iniciarà el curs lectiu 
2015-2016 amb una important 
novetat: Les classes no co-
mençaran fins al mes d’octu-
bre. Així ho ha decidit l’equip 
directiu per tal de facilitar el 
procés de matriculació a les 
famílies i no fer-lo coincidir 
amb la tornada de petits i jo-
ves a les escoles.
Per tant, els alumnes i les per-
sones interessades en incor-
porar-se a l’ETDP podran fer 
la matrícula durant tot el mes 

rec del grup “Mar Endins”.
La festa major farà parada a 
partir de diumenge i seguirà 
a partir del dijous 13 d’agost 
amb una sessió de bitlles ca-
talanes davant la piscina mu-
nicipal i amb una nit de DJs.
El diumenge dia 16 es finalit-
zarà amb els actes de cloen-
da: un parc infantil terrestre 
amb inflables, quads i un tren 
al Raval de St. Joan i amb la 
Missa de les 12h i a les 17h  
el Sant Rosari al santuari de la 
Mare de Déu del Portal.

PIERA / LA VEU

La secció territorial de l’ANC 
a Piera ja està organitzant 
els desplaçaments per a la 
mobilització del pròxim 11 de 
setembre. L’objectiu és omplir 
la Meridiana de Barcelona en 
l’inici de campanya prèvia a 
les eleccions del 27S.
Sota el lema ‘Omplirem la Me-
ridiana de llibertat’, des de la 

Nou curs de teatre a Piera a 
partir de l’octubre

11S: Piera a la Meridiana

de setembre.
Per anar fent boca, però, el 
dissabte 26 de setembre l’Es-
cola impartirà una segona ses-
sió del curs intensiu de dansa 
jazz contemporània, Coreo 
Express, ja ofert en el curs 
anterior. Una proposta oberta 
a més enllà de l’alumnat de la 
qual se’n donarà més informa-
ció a principis de setembre.
El primer trimestre acabarà la 
tercera setmana de desembre, 
coincidint amb el curs escolar i 
l’activitat de l’Aula Oberta serà 
el dissabte 19 de desembre.

nit Botifarrada i acabarem el 
dia ballant amb la música de 
la “Stressband”.
Diumenge dia 9 a les 12 del 
migdia Ofici de Festa Major. 
Després d’ofici a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament és podrà 
visitar una exposició de foto-
grafies antigues cedides pels 
veïns del poble. Aquestes pri-
meres fotografies volen ser 
l’embrió de l’arxiu fotogràfic 
del municipi dins el Projecte 
Argençola Memòria. Durant 
l’acte es servirà un vermut.
El diumenge gaudirem de la 
tarda-nit d’estiu amb més mú-
sica a partir de les 6 de la tar-
da. Amb els concerts de “Sr. 
Smizz”, “Josh Allen & the Ro-
otmakers” i el cantautor “Cesk  
Freixas”. Durant els concerts 
es podran sopar tapes casola-
nes a preus econòmics.

secció pierenca s’anuncia que 
disposaran de dos autocars i 
que el preu, íntegrament per 
fer front al desplaçament, és 
de 9€ per passatger. Les ins-
cripcions es poden fer a: Espai 
d’entitats (c. Folch i Torres, al 
costat dels Bombers). Dimarts 
i dijous de 19 a 20 hores. Data 
límit fins al 28 d’agost.

PIERA / LA VEU

El passat 16 de juliol la regi-
dora Turisme, Vanesa Fer-
nández-Arroyo i el 1r Tinent 
d’Alcalde i regidor d’Empresa 
i ocupació, Josep Llopart, van 
ser convidats als estudis de 
Catalunya Ràdio. El motiu de 
la invitació va ser l’interès del 
programa Meteoescapades 
pel Mercat de la fruita dolça 
que es celebra al municipi 
tots els diumenges d’estiu. En 

Francesc Mauri, entrevistador 
del programa, es va interes-
sar per com havia sorgit la 
idea del mercat, la forma de 
promocionar-lo i per les ges-
tions administratives que els 
regidors i creadors del mercat, 
Fernández-Arroyo i Llopart, 
duien a terme per al seu bon 
funcionament.
També van ser convidats al 
programa els pierencs Josep 
Torrents, president del ADV i 

El mercat de la fruita dolça a Catalunya 
Ràdio

Agustí Duran, ambdós agricul-
tors de quarta generació que 
van tenir l’oportunitat d’expo-
sar la seva forma de treba-
llar, la situació del mercat i les 
perspectives de futur.
El programa es va emetre el 
dijous 6 d’agost i representa 
un èxit per la tasca que, des 
de les regidories de Turisme 
i Empresa i ocupació, s’està 
fent per promocionar els pro-
ductes autòctons de la vila.   
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ATLETISME / CLUB ATLÈTIC IGD

L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles  Ariadna Ramos, 
va assolir una brillant 4ª posi-
ció en la prova del Triple Salt 
corresponent als 95ens Cam-
pionats d’Espanya Absoluts, 
disputats en doble Jornada de 
dissabte i diumenge el passat 
cap de setmana al Poliespor-
tiu Gaetà Huguet de Castelló 
de la Plana. Les proves comp-
taren amb la participació de 
les primeres figures estatals, 
en esser selectives per decidir 
l’equip estatal que participarà 
als Campionats del mon de 
Beijing dels propers dies 22 
al 30 d’Agost. Uns 700 atletes 
estatals competiren a Cas-
telló, amb la transmissió en 
directe del canal esportiu de 
RTVE  Teledeporte. 
Hi van participar 5 atletes del 
CAI Petromiralles, sobresor-
tint l’actuació de la saltadora 
vilanovina de categoría Pro-
mesa Ariadna Ramos, assolint 
una brillant 4ª posició - plaça 
de finalista - en la prova del 
Triple Salt amb un millor intent 
de 13,08 m., primera atleta ca-
talana superant a Ester Gar-
cía - A.A. Catalunya -, 5ª amb 
12,58 m.  La prova va ser do-
minada per l’atleta de l’Adidas 
Ana Peleteiro, amb 13,95 m..
El velocista  del CAI  Eduard 
Viles, era 6è a la final dels 100 

m.llisos amb 10”82 - mateix 
registre que el 5è classificat 
-, prova dominada per l’atleta 
del F.C. Barcelona Angel Da-
vid Rodríguez, campió estatal 
amb 10”37.  Eduard Viles era 
anteriorment 3r en la s/. sèrie 
classificatòria amb 10”77, i 
entrava també 3r en la 1ª s/f. 
dels 100 m. llisos amb 10”68, 
plaça que li donava l’accés a 
la final.   
La saltadora pierenca de cate-
goria Junior Sheila García, as-
solia una destacada 9ª posició 
en el Salt de Llargada, amb 
un millor intent de 5,69 m., en 
la prova dominada per l’atleta 
del Valencia Terra i Mar Maria 
del Mar Jover, amb 6,42 m..
El saltador igualadí de cate-
goría Promesa Marc Sànchez, 
era 15è en el Salt d’Alçada, 
amb un millor intent de 2,05 
m., primer català classificat. 
La prova va ser dominada per 
l’atleta del Playas de Castellón 
Miguel Angel Sancho,  amb un 

millor intent de 2,20 m..
La velocista de categ. Juvenil 
Anna Asensi, era semi-finalis-
ta en els 100 m.ll. en el seu de-
but als Camp. d’Espanya ab-
soluts, entrant 8ª amb 12”42, 
i entrant anteriorment 4ª amb 
12”25 en la sèrie classifica-
tòria corresponent, a només 
3/100 de la seva marca perso-
nal. Anna Asensi participava 
també en els 200 m.llisos, en-
trant 5ª en la 1ª s/f. amb 25”47 
i no accedint a la final, en una 
meritòria actuació. Les finals 
d’ambdues proves foren domi-
nades per Cristina Lara - F.C. 
Barcelona - els 100 m.ll. amb 
11”65, i per Nana Jacob -Te-
nerife Cajacanarias- els 200 
m.ll. amb 23”71.
En el decurs dels Campionats 
es van assolir diverses millors 
marques espanyoles de l’any, 
sobresortint el rècord esta-
tal absolut de Sabina Asenjo 
- F.C. Barcelona - en el Disc 
fem., amb 61,36 m..

Ariadna Ramos (CAI Petromiralles), 4a en triple salt als   
Campionats d’Espanya absoluts de Castelló

ATLETISME / LA VEU

L’atleta i triatleta del C.A. Igua-
lada Petromiralles Eva Ribalta, 
es va imposar dissabte passat 

1 d’Agost a la tarda, en la 38ª 
edició de la Cursa Popular de 
l’Espluga, disputada sobre un 
recorregut mixte per les rodali-
es e interior de la vila tarrago-
nina de l’Espluga de Francolí, 
passant entre altres paratges 
tarragonins pel Monestir de 
Poblet. Enguany la cursa es 
disputava novament sobre 2 
distancies, de 5 i 15 km. res-
pectivament, i va comptar amb 
una multitudinària participació, 
amb uns 600 classificats glo-
bals, amb l’organització del 

Club Atl. Espluguí.
Cal ressaltar el triomf en feme-
nines de l’atleta i triatleta del 
CAI Petromiralles Eva Ribalta 
- 42ª general amb 1h. 00’17”, 
mentre en masculins gua-
nyava Abderrahim El Jaafari,  
amb 49’07”.
Hi van participar 6 atletes del 
C.A.Igualada Petromiralles, 5 
en la prova dels 15 km., i Jordi 
Camins en la prova dels 5 km., 
entrant 49è amb 25’23”. Els 
guanyadors dels 5 km. foren 
Victor Brull amb 17’33” i Asun 

Gutierrez amb  21’47”.
Aquests foren els registres i 
ordre d’arribada dels 5 atletes 
del CAI Petromiralles classifi-
cats en els 15 km. de la cursa 
de l’Espluga:
- 42a. Eva Ribalta 1:00:17
- 232a. Luciano Grados 
1:13:46
- 277a. Josep Soriguera 
1:16:52
- 317è Jordi Riba 1:19:48
- 408è Ramon Creus 1:38:14

Eva ribalta (CAI Petromiralles), guanyadora de la 
cursa de 15 km. de l’Espluga

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

La guanyadora
de 100     

per la reparació 
DE XAPA i 

PINTURA ÉS:

Ramona
Aguilera
d’Igualada

Felicitats!

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada

93 803 21 98
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TRIATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 26 de juli-
ol, a la població de Cunit es va 
celebrar la III edició del Aquat-
ló ciutat de Cunit, prova em-
marcada dins el circuit català 
i lliga de clubs de la federació 
catalana de triatló.
La prova va comptar amb 220 
participants, que van haver de 
superar un primer tram de cór-
rer de 2,5km, seguits de 1000 
metres de natació i per acabar 
2,5 km de córrer.
La prova va ser guanyada per 
Albert Parreño i Paula Batlle, 
tots dos del club FastTriatlon. 
L’equip igualadí del CAI triat-
ló Petromiralles va aconse-

guir una gran 7a. posició per 
equips d’un total de 18 equips 
classificats. A més, gran ac-
tuació d’Hector Colom que 
aconseguia la victòria en la 
seva categoria.
Els resultats dels components 
del CAI foren:
- 17è Hector Colom
- 24è Carlos Fernandez
- 49è David Sevilla
- 111è Oriol Castells
- 121è Oscar Perez
- 140è Jordi Domenech
- 142è Santi Sanz
- 177è Josep Colomar
Resultats femenins:
38a. Gemma Morgades

Gran actuació del CAI triatló 
Petromiralles a l’Aquatló de Cunit 

TRIATLÓ / LA VEU

El dissabte 25 de juliol, a la 
població de Banyoles es va 
celebrar una nova edició de 
la triatló Open, amb distància 
sprint, juntament amb les pro-
ves de classificatoris triatló i 
copa d’Europa que es van ce-
lebrar durant tot el cap de set-
mana a Banyoles.
La prova consistia amb un 
primer tram de 750 metres de 
natació al llac de Banyoles, 
seguits de 20km de ciclisme 
pels voltants de la població. 
I per acabar 5 km de cursa a 
peu.
Els guanyadors de la prova 

foren Albert Berrocal de l’Ab-
solut Sport i Gemma Ruiz del 
Gavà Triatló.
Per part del CAI triatló Petro-
miralles, brillant actuació de la 
jove triatleta Elia Ibarra, acon-
seguint entrar en 3a. posició 
de la general i de Jose Rios 
que va pujar al podi com a 2n 
veterà, en el seu retorn a la 
competició després d’una llar-
ga lesió.
La resta de resultats foren:
- 42è Jose Rios (2n veterà)
- 88a Elia Ibarra (3a de la ge-
neral)
- 169è Oleguer Suñé
- 198è Ricard Solé

Podis d’Elia Ibarra i Jose Ríos 
del CAI triatló Petromiralles al 
triatló Open de Banyoles

TRIATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 26 de ju-
liol, a la població de Banyoles 
es va celebrar una nova edició 
de la triatló infantil de l’estany 
que aquest any era campionat 
Nacional de Catalunya,amb 
un total de 55 inscrits.
La prova consistia en un pri-
mer tram de 200m de natació 
al llac de Banyoles, seguits de 
6km de ciclisme i acabant amb 
2km de cursa a peu.
Per part del CAI triatló Petro-
miralles,  destacar la victòria 
en categoria infantil de Carla 
Alemany i Jan Bisbal finalitza-
va amb una magnífica 8a po-
sició en categoria aleví. 

Carla Alemany del CAI triatló Petromiralles 
campiona de Catalunya infantil a la triatló de 
l’estany

NATACIÓ / LA VEU

El passat diumenge es va 
celebrar la 66a Travessia de 
Natació de Sitges, sota un 
ambient assolellat i un mar 
tranquil després d’uns dies de 
mal temps. La travessia es di-
videix en tres proves diferents, 
la petita de 200 metres, la mit-
jana de 800 metres i la gran de 
2200 metres. El Club Natació 
Igualada va ser el segon club 
amb més participació a la Tra-
vessia darrera el club amfitrió, 
el Sitges. 
Així, a la Travessia mitjana 
amb 66 participants va partici-
par Jordi Mestre, veterà neda-
dor del CNI, el qual va obtenir 
la 40a posició en la classifica-
ció general i la primera posició 
en la seva categoria, pujant de 
nou al podi de la Travessia.
Pel que fa a la Travessia de 
2200 metres, amb més de 350 
participants, els resultats van 

ser pel que fa a la classificació 
masculina (251 participants): 
Gerard Gual va quedar 42è de 
la classificació general amb 
un temps de 33’ 04” i 11è de 
la seva categoria; Marc Aracil 
va quedar 69è de la classifica-
ció general amb un temps de 
36’13” i 17è de la seva catego-
ria; Pau Mestre va quedar 87è 
de la classificació general amb 
un temps de 38’05” i 21è de la 
seva categoria;  Savi Ubals va 
quedar 128è de la classifica-
ció general amb un temps de 
41’41” i 33è de la seva cate-
goria.
A més, també hi van participar: 
David Sanchez Sastre que va 
quedar 38è de la classifica-
ció general amb un temps de 
32’14” i 10è de la seva catego-
ria; David Carballo va quedar 
173è de la classificació gene-
ral amb un temps de 45’24” i 
38è de la seva categoria; 

Bernat Viñals va quedar  166è 
de la classificació general amb 
un temps de 44’29” i 49è de la 
seva categoria; Eloi Noguera i 
Albert Torras Ruiz també van 
participar però acompanyaven 
altres nedadores més joves de 
manera que el temps no és re-
llevant.
Pel que fa a la classificació fe-
menina, amb 106 participants, 
la Irina Torelló va quedar 22a 
de la classificació general amb 
un temps de 36’54” i 5a de la 
seva categoria. 
A més, també hi van participar 
Ana Noguera Raja que quedar 
10a de la classificació general 
amb un temps de 34’19” i 1a 
de la seva categoria (fet que 
li va suposar pujar al podi); 
Cristina Escalante va quedar 
49a general amb un temps de 
43’20” i 11a de la seva cate-
goria (també acompanyava 
nedadores joves.

Bona participació dels màsters CNI a la 
Travessia de Sitges de 2015

D’esquerra a dreta: David Carballo, Bernat Viñals, Savi Ubals, Gerard Gual -entrenador-, Marc Aracil, Irina Torelló, Anna Noguera
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FUTBOL / LA VEU

El CFS Can Titó Vilanova bus-
ca jugadors per la temporada 
2015-2016, en concret juga-
dors per completar la següent 
categoria federada: ALEVINS 
(nascuts al 2004 i 2005).
Els entrenaments comença-
ran el dimecres 2 de setembre 
al Pavelló Can Titó de Vilano-
va de 17h a 18:30h. 
L’horari d’entrenament és el 
següent: Dimecres de 17h a 
18:30h i Divendres de 17h a 
18h. 
Si vas néixer en alguns dels 
anys anteriors i vols practicar 
l’esport que més t’agrada. 
Vine a jugar al CLUB FUTBOL 
SALA CAN TITÓ VILANOVA. 
Bones instal•lacions pròpies 
(pavelló poliesportiu de Can 
Titó).  Amb un excel•lent equip 
tècnic 100% qualificat. 
Interessats-interessades no 
dubteu en respondre al mail 
cantitovilanova@gmail.com , 
al facebook CFS Can Titó Vila-
nova o al telèfons 679 660 199 
(Oriol) o 687 050 665 (Jordi).

El CFS Can Titó 
Vilanova busca 
jugadors alevins per 
la temporada 2015-
2016

TRAIL / LA VEU

Laura Orgué ha sumat aquest 
diumenge un nou títol al 
seu palmarès internacional; 
aquesta vegada, al sud del 
continent africà. L’atleta de la 
Unió Excursionista Urgellenca 
ha guanyat la Dodo Trail de 
les Illes Maurici i, a més més, 
n’ha establert un nou rècord.
Orgué ha completat els 25 
km de recorregut i 1.500 me-
tres de desnivell positiu en 
2h40min, tot superant les mar-
ques anteriors. El segon lloc 
ha estat per a la basca Maite 
Maiora, a set minuts de la cor-
redora catalana.

La Dodo Trail, inclosa al ca-
lendari de la ISF, compta 
com a Campionat d’Àfrica, al 
qual Orgué no optava ja que 
el títol està reservat a atletes 
d’aquest continent. La cursa 
es disputa des de fa cinc anys 
i també inclou les modalitats 
de 5, 10 i 50 quilòmetres.

Laura Orgué guanya la Dogo 
Trail de les Illes Maurici 
establint un nou rècord

HOQUEI / LA VEU

Dijous es va celebrar al Museu 
Olímpic i de l’Esport Joan An-
toni Samaranch, a Barcelona,
els sortejos corresponents a 
l’Ok lliga, l’Ok lliga femenina i 
el Nacional espanyol.
La jugadora igualadina Marta 
Soler, juntament amb la por-
tera del CP Vilanova Cate Or-
tega, van fer de “mà innocent” 
del sorteig.
Finalment, aquest va determi-
nar que les noies de Raül Ra-
mírez i Harry Mora debutaran 
a la pista del CH Mataró el dis-
sabte 10 d’octubre. El primer 
partit d’Ok lliga femenina a 
Les Comes, serà el diumenge 
dia 18 d’octubre a les 12:30 h. 
contra l’actual campió de lliga, 
el Generali HC Palau de Ple-

gamans.
Com anècdota, el calendari de 
les igualadines ha determinat 
que els desplaçaments fora de
Catalunya hagin quedat con-
centrats tots a la segona volta. 
Així, els tres desplaçaments a 
la comunitat de Madrid seran 
el 20 de febrer contra el CP 
Las Rozas, el dia 5 de març 
contra el CD Santa Maria del 
Pilar i el 2 d’abril contra el CP 
Alcorcon, i on es retrobaran 
altra vegada amb la portera 
igualadina Teresa Bernadas, 
que alhora s’enfrontarà en 
contra la seva germana bes-
sona Raquel, dorsal 10 de les 
igualadines.
El darrer desplaçament lluny 
de Catalunya serà contra 
l’Hostelcur Gijon en el dia de 

L’Aqua Igualada FHCP iniciarà la nova 
temporada a l’Oklliga femenina a la pista del 
CH Mataró

Sant Jordi, el 23 d’abril on 
s’enfrontaran contra l’equip 
amb la màxima golejadora de 
les darreres edicions de l’OK 
lliga femenina, la igualadina 
Maria Díez.
L’Aqua Igualada FHCP afron-
ta amb ganes i il·lusió aques-
ta nova temporada, en la que 
intentarà repetir i millorar la 
seva participació a la Copa de 
la Reina, i la classicació nal 
a la Ok lliga on la temporada 
passada va acabar en una cò-
moda 8a plaça.
Per aquesta intenció, l’equip 
ja s’ha reforçat amb una altra 
excel·lent i jove portera, la Mò-
nica Ferrer i que sembla que 
no serà la única cara nova per 
a l’equip igualadí per a la tem-
porada 15/16.

La guanaydora d’UN VOL EN GLOBUS és:

www.caminsdevent.com

Cinta Llorens
de Capellades

i

Mónica Rubio
de la Torre de Claramunt

LA GUANYADORA
D’UN TASTEIG 
D’ESCALADA

ÉS:
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Els Petits Diables d’Igualada celebren 15 anys
El 19 de setembre tindrà lloc l'acte central de l'aniversari de la colla amb una trobada de diables infantils de tot 
Catalunya

CULTURA POPULAR / LA VEU

Enguany, concretament el 19 
de setembre, els Petits Dia-
bles d’Igualada celebraran el 
seu 15è aniversari i ho faran 
amb una trobada de colles de 
diables infantils que vindran 
de diversos indrets de Catalu-
nya i que portarà per lema “15 
anys de foc, 15 anys de Petits 
Diables”.
Els Petits Diables d’Igualada 
és una associació que va néi-
xer l’estiu de l’any 2000 amb 

la voluntat de donar resposta 
les inquietuds i desigs d’un 
grup de nens i nenes de 6 a 
12 anys que volien participar 
dels actes festius de caire po-
pular i tradicional que se cele-
bren a la nostra ciutat. I així va 
néixer la colla dels Petits Dia-
bles d’Igualada que va acom-
panyada d’un grup de nens i 
nenes que formen la colla dels 
Petits Diables Músics i que 
acompanyen a totes les actua-
cions la comparsa de foc amb 

el ritme dels tabals.
L’any 2007 es va crear, com a 
continuïtat, el grup juvenil dels 
Diables d’Igualada, que acull 
nois i noies de 13 a 18 anys.
La finalitat de l’associació és 
contribuir a la protecció i difu-
sió de les tradicions del nostre 
país tot participant en diversos 
actes festius de caire tradici-
onal i coŀlaborant amb altres 
associacions que compartei-
xen la mateixa finalitat de difu-
sió del folklore i les tradicions 
de Catalunya.

El 19 de setembre, acte cen-
tral
El proper dia 19 de setembre 
tindrà lloc l’acte central de 

celebració del 15è aniversa-
ri de la colla i serà amb una 
trobada de colles de diables 
infantils vingudes d’arreu de 
Catalunya. Les colles convi-
dades són: Colla de diables 
de Sant Vicenç dels Horts, 
Pixafocs i Cagaespurnes de 
Masquefa, Guspires de Sants, 
Diables de Sant Cugat del Va-
llès, Diables de La Sagrera, 
Espurnetes de Bellpuig, Petits 
Mal-Llamp d’Igualada, Petits 
Diables d’Igualada, Pixapol-
vora d’Igualada. En total hi 
ha prevista l’assistència d’uns 
240 petits diables i l’estimació 
d’unes 2.500 persones de pú-
blic assistent.
Totes les colles assistents 

faran una cercavila de foc 
sortint des del carrer de l’Au-
rora, passant per la plaça de 
cal Font i fins al passeig, des 
d’on es dirigiran a l’amfiteatre 
de l’Estació Vella on tindrà lloc 
l’encesa conjunta de totes les 
colles.

Exposició retrospectiva
Durant tot el mes d’agost i fins 
la trobada de les colles a la 
Biblioteca Central d’Igualada 
es podrà visitar una exposició 
commemorativa de la història 
del grup on es podran veure 
fotografies dels 15 anys a més 
d’objectes relacionats amb la 
colla.

LLENGUA / LA VEU

El català ha crescut com a 
llengua de consum de llibres, 
cinema i teatre. Segons da-
des de l’enquesta Òmnibus 
2015, realitzada pel Centre 
d’Estudis d’Opinió (CEO), un 
35,4% dels catalans prefereix 
la llengua catalana alhora de 
llegir llibres, xifra que repre-
senta 3,8 punts percentuals 
més que a la darrera onada 
de l’any passat; un 22% la 
tria per consumir cinema, 1,1 
punts més que l’any passat, 
i és la llengua preferida per 
anar al teatre per a un 37,5% 

de la població, 3 punts més 
que en l’enquesta anterior. 
Els consumidors cada vega-
da es posicionen més clara-
ment pel que fa a les seves 
tries lingüístiques en aquests 
tres casos. Pel que fa la mú-
sica, un 49,4% dels catalans 
prefereix escoltar música 
en versió original (7,4 punts 
més que l’any passat), tot i 
que a un 25,9% li és indife-
rent la llengua en què escolta 
música.
L’enquesta Òmnibus 2015 
s’ha dut a terme en un únic 
sondeig i els resultats s’han 

comparat amb els de les tres 
onades de l’enquesta Òm-
nibus 2014. L’estudi revela 
dades sobre consum i hàbits 
culturals com ara les activi-
tats culturals més freqüenta-
des pels catalans: el cinema 
(45,5%); museus i exposi-
cions (33,3%); festes tradi-
cionals (30,2%); xerrades i 
conferències (29,3%), i mo-
numents i jaciments (26,7%).
Segons l’enquesta, un 56% 
ha reduït la despesa en pro-
ductes i serveis culturals. 
Pel que fa al consum cultural 
mitjançant Internet, un 57% 

accedeix a més continguts 
en línia gratuïts, i un 19,4% 
accedeixen a més continguts 
en línia de pagament. A més, 
un 58,5% busca ofertes per 
anar al teatre, al cinema i als 
concerts, i un 47,7% només 
va al cinema o al teatre si pot 
obtenir descomptes. D’altra 
banda l’estudi revela que 
un 32,1% dels catalans ha 
incrementat les visites a les 
biblioteques.
Pel que fa la participació 
cultural, segons l’estudi un 
21,6% dels enquestats per-
tany a alguna associació cul-

tural, un 14,2% hi participa 
activament. El percentatge 
global dels que pertanyen 
a alguna associació baixa 
0,9 punts des de la segona 
onada de l’any passat, però 
el grau de participació activa 
creix 1,1 punts.

El català creix com a llengua de preferència en el consum de 
llibres, cinema i teatre 

L’estudi revela que un 
21,6% dels enques-
tats pertany a alguna 
associació cultural i 
un 14,2% hi participa 
activament
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Demà dissabte tindrà lloc el 
concert de cloenda de les IV 
Nits Musicals a la Brufaganya.
El concert, que començarà 
a 2/4 de 10 del vespre, anirà 
a càrrec de “Terrassa 48. Or-
questra de cambra” que actu-
arà al santuari de Sant Magí 
de la Brufaganya.
Es poden reservar les entra-
des a www.brufaganya.cat.  A 
partir de mitja tarda hi ha un 
servei d’entrepans i begudes a 
l’esplanada del santuari. Des-
prés del concert l’organització 
obsequia amb xocolata desfe-
ta, coca i pa torrat a totes les 
persones que hagin assistit al 
concert

Un viatge a través de la mú-
sica de casa nostra
El programa d’aquest concert 
ens permet realitzar un petit 
viatge des de la música de 
casa nostra a partitures escri-
tes per compositors relacio-
nats amb la considerada ciutat 
de la música. Dues parts de 
concert ben diferenciades a 
nivell temàtic, però que ens 
permetran gaudir del fet musi-
cal d’aquests dos indrets.
La primera part està dedica-
da a música escrita per part 
de compositors catalans, amb 
estrenes i recuperacions “obli-
dades” en biblioteques. La 
Simfonia en Re M de Josep 
Fàbrega és una partitura re-
cuperada en la Biblioteca de 
Vilafranca i que enguany vo-
lem que torni a “veure la llum”. 
Música d’un violinista i compo-
sitor Barceloní del XVIII amb 
clares influències de la música 
escrita per Haydn, que ja ar-
ribava a certs punt del nostre 
país, i amb unes línies melò-
diques i rítmiques realment 
per gaudir-ne. El 1815 naixia 
a Cameles (Rosselló) Andreu 
Toron, “l’inventor” de la tenora 
actual. Un instrument amb una 
sonoritat única i que, segons

Juli Garreta, “Només hi ha un 
instrument al món que pugui 
donar un crit de joia, o de do-
lor, amb veu humana, i aquest 
és la tenora”. El nostre home-
natge a aquest instrument en 
l’estrena de l’obra “Sant Magí 
de Brufaganya” de Marcel 
Casellas, músic, compositor i 
pedagog de la nostra música 
tradicional, amb la tenora de 
Jordi Figaró, gran impulsor 
d’aquest instrument.
I en la segona part del concert 
ens traslladem a la ciutat de 
Viena de la mà de tres compo-
sitors que marcaren la música 
de les seves èpoques: de W. 
A. Mozart escoltarem una de 
les seves obres de joventut, 
plena d’una música fresca i ju-
ganera: el Divertimento en Fa 
KV. 138. Amb ella una obra de 
L. Boccherin, compositor més 
conegut per la seva obra cam-
brística i potser no tant per la 
seva obra orquestral, i que va 
ser violoncel·lista en l’Orques-
tra de la Cort Imperial d’Àustria 
a Viena. D’ell hem escollit una 
simfonia realment impressio-
nant on explica amb els seus 
sons la baixada als inferns per 
part de Don Juan després de 
matar al Comendattore: La 
casa del diavolo. I per acabar 

un recull de les Danses Hon-
gareses de J. Brahms, música
festiva i plena d’energia.

Concert de cloenda de les IV Nits Musicals a la Brufaganya
Jordí Figaró, tenora
Jordi Figaró es concertista de 
tenora i flabiol i el professor 
d’aquests instruments al Con-
servatori Municipal de Barce-
lona i de tenora de l’ESMUC.
Creador del duo Instruments 
Catalans en Concert (1993), 
ha tocat arreu d’Europa, Rús-
sia (Sant Petersburg), Marroc 
i Veneçuela ja sigui de solista 
acompanyat pel piano, el cari-
lló o l’orgue, amb cobla o amb 
grups de música de cambra i 
de fusió mediterrània. Ha par-
ticipat en l’enregistrament de 
més de 30 discos i per a Tele-
visió de Catalunya, Catalunya 
Música, RNE, Radio Nacional 
de França i Bélgica. Té el disc 
“Passió per la tenora” (2000) 
amb el pianista Jordi Vilapri-

nyó amb obres originals.
El desembre de 1999, a pro-
posta seva, estrenà el primer 
Concert per a Tenora i Or-
questra de la història, com-
post per Xavier Boliart i sota 
la direcció de Lawrence Fos-
ter amb l’OBC (3 audicions a 
l’Auditori), concert que el 2001 
va repetir amb l’OSV a Saba-
dell, al Palau de la Música i a 
Vic dirigint Salvador Brotons. 
Des del 1998 és el tenorista 
del grup Une Anche Passe de 
Montpellier. Forma part de la 
Cobla Simfònica de Catalu-
nya.
El gener d’enguany ha tocat el 
Concert de Tenora i Orquestra 
de Salvador Brotons a l’Audi-
tori, dirigit pel mateix composi-
tor-director.

CULTURA / LA VEU

En una de les parades del Mer-
cat dels Encants de Barcelona 
van aparèxier, el passat cap de 
setmana una petita part del lle-
gat d’Albert Ràfols-Casamada. 
Es tracta de llibres d’art, llibre-
tes amb apunts manuscrits, 
llibretes amb esbossos de di-
buixos, quadres de l’Albert Rà-
fols-Casamada, apunts de la 
Maria Girona, quadres del pare 
Albert Ràfols Cullerés, llibres il-
lustrats pels dos artistes finats, 
cartes personals, fotografies 
íntimes...
Posats en alerta immediata-
ment la Fundació Ràfols-Ca-
samada i el departament de 
Cultura de la Generalitat, tèc-
nics del MNAC i de la Bibliote-
ca Nacional de Catalunya van 
procedir a fer un primer estudi 
sobre el material trobat del qual 
se n’extreu que es tracta de 
fons bibliogràfic sense  cap col-
lecció o dedicatòria important 
en estat de conservació desi-
gual. Són llibres pertanyents al 
darrer terç del segle XX, gran 
part en edicions de butxaca. 
Catàlegs d’exposicions, revis-
tes, postals manuscrites, fac-
tures, circulars bancàries i una 
carta manuscrita del pintor Xa-
vier Valls i Subirà (1923-2006).
El conjunt de documents apor-

Troben una part del llegat d’Albert Ràfols- 
Casamada als Encants de Barcelona

ta una visió fragmentada i in-
completa de la biblioteca i ar-
xiu dels dos artistes. Segons 
els tècnics seria d’interès po-
der-ho conservar i donar-ho a 
conèixer sempre i quan el preu 
sigui absolutament raonable.
Segons el departament de Cul-
tura, dels contactes fets amb 
diverses persones de la famí-
lia i entorns pròxims s’informa 
que el gruix més significatiu 
de l’obra d’Albert Ràfols-Casa-
mada i Maria Girona està pre-
servada. Res que pogués tenir 
valor documental o patrimonial 
s’ha malvenut.
Aleix Auber, alcalde de Cape-
llades, explica que, havent-se 
reunit els patrons de la Funda-

ció Ràfols-Casamada, “els que 
ens queda és seguir treballant 
per cuidar el llegat i que aques-
tes situacions no es repeteixin, 
malgrat que el llegat és molt 
extens i ha passat per mans 
de molta gent. També penso 
que se li ha de treure una mica 
de ferro a la situació, perquè 
ara ja es té controlat aquest 
material que es va trobar als 
Encants. I bàsicament cal 
continuar treballant perquè la 
Fundació pugui seguir donant 
a conèixer tot el patrimoni de 
Ràfols-Casamada i Maria Giro-
na. Penso que situacions com 
aquesta serveixen perquè les 
institucions es posin les piles”.

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

sistemes de reg
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Zona c/ Sant Magí
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- Sostres alts 
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Tracte directe. 
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Mobiliari d’oficina, recepció, despatx de direcció,
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Tot està nou

Preu: 1500€ tot el lot

Telèfon de contacte: 608 463 829 (Joan)

Abstenir-se curiosos
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El diumenge 23 d’agost de 
2015 se celebrarà a Les Bar-
raques de la Festa Major 
d’Igualada (C. Doctor Joan 
Mercader davant del Museu 
de la Pell) el festival IGUALA-
DA ROCK CITY 2015. 
L’associació Rock City, amb 
la col·laboració de la Kaserna 
i l’Ajuntament d’Igualada, pre-
senta un cartell que en aques-
ta tercera edició està format 
per 4 grups: Los Tiki Phan-
toms, Eldorado, Blowfuse, i 
Anything.
El cap de cartell de l’IRC ’15 
és el grup barceloní Los Tiki 
Phantoms. Grup instrumen-
tal que combina la música 
surf amb rock’n’roll dels anys 
50. Amb un look irresistible i 
després d’haver girat per Es-
panya, Europa i Estats Units 
Los Tiki Phantoms arribaran a 
l’Igualada Rock City per repas-
sar els seus 4 discos d’estudi 
i confirmar la qualitat musical i 
els elogis que reben constant-
ment de la crítica i el públic. El 
quartet cadavèric convertirà 
l’audiència de l’IRC a la Tiki-
Religió més ballable, rockera i 
divertida que existeix.
També destaca en el cartell de 
l’IRC ’15 la que és considera-
da una de les millors bandes 
de hard rock de l’estat espa-
nyol, els madrilenys Eldorado.
Amb influències de grups com 

Deep Purple, Led Zeppelin, 
Jimi Hendrix, Black Sabbath i 
Wolfmother entre d’altres, pu-
jaran a l’escenari de l’Igualada
Rock City per fer-nos vibrar 
amb el seu potent directe i 
interpretar temes dels seus 4 
discos d’estudi, posant èmfa-
si en el nou i aclamat “Karma 
Generator”.
Eldorado oferiran contundèn-
cia i rock dur al públic de l’IRC.
Un altre nom important de 
l’Igualada Rock City és el de 
Blowfuse. Aquests descarats 
jovenets de Barcelona són 
un dels grups més actius i 
reconeguts del punk rock de 
tota la península. Amb 3 dis-
cos editats, i després d’haver 
compartit escenari amb grups 

com Pennywise, Biohazard, 
Crisix o Slayer, els Blowfuse 
passaran per l’Igualada Rock 
City abans de marxar a Amè-
rica del sud a presentar el seu 
últim i boníssim disc “Couch”. 
Influits per la filosofia de 
vida skater i per bandes com 
NOFX, Suicidal Tendencies, 
Black Flag o Bad Religion, els 
Blowfuse ompliran d’energia i 
punk rock l’IRC ’15.
I la banda igualadina de l’IRC 
’15: Anything. Grup guanyador 
del premi IRC del “Certamen 
de Música Jove 2014”, con-
curs organitzat pel Departa-
ment de Joventut (La Kaserna) 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Els potents Anything són un 
dels grups més interessants i 
prometedors de l’escena local, 
i el seu estil es podria definir 
com a metal alternatiu. Amb 
un so heredat dels anys 90 i 
influït per bandes com Hamlet 
o Deftones, Anything seran els 
representants del bon estat de 
la música rock creada a Igua-
lada i comarca de l’Anoia.
Es tracta d’un Igualada Rock 
City ideal per tots aquells 
que els agradi la música surf, 
rock’n’roll dels anys 50, hard 
rock, heavy metal clàssic, 
punk rock, metal altrenatiu, 
grunge... en definitiva: música 
Rock.
L’entrada serà gratuïta.

Per la Festa Major, Festival Igualada 
Rock City 2015

IGUALADA / LA VEU

Prop de 385.000 persones van 
visitar l’any 2014 les 349 expo-
sicions temporals programa-
des pels museus de la Xarxa 
de Museus Locals (XML) de la 
Diputació de Barcelona, xifra 
que representa un nou rècord  
històric pel que fa al públic de 
les exposicions temporals des 
la creació de la XML, l’any 
2001.
Les exposicions temporals es 
converteixen així, juntament a 
altres activitats complementàri-
es –concerts, recitals, festivals, 
visites teatralitzades, etc.- en 
una de les principals activitats 
dels museus, que continuen 
augmentant l’afluència de visi-
tants any rere any (el 2014 els 
museus de la XML van tenir 
un total d’1.083.372 visitants). 
Els visitants a les exposicions 
temporals van augmentar l’any 
2014 gairebé un 7% respecte 
l’any anterior, i representaven 
un 25% més de visitants que fa 

5 anys.
L’oferta expositiva temporal 
dels museus de la XML també 
va augmentar considerable-
ment per primer cop des del 
2008, amb 349 exposicions i 
un increment d’un 12,9% res-
pecte el 2013, situant-se així 
per primera vegada en 5 anys 
en els mateixos nivells d’abans 
de la crisi (el 2007 els museus 
de la XML van programar un 
total de 356 exposicions tem-
porals).
Aquest augment de l’oferta ex-
positiva pot haver contribuït a 
l’increment de visitants en les 
exposicions permanents que, 
d’altra banda, va ser el seg-
ment de públic que més va 
créixer el 2014, un 13,2% res-
pecte el 2013, amb un total de 
500.470 visitants.
Tot i que les exposicions tem-
porals produïdes pels mateixos 
museus van ser les més nom-
broses, representant un 55% 
del total de l’oferta expositiva, 

les exposicions de producció 
externa, contràriament, van ser 
les que proporcionalment més 
van créixer, amb un increment 
d’un 18,3% respecte l’any an-
terior i representant un 39% 
del total d’exposicions progra-
mades.

Més col·laboració entre els 
museus
Aquestes dades apunten a una 
major col·laboració en els dar-
rers anys entre els museus, i 
es constata així que les expo-
sicions temporals dinamitzen i 
reforcen el treball en xarxa i els 
lligams amb d’altres instituci-
ons museístiques. En aquesta 
línia col·laborativa i de treball 
en xarxa cal emmarcar el pro-
grama d’exposicions de la XML 
que, amb una oferta consoli-
dada, va representar el 2014 
un 6% de la programació dels 
museus locals, amb un total de 
9 exposicions temporals i 21 
itineràncies.
Algunes de les exposicions 
temporals produïdes i itinera-
des per la XML més visitades 
el 2014 van ser I+D Íbers + 
Desenvolupament, Vestigis del 
Modernisme. Obrim el Teló, 
100 de bàsquebol a Catalu-
nya. Del pati al parquet, o Art 
i Guerra. Destrucció, espoli i 
salvaguarda del patrimoni du-
rant la Guerra Civil.
Una altra dada que reforça 
aquesta tesi de creixent col-
laboració entre els museus lo-
cals és l’augment considerable 

del nombre d’objectes prestats 
a exposicions temporals exter-
nes, que amb un total de 1.084 
objectes va suposar el 2014 un 
increment d’un 39,9% respecte 
l’any anterior. Les exposicions 
temporals dinamitzen així els 
contactes entre el museu orga-
nitzador i els centres que po-
den ser prestadors potencials 
d’obres.
Per altra banda, l’oferta exposi-
tiva es complementa en molts 
casos amb activitats i tallers 
adreçats a les escoles, i per 
tant les dades sobre la contra-
ctació d’aquestes activitats del 
2014 també van ser positives, 
amb un total de 6.264 activitats 
escolars contractades, que re-
presenten un increment d’un 
7,7% respecte les dades de 
l’any anterior.

Menys pressupost però més 
ingressos
Aquest increment de l’activitat 
expositiva es va realitzar mal-
grat l’escassetat de recursos 
econòmics amb que compten 
els museus locals. Les dades 
econòmiques del 2014 són en 
aquest sentit negatives, i mos-
tren un descens d’un 3% en 
el pressupost total respecte el 
2013. Tot i així, cal destacar 
els ingressos generats pels 
mateixos museus, que el 2014 
van ser de més de 3,5 milions 
d’euros, amb un increment 
sostingut de la taxa d’autofi-
nançament dels darrers anys, 
situant-se aquest any en un 
19% respecte el pressupost 
total.
Aquestes dades han estat ela-
borades per l’Oficina de Patri-
moni Cultural de la Diputació 
de Barcelona a partir de les 
enquestes rebudes dels 65 
museus dels 52 municipis de 
les la província que formen la 
Xarxa de Museus Locals.

Rècord de visitants en les exposicions temporals dels 
museus de la Xarxa de Museus Locals

Maria Vallès Bonastre, filla 
de Can Creixell, Piera, 
el dia 1 d’agost va fer105anys



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.

ARTÈRIA, COL.LECTIVA 
D’ART

Amb Marta Pruna, escultu-
ra; David Ymbernon, pintura; 
Jaime de Córdoba, escultura, 
Marta Ballvé, escultura; Lour-
des Figuera, gravat; David Ál-
varez, fotografia,... I molt més!.
De l’1 al 16 d’agost a l’antiga 
rectoria de la Llacuna.

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 se-
tembre al Punt de lectors de la 
Biblioteca Central.

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

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

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

Del 3 al 31 de juliol al vestíbul 
de la Biblioteca Central

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

LLIBRES / LA VEU

Dos dels protagonistes del 
portal infantil de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, el 
Gènius i la Valentina, presen-
taran les activitats per a nens 
i nenes els matins dels dies 
5, 11, 12 i 13 de setembre. 
Així mateix, una trentena de 
biblioteques públiques seran 
beneficiàries d’una aporta-
ció econòmica per part de 
la Diputació de Barcelona, 
la Generalitat de Catalunya 
i empreses col·laboradores 
de la Setmana per tal que les 
biblioteques ampliïn el seu 
fons adquirint llibres a les ca-
setes de les diferents edito-
rials i llibreries presents a la 
Setmana. Això es farà efectiu 
el 8 de setembre, que serà el 
Dia de les Biblioteques Públi-
ques a la Setmana.
A l’edició d’enguany es troba-
ran més de 50 biblioteques 
de Catalunya per celebrar 
l’Any de les biblioteques i re-
cordar el centenari de la pri-
mera biblioteca pública que 
es va construir al nostre país.
En aquesta edició també hi 
haurà un estand de la Llibre-

ria de la Diputació de Barce-
lona, on es podran adquirir 
les darreres novetats edita-
des per la corporació, entre 
les quals destaca el llibre de 
les memòries de la Lola An-
glada.
La setmana del Llibre en Ca-
talà, que aquest any lliura 
el Premi Trajectòria a Lluís 
Bonada i Rosa M. Piñol, és 
una proposta organitzada 
per l’Associació d’Editors en 
Llengua Catalana per tal de 
promoure la divulgació de 
l’edició i la lectura en català.

Les biblioteques i la Llibreria 
de la Diputació de Barcelona, a 
la festa de la lectura en catalàLLENGUA / LA VEU

Enllaçats per la Llengua s’ad-
hereix al Correllengua 2015 
impulsat per la Coordinadora 
d’Associacions per la Llen-
gua Catalana_CAL, amb la 
col·laboració de la plataforma 
Som Països Catalans i la xar-
xa deCasals i Ateneus dels 
Països Catalans.
L’edició d’enguany comme-
mora el vintè aniversari de la 
mort del gran cantautor valen-
cià Ovidi Montllor i reivindicarà 
amb multitud d’actes la llen-
gua, la cultura i la llibertat.
Des de la CAL es cerca l’ad-
hesió i participació del major 
nombre d’entitats i col·lectius 
de defensa de la llengua ca-
talana, així com també d’ins-
titucions oficials com ajunta-
ments, que podran aprovar 
mocions als plens en favor 
dels valors del Correllengua.
La xarxa d’entitats d’Enllaçats 
per la Llengua, formada per 
diverses associacions i sindi-
cats de tot el domini lingüístic, 
expressa el seu compromís 
en la defensa del català i en la 
unitat d’acció a tot el territori, i 
així mostra el seu acord amb 
els valors proposats pel Corre-

llengua 2015.
En aquest sentit dóna tot el su-
port a la CAL en els actes ce-
lebrats al Principat, Menorca, 
Eivissa, Andorra, la Franja i la 
Catalunya Nord, alhora que 
igualment ho fem amb ACPV 
als actes del País Valencià i a 
Joves de Mallorca per la Llen-
gua, així com a la resta d’en-
titats col·laboradores a cada 
territori.
Un dels grans objectius del 
Correllengua és mostrar la vi-
talitat de la llengua i el refor-
çament de la unitat lingüística. 
Un objectiu compartit plena-
ment, com el d’estrényer els 
lligams culturals de tot el terri-
tori, com es mostra en aquest 
text de la CAL aparegut al 
Dossier del Correllengua:
“El Correllengua ha de ser 
unà via per à manifestar i re-
ivindicar la unitat lingüística 
dels Països Catalans. Només 
coneixent la realitat del que 
està succeint arreu del do-
mini linguístic podem enfortir 
els vincles, evitar fractures i 
repel·lir els atacs externs. Des 
de la CAL volem promoure 
activitats dins d’aquest marc 
i objectiu,ha ser possible en 

estreta col·laboracio amb en-
titats que tambe treballen en 
aquest sentit com Enllaçats 
per la Llengua, Som Països 
Catalans, Moviment Frànjolí 
per la Llengua, Accio Cultu-
ral del País Valencià , Escola 
Valenciana, Obra Cultural Ba-
lear, Joves de Mallorca per là 
Llengua...”
Esperem que, de juliol a no-
vembre, començant a Bar-
celona i acabant a Perpinyà, 
aquesta celebració que co-
mençà l’any 1993 a Mallorca, 
faci arribar la flama del català 
pels carrers de tot el territori.
Gaudim la Festa de la Llen-
gua, cultura i llibertat!

Enllaçats per la Llengua s’adhereix al 
Correllengua 2015
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Viatges

A més de vint-i-cinc anys d’aquell esclat revolu-
cionari (del novembre de 1989) en què semblava 
impossible de fer caure un mur que havia frac-
turat la actual capital alemanya i bona part del 
país al llarg de quasi tres dècades; la ciutat, avui, 
et descobreix un renovat paisatge arquitectò-
nic, no sense mirar enrere els dolorosos episodis 
d’allò que mai més no ha de repetir-se. Tanma-
teix, aquesta divisió política, social i cultural en-
cara s’evidencia en l’urbanisme de Berlín: mentre 
la part oest és europea i plena d’edificis neoclàs-
sics; la part est, encara, és freda i mostra molts 
dels edificis funcionals del comunisme. 
Això no obstant, de ser una ciutat dividida, gris i 
castigada per la historia s’ha esdevingut una de 
les destinacions que més bateguen de tot Eu-
ropa a propòsit d’una transformació fulgurant, 
encapçalada principalment per aquella joventut 
que va ocupar els invariables i deteriorats barris 
del sector oriental amb l’única finalitat de pro-
pulsar un refrescant esperit per al futur. En con-
seqüència, amb la caiguda de la darrera fitxa 
d’aquell enorme dominó de pedra i ciment de 
més de dos metres d’altura que recorria la línia 
de l’antic teló d’acer fins a arribar a la Branden-
burger Tor (porta), l’autèntica icona de la reunifi-
cació; l’escenari de la nova Berlín de les llibertats 
i les conquestes socials és a l’abast de tothom.
D’un primer cop d’ull, el semblant de Berlín amb 
la ciutat de vint-i-tants anys enrere certament 
és mínim, tot i la voluntat de mantenir dem-
peus uns testimonials segells d’identitat del Ber-
lín est, com és el cas de: la immensa Karl Marx 
Allee, d’una inconfusible estètica estalinista; el 
Checkpoint Charlie, l’històric pas fronterer entre 
les zones soviètica i l’americana; el Marx-Engels-
Forum, presidit  per les estàtues de pedra del co-
munisme; els típics tramvies; o el graciós semàfor 
socialista, potser l’únic amable símbol del passat.
En una altra orientació, també dins del Berlín so-
cialista, la desfigurada i desordenada Postdamer 
Platz s’ha transformat en un sorprenent espai or-
denat i modern, en mans de les multinacionals 
que hi han aixecat unes mastodòntiques cons-

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Berlín, una ineludible cita amb la història

truccions, en una cursa futurista imparable. De 
fet, des de determinats punts d’aquest enclava-
ment t’és possible d’embadalir-te amb una suc-
cessió de seqüencies interactives que reflectei-
xen l’abans i l’ara berlinès.
Més enllà, un altre punt clau i del tot inexcusable 
és l’Alexanderplatz, llegat  -en el seu conjunt- de 
l’àrea oriental, que amb la seva imponent Torre 
de la televisió, la Fernsehturm, et té reservada 
gairebé a escala celestial, al costat d’una mira-
da sobre tota la ciutat, una magnifica exposició 
sobre els principals esdeveniments que van de-
terminar l’anihilament de la República Demo-
cràtica Alemanya. I, a una relativa distància, en-
mig de l’incansable transitar de trens i metros, 
l’Oberbaumbrücke, sobre el riu Spree, ocupa 
espaiadament la teva mirada per a personificar 
el que havia estat una altra línia divisòria; tot i 
consolidar-se definitivament com a un sensaci-
onal escenari costumista de multituds que van 
i vénen de barris, ara en saludable convivència: 
Friedrichshain i Kreuzberg. 
I, pel que fa als cent cinquanta i tants quilòme-
tres de Mur, tan gelosament protegits per més 
de tres centes torres de custòdia i uns altres tants 
búnquers,   l’actuació sobre uns mil tres cents 
metres d’aquest mur han estat suficients per a 
presentar a la humanitat l’art de carrer: un colos-
sal aparador de les creacions de més d’un cente-
nar d’artistes de vint-i-un països que, delerosos 
de comunicar l’exaltació que va envair Berlín, a 
finals dels 80, van voler expressar els seus ideals 
i els seus somnis a l’entorn de l’Estació Ostbahn-
hof, en el sí de la Mühlenstrasse del districte de 
Friedrichshain, altrament popularitzat amb el 
nom d’East Side Gallery. 
Per últim, en un procés incessant de remodela-
cions urbanístiques, una ciutat plena de grues 
et proposa de descobrir antics barris llargament 
degradats a un pas de recuperar el seu esplendor, 
bo i aconseguint un cert equilibri entre els nous 
aires capitalistes i les velles essències socialistes;  
un exponent d’aquest ingrés als nous signes del 
temps és el nou centre neuràlgic: el Districte de 

Mitte, punt de confluència de grans monuments, 
museus, galeries i memorials, així com zona de 
concentració d’alguns edificis històrics que han 
substituït les velles petjades per nombrosos re-
clams d’un atrevit disseny i mobiliari urbà.
Si més no, al capdavall, no tardaràs a concloure 
que, més enllà d’uns celebrats cosmopolitisme 
i multiculturalitat, Berlín corre el risc de conso-
lidar-se com a un nou producte de la globalitza-
ció i, amb la contrarietat que, en quatre dies, la 
memòria col·lectiva i social pugui esvair-se amb 
unes noves generacions perdudes entre l’escep-
ticisme o la indiferència.

Descobrir Món                      

Estació d’Oberbaumbrücke Mur Zona prohibida

Mur

Postdamer Platz



Estrena de la setmana •  Misión imposible: nación secreta

RAMON ROBERT.-

Ja hi tornem a ser. Una vega-
da més, Tom Cruise personi-
fica a l’agent especial Ethan 
Hunt. Diuen en les fulles pro-
mocionals de la peŀlícula, que 
ara Hunt s’enfronta a la seva 
missió impossible més dura i 
impossible a Mission Impossi-
ble : Nación secreta.  Es tracta 
del cinquè lliurament d’aques-
ta sèrie d’acció i intriga en 
constant acceleració i renova-
da multiplicació comercial.
Fem cinc cèntims de l’argu-
ment: L’agència ultrasecreta 
d’espionatge coneguda com 
la FMI ja ha estat atacada 
abans, però ara s’enfronta a la 
seva dissolució total. Aquesta 
amenaça és l’El Sindicat, un 
selecte grup d’espies renegats 
i altíssimament preparats que 
han deixat enrere els seus pa-
ïsos i han fet els seus propis 
plans, uns plans encaminats a 
desestabilitzar els fonaments 
mateixos de la civilització. Fa 
temps que es rumoreja que 
El Sindicat és només un mite 

Veniu a buscar les entrades 
al carrer del Retir, 40.

Per a més informació truca al 
tel. 93 804 24 51.

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de Juliol són:
Joan Nadal (Piera)- Ricard Rius (Capellades)

Rosa Tardà (Sta. Margarida de Montbui) - Domenec Marsal (d’Igualada)

Felicitats!

desgavellat dels espies. Però 
Ethan Hunt acaba de desco-
brir la desagradable realitat 
que aquesta nació secreta no 
solament és real, sinó que és 
una bomba de temps a punt 
d’explotar a nivell mundial 
si no intervé. La CIA no s’ho 
creu. El seu propi equip està 
en perill. No obstant això, Et-
han mai es rendirà quan hi ha 
tant en joc.
Totes les qualitats que han 
convertit a Hunt en indispen-
sable són posades a prova de 
seguida a l’enfrontar a l’ene-
mic suprem: la seva capaci-
tat per moure amb soltesa en 
circumstàncies vertiginoses, 
la seva finor viatjant per gla-
murosos llocs del món, les 
seves ganes d’aconseguir que 
es castigui el mal i s’imposi el 
bé. Des de Viena fins a Casa-
blanca, des de l’exterior d’una 
aeronau militar en vol fins a 
les profunditats submarines, 
Hunt farà l’impossible per con-
trarestar el perill més gran al 
que s’hagi enfrontat mai en 
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Missió impossible, cinquè lliurament

una carrera plena d’ells. Però 
sobretot, intentarà fer alguna 
cosa que ha descobert i que 
és el que de debò importa: 
mantenir la seva lleialtat cap 
als seus amics i la idea que 

podria ser més astut i rapit 
que ningú.  Vistos els resultats 
obtinguts i gaudides les pro-
digioses seqüencies d’acció 
, podem afirmar que aquesta  
trepidant i atractiva seqüela 

no deixa la franquícia  gens 
exhausta, sinó sorprenent-
ment renascuda i rellançada 
després de 19 anys.  El James 
Bond de Tom Cruise té corda 
per anys. 

RAMON ROBERT.-

De vegades una mica negra i 
excèntrica, en altres hàbilment 
edulcorada, Nuestro último ve-
rano en Escocia troba el seu 
equilibri en el bon fer d’un ge-
nerós planter d’actors. Doug i 
Abi són dos pares normals que 
tenen tres fills encantadors 
encara que difícils de portar. 
Quan l’estrès de ser pares 
posa en perill la seva estabili-
tat mental i el seu matrimoni, la 
parella decideix fer un viatge a 
Escòcia amb els seus fills. Allà 
participaran en una gran reu-
nió familiar i es retrobaran amb 
Gordie, el increïblement extra-
vagant pare de Doug. No obs-
tant això, el que prometien ser 
unes vacances per a la recon-

ciliació aviat es converteix en 
un camp de mines no exempt 
de situacions hilarants en què 
rancors familiars, malentesos 
i egos malmesos conformen 
l’ordre del dia. Quan els nens 
precipiten un gir inesperat en 
els esdeveniments, la famí-
lia es veu obligada a aparcar 
les seves diferències i a col·
laborar, ja que altrament corren 
el risc de perdre allò que més 
estimen.
Realitzada per Andy Hamilton i 
Guy Jenkin, Nuestro último ve-
rano en Escocia ofereix gaire-
bé dues hores de bon cinema 
anglès. En to de comèdia dra-
màtica, la pel.lícula està pen-
sada per agradar i agradarà a 
la majoria dels espectadors.

Es projecta a Tous •  Nuestro último verano en Escocia

Una bona comèdia britànica



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.

MISION IMPOSIBLE 5
Estats Units. Acció i intriga. De Christopher McQuarrie. Amb Tom Cruise, 
Rebecca Ferguson, Sean Harris, Alec Baldwin i Jeremy Renner. Amb la FMI 
dissolta i Ethan Hunt abandonat a la seva sort, l’equip ha de enfrontar-
se contra el Sindicat, una xarxa d’agents especials altament preparats i 
entrenats. Aquests grups estan obstinats a crear un nou ordre mundial 
mitjançant una sèrie d’atacs terroristes cada vegada més greus. Ethan 
reuneix al seu equip i fitxa l’agent britànica renegada Ilsa Faust.

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/ MISION IMPOSIBLE
Dv. i Ds: 17:00/19:40/20.20
Dg.:11:30/17:00/19:40/20.20
Dll a Dj.: 17:00/19:40/20.20

2/PIXELS 3D (apta) 
Dv a Dj.: 15:50
2/PIXELS (apta) 
Dv i Ds.: 18:05/20:20
Dg.: 11:40/18:05/20:20
Dll a Dj.: 18:05/20:20
2/AHORA O NUNCA 
Dg. a Dj: 22:40

3/LOS MINIONS (apta) 
Dv. i Ds: 15:30/17:45/20:00
Dg.: 11:40/ 15:30/17:45/20:00
Dll a Dj.: 15:30/17:45/20:00
3/LA HORCA 
Dv. a Dj: 22:15

4/INSIDE OUT (apta)  
Dv. i Ds: 15:45/18:00/20:15
Dg.: 12:00/ 15:45/18:00/20:15
Dll a Dj.: 15:45/18:00/20:15
4/JURASSIC WORLD (7 anys) 
Dv a Dj.: 22:30

5/MISION IMPOSIBLE
Dv. a Dj.: 16:00/18/40/21:20
5/ANT MAN
Dg: 11:50

6/CIUDADES DE PAPEL

Cartellera 35
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Dv i Ds.: 15:45/18:10/20:30/22:50
Dg.: 11:30/15:45/18:10/20:30/22:50
Dll. a Dj.: 15:45/18:10/20:30/22:50

7/LA CASA MAGICA (apta)
Dv a Dj.: 15:30
7/LA CASA MAGICA en català 
(apta) 
Dg.: 11:50
7/INSIDE OUT (apta)  
Dv. a Dj.: 17:20
7/ANT MAN  
Dv. a Dj.: 19:35/20:00

8/ TED 2 (apta)
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

IGUALADA

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

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
CONDUCTA  (12 anys) Nominada 
a l’Oscar per Cuba
Diumenge: 18:00
NUESTRO ULTIMO VERANO 
EN ESCOCIA (Premi del públic 
Seminci Valladolid) 
Diumenge: 19:50

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

SALA AUDITORI SALA PETITA

TANCAT PER VACANCES



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

Consells 
Núria Torres Riba. 

Nutricionista i dietista
www.movimientomediterraneo.com

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

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco) 
Igualada              

Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

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

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

teràpia de parella, etc...

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

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

93 805 51 74 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

Més info: 654 50 97 81

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

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

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

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

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

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

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

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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Les millors apps per 
inculcar uns correctes 

hàbits alimentaris
Resulta difícil desconnectar 
dels nostres smartphones fins 
i tot a l’estiu, veritat? Doncs., 
tant per tant, seria un bon 
moment per corregir els nos-
tres hàbits i vetllar per acon-
seguir un pes òptim amb salut 
a través d’algunes de les innu-
merables apps del camp de la 
nutrició...

Un dels principals factors que 
donen confiança a l’hora d’uti-
litzar una aplicació de salut és 
saber qui hi ha al darrere. No 
obstant, un elevat percen-
tatge d’aquestes no expliciten 
qui és el responsable dels con-
tinguts.  En destaquem algu-
nes de les millors!

Fooducate és una app dispo-
nible per sistema operatiu iOS 
i Android, pensada perquè la 
gent mengi de manera salu-
dable. Proporciona informació 
nutricional tot escanejant els 
codis de barres dels productes 
i permet registrar la ingesta 
d’aliments i l’exercici. Menu-
terraneus, per iOs i Android, 
permet crear menús setma-
nals equilibrats basats en la 
dieta mediterrània i llistes de 
compra. Appetitool, una app 
per iPhone amb 2500 plats 
ordenats per categories i que 
incorporen informació nutri-
cional.

Recorda que menjar ràpid té 
conseqüències negatives per 
la salut! EatSlowly (per iPhone) 
i SlowMow Eating Timer (per 
Android) permeten cronome-
trar el temps total que es triga 
en ingerir un plat.

Per altra banda, apps com 
Daily Water Reminder (per 
iPhone) o Carbodroid (per 
Android) seran claus per asse-
gurar una bona hidratació!

En definitiva, iniciem una car-
rera de fons que requerirà 
temps, constància, paciència i 
motivació!  
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El dissabte 8 d’agost, a les 
21.00 h, tindrà lloc el concert 
més innovador d’aquesta cin-
quena edició del Festival Inter-
nacional Orgue de Montserrat. 
Per primer cop, l’orgue de 
Montserrat farà un salt cap a 
la contemporaneïtat: el mestre 
Tomasz Adam Nowak, orga-
nista titular de Sant Lambert 
de Münster, improvisarà sobre 
cants espirituals gospel inter-
pretats pel popular grup Mes-
sengers. Aquest concert tam-
bé es podrà seguir en directe 
per les TV de la Xarxa de Co-
municació Local i per Montser-
rat RTV. L’entrada a la Basílica 
de Santa Maria serà lliure.
Aquest Festival Internacional 
Orgue de Montserrat, patroci-
nat per l’Abadia de Montser-
rat i la Fundació Pinnae, està 
projectat sota la direcció artís-
tica del P. Jordi Agustí Piqué i 
l’assessorament de l’organista 
Miquel González, mentre que 
la coordinació general va a 
càrrec del P. Manel Gasch, 
majordom-administrador de 
l’Abadia de Montserrat.
El V Festival Internacional Or-
gue de Montserrat està essent 
novament un homenatge a la 
memòria del P. Abat Cassià M. 
Just, organista i músic relle-
vant, home de Déu i de cultu-
ra, que va morir el 12 de març 
de 2008. Igualment, aquest 
certamen musical continua 
amb la voluntat de possibilitar 
l’audició a l’orgue Blancafort 
(2010) d’alguns dels millors 
intèrprets de l’orgue de l’àmbit 
internacional.

Messengers
L’any 2000 comença a Cata-
lunya un moviment coral que 
pren com a punt de partida 
la música gospel i que arrela 
amb molta força en tot el teixit 
musical i vocal del país, revo-
lucionant i dinamitzant un inte-
rès latent en aquests àmbits. 
Un dels pioners en aquest mo-
viment va ser el pianista i com-
positor Ramon Escalé, que a 
partir de l’experiència adquiri-
da amb les cantants afroame-
ricanes Michele Mcain, Mòni-
ca Green, Kathy Autrey i Fay 
Victor posa en marxa diversos 
cors i crea la Xarxa Gospel de 
Catalunya, que els aglutina a 

tots sota un mateix concepte 
musical i línia pedagògica.
Fruit d’aquest treball intens 
emergeixen en el si dels di-
ferents cors un seguit de so-
listes d’una gran qualitat, i 
l’any 2008 es crea Barcelona 
Gospel Messengers, un pro-
jecte que uneix una vintena 
d’aquests solistes en què des-
taca la joventut, l’expressivitat 
i la intensa formació musical 
de tots els components.
El 2013 Barcelona Gospel 
Messengers són seleccionats 
per formar part del programa 
musical de màxima audiència 
de TV3 Oh Happy Day, del 
qual esdevenen finalistes, i 
es guanyen gran estima i re-
coneixement tant per part del 
jurat com del públic.

Tomasz Adam Nowak, l’or-
ganista
Tomasz Adam Nowak va néi-
xer a Varsòvia (Polònia). Va 
estudiar a la Fryderyk Cho-
pin University de Varsòvia, a 
Munic, a París i a Amsterdam 
sota el mestratge de Joachim 
Grubich, Franz Lehrndorfer, 
Marie-Claire Alain i Ewald Ko-
oiman. Ha guanyat diversos 
premis de prestigi com a orga-
nista solista: Liszt Competition 
Budapest, Böhm Competition 
Lüneburg, Karl Richter Com-
petition Berlin, Bach Compe-
tition Wiesbaden, International 
Improvisation Competition in 
Haarlem. Del 1995 al 2001 ha 
estat professor a la Univer-
sity of Music and Performing 
Arts de Frankfurt i a la Johan-
nes Gutenberg University de 
Mainz. Des de 2001 és pro-
fessor d’orgue i improvisació 
a la Hochschule für Musik de 
Detmold, on dirigeix el Depar-
tament de Música d’Església. 
Des de 1999 és l’organista 
titular de l’església de Sant 
Lambert de Münster. Focalit-
za la seva carrera artística en 
les obres per a orgue de J. S. 
Bach, en la música per a or-
gue del període del Romanti-
cisme i en l’art de la improvi-
sació. Ha actuat en esglésies 
i auditoris d’arreu d’Europa 
(Berlin, Munic, Colònia, Pas-
sau, Brussel·les, Viena, Leip-
zig, Sant Petersburg i Varsò-
via). És el director artístic del 

International Organ Festival 
Westphalia-Lippe.

El dissabte 5 de setembre, 
música per a oboè i orgue 
per tancar el FIOM 2015
Finalment, el dissabte 5 de 
setembre, i com sempre a les 

21.00 h, es clourà el cinquè 
Festival Internacional Orgue 
de Montserrat amb un concert 
també singular, que combina-
rà la veu de l’oboè amb els 
solistes Cristian Moré i Màxim 
Solanes, acompanyats a l’or-
gue pel mestre Jordi Vergès, 

El gospel i l’orgue, units per primer cop a Montserrat de la mà 
dels Messengers i de l’organista de Sant Lambert de Münster

organista titular de la catedral 
de Tarragona.

Tots els concerts se celebren 
a la Basílica de Santa Maria 
de Montserrat a les 21 h, i l’en-
trada és lliure.

L’Institut d’Estadística ha fet 
públiques les dades sobre in-
gressos a les llars del país. El 
risc de pobresa va afectar el 
20,9% de la població de Cata-
lunya el 2014, i va augmentar 
1,1 punts respecte de l’any an-
terior (19,8% el 2013). Aques-
ta taxa se situa per sota de 
la mitjana espanyola (22,2%) 
i per sobre de la de la UE-28 
(16,6% el 2013). Cal tenir pre-
sent que l’enquesta del 2014 
recull els ingressos de les llars 
al llarg de l’any anterior, el 
2013.
Les dades, elaborades a partir 
dels ingressos de les llars du-
rant l’any 2013, indiquen que 
la situació econòmica dels 
catalans ha empitjorat, fins al 
punt que el 20,9% de la po-
blació del país es troba sota el 
llindar de la pobresa. Aques-

ta dada suposa un increment 
d’1,1 punts en relació amb 
l’última referència, que s’havia 
situat en el 19,8% de la po-
blació. Per segments d’edat, 
la pobresa posa en major risc 
d’exclusió els més joves. En 
aquest sentit, fins a un 28,8% 
dels joves de fins a setze anys 
estan en risc de pobresa. En 
canvi, en el col·lectiu dels 
més grans, els que tenen una 
edat que supera els 65 anys, 
aquest percentatge queda cla-
rament per sota del 15%.
En un altre nivell de compara-
ció, la situació de Catalunya 
és millor que la de la resta de 
l’Estat, però ostensiblement 
pitjor si es posa en relació 
amb Europa. Els espanyols 
que estan sota el llindar de la 
pobresa són el 22%, mentre 
que en el conjunt d’Europa 

aquest percentatge se situa 
en el 16,6%. El llindar que es 
fixa per determinar que una 
persona està en risc de pobre-
sa correspon a uns ingressos 
anuals de 9.767 euros, mentre 
que en una família formada 
per dos adults i dos infants 
la quantitat que es fixa és de 
20.512 euros.
Si es mesura l’índex de pobre-
sa en funció de la taxa Arope, 
el resultat eleva la població en 
situació de risc fins al 26%, 
un 29% en el conjunt de l’Es-
tat espanyol. Aquesta taxa 
va més enllà d’un paràmetre 
basat només en criteris mo-
netaris i té en compte també 
el nombre de persones que 
viuen en llars amb intensitat 
de treball molt baixa o les que 
tenen una privació material 
severa.

El risc de pobresa afecta el 21% de la 
població catalana



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

 
Ingredients (4 persones)

         

              

Escudelleta d’estiu per Jordi Garcia

2 Cebes
2 Carbassons d’estiu 
(color verd clar amb ratlles difuses). 
També poden ser “normals”.
3 Patates
100 g d’arròs
Sal
2 l d’aigua
1 Branca de menta fresca
Oli d’oliva

Temps estimat per fer-la: 55 min

Elaboració

Pelem les patates i les cebes. Els carbassons, els rentem, els 
traiem el mànec i no cal que els pelem.
Ho tallem tot a dauets i ho posem a bullir amb l’aigua I sal.

Al cap de 30 minuts, hi afegim l’arròs i ho coem tot junt 20 
minuts.

A l’acabar, la deixem reposar perquè quedi a temperatura 
ambient, no es posa a la nevera.

Per refrescar més l’escudella, hi posem una branca de 
menta fresca.

Ja es pot servir, amb un raig d’oli per sobre 
(opcional: pebre negre mòlt).
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
L’igualadí Miquel Llansana i 
Bosch ha aconseguit fusio-
nar la seva professió d’infor-
màtic amb la passió per la 
música per tenir ben ordenat 
un arsenal de trenta-sis mil 
peces musicals, de totes les 
èpoques, per convertir-se en 
un DJ de referència a l’Anoia. 
Si pel seu aspecte -l’hàbit no 
fa el monjo- mai no diríeu que 
és punxadiscos, sabent que 
molt sovint actua acompanyat 
del seu fill, encara ho podríeu 
trobar més insòlit. I no ho és. 
La música és un idioma inter-
generacional. En Miquel ho 
sap i per això té tan d’èxit a La 
Sala, a les festes particulars, a 
les bodes, congressos...
La teva professió quina 
seria?
Segons el Diccionari de la 
llengua catalana puc ser PD 
o punxadiscs. També hi ha 
DJ que és la persona que es 
guanya la vida posant discs.
És difícil ser profeta a la teva 
terra?
La meva activitat principal l’he 
desenvolupada a l’Anoia i al 
conjunt de la demarcació de 
Barcelona. No es tracta de ser 
profeta, sinó de constància i 
bona feina.
Els que vàrem viure els gua-
teques, recordem que el que 

posava els discos era el que 
menys lligava.
A la meva època miràvem de 
posar peces de llarga durada 
així teníem temps de ballar. 
De tota manera quan de jove-
net anava al Club Natació em 
passava la vetllada a la cabina 
veient com en Bartrolí i en 
Gassó posaven discs. Dei-
xava pel dilluns parlar amb les 
noies. En aquell moment m’in-
teressava més la feina del disc 
joquei. Als deu anys escoltava 
Ràdio Luxemburg que era la 
puntera en aquell moment.
Què és el millor de posar 
discs?.
Quan trobes una cançó encara 
desconeguda que veus que 
tindrà èxit. Això ho veus amb la 
reacció del públic que l’escolta 
per primera vegada. M’agrada 
molt escoltar coses noves i 
anar evolucionant. L’important 
és saber combinar músiques 
de totes les èpoques.
Com es fa perquè la gent 
balli?.
Observant-los en tot moment. 
Si et quedes mirant l’equip no 
copsaràs l’estat d’ànim del 
públic. Si tens mil persones 
però només en ballen deu, 
estàs fracassant. 
Quantes peces porta dins 
l’ordenador?. 
A banda les que tinc fora de 

l’ordinador, en tinc més de 
trenta-sis mil catalogades per 
anys, títols, intèrprets, estils.....
La professió d’informàtic 
l’haurà ajudat a ordenar el 
seu arxiu?. 
Molt. Tant pel software per a 
guardar l’arxiu, com el d’exe-
cució de la música.
És força insòlit que alterni 
les actuacions a La Sala 
amb les del seu fill.
Hi ha una diferència d’edat 
però compartim gustos i tèc-
nica. Quan ell punxa i jo sóc a 
la sala ocupat amb els llums, 
mai li dic res. Ho fa molt bé i 
amb el seu propi estil. 
Com està la nit igualadina?
Hi ha un parell de discoteques 

L’escriptor capelladí Joan Pinyol 
va trobar als Encants molts 
objectes del matrimoni Albert 
Ràfols-Casamada i Maria Girona. 
Hi havia quadres, fotografies, 
esbossos, llibres, cartes, pòsters. 
I ho va denunciar també a les 
xarxes socials. Enric Palmitjavila, 
ja n’havia comprat una part quan 
va aparèixer el departament de 
Cultura de la Generalitat, que diu 
que “s’havia interessat per que-
dar-se el llegat amb els hereus”. 
Sembla estrany que aquests s’ho 
venguessin tot a Mohamed Staffi, 
el comerciant que ho tenia en un 
lloc on tot està amuntegat i costa 
valorar el que hi ha. Diu que ho va 
comprar en una subhasta. Com 
que  no en sabia el valor va donar 
un preu quan li van preguntar. 
Una compravenda ràpida on 
quasi no es va ni regatejar. El con-
seller Ferran Mascarell va decla-
rar “a vegades es produeixen fets 
que són difícils d’explicar”. Hauria 
d’haver dit que són actuacions 
inexplicables. D’aquelles per esti-
rar-se dels cabells. Cosa que no 
pot fer en Joan perquè en té pocs. 
Però gràcies a la seva intervenció 
un mal irreparable s’ha convertit 
només en un escàndol vergonyós. 
La col·laboració de Plamitjavila 
es farà després “de catalogar i 
veure el que ja ha comprat”. I grà-
cies.

amb dos ambients diferents 
a l’entorn de Cal Font que 
fem temporada d’hivern. A 
l’estiu la gent prefereix les 
carpes. Tenir els locals al 
centre, estalvia riscos a la 
carretera a la gent jove. 
Aquest any participa acti-
vament a la Festa Major 
d’Igualada.
És passió per la música. El 
meu fill i jo actuarem a les 
barraques. I també a la plaça 
Pius XII amb música dels 
vuitanta.
Les festes de casament 
s’allarguen molt?
N’hi ha de totes. En gene-
ral fem el que demanen els 
nuvis que són unes tres 
hores. Quan es manté un 
bon ambient, la festa es pot 
allargar bastant.
Per a suportar el treball de 
nit, deu ser bàsic no beure.
Importantíssim. Quan 
punxes és millor no beure.
L’èxit d’una festa depèn 
del treball del DJ?
És una simbiosi entre el DJ i 
el públic.
Havent actuat en tants 
llocs diferents, mai ha 
pensat en tenir local propi?
Alguna vegada ho havia 
pensat, però el que faig millor 
-i m’agrada- és punxar.

4 paraules amb... Miquel Llansana

SERVEIS SERVICIOS    

CONTACTE CONTACTO    

 

902 100 999  www.amma.es

C/ Dels Fusters, 2
c.p. 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)

Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41

amma vilanova del camí

El nostre
compromís,
les persones

Nuestro
compromiso,
las personas

Servei de centre de dia
Servicio de centro de día

residència per a gent gran · centre de dia
residencia para mayores · centro de día 


